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Cuba: Fuzila mais d
.

,isHorte-American s
Plano para AbrandarTensão Internacional

NAÇÕES UNIDAS, 17 (A.
P.) _ Treze' países aceíta ,

ram hoje- auspiciar um

projeto de resolução, pelo
qual a Assembléia da ONU

fará um apêlo aos' estados

que integram o organlsmo
internacionaÍ para eoope,
rarem de imediato -

num

plano de ação destinado a

solucionar os problemas
mundiaís. O Ministro ri\1.
Defesa indiano V. K.

Khrishna Menon se propõe
apresentar o cprojeto formal
mente amanhã, num, ,�s
curso que encerrará Q de ,

bate geral da Assembléia.'

OS PAI'SES

Esperam Os patrocinado
res que Q programa seja
aprovado por unànímídade,
na têrça.Taira. O propósi
-to da resolução é conter o

agravamento nas relações
internacionais, que teve
início com o vôo do avião
de espionagem norte.ame,
ricano sôbre a União So

viética, a 1.0 de maio últí,

Espiões Condenados
à Morle na Síria
DAMASCO, 17 (A. P.)

A Suprema Côrte de Se_

gurança do Es,tado conde,
nou hoje à morte por fu

zilamento, um sírio e um

libanês, acusados Ide' espio
nagem a favor .le Israel,
O Tribunal condenou tam,
bém à morte outro sírio,
porém, comutou a sentença
pala doze anos de prisão.
Um quarto, acusado foi
condenado a prisão per,

pétua.

o Padre Hósaná Ade
re ao Ex-Bispo de

Maura
RECIFE, - O Padre Ho

saná de Siqueira e Silva,
que está condenado por
ter assassinado a tiros o

Bispo (le Garanhuns, aderiu
à. i'gl'eja ido .('x_Wspo de

Mam'a e vem de requerer à

Justiça permissão para pre_

gar sua nova religião ,no

presídio em que se encon

tra.

mo, intensificou_se com o

fracasso 1I:1.a conferência de

cúpula, em meados do
mesmo mês, e culminou
Com os agressivos discursos
a resolução a Bolívia, Aus;

tria, Birmânia, Equador,
Finlândia', Gana, I'ndia,
Indonésia, Panamá, Tuní_

sia, República A'rabe Uni_

'da, Iugoslávia e Venezuela.

harmonia entre as nações,
por eíma das ,divergências
em seus sistemas políticos e

econômicos.

O projeto pr�õ.e a As

sembléia:
1) concitar todos Os paí ,

ses' a se absterem, de atos

suscetíveis de agravar as

tensões internacionais;

2) reafirmai' quel.la força
na cooperação de seus es,

tados-membros,; a qUal de,

verá ser manifestada na!
maior medida possivel;

3) enca1'eC,�r . medidas
imediatas construtivase

com relação aos problemas
urgentes relatfvos à paz do

TENSÃO MUNDIAL -------------------------------

NOTADispõe o projeto que a

Assembléia manifeste ;Pl\O
funda preocupação pelo
aumento da tensão mundial
e assinale que o agrava

[mente das relações ínter ,

nacionais ameaça a paz

mundial, encarecendo a ne ,

cessidade de· deter esta
tendência e promover maior

Por faltas sucessivas de energia elétrica em

nossa zona, a edição de hoje está saíndo em ho

rário não costumeiro. Ainda assim, contamos com

dedicação abnegada e compreensiva de nossos fun

cionários, que "viraram" a noite intelra; a ftin de

que se pudesse fazer circular "O Estado"•.
Aos leitores, as nossas escusas.

Mensagem de J a n se
aos lideres

tido se tenham reunido

conjuntamente com Os n09_

ses senadores e deputados
,
para apreciar a situação
nacional e fixar ,a linha ,

mais consentânea com o

prossegu�mep�Q da nus$
luta em defesa dos tTirei
tos e idéias <ia.:.classe tra,

naíhacora, "Qord"i'ais' sa li (l:a-
ções. (a) JoãCf Goulart". �

A mensagem ao presiden ,

te de diretórios é do teor

seguinte:

"Em face dos reaultía.,
dos das eleições em todo

o País venho recomendar

ao DiTetório Reglional sob

a sua presidencia, que

transmita a todos os com,

panheíros neste Estado, a-
A mensagem ás banca

das é a seguínte :

"Em face dos resultado
das eleíçõts em todo o

Brasil, venho recomendar ELISABETHVILLE, 17 (U.

aos prezados companheiros P. 1.) - Um sub_tenente

a conveniencia !d:e manter- belga foi morto, outros tres

se Eõ bancada trabalhista, belgas feridos, inclusive um

nesta casa do Congresso, comandante, um policial e

em atitude de absoluta in_ oito !gend'armes katanguen

dependencla sem assumir' ses igualme,nte feridos, ,tal

posição, em face do futuro�" é o balanço das perdas so�

gl::>vcrno, senão depo.is que fridas sába;d'o por 1,lm des-

os orgãos superires do Par- tacamento do gend:armeria

mundo e ao progresso
seus povos;
4) apelar para que todos

os membros das Nações
Unjãas [envidam 'esforços'
máximos na eollmação
dêsses fins.

Ordem de Prisão
Conlra Mengele
BUENOS AIRES, )17 (A.

P.) - A policia expediu
ontem, ordem de prisão
contra o crfmínoso de guer;
ra ialemâo Josef Mengele
que roí médico do campo
Ide concentração de Aus.,
chwitz.
A ordem foi assinada pe ,

lo juiz federal de Martin
localidade próxima desta
Capital em atencâo ao
pedido' de extradição de

M,engele, feito pela Repú_
blica Federal Alemã.
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HÁVANA, 17 (UPl) - Dois norte-americanos
foram condenados sábado ,à noite à pena. de morte

pelo 'Tribunal Revolucionaa-ío de Santiago de Cuba
e fuzilados na madrugada de domingo. Os dois norte
americanos, Allen Thompson e R�bert Fuller parti
ciparam da invasão contra revolucionaria que se efe
tuou na semana passada na costa noroeste da pro
vincia de Oriente.

Fuller declarou no processo sumario que havia
sido "traido". A mãe de Fuller assistiu ao processo.
Antes de Thompson e Fuller, outro norte-americano
havia sid_o executado, quinta-feira ultima, por ter

partlcipado do grupo que invadiu Cuba partido da
Florida (Estados Unidos). O primeiro invasor norte
amer'ícano fuzilado foi Anthon:,v Zarba.

,

FIDEL SE PRONUNCIA
HAVANA, 17 (UPI> - O primeiro-ministro

Fidel Castro advertiu ontem a Marinha de Guerra

que será dissolvida se sucederem novas tentativas
contra-revolucionarias em seu seio falando diante
da televisão por motivo da promulgação da lei de
"reforma urbana".

Castro falou sobre as tentativas conl ra .revolu
cíonar ias fracassadas nas ulltmas semanas e decla
rou que logo será aberto novo processo para julgar
os últimos acusados. Acrescentou que, COntO me

dida de prevenção contra as invasões serão instala
das na zona de Escambray cooperativasde milicianos
que cultivarão a terra com o fuzil no ombro.

do PTS
través (los (seus díretprtos
rmmtcipala, ínstruçõe , pa,
ra que se mantenham em

ATITUDE DE ABSOLUTA

INDEPENDENCIA., cc m se

renidade e conüanea, sem

'l:s8un;:Ü ljó�;�f.l') �1'n race

0.'0 tnzuro ;�,l\,,7L1(�. de Pais,
senão d.ipuis -cite I)�'orgão!l;
superiores do Parttdo s�
tenham -reuníde oOlljUn,ta ...

mente com as baneadaj, fe�.
derais e estaduais para a.

preciar a nova situ'lÇão
política c fixar '1 línha

mais consentânea com o

prosseguimento das nOS$:JS

lutas em defesa dos ideais
de Getúlio Vargas e dos
direttcs I�:a classe tl'<"lbalhis_
ta. Cordiais saudações. J 0;,0
Goula.rt".

MO'RTOS OFICIAIS BELGAS

-------------------------------------------------------------------------irão manifestar-se contra êsses projetos
indecorosos.
Acreditamos mesmo qUe o Governador

Heribel'to Hulse, que tão bem se conduziu
no pleito., reprimindo com energia, as pro
postas daqueles que desejavam utilizar di
nheiros públicos para a campanha (e que
hoje culpam S. Excia. pela derrota) não
il'á empanai' o fim de seu austero Govêr
no, com seu beneplácito aos projetos egois
tas e degradantes.
É claro que, em caso contrário, haverá

recurso para. o Judiciário. Quem nos en

sinou isso, foi o próprio Presidente Jânio

Quadros.} nosSo candidato, que mandou

rever, ao assumir a Prefeitura e o Govêr
no do Estado de S. Paulo, todas as apo

sentadorias irregulares e discutiu na Jus

tiça, os projetos de fim de govêrno.
Também o.Sr. Cid Sampaio, baluarte da

U.D.N. no Nordeste, teve idêntica atitude
ao assumir o Govêm,o de Pernambuco.
Afinal, a causa da derrota udenista de

v� ser encontrada entre aqueles poucos

dirigentes da U.D.N. que não souberam

entrar em sintonia com os justos anseios

populare&.
E o Povo então, resolveu mudar.
Vale a pena recordar aqui uma frase

célebre que ouvimos muitas vezes da boca

do ilustre Dr. Bulcão Viana, quando há

dez anos passados percorríamos o inte

rior do Estado, suportando as urzes da

Oposição: "Govêrno é Govêrno enquanto
o Povo quizer"
A respbnsabiildade dos peputados qu�

irão apreçiar os projetos egoistas e

enorme.
De mais a mais, dentro de dois anos

haverá renovação da, Assembl�ia.
E o Povo costuma marcar os trânsfugas

e os traidores.
Que atentem bem para isso os dirigen-

tes partidárias do nosso Esfado.
Santa Catarina ainda acredita na par

cela final de civismo de alguns de seus

filhos.

fiM 00 GOnRNO

•

katanguense, chefiado por
oficiais belgas, em conse

quecia de um choque com

um grupo Id'e balunas na

região dt Luena, ao noro

este de Elisabeithville. O

choque ocorreu na via fér

rea, entre Luena e Buka

na, região onde a atividade
rebelde é intensa desde há

envia
reforços

para a_

Império de Violências
.

e Perseguições
Afirma o dep. Mignoni, em carla ao nosso direlor

O deputado estadual pet ebísta, Agostinho Mignoni, enviou ao diretor desta
folha, a carta que abaixo transcrevemos!'

Iln)o. Sr.
Dlreoi de "O Estado"

-

Senhor Dirêtór
'. -Á",um de evitar o prosseguimento -de .explorações políticas em torno da

m!:n�a pessoa, e�timaria que V. S. fizesse d,ivuiga�' abravés esse conceituado
diârio, que me licenciei da Assembléia Legislativa para. tratamento de saúde

a?�lad1\ em consequência do grande esfôrço que desenvolvi 11.0 Oeste para au
xiltar a derrubada desse império de violências ,e pe�'segL1'iGões que, constitui-
ram (' governo udenista destes úl'timos dez anos. r

�

, Apreciaría, também, que V. S. destacasse que permaneci em- J'oaçaba
apos o pleito para orientar .providencías no sentido da instalação de Postos
do SAPS e do ISAMDU, antigas aspirações dos trabalhadores do Oeste Catari
nense; .deven�10, .�em. breve, seguir para Brasilia a fim de obter o deferimento
de med�da� finais, junto do meu .chefe Dr. João Goulart e do sr. Presidente
da República.

