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CELSO RAMOS, NO RIO:

Banco �e financiamento �ara im�uisiolDar�ro�resso �e I�
_. EDUCA'ÇÃO E AGRICULTURA, SEU BINOMIO "JÂNIO TEM COMPROMISSOS COM OI PAIS

E NÃO COM PARTIDOS, 'DIZ O 60VIE'RNA'D.OR.

SECRETARIADO DE LAC'ERDA

Para, tratar da solução de

problemas da sua píatafor ,

ma poIlítica-adirnrinist:rãtiva,
chegou ontem ao Rio o go.
vernador eleito de Santa
Catarina. sr. Celso Ramos,
eleito por uma coligação de
parttdos sob a égide do
PSD-PTB. Atendendo à re ,

"portagem no aeroporto San
to" Dumont o ainda não
'd,plomado governante 'da
quele Estado sulino, decla
rou que governará com a.'!

:fôrças polítiic,as-partidtrifis
que o apoíaeam pois com
elas tem compromissos a

justados à plataforma que
defendeu nos comícios.
Objetiva o SI' Celso Rf.

mos a fundação de um

banco de financiamento de
�ey,.�nvolvimento em San

�.( ta IQatarina e empreendi
f J mentos industriais de por
I" te, Para tanto, aqui no Rio,

�l entrará em contato direto
, com membros da Confede
ração Nacional ida Indús
tria.

FIDEL TEM SEDE DE

Continuam
'SANGUE

Fuzilamentos
HAVANA, 1 (UP!) - A Rádio Governamental anun
ciou que dois grupos de revolucionáríos foram fuztla
dos às 5 :55. de hoje (hora braaileiraj; ínclusíve o ameri-
cano .Anthcny Zarba,

�

Acrescentou qu-e no campo de tirode "La-Campana",
em Santa Clara, foram executados Plínio Prieto LUiz,
Porfírio Remberto, Ramirez Ruiz, Sinésio Walsh Rios,
José Antônio, Palomino Colori e Angel P. Rodrigues
Del Sol.

As execuções Ide hoje r�
prelSentaan o prlmérro Igran_
de grupo de fuzilamentos
desde (Y ano passado, quan,
do os pelotões mataram.
cêrea de '&l0 pessoas. •

O dirigente da suposta
invasão ,0.e Oriente, segun
do anunciou o governo, foi
morto pouco, d'epois de
desembarcar num encn,

tro com forças do exército,
e a maioría dos outros in.

vasores foi capturada, ain
da Que cinco conseguissem
escapar para as monta
nhas da região.

Existem algumas dúvidas
sôbre a ítíentídade de Zar ,

ba, a quem também se

identificou como Salvadoro([
.
ou Salel·t; durante Os dias'
transcorídos desde que as

autoridades cubanas men

cionaram o Seu nome.

Ainda que entre 20 c 30
aanericanos guardem prisão

em Cuba OU se encontrem
detidos sob várias acusa,

ções, Zarba é o primeiro
americano executado em

Cuba desde cue Castro as
sumiu o poder em 1959.
A rádio do govêrno tam

bém anunciou aue no cam,

po de tiro de SânJuan, pró
ximo a Santiago de Cuba,
na província de Oriente,
foram executados oito dos
revolucíonártos do grupo
de 27 que desembarcou ria
baía 'ce Navas, entre Ba
racoa e Moa. Segundo a

Emissora, os fuzilados fo.
ram: Fulgêncio Rodtiguez
PalaciJos, Nelson Trujillo
Correa, Adolfo Re:yes de La

Cruz, Andre Capote Medi_

na, Arturo Alvarez Fernan
dez,. Desideio L. Fontela
Ruiz, Felipe P. Rivero Pe_
rezl e o americano Anth_
mrry Zarba.

Segundo ínrormacões co

lhidas em fonte de tôda
confiança, o sr. Carlos
Lacerda já fez alguns con

vites para a formação do
seu govêrno. O engenheiro
Antônio Laviola seria o se

cretário :de
.

Viação; L1iiz
Carlos Mancini, secretário
de Administracão; Carlos
Flexa Ribeiro s'ecretário de

Educação; R�ymundb Pa
dilha secretário de Finan
ças; 'Sizeno Sarmento, se�

cretário (le Se!gurança; Hé-

Dia �a Arvore
A�ia�o .

Em virlude de máu
tempo reinanle em

nossa cidade, o dia
da árvore,' cujás
solenidades esta
vam marcadas pa
ra hoje, ficou

adia-�'
;

do para o próximo
domingo. "Cumpre

EDUCAÇãO, AGRICUL
TURA

- "Ao candidatar-me ao

governo de Santa Catarina
.Os Indíecs estatíattcos �a-
vam o Estado como estag
nárío, parado, entravado
em seu desenvolvimento:
durante a campanha polí
tica fiz sentir ao. eleitorado
que meu programa de go_.
vêrno visava como visa, o

incremento das fontes pro
dutoras, e agora, como go ,

vernador eleito. tomo as

primeiras providências pa
ra alicerçar 'bem as bases
econômico-financeiras de

incremento",
.

assinalou o

sr. Celso Ramos, que adi
antou ser � binômio educa.
ção-agríeultura aquêle que,
�meiraanlente, merecerá
tõda, â sua atenção, Acredita
o sr. Celso Ramos que, no

seu segundo ano de gestão,
o Estado acrescente muitos
milhões de cruzeiros em seu

em Cuba
Os oito condenados em

Santiago de Cuba foram
fuzilados em parelhas, por
quatro l?elotlies ,; �.istintos,
cada um d,êl'€� 'í,ntegrado
por seís. soldfj.do's.
Os primeiros a

.
morrer

foram Z-arba e Arturo Al;
vares Fernandez.
As '6 horas as execuções

já haviam terminado.
Não se permbtíu a pes

soa algu�a presenciar as

execuções, exceto o secretá
rio do Tribunal Militar que
impôs as penas, Adolfo �
lona; e o oüeíal mêdíêo
Carlos Padron,

lio Beltrão para cargo ain
da a ser escolhido; e para
chefe do gabinete do go
vernador, o sr. Raphael de
Almeida Magalhães.

SABOROSO�
SÓ CAFE ZITO

Jânio Falou: Pontos �rincipais
BRASIL-EUA: 1) Go.

verno reforçará amizade
tradicional - 2) '''Quero
essas relações amQliadas"
- 3) "O que se deve fazer
é aumentar as relações
economicas, tecnico-cien_
tificas e culturais".

dk'tinguir que estou pron·
to a desinflacionar o meio
circulante, -mas não estou
pronto a deflacionar o

meio circulante".

MINISTERIO: Convocar
os melhores homens; a)
Se possivel dentro dos
Partidos ou gru'pos que o

apoiaram; b) Se neces_INFLAÇÃO:

PARA OS INGLESES:

JANIO [ A R[SrOSlA DO �APIIAlISMOJ fiOU
LONDRES, 15 (U.P.!.) - "prognos- para tratar com os inversionistas es

tico que Jânio Quadros será em breve trangeiros, não como duas forças, mas,
tão importante como Fidel Castro", es_ como dois colaboradores". "Quadros
creveu ontem no "Eveming Standard", quer eliminar es�es temores neuroticos
de LondreL', Paul Johnson, que dedica - prossegue o artigo - e dar lugar a

um arügo ilustrado ao novo presidente inversões qUe desenvolverão o potencial
do Brasil. brasileiro".

"A vitória de Quadros tem uma sig.., •
nificação imensa, não somente para o "Realista convicto - afirma
Brasil e America do Sul, mas, tambem, Johnson - Quadros acredita que a ex·

para o mundo inteiro", afirma JOhnson, periêncía de São Paulo demonstra que o

"porque Quadros é 8, resposta do capi- Capitàlismo pode elevar o nivel de vida
talismo a Fidel Castro". O artigo afirma da[! populações sul-amerit:anas mais ra

que, até agora "a politica brasileira era pidamente que o socialismo". "Ao'"levar'
dominada por uma corrupção interna a cabo �uas convicções ,:__ acrescenta
e um nacionalismo extremo que consl- Johnson - Quadros entrará em confli
derava teimosamente os capitais estran- to com Castro em escala continental. O

geiros, em e�pecial os norte-americanos, Ocidente, com seus 2.000 milhões de li
como um inimigo perigoso". Depois de bras de inversões na America Latina
lembrara a carreira política do novo pre· tem um importante. papel a desempe�
sidente, Johnson afirma que "Quadros nhar nesta co�petlçao" - concluiu o

- considera qUe o Brasil é bastante forte / artigo do "Evenmg Standard"..

.-

sario fora desses Partidos
ou grupos; c} "'- até nos

Partidos e gr�Ofl que me

comba�eram", .

.

CONFISCO CAMBIAL:
"Nunca falei em. extinção
e sim em supressão".
DEMOCRACIA: "'Sou um

democrata. que acredita
na livre empr!:sa, mas

transijo com (I socialifl-'
mo".
CONVITE: "CÓmo não

estou na camisa' de meia
de qualquer legenda que·
1'0 acreditar que � góverno
que forme possa merece o

respeito e a colaboracão
patriotica de todos";

.

BRASIL_URSS:'. "Trata
se de assunto dê política
externa que restiltará da
ação conjunta do futuro
governo".
CAPITAL ESTRANGEI

RO: "O Brasil esj;á pronto
a receber o capital estran
geiro, mas deseja, que ve_
nha radicar·se entre nós
para crescer cond!1co".
OS TRÊS MAIORES DE

SEJOS DEPOIS DE ELEI_
TO: 1) "Qúero que minha
família seja feliz"; 2)
"Especialmente minha fi
lha que contrai casamento
amanhã"; 3) "Quero que
colaborem comigo nessa

ardua tarefa todo& os ho
mens de bem e quero a

felicidade de todo o povo
brasileiro".

orçamento, pois sem o a

cnéseímo os investimentos
industriais não terão sus,

tenção.
Inquirido sôbre como

encarava a vitória eleitoral
(lo sr. Jânio Quadros, disse
que o presídênte elei.to ex

plorou "muito bem eu sua
campanha o alto custo de
vida". .

Gomo .•overnaria Sitn.ta
Catadna sendo governador
eleito pelo PSD-P"TB e ou

tras pequenas \fôrças par
tidárias em face da União
pl'e�dida por um hiOmlem
que se elegera vencendo e

xatamenté aqueles 'dois
grandes poetídos, explicou
o sr, Celso Ramos: "O sr,

,Jânio Quadl'\os tem com

promissos com () país e não
com partidos, e assh� sen

do, 'tem compromissos com
o meu Estado membro da
União, e do (fl�al não pode
rá jamais se!' desvinculado.
'I'rabalhando pelo país in
teiro é claro que o sr. Jâ
nlo Quadros trabalhará por
Santa Catarina. De minha

Embora reafirme que o

parte, cumprirei os com-
PSB não tem o propósito

promissos com o povo do
de !partic�par da, "batalha

Im�u Estado em consonâ- judiciária" sôbre o resulta

dia com o governo da U- do das eleíçes para gnver ,

nião. nador da Guanabara, por-
Tão logo se desíneumba que o número de votos Im, .

d� seus pro.pósitos aqui no pugnados: tnãto a$�g�rão
RIQ o sr. Celso Rá'tno$ se-. a Vító.ria,-do sr. Sergfu Ma
.guírá

'

para uma estação de ,�albães, o sr. João Mang-a
água� a fim de. repousar _

beira considera. o
. Rio

das �nseir3$; :.rÓlítico-elei-' võtos tirados; ao 81'. Sérgio
torais. 'mente antí-Iacerdístay,

JA'N60 NO .RIO;
HOJE EM

C'AM·BORIU'
RIO 15
Com o objetivo de cone

ferenciar com o presidente
Juscelino Kubitschek che
.1 jontem ao lRio' o sr.

João Goulart, já reeleito
para vice-presidência da
República. A conferencia
(particular) realízouãse no
Palácio Laranjeiras, não
havendo transpirado qual
quer infül'IIIl"ção �ôbre os
assuntos trata;dos.
Ainda hoj e pela manhã

o sr. João Gou1.art Id:everã
regressar à praia de Cam
boriú, em Santa Catarina,
;o;nde se, ,encontl'\a repou-
sando dos rigores da Cãni
panha eleitoral.

(l .l\'lAlS ANTlU:O DlAJ{10 1J�

SANTA CATARINA
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Minimo
RIO, 15 (V.A.) - O presidente Kubits

chek 'assinou, ontem, às 11 horas, no Palácio
das Laranjeiras, o decreto instituido os novos

níveis de salário mínimo para todo o País;
o aumento será de 60 ':10. Assim, em Santa
Cat:arina, o novo mínimo será de

7.200,00 cruzeiros, passando a vigorar o bene
fício da data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

Confirmando suas declarações prestadas
nas vésperas das eleições presidenciais
segundo os quais deixaria de ser ministro do
Trabalho, se o novo mínimo não fôsse decre
cado até o dia 15 de outubro, o sr. Batista
Ramos concluiu, ontem, a tabela para' todos
ú)s Estados da Federação, a qual, foi subme
tida a JK, acompanhada da respectivo de
ereto. A Guanabara terá um mínimo de c-s.
9.6°°100; Minas Gerais, Cr$ 8.480,00; Rio
Grande do Sul, Cr$ 8.000,00; Brasília, Cr$ ..
9.600,00 e Estado do Rio de Janeiro, Cr$ ..

9.120,00.

Rio é Inti-Lacerda!
RIO - Para o presidente do

PSR o resultado do nleito
de 3 de outubro não deixa
dúVidas sôbre a sua afir
macão: "se os votos daldos
ao

.

sr, Mendes de Moraes
- cêrca de 50 mil - sãõ
votos tirados ao 8r.8 érgio
Magalhães; se :lIossem );0-
mados ao� 229 mil -que o

deputàdó "pernambucano
�I!nsegiuiu, assegurariam
Is�a;VÍi�ória Icom uns 280
;mil votos ou seja. mais 3'7
mil votosi.

.

IIH 0·:1 EII
Cessados os motivos que determinaram a anteci

pação do seu Iançamento, êste jornal, com o presente
número, interrompe a circulação para reaparecer opor

tunamente, quando ,forem completadas as formalida
des de integralização de capital e organização defini

niva da emprêsa proprietária.

Nessa fase experimental que se encerra, HOJE
realizou o máximo de esforços para cumprir pleriamen
te sua missão, como órgão de esclarecimento da opinião
pública a serviço dos partidos e correntes de orientação
democrática que se uniram em tôrno das candidaturas
nacionalistas 'para a Presidência, Vice.Presidencia da
Repúbl1ca e Govêrno da Guanabara.

Agradecemos a todos os leitores, colaboradores e

amigos que nos ajudaram, e ,estimularam na primeira
fase de nossa atividade.

Rio de Janeiro, 10 de outu,bro de 1960.
A Direção

Comemorou-se ontem o dia do Professor, condutor da
nossa raça rumo ,a ,uma/feliz' des,tinação para o dia{ de amanhã.
A' frente da educação e instrução: da infância e da mocidade
do país, o professor, embora ainda; mal amparado pelos pode
res públicos, representa com enormes sacrifícios e louvável e

dígno espírito de renúncia, o papel de guieiro do Brasil na
sua caminhada para úm futuro brilhante.

Sentinela avançada nas fronteiras, da nossa civilização,
zelando pela cultura brasileira e sua mantença, o professor
está. de pé no seu pôsto de honra, dia e noite, não se afas
tando um passo siquer da linha do cumprimento: de seus! deve-
res cívicos e patrióticos.

.

I
. Jornada espinhosa que sabe exercer com dignidade e

espírito de renúncia" desde os mais longiquos sertões· à vida
tumultuosa das cidades, o professor é sempre aquele homem
em que todos põem a sua, confiança, pois' delê dependei a reali
zação definitiva da grande obra de exterminar o analfabetis
mo e aprimorar virtude:que formarãQ o homem livre e 'volun
tarioso para as competições da vida.'

"O ESTADO" que sempre foi um, amigo do professor,
defendendo seus interêsses . e abrindo passagem para as suas

legítimas aspirações, sente-se bem quando nesta oportunidade
envia à nobre e abenegada: classe, seus sinceros votos de para
bens eOl11 o desejo/de que seus'esforço� venham a ser coroados
de glória: para cuja conquista tanto vem ,trabalhando com

amor e supremo sacrifício.
'SSSiSSSiSSS$$SSSSiSSS%%SsssssssssSSSSSS%%SSSSSSSSSSiLSSsssssssssss

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vão dar herança p'ra todos,
Seja de que geíto for;
Efetivar todo mundo,
Até o ... Governador!

� Inau�ura�âo �a
D Â' .Se�e Própria .. ,

(On,t. da última, pág.)
vaerd Ferreira, a quem a

LABRE S. Catarina devia

inestimáveis serviços acres

cido agora com a aquisição
da sua Séde própria.
A seguir, falou o Diretor

Seccional Sr. Paulo Gevaerd
Ferreira, esforçado dirigente
da Labre neste Estado, que

agradeceu a presença das

autorídadea, da imprensa fa

lada e escrita, dos colegas, e

demais pessôas alí presentes,
discorrendo sôbre a sígnírí;
cação daquel ato e do apóio
que a clal:lse lhe vinha pres
tando para que pudesse dar

aos Labreanos de Santa Ca

tarina aquela modesta Séde,
mas qUe já representava um

patrimônio bem alto, velha

aspfração dos radioamadores

deste Estado.

A LABRE S. Catarina, tun,

Roberto Weiner.] dada em 1932 por. um grupo

de orquídeas, um entueíasta, já teve sob sua

direção os seguintes Direto

res: PERCIVAL CALADO
FLôRES Py5-Q]{;
João Radziminsky Py5-QV;

Augusto Livramento Py5-QH
José Borges Cordeiro da Sil

va Py5-QT; José Murllo da

Serra Costa Py5-UU, e, Pau-

lo Gevaerd Ferreira Py5-YC,
atual Diretor.

Após a solenidade, foi ofe
recido aos presentes um Co.

quetel pela firma Oscar car

doso Filho, ccncessíonáríos

da MERCEDES BENZ, neste

Estado. Está programado,
para noje, um almoço de

confraternização, na aprazí
vel Praia de Canasvieiras,
saindo a condução da Séde

da LABRE, às 10 horas.

Nesta oportunidade, o "O

ESTADO" apresenta cumpri;
mentos aos radioamadores
de Sant.a Catarina, pela
inauguração da Séde pró-

/

OS TARADINHOS
- Você sabê porque é que nós gastamos dez

milhões para comprar o deputado?
- P'ra sangrar o Tesouro, não foi?
- Só isso? Vamos retalhar inteirinho, pois vão

ser efetivados todos os diretores de repartição. Eles
vão ter que botar outros, vão pagar dobrado. Gostoso
não é?