, P�l: fim, gost�l:ia que V. S. divulgasse que, tão logo me seja possível, re

t�lnalel ao exel'CIC10 de _meu mandat.o na Assembléia, onde prosseguirei, ao
lado dos meus companheiros do Partido 'I'rabalhista Bras.ileiro a mi h ,I t

. ,

d .

.' � , ln a li a,

�ue J� vem e anos, contra o udenismo catartnense, apoiando o governo que os

srs, (.e_Jso Ra�os � Doutel de Andrade inaugurarão, pal'a felicidade d� nosso

pOS'O, a 31 de Janeiro do próximo ano.

Agradecido pela acolhida que esta merecer, envio as minhas cordiais
Saudações

'

Deputado Agostinho Mignoni

NEST).:

I

Hri�a�eiro
MACEIÓ, 17 - Durante a apuração da

28.a Seção da La Zona Eleitoral desta Capi
tal, instalada no Grupo Escolar Tavares Bas
tos, foi. encontrada uma cédula da eleição
presidencial de 1945, tend;o o. Brigatleiro
Eduardo Gomes como candidato. O eleitor
escreveu na cédula: "Coruripe, Alagoas. Ass.
B"

'

Votou no

CARMELO FARACO

A cidadje está apreensiva.
Conhecidos os resultados das eleições

de três de outubro, consagmndo vitorio
sos os nomes de Jânio Quadros e Cel$o
Ramos, para a Presidência da República
e Govêrno do Estado, respectivamente,
apareceram os desesperados que, incon

formados com a vontade soberana do

Povo, querem agora tirar o maior pro
veito do fim ,dJe govêrno que lhes resta.
Estão sendo apresentados à considera

ção da Assembléia Legislativa, projetos
calamitosos que irão onerar astronômica
mente o orçamento estadual.

Se êsses projetos tivessem em mira, be

neficiar a coletividade, não haveria, por
certo, maiores inconvenientes.
Mas o que se pretende é salvar situações

individuais de elementos que não tem ta

lento (e nem coragem) de enfrentar as

ag1'Uras da oposição. '

Desses que entendJem que, fazer Oposi:
ção é tm'eja dos pequenos, que chega;n.(;de
às vias de jatos, na defesa de suas zdezas,

enquanto os "cartolas" se acomodam e

se ajeitam. •

Ora Democracia não é Só Govel'no. A

Oposição é também in_dispen:sá,,:_el. E se

defender o Govêrno ex�gem z?tc::.0m?dos e

sacrifícios, batalhar na Oposzçao e. ta"!:
bém dever cívico de todo aquele czdad'�o
(ou Partido) que não obteve aprovaçao

w,a maioria popular.. '
.

Infelizmente alguns udemstas �ncon-

formados e desesperados, desejam a todo

custo, arrazar as finanças do Estado, para
salvar a sí própriOS -e, aparentemente, ao's

seus apaniguadOS, no apagar de luzes do

atual Govêrno do Estado.
Esperamos, entretanto, que outros ud�

nistas em número bem, maior e que nao

possuém espírito cíviéo tão mesquinha,

dois ,meses. Foram

dos importantes
da gendarmeria
quela região.

SUL_AFRICANOS
LONDRES, 17 (UPI)

A rádio Moscou afirmou

que tropas sul_africanas

estão chega;ndo à província
congolesa �:separ.atista de

Katanga para ajudar ao

pri:meiro_min,istro
Chombe.
A ra;dio fe:/Í o anuncÍ1!l en,

sua transmissão dedicad'l. t

Africa. A emissora decla.

rou, igualmente, que os

belgas estão procurando
manter o regime 1c1:e Chom
be.

Moises

Submarino
Misterioso
HONOLULU, 17 (UPI)

Barcos e aviões exploraram
uma zona do Pacífico, em

busca de um submarino es

ü'angeiro que estaria espio_
nando as defesas da costa
oeste dos Estados Unidos. A

força aérea disse que um

piloto provido de radar e

'seu navegante, avistaram

domingo último em forma

"positiva" um submarino
a uns 1.300 quilômetros -a
noroeste de São Francisco,
desde então segundo a

armada aviões navais vêm

vigiando a zona.

Cantora Brasileira
Obtém o Primeiro
Prêmio em Paris
PARIS, 17 (UPI) - O

soprano brasileiro Gracie
ma Félix de, Sousa nQ dia
22 de setembro último con_

qUistou o 1.0 Premio da

Escola Nacional de Música
ãe Paris, nos exames finais

par� a. obtenção le'o diplo_
ma de licen-ciada em con

,ceitos de canto. Graciéma
�

concluiu recentemente, com

disitinção, os cursos cTé téc.
nica. alemã de canto, inter
pretação de "lied'er" e de
Mozart e Wa.gner, no Con

servatório de Salzburgo.

�
t

"Semana da Asa"
Prosseguindo as comemo

rações da "Sema;na da

Asa" serão realizadas hoje
em nOssa Capital, as se

guintes c,omemorações:
DIA. 18 - TERÇA

09,00 hs. às 11,00 hs.;
Visi;ta de alun��1 ciclo pri
mário às inst�ações do

Destacamento (e Exposiição
de Aeronáutica,. Vôo pano_
râmico 1!j:OS alunos nos

aVlOeS do Destacamento.
,Lanches oferec�d'Os pelo
Destacamento com a coo.

peração da Campanha <fa
Merenda Escolar .

Três Mil Mortos
DACA, Pasquitão Oriente, 17 (V.PJ.)

-. Três mil pessôas perderam a vida quando
U11\ tufão açoitou ai baía de Bengala; na según
da-feira da semana pàssada,. A informação,
dada hoje por fontes oficiais, acres'centai que
ao .tufão seguiram-se violentos vagalhões, que
�lxara� sem teto 80 po� cento da população
da área. A maior parte do�danos e mortes 0-

'

correu nas seis ilhas pasquitanesas situadas na
costa. Os habitantes da região disseram-que) a
ressaca foi das mais terríveis de 'que tê:n{"lne
mória. Acrescentara� que centenas de pes
soas devem ter sido tragadas pelo mar.

O governador dO) Paquistão oriental ins':'

pecionou ai região e disse que a população de
veria abancl.onati a zon� flegelada. Aldeias in
teiras foram transformadas em massa de lôdo
e casas destruídas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U casa, QUERÊNCIA PALACE BOTEL
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ANIVERGÁRIOS

,-
srta, Ivonete Senna

FAZEM ANOS HOJE - srta. Maria de Lourdes
- sr. Amoldo Peitei- Filho Medeiros

[:1". Agenor Póvoas J'u,

srta. Jandíra Gallotti
srta. Selita Silva

sr. Waldemar Vieira
dr. Artur Boos

sr. Antonio Alves Cruz

níor
sra.

Monks
de. Almei-,

_ sra. AliCe C. da Silva
_ sra. Ondina Areas

sra. Natalia
da Bley

Este símbolo nos construções ê\ uma
garantia qualidade

•

Impermea bilizantes

_--

S,éde provisória Rua ViCtor Meireles nO 18
Os associados deverão comparecer durante o ho- EDI_TAL DE CONVOCAÇÃO

rário de· funcionamento da M,esa Coletora, munid'Os de Para eleição do Delegado-Eleitor a fim de eleger o

prova de identidade. repDesentante dos empregados para a junta de julga-
Dado que não seja atingido o "quorum" previsto mento e revisão do Instituto de Arposentadoria e Pen

no art. 4° - alínea "'a," da Portaria nO 216 de 6 de sões dos Industriarios.
outubro de 1960, isto é, não se verifique a presença de, ·0 Sindica'to dos Trabalhad.)res nas Industrias
pelo menos 2/3 dos associados em .condições de vo- Gráficas de Florianópolis, por . seu Presidente abaixo
tar, a eleição será realizada duas horas depois - às 18 assinado v,em na conformidade das instruções baixadas
horas - no mesmo dia ,e local, com qualquer número, pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho Industria e Co
indpendentement,e de nova ,convocaç.ão. mercio convocar todos os seus assodados, para a elei-

O prazo para a inscrição dos ,c:wdidatos a Delega- ção de um Delegado-Eleitor que representará o respe.c.
40·Eleitor será de 8 (oito) dias corridos, contados ativo Sindieato, na escolha de um representante dos se-

partir de 18 do mês em cllrso. gurad.os ,para a Junta de Julgamento e Revisão do Ins-

Floralnópo!is, 17 de outubro de 1960 tituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriarios.
Hilton G. Lins - Presidente A pr,esente 'eleição, será realizada no próximo dia

27 do co.rrente mês em sua sede provisória situada á
Rua Victor Meire1es na 18 nesta Capital, a citada elei.
ção terá início em primeira convocação a partir das 12
horas e ·terminará as 18 horas ·com a presença de .pelo
menos' 2/3 dos assoCiados em condições de votar, ·não
havendo número legal, será realizada nova eleição na

mesma data 27 de Outubro de 1960, ,em segunda con

vocação, fi.cando seu inicip previst.o :para ás 20 horas
yalendo .com quaIquer número de associados presentes ..

Aviso outrossim, que a partir do dia seguinte da
data da p�lblicação deste Edital fica aberto o prazo de
8 (oito) dias conse.cutivos para inscrição. de candidatos
a Delegado-Eleitor, na Secretaria deste Sirdicato.

Florianópolis, 14 de Outubro de 1960.
/

Dibo Elias
Presidente

��J������!��JJ1!��;���:liYr�;����:f'egre &te::, ""n"'n"'<="""
GRITORES PARA "'TARDES DE AUTóGRAFOS". Estão perdendo o apreço,
Com a participação doe Mercantil 'Editôra, Editôra livreiras e editôras, o que •

Respeito e consideração;
representantes dos príncí, Brasiliense, Editôra Civili- serve como atstado evidente � Enquanto sobem no preço,

pais edítôres e livreiros do
.

zação Brasileira, L. Baibich, do progresso que vem a ca, , Rasteja a honra no chão.

país, realizou-se recente. I Livraria Lima, Livraria :'pital gaúcha experimentan- t
mente, na cidade de Pôrto Amerlcana, Livraria Pro- do no terreno cultural, nos i MAIS UM JUDAS

Alegre, a primeira reunião gresso de Paulo Pargendler, I anos recentes e que constí, � Agora foi o Flak que saiu flanando com alguns
preparatória. dos homens Livraria Sulina, Livrsrría do tui antecipada garantia do milhões nas algibeiras num passeio forçado, aos

que trabalham com o livro, Globo, Livropel Ltda., Edi., êxito que já está assegurado moldes udenistas. Perplexos OS partidár-ios do bravo

tendo em vista a efetivação tôra Fulgôr, Editôra Globo, para a VI Feira do Livro. PRP que o elegeu. Roubados os eleitores nos votos

je medidas para a ínetala- Edições Melhoramentos, Li; Ouvido a- respeito, disse o dados que foram agora miseravelmente vendidos

ção da VI Feira do Livro, vraria Edit,ôra Pilar, Cruza- editor Henriquj, Bertaso, da aos piratas da consciência pública, os corruptores
.

festividade que, de ano para da de Literatura Evangéli- Câmara Brasileira do Li. incocratas.

Maria da Graça :.1110, se vem constituindo no ca do Brasil, Livro Ibero vro: '"_ De ano para ano é Milhões êles estão gastando nesse jogo sujo.
ponto alto dá vida cultural Americano, Ltda., Livraria maior o número de partící- Porque? Para coisa boa é que não é.

e sOCi9J pôrte .alegrense. São Paulo, Difusão de Oul, pantes do certame. A Feira
Decidiram os editôres e - tura Técnica, Editôta Glo. dêete ano contará com um

Iívreíros que a inauguração
I
bo S/A - Dpet? de Crediá- númro de -"stands" Jamais

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE oficial da VI Feira do Livro I rio, Livraria Sulina � previsto por nós o que bem

FLORIANO''PO' 'I'�
será' efetuada a 28 de Outu, I DptO "Studium" -, Livra- demonstra o ínterêsse de

k � oro próximo, e se encerrará
f
ria Míscelânéa, Sétimo Lui, Iívreíros e editôres pela

EDITAL DE CONVOCACÃO a 13 de novembro. I [.'�lli. "Fest2. Popular do Livro"

Pelo presente EDITAL, em cumprimento ao dis ,

A Feira, como nos anoa que tem, como príncípaí ob-

posto no Art. 30 das Instruções expedidas pela PORTA- arrteríores, será. patrocina-I Como se' nota da relação jetivo a difusão cultural a

RIA MINISTERIAL n? 216, de 6 de Outubro de 1960,
da pela Prefeitura Munici- i acima, cresce com Pôrto eervíço de uma coletívída;

do Sr. MINISTRO DO TRABALHO INDúSTRIA E pal, que no ano passado, por
I

Alegre, o número' de casas de".

COMERCIO, no uso das atribuições que lhe confere o' decreto da Câmara, aprovou I . ,_

§ 3° do Art. 199 da Lei W> 3.807, de 26 de Agosto' de
a su� _oficia�ização, pela I SIRDlCATO DOS TRABALHADORES

1960, CONVOCO os Associados deste Sindicato, para a Assocíação Rlo_Grandense I EM EU.votação no pleito para a e1eição do Delezado-Eleítor de Imprensa e pela Secre. . I"PRESAS COMERCIAIS DE MI-
que oportunamente tomará parte na eleição que deverá tarja de Educação 'do .Esta-: líRIOS E COMBUSTIVEIS MINEeleger os Representantes Classistas para a JUlNTA DE do. O escritor Manoellto de j

.

_

-

JULGAMENTO E REVISÃO DO INSTITUTO DE C;>;n�llaf!. será c0t;-vidado pe- aAIS DE SABTA CATARINA
APOSENTADORIA E PENSÃO DOS TRANSPORTES E la díreçáo da .Cãmara Bra,

CARGAS. síleíra .do Livro _ Secção
A eleição será realizada ·11", proximo dia 28 d'O cor-

do Rio Grande do Sul _ pa,

rente, das 8 as 14 horas, e será 'pr..ocessada perante a
ra falar no -ato inaugural,

MESA COLETORA ÚNICA, ínstalajis, na séde do Sin- em nome daquela entidade,
dicato a rua Conselheiro Mafra s /n. que congrega os editôres e

Poderão votar todos os Associados quites com a livreiros, do Estado.

Tesouraria e em pleno gozo de seus direitos Sociais.
Os Associados deverão comparecer durante o ho,

rar io de funcionamento da MESA COLETORA, muni
dos de documento de indentidade.

Melhores informações adquira na Seiretaria do
Sindicato, onde tambem lhe será fa"eultatlo examínar '

a

lista de votantes.
NO CASO DE NÃO HAVER O QUORUM PRE

yISTO nas Institruções baixadas mela PORTARIA, isto
e, .pelo menos 2/3 dos Associados em cond-ições de exer
cerem o voto, será realizada outra eleição no dia 29 do

c.orrente no mesmo local e hora marcada que será rea.,

lizada com qualquer quorum independente de nova

convocação.
Florianópolis, 18 de Outubro dê 1960

Demóstenes Tzelilkis - Presidente

Correspondendo ao ínte

rêrêsses que o jJúblico pôr
to.alegrense

. vem maníres,
tando pela ida do livro à

praça, deliberaram ainda os

Iívreíroa realizar uma se

gunda feira, também êste

ano, dedicada à Zona Norte
da: capital. A Feira do Li

vro do 4° Dístríto, como se

denominará 'essa segunda
promoção, será r.,ealizada em

dezembro, quase que certa,
mente 110 logradouro prín,
cípal do "bairro cidade", à

praça Pinheiro Machado.
Para a VI Feira do ,Livro,

que, como as antejíores,
';el'á como cenárío a praça
Jenador Florêncio (Praça
Ia Alfândega), está pre
isto um intenso e extenso

.rrograma promocional e de

livulgação, destinado a ra

.er com que todo o rio

_;randense veja no aconteci
.nento não só uma oportu
.iídade para adquirir livros
,;om um substancial descon

;0, mas, é -príncípalmente,
LIma sequência de encontros

entre editôres e editados,
leitores é autores _ enfim,
1ma aproximação profícua
�ntre homens e livros.
A Câmara Brasileira do

Livro _ Secção do Rio

:Jrande do Sul '_ fará con.

vites não só a ese"ritores
�onterrãneos como a ele.
mentos de deataque' das Je··
tras do Rio e São Paulo,
par�, comparecerem à Praça,
da Alfândega, para ali !l'ea
lizarem sessões de autógra.·
fos.
Para dar corpo às delibe.

rações tomadas na reunião
preparatória, escolheram os

livrei'roa e editôres uma

1 ,Comissão CeI).tral que ficou
A Q .

.,
integrada pelos srs. Maurí-:

I cio Rosenblat.t (Liv. José
08"....LtiÓ MELe Olímpio),·· Leopoldo :Soeck

.

CAMPANHA "AJUDA FLORIANóPOLIS" _ Con- (Liv.. Sulina). e' jornalista.
tmua recebendo valiosas adesões à ,c'aminho da vitória. Ruy Diniz Netto (da Revis-

"ROTARY CLUBE" está trabalhando ativamente tá do rn06õ e' Editôra Glo_
.com o seu "slogan" Cidade Limpa Depende de Você. bO): ·cemissã(} -esta que, �..ob

As cestas encomendadas para .coleta de papeis, et('., a presidência do sr. Henri.
chegarão muito breve e serão de imediato colocadas nos que Bel·taso, Presidente da

pl'incipais pontos centrais da Capital. Câínara Brasileira do Livro

Agora, o Departamento Municipal de Ed'ucacão e (Seccão do Rio Grande do
Cultura aderiu à campanha, téndo à frente seu Di;'etor, Sul) ,- deverá _proceder a to
Prof. Melo Filho. dos os contatos' com órgãos

Assim, registrou êste acontecimento, "O Estado" em de govêrno; imprensa, rádio
sua edição de domingo últimO: "O professor Osvaldo e tel�visão e dar andamento
Ferreira de M�lo, diretor do Departamento Municipal de às "démarches�' do progra
Edu.cação e Cultura, dirigiu circuhr aos ins'p-etores es. ma promocional.
colares, diretores e professores de estabelecimento.s d� Nada menos de vinte e

ensino sob a sua jurisdição, a.eêrca da campanha "CIDA- nove inscrições já foram
DE LIMPA DEPENDE ,DE VOCÊ", qu.e tem. os auspí. confirmadas para a VI Fei.

cios do Rotal'y Clube de Florianópolis. Nesse memoran- ra, tendo comparecido à

do, é ressaltada a oportunidade do empreendimento :beIr reunião preparatória repre.
lomo a necessidade de se lhe emprestar inteiro apóio. sentantes das seguint.es em·

A participação 'dos qué servem à educacão no âmbi. prêeas que operam no mer

lo de atl'ibuições da Prefeittrra de Florüi'nópolis, será cado livreiro do Rio Grande
caracterizada através' de aulas, palestras, cÓlÍselhos de- do.'Sill: .

monstnLçõeH, cartazes, folhetos, etc. por cujos meios se -Livraria Editôra FIam.

}lodel'á transformar, gradativamente, os pequenos há- boyant, Livraria Editôra Jo.

bitos em virtudes permanentes, segundo recomenda ( sé Olímpio, Livraria Espíri
pt'ofessor Ferreira de Melo. ta, Livraria Farroupilha,

Como se percebe, a campanha prossegue num l'ítmo Companhia Editôra Nacio-

muito animador. nal, Dante R Papaleo, Edi.

Outros pronunciamentos e adesões a respeito são tôra Delta, Livraria Leonar.

auc·iosamente esperados. do da Vinci, Organização

EDITAL I}E CONVOCA'ÇÃO
ELEIÇÃO DE REPRgSENTAlNTE DOS EMPREGA
DOS NA JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO DO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS EMPREGA.
DOS NOS TRANSPORTES E CARGAS (LA.P.E.T.C.)

- ESCOLHA DO DELEGADO ELEITOR
.

O Sindicato dos Trabalhadores em Emprêsas Co
merciais de Minérios ,e Combustiveis Minerais de San
ta Catarina, por seu presidente, vem na conformidade
das instruções baixadas pelo Exmo. Sr. Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, CONVOCAR seus as

sociados para a eleição do seu Delegado-Eleitor qUE
participará da escolha do representante dos emprega'
dos na Junta de Julgamento e Revisão, na Delegacia do
IAPETC, em Florianópolis, Capital do Estado de Santa
Catarina. A Eleição terá lugar na séde da Federação
dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Santa C:1-
tarina, à Rua Tenente Silveira, 20 andar em primair:
.onvocação às 19,30 (dezenove e trinta' horas) com a

presença de, pelo menos, 2/3 (dois tercos), dos Associa,
dos em .c ondições de votar, e, com qualquer número em

segunda 'e última convocação às 20,30 tvinte e trlnta
horas ) , na mesma data e no mesmo local.

Inferrna cutrosaim que o presente edital é identi
c.o ao afixado nos locais de trabalho.

Comuniea, outrossim, que a partir do dia seguinte
deste edital e da fixação do mesmo, fica aberto o praz
de 8 joito) dias consecutivos para a inscricão de can ,

didatos a Delegado Eleitor, na Secretaria
-

dêste Sin
dicato.

Florianópolis, 15 de Outubro de 1.960
Ernesto Theo BJanc1k

. Presidente
f'

SINDltA'TO DOS ENFERMEIROS E
EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS

E CAPITALIZAÇÃO 'DE SANTA
CATARINA
EDITAI.

O Sindicato dos Empregados em Emprêsas de Se
guros Privados e Capitalização de Santa Catat'inã,
dando cumprimento à� instruções expedidas pelo Mi
ni:,;tério do Tl'abalho, Industria e Comércio, convo.�a to
dos os seus associados para eleição do Delegado-Elei
tor que deverá e1eger o representante ·classista nas 1un
tas de Julgamento e Revisão dos Institutos de Aposen-
tadoria e Pensões.

.

A eleição será efetuada em assembléia geral ex

traordinária a ser realizada a 28 de Outubro p. vindouro
- às 16 horas, em P convocação .- ,e será pro.cessada
pei'ante a' Mesa Coletora designada,'quê funcionará na

sede provisória' desta Entidade, no teTceiro andar do
rdifício da Confeitaria Chiquinho nesta Capital.

_

Só poderão votar Os associados do Sindi,cato qui
tes .com ós cofres sociais que contém mais de seis me

ses de inscricão e mais 'de dois anos de e:x.erddo d�
atividade.

.

INSTITUTO DE APOSElTADORIA E
PERSlES DOS COMERCIÁRIOS

EDITAL
O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comel'.ciários, nO Estado de Santa Catarina,
comunica aos Srs. Empregadores vinculados a êste
Instituto que, de acôrdo 'com o que determina a Lei 01'.

ganica de Previdência Social, foi suspensa, a partir
de setembro p. ,passado, o recolhimento da taxa de 1 %

para o \Serviço de Assistência Médi.ca.
Florianópolis, 17 de outubro dt: 1960

Antonio Gustavo Werner
Resp/ pi Expediente Delegacia

ETC E TAL SENTOU PRAÇA NA POLICIA
Maquis ·GDE informa que um" certo capítãosinho

qüe estaria melhor se fôsse 2° Tenente, mas que
agora está cavando média para prematura promoção
a Major, sentiu-se ofendido pelos ataques desta
coluna ao Comandante. Êsse. mesmo puxa-saco, não
teve nenhum prurido de dignidade em defesa da

Corporação humilhada. por Irineu e Mario o coro

nel com Mario o sargento. Ao contrárto, o mocinho,
assinou documento bajulatório contra os TREZE. A

vergonha não lhe assomou às faces quando foi de
nuncíado como ladrão chefe de quadrHha um ex

major, o qual apesar de desonrar os galões; a

farda e a autoridade do cargo, foi, com tudo isso,
transferido para a reserva

.

e PROMOVIDO. Como

�e vê, são bem esquesítos os brios do capítãosinho -

caracterfsticos brios de puxa-saco.