- Formidável! é sangue correndo de mais de'
sessenta feridas.

- E tem mais: com maioria na Assembléia, já
que estamos perdidos, ninguém Iprecisa ficar amar

rado à opinião do povo, à moral administrativa, à ver
gonha ao decôro, ao respeito e todas essas coisas to

las, pbr isso 08 Secretários vão ser efetivados tam
bém...

, d_�, \
- Os !Se,cretários? Mas que gostoso! isso já é

enterrar a faca e depois remexer na ferida ... úi!
- O maior e melhor, é bomba ...
- Bomba? não me fale em bomba! bomba p'ra

estralhaçar tudo, deixar tt;do em pedacinho, picadi,
nho ?

- Isso mesmo ...

- Então diga! Depressa que já estourando .

- Com o deputado comprado. " eles... vão .

efetivar .. '. o ... ./
- ? !??
- o ... Governador!

?!+,x'$??? ...

UM LOTE DE AUTOMóVEIS
- Vassoureíro! Tolice do Etc aquela de que o

Paga-Pago não vai receber o dinheiro que gastou na

cabala eleitoral ...
- Tolice não. . . Como é que ele vai receber?

Lanterneiro, desta vez ele fica no prejuizo.
- Não mesmo! ... P'ra que é que nós comprá-

mos deputado?
- Sei lá .. , Lanterna, o que é que tem uma

coisa com a outra?
- Nós vamos comprar um lote de automóveis, o

Paga-Pago embolsa os milhões que soltou, e o Te
souro fica totalmente vazio. Isso é que é matar dois
coelhos numa cajadada só ...

CORONEIS DE ARAQUE
Dizem que na Polícia Militar o inventário vai

funcionar a grande. Vão ser deserdados todos os

pessedistas, enquanto serão beneficiados todos os

irineusistas. Consta mesmo que alguns meninos que
ainda não têm amadurecimento pessoal, nem técnico,
nem mesmo íprofissional para exercerem as funcões
de capitão, vão sair coronéis.

-

Depois do colono, agora já sumido, vão surgir os

coroneis 'DE ARAQUE, herois caricatos da incocracia

que tanto infelicitou o Estado.

.
=��

E existe muita gente
Cuja firmesa é bem parca;

� Que se a coisa fica preta,
� Desertam! Não vão na barca! ...

%SSSSSSSSSSSS%S%SSS,� .-.
�. �

De J�....
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ANIVERSÁRIOS

menino

HAMILTON COELHO
Transcorre na data de hoje,
mais um aniversário natalí
cio do menino Hamilton

Coelho, filho de nO&50 colega
de .trabalho sr. Hermundino

Coelho e de sua exma. espô
sa sra. Benilde Coelho.
Ao aniversariante as felicL

tações de "O ESTADO".

FAZEM ANOS HOJE

srta. Marta Rodrigues
Noronha

- menina Cecilia Reinert
- menina Maria Izabel Ar-

cher
- menino Emahoel José

Appel
- menino Getulio Labes
- &1'. Florencio Senna
- sr. Alonso Pereira Ma-

chado
- sr. Ari João Acarí
- sr. Francisco Ubirajara

Ribeiro Borges
- sr. Getulio José Fernan ,

des
- sra. Carmem Correa To

lentino
- sra. Maria Luciana da

'

Silva
- srta. Hortencia Melo
- &1'a. Nair Haberbeck
- srta. Gilda Cidade
- sra. Catarina Santos
- sr. Selmo Brust
- srta. Marta M. Noronha

FARAO ANOS AMANHA

- s. Luiz Fernando Sabino
- sr. Darci Antunes da Cruz
- sr. João 'Otavio das Neves
- sr. Julio Cesarino da Rosa
- srta, Leoníc., Cesarino da

Rosa
- sr. Armando
- sra. Edwiges
- sr. Wilfredo

chado

Brito

Santagelo
E. de Ma-

- sr. Hamilton Peluso
- sr. Nilo A:ngioleti
- sra. Laura de Moura Ferro
- sra. Bernardine H. Cabral
- �'r. Edgar- Sommer
- sr. Rícardo Mann.

srta. MARTA RODRIGUES
NORONHA

A Gata de hoje registra
o aníversarío da galante e

,graciosa Marta ROdrigues
Noronha, fino ornamento
da nossa melhor sociedade,
Marta- é filpa do nosso

luta Internacional contra a Paralisia Infantil
Mais de 40 relatóríos de ex-J, A conferência, que congre,

periências realizadas em la. I gou 100 cíentsstas de 20 pai
boratóríos, com vacina de

I
ses diversos, foi informada,

vírus vivos de poliomielite, I ��ltr.e [outros, Id'os tópicos
além de trabalhos práticos

I
abaixo indicados: - Na U.

com pacientes e campanhas I nião Soviéti�a uma vacina
coletivas contra, à doença, fo.1 de origem norte-amerãcana
ram apresentados a uma (Sabín) , testada nesse país

,lonferêlncia ilnternacionall e produzida em massa, tem

reunida em Washington, l sído aplicada a mais de 66

EstadO" Unidos, entre 6 e 10 I'
milhões, de pessôas e já se

de �unho úâtímo, e convo, marndaram suprímentos pa,

�da pelo Escritó11io �ani. ra. a TCh�c�slováq.uia, Hun

,ta/rio Panamericano, órguo grra, Bulgária, Chma contL

regional, para as Américas, netal e Vietnam do Norte.
da Organídação Mundial de - A Polônia, com uma

Saúde (OMS), entidade es , outra vacina de origem
pecíalízada lelas Nta'ções U. 'norte-amerlcana (Kopro.
nidas. wskí) , está empenhada numa

APEDITIVOS
�tJSIC'AOOS
OIAQIAM'ENTE DA6IgA6paH�.'

.eampanha de vacinação o.

brígatóría de todos os gru,
pos em idade susceptível da

população.
Na A.mérica Latina,

uma terceira vacina também
de t-rigem norte.amerrcana
(Cox) tem sido usada para
a vacinação de milhares de
pessôas, sob conJdições tro.
picais;
-Nos Estados Un�dos, on

de há vários anos vem sendo
usada a vacina de vírus
morto (Balk), por via ínera,
muscular, algumas comunl,
dades estão agora recebem,
do vacinas de vírus vivo e

por via oral.

Depois de ouvídos os re,

Iatórlos, a conferência con
cordou em que "�m quase
tôdas ar-; �xperiências, inclu.
síve a vacinação em massa,
na União Soviética,a s rea.

ções Id'esfavoráveis foram in_
significantes ou nulas.

I
Os cientistas' soviéticos re

lataram que a vacina contra
a paralisia infantil está sen
do adicionada a dôces e

b�m.bons, !pa�a c.onsulmo de
cnanças, e que, nas ,de mais
tenra idade, administra.se a

vacina líquild1a por meio des.
sas bombas comuns que ser

..vem. 'Para encher can��as.
tlntélros.

CAFEZINHO, NAt
CAFE ZITO!

particular amigo Prof. Ivo
Noronha e '::e sua exma

esposa d. Lucy Rodrigues
Noronha. Por tão feliz 'a.

contecímento muitas serão
as felicitações que Marta
receberá no dia de hO'Je
dado as, suar inúmeras re

lações de amizade que des,
fruta em nossa Capital.

PRIMEffiA COMUNHÃO
Tomou ontem, a sua prí,

meira Comunhão, na Cate
dral Metropolítana va ínte,
ressante menina LIGIA
VIDAL ROCHA, Id:ilella, fi.
lha elo distinto casal Fer
nando Carvalho Rocha e

de sua exma. esposa -dona
Iracy Carvalho Rocha, sen,
do seus avós os seguintes;
o conceituado comerciante
Palmiro Gomes Vidal e sua
exma esposa d. Aurora Go ,

mes Vidal, Ido íntegro juiz
dr. Mario Carvalho Rocha
e de sua exma esposa A
melíta Carvalho Rocha, já
falecida. Por tão auspicio.
so acontecimento, Seus díg,
nos paes ofereceram em

sua residência uma lauta
mesa de finos doces e be
bidas aos seus parentes e

Pessoas de suas relaçeõs.

16 a 23 DE OUTUBRO
DE 1960

COMO É G08TOSO
O CAFÉ ZITO

OSVALDO MEL(

PROFESSORES - Nobre .e lasse dos mestres.
Sois ainda uma palavra apenas, que não poude sei

bem compreendida.
E no entanto, sois a viga mestra em que assenta o

alicerce do progresso da humanidade.
Uma luz sempre acesa e brilhante nas trevas da

ignorancia, para iluminar os escuros da vida.
Professor..
Vois sois o sacrifí.cio ignorado.
A obstinação, o condutor, o guia das gerações que

se sucedem. '

... ' � k
'

U bi ti I d'
,_6.." ._ ..'!i,JiJ

m o je IVO que a cança o, exige mais e pede mais.
Sempre presente, mas ausente dos benefícios da

justiça, do reconhecimento e respeito que mereceis'.
Fabrtcadores do pão do espírito. .

Obreiros da seára bendita' onde se planta a boa
semente.

Construtores que levantam castelos, sonhos, espe
ranças, que são o permanente convite à vitória da vida.

Eu vos saúdo com o maior respeito e peço a Deus
que vos ilumine.

C O L I C A. S _0_ C O L I C A S

SEDANTOL

COLEÇÃO DE ORQUíDEAS -

enviou aos amantes e colecionadores
presente de imenso valor.

Para encantamento da alma e dos olhos, as plantas
estão figurando orgulosamente nas elegantes montras
da Casa Hoepclke (Magazine)

De parabéns os orquidófilos cataríuenses.
A mostra é uma presença do Núcleo de Orquidóf i,

los de Canoas, filiado ao Círculo Gaúcho do vísinho
Estado.

Va le a pena ver.

MOLÉSTIA
-

DE SENHORAS

As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do
SEDANTOL _- regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência no tratamento das dlsmenorréías
suaa consequêncías e perturbações da menopausa.

'

'-,,-:�:-��,,�������.�;� -

,

I

COMECE O DIA
,

COM SAUDE!"

, LIMITADA

A PRIMEIRA E MAIS PERFEITA MARGARINA_ FABRICADA NO BRASIL I

MARGARI

Produto
garantido
pOI

pría,

PURA
" GOSTOSA

NUTRITIVA

r----------�-,-----------------�

l
&-

MARGARINA

SAU2-D���� :EM
ÇOISAS

BAOAS!: i
I '-'

I

I � , '._ I

I .

I � J

I':_ '33;:' r
I
I _ purlssimos óleos .egelai. - 20,000 unidade.

d. Vitamina A.

USE TAMBt:M PARA FAZER

Tenho sempre em ca�
Margarina Saúde -

em pacotes de 200
e 400 gramas e em

latos d. 1/2 quilo,

- f,olos mais - Assados mais

I ,pIo. e mocios I ."borosos e nutritivoll

L � �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"
,

ê o Máximo confôrto ao seu lar
e participe das

I�i'�gens Maravilhosas- P R O B E L"
* Salvada,
, .

* São Paulo·
l.

SOFÁ.CAMA SONHOBEL .'
". * Belo Horizonte

Muito elegante, de encô�tO baixo e.amplos braços ono

tômicos. Maneio "Drop-Bock" facílimo de abrir. Cama

absolutamente sem dobra central. Molejo "flexibel"

equilibrado, para perfeito confôrto com a máxima duo

rabilidade. Tecidos de padrões iné

ditos e de grande durabilidade.
Modelos "com e sem braços.

*Brasilia
* Rio

COleAl0 DE MOLAS

DIVINOsUPER
Novos revestimentos em tecido de alto luxai
com arabescos brilhantes! Revolucionária Ioi

�a lateral com 560 ventiladores no colchõo de

casal e 474 no de solteira! Faces para frio e

�alorl Molejo macio e silencioso, interligado
por moles h�licaidais de diâmetro exato I

Ggr� IW 7 CII'ºS I

,

POLTRONA.CAMA

.� .

-

Formo excelente conjunte com

'\
o Soíé-Corno Sonhobel. Estilo

completamente novo, com brc

ços anatômicos. Molejo de mo

los NO·SAG nos 3 olmofodas,
de excepcional confôrto. Reves
timentos belíssimos, em tecidos

inéditos exclusivos. Pés de me

deira mais altos, com deslizcdo
res. Modelos com e sem braços.

"�.

_

�
__ l._':".·.:.l

,
.

�Ii .pra �e um �roduto Probel
�a direito a, UM CDrOM DlÚI1era�o ii ;'�2�

fYt �-':.r
'

, '� � ..��
Sorteio todos os-mêses 1

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D E P A R TIA M E N T O D A F A ZEN D A
Movimento 'da Tesouraria, em 19 de Julho de 1960

Arrecadação

Depositante de dinheiro

6.692 . 583,80-
_

PAGAMENTOS
DESPESA OROAMENTARIA

Administração Geral 30.270,00
287.868,30 Exação e Fisc. Financeira 11. 000,00

Sego Pública e Assit. Social 1.000,00
2.406,00 Educação Pública 9.000,00

Serviços Industriais 1.000,00
Serviços de Utiildade Pública 25.756,90
Encargo�! Diversos '.1:.755,00
Balanço 6.900.076,20

Saldo do dia 18 (em caixa) CR$
REOEBIMENTOS
HECEI'rA ORÇAMENTÁRIA

OR$ 6.982.858,10

DIS�RIMINAÇAO DOS
Na Tesouraria \
Em Bancos .

OR$ 6.982.858,10

SALDOS
OR$ 6.900.076,20

2.086.639,80

CR$ 8.986.716,00

Movimento da Tesouraria, em 20 de Julho de 1960
Saldo do dia 19 (em caixa) CR$ 6.900.076,20

REOEBIMENTOS PAGAMENTOS
REOEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 17. 171 ,50
Arrecadação 165.173,40 Exação e Fisc. Financeira 14.400,00

Sego Pública e Assist. Social
.

1 .000,00
Depositante de dinheiro 6.850,80 Educação Pública 12.300,00

Saúde Pública 1 .800,00
Serviços de Utilidade Pública 3� .148,90
Encargos Div�sos

.

17.240,00
Restos a pagar 15.160,00

,� '5'�:O::'''' Balanço 6.961. 880,00

OR$ 7.072.100,40

DISCRIMINAÇÃO DOS
Na Tesouraria .. , .

Em Bancos .

OR$ 7.072.100,40

SALDOS
OR$ 6.691.880,00

2.086.639,80

OR$ 9.048.519,80

Movimento da Tesouraria,' em 21 de Julho de 1960

Arrecadação

Deposltante de dinheiro

6.961.880,00
PAGAMENTOS

DESPESA OROAMENTARIA
Educação Pública

'

4.200,00
328.486,50 Saúde Pública 81492,80

Exação e Fisc. Financeira 10.000,00
1. 598,00 Serviços de Utilidade Pública 139.467,80

Encargos Diversos 500,00
Receita Orçamentaria 9.028,80
Balanço 7.047.275,10

Saldo do dia 20 (em caixa) CR$
R.E: O Él B I M E N TOS
HECEITA ORÇAMENTARIA

CR$ 7.291 .964;,50

DI�CRIMINAÇÃO 'DOS
Nfl. TesourarIa. . .

Em Bancos. ............•........ : .

CR$ 7.291. 964,50

SALDOS
CR$ 7.047.275,10

,IL 086. 639,80

_
, CR$." 9.133. gli,90

Movimento da Tesouraria, enL22 de' .Julho. de 1960 �
Saldo do-dia 21 (em .caíxa) CR$ 7:047:275,10 l

R E ;'C E B I M 'E N TOS ..,. P A G Pr: � E N T Ó S
. REOEITA ORÇAMENTARIA

, DESPES.(\. ORÇAMENTARIA
Arrecadação 149.310,50 Serviços de vtilidílde !>.pblica 15.600',00
Depositante de dinheiro 1.138,00 Encàrgo& Diversos 1. 601,40
Fundos Disponíveis 700.000,00 Balanço 7.880.522,20 .

OR$ 7.897.723,60

'D r 1S C R I M I N A ç A O. DOS
Na Tesourária .

. Em Bancos .......••.............••....

OR$ 7.897 . 723,�0

SALDOS
OR$ 7.880.522,20

1.386.639,80

OR$ 9.267.162,00

Movimento da Tesouraria, em 25 de Julho de 1960
Saldo do dia 22 (em caixa) CR$ 7.880.522,20

REOEBIMENTOS PAGAMENTOS
RECE'ITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 194.775,20 Admínístração Geral, 29.820,00
Depositante de dinheiro 3,467,00 E"'!l:ção'e Fisc. Financeira 14.100,00
Movimento de Fundos 119.000,00 Sego Pública e Assist. Social 1.000,00

Educação Pública 10.000,00
Encargos Diversos 18.174,60
Balanço 8.124.669,80

/
CR$ 8.197.764,40

DI�CR�MINAÇAO DOS
Na Tesouraria .

Em Bancos .

OR$ 8.197.764,40

SALDOS
CR$ 8.124.669,80

1.267.639,80

OR$ 9.392.309,60

D � 'P A· R T A M E N T O D A F A ZEN D A
Movimento da Tesouraria, 'em 19 de Agôsto de 1960

Saldo do dia 18 (em caixa) CR$ 4.236.677,10
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
RECEI'I'A ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 362.898,00 -Admínístracão Geral 41. 651,90
Depositante de dinheiro 5.408,00 Exação e Fi�c. Financeira 19.800,00

Se'g. Pública e Assíst, Social. 28.046,70
Saúde Pública : .. 6.611,0"
Fomento'" 4.400,00
Serviços Industriais 8.200,00
Serviços d,e Utilidades Pública 24.100,00
Encargos Diversos 42.668,00
Balanço 4.429.505,50

CR$ 4.604.983,10

DI�CRIMINAÇAO DOS
Na Tesouraria . , , .

Em Bancos ...................•. , .

OR$ 4.604.983,10

SALDOS
CR$ 4.429.505,50

1.267,639,80

OR$ 5 . 697 . 145,30

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, em 22 de, Agõsto de 1960

Saldo do dia 19 (em caixa) CR$ 4.429.505,50
R E O E B I M E N TOS ' Admínístração Geral
RECElTA ORÇAMENTARIA Exação e Fisc. Financeira

Arrecadação 251.023,30 Sego Pública e Assist. Social
Depositante de dInheiro 7.616,10 Educação Pública

'

Saúde' Pública
Serviços Industriais
Servicos de Utilidades Pública
Eneargos DiverljOD
Restos a pagar
Balanço

46.558,80
39.484,70
56.674,00
23.240,00
16.789,00
15.619,20
27.397,60
21.952,60
13.500,00

4.426.929,00

CR$ 4.688.144,90

DESPE�A ORÇAMENTARIA
PAGAMENTOS

DOS S A L D'OS'
CR$ 4- .426 . 929,00

1.267.639,80

CR$ 5.694.568,80

'OR$ 4.688.144,90

'D I 5 C R I M I NA' ç A :0
Na Tesouraria .

Em Bancos
'

.. ',' .

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlAlUO DE SANTA CATARINA

Aconteceu,sim" ·
por Walter Lange
N. 174

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, em 23 de Agôsto de 1960

A.s autoridades telegráficas
da Africa ,do Sul, em aviso

publicado na. Imprensa, pre,
vinem ao público que .0 atra,

zo que ocorre na expedição
p'os despachos, é inevitável,
porque: macacos costumam

se balançar, nas linhas, 'gi
rafas nelas embrulham os

seus cornprídos pescoços e

elefantes costumam se coçar
nos postes, derrubando-os,
Motivos plenamente jus

tific'a:dos ... lá para a A_

fríca do Sul. E aqui não te;

mos, maíanos, nem gíraras e'

elefantes pata brincarem com

as linhas e postes telegráfí,
cos. Mas temos atrasos e de,

moras ínoríveíst Ainda na

semana, passada um telagra.,
ma urgente d� São Francisco
(não veio de S. Francisco da

California e sim de São
Francisco "do Sul, aqui no

nosso Estado), levou exata
mente 39 (trinta e nove)

horas para chegar às minhas

mãos. Se alguém duvidar ...

é só me pedir a prova; te,

nho telegrama guardado.

Saldo do dia 22 (em caixa) CR$
RECEFiMENTOS
RECl!:ITA ORÇAMENTARIA

4.426.929,00
Pl\GAMENTOS

DESPESA ORCAMENTARIA
Administração Geral 7.000,00
Sego Pública e Assist. Social 15.000,00
Educação Pública ? 14.700,00
Saúde Pública 15.7.50,00
Serviços, Industriais 21.646,30
Serviços de Utilidades Pública 28.500,00
Fomento _ 2.400,00
Encargos Diversos 55.659,10
Restos a pagar 34.000,00
Balanço 4.504.633,50

OR$ 4.699.288,90

DOS SALDOS
OR$ 4.504.633,50

1.267.639,80
-...;�----

CR$ 5.772.273,30

Arrecadação

Depositante de dinheiro

263.949,50
8.410,40

. '� ..

CR$ 4.699.288,90

'DIISCRIMINAÇÃO
Na Tesouraria .

Em Bancos .

DEPAR�AMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, em 24 de Agôsto de 1960

Saldo do doia 23 (em caixa) CR$
RECEbIMENTOS

,. HECEITA ORÇAMENTARIA

ArrecadaçãoI
.

Depositante de dinheiro

Movimento de Fundos

Operações de Orédito

4.504.633,50
PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
Administração Geral 28.300,00

230.339,50 Educação Pública 34.101,40
Saúde Pública 4.700,00

11.029,90 Servicos Industríaís 1 .800,00
Serviços de Utilidades Pública 61.380,00

38.815,30 Encargos Diversos 35.788,00
C;'perações de Orédito 730.000,00

850.000,00 Fundos Dísponíveís 30.387,30
Conta de Depósito 114.512,00
Balanço 4.593.849,50

-----

A Sociedaue Proltetora de

Ainimais da Espanha organí,
;1:0U uma tourada em benefí

cio de um' "hospital, para
anímaís." !

...;i��"""""n
..

;. P A R T A M E N T O D A F A ZEN D A

Movimento da Tesouraria, em 25 de Agôsto de 1960

CR$ 5.634.818,20

SALDOS
CR$ 4.593.849,50

1. 259.211,80

CR$ 5.853.061,30

CR$ 5.634.818,20

DI\SCRIMIN.AÇAO
Na Tesouraria .

Em Bancos �"�' .

::$,";:\. ,�� .,';!+';;: "'." .i'
' ",.,,�:!.:��:

D O,S

"0 � '. ' ...... ,,_;".,.... "

Uma emprêsa de aviação,
na América -do Norte, inau

gurou uma linha para o

A'rtico e fez publicar o se

guinte anúncio: "Jovens re,

cémccasadox façam as suas

4.593.849,50 viagens de núpcias para o

P A G A M E N l' O S A'rtico. Lá a noite dura 180
DESPESA ORCAMENTARIA disi mor ano."

Administra Geral
..

74.400,00
406.836,00 Exação e Fisc. Financeira 16.600,00 Um caçador em Brísbane,

Sego Pública e Assist. Social 1. 000,00
na Austrália, provou ter ner-

15.023,00 Educacão Pública 18.500,00 .

Saúde "Pública 1.800,00 vos fortes; quando roí mor,

Serviços Industriais 21.631,40 dido por uma cobra veneno-
� Serviços de Utilidades Pública 79.500.00 sa c' iIÍão tinha nenhum me,

.

Divida Pública
.

10.000,00 dícamento consigo, não teve
Encargos Diversos 41.767,00 .

� Receita Orçamentária 1,026,00 ctúvilcJI,as em pegar a sua es-

Depositante de dinheiro 100,00 :pingarda" e dar dois tiros n0,J. ,Balanço 4.749.384,10 pé unordtdo. com isto evitou

t- OR$:�-5"".0-"'1""'5-.-70-8-,5-0_'" CR$ 5.015.708,50 que o ven�no se infiltrasse
,

.

__ lhas nuas veias. O sangue

-D O S S' A L D Ó- S \ - I�prreu pelas feritas ..abertas
CR$ 4.749.384,10 pelos tiros. O hospital de-

1. 259 � 211,80 pois o tratou, conveníente-
mente.CR$ 6.008.595,90

Saldo do dia 24 (em caixa) CR$
RECEBIMENTOS
IUJCEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação

Depositante 'de dinheiro

.. �"' .. __ .�.�'_� ·�������!t�·-:
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"D I :S O R I l\'I. 1_ N A ç Ã ',0
Na 'resouraria'

"

.

Em Bancos : '

"

._

"

.

"
Gêmeos 'não precisam ser

do mesmo pai! Foi O· que. um

juiz de Horses, na Dína,

marca, decídâu para conde
nar om homem a pagar o

sostento de uma 'menína,
irmã gêmea de um rapaz

que era sustentado por ou_'
tra pessoa. E assim decidiu

em; visita do resultado de um

exame de sangue mandado
fazer � que provou CI,.ue a me

.nína ena filha do condena,

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, em 26 de Agôsto de 1960

Saldo do dia 25 (em caixa) CR$ 4.749.384,10
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
REOEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAl'4ENTÁRIA

Administração Geral 53.110,00
431.561,10 Exação e Fisc. Financeira 4.700,00

Educação Pública 16.233,40
13 .537,00 Saúde Pública 10.600,00

Serviços Industriais 1.850,00
Serviço& de Utilidades Pública 32.500,00
Encargos Diversos 31.565,20
Restos a pagar 20 . 324,70
Conta de Depósito . 45.000,00
Balanço 4.978.598,90

Arrecadação

JQeposUante de dínneiro

do, mas não o seu irmão
CR$ 5.194.482;20 gêmeo! ' ,J.,..._.\ .

OR$ 5.194.482,20

'DIISCRIlVIINAÇÃO DOS
Na Tesouraria , .

Em Bancos , ..

SALDOS
CR$ 4.978.598,90

1. 259.211,80

CR$ 6.237.810,70

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, em 29 de Agôsto de 1960

Em Dent1ein, na Fra'nça,
um jovem par entrou na

,igre'Ja para celebrar o seu

casamento. E, enquanto, os

sinos tocavam ... nasieu o

herdeiro! Resolveu-se então
celebrar na; mesma ocasião

Saldo do dia 26 (em cai-xa) CR$
REOEBIMENTOS
RECr-rlTA ORÇAMENTARIA

,

4.978.598,90
'PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA "Peter", um papagaio Iou,

Adm�nistração G�ral. 40.650,00 ro " pertencente a um barbei-
747.145,60 Exacao e FlSC. Fmancell'a 25.600,00'. .. .. .

.

Educacão Pública 13.600,00- co vtabano, nésídente em No,

10.947,20 Saúde -PÚblica 9.500,00, va Iorque de nome 'Sam Ma-

Serviços Industriais 25. 784,3Q ríoramo, foi "convidado" pa,
servíçoa de Utilidades Públíca 23. 300,OQ

ra servir' de testemunha nu-
Encargos Diversos 48.079,40
Restos a pagar 21.590,60 ma sessão là'e [uri. E' que

Depositante' de dinheiro 15.756,1:)0 LIma:
.

patricia do barbeiro,
Balanço 5.512.831,40 ehamada Cecilia Amato, ti-

OR$ 5.736.691,70 I,nha apresentado queixa con.,

. ira Marioramo, acusando-o

DOS S A L D O 's lde que êle havia ensinado
CR$ 5.512.831,40 800- papagai0 uma porção de

1.259.211,80Ipalavras feias !! obscenas,

CR$" 6.772.'043 porque ela se. negara a
I

aceitar o seu orerecímsnreé
D E P A R T A M E N T O D A ,F A ZEN D A d\e .... casarnen'to. "Peter'�,
Movimento da 'I'osourar!a, em 30 de Agôsto de 1960 cuja ,:,:aiola o barbeiro pen-

)Saldo do dia 29 (em caixa) CR$ 5.512.831,40 dusava na posta de sua ca-

R E. O E B I M E N TOS P A G A M E N TOS sa, a ofendia sempre quaMo
RECEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA ela por lá pa�sàva obrlgató;Administração Geral 29.500,00

Exação e Fisc. Financeira 2.200,00 rlamente, porque residia ali

Sego Pública e Assist .. Social 2.800,00 perto. O juiz mandou bus-
Educação Pública 2.000,00, cal' (), papagaio. Mas êste
Saúde Pública 8.866,80 olhava curioso para Os 'pre,servíços Industriais 131.304,60
Serviços de Utilidades Pública 214.731,70 sentes, inclusive para a queí-
Encargos Diversos 30.466,00 xosa e' fico'u calado. vue dê,
Balanço

..

5.880.497,80" pois, a prova testemunhal?
Duranbe .duas horas o 'juiZCR$ 6.302.366,90
tnanidlou esperar. "(Peter'''' a
prinripal testemunha,' conti
nuou- cal�do e o juiz absol
veu o �cusado Sam Mario
raiüô. -

i

o batismo!

Arrecadação

Depositante 'de dinheiro

,� . ',: ....

CR$ 5.736.691,70

DIISCRIlVIINAÇÃO
Na Tesouraria , , .

Em Bancos , .

Arrecadação 788.06�,00

1.466,50Depesítante de dinheiro
, \

OR$ 6.302 . 36(í;�O
M. O. FREITAS

Ohefe Servo Contrôle
MARIO LOBO
Tesoureiro

JUCELIO COSTA
"Diretar

I ,;o;;:. "''lli'F'
,'JI�:.:';,

·,'.7:r.. ,!J·
•..• -

.t"�:� ... _ ...:..,.:.......o. .........�.�__
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I � O AVAl' EM BLUMENAU - O A,aí estará hoje em Blumenáu para saldar um compromisso dos mais difíceis. Enlren-
, tar'á o campeão 'florianopolitano o "onze" do Olím,pico que não costuma ;perder em seus domínios, tendo - há pouco conse

guido vencer o Paula Ramo1s por 4 x 1 e que, jogando conlra o Cimenporl, em Itajaí, na rodada de aber tura do Campeonato, da
Segunda Zona, .obteve um honroso empale. Grande jogo assistirão os blumenauensesr quê ainda não conhecem o time
cam,peão metropolitano.! O' conjunlo do Avaí aluará completo. esperando o técnico' Nizeta um rendi :mento super'ior ao de, do-
,mingo passado quando o ,quadro levou de vencida o Carlos Renaux, cam,peão brusquense. _

SSSS,.%SS%S%'SSS�%SSS%SSSSSSS%SSS%SSSS%SSSSS%SSSSSS,.SS%SSS)SSSSssgC'$SSSSSSssssssss.S%SSSSSSsssssssss'<SSSSSS%%i%SSSSSSS�%s%ssssi,sSSSSSS\ssssS*$%SSSSSS$SS%>�

AS PARTIDAS DE HOJE PEL,O C'AMP,EO
NATO CAIARINENSE POR ZONAS

DESIDERATUM: A REABlllTACÂOI
,

Palmeiras e Figueirense, em confronlo esta farde, procu.rando apagar a má impressão
deixada na estréia, quando conhéceram a goleada- 'Expeclatíva em torno do embale

"
entr'e o campeão blumenauensse e o vice-campeão local-Quadros prováveis'- Preli�inar

- Prêcos
•

protagonistas as' esquadras péssima ímpressão deixada I público numeroso e entu, e Albano.·
'

..�'.\
do Palmeiras, campeão blu, em, Brusque e Blumenau.1 siasta que se deliciará com FIGUEIRENSE -' Domi;
menauense e Figueirense, Vai ser uma luta titânica e

I
as jogadas clássicas de um Osni, Ciro, Danda e Márcio;

vice-campeão local. de difieil prognóstico, na: Lázaro, um Gordinho, um Oládio e Aniel; Wilson, Sér ,

Luta de "vida ou morte" . qual cada valor dos dois I Zito, um Jonas, um Rober- gio, Ronaldo, Alípio e Tel

eím, porque o vencido ríca, famosos pelotões procurará I' to, um: Dinho, um Domi, um mo,
da ou morte", na qual serão rá em posição nada reco- se empenhar no máximo, Oení, um Aniel, um Renal; Como preliminar estarão,

mendável na disputa dos fazendo das tripas coração, I do, um Wilson e outros, em ação os conjuntos líde ,

CARLOS RENAUX X dois primeiros postos do I �UADROS PROVÁVEIS ' res do Paula Ramos e Gua-
,

certame da segunda zona, Desta forma, o pré lia de I Para o choque de hoje à raní, pelo certame juvenil.

CIM'ENPO'RT EM já que os dois quadros, em logo mais deverá ser doo tarde, no campo da rua Bo- Prêços: Arquibancadas,

r suas estréias, domingo úl mais sensacionais e renhi-I caiuva, as duas equipes pro; Cr$ 50,00 e 30,00; Geral

BRUSQ,UE timo, quando da Inaugura,
. dos, oferecend� a<: PÚbli�O I v.av:lmente . formarão as- Cr$ 30,00 e 20,00.

ção do certame, conhece- momentos de vibração e SUS_1 sIm,.
-.--.'--------

Em Brusque serão adver, ram revez bem desagradá- pense que so as grandes

1-
PALMEIRAS - Largura F C F TEM NOVO

sários os conjuntos do Car- vel, príncípalmente o time batalhas �c�sam, razão, por- (JUC�); Arão, Lázaro, e··
•

los Renaux e Cimenport alvi-verde orientado por que o estádio da- Praía de Gordínho: Clodoaldo e Zito; SECRIETARIO'
\sendo a partida conaíderada Leléco que atuou em seu Fóra deverá apanhar um l Jonas, Jair, Roberto, Dínho

como a de menor impor - chão e foi goleado pelo Mar_

tância da segunda rodada cílio Dias, peta contagem de

do certame da Segunda Zo� 7xl, enquanto que' o alví

na, Ambos tentarão a prí- negro, em Brusque, tombava
meira vitória, já qUe o prí , por [leiS tentos a três, sur,

meiro perdeu aqui para o preendendo a todos tais M. B. I rem a vitória. para subatítuí-Io o esportís.,
Avaí e o outro não foi além' resultados. Coube a equipe do Lira ta Amilcar Scherer,
de um empate em seus do; I Figueirense e Palmeiras Foi iniciado na -tarde de' sagrar-se campeã do esta,
míníos. í vão lutar para desfazer a sábado e prolongou-se até às - dual de tênis desta catego-

16 horas de ontem, segunda ria, seguido do Tabajara tê,

E'M 11AJAI'· CONFRO:NTO DE LID'ER'ES feira, o campeonato estadual nis Clube e Guarany. Os jó-I • ," ,

infanto juvenil de tênis, rea, gos que sE!'desenrolaram num

lizado nas quadras do Taba, clima de entusiasmo, apre- Aniversaria-se, amanhã, o

jara T�nis Clube de Blume- sentaram os seguintes cam, nosso benquisto conterrâneo
nau, O certame qUe contou pões estaduais tanto do sexo I sr, Júlio Cesarino da ROEJa,
com a .participação de 57 te- masculino como feminino, 'ex-presidente do, Avaí e

nístaa de am�os os sexos, �oi 9 a 12 anos _ masculino vice-presidente
./

da F,C,F.
bastante movimentado e dís__ Victor Mayer do Lira Nossos cumprimentos ao

putado, onde os atlétas se 9 a 12 anos _ Feminino qistinto esportlsts, extensí,
desdobraram para consegui·

_ Tereza Souza do Bôa Vista vos à sua exma, família.
---------

16 a 19 anos - Masculino -FA-TO-S-EH-'OT-AS-'D-O-ESP-OR-Tl,E-- Polidoro Santiago do Líra I'
16 a 19 anos - Femininc

- Ana Maria Beck do Lire, BARRI,GA-y'E'RDE13 a 15 anos - Masculino
- Alvaro Luz FilhO' do Gua

rany.

13 a 15 anos - Feminino
- Iraci Nitter do Tabajara
Participaram do campeo

natO' catarinense de tênis
para a categoria de infanti_

Juvenis a,tJé�as pertencentes
ao Lira Tênis Clube de Fpolis
Guarany Tênis Clube de

;Itajaí, .
Soc, De9p, Bandai

- rantes de Brusque, Tabajara
Tênis Clube de Blumenau ,e
Tênis Clube Bela Vista de
Joinville,
Felicitamos nesta oportu�

nidade ao s atlétas que con_

quistaram tão honrO'so títu
lo bem como as equipe9 dis
putantes, que abrilhantaram
com suas participações, o

certame catarinense, desen�
rolado em Blumenau,

O público florianopolita
no entusiasta do esporte,
rei terá oportunidade de

presencíar, esta tarde, no

estádio da Praia de Fóra,
uma autêntica luta de "vi-

O {AM:PEQ'NAJO INF�NTO-JUVEN'IL
DE T'ENIS 'E SEUS Y!ENCEDORES' ,

O iSargantó SílvIo Sera

fim da Luz, secretáríc ela
F,C,P. vem de demíttr-se
daquele carga, tendo o Pre
sidente Osní., Mello nomeado

O árbitro Gerson Dema,

ria qUe dirigiu o encontro

de sábado à- tarde, pelo
campeonato amadorista de

futeboi, entre Caravana (:

Treze de Maio, que terminou

empatado por, 2 x 2, decla

rou à reportagem que ficou

vivamente írnpreaslonado
com o gráu disciplinar da

partida.