ESTAÇÃO DE CURA
- Pódes informai; onde está o Irineu?
- Em Cabeçudas, com a cabeça inchada ...

-"t'rC r':> :1'1" ..."..,...'�_. _'.
Anda o dinheiro do Estado,
Num leilão arrasador
E o judas fica riscado,

J
Do conceito do leitor.
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MIGUEL ATHERINOS
MISSA DE 10 ANO

As famílias de 'I'beodócio e Jorge Miguel Atheuinos
con vidam seus parentes e amigos. para a Missa do 10
ano do falecimento do seu saudoso pai

MIGUEL ATHERINOS
que mandam celebrar no próximo dia 21 às 8 horas, na

igreja ortodoxa São Nicolau à ,rua Tenente Silveira,
Antec ípadamente agradecem a todos o comparecimento.

i

_SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
HOSPITAIS E CASA

DE SAUDE DE FLORIANÓPOLIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE ÇONVOCAÇÃO
Na qualidade de Presidente' do Sindicato dos En

reFmei·l'(:)s .. e Empregados em Hospitais e Casa de Saude
de Florianópolis, convoco os Associados do Sindicato
para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no proxímo dia 28 (sexta-feira), <18 16 horas, em pri,
D'ieira convocação, ·com a presença mínima de 2/3 dos
Associados, e ·em segunda convocação, com qualquel'
numero, as 18, (duas horas após) afim de ser esolhido,
em es.crutinio secréto, o DELEGADO ELEITOR, e res.

pectivo Suplente, paTa eLeger Os representantes clas.
sistas na Junta de Revfsão e Julgamento do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, nos

têrmos da Portaria Ministérial, 216 de 6 de Outubro p.
passado. Comunico, outrossim, que se acha aberta a

ins·crição de candidatos a De1egado-Eleitor, as quais
deverão obedecer as instruções da referida Porttlria.

Florianópolis, aos 15 de Outubro de 1960
Raino,ldo Carlos Sell

Presid.ente

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS. INDUSTRIAS _ GRAFICAS DE

FLORIANÓPIfLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crediário de

•

seu problema?
'.

lava e enxágua com agitador
! 8ca por centrifugação

Assista, no concessionário Brastemp,

à demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática I

prática
basta apertar o botlo

técnica

possui filtro para aa impurezas da. água

econômica

conserva a roupa

212 litros (7,,5 pés)

B�ETANGULAR

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro· menor por fora

Assistência
Técnica
Permanente

.,'
j

----

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ceu dois resultados adversos para os florianopolitanos qu e vira·m o Figueirense lombar dianle do Palmeiras, enquanlo que em Blu
menau o Avaí _ era suplantado pelo O límpico, de forma que perdemos a li derança e passamos a ser os "Ianlernas" do certame. Jo
gou bem o Avaí que chegou a eslar vericendo por 110, capUulando por 311 na fase final, quan do careceu de maior preparo físicoM
Em consequência, o alvi-celesle perd eu a liderança e a invecibilidade que dividia co mo Marcílio Dias e.Paysansandú. Esles' foram
adversários em Itaja I, lendo o final da peleja acusado em pate de dois a dois, manlendo o pôslo que agora dividem com o Olimpico

oulro inviclo. Em em; Brusque, em jog o an:tecipado, o Carlos RenauI goleou o Cimenporf por 1x2, reabililando-se
do revés sofrido aqui frenle ao Avaí.

���"���\��,�.��\\\,��"�,\,�,\"""\%�%\�\"\%"'\��SSSSS%%·%%%S%%%SS'%%%SSS�S�SSS%%%$S$!'S%SS\S%SS%S%SSS$%%%%$%SSSSSSS\%%SSS\������'���,\���
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I' Em Jogo Anlecipado, O Carlos
,

�.�.�rn'mTI�'� �e��U!t�!�o��,,� �!!!��!!�: fi!�'2.0:
U líaram na- noite de sábado poucos dominava quase que

, ,,,_...,
no estádio "Augusto Bauer", totalmente ao elenco címen,
as equipes do Cimenport e portino, para no final esta
Carlos Renaux. O Cimenport belecer a grande goleada de
vinha de um empate frente 7 x 2.

ao Olimpico enquanto que o O cotejo que foi disputado
Carlos Renaux vinha de uma sob chuva fina incessante,
derrota diante do Avaí, pela teve um clima disciplinar
contagem mínima. O cotejo muito bom na primeira eta
vinha sendo aguardado, com pa caindo no final com o ár;
certa espectativa, pois ambos bitro tolerando algumas en ,

os clubes lutariam para al- tradas bruscas. Outros de

cançar a primeira, vitória, O talhes:

Cimenport, iniciou o cotejo Loca!. Estádio Augusto
com maior desenvoltura ta, Bauer.
zendo Adalberto praticar um 1.0 tempo: Carloa Renaux
punrado de deresaa de vulto, 4x1.
arrancando aplausos da as- Final: Carlos Renaux 7 x

sistência. Até aos 20 minutos Cimenport 2
do Cimenport foi superior ao uatorze 4, Teíxelrínha e1
seu antagonista, fazendo Iúe Petruski 1. e Ivo foram os

por tanto a abertura do pla- goleadores para o tricolor
cardo Com 1xO, desfavorável enquanto Leal e Nilton mar;

o Carlos Renaux, tratou de caram para os itajaienses.
conquistar o tento de ernpa-

I Quadros: C. Renaux: _

te, o que conseguiu após bôa Adalberto; Sarará, Afonsi
manobra de seu ataque. De- nho e Merizio; Bardo e Ivo;
pois deé!te tento o Cimenport Pedruski, Teixeirin�a, Qua
passou a cair verticalmente torze, Alcino e Pereirinha.
de produção, com sua dere, Cimenport: Nazareno;
sa jogando atabalhoada e Nelsi, Moreli e Marzinho;
não havendo mais ligação Lalú e Zéquinha; Acari, Nil ,
entre a defesa e o ataque. ton, Leal, Telê e Hélio.
Com isso o Carlos Renaux Arbitro: Arno Boos da Liga
foi crescendo de produção e Ital '1' d

já ao término desta fase ven ,

cia ao seu antagonista pela
contagem de ·4�1. Acredita

vaçse -que para: a segunda
etapa o conjunte itajaiense
devtdamente orientado, pu
desse voltar a oferecer ao

------------------------------------------------------__----- --�------��---------------------------------------

PALMEIRA 2 "VERSUS" FICiUEIRENSE 1
•

Vencedor o campeão do cenlenário de Blumenau no enconlro de doming o n e s I a Capilal
frenle ao "Furacão Negro" -'Cancha encharcada, mas muita movimenlação da parte dos li
liganles - Rubens e Guinho, para o vencedor, no primeiro lempo, e. WiI;son (frango delar
gura), para os vencidos, na elapa complemenlar, foram os goleadores - Napugna prelimi
nar o Guaraní derrolou (2 a O) o Paula Ramos, isolando-se na Jiderança do

'

���;o, An�l�d�o,C���a��lson�
i Sér<gio.

cedame de juvenis - Renda de cr$ 19.19�,00.. I Guaran�r!IÍl;�:�� Ramos
Num gramado bastante encharcado e com a chuva

I
Vem o período comple- garam a

aPi.tar jogos do cer , 'realizaram a partida prelí,miúda caindo in�ist�ntemente; Palme.ir�s, campeão blu- montar e_ verifica-se uma
I
tame por zonas.

I minar, válida pelo certame
menauense, e F'igueirense, vice-campea., local, foram leve reaçao do bando 10cal,.I. Quad'ros de

.

venls Joo'o ,-'e 1'-..
d

"

t d d d
"

C
"

I I JU s. '" - l".... es
a versarios na ar e e ommgo, nesta apital, tendo cuja retaguarda se defende I O Palmeiras formou com ínvícto q e te '

b ilh ter i d t
'

di d B' d d
... v s u vc com o ven,

as 1 e erras o es a 10 a rua oca ruva arreca a o como pode. Um
.

violento
I Largura; Roberto, Lázaro e ceder o quadro bugrino por

apenas ,Cr� 1� ."�90,00, ".

shoot de Wilson atinge o, Cruz; Daniel E' Clodoaldo; 2xO tentos do futuroso Rol-
Os dOIS Iitigantes, que na rodada inaugural do cer- rosto de argura e vaí aes- Jair (Wílmar) Zito Rubens d-' 1 t_ " ,a que ao comp e ar o mar;

tame da 2,a Zona foram goleados sem apelaçao, soube- canteio que o mesmo Wilson Guinho e Albano d" f" I • .

d
' "

'bl" id I'
ca 01' so reu VWel1La con,

ram, ommgo proporcionar ao pu ICO uma part.i a cobra sem resultado. Aos 19 O FiO'uelrense alinhou o t
-'

d d
'

ilfbr d '. ".h"
, .'

,

. "".' usao que, a a a sua .gra-cqm I I a a, por vezes pontil ada de Jogadas emocíonan - rnínutos o extrema do Fi- seguí.n te con]unto' DJ' alma' id d t t
t

-

d 'd I I
'

'
.

,
" VI a e, . eve aue ser rans;

eS'b- �l�t r:zaoC a aVI. ez (OS P a:yer� .etm co�segtuduem a -gueirens� atira do jseu se- Danda Márcio e Osni (Gas- portado para -o Hospi,tal.rea I uaçao. onseguru ,a o conjun o orren a o por toro A distância é considerá;
Carlos de Campos, Ramos (Leléco), de forma merecida, fel e a pelota fai alto em R "I"

.

A t" P
-;- --.-.

-

EI--"porquanto foi mais quadro e melhor soube explorar as direção á meta de Largura
.

eSIS�}U",� us ria na;
_

,rlmelra apa,ralhas que existiram nos diversos setores do quadro que não ,calcula bem a tra ,

M�' ti "1 �adversárto. Justo, mois, o resulto: 2x1. ietórra da bola sendo as- a��'r0l�.mpOI.nl'l Para 1ty,'ar a' (10-NO 1.0 TEMPO OS GOUS VISITANTES sim. cobel'to'pela m'es�� que
O prélio tévé começo com .Jair, avan�ou co ma. pelota, vai 'de encontro e entra, ilIldo I'eada' Que' lhe Impo"s o Postalo Figueiren�� apres�ntand�

I
e .numa, finta que faria, �n_1 dormir no fundo 'c:as re,des. ..,

.