De conformidade com a rodada inicial, golearam
tabela do Campeonato da sensacionalmente, o prímeí,
Segunda Zona, em Itajaí 1'0 fora de seus dominios, ao

será levado a efeito o jogo Palmeiras por 7 x 1 e o se

de maior importância da 'gundo ao Figueirense, em

�egunda rodada, Serão pro- eeus domínios por 6 x 3.

tagonistas Marcilío Dias e Grande pugna que os Ita ,

� Paysandú, que domingo na jaienses presenciarão.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . .

. . VÔOS diários -
)

diretoaSãoPaulo

TIíl@W®
.'

. pelo ",;;�

�@W�@.(Ç
'características: .�Uma nova aeronave do VAR IG, com novo clo;se e novas

Maior potênció, maior velocidade, maior confôrto!

, peáll(lão.

/'nas toptms

'Vôe num grande avião com

pequena despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho do

. calegoria do CONVAIR
e SUPER CONSTEHATION
Você foz um vôo econômico
com tarifo reduzido!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VARIG
Tradicional cortesia - O melhor se�'liço de bordo.

Pelo Campeonato Catarinense por Zonas, hoje serão
efetuados os seguintes jogos:

1.a ZONA
Lauro Müller x Ferroviário
Hercílio Luz x oomereíárto

Metropol x Minerasil
2,a ZONA,

Carlos Renat.... x Cimenport
Marcílio Dias x Paysandú
Olímpico x Avaí

Figueirense x: Palmeiras '

3,a ZONA
Internacional x Guarani
Bancários x XV de Novembro
Botafogo x Santa Cruz
Perí x Operário

4.a ZONA

Atlético x Botafogo
Tamandaré x Caçadorense
Vasco x Comercial

5,a ZONA
América x Atlético
Ipíranga x Baependi
Acaraí x Fluminense

.

NOTICIAS DIVERSAS
A melhor renda do cam-Diretores do Carlos Re

naux não gostaram' da
atuação do sr. Iolando Ro

drigues, pois nas suas opi;
níõea o 'árbitro andou erran

do em diversas oportunída ,

des. Seu nome parece deve,

rá Del' vetado pelo clube pa,
ra os próximos _ compromís,
sos.

peonato catarínense, segun,
da zôna, foi a registrada no

estádio da Rua Bocaiuva,
com Cr$ 32,070 a menor foi
a verificada em Itajaí no

estádio "Dr. I;Iercílio Luz":

Cr$ 12,500,00.
xxx

O árbitro Wilson Silva,
que apitou o cotejo de do

mingo na cidade de Itajaí,
. entre Oímenport e Olímpi
co, viajou por conta pró,
pría, pois continua firme
na decísão de não acompa
nhar embaixadas dos clu
bes.

xxx

JULIO C'ESARIO DA
ROSA xxx·

xxx

O médio Roberto, que ín,

tegrou a última seleção ca

tarínense e qUe foi contra
tado pelo Palmeiras para

frente as disputas do estadual, .

grande atuou na tarde de domín,

de as- go na posição de centro

constí, avante, causando díscus,

atração sões por parte do público,

Idésio, no cotejo
ao Palmeiras, foi a

sensação, pois, além
slnalar três tentos,
.tuíu-se na grande
do jôgo, com uma xxx

O atacante Shippmam,
artilheiro do Olímpico, foi,
na tarde de domingo, o que
perdeu maior número de
tentos na partida em que se

verificou um empate pela
contagem mínima. Por duas
vêzes o meia esquarda teve

O futebol de Santa Cata_ mais eficientes pois o Alma-
a meta desguarnecida' e-

rina é pouco· difundido l1aque é distribuido para atirou por cima do traves_
através de jornais e revis- tôdO' o Brasil é exterior, -

sao.
tas especializadas, Você que se intereDsa pelo x x x
Vêz por outra, lemos em esporte bll.rriga verde, não A imprensa de BrusqueJ'ornais da Cidade Maravi- deve deixar escapar' ésta f'

,

ez serias restriçõeEl ao tra- .

lhosa uma pequena nota. opOl�tunidade de se tornar balho do Figueirense na
sôbre fatos do futebol ca_ assinante da magnífica re- tarde de, domingo quando
tarinense, especialmente, já vista, agora estampando fa_ perdeu por 6 x 3, para o
que aD demais modalidades tos e notas sôbre o futebol Paisandú, Não houve enten
do esporte, práticamente, ,barriga verde. dimento entre os zagueiros,não são divulgadas, E�creva para M. Borges, com os médios volantes e
Desta forma, a r�vista de Rádio Guarujá �- FpoJis, estes com o',u atacantes,OS DESPORTOS EM TõDO enviando um Chéque postal atuando o clube to:talmen_

MUNDO, editada no Rio de nO' valor de Cr$' 50,00 em t'e ,embolado, sem qualquer
Janeiro, tendo como seu nome do editO'r e torn:-se objetividade.
editor o conhecido homem assinante anual da reVIsta,
da impr,ensa esportiva mun- que é editada nos meses de I O
dial, ADOLPHO SCHER- Julho·� Dezembro. Conheça deu
MANN, conseguiu para sua a vida de seu clube ou os

revista, um correspondente principais fatou do esporte
em nO'é/SO Estado, catarinense, lendo o ALMA-

Desta fÓ11ma, as modali_ NAQUE DOS DESPORTOS

dades esportivas poderão EM TõDO O MUNDO, a

agora contarem com um obra mais compléta no gê_
veículo de pUblicidade dos I nero,

atuação
primo roaa,

xxx

,
"

xxx

Carlos Renaux não ren-
50% do que pode e de

ve, na tarde de domingo,
quando perdeu para o Avaí
pela contagem mínima. Is�
so foi o qUe nos declararam
diversos diretores do Vovô,
Acreditam numa melhor
exibição na próxima roda
da,

AMERICA PERDEU
O Tribunal de Justiça

Desportiva, reunido 5a feira,
apreciou O' recurso do. Amé_
rica, de .J6iI1ville, ,contra a
validade do jogo com ê Co

mercial, de Joaçaba, pelo'
estadual de 1959, deci'dindo
negar provimento ao mes

mo, visto tér tal recurso

dado entrada na F.C,F, fóra
do prazo legal. Desta for-'

,ma, será illiciado, hoje, O'

certam.é da 5a: Zona que

reune os campeõefl e vice

campões das Ligas de Join_

ville, São Franciséo e Jara

guá do Sul, exceção do Ca

xias, que disputará as finais
do Estadual de 60 sem ne_

ceDstda:de de tómar p-â.rte nO'

certame de classificaçãO', de

A L U G A-S E
ALUGAM-�SE 3 ESCRITIÓRIOS RECÉM CONS

TRUIDOS, PRIMEIRA LOCA'Ç,ÃO, RUA VITOR
. MEIRELLES N.o 12, ALTOS DO ,CONSULTóRIO
DO DR. POLYDORO.

xxx

Godoberto, do Paisandú
foi o primeiro artilheiro d�
campeonato catarinense ao
aminalar aos 3 minutos a
série de tentos que· a;re_
sentou o jôgo Paisandú x
Figueirense.

.

xxx
, Idés,io, do Marcílio Dias e
Nilton dO' Paisttndú, são os
principais artilheiros dO'
oampeona,t.o cü-nl trâ9 ten_
tos cada, seguidos do tank
AntoninhO' com 2.

ARTIGOS FINOS PARA CAVALHEIROS
Uma das mais completas secções em artig6s de ho-,

mens e rapazes, em nossa Capital, é- a do 1.0 andar de
A Modelar .de Modas, .à rua Trajano 7.

Na .constante ânsia de melhorar, d,e aperfeiçoar,
cada vez mais, o seu já vasto sortimento, encomendou e

já recebeu, para o verão entrante, um dos mais s,elecio
nados sortimentos de ternos, paletós, camisas, gravatas,
,calças esporte, calçádos, etc" etc.

É um motivo de pra�er, para O'S que vestem bem,
passar os olhos_�elos artigos dessa secção de A Modelar.
Passar os olhos e ,comprax porque o CREDIÁRIO faci
lita mesmo em tudo e a todos que merecem ,crédito,

vez que é o

do Estado,
vice-campeão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ETADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATAlWIA
.

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 16 de outubro de 1960

JUIZO DE DIltEI'l'O DA 4.a ,. . '.

VARA DA COMARCA DE ,�O�lI�. s�b-dIstl'lto de Saco tulo hábil de dominio sobre'
FLORIANO'POLIS. - EDI- p�:; imoss, neste Município o referi/do imóvel, a fim de
TAL DE CITAÇAO COM O � seu procurador ínrra,
PRAZO DE TRINTA (30)

assmado, conforme instru- que possa transcreve.Io no

DIAS
mento de procuração anexo

Registro de Imóveis. V � O
. (doc m' ) Suplicante protesta 'por to.

O Doutor TYCHO BRAHE in "t umero 1, advoga,d'o dos os meios de provai em
FERNANDES NETO J'

SCrI o na Q.A.B. - Secção díreít ·t·d b
Substtt.uto da 6.a Cir�unsc��z. de Sant� Catarina, sob nú, v����r�a;e\�;t!r:�i:J.h�� co:�
ção JUiciária, em exercíci� mero 99�, com, escritório á mertos e cíncoents, centíme três lances, medindo o prí- tígos 550 e 552 do Código cumentos, perícias, e requer
do Cargo de Juiz de Dir'Hto

rua Trajano n:umero 33, sa- trosj ; a linha de fundos meiro, a partir da frerite, Civil, e artigo da lei numero desde já o depoimento pes,
da 4.a Vara - Feitos T(,ta Fa.

la 4,. nesta Capital, vem expor mede 45,00m (quarenta e 85,00m (oitenta e cinco me. 2,437, de 7 de março de 1955 soal IQ'e quem queira contes.
zenda Públíca da . Comarca e 8:fIn:=t1 requer. a Vossa Ex_ CInCO metros) e estrema com tros) , aproximadamente, o e ,Qe contormídade com os tal' a presente sob pena de
de Florianópolis, Capital do celen�Ia o seguinte - I - propriedade de Eneo Alves de segundo mede 15,05m (quin- artigos 454 e seguintes do confesso, juntando a esta os

Estado de Santa Oatarína
POSSUI o supucanto por si e BritO;.fa lateral norte é for- ze metros e cíncoenta cen- Código de Processo Civil. documentos inclusos. Da a

na forma ,"a lei etc
' seu� antecessores, com o mada por uma linha quebra. tímetros) e o terreiro mede IV'� Assim pede e requer a presente o valor de cr$ ....

FAZ SABER. 'aos' que
"anímuj,

.

domini" há mais da em três lances, medíndo 358,50m (trezentos e cinco. Vossa Excelência Se digne 2.100,00 (dois mil e cem cru-

presente edital de Citãçg;g �:rr� (_ymte), anos, �em in- o primeiro a. partir da -fren. enta e oito metros e cínco- ouvir as testemunhas lad�a'D. zeíros) , para efeitos fiscais.
com o prazo de t1lrinta (30) pçoes ou OP?SlçaO de te, noventa e cinco metros enta centímetros), aprorí , te arroladas, as quais com. Flor�a,nópolis, 2 der junho de
dias, virem ou dêles conhe, �ae: quer q�� seja, a posse (95,00m) aproxímadamenta, madamente, estrema'ndo os parecerão em Juizo, índe- 1959. (assinado) Francisco
cimento tíverem que" por r�n sa e pacinca dei um ter_ o segundo mede 22 ..00 (vinte dois primeiros lances, com pendente Id'e intimação, sen, Simas Pereira. Testemunhas:
Parte de DEMETRIO MAES. (de

o co� a .frea de 16.700 e dois) metros) e o terceiso Ipropriedade de Aseendína ldn feita preliminarmente a Aurino Marques da Silva,
TRI, na ação de usucapião, ,zessels �,I e setecentos mede a p r o x i m a daments. ,Ignês Rodr'igues e o último Justificação e, [ulgada'. esta operário. Osmar Laurindio
em que requereu perante metro� quadrodos), de f?r. 346,50m (trezentos e quartn; com propriedade de Guílher , procede na formldade dos Silva, Funcionário Público.

esta Juizo, lhe foi dirigiiià' à
mato Irregular, co� 3 (tres) ta e seis metros e cincoenta mina Melo, tudo conforme 'artigos da LeiProcessual a. ALdo Paulo Pereira, Securi_

petição '::-0 teôr seguinte: _
casas de ma�eIra sltua?o no centímetros), estremando os planta anexa (doc. número cima referidos, cítados os tário. Estavam estampilhas

Excelentíssimo Senhor Do �ugar CarvoeIra,. s�bs·,dlstrito dois primeiros lances com 2). II! - Não possuindo o
I
conrrontarrtes e seus con- Estaduais no valor de cr$

tor Juiz de Direito da :; e �a�o. dos Límõej, �este proprie,da'cJe de Dilaudino de suplicante títnlos sob� o [uguts Q Doutor Promotor 4,00, inclusive a respectiva
Vara desta Capital DEM' mumcipío, I! - O citado Aguiar e o ústímo com Her., aludido imovel conforme cer-I Público e o Domino da, União taxa de saúde pública esta

TRIO MAESTRI b '1'
E· terreno item as. seguintes dL I mógenes M. dos Santos e tídão, negativa anexa (do; e após os tramites legais, ser dual. Em a dita petição foi

casado Pastor
. Pro�:��:��o, re�soes e conf�ontaçoes: a' Eneo Alves' de Brito; a late. curmento número 3), quer I

a presente Ação de Usuca., proferido o seguinte td'espa.
residen:te a Estrada ela C

e" In a, �e frente a estrada da ral sul, é também formada adquirir o domínio I�O mes; pião julgada procedente, con.! cho: A. á conclusão. F'loria;
.

. ar. CarVOeIra, mede 7,50m (sete por uma linha quebrada em mo com rundamenor nos ar. cedendo ao suplicante o tí· nópolis, 23 de junho .de 1959.
'--

. , ':(,

GE Econolar
A desejado qualidade
GE o preço de economia

I
I
li
III

I

I
VOCÊ PODE RECEBER

GRÁTIS
O PROPRIO REFRIGERADOR

QUE COMPROU!

Retilíneo Magnética GE 11 J pés
Com porto que se fecho automàticamente,
O maior e mais avançado modêlo de linhos

retos jÓ fobriGOd�,
.

�'-

GE De Luxe 10,3 pés
Espaço à vontade!
Madêlo de grande beleza.

Veja como é fácil!

No ato do compro Você recebe um talão numerado que

concorre ao último sorteio dêste ano do loterial Federal

Se Você ganhar,você recebe de volta o que já pagou ... e

o refrigerador é seu
I

1,1
�

"�.,,
..

-

DESDE APENAS

CI $ 2.828,00
ou

em 10 pagamentos sem acrescimo/ e sem juros pelo
preço a' visia.

MENSAIS

.-:._
.

, ,'," 'I,
"

Faça-nos uma visita sem compromisso

MACHADO & CIA. S. A.
CARTA PATENTE 2(\'> DA RÁDIO GAúCHA

-

•

(assinado) WaIdemiro Das
caes, Subindo os autos á
conclusão foi proferido o se.

guinte despacho: Designe o

senhor Escrivão dia e hora
para a justificação, cientes
Os Interessados e o doutor
4.0 Promotor Público. Floria.
.nópolls, 23 de junho de 1959.
(assinado) Waldemiro Cas-
caes. PETIÇÃO DE FOLHAS
29. Excelentissimo Senhor
Doutor Juiz de Diretto da
4.a Vara desta Capital. DE.
METRIO MAESTRI, por seu

advogado e procurador infra
assinado, nos autos dia Açã,.o
de Usucapião em curso nesse
Juizo, em cumprimento ao

respeitável despacho de fo.
lhas, e tendo em vista laI cer ,

:bidão Ide folhas, do senhor
Oficial de Justiça, requer a

Vossa Excelência a citação de
Dona GUILHERMINA MELO,
confrontante do imóvel usu ,

capíendo, na forma do "dís;
posto no paragrafo 1.0 do
artig'Q 455 ,,�'o Código de Pro
cesso Civil, uma vez que a

mesma se encontra em lugar
incerto e não sabido. Pede
Deferimento. F'loríanópclís,
16 GJt setembro de 1960. (as.
sínado) Francisco Simas Pe ,

reíra. Estavam estampilhas
estaduais no valor de �$
4,00, inclusive a respectiva
taxa de saúde públiia esta
dual jdlevidamente ãnutílíza •

da. Em a dita petição foi
proferido o seguinte despa,
cho -I. á conclusão. F'loria
nópolís, 17 de setembro l'Ie
1960. (assinado) T y c h o

Brahe Fernandes Neto. su,

bi�do os auto, á conclusão
fOI o Seguinte despacho:
.Expeça. se, na forma reque
rida, o edital ,de citação que
deverá ser publicado três
(3) vezes em um dos jornais
diários desl1:ia capital e uma

(1) vez no Diário Oficial do
Estalco- .Floria,nópolis, 20 de
setembro de 1960. (assinado)
Tycho Bra)1e Fernandes Na,
to. SENTENÇA. Vistos, etc
Julgo por sentença a [ustt
ficação constante de folhas
e folhas, em que foi reque,
rente Demetrio Maestrf, a

fim de que produza os seus
devidos e legais efeitos. Ex.
peça-se mandado de citação
o Dom}nio dia: União, na pes.
soa de seu representante le
gal e o doutor 4.0 Promotor
Público ,na qualidade de re

presentante da Fazenda do
Estado e do Orgão do Minis
tério Público, para rtodos
contestarem querend(l), no

prazo de trinta (30) dias os

interessrud'os inCertos, cita",
ção essa que deverá ser feita
ed conformidad:e com oar,t}
go 455 do Código de Pro_:'
cesso Civil. Custas, afinal.
P.R.I. Florianópolis, 23 de
abril de 1960. (assina'do)
Manoel Barbosa de Lacerda.
Juiz de Direito da 4.a V,a,ra.
E, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandou
expedir o presente edital que
será fixa,do no luga. rdo cos·
tume e publicado na forma
ad lei. Dado e passado nesta
cidade 0,e Florianópolis, a,os
vinte e seis ias do mês (!C
centos e sessenta. Eu, Vi.
niCius oGnza'ga, Escrivão o
subscrevi. (assinado) 'TY�ho
Brahe Fernandes Neto. Juiz
de Direito da 4.1\ Vara em
exercício,

Confere com o original.
O Escrivão

Vinicius Gonzaga

/

'I
16 a 23 DE OUTUBRO "JDE.1960 -;-'l

BIBLIOTECA DE
R'EFERENCIA PARA

A (,EA
O Sr. Paulus Stolzman, Em_

baixador da República Fede.
ral da Alem!linha na IDtió'pia,
Presenteou a Comissão Eco

nômica para a Africa, dar

Nações Unidas, com' uma -pe.
'quena biblioteca de referên_
cia. O presente compreende
323 obras que versam prin·'
cipalmente sôbre assuntos e_

conômicos, geofráficos e cien.

tíficos, ligados ao continente
.fricano e comércio inter.
nacional. Há também encL

clopédias, obras de etnogra.
fia, ,mapar economo�eográfi.
CDS e dicionários, atualizados
dQ inglês, francês, russo e es

pmnhQl.
Numa breve cerimônia, o

Embaixador alemão declarou
que .o conhecimento mútuo é
a base essencial da compre.
ensão € esperava que o pre.
"ente pudess& ajudar a am

pliar êsse entendimento .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 FLOlUANóPOLIS, DOMINGO, 16 de outubro de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO UIAHlO UE SANTA CATAlUNA

".

PROGRAMA DO MES
B R ou T uo

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

Seja qual fôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucioná-la!
Temos completo estoque de pneus

para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc. Visite-nos I

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra� 41 - Tel. 3451

.,<���""",,,,,,,,,,,,FlORIANÓPOllS - Sta. Catarina

PA'RTICIPA(ÃO
CARLOS PASSONI JúNIOR e ELEONORA

MELIM PASSONI, !participam aos parentes e pes
soas amigll,s, o nascimento de seu filho LEANDRO
o:orrido no d'ia 12 do corrente na Maternidade
Carlos Corrêa.

PRECISA
• •

Solicitadas informa9ões à
autoridade judiciária, esta
as prestou, minuciosas, pro
curando demonstrar a gem

razão dos postulantes.
"Em 22 de setembro do

ano próximo findo, assistido,
ingressou Domingos Mafra

com uma ação de reintegra
ção de posf1e contra Walte,r
Gessner � sua mulher Lilli

Gessner, objetivando ter a_

cesso a uma pedi'eira e às

plantações marginais a um

caminho constFuido pelo au·

tor e cuja entrada haviam
08 R. R. trancado, esbulhan
do_lhe, dest'arte, a posse
tanto da pedreira como das

plantações. Instruiu a ini

cial, entre outros documen

tos, com um contr.ato ajus_
tado em maio de 1957, com·
provador da compra da re�

ferida pedreira.
Procedida a justif�cação

prévia (ou,vidas 4 testemu.
nhao), a 5 de outubro de 1959
concedeu éste Juizo a rein

tegração liminar, pleiteada
pelo A." sendo, em conse

quência, expedido o compe.
tente mandado, juntamente
com 0- de citàção. No dia 14
do mesmo mês retornamos

,Q!

Florianópolis, 22 de Junho
de 1960.

Ferreira Bastos
-Relator.
Hercílio Medeiros
Osm�mdo Nóbrega
Arno Hoeschl
Maurillo Coimbra
Ivo Guilhon
Belisário Costa
vítor Lima
Eugênio Trompowsky

lois Filho
Tau_

Nutllcllas dU "Ar" :�. .:-:�� �'.._"
" jt�(

, '-;�:;�,:"c_����t� 'j-ll J.I -, �.'
-, ,��

...........

"Inácio, Paslor 'das nlveAs�' Das �

I_
II 'Ir,fI('! "', pastor de nuven';', Paulo detratada, suas tradí, clona a emoção da constru, J)ireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

l,rarlaS c-nu �q"estiva capa de t'caro ções substituldas por incri. çâo da estrada �e ferr� No-

JURISPRUDE.NCIA/.1',-0.13, vel mistura d� raças e de roeste, em que impressionou

A trama, do novo livro de costumes, convulsionada, ir- fortemente a crítica de en,
Anunciado por um cartaz

·t C
que adverte o leitor de qUE T',t) B?tini é coduzida pela reconhecível; o socai e pau- ao, representada por Mário MANDADO DE SEGURANÇA mandados como tendo sido invocadas pelos impetrantes
"Seus passos estãó sendo expec tatíva dum novo ense listano redíeularízado pelo de And'rade, Edgard Cava. N.'O 237, DA COMARCA DE' cumpridos, devidamente cí- para serem amparados pelas
seguidos" e de que "E' ímí- o que movimenta persona, proprio colunista soeíal: o Iheiro, Sergio Mil.Jiet, Mário TIMBÓ - RELATOR: DES entificados pela oücíal de vias do mandado de segu-

rro: f lima Rev .hJç'io da In- �en3 províndog C;',� aconteci- herói provindo do "tenen. DO'nato' Alvaro Gonçalves, FERREIRA BASTOS. "

justiça Farias Sobrinho, en- rança".
fàncla ", já está r as Iívranas rnentos, desde a guerra de tísmo"; o padre que aban- Rubens do Amaral, Monteiro - Denega-se o pedido. tão em exercício nesta co, Na verdade, inexiste ato ar;

.

14 ao esputíníque I. São dona a batina e continua Lobato e, no estrangeiro, ao
_ Não se trata, no marca. bítrárto praticado pelo Juizc c' 1 iancc de TH,o Batí.at, íd I d b lo: o saudo .

d lítI o o e nosso ca oe o, s . so amigo a I eratura caco de' "segundo man, Três dias após a suposta da comarca de Timbó.
crentes do eofnunísmo que brasileira Samuel Putnam dado", mas sim de ato reintegração, ou seja em •. Ao revés agiu S. Excia, ri-
no Brasil e na opinião do tra.clutor de Machado de As� determinado pela auto. 19.10.1959, reaparece o A. gorosamente dentro das nor ,
.autor não encontrou seus sis e de Euclides da Cunha. ridade judiciária tão soo nos autos expondo que ali mas legais concedendo a Ií ,
teóricos; a terna esposa A seguir, Tito Batini pro, mente como medida de R. R., maliciosamente, teí- minar "initio Iltía" preten-
companheira, lembrando ví, ,d:U.ziu "Entreo chão e as es , ordem processual, e não mavam em interpretar a re, dida por Domingos Mafra.
vandeíras das colunas revo, treLa.s .. , ", romance do var- como uma nova reínte- integração como restrita ao E porque se emprestasse
lucíonárías: o dasajustado zeano, focalizando o proble, gração. caminho, ou melhor, que o interpretação tendenciosa ao
trabalho por idealismo teó, ma social do futebol; depois, mandado permitiria ao A. consequente mandado a que
rico que o l�va ,a desespe, "FilhoS! do Povo" nccão em' VI'StOS relatados díseu apenas transitar pela referi. s na-o deu cumprímento ín
radia exaltação da }infância; torno dos anárq�ist;s e li. tidos êstes autos Je n:�n: da estrada, sem poder êle se t:gral, necessário se tornav�
o barbeiro "cavaliere urtí; vres pensadores que em fins dado de segurança n.O .. aproximar jamais nem das um esclarecimento posterior
ciale" do Interior: o ex-ma, do Século passado realiza- 237, da. comarca de plantações, nem tão pouco sôbre os efeitos daquele.
rínheíro exílado do mar, fi. ram a aventura da Calanta Timbó, requerentes Wal., da pedreira que explorava Não houve, desse jeito, um
lósofo da terra; Os canga- 0ecília e que o' autor co. - ter Gesener e sua mulher como ganha-pão diário. Tudo segundo mandado.
ceiros de Bernardes; as- rá-. nheceu em sua infância; "O e requerido o Juizo de isso porque a decisão deste Consoante o parecer de
bricas de. anjinhos;' Os ín.. l-:5ritO' do pirata", para crían, Direito; Juizo, apesar de haver defe- fls. 29.30, "não se poderia
ferninhos da Vila Buarque; : ças, lançado em 5.9. edição ACORDAM, em Tribunal, rido a reintegração pleitea. efetivamente -entender que

" ��-:; uma cidade excomungada, pela Editora; do Brasil; pa. de Justiça, por conformida. da n09 têrmos da inicial, ao A. somente tosse devolvi-
, "i' '�, _:�ci.' ;

por bispos; a lenda da mao ta "Grandes Vocações" da de de votos e consoante opí- usara eBpecificadamente a do o uso do caminho, paraDIA 29 (Sábado) +: ,

'/
do gilgante sôbre a qual es- Do'nato Editora, dístríbuída nau o Exmo. Sr. Dr. Procu-, palavra caminho. É que, cer- puro diletantismo, pois a fi-·"'i!'!P':-·"M4IWXi4&.dd,�""'1 taria vívendo a populaçao pela Columbus, as- biografias radar .Geral do Estado, dene, tificando pelo testemunho nalidade expressa era o aces,

Sorrée em benefício da So ciedade Amparo a Velhice .

"ANA LUCIA" de �ecôncavo ou a inteira de, "Garibaldi - herói de gar a segurança. de 4 pessoas, que os RR. ha- so - por este à pedreira e às
Apresentação da Cantora .

,
.

h idade:
.

pa t d dO'IS mundos- "M
- Custas pelos requerentes. viam trancado a porteira do plantações margínaía",

,

. '�)J umam r ,
o Im c o O' '

..,os e aua _

_

, ';�t��_[,) ,\

:'@'"l' " �: espuclníqua I 'se'nUdo dentro
I pioneiro da indústria brast, Walter Gesener, e sua mu- caminho de acesso às plan, Assim, impõe-Se o índere ,

; 'C I,;"...r. duma maternidade moderna, Ietra". lher, contra quem Domingos tações e à pedreira, mais rimento da segurança '''ex.
onde se cuida da criação Atualmente trabalha um Mafra propôs ação de reín- marcante no espírito do jul- cepcional remédio para aten
mas em novas bases, en- novo romance, (IA lua, do tegração de posse, na qual gador -ficara aquêle detalhe, I der violação de direito Ilqui
quanto a Robot substitui o outro lado", e a novela, "MeL obteve medida initio litis em daí a éspecial referência

t

do, certo. incontestável, ma-
sentimento humano de ou. dades não mata por amor". relação a um caminho, ím, àquela via" (fls. 14-15). nifesto"
tras eras". O olhar obser, A BOLA DE LUZ DE CID petram 'o presente "writ" por À vista do ocorrido, deter_
vador das crianç,a,s sôbre os ..!'RANCO

'

entender que o Dr. Juiz a minou o Dr. Juiz a qu'e a ex

atos e O'S passos do adulto! E�tá alcançando' sucesso o quo exorbitou ao determina! pedição de segundo mandado

E'diçõesi A�tores ReUI�idos .ivro de Cid Franco, "A Bola se extraisse novo mandado que, diga-se de passagom, à Alves V'edrosa
lança assim o V Volume da ,te Luz", uma, fantasíia sa-

onde incluiu, então, uma pe- época das informações de fls, Presidente.
já vitoriosa coleção "Roman- .lÍrica-para' jove.:ns e espíritos dreira e plantações margi- 14 a 20, não fora aInda cum.

Ce de Agora" que vai com. Jovens, em que o' autO'r nos
nai9 a que tal caminho dá prido, muito contribuindo

pletando o panorama, "Bra. �'á idéia do que aconteceria acesso. para isso a eflcrevente jura·
I

'

b' h Alegam de referência a mentada do cartório WaUysi em romance"; a ,seguir, se Os IC Os governassem o
'

t "O·t d t nu d pedreira e planta"ões mar. Gessner, filha dos ora im-eremos: apl o o rem", . n o'" y

de Arruda Cas,twnho; "Mis- ginais, que não era de se de- petrantes.
térios de São paulO''', de A. "A, Bola de Luz" é O' Volu_

ferir a Uminar, - medida O segundo mandado foi

fonso Schmiat; "Bocainas do ,ne I da Coleção "Juveritude excepcional e violenta que expedido tão somente como

soe 'ser' atendl"vel ta-o médida de ordem processualVento Sul", (le Jbiaopaba é Futuro", de Ediçõe� Auto_ ,i '-, "

Martins; " Ofei:ião e o so- .:es Reuntdos, com capa (; sõrnepte, quando satisfeitos, e nãó como uma nova reih.

nhO''', de Orígeries' Lessa; "A' ,!ustrações de Ademir Mar: 'P01' .lnt'e�ro, os requisitos le- tegração. \
viúv,a, e o baclíarel', de Pe- tins. gais, o que não ocorreu no 'Com vista dos autos; O Foi voto venvedor o do

caso Exmo. Sr Dr Procurador exmo. sr. des. Adão Bernar-ruffo; "Os ratos", de Dyó_' :CAFE' NA CAMA" DE
. . .

E aduzem: "Mandando ex. Geral do Estado, em longo des.nelio Machado; "Ferradura .�IARCOS REY trair mais um mandado li- e judicioso parecer, opinou Esteve presente o Dr. Del-dá sorte?", de Marcos Rey; E:iições Autores Reunidós Il).inar, não no liminar, no pela denegação do pedido, eis fim Pádua Pixoto, 2.° Sub.etc. etc. ':tnuncía a volta da. "grande inicio da lide, "initio litis", que "desprovidas de quais: Procurador Geral do Estado,TITO BATINI até "Inácio" Ve(��te" NO'rma, ou Sandra, mas sim no curso desta, ex_ quer fundamentos as razões Ferreira Bastos.pastor das nuve�' JU Sylvana Rios em nova e travasou o dignissimo Juiz _

O autor do romance "Inácio, �spetacular roupagem, com d ld
pastor das nuvens" teve sua .:t segunda edição de "Café

as facp ades que a lei lhe
confere. Pois o próprio sen

extréia literaria com o li- oa cama", luja primeira tido das palavras demonstra

I'vro premiado "E agora, que �dição esg'otou_se em apenas que a'medida liminar, "ini.fazer?", em qUe nos propor_ :llgumas semanas. tio_' liUs", há-de ser conce-

dida no InICIO, e não no

curso da lide. Do artigo 373
do Código de Processo Civil

depreendemos claramente
que tal medida deve antece.
der a instauração da ins·
tância pela citação" (fls.
2 v.).
Há, ainda que "o novo

mandado "initio litis", S.

Excla. o concedeu em lacô
nico despacho, sem prova dos

requisitos do artigo 371 do

Código de Processo Civil".
Requereram, a final, a

prévia suspensão do ato, o.

que não lograram deferi.

menta.

-11;
RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZISTA

na MODELAR

VENDE-SE
AS SEGUINTES PROPRIEDADES:
Rua Conselheiro Mafra, 168 -

Rua Alvaro de Carvalho, 41
Rua Tte. Silveira, 77.
Tratar: com Paulo Silva· Rua Irmão Joaquim, 25

NESTA

PARTICIPAÇÃO
L

Reni Machado e Sra. participam aos pare:htes e

pessoas amigas o nascimento de sua filha Ivone,
ocorrido dia 10 do correnté na Maternidade Carlos
Corrêa.

V EN D E-S E-
�'''''''IlUJllta<b - •'Cd 2 :

ótima casa residencial no Bairro Agronôllllca, eom

2 salas, 3 quartos banheiro, -cozinha, dependências de
empregada e' porãq habitável. - ,

Tratar no Edifício ISul América, 5.0 andal', s/501 ou

pelos tels.: 2198 e 2681.

FLUMINENSE FUTEBOL '< CLUBE
Sede Social: Rua Treze de Maio s/n

PRAINHA
;.;.

CONVITE

A diretoria do' Fluminense F. C. tem o prazer de
convidar seus associados e simpatizantes, para a gran
de Soirée que fará realizar em sua séde social a rua

Treze de Maio s/n (Prainha) 1)0 dia 22 de Outubro de
1960 (sábado) com início às 22 h�as. '

Ficaremos grato com sua honrosa presença
A DIRETORIA

O u T u B R o

DIA 14 -- Sexta-feira - Homenagem do Querência
- Com um coqu'etel às 18 horas.

Dia quinze - Baile de aniversário e apresentação
das debutantes de 1960.

Dia - vinte e três - Disco Dance ,com atraçõe&
e apresentação da Miss El Disco Dance.

Dia - Trin ta - Disco Da-nce com atrações ...

BELISSIMO lERR:ENO

V E N D 'E - SE
Vendê-se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo

10x32,70, situado no aprazível bairro de Pedras Gran
des nesta Capital, no loteamento Corsini, junto à Vila
Na�al. O lote é um dos melhores dêste loteamento e

acha-se praticamente cercado de excelentes e novíssi.
mas construções, todas I elas de bom acabamento. Esgoto,
água e luz. Trata-se de excelente negócio, não só para
aqueles que desejam 'construir, como também para apli.
cação de capital, pois a valorização é realmente espan.
tosa.

Informações: Dias úteis - das 8 às 12 e das 14 às
18 horas, pelo telefone 31-91 - fóra desse horário -

telefone 34.67.

STANDARO VANGUARD 1950
Vende-se ,por preço razoável, um automóvel STAN.

DARD VANGUARD ano 1.950, quatro portas, parte me

cânica 100%, ,pneu's novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Subme.
te-se a qualquer ,prova ou exame.

Um carro 'êm excelentes condições. Poderá ser es·

tudada o financiamento de uma parte. Negó.cio interes.
sante e de oportunidade.

Tratar todos os dias úteis pel� telefone 31-91.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[ÇJlLUNAt CATOLlCAI
A. SCHMIDT

AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO
ROSÁRIO

Domingo último, tivemos na capela do Rosário as

festividades promovida pela Irmandade de Nossa Se
nhora do Rosário, onde estiveram 'presentes todos os

irmãos na missa solene que foi celebrada às 9,00 horas.
À noite teve uma bonita recepção com uma missa

de encerramento das solenidades com grande queima
de fogos para saudar a sua podroeíra, a esta consagra

ção de fé, estiveram presentes várias autoridades civis,
militares e eclesiásticas.

'

Esta coluna deseja a esta digna diretoria o nosso

voto de louvôr.