,

.

volume. de �og? supenor,. a.te I (r_eJa at� ao grande Garrm_ Volta a reagir o Figueirense
_
��stna

.

e Postal. _Tele- U )rMn observaldos e aprOVCl_
que os "penqu.ltos", reagmdo I eha,

deIXOU atraz danda e I
que encontra muito firme a ( aflCo deram pros�egmmen_ tados pelos comandados' de

bem, conseguiram equilibrar >!lJtirou, tendo a esfera k'o � defesa visitante e daí por t), n�, tarde de sabrudo, ao BráuJio Silveira. Na segund'a
a partida e e msegu1da exer_ I-{� encontro á trave e entra_

1

frén.te as�iste_se ,a um .jogo campeônato. aa:nadorista �e €tapa o Postal melhorou sen_

cer leve domínio. Numa das I do sens,acionalmente. I renhido e equilibrado com
11tebol. Sabia_se de antemao sivelmente conjuntivo de seu

investidas dos locais, Wilson I Aos 39 minutos, pouco ,de-' abgumas si.Mações d:licadas q�e o coteJo s:ria fraco téc_ ataque, dominando então
que investia com a pelota ;lois da saída de Jair e en-' para os doÍs arcos ih�nldo,mc:amente, POIS o Postal era _ �cnica e territorialment'a, o

�'»)S ,'és, foi agarrado por
I
trada de Wilmar, o Palmei-I a pugna ao seu té�mino com

vice-líder e- o Austria o "lan_ seu antagonista que: não teve
Lázaro antes -de atingir a

I
ras obteve o segundo 'tento lo resultado de 2xl favorá_ terna", '

�Clrça suficiente para manter
área perigosa. Em conse_

I
que fói como uJ;l.1a ducha

I ve laos esmeraldin;s blume_ AléIÍl, ,cJ!0 ma!,.'>,. Os diretores aqule marcador 1I):e 2x1, re

qu�nCia da falta, o player : fria nas pre.tenções dos pu- na,uenses que ,assim, ieola_ I
do auri-negro. ,nada fizeram gistrado ,na primeira etapa

alvl_negro teve ac,amisa ras- pilos de Nelson Garcia. Foi ram no último pôs'to os alvi_ para conseguIr Inovos va_ .Fogo completamente falJ:lo
�ada, ficando um pedaço da' autor do ponto o meia G"fii-I negros. ,bres .que viriam a reforçar f mseu aspécto técnico, on_

mesma nas mãos de Lázaro. nho, com um pelotaço vio-l Os Melh(tl'I.'s
a eqmpe,- capaz Ide colocá- de ambas ,as equipes apre_

Tal faIta, porém, ,não foi lento, ,apó.s receber belo passe I No vencedor todos se saL l)s em plano mais destaca_ sentaram bisonha atuação.
p�nk;� pelo árbitro que, ou: de Rubens. Em seguida en- nm bem notadamente o go_'

do
..
Oom o espírito prendo, Detalhes técnicos da par-

nao VIU o lance, QU julgou o ,ll'ou Gastão em substituição 11eiI10 Largura os zagueiros eS�lvemos preseniteg.e ao co- tida:
p_roceder do hél'culeo back a Osni e pouco depois um Lázaro RobeI:to e Cruz o

teJo que se desenrolou no Local: est{(cl'io da FCF.
palmeÍl'ense como a COÍSlai; "petardo" de RonaMo quasi!médio'Clodoaldo e os 'dian-, estádio dr. Adolfo.�o,nrl'er, e 1.� tempo: Postal 2x1.
mais natural deste mundo. passava raspando a itrave '.teiros Rubens Guinho e Al_ que podemos classIflCa-lo em Fmal: Postal 4 x Aus_

Aos 22 minutos nasceu o: superior da meta guarnecid:l bano. No q�a.d'ro vencido! du.as .etapas distintas. Na tria 1.
gol de abertura. por Largura, gostams mais de Aniel Wil- �rlmelra, quando o Austria, Goleadores: Bibi ,aor 29, Os-
Rubens, em manobra com I WILSON Diminui son e Ronaldo. Djalm:a in-' Jogando a ba.se de entusias_ ni aos 38, Cabrera aos 42,

seguro c o restante não con_1 ;1l.10 �C),p.segulU supor.tar ao Knabeín aos 24 e Os,ni aos

INCENDIO NO ESTA'DIO DA RUA BO- �,eguiram produzir nem a
seu adversário e mesmo fa_ 25minutos. ._----- -----_.-

metade do que podem.
221' perigar o arco postalista I FI·m de carrel-ra 'de LUlsza-o· Nocaulea

CAIUVA P I I d b I d Arbitragem ,e� diversas oportunidades, I Quadros: POSTAL: - Mo- .

' •
�

-

.

.

ron amen e e e a as O árbitro, Francis.co ot,to Idelxando Os torcel::ores e di- lhrudo; Arilton, Lauri e Nel- do por, Manleiga, seu-antigo "spar-
as chamas pelos Soldados do Fogo _

Benz que vimos no jogo,
retores do clube dos Correios san; Bibe e Cabeça; Knabem,

paul� Ramos x Olímpic'Ü, ,c Telegrafs temerosos quan_ Pô, Cola (Osni) e Osmam. " ".

II I Ifuncionou na direção do
to a sürte ·dia equipe. A se- AUSTRIA= - Martins; Jóca, ring , no ,prlmelro assa, o, em u a

Apenas um rombo de três melros prélio com uma conduta ra-
I gunda, após Os 24 minutos Auri, Napoleão e Dilson; Ca_

zoável. Como bandeirinhas: o grêmio postalista tomou, brera e Arnoldo; Iva.n, Ni- va,'lida pelo celro de calpeáo Brasi ..
na arqul"bancada cenlral funcionaram dois compo- I c�nta : do terreno e marchou mar, Luiz Carlos e Edier.

nentes do quadro de juizes, fIrme. pra um resultado ex-
j A'rbiitro: Virgilio Jorge lellro dos mel·o pesados

.

Oocoreu, �á�ado, um incên_
1
emp�nha_se a �c: na remo- ré'a Liga Blumenaue.nse, já presslVo de 4x1, Idlepois de I com fraco �rabalho. Marcou

. . '.

-

,

:!lo no estadlO da rua Bo- delação ,do estadlO, devendo que os árbi,tros locais se ne_ ,seus atacantes perderem um
I
uma penahdade contra o Luiz IgnacI, o famoso LUl- gentmo Peralta o tltulo-

Cai�l'�a, prontamente com- los três pavilhões lá existen_
I

.

punhado. de te.n,tos pratica_ Austri� por demais rigorosa � zão, há pouco umd Os 1�aio-18ul_american� '. dos meio�pe-
ba.tlrlo� pelo Corpo de Bom_ I tes serem demolidos para mente ffi)ltos. e confIrmou o segundo ten_' res ídolos do box nacwnal,. sados ,o pU'glhsta' colored,
beíros, graças á rapidez com

I
dar lugar a uma gigantesca Mas, como dissemo::; na to ·do Postal, quando o ata_ I

esperança para ,a corüa I :J.'ltando, sexta_feira última

que foi dado o alarme. Se- arquibancad,a, cujas obras já COM O É G OS TO S O primeira etapa o conjunto cante encontrava-se impedi_'mundial que continua em I contra seu an,tigo "sparring"
gundo podemos verificar, o estão em andamento. Daí ú auri-nl'gro, resistiu bem ao do. Deixou também de mar-

I
poder de Archie Moore, está Manteiga, f.oi pôsto a no-

fogo surgiu ,na velha arqui_ nãü lamentar-se o ocorrido, O C A F É Z I T O seu opositor, embo·ra apre- cal' um penalti contra o I·com a carreira como que en_ caute no primeiro a;:,salto,
bancada central, causanld'o visto os prejuizos serem qua_ sentasse defeitos vlsIvels, Austria cometido pelo ar-

I
cerrada. perdendo, em consequênCia, o

apenas um rombo de cerca si nenhum. J claros tremendos em sua queiro Martins no avante I título de '�ampeão brasilei_
de tl'es metros. Como se sabe, defensiva, o que togavia n·ão Osni. . Depois. Ide perder para o ar- roo

vovô, uma resistência e mes

mo certo predominio que o

levaria a conseguir uma bôa
contagem a seu crédito, To_

arenr-e auxi la o por DlO-
nisio de Brassi e Oscar Pi-
nheíro,

,

Renda: Cr$ 10.872,00, con,
siq.er'ar!lá bôa, devido ao mau

tempo ..

Anormajidártss: Não houve,

-s FORRO ;:
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GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

-

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE Z I TO!

-t.

davia, isso não aconteceu

pois com a volta das duas

equipes ao gramado, notou
se que o Carlos Renaux con-

í

16 a 23 DE OUTUBRO
DE 1960

Sagrou-se o Banco do Brasil Super-Super.;.Campeâo
Ba'uca ri-O. de Fulebo I· co�o l;;����:��ç:;: na &éde �:�'�:tl:����:!V�S �:���1��;

da Associação Atlética Banco Bancários, convidam os cole-

do Brasil, situada na praça I?;as de classe, para a festa já
aos rapazes do Banco do de Menores, porval e Buchele, Banco Pereira Oliveira, será reali- mencionada,

Brasil, que, desta fórma, con_ Banco' do Brasil 1 x 'Banco] Inco: Romero; Enio, Joel e zada uma grande festa dedi-
quistaram mais um grande Inco O, tento de Meirelles. Raul; Irineu e Amadeu,' Ru_ cada aos bancários, oportu_

i, I\1ADE1RAS PARA ,�
CONSTRUCÃO�.ar� qual seja o de Su- Quadros: Banco do BJ;asil: bique, Kunitz, Mauro, Itamar nidade em qUe serão entre-

-

"ur 1 n 1_. T1 '

1 IKMAOS BITENCOURTper-Super-cam.tR,i..'t�",nCJl.�!�'1
.. 'lA..'rtvr. 1.R... ,,'t., .L 'unm.e

-'"1.1
e NIva do.

___

.-

gues medalhas e troféus aOB
N'lt B M 1- M I

(AI< 8AI)�"Ó 'O"'F 'OO?
Outros detalhes: 1 on: 90S e ere ao; 0_ campeões e vice campeões de I AN!Ii.,Q OI r6111 o OAMIANI

Local: Estádio do Abrigo rivaldo, Viviam, Meirelles, Juiz: Oscar Fernandes, futebol. Por nosso intermé- ..

-

-�.o.

Na tarde de sábado foi en�1

ri?l'J;]{17lt:P .....Htlll�ampeOn�t.;r... _.'-. '" ...L.J.., \J '"'" o

Bane;ário de Futebol, com o

caLejo [lue reuniu as equipes
C:o Banco do Brasil e Banco

Inco, que haviam terminado

o certame na primeira colo

caç8.o, necessitando, portan_
to, de efetuarem uma sene

de jógos para a decisão do

título.

Depois de três partidas que
erminaram empatadas por

1 1 uando ficou positivada
x,
a aguaI �

e de forças entre

as representa; _s do Banco

do Brasil e B�nco ��f?i
decidido que a última parn!.
da ueria feita uma prorroga
ção de 30 minutos para a

decisão do título. Depois de
luta titânica a vitória sorriu

o
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"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAHIO DE SANTA CATARINA

RAINHA DO LIRA T. C.

o::.

Abriu o desfile na passa
rela de quarenta centíme
tros de altura enfeitada
com pétalas de rosas, a de.
butante Maria Conceição
da Silva, de vestido de
cassa suíça com bordados
a pérola, fio prateado; se

guindo a ordem pela de
butante Catarina Maria

Muller, com um vestido de
tule bordado; Vera Bonas,

sís, com vestido de organdi
bordado com ruíssangas e

trabalhado com tomas;
Lucia Maria Rupp, com um

vestido de rendas valên.,
cianas, com rosinhas bor
dadas com nacaradas e

pérolas: Tânia Del Valle Y

Araújo, com vestido de

cristal com um.V nas cos,

tas bordado ém rosa sêco;
Marilisa Balsini, de vesti
do de tule com miguêz; Re
gina Pereira Oliveira, ves,

tido de alcinha, saia de ba.,

bades de renda francêsa e

tule, com flôr no lado es

querdo; Vera Regina Gon.

zaga, vestido de seda na

tural, coberto de rendas

COm fioíl prateados, borda
do com nacaradas e vidri

lhos; Elza Maria Kruger,
vestido de organdi e bro

derí bordado com pedra
rias; Raquel Mello, vestido
todo cn} rendas de Nova

SfinOROSO�
SÓ CAFE ZITO

* .;.;. *

Os padrinhos, na maio
ria os próprios país, rece,
beram suas filhas e afilha
das na descida da passa
rela.