HORÁRIO DE MISSAS AOS DOMINGOS

NA ILHA

Catedral - 6 - 7 - 8,30 - 9,15 - 10,00 - 19,00 horas

São Francisco - 7 - 9 - 11,00 horas
Santo Antônio - 7 - 8,30 - 19,00 horas

Colégio Catarinense - 4,30 - 5 - 5,45 6,30 - 7,30
- 8,30 - 18,00 horas

Rosário - às 19,00 horas

São Sebastião - 6,30 horas

São Luiz - 6 - 8 - 10,00 horas

Conceição - 18,30 horas

Asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 horas

Asilo de Orfãs - 6,30 - 8,00 horas

Nossa Senhora do Parto - 8 horas

ISaco dos Limões - 7,30 horas
José Mendes - 8,00 horas

Menino Deus - 5,30 - 8,00 horas
Monte Serrat -- 19,00 horas

Prainha - 19,00 horas

NO CONTINENTE
6,00 horas: Capela Bom Jesus

7,00 horas: Igreja Nossa Senhora de Fátima

8,30 horas: Igreja Nossa Senhora de Fátima

9,30 horas: Igreja Nossa Senhora de Fátima

19,00 horas: Igreja Nossa Senhora de Fátima

18,00 horas: .Capela de Coqueiros
LO,OO horas: 1.0 e 3.0 domingo do mês: Cap. Serraria
10,00 horas: 2.° e 4.0 domingo do mês: Cap. Capoeiras
19,00 horas: 1.0 e 2.0 domingo do mês: Cap. Itaguaçú
19,00 horas: 2.° e 4.0 domingo do mês: Cap. Barreiros.

MENINOS ANDANDO PELA ESTRADA

tudar e ouvir tudo quanto
fôr possível. E' para seu bem
Você verá desaparecer aque,
la angústia 'd'e alma, para
ceder lugar à conrortadora
paz de esplrtto, a paz o ho
mem esclarecido, qus pro
cura e, encontra a Deus.
E' por êste motivo, que eu

quero ver sempre de novo,
pelas estradas ensolaradas, o

grupo dos meninos voltando
do Catecismo de melhor co

nhecer e amar a Deus WRF)
Frei Leandro Prim, O.F.M.

Numa tarde ensolarada,
olhava pela 'Janela. Na: es

trada poeirenta, um grupo
, de meninos, Donde vêm esses

garotos? Voltam da aula de

Catecismo. Foram ínstruír-se
na religião. Seus pais com

preenderam êste dever run,

damenlal '�e todo cristão.

Semànalmente, enviam seus

filhos .para a, aula do Cate

cismo paroquial, e para o

Catecismo da Esc01a. Mas o

garoto faz falta em casa? A

hora é tão incômoda! Não

Importa. Acima de tudo, 'os
deveres de cristão. Deus re,

compensa os sacrifícios.
Quem dera a tod'o.s os pais

esta compreensão! PaIs que Marcando o início do "Ano

educassem os filhos nos da Padroeira do Brasil" -

prtncípos cristãos, que exí, 12 de outubro de 1960 a 12

gíssem o campareeímento em de outubro de 1961 - págí
todas as aulas de Catecismo. nas dos mais consagradns
Pais que zelassem pela íns- poetas' e músicas de ínspíra;
trução religiosa dos filhos. dos compositores desfilarão

Veríamos assim diminuir o diante da assístêncía da Pra;

matagal da ignorância reli- ça da Candelária em louvor

glosa, que se estende por a Nossa 'Senhora Apaeecída,
êstes Brasís, a perder de num acontecimento que' te

vista ! rá início às 20 horas de a,

Sim amigo. Procuremos co, amanhã. As solenidades de

nhecer sempre melhor nossa lanç9Jmento constarão da a_

reHgião. Concorramos para a presentação de um Auto. 0-
instrução religiosa do nosso racional - o "Auto da P,a:_

povo. Dos bancos escolares, droeira do Brasil" - d'e au_

Os filhos levarão plantada toria do jornalista e escritor

na alma a semente. Esta Antônio Maia, secretário-ge_
crescerá e frutificará na vi- ral das Conf. Nacional das

da de um cristão autêr.tico, CC. MM. do Brasil. Na opor_

merecedor de tal nome. �unidade será contada a

O conhecimento e a práti- história de Nossa Senhora

ca da reli-gião verda'dJeira, é Aparecida ,em cinco quadros:
D que de u'lais importante A Pesca Milagrosa - o Ne_

existe na vida de todo ho_ gro Escravo - O Vo,to de D.

mem. Ninguem conhece a Ped'ro I - As Romarias ao

religião desde o nascimento: Santuário e, finalmente a

devI': ser aprenldiidia. O Es- 'I,apoteose à Padroeira: do Bra

pírito Santo não apon_ sem si!. Cêrca de 50 atores e atrL

mais, a cada qual, o' cami- zes recrutados nas CC.MM.

,Ilho da verda,de. A confusão masculinas e femininas atua_

'nas seitas protestantes bem rão no Auto Oracional em

o demonstra. Resta_nos ape- que o Povo também paDtici
nas um caminho: tomar co-' pará Cecília da, Matriz ,de

nhecimento, estudar a reli- Lar9Jnjeiras se incl:lmbirá da

gião vemj:adeira. E sabemos parte musical, sob ,a regên_
onde buscá_la: na Igreja Ca,_ cia do maestro Pe. José Heim

tólica, a legítima herdêira SVD. O vulto de D. Pedro I

dos ensinamentos de Cristo. �erá vivid.o pelo ator Odilon

Ao cristão compe,te escutar Adevedo.

a voz desta Mãe solícita, a

tender a seus ensinamentos,
e ministrar aos filhos uma

educa,ção cristã. Daqui re_

sultam a necessida'd1e e o

dever de cuidar da instru

ção religiosa dos filhos.

Além do Catecismo,' Idispo
mos de muitos outros meios:

os sermões dominicais, Os

prQgramas radiofônicos ca_

tólicos os livros, as revistas
e os jornais católicos. Sô_

bre nossa religião meu 3;

migo, você deveria ler, es-

ANO DA PADROEIRA
DO BRASIL

PRELADO BRASILEIRO
NOMEADO BISPO

CIDADE DO VATICANO -

Um alto prelado brasilei_

{O se encontra entre os

oi,to qUe serão consagrados
bispos pelo F,a:pa João XXIII

i1 28 do corrente. De fato,
foi comunicado oficialmente

que o monsenhor Carlos

Schmitt, dos fra'd'es meno

res, foi eleito a 3. de setem_

bro bispo de Dourados, no

Brasil.

saúde no pasto ...
_ .. ------ ...
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Um novo lema "O pai é nosso"
A reduçao doas horas de tra- eonsequencia de graves re_' trtta. foram outros tantos ras extraordínárlas é relatL domingos, mas. Idiesejam pas,

balho ameaçará a economia flete a discjp!1na ao operac ] impulsos para o cresêímen, vamente elev'ado em nume- sal' com ele um fim de serna,

alemã? ríado: Em 1959 perderam-se to rápido do potencial eco, rosas ramos da economia. na mais prolongado.
Discute_se a semana dtt qua , na Inglaterra 5.25 milhões e nomico. A plena conseíêncla Resumindo, poder-se-á di- q aurp.ento da produção, a

renta, horas na Alemanha apenas "70.000 ce que Se atravessa uma fa- .zer que o ritmo de trabalho forte solicitação representa-
Bonn - (Por Peter Ebs- horas de trabalho. Irving se de emergência nacional, do operário alemão é hoje da pela mecanização, a ra.,

torfer) - A recuperação rá, constatou que, à diferença contribuiu para que se man, mais calmo, o que se expli- cionalizacão e a automati.,
pída da economia alemã de muitos operários mgle, tivesse até hoje uma forte ca também em parte pela zacão jUs-tificam plenamente
continua a excitar a curto, ses, Os operários alemães são disciplina aliada ao sentí; maior racionalização e me; o desejo de se redudirem as

sid9Jà.le dos círculos econo- corretos e aplíeados ; nín, mernto de solidariedade so- canízação, Considerando as horas de trabalho. Já se ra

micos estrangeiros, sobretu, 'guem tentaria obter do em- ciaI. horas de trabalho, poder.j,e, zem ouvir os comentártos
do dos eoncorentee da Ale- pergador vantagens indevL E' curioso que o rítmo da _á ,dizer até mesmo que o críticos às exigências dos

manha no mercado mundial. das. Nenhum operário inglês recuperação economica te- operário alemão não ,traba- sin:::i:catos. A opinião pública
Jornalistas ingleses esror- se conformaria com certas ve, nos últimos anos, a sua lha muito mais do que a está inclinada a considerar
çaram.ss por várias vezes modalidades de trabalho repetição na abrevíação gra, maioria dos seus colegas a campanha lançada agora

por descobrir as verdadeiras usuais em empresas alemãs, dual do período 100'e trabalho. noutros países europeus. A a favor de uma abreviação
causas dese desenvolvímen, como.rpor exemplo, turnos de A República Federal da A- diferença está mais no ren, dos períodos de trabalho bas ,

to verttgínoso. Num rdests re_' oito horas sem' intervalos. lemanha estava ínternacío; dimento efectivo do seu tra, tante exagerada. Há, sem

latórios cujas conclusões tí, A linha ascendente do 15'e- nalmente em atraso. Desde balho do que nas horas de dúvida alguma, índícíês Ide

veram forte repercussão em senvolvimento economico só o ano de 1956 o período se, trabalho própriamente dit:I's. que não se chega a pertur;
toad a Grã.Bretanha, cons- se explica em marte ptíaa, marial "de ,trabalho previsto Os organismos símdícaís ale , bar a compreensão mútua

tatou_se que o operário ale- pllcação e o zelo do operá- nas tarifas foi reduzidó de mães lançara magora o íe, que tem caraoterizado na

mão já. não trabalha a pon, rio alemão. Desempenhou 48 para 4 horas. Nâo há ma "O pai é nosso", A mu, República Federal da Ale

to de meter medo. Por outro também papel importante a grandes díferenças entre "os lher e os filhos não se

que-j
manha as relações entre os

lado, o reporter inglês Da- ,situação em que a Alema- períodos oficiais de traba- rem conformar em ,terem o empregadores e Os operários
vid Irving declarou recen, nha se encontrava depois lho na República Fé"edral pai da família em casa aos e empregados.

'

temente depois de ter tra, da guerra. A oferta, excessl, da Alemanha, na, Grã Bre,

balhado durante oito meses va de mãocde-obra, resul, tanha e em Lxemburgo, en;
numa siderúrgica na Região ta'nte da vinda de mÍlhões quanto na França se adop
do Ruhr, que os operários de refugiados, a destruição tou a semana de quarenta
alemães continuam a ser os da maior parte dos cen, horas em 1950. Cumpre não

mais "d'edic!lidos". tros de produção, asím como esquecer, porém, que tanto

Uma comparação das ho- a necessidade de proceder à na Fra:nça como ,também na

ras de trabalho perdidas em reconstruçuo numa; área res, Alemanha o número de ho,

;>�� confie nos produtos
veterinários

lSquibb -Mathieson
SYNOVEX - Ingredientes naturais balanceados para a engorda de bois pelo

moderno método de implantação.
TALCIN • Eficiente contra a maioria das moléstias da criação. Provadamente

eficaz contra a tristeza por anaplasmose.
.

GANASEG • Tratamento eficiente da tristeza por piroplasmose.
PENDISTRIN • Remédio econômico e seguro contra mastites ou mamites.

SUPER FIDMIX - Econômico e eficiente na cura de muitas infecções intestinais.

NEOTHION - O tratamento mais eficaz das mastites agudas ,ou crônicas.

AGROVET - Eficie lte na cura de infecç,ões causadas por microrganismos sen

síveis à penicilina e à estreptomicina.
PENGIVET - Remédio rápido e certo para infecções provocadas por micror

ganismos sensíveis à penicilina.
STREKACIN - Agente poderoso contra o curso branco e pneumoenterite.

Consulte seu Veterinório ou remeta-nos êste cupom para obter maiores inforw

�.,õ.�T:: :v�.�mPI.,. :"aJ: :bCO ",Od"':P.,.�ov;n� _,
I A E.R. SQUIBI & SONS S.A. 8,""7

-

I
Divisão Agro·Pecu6ria , II Av. Joao Dias, 2758 (Santo Amaro) - Caixa P'astal, 7225 • São Paulo

I Favor enviar-nos, sem compromisso, completos detalhes sôbré pro- I

I dutos para bovinos. I

I
Data: I

I Nome I

I Enderêço I

I Cidade Estado I

L ------....:.1

S4í!,!(?'�:!1.��.���onn
E·R·SCl,UIBB & SONs,S'A' MATHIESO'

Av. Joi:lo 0101, 2758 • Tel" 61.2141 • fnd. Tel.grátt.... "fRSQUIBB" • Caixa Postal, 7225 • sao Paul ..

DOENÇAS DO CORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardíotônícocdíuretíco é

ínn.cado no tratamento da Artéria Sclerose, disturbios de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.
TONICARDIUM O T{)NICO DO CORAÇÃO

VENDE-SE
. '

CENTRO ESTREITO
Ituá AraC'y Vaz Callado
Casa" :

:al{IIt�ário
Terrenos
Viaduto:
Rua· são Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
TerrenOs
Ruá Apiai
Terreno
RuCa ,Portella
TerrenQ

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
T.erreno
qOQUEIROS
Rua Des, Pedro Silva
Terrenos
Rua Juca do Loide
Terreno
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa lverâneio)
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sitio e/52.000 mz

Rua Couso Mafra
Oasa

Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa

Rua Tiradentes Esq.
Casa _ '_-

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno

AGRONÔMICA

Rua Alm. Carlos- S. Carneiro
Depósito

Rua São Vicente de Paula
Casa

ALUGA-SE

CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla pi Escritório
Rua Gerônimo Coelho

Salas p/escritório

Rua Alvaro de Carvalho
Sa:Ia Comercial com insta,.

I, PROCURAMOS PARA ALUGAR CASA RESIDíl:NCIAL
NO CENTRO - ALÚGUEL: CR$ 9.000,00

(ou a combinar)

COMPRA-SE

CENTRO:
Compramos Casa de 900.000,00 até Cr$ 1.500.000,00

INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.O 37 - Sala 2-A

Informaeoões: �
. .

l#rIlQJ!J!!fi
�f RUA FEuPE SCHMIDT 37 1CJ.:l 2A-EcI SAO Ll/Il

ALFAIATES E COME'RCIANTES
Casimiras - Tropicais - Linhos
Angelo Larisca & Filhos, têm os melhores preços
de São Paulo.

CAMBRAIA Scul'akio - Orela Bordada
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$

1.200,00 m.

550,00 m.

600,00 m.

260,00 m.

580,00 m.

720,00 m.

880,00 m.

TROPICAL Santista
TROPICAL Btilhante' Santista
LINHO Brasperola
BRISAMAR Santista pré encclhido
TROPICAL Aurora
SARJA Aurora Orela Azul Celeste

E inumeros outros artigos
Remessas mediante cheque visado.
Rua Quintino Bocaiuva, 2;31 - 1.0

Tel.: 35.3374 - S. Palllo.
andar SII1 -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO UIAHIO UE SANTA CATARINA,

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 16 de outubro de 1960

DR. AYRTON D.I OLl
V.IRA

_ DOINÇAS DO PULJUO -

- TUBJilRCULOSI -

Conlult6rlo - Ru. ".UpI

Schmldt, IS - Til. 1801.
Horário: du U " 18 1lOr...

RelldAncl. - riU,. BOIUDld••
••0 11'1.

DR. ANTONIO MUNIZ UB

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPIDlA

COIl8ultõrIO: João P1n\O, U -

Consulta: dai 16 àl 1'1 boru. dt,_
riamente. Menol .0••ábadOl. Be

sldêncla: Bocalu,., 186. rODI 1'114

!

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela ...oUldadl 1(1I0I0-
!lal de Medlcln. 11. unl,_dadl

do BtIIU

Ex-Interno por CODOumo 11•••"'_

nLdade_.ilcol.. (SlnlOO dO prof.,
Octávio Rodrlgue. Lima). Is

Interno do Serviço 111 ClrUr&la elo

Hospital I.A.P.II.T.C. 110 lUa el'

,) aneíro, MédiCO do H0IP1.tJ clI

Caridade I d. .a'lrÍlldadl Dr.

Carla. Corr.a.·
DOENÇAS DI SINHOaAS
PARTOS - OP.RAÇOIS -

PARTO SEM DOR pilo m6\Odo
pllco-prom.\100

Conlult6rlo: Rua JoiO puuo D. 10.

dai 16.00 à' 18.00 boru. A"Dill
oom horu mare.du. TIlIfODI
S03� - Relld&Dol.: Ru. OIDIla!
Blttencour' n. 1.1.

'.� '1'"

DR. LAURO DAURA
CLINICA .I�

. ;:."6
ESlleClaUI,t. em

-

m01éRl.. .1 se
nhora. e vi... urlná:l... Cura r._

'llcal da. Infecçõe. agud.. e oil
nlclu. dO aparêlho lelll\o_urID�o
em ambca o. _..)(o.. DOlno" IdO
aparêlho Dlgutlvo I do ILPlma

nervo.o. Horário: 101ia " 11. I

2'h àl II hor•• - CODlUl'6flO:
Rua Tlradent••• 11 - 1.0 aDdar
- Fone 3246. R..ldIDo1a:." I

Lacerda CoutinhO. 11 (Oll.6oar...
!l_panh. - ron. 1141.

Dr. Hélio Peixolq
ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caiu Postal 4011.
Telefone - 2422.

DB. HUBI GOMES
MElDOIÇl

II&Dloo
Pré-Natal - partos - Ope
rações - Doenças de Se

nhoras - Clínica Geral
R".sid�Dc1a :

Rua Gal. Bittenco\)!\ D. 111.
Telefone: 2651.
COIdult6rlo:

Rua Felipe Schm1dt a. 1'1.
Esg. Álvaro d. Ca"àlll••
BorÚ'lo: _

fias 16,00 às 18.00. diaria
mente exceto aos sábado'

DR. NEWTO,N O'AVIL"
ClltURGIA GIKAL

Doença. d. SeD.llora. - proo\O

logla - Iletrleldal11 .'dlca
ConlultóflO: Rua Vlo,or .el_
relle. n.o 28 - Telefonl 1107

Conlulta.: Da. U bora. Im dl.n...

Healtlêllola: Fonl. 8 ... Rua BI...

DI.nau. D. 11.

Especialista em moléstia. de anu. e recto.

T!at.amento de hemorroidas, !i.iulaa, eu.
Clnr,ia &Dal

CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro. 11153 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES

CIRURGlAt1 DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS x - PONTES - PIVÓS
TRATAMENTDS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 heras

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA fER'NIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

_..-------------------

(UNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

i Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

,

• Insul1naterapia - Cardiozolorapla - SonoterapIa e

I Psicoterapia. .

i níreção dos Psíquíátras -
• .

DR. PERCY JOAO DE BORBA

: DR. JOS� TAVARES IRACEMA

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
" CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

i; Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

i (Praça Etelv,l.na Luz) !
...........................................

i......--:,e·���··��··.............···
· STUDIO JURIDI�O

Mauricio. dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

Correspondentea:
INGLATERRA BRASnuA

I ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
ARGENTINA SAO PAULO

I Ed. SUL AMmICA 5° andar.
Fones: 2198 e 2681

I•••••••••••••••••••••....••••..••••..·�

,

'- .� .,J

6
CLUBE RECREATIVO

DE ,JANEIRO
ESTREITO

R E A B 'E R T U'R A
Programa Para o

.

Mês' de Outubro
DIA 8 - Sábado _

Soirée em homenagem à Miss Conti_
nente e l.a a-pr..esentação- das debu_
tantes de 1960.

DIA 16 - Domingo _

Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação das Concorrentes ao título
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 - Quinta_feira _

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22 - Sábado _

Noite dos Sonhos Dourados - Baile
de Apreesntação das Debutantes ins_
critas

DIA 29 - Sábado _

Soirée "A Mais Bela Comerciária".
OBS.: - Será rigorosamente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

"
� .

�; moveis
camora - venda -tococoo -orl7]tnlS troçao

ftlIA FELIPE SC*ltoT :P WIoQ ZA-Ed SÃO L\.JJZ

A P 'R E N D A I N G L E S
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

t'OnOR,\ "0 r.sTADO'· LrDA

K.A C...elb"re" ••fra, 110
Telefone 8022 - C·xa. PosLal 189·

IDderê(o Telelráflco IS1'ADO

DR.

HE:::::oPRISCOi[õiiicàifõrprõlisslõüàii
Operr.llõ_ - DOlngaa a. SIIlÁO-

....... __--._.----- ••-----,.- ,. ...
ra. - Cljnlca dI AdUl\Ol

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
Cura0 <Is Eapselallzaçáo no 1l0lP1-

��er��:o d!e�!:;re�arl�:O :.":: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
drade). Conlult&l: pela manhi no

Hospital de Caridade. 'A 'ard. d..

16.30 horal em dlant. no eolllU)...

tório, à Rua Nunel lI.chado. 1'1.

esquina da Tlradent.. - TIl"
2'166. Re'.lldêncla - Rua .arl_
ehal Gama D'Íl9. 1i.0 UI. - Til.
1120.

"

., I J,tlltl

I�=================�
, I II,

Dr. Helio Freilas IDOENÇAS DE SENHORAS '

PARTOS - CIRURO� -

CLtNlCA oBBAL
Consultório: Rua Cel. pe-,

dro Demoro 1.627 - Estrei-

to, das 16 à,iJ 19 horas (ao la-

do da Farmácia do canto).
Res.: Santos Sara1va, 470

_ Estreito - Fones 2322 e

8387.

M�TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

'gEF7F77/f?n'í d's'rs- "":i-57a·.1
DR. MOORRIS SCHWEIDSON

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve"icula Biliar - Rios -

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hlsterosalplngugrafla - Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 1O.a REGIAO - S.C.

ENDER!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, OnlbU8 • por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS
ta (Almte. Lamêgo).

João;· Morilz S. G.
...

MI"· cOJ
/ '" ',....�� nos \lAPCJOS

.�ft"t"
- �

.... 80JJIKANA" PRAC.l 11 D.I NOVIlMBKO - .SQOlN ..

aOA rELlPlI 8C.IIIIID1'
rll.1AL "A 8ABI:RANA" DISTRITO DO .l8T.::..IITO - CANTO

Dla.TOR
Rub... de Arruela Ramol

G B R I-N T I
L)O[!l!Dlloa Fernandea de AQulao

K J: D A 'f O R .E S
Osvaldo MellQ - Flávio Alberto de Amorim - Andr'
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

COLABORADORES
Prof, Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornel ias - Dr. Minon Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Pror. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr, Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _:_
Doraléclo Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

��;� ..
W"
POBLICIDAOI

Osmar A. SchIlndwelm - Aldo Fernandes - Virglllo DiU
- Ivo Frutuoso,

R • I' R I 8 I N T ! ,. ,. •

lupn..ataç6.. A. S. Lu. L�à
flIO:- RDa Sen"., Da.t.. 4e - •• a ••ar

T.L Bit..
�. Paul. N.. Vlt6rla 167 -, e..,' II -

Tel. IC-8'�.
&rvtç.e Telerr"ic. da UNITJlD PR:.ss tU-Pt

AG:lNT.S I CORRJlSPO�D.NTM
•• TlHlot ...ullielplo.' lí4ANTA CATARINA

ANIJNC ... JI
IiIt�t•• tll ce.".te. d. aeerd. te•• la'-I••• "rer

ASSINATURA ANUAL CR$ 60'0,00
A direção não se respcusabilíza pelos

oureitos emitidos nos artigos assínado-.

L·O'T E S
Com grande faclUdade de pagamento, vende-se lote.

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir iua
casa; imediatamente,

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

-SALAS 'NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto 9 - Sobrado.

-

_Tratar' à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar 011 pelo
Telefone: 3756.

PRECISA-SE "

Precisamos 'elementos do sexo masculino par a ser

viço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos 'prioridade a

quem tenha con.hementos de inglês ou álemão.
Dirigir cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo

Coelho, l-A - escritório.

PR�JETOS, ORÇAMENTOS E CONSTR{jÇOES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO

-AVISO
Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus <:Iientes e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especíalidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientea em

seu consultório, :!ito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURiTIBA

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

:SSSSSSSSSSSSSS%S%%%SSSSSSS%SSSS%SSSSSSSSSSSi

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2,° ANDAR TELEF�NE, 2248

Rápido �'BARRIGA �ERDE" SIA
Transporte de Cargas

x x X

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transporles Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"·

'C!%SSSS:;SSjíS;SSSSSSSSSS%'\SS,SSSSSSSS%%%S:SSS'

UM
'--

APELO

Matriz
FLORIANÓPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Anhála n. 740
Telefone: 52_74-79

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlri n. 61

Telefone: 9-37-84
End. Tel. TRANSVERDE

j
Agências

LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Futall
CRICIUMA
ARARANGUA

de

Esteve em nossa Redação, em dias da semana pas
sada, o sr. ARTUR DE AGUIAR, residente em São José
na Rua Bela Vista. O referido senhor é de profissão sa,

pateífo, mas encontra-as seríamente., enfermo e não

dispõe de meios para adquirir material para exercei' suas
atividades. Possuindo tres filhos e estando sua senhora
esperando mais um, o sr. Artur de Aguiar vem por nosso

intermédio, fazer um apêlo à9 pessoas de bom coração,
para que' mandem alZ·llnJ. donativo, que poderá ser em

dinheiro ou em material, tais como couro, pregos e fer
ramentas próprias de sapateiros. Qualquer ajuda poderá
ser enviada para esta Redação.

Rua Fco." Tolentlno n. 11

Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!, TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32-17-33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Atendemos as seguintes :praças: Biguaçú, São José,
São p'edl'o de Alcântara, Palhoça, Al'iriú, Santo.
AmarO da Impel'at.riz, Bom Retiro Ul'ubici, São .Joa
quimo Paulo Lopes, Imbituba. Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguã, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópolis. Nanuque e Pôrto Alegre.

LOTES DE TERRENO EM PRESTAÇÕES
Vendo os últimos cinco, na -rua Prof. Enoé

Schutel, em Trindade. O p.reço é baixo e a rua

já é servida por luz e água.
Tratar 'com TIBAU a rua Monsenhor

Topp, 52.

Escritório de Advocacia
RUIl Fel1pe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr, Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evllásio Nery Caon

Questões' Trabalhistas - Causas ctvelB. comerciaLS, crimi
nais e riscais - Administração de bens - Locação e ven

I da de Imóveis - Naturalização - InventáriOS - Cobran

Iça,
- ConlabUlOaO" """.. , bOlan,o,. anil,... ,-

I
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Um engen�eiro nas �ega�as �e Si�ila
STUTTGART - (Por Leo res é mais densa e mais

i limitou exatamente o Traço
Jarikowski) - No sudoeste fresca. de Sibila, confirmou-se o

da Alemanha, perto da pe- Até agora exptícava.se a que já imaginava: o Traço
quena localidade de Kir- fertilidade surpreendente de Sibila, com uma largura
chheim, há uma faixa de por uma lenda. Num palá- de 20 a 30 metros é Intensa,

cio edificado num monte mente radioativo. Essa é a

VIVia Sibila, cujos olhos explicação das colheitas
viam o futuro. O seu bom mais ricas.

coração levava-a a não dei;
xar partir ninguém sem lhe

prestar o seu auxílio. Quan
do os seus trêa filhos che,

garam a maior idade bríga,

- 6 �ortas: novo _mB�gIB . Wolkswagen E�:§::�;��:�f�g�
A Volkswagen do, Brasil, que está sendo produzido der a companhias de avia-

construiu um castelo nas
reconhecendo a recíprocí , em série desde princípios tão, hotéis, emprêsas com

roxae de Diepold. Os três
dade de interêsses entre as dêste mês em sua fábrica rarretras regulares, firmas

irmãos passaram a ser o
características utílítáríaa de de São Bernardo do Campo. que transportam seu pee,

terrod das aldeias círcun ,

sua camioneta Kombi e as A Kombi.B Portas guarda soaI, etc.
dantes. O pior deles era o

necessidades do transporte as mesmas caracteríetícas Grande número de' Kom-
mais jovem: roubava as co

média em nosso país, resol, da Kombi-Especial - motor bis sem contar com as íno ,

lheitas dos lavradores, as
veu lançar um novo modê- refrigerado a ar, com 36 HP vacões acima mencionadas,

saltava Os comerciantes quelo - a Kombi-6 Portas - a 3.700 rpm., suspensão in- já ·vem sendo usado há mais
seguiam pelas estradas e

dependente nas quatro ro , tempo para serviços de ta.
não hesitou até mesmo em'

das, capacidade para 9 pes- xi e lotação no interior de
atacar os seus irmãos e a

soas maía bagagem, ou en , São Paulo (Presidente Pru-
sua mãe. As maldades dos

tão 810 kg. de carga útil, dente, Ribeirão Prêto e Bi-
seus filhos desesperaram

garantia de fábrica até .... riguí, entre outras cidades)
Sibila. Certo dia dois gatos10.000 km ou 6 meses, 3 re, e em outros Estados (Ma.

d 1de pelos eriça os, a ançarVisões grátis aos 500, 2.500 ceió, Manaus, Teresina,
1fagulhas para todos os. a.

e 5.000 km, baixo consumo etc.).
dos sairam a correr do por,de gasolina (lO km/I), es-

Em Teresina, desde o se. 1 tão' do pàlácio. Atrás deles
tofamento plástico, bem co- -

958 15
.

h o de fogo nogundo .aemestre de 1, VIn a um carr
mo rríaos cromados inter.

Sibíl d ececamionetas VW fazer o ser- qual I I a esapar u.
nos e externos -, apresen-

víco de transporte coletivo Nunca maia se teve notícia
tando ainda as seguintes urbano, percorrendo uma de Sibila mas por onde o
inovações: ." média de 300 km por dia. seu carro passara a terra

- 6 portas independentes;
Os carros chegam a trans, tornou-se fértil até aOE ��11lI11.'clI.1 ·H·l061·37·1110 f!,_.f!�,!,�

- trincos de segurança
portar, cada um, mais de nossos dias. Daí ter-se da.

em tôdas as portas;
500 passageiros num dia de do a esta faixa de terreno o

- 2 estri�hos de cada la-
vr'ab,alho. Em janeiro últí- nome de "Traço de Sibila".

do- um diante da porta
dê veículos J'a' O engenheiro Futterkne..' . . mo um esseudíanteíra e um maior para

I
h' pletado 100.000 chet, de Beuren, tentou in-

t
.

t díâ aVIa com
as p�r as m erme iaria e

km _ sem abrir o motor vestigar o mistério de Sibi.
traseira: "

bio _ com um la recorrendo aos meios da
.

d b dí nem o cam

I-Janelas
o ra Iças nas

t· d 225000' pessoas ténica moderna. Com. um
t

.

t díá t a IVO e .

p�r as m erme iarias e ra;
transportadas em 14 meses. contador Geiger-Müller de.

:::a;�:��� ::::�: ,:� -rianista"�rasileira Guiomar Novais a�lau�i�i-
::��::::�E7 n�a�!�:� ssima;' em seu Recital Constitution Hall

.três lâmpadas, uma WASHINGTO� 15 (UPI) "Ela é", comentou o =s«: têncía de algo escondI.dosôbre cada banco.
_ Guiomar Novaes, desta. shington Evening Star", por tras das notas. E, e�Is_Os novos modelos serão

d
., ta: brasileira "um dos maiores intérpre- tia. Era a alma artístísca

fornecidos em duas combí; ca a pIanw,
. .

dconquistou novos aplausos tea de Chopin". de Chopm, se aSSIm po e-
nações de côres: cinza-claro

.

mos falar em um de seus
(no teto) e azul-claro, ou por seu concerto de domín- ,

disfarces.
go à tarde no Constitution Em sua crônica do "Pos", mais fabulosos

creme (no teto) e laranja,
Hume disse: "Ela incluiu "'Os prelúdios também

esta última determinada Hall.
a Sonata. em Si e 10 das /encon,J'aram Guiomar No.

pela Diretoria do ServiçQ de
musical do duas dúzias de Prelúdios em vais a iluminar as pautasTrânsito de São Paulo para O cronista

com aa vozes e harmonias-hí t Post" Paul seu programa. A cada altu, -

os veículos que funcionarão "Was mg on ,

íntertores que tanto enrl-que a sr·ta ra da Sonata, ela traduziu acomo taxís, Hume, escreveu .

dquecem êsses estu os supe,Transportando 8 -passageí; Novaes �'atingiu o climax de obra de Chopin em sons
riores ..

,

"

ros, além do motorista, a sua forma em execuções brilhantes, detendo-se nas

Kombí-ê Portas apresenta que combinaram eloquência frases mais amplas da ma.

todos os requíaítos neces, e fraseado com tons de qua, neira mais romântica - po
sários para servir como lo; lidade superior e garantia rém jamais ultrapassando o

tação, taxi, micro-ônibus e técnica completa". conoeito ideal. A delicadeza
ónibus escolar.. Também é da atuação de seus dedos,
um veículo útil para trans- A pianista brasileira de- no Scherzo, foi, como sem.

portar pequenos grupos de dicou a segunda metade de pre, um modêlo de clareza.
turista9 ou famílias numa. seu concerto de domingo a I No entanto, tinha algo que

rosas, podendo ainda aten· Chopin. levava a imaginar a exi9-

09,00 hs. e 14,00 hs.:
Palestras sôbre a Aeronáu
tica no 'I'eatro "ALVARO DE

CARVALHO"

prêmios.
15,00 às 19,00 hs. - Baile
da Asa. para. OS" Cabos, e Sol
dados Q Taifeiros no Desta.

10,00 hs.: - Cinema na DIA 21 - SEXTA

Base - Cine "Anita Gari.

08,30 hs. - Competição de
Tiro entre Oficiais das Fôr_
ças Armadas-Prova "SAN_
TOS DUMONT".

baldi".

12,00 hs.: - churrasco de

confraternizra.ção da Família

avíatóría e as Fôrças Arma.

das no Bósque de Eucalip
tos do Destacamento.

12,00 hs. - Aperitivo aos

participantes oferecido pelo
()es9,c�mento, entrega fie

prêmios.DIA 18 - TERÇA

12,30hs .
- ALmôço ofere-

09,00 hs. às 11,00 hs.: -

chio aos participantes pelo
Visita de alunos, ciclo primá. Destacamento.
rio, às instalações do Desta,

camento e Exposição Ide s»:
DIA 22 _ SABADO

ronáutica. Vôo panorâmico
dos alunos nor aviões do

Destacamento. Lanches ore,

recído , pelo Destacamento
com a cooperação da Cam

panha ,coa Merenda. Escolat.

08,00 hs. - Torneio de Fu_
tebol para as Praças das

Fôrças Armadas - Prova

'r�INISTRO SALGADO".
ESTADIO DR. ADOLFO
KONDER

DIA 19 - QUARTA 12,00 hs. - Entrelga de

-08,00 hs. - Início da com.

petição esportiva interna en_

tre as Esquadrilhas do Des

tacamento.
16;00 hs, - Encerramento

da competlição, [entrega de

camerito.

./

DIA 23 - DOMINGO

Kom�i

prêmios.
�«,

'

QUINTADIA 20 (la Bandeira - Leitúra do
Boletim alusivo a data.
08,30 hs. - Desfile do Des;

tacamento - Entrega de Me
dalhas Militares.

I

08,00 hs. Competição
Elsportiva_Futebol de Salão
entre as praças Fôrças Ar

madas-Prova "AUGUS'l'O

,SEVERO!'. Desta�amel1lt'O

17,00 hs. - Coquetel ofere;
cíco pelo Destacamento <no

Querência Pálace Hotel às
autoridades civis -e militares .

22,00 às 02,00 hs. - Baile
da Asa dos Sub.Ofícíads e

Nãu perrnrta que ecz-emas, srupçóe
micoses. manchas vermeínss, trtei
• '&.5, acne ou ··psorias. .... ., estrag�e'n
sua pele. Pe-ça Nlxod".,.. &O seu tar

macóuttco hoje meuno. Veja com,

�Jxod.nn acaba COlO. • coceira em ,

minutos e rapidamente toma .....

pele macia clara e evelu<1ad!l. J.

nossa g ...�.t1. á ••w "Ilt�

,,"ot""'"

--�------------------.-

ATENCÂO
- ,

AS ANTIGAS CABELEREIRAS DO SALÃO
FLóRIDA, AVISAM AS SUA.S AMIGAS E

FREGUí!::SAS, QUE ESTAO TRABALHANDO
À RUA TRAJANO s» 26 (Antigo Rancho da
Ilha).

MOTORES ELÉTRICOS

AR
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam poro o

consumidor.

Os Motores Arno

trôle Integ ra I de

rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con-

que assegura perfeição máximo na

produção em série.

,TO'

'�+ .",�

p. ('
I

i

')

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costuro

* Motores especiais

I

ARMOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

\'iif"':Xl'lt��'" '_"".:" .�..., '�"'i."'·!""i' __ 'o, �"'''",'-,"'e''

FLOR;X��pó'�f�:'c� O�Ú�GO, l���e 1960

Os proprietários da faixa
continuam a contar ave.
lha lenda. O engenheiro
Futterknecht pensa que em

tempos imemoriais um ae-

-rólito incandescente tenha
caido na região, mantendo
Se atê hoje o seu traço ra;

dioativo.

•

PARA UMA RESIDÊNCIA MODERNA

�IGII!NICO e PRÁTICOV: �CONOMICO e DURÁVEL
.