>1<

Após o desfile, a srta.
Terezinha Athanáalo Gon
zaga foi coroada Rainha do
Lira T. C. de 1960/1961, pe
la Srta. Maria Clotilde
Araújo, ex-Rainha, no pe
ríodo de 1959/1960.

o Dr. João Baptista no,
nassis, pai da debutante
Vera Bonassis, foi convida
do pela Diretoria do Clube,
para fazer uma saudação,
a imprensa visitante, aos

representantes dos clubes
do Estado e do Paraná da

.

'
.

mensagem Ilda pelo cro-

nista Naym Libos e para
debutantes e seus pais.

* iC· "
I

Antes das gracíósas me-

ninas-moças dansarem a
valsa simbólica, elas se di
rigiram as mesas para pre
eentear um botão de rosa

para as sras. mães. Esta
parte foi comovedora, atín
gindo o ponto alto no pro
grama da apresentação das
debutantes do Lira T. C.

* **

lavras para descreve-lo, a
beleza observada n o mo

mento que an debutantes
dansavam com os seus pa,
drinhos.

*

A :r.,ainha do Clube '''15
de Outubro", srta. Arlete
Cardoso, acompanhada do
presidente do seu clube, Sr.
Acari Silva, estiveram visi
tando o Lira T. C,} que na

oportunidade foi apresen
tada a Rainha· do Lira T.
C. Srta. Terezínha Gonzaga
e aos presentes.

* *

Míss Florianópolis, Srta.
Lucia Maria Lange, esteve
presente na grande noite
do Lira T. C.

. �\

Consegui anotar: Sr. e

sra, Des. Ivo Guílhon Pe

reira de Melo; Sr. e sra.

Dr. Eugenio Trompowski
Taulois; Sr. e tira. Major
Aviador - Alberto Bins

Neto; Sr. e sra. Dr. Eucli
des Cintra; Sr. e Sra. Ma

nolo Rimbau; Sr. e sra, Co ,

mandante Castelo Branco;
Sr. e sra. Dr. Spiro Di Mat
tos; Sr. e sra. Dr. Walter
Wanderley; Sr. e sra, Mll.,
ton Campos; Sr. e sra. Co·

mandante Murílc Baetos
Martins; Coronel Dr. José

Araújo: Sr. e sra. Ninicius
Gonzaga; Sr ..e sra. Rober ,
to Muller; Sr. e sra. Dr.L
João Baptista Bonassis; Sr.
e sra. Reinaldo Dlas Oli

veira; Sr. e sra. Achilles
Balsiní: Sr. e sra. Dr. Abe·
lardo Rupp; Sr. e sra. Dr

Célio Pereira Oliveira; Sr

e sra. Teocloreto Ligocki,
Sr. e sra. Acacio Mello; Sr.
e sra. Salvio Guilhon Gon.·

zaga; Sr. Geraldo Zilli; Sra.
Angela Zilli; Br: e era. Jos�
Píaasí Neto; Sr. e sra. An

tonio Pereira Oliveira; Sr.
Fernando Bainha, Sr. e sra.

Artur Appel, Sr. e sra, Carl
Wener. Krueger, Sr. e sra, t

Antonio Apostolo;-Sr. e sra.

Capitão Amauri do Nasci

mento, Sr. e sra, Ewaldo
Moritz, Sr. e sra, Danubio

Melo, Sr. e sra. José Mussi,
Sr. e era. Dr. Heitor Ferra_

ri, Sr. e sra. Dep. Arolde
Carneiro de Carvalho, Sr.
e sra, Dr. Cesar Oeára, Sr.
e sra. Arno Buerger, Sr. e

sra, Dr. Telmo Ribeiro, Sr.

e Sra. João Gualberto de

Sena, Sr. e sra. Silvio Jung
,das .Santos, Sr. Osni Bar-

bato, Sr. e sra. Rubens Pe
reira Oliveira. srtaa.: He,

loisa H. Zaniolo de Carva

lho, Gracia Assis, Doris Go
mes da Silva, Silvia·Hoepck,
Ramos da Silva, Marisa
Ramos, Eliane e Anecy
Rademaker, Irene Lacerda,
Leda Regina Deuscht, Mar.
li Maura Meira, Diva Car
valho Leda Cotrin, Eliane

Lins, Ligia Mascarenhas, -
Jovens: Dr. Juarez Philippi, I
Paulo da Costa Ramos, Pe-

l

dro Guilhon P. de Mello,
André Rademaker, Antonio
e Pascoal Apostolo, Ari

Mello Mousimann, Antonio
Pereira Oliveira, Mauro Ju;
lio Amorim. Na próxima
edição continuarei a divul

gar os nomes ...
*

O baile, foi filmado pela
competente equipe de cíne
grafistas comandada pelo
produtor Armando Carrel;
rão: Paulo Dutra, Hamilton
Martinelli 'e Mario Morais.

* +;. *

Continuarei a divulgar o

baile das debutantes. Te:'
nho assunto para a sema

na inteira.
Os brindes, foram entre-

gues pelos padrinhofl. Uma ------------

jóia para cada debutante
presenteada pela Diretoria
do Clube, e um bonito esto_
jo de perfume da Elizabeth
Arden.

l(.

Veio o momento feliz, a

esperada valsa "Sobre as

Ondas". O salão ficou tão
bonito que não havia pa-

CONFECCIOIIA·I GUAtOUG IIPO
Dl CMVf

lul: Frllléllu fOl,§liIIo, 11,' lt

Debutantes- de 60 do L. T. C.

DEBUTANTE - MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA � Fllh'a de. Reynaldo Dias de
Oliveira e de Maria Silva de Oliveira. Mo- DEBUTANTE

rena de olhos castanhos, estuda no Colégio';
Estadual "Dias Velho", na s» Série Gina-Cde José Pisani Neto e de Hilda Ramos Pi

sial; o seu passatempo preferido é o cine-I wni, tem 16 a,n�s de ida_de, cabelos loiros,
ma. Gosta de ler poesias de J.G. de _4rauj0 estuda no cotéçio Coração de Jesus - 1.0

Jorge; atualmente está lendo "As Duas ano N01'1nal; Gostaria d'e conhecer (i Espa
irmãs" de Madame Delly; prefere a Rosa, nha, é aluna de piano, gosta de ouvir mú

aprecia as músicas populares e gostaria de sicas populares, sua distração preferida
conhecer a Itália. são as reuniões dançantes; está lendo "O

Guarani" de José de Alencar.

DEBUTANTE MARILISA BALSINI
Filha de Aehiles Balsini e de Maria do

jCarmo Balsini. Tem 16 anos de idade, é

�aluna do COlégio' Coração de Jesus - 1.0
ano Normal, gosta de ler romances, atual-
mente está lendo ".REBECA"; a Rosa é a

sua [lôr preferida, toca piano e aprecia a

música popular, gostaria de conhecer a

Itália; pr aticoü o tênis e a natação.

,-,

'.. �,

ROSELI PISANI - Filha

DEBUTANTE ._ ELZA. MARIA KRUEGER

- Filha de Carl Werner Krueger e de Brna

Krueger. Tem 15 anos, olhos azuis, aluna
do Instituto Estadual "Dias Vlho", 3.a Série
Ginasial; sua jlôr preterida é a Camélia,
gosta de ouvir músicas populares; a Itália
é o país do seu sonho; pratica a natação
e o basquetebol.

DEBUTANTE - REGINA PEREIRA OLI
VEIRA - Filha de Antonio Pereira Olivei- DEBUTANTE
ra Neto e de Maria Fernandes Olive-ira.
Tem 15 anos, é aluna do COlégio Coração Filha de TeocZoreto -Liçocki e de Jaruiira
de Jesus, 3.a Série Ginasial; gosta de ler
romances e de ouvir músicas populares,
(Rock), pratica o tênis. Gostaria de conhe
cer a romântica Itália.

MARINA LfGOCKf -

TEREZINHA ATHANAZIO GONZAGA,
filha de Salvio Guütum Gonzaga e de
Anita Athanázio Gonzaga. Loira de olhos

azuis, com. 18 anos, é aluna do Colégio CU-f-;
ração de Jesus, '2.0 ano Normal, prefere a III
literatura bioçrâfic«, sua flôr. preferida é f
a viole la, gosta ele· ouvir músicas clássica»
e populares, estudou balet dois anos e

pratica a natação.
SUCESSO ABSOLUTO O York; Diana Renzetti, ves,

BAILE DAS DEBUTANTES tido de tule com cristal
DO LIRA T. C. DE 1960 francês bordado com péro.,

No tradicional e arístocrátí- las e nacaradas; Maria Eli
co Clube da Colina, foi reali zabeth Oliveira, vestido de
zado no sábado p. p., o co- alcinha, Daia de renda rran
mentado BAILE DAS DE- cesa com nylon americano
BUTANTES DE 1960, com bordado; Katia Pereira
a apresentação de dezesseis Olíveíra, vestido renda
graciosas menínas.rrroças, francêsa com fios pratea,
que marcou o maior acon- dos: Roseli Pisani, vestido
tecimento social do ano pa- de tule com aplicações de.
ra os assoeiados e convida. renda e blusa da mesma,
dos presentes na grande bordado com nacaradas e

resta que passou. , vídrtlhoa; Ivete Marli Ap-
Às zero hora e trinta pel, vestido de tule, blusa

minutos, foi apresentado o de renda guepir rebordado
cronista social Naym Líbos, de pedrarias; Marina Lígo.,
da Última Hora de S. Pau- ckí, tule com renda. Tôdas
lo, Edição Regional do Pa- de branco e vestidos com

raná, a fim de fazer a lei. prrdos, constituindo a ma

tura da mensagem escrita ravílha da grande noite de
pelo> professor Benedito gala.
dos Santos, em nome das
debutantes da Sociedade

.

Thalia de Curitiba.

DEBUTM.J'TE - IVETE APPEL - Filha de
Artur Appel e ele Ivone Olinger A1Jpel.
Aluna do COlégio São Luiz de Brusque. Seu
passatempo predileto são as reuniões dan
çantes. Gosta de cinema, de leitura e de
ler romances. Se iõsse a

-

Ruropti gostaria
de conhecer a Alemanlut.

DEBUTANTE - 'MARIA' CONCEIÇÃO DA
SILVA - Filha de Manoel Frederico da
Silva e Ângela Zilli da Silva. Tem os cabe
!os castanhos, olhos castanhos, é aluna do
terceiro ano normal do Colégio Coração âe
Jesus e

- terceiro Contador - Academia
de Comércio de Santa Catarina. Sua dis

tração preferida e ouvir músicas e cinemas;
a Rosa vermelha é a sua tlôr preferida;
gostaria de conhecer a Itália e pratica a

natação e o Voleibol.

DEBUTANTE - DIANA RENZETTI -

Filha de Francisco Retizetii Neto e de
Dourulia de Souza Renzetti. Tem os olhos
castanhos, gosta de ler romances; atual
mente está lendo "Os Sertões" de Euclides
da Cunha; conhece as cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Curitiba; "amor per
feito" é a sua flor preterida; aprecia as

músicas clássicas; gostaria de conhecer. a

Itália e o esporte qUe pratica é a natação.

Silva Ligocki. Tem 16 anos de iâaâe, olhos

verdes, estuda no Colégio Estadual "Dias
Velho", primeiro ano clássico. Sua âisira
cão predileta é ouvir discos. Pratica a na-

tacão,
5SSSSSS%SS ,..,.%,.S%,.%,..s,,%::,.:%ess:::s:S%S%%!Ç%"$S'l};"'%$S%�;�%"'; t.�..... riNNi�:<:..:::.�.�.�.�.���"�":·�Q�·�"�"�-��������"�"�'"::"�'=::"e·�"�-�-�.
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DEBUTANTE - CATARINA MARIA MUL

LER, filha de Roberto Muller e de Maria

AI(vyde Medeitos Muller. 'l-em. 16 anos de

'idade, é aluna do Instituto de Educação, 3a

Série Ginasial. Sua distração preferida é o

cinema. Gosta de ouvir m1Ísicas populares
e adora d,ançar. Toca aeorâcon e predica
o voleibol.

DEBUTANTE - LUCIA RUPP - Filha de

Abelardo Rupp e de Zoraide Sabino Rupp.
Tem 16 anos de idade, é aluna do Colégio
Coração de Jesus, 1." ano normal; sua [lôr
distrações preferidas são as reuniões

dançantes; g o s t a r i a de conhecer a

gosta de ouvir músicas populares; estudou

o balei, pratica o voleibol e gostaria de

conhecer a Holanda.

DEBUTANTE - KATIA PEREIRA OLIVEI
RA - Filha de Célio Pereira Óliveira e de

Emy Gofferge onoeira. Estuda no Colé :

gio SION de Curitiba, pratica tênis, gosta
de ouvi1' músicas populares e clássicas;

frequenta o Country Clube da mesma

Cidade; sua distração predileta é ouvir
discos e frequentar reumoes dançantes;
gostaria de conhecer a Itália.

DEBUTANTE - VERA REGINA GJ INZAGA

_ Filha de Vinicius Gonzaga e de Heliane

Gonzaga. Tem cabelos loiros 'e olhos ver

des; é aluna do Colégio coração de Jesus,

3.a Série Ginasial; está lendo SAYONARA,

gosta de ouvir música clássica, estudou o

balei e a sua jlõr preferida é a orquídea.

DEBUTANTE TANIA DEL VALLE Y

flRAúJO - Filha de José Rosário Araújo
e de Dora Del Valle Y A1:aújo. Tem 16 anos,

morena dos cabelos pretos, é aluna do

Colégio Coração de Jesus, 1.,0 ano normal;
sua flôr predileta é a violeta, estuda vio

lão, gosta de ouvir músicas populares; suas

âsstraçoes preferidas são as reuniões dan

çantes; . gostaria. de. conhecer .a

Itália; gosta de leitura, e está lendo

"MONPETITE".
'

DEBUTANTE - RAQUEL MELLO - Filha
de Acacio Mello e de Diva Mello. Tem 15
anos, estuda no COlégio Coração de Jesus,
segunda série ginasial, aprecia a poesia
portuguêsa, está lendo "Iracema" de José
de Alencar. Conhece Montevidéo e Buenos
Aires. Gostaria de viajar para a Itália e

França. Pratica a natação e o voleibol.

ts;,.%S;Z�,..SSS%%'94U%S,.SSSS\%%SSS%SSS?tSSS�,,.SSS\%fí%SSS%%S>,SSS>JI===lI!/iIlII!!lil!bIil!4#!:!''!t#S:=

DEBUTANTE - VER� BONASSIS, filha de

João Baptista Bonassis e de Elza Jorge

Bonassis, aluna do ColégiO Coração de

Jesus, 3.0 ano Normal. Aprecia a leitura _e
gosta de oiwir músicas populares. Sua flor

preeiriâa é a rosa b1'Clnca. Es·tuda p!ano, .

acordeon e 'já estudou o balet, Gostana de

conhecer a Franca.
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CARIMBOS, ENCADERNAÇOES E

SERViÇO DE CLlCHERIA
COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,

- . ...

RUR' CONSELHEIRO MAFRA, 12·3,
FLORIANÚPOLlS .sANT�\ CATJ\H!NA

APEDITIVOS
t!'USIC'A DoS
DIARIAM'ENTÉ DAs /9AS23I1S,
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Dia _ vinte e três - Disco Dance com atraçoes

e apresentação da Miss El Disco Dance.
_

Dia - 'I'rmta - Disco Dance com atraçoes.

Bedeuetndes unternehmen der deutschen pharmazeutis chen Industrie su cht jun gen Medizir:Ver fuer den Posten
eines Assistenten des wíssenschaf'tlichen Leiters (feste AnsteIlung).
Taetiglkeitsgebiet:
Wissenschaftliche Ausbildung der Aerztebesucher, Bear beitung klinischer Pruefungen, Kontnkt zu medizlnís
chen Fakultaeten des Landes.
Ein Aufenthalt im Stammhaus der Firma in Deu tschl anel ist vorgesehen.
Gefordert wird.:
1. Alter zwischen 26 und 32 Jahren.
2. Abgeschlossenes Medizinstudium an brasilianischer Fakultaet.
3. Perfekte portugiesische und deutsche Sprach'ken ntnisse.
4. Paedagogische Faehig'keiten und Erf'ahrungen.
5. Gutes Aussehen, gewandtes Auftreten,. energisch und dynamísche Persoen lichkeit,
Geboten wird: Gutes Gehalt und Aufstiegsmoeg1ichkei teu.
Schriftliche Bewerbungen sind einzureichen unter "Mé dica assistente" an diese Zeitung. Ausfuehrl ichor
Lebenslauf, Referenzen, neuestes Lichtbíld und Gehalt sansprueche bitte beifuegen.
Bewerbuug,eu, die deu obeu angegebenen Auspruechen nicht geullegen, werden llicht bel'uecksichtigt.
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DR.

HE:::'::oPRISOOiiôifiiiàifôr 'Prôllsslàiiàil
Operaoa_ - DOlnou ae S'nilO-á.__� 'tA ... ,. .. .-

ral - Cljnlca di Adul\oI

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER __
o

-----�

;�,�;;:..:��::::'E CLlNICA DE SENHORASE CRIANÇAS
'

João � Morilz s. ,a.
drade). Conlulta.: Pela manhl no Especlali8ta em moléstia, de anuI • recto.

...

Hospital de Carldadl. 'A $ar4, 4u T�atamento dfl bemorroídae, tiltul....•u.16.30 horas em diante no conaul-
- ......------.---------

Clnr.la aD&l
CONSULTORIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro. 1553

Estreito

tório. à Rua Nun.. 1IIIachado, 1'7.
esquina da Tlradent.. - T.ld.
2766. Re,ldênela - Rua .ar••
ehal Gama D'1IIoa D.O 141 - TeJ.
1120.

• �.�I••

DR. AYRTON DB_OLI
V.IRA

- DOIINÇAS DO PULI..lO -

- TUBERCULOS. -

Conlultórlo - RUI ...Up.
Schmldt. 88 - T,l. 1801.

Horirlo: da. a U 111 aor...

Re.ldêncll - I',UIl' SoJuDlO.,
D.O 11'7. ! m

J_J •

DR. ANTONIO MUNIZ D.

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPIDIA

Consultório: JOão Pinto 14 -

Consulta: dai 111 àl 17 hoi.. , CU,_
rlamente. Meno. ao••'b&l101. R"
aldêncla: Boealuva, 1811. I'on••'714

DR. WALMOR ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela FaCUlCl&l1. J!(HIO.
nal de Medicina 4a UIl1'fll'lldIMI.

do BrllU

Ex-Interno por CODCUlIIO da .aMr_
nldade_Eaeoll. (Serv1oo 40 prof.
Octávio Rodrlgue.· Lima). .:1-
lnterno do serviço de Crzurala 40

Hospital I.A.P.JiI.T.C. da Rlo «.

·1anelro. Médico do H0IP1'" «.

Caridade I da lIa..rll1d&l1. Dr
Cariai Corria.
DOENÇAS D. S.NROaAS
PARTOS - OP.RAQO.S - I

PARTO SEM DOR pilo m61040 I

pllco-proma'loo
Consultório: RUI JoiO p1nto D. 10
das 16.00 à. lIMO horu. ..l"Dde
com horu marcadu. T.ldollll
8035 - Re.ldlncla: Rua G,n.ral
Blttencouz' D. 111.

. .' l�
- - ..._-------"

DR. LAURO DAURA
CLINIOA. ••�

-�";;,�
Espeelall.ta ,m móléltl.. «. 8"
nnoras e via. uz1n6rl... Cura ra_

<llcal da. 1n1ecçõ81 agud.. • ar.
Dlcal. do aparêlho aenlto_ur1n6rlo
em ambca o. 18XO.. Do.nou do I

aparêlho DIgeatlvo. do mAlma

nervoso. Rorirlo: lO� .. II •

2'h à. 5 horu - Coll.lUltórlO: I

Rua Tlradente•. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. R_dIIl.Ola: •••
Lacerda Coutlnilo. 11 (CIajOal'...
Espanha - I'OD' 1141.

Dr. Hélio Peixola.
ADVOGADO

Escritório - Rtia Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

. Sala 4.
Reãidência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 40e.
Telefone - 2422.

Dr. Helio FreUas
DOENÇAS DE SENHORAS

IPARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL IConsultório: Rua Cel. Pe-
i

dro Demoro 1.627 - Estrel· I

to, das 16 àa 19 horas (ao la·

do da Farmácia do Canto.>. I

Res.: Santos Saraiva, 470
_ Estreito - Fones 2322 e

8387.

DR, HUBI GOMES

MERDOIÇA
II&DICo.

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças 4e Se
nhoras - Clínica Geral
Rf'sidiDcla:

Rua Gal. Bitteneoc.r1 D. 111.

Telefone: 2661.
COMultórlo:

Rua Felipe Schmldt. a. 11.

Esq. Álvaro de 01."1111••
Horário: _

I'as 16,00 às 18.00. diaria
.ente exceto aos sábado..

DR. NEWTON D' AVIL"
CIRURGIA GIRAL

Doençal de Senhor.. - prooto

logla - Jjletrlcldad. .'CUca

conaultórlo: RUI Vlotor ••1_

reUel n.o 28 -- TllltO-l1' 110'7

Conlultaa: Da. ]fi boru ,m 41all.".

Realdêncla: Fonl. 8 UI· RUI BI1I

m�ilItU; n. 71.

DENTADURAS' INFERIORES
M&TODO PROPRIO

1" I X A ç A O G A, R A N T I D A

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO F'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

�UA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA rERNIDADE fARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAtOS X

Radiologistas' DRS. A. J. NóBREGA DE OLlVF.IRA
i' EWALDO J. R. SCHAEFER

�/llmóveis
�o::,çra - venoc-tococoo -Of'm,""lroçoo

RUA FELIPE SC�IOT 37 ,;]S{I lA - E a SÃO LlJll

� DIIIIAIfTf TOlHI OlA

/1 <, "� nos "APeJOS

'MD)\-,••� ,� "IJ�" #.�
.

�

"A 80BIKANA" PRAÇ" 11 OJ: NOVEMBRO - ISQOlNA
aDA rELlPE 8CIIIIIDT

IU.tAL "A BARIKAlI/A" DISTRITO DO Isr':"J:ITO - CAliTO

Exames do Estômago - Ve�icula' Biliar - RloM -

forax - Ossos - Intestino, etc. PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRliÇÕES
l1i!'1t�rosaJping9grafia - Radiografia Obstétrica A CARGO DE

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica. A G. R I ( O L A B R UNODISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDO REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. _ 1O.a REGIAO _ S.C.
ENDER!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbua à por- Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) _ COQUEIROS

ta (Almte. Lamêgo).
--,.-------------------

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

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

Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insullnaterapla - CardiozoJorapla - SonoterapIa e

Psícoterapía.
Direção dos Psíquíátras -

DR. PERCY .10AO DE BORBA
DR. JOS� TAVARES IRACEMA

I·
DR� IVAN BASTOS DE ANDRADE I.