• ATRAENTE e INALTERÁVEL
• FÁCil DE INSTALAR

"'fROCURE NAS 80AS CASAS 00 RAMO

PAVESI &CIALYDA

SABOROSO?
SÓ CAPE ZITO

aGONIA DA ASMA'
Ataque. de asma e bronquit.. ar
rutnam lua saúde c enfraquecem o
cor_çlo. M.ndac:o dorntna ràptdra
mente a. crla." ereeularizando •
reaplraçlo • carantmdo um lona
tranquilo de.de o primeiro 11Ia.
lompre l\r4.ndaco a!ada bole. N_
il!lrantla�" • 1Iua matM ,Drot",.
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lnauguração .

da
.

Séde
�,\: Própria da LABRE
A Liga de Amadores Bra ,

slleíros de Rádio Emissão,
LABRE, entidade qus con,

grega radioamadores de ,to

do'o Brasil, teve a satisfa

ção de vêr inaugurada a sé,

de própria da LABRE Santa

Catarina, nesta cidade, no

Edifício JULIETA, à Rua Je

rônimo Coelho, conjunto n.?

109, ontem às 16 horas,

Com a presença do repre
sentante do Exmo. Sr. Go_

vernador do Estado, Exmo.

Sr. Prefeito Municipal, Exmo.
81'. Almirante do 5.° Distrito

Naval, Exmo. Sr. Diretor do

Departamento dos Correios

e Telegrafas de Santa Oata

rina, Presidente da LABRE

Cent.ral _ Rio, Diretor Seccio_
nal da LABRE do Rio Gran

de do Sul, Diretor Seccional

da LABRE do Paraná, auto,
ridade civís, militares e ecle ,

síáetícas, imprensa falada e

escrita, varias radioamado-
res do interior e demais pes-

I
Diretores e Conselho Seccional da Labre em Santa Catarina, respectivamente, da

sôas convidadas, foi cortada
direita para a esquerda Srs. Pedro N. Silveira, Edgar da Luz Pereira, José Murilo
da Serra Costa, Paulo\Gevaerd Ferreira, Antonio Modesto Primo e Mario Machado.

a fita de inauguração pelo
Sr. Dr. Cicero Barreto, Pre- .---------------------------

sidente da LABRE Central/ .

O
Rio. Em seguida, o radioa- KRUSCHEV DESORDEIR·:

����i::e�;�����:1� Se os EU.A quiserem terêo guerratronização da imagem de
,

Crista no Salão de reunião
da Diretoria e conaelno Sec

cional, disse em belas pala
vras da significação do ato,
ressaltando o 'trabalho anô
nimo dos radioamadores. es
palhados pela face da terra.

Após a benção, U90U da pa
lavra o Dr. Cícero Barreto,
que discorreu brilhantemen
te sôbre o ato, enaltecendo
o trabalho dos radioamado
res de Santa Catarina e a

administração fecunda do

atual Diretor Seccional nes

te Estado, o Sr. Paulo Ge-

(continua na 2.a pág.)

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

BANCA'RIOS:
ACORDO EM 35 %

RIO, 15 (V.A.) -

Em assembléia-mons-'
tro realizada ontem à

noite, os bancários a

ceitaram acôrdo com

os empregadores, nas

seguintes bases: au
mento de 35 % para
os salários de '6 a '9
mil cruzeiros; 'ae 330/0
para os de 9 a 12 mil

cruzeiros; de 30 0/0
para os salários de 12
mil cruzeiros em di
ante. ° aumento mí-
nimo será de 3 mil

,

cruzeiros, 'com vigên-
cia \desde 10. de se

tembro último.
Entretanto, caso es

te acôrdo não seja ra

tificado pelos empre
gadores, ,será efetua
da greve na próxima
terça-feira.

SUL:

Vi�ração Po�ular com as vitórias �e Celso,
Doutel e::Raulino 1. Rosar

Constituiu acontecim.ento de grande alegria popular as vitórias de Celso

Ramos e Doutel de Andrade na progressista Cidade de Rio do 'Sul, como ainda,
muito em especial, a do conceituado comerciante Raulino João Rosar, que

que arrebatou, nas urnas, a Prefeitura Municipal riosulense do domínio da

U.D.N.
Em face do resultado do pleito, ocorr-eu em Rio do Sul expontânea ma-

nifestações coletivas, traduzindo júbilo o que ecoa por todo 0' Estado - em

que o Povo barriga-verde libertou do prepotente' jugo udcnísta a terra catarí

nense conduzindo assim a 31 de janeiro próximo Celso Ramos a Governador
e Dou't,el de Andrade a Vi,ce-Governador, e Rio do Sul empossando o Prefeito

Raulíno João Rasar. ?

Na tands do dia 6, quinta- último, dia 8, -roí festeja, Municípios d� periferia,
l' e i r a, aproximadamente do com o mesmo ardor' como ainda de Joaçaba, t

200 veículos, desfilaram pe; rrosulense as' vitórias de eeta representada nas pes,
las artérias I(ta linda oí , Celso e Úoutel de Andrade, soas UO j-ornalista e Vereá;

dade sob o espoucar de mi, à governança de Santa Ca., dor �VI:ontenegl'o de Olíveí

lhares de foguetes, ocasião tadína. Enquanto novos fo- ra, Presidente do Poder Le-
em que, após, em praça guebes estouravam em to- gíslatívo joaçabense, e vl)_

públtca, o Povo riosulense dos os pontos da Cidade, r,eador dr. Nelson. P�,cl.rini,
homenageou o Prefeito elei- falava ao Povo o esforçado lider da rcpresentaçao do

to, ,tendo feito Uso da pa, Deputado Orlando Bertoli PSD na referida Câmara.

lavrai líderes da memorável tendo a seu lado o Prefeito Destas colunas, enviamos

oampanha, Deputados 01'- Raulino João. Rasar, agra, os nossos aplausos ao hon,

lando Bertoli e Walter decendo, no fmal, em nome rado Povo de Rio do Sul

Roussenq, '�.r. Már10 Ma- dos futuros Governadores pela expressi�a vitória' nas

fra e Vereador Vitória For; de Santa Catarina 'as ma, urnas do dia 3, elevando

nerollt, cujos oradores e o nífestações que estavam ain.d� mais o alto 'gra� de
Prefeito Rosal' eram cons- sernío tributadas e aue con- polrtízação Que merecida;
tantemente

.
o v a clonados tau com o compare-cimento mente IC!!sfrl:lta ni'!c.: C0,111U

pela grande massa popu, de delegações de todos ns mdade catarinense.
lar que espandia sua ale-
gria. Mas, não pararam aí
as manifestações; e sábado

EM RIO

NACõES UNIDAS (Nova Iorque), 15 (U. P. 1.) _. Nikita Kruschev despediu-se ontem das Nações Uni

das ·com muitas' palavras de amabilidade e com seu cara .cteristico senso de humor. O líder soviético estava com

viagem mancada, de regresso a Moscou, num aviã? a ja to "TU-114" para as 24 horas locais (1 hora da madru

gada, hora de São Paulo). Antes, no entanto, Kruschev advertiu energicamente os Estados Unidos de que se

querem a guerra terão a guerra. Falando durante o de bate sobre a proposição soviética de que sejam conde,

nados os atos agressivos dos Estados Unidos contra a URSS, tais como os do avião-espião "'U-2" derrubado

sobre território soviético a 1.0 de maio passado, Krus chev afirmou: "Declaro que se os Estados Unidos que,

rem a guerra e continuam provocando-a, terão a guer ra",

O prímelrocmínêstro da conforme a proposição so, de abolição do colonialismo
URSS anunciou igualmen- viétíca de constituição de e pela libertação de todos
te aue seu pais boicotará secretariado tríplíce, repre, Os povos. Os proprios Es

qualquer nova negociação sentando as nações capita- tados Unidos aprovaram
do desarmamento até que listas, socialistas e neutra
as Nacões Unídaa aceitem listas.
a proposição soviética de O IÍldier sovíétíco obteve
desarmamento geral e com; ontem l1Jl11a grande vitória
pleto. Acrescentou, ainda, quando a Assembléia Ge�
que a. URS'S: boicotará os ral aprovou por aclamacão
trabalhos da ONU enquan , a sua proposta de discus;ão
t? a organização íntérâa- pela própria assembléia de
cíonal nao for remodelada um projeto de declaração

essa proposição, apesar dos
incidentes violentos Que o

SeU delegado teve c o m

Kruschev quarta. reíra.

CAM,PANHA "CIDADE LIMPA DEPENDiE
DE VOC-E" DIEPARTAM'ENTO MUNICI
PAL DE EDUCA(ÃO 'E CULTURA ADERE

•

SEM,ANA DA ASA COME(A HOJE
•

----------------------�----------- ----

Elinava ás novos níveis do salário míni-
mo.Salario e Pacificação

SILVEIRA LENZI
A imprensa do país, noticiou nêstes

últimos dias, a possível ecl09ão de uma

greve geral dos trabalhadores articu
lada em três grandes Estados' da fede
ração.

As exigências, ge referiam à revisão
imediata dos níveis mínimos salariais.

Crescia a onda de greve geral. Os sin
dicatos convocavam reuniões extrao,rdi
nária�, conci.t.ando o maior apoiamento
dos orgãos de classe dos outros Estados.

Diante dêste clima, viu_se o govêrno
da União, envolvido num pânico, surdo,
caracterizado pelos corre_corre9 e pelas
reuniões de gabinetes.

De Brasília vieram homens em mis
são especial, a mando do Presidente JK,
auscultar o vice presidente João Gou
lart que repousa com ffila família no li_
to.ral catarinense. Líderes sindicais, tam
bém estiveram em Camboriú. Jango fez
do [!3U merecido descanço, um colar de
reuniões e audiências.

Ontem, pela manhã, o Presidente as-

U. RECE8ERA' U.
BRASÍLIA -r-r-

O presidente JU9celino Kubitschek
desmentiu, ontem, de forma categórica,

.

as notícias de que Estaria evitando um
encontro com o presidente eleito da Re
pública, sr. Jânio Quadros.

Q chefe da nação afirmou ainda aos

jornalistas que não poderia evitar um

encontro, pois não haveria motivos pa
ra tal, e acrescentou qUe o sr. Jânio

Quadros nem sequer lhe solicitara qual,
quer entrevista.

VISITA A FORTALEZA
Nos primeiros dias de novembro pró

ximo, o presidente' da República deve
rá visitar Fortaleza, ocasíão em que
inaugurará as obras finais do acúde de
()rós.

.

OUTRAS INAUGURAÇÕES
Segundo apurou a reportagem, ainda

em novembro próximo, o sr. Juscelino
Kubitschek n.retende inaugurar varras

de suas realísações, em diveroos pontos
do país.

LOTERIA DO ESTADO DE S� CATARINA l.. MADEIRAS PARA ,<
CONSTRUÇÃO

IKMÀOS BITENCOURT
(AI� 8ADAWÓ 'ONF .ao?

.. "'liGO 0106sII0 O ....... ANI

Florianópolis, 14 de Outubro de 1960
3.665 - CR$ 500.000,00 - ,Toaçaba
1.832 - CR$ 50.000,00 - Tubarão
4.482 - CR$ 30.000,00 - Porto União
1. 827 - CR$ 20.000,00 - Florianópolis
4.363 - CR$ 10.000,00 - Curitibanos JO'R� MONTENE

GRO DE OLlVEI'RA
SIND'ICAJO DOS EMP'R'EGA"DOS NO

COMIÉRCIO DE FLORIANOPOLlS
Encontra-se em nossa

Capital há dias, o estill11a�
do jornalista Otávio Mon_
tenegro -de Oliveira, digno
Presidente da Câmara Mu
nicipal de Joacaba e -fu11'
,diador e diretor- IdJe vibrante
jornal "Tribuna Livre",
que há quase 10 anos serve

aos anseios do Oeste de
nosso Estado.
Exercendo destacada a

tualção política naquela re

gião Id:o Oeste, sendo um de
seus líderes de maior real
ce, é o jornalista Montene
gro de Oliveira alem de
Vereador reeleito, Secret'á
rio Geral do Diretório Mu
nicipal do Partido Sodàl
Democrático e l1residehte
Id;o Comitê Nac�onalista
"Joaquim ,

José da Silva
�qavier" 'que valiosos ser_

viços prestou laos noss'Os
cand1datos nos âmbitos fe
deral ,estadual e mu,nici
paI, tendo assim uma lon_
ga folha de serviços presta
dos ao seu Partido nas boas
e más horas em sucessivas
camp,a,nbas eleitorais.

.

Ao ,ilustre colega, que
também é acaràJêmico de
direito, os VOitos de feliz es
tada em nosso meio.

ASSEMBl.ÉIA GERAl. EXTRAORDIN,ARIA
,

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos

Empregados no Comér.cio de F-lorianópo!is, convoco os

assoCiados do Sindicato, para a Assembléia Geral Ex

Ú'aordinária, a l'ealizal'-se no próximo dia 27 (quinta
feira), às 16 horas, em primeira ,convocação, com a pre

sença mínima de 2/3 dos associados, e em segunda cOn

vocação, com qualquer número, às 16,30 horas, a fim de

ser escolhido, em ,escrutínio se.creto o 'DELEGADO
ELEITOR e respectivo Suplente, para eleger oS repre
sentantes classistas na Junta de Revisão e Julgamento
do Instituto de Aposentadoria e Pensões diaS Comerciá
dós, nos têrmos da Portaria Ministerial 216 de 6 de

outubro p. passado.
Francisco Higidio Amante - Secretário

Embora poucos tenham notado, foi
dest.acável, significantemente destacá
vel, a participação do líder trabalhista,
na solução do grave problema. Sua con

tribuição como pacificador entre empre
gados e empregadoreS', entre dirigentes
e dirigidos, foi notável. A revisão E!ala
rial era mesmo inadiável, os constantes
acréscimos ao custo de vida atingem
primordialmente, à9 classes mais pohres,
ao} menos favorecidos. Esta não é, cer

tremente, a solução fInal do problema,
mas uma maneira de contemporizar as

heterogenied:ades e os desníveis.

O vice-pref1idente reeleito, se coloca,
assim, diante da composição governa
mental que se empossará em janeiro de
61, como mediador, fio de prumo das
classes trabalhadoras, e o govêrno da
República. POr iDtO, temos para nós, que
de uma maneira ou outra, foi muita ex

pressiva a recondução do Sr. J.oão Gou
,lart, não só pela implacabilidade histó-
rica ,de sua agremiação política, mas co
mo o homem de confiança" da classe
média brasileira.

DE OUTUBRO DE 60
DIA 16 - DOMINGO

A semana da Asa
�omeça hoje, em todo
o país; as comemora-

ções, nesta cidade,
?bedecerão ao seguinte
programa:
PE;RíODO DE 16 Â 23

O professor Osvaldo Fer_
reira de Melo, diretor do
Departamento Munícípal
de Eclucacão e Cultura dí ,

rígíu circular aos inspeto
res. escolares, diretores e

professores de estabeleci
mentos de ensino sob a

sua [urísdíçâo, acêrca da

campanha "CIDADE LIM
PA DEPENDE DE VOCÊ",
que tem os auspícios do
Rotary Clube de Florianó
polis. Nesse memorando, é
ressaltada a oportunidade
do ampreendâmento bem
como a necesidade de se

lhe emprestar inteiro apôio.

A participação dos que
servem à educação, no

âmbito de atríbuíções >da
Prefeitura Ide Florianópolis,
será caracteridada através
de aulas, palestras, conse
lhos demonstrações, carta
zes, folhetos, etc. por cujos
meios Se poderá transfür':
mar, gradativamente, Os

pequenoS hábitos em vir_
tudes permanentes, segun
do recomenda o profe9sor
Ferreira de Melo.'

IENCONTRO DOS

MESTRES
Sob o patrocínio 1c1:a Cam

panha de Aperfeiçoamento
e Difusão do Ensino lSe

Icundá:rio - C.AID.EJB., a

InspetorLa\ Seccjonal de
Florianópolis 'fará' realizar,
nesta Capiítal, às 14 horas
d:o prõxim.o dia 17, no au

ditório ,c1_0 Colégio Estadual

jDila:s Vellha, U1mr encontro
lde lÍnspetores, diretores e

professôres com o objetivo
de estudar�m' e discutirem
jun,t'Os assuntos ou proble�
mas pediagiógicos de inte
rêss,e atual para o ensino
secundário:

-
,

Nos dias 19 e 20 realizar
se-ão encontros semélhan
tes nas cidades de Joa9l'tb:a
e Bl:umenau.

09: 00 hs. - Solenidade
de abertura da Semana
da Asa. Desfile e canto do
Hino do Aviador pelo Des_
tacam.ento. Inauguração da
Exposição de Aeronáutica
no Aeroporto Herêílio Luz.
10: 00 hs. - Concurso de
Aeromodelismo Prova
"BARTOLOMEU DE GUS
MÃO".
14:00 hs. - Regata -

Prova "ICARO" Classe
SHARPIE". VeleiroE! da
Ilha.

(Cont na ll.a 'Pág.)
l:

-

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 16 de outubro de 1960

"0 ESTADO E AS DEBUTANTEf D!E
1960""I

Em nossa próxima edí,
cão o nosso colunista so

éial LAZARO BARTOLO
MEU (DR. RADAR) apre,
sentará completa repor-

I

tagem do BAILE DAS DE
BUTANTES DE 1960, rea,

Iízado na noite de ontem
no Lira Tênis Clube.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCAR lOS, NO

ESTADO DE SANTA' CATARINA
EDITAL 'DE CONVOCAÇÃO

ELEIç.ÃO DE REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS
NA JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO OJR) DO

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS_�
BANCARI-OS (IAPB> - ESCOLHA DE ? '

DEl.EGADO - El.EITQR
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos

Bancários, no Estado de Santa Catarina, por seu Pre

sidente, vem, na conformidade das instruções baixadas

pelo Exmo. Snr. Ministro do Trabalho, Indústria e Co

mércio, CONVOCAR seus Associados para a eleição do

seu Delegado-Eleitor que participará da escolha do re

presentante dos empregados na Junta de Julgamento e

Revisão na Delegacia do IAPB, em Florianópolis, capi
tal do Estado de Santa Catarina. A eleição, que terá a

duração de 6 (seis) horas, será realizada no próximo
dia 28 do corrente, na Séde do Sindicato, à Rua dos

Ilhéus, 13 - sobrado -, em primeira convocação às

13,30 horas, com a presença de, 'pelo 'menos, dois terços
(2/3) dos Associados em condições de votar, e, com

qualquer número em segunda convocação às 15,30 horas

na mesma data e no mesmo local.
Comunica outrossim, que a partir do dia seguinte

a puhli.cação ,dêste Edital, fica aberto o prazo de oito

(8) dias consecutivos para a inscrição de candid,atos a

Del,egado-Eleitor, na Secretaria dêste Sindicato.

Florianópolis, 15 de outubro de 1960
Job Valentim - Presidente
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