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos. 286 :

• (Praça �telv.lna Luz) t
...........................................
......................� .

SlUDIO JURíDICO
Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

I Correspondentes:
INGLATERRA BRAS�

•- ESTADOS UNlD�" RIO DE JANEIRO

•
ARGENTINA. "'.;- SAO"PAULO

• L�._d., SOL Al-4&ICA 5° andar.
• '

.

. "'onest 2198 e 2681 :
�·········..�···..·························I.ç .,�,

...

��====�========================�.
CLUBE RECREATIVO

6 DE ,JANEIRO

de

APRENDA INGLES
com o Pro'. Mr. Edward Green

à rua 'Tenente Silveira, 42

I(DITORA "O F..sTADO·· hmA

H.a COM.lh.ir. Matra, 110
l'elefone S022 - Csa. Po�tal 189

IEDder�(f) Telelráftco ESTADO

ESTREITO

REABERTURA
Programa Para o

Mês de Outubro
DIA 8 - Sábado -

Soirée em homenagem à Miss Conti_
nente e 1.a apresentação das debu_
tantes de 1960.

DIA 16 -.Domingo -

Bl'otoland1a 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 ·Comerclária".
OBS.: - Será rigoroaamente exigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

Dla.TOR
Rube.. de Arruda Ramo.

,
.

G.I R E-N T a

DomlniCol Fernan.dea de AQ u lao

RaDA'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andr'
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha<lo - Zury Macha
do - Paulo da Cos!a Ramos -- Carlos A. Silveira Lenzl

COLABOHADOR.lS
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 Ornellas - Dr. Minon Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. A(!yr Pinto da Luz,- Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho

, - Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

\� �� • 1JJ';;�,.
x-

PUBLICIDAO.
Osmar A. Schllndwelm - Aldo Fernandes - Virg1l10 Diu
- rvo Frutuoso.

-

SaPRa"aNTAIIIT.
5l:epnulltaç6ee A. 8. Lar. LWâ
KIO:- Rua BeIlaI'OI' Oa.la• .1. - ,. '.'ar

T.l 11"14
� Pul. Hall Vlt6�a .67 _. e..' .1 _.

Tel. U-8t�.

�J'V1(. TeJélráf1co da UNITJlD PR.as w-P)
AG.NT.S • CORR.SPO�D.NTJI�

•• Tttdol ...unlclplo.? �ANTA CATARINA
.ANUNC�JI

M�iIIl ... tf' �.tr.t •. d. acord. co•• t.lINla •• "••1

ASSINATURA ANUAL' _. CR$ 600.00
A direção não se respcusabiliza pelos

lll! euos. emitidos nos artizos assinado».

L O , E S
Com grande facUldade de pagamento, vende-se lotea

'a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
xírno a Penitenciária. podendo o comprador construír �ua
"asa, Imediatamente.

Vendas: Edificlo MontepIo 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426. \

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE ó'rlMA,S 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 ou pelo
Telefone: 3756.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência: ..

Rua Jerôn'Ímo Coelho, 16 - 1.0 andar - �one 2225
Exclusivamente com horas marcadas

-----_. _ ..<-----------

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

CiSSSSSSS%SSS%S%S%%SS%SS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

A V I S O
Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar .aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua eli.

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.
No momento está em estudos de sua especialidade

em CURITIBA. Onde está at�lldendo sa'us clientes em

seti consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO. 207 - EDIFíCIO JOÃO_ALFREDO CURITIBA

Rápido 9'BARRIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "TranspOl'les Osni" e

"Tl'ansarco - Tl'anS)lortes Hodoviários"

�=========-=...=.. =--.�===========-======�
.' ...

. '.

-----------------------------------� ----

U M' I P E L O
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,

patefro, mas encontra-as seriamente enfermo e não
dispõe de meios para- adquirir material para exercer suas

atividades. Possuindo tres filhos e estando sua senhora

,esperando mais um, o sr. Artur de Aguiar vem por nosso

intermédio, fazer um apêlo às pessoas de bom coração,
para que mandem a]2'u� donativo, que poderá ser em

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

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-79

AgênCia _ SJIO PAULO

Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37.84
End. TeJ. TRANSVERDE

I

TERRENO VENDE-SE
16m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre
os numeros, 332 e 338 próximo à rua Bo
caiuva.
Tratar na rua Victor Meirelles, 22 Sob. - de 9
às 10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horário
acima.

Escritório de Advocacia
RuI), Felipe Schmidt, a - 2.0 andar - Florlanópolla
Dr. Acácio Garibaldl S. Thiago
Dr. Jose de Miranda Ramos
Dr. EvUásio Nery Caon

Questões TrabalblstM - Causas cívels. comerciais, crimi·
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven.

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran.
ças - Cont.abllldade: escrItas. balanços. anAl1se... � \)erlclu

Rua .Fco.o Tolentino n. 11
-, & LiL s e CUl .!.
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. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBAaAO (Fillal)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz� Bom Retiro, Urubici, São Joa

quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni. Teres6poJis, Nan uque e Pôrto Alegre._ . ...J ,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, Terça feira, 18 de outubro de 1960

ou não, estejam procuran, está em flagrante desacôrdo movimentada, sem antes di

do, com endôsso do Conse- com o pensamento dos pró- zer-lhe alguma palavra cor ,

lho Mundial para o Bem, prios cegos. A propósito, 'ci- díal. Também não se deve
estar dOE! Cegos, reunir um ta Pierre Henri, Professor falar a um cego, numa sala

congresso internacional pa., do Instituto Nacional de cheia de gente, eem dizei·
ra estudar a tecnologia aplí- Jovens Cegoa: "O desejo de lhe quem lhe está falando,
cável à cegueira. ser útil - diz êle - de li; para evitar embaraço e eon,

berar.ise do sentimento de fusão penosos. Não se deve

Bel' uma sobrecarga para presumir que todo cego tem

os outros, ganhar a vida co- uma acuidade auditiva fo

mo as pessoas normais, é, ra do comum, uma 'Vez que
no caso do cego, não um a maioria dos cegos chegam
simples desejo; é uma aspí , a essa situação depois dOEI

ração, uma verdadeira ob- 50 anos, Mais ainda: ao li-

cessão", dar com cegos, em geral,
Por fim, Fred Potter, não aja como se todos êles

funcionário da UNESCO, êle tivessem conhecimentos do

próprio cego, contribui com alfabeto Braille. É uma ror;

alguns conselhos sensatos ma de leitura que demanda

sôbre a maneira de lidar-se:' um tato apurado e que Só
com os cegos. Sugere, por, se aprende depois de mui

exemplo, qUe não se atra,
I
tos meses, ou mesmos anos,

vesse um cego, numa rua de trabalho e aplicação.

Op .)rruno Estudo d) C·, d UNI:'C"CO_Q�atl'o�q�int as pessoas cegas do mundo vi
.JU r r 1e r a ... C,",

na Asia e Africa e é na África que se ot
"

vem para trazer aos cegos a in- habilitar um estudante cego
d .

' n a a lllcldência f
- .

maxima a cegueira _ informa o C' _.' ormaçao de que precisam; a fazer cursos regulares de

na UNESCO. ourrer, mensarro os relógios Braille; mostra, fisíca, química, biologia, ou

Estimula-se em nove e meio ilhõ
I dores especiais para fogões; 'geologia, .

O datilógrafo_,ta-
mi oes o número to- d

1-,
tal de cegos do mundo e, dêsses mais de set

.
_

me ídaa para gêneros ali-
I quigrafo de

.

hoje pode usar

vivem nas zonas rurais.'
e milhões mentícíos, agulhas que se, uma máquina quase sílen.,

Só � Ín�ia t��Ill mais de 2 milhões de cegos, 100.000
enfiam por si mesmas; cai-I cíoea, na qual consegue to- Em outro antígo, sôbre a

das quais sao crranças. E na região do Alto NiJ.o mais
xas para cortar pão e um, mar um ditado a uma velo; reação. normal no cego, re,

de 4.000 pessoas sofrem de alguma forma d d f'
"

grande número de outros cidade de 140 ou mais pala- vela-se que, mesmo entre

c ia da visão.
.

e e icien- instrumentos atualmente em 'lavras por minuto. E é mui- pessoas de educação acima

A publicação da UNESCO acentua o f t d u�o; para ajudar 'aos que: to favorável e

-

significativo, da média, a cegueira é con-

provàvelmente 90% de todos os caSQS de
a o

..

e que nao vêem. Nota também' nota ainda o Sr. Bernett,

I
siderada uma doença que

países menos desenvolvidos são causado cegueldla, nos qUe já há ínatrumentos e � que muitos órgãos norte, condena ã uma vida de apa,

_
' .

_ -'_ s por 'oencas t
.

.

passiveis de prevençao Na Africa Ocidental
. u ensilíos suficientes para americanos" governamentais tia as euas VItimas, o que

. "', por exem-
plo, mais de 400.000 pessoas sofrem de onchoc

.

" .

d ." erClase,
ol� ceguen'a e no , doença de oihos propaganda pOI'
mos.cas. O trocoma, um dos .grandss causadores de ,ce
g uen-a, P?de agora ser curado por drogas modernas, se
gundo ,afirma o Courier, ao descrever os esforços n _

se sen,tido, levados a efeito pela Organização M{1l1d�:1
de Saude e pelo Fundo das Nações Unidas para I
f ânc ia (F!SI), pa.ra combater a doença.

a n-,

N_um artigo dedíeado es- simplificar a vida dos cegos,
p�clal�:nte a utensilios e o Sr. Robert Bernett, Dí;
dISPOSitIVOS e�peciais para retor-Executívo da Funda-

ção Americana para os ce, I nte e" e c v ,,:\ P I m m l"áv I elap A nO Rt·ogos, considera 'que a ciência I Sh' ti \. ó -i d! I (� li,
ainda continua buscando Interêsse cívico pela me-» qual seja a da inauguração' parte da rrente do edifício

um substituto eletrônico morável_ et�da, no Rio, I d? .

aludido trecho ferro- dos correios e telegráfos da

.::
Na sessao ,_e 17 _dO C01- viario. 'ci'cade de São Francisco.

uilguro para a visão, Cita, a rente, da Feder,açao das Recebendo essa medalha
,

_

título de exemplos, a utílí- Academias de Letras do das mãos do sr. Cõman- No I ez do chão da velha

zação de gravadores dom, Brasil, logo depois da Ieí, ,dante Garrtd'o, o professor .adeía pública com as suas

tur�, da ata ,c'.a sessão an, S. Thia:g? ,ag;radece�, mUi_I caedia pública com as suas

tenor, da qual constava to comovido a gentileza da grossas paredesl pas quais
im voto de congratulações oferta em nome de sua' br d' .

I
com as autoridades muni- terra natal, realizando, em

a riam-se uas Jane as a

cipais e com o Povo de São seguida pequena palestfra travessada por grossas bar

Francisco do Sul, pela pas; sôbre assunto literário: rss de ferro em xadrez, que

sagem, êste ano, do tríccn, "Mimetismo Poético". impediam a fuga dos presos.
tenárlo de sua elevação à A medalha em aprêço, N d

'
. t d \catagoría '::'e vila, tomou a com um diâmetro de cinco

a a �a'ls' n.os res a es;

palavra o sr. Comandante centímetros em nrata an, sas cousas antigas que re.,

Carlos Garrido, professor tíga, tem fiuma -,à:as fa,ces' lembravam datas e homens

da Escola Naval e delegado 11m belo desenho represetll:-' notáveis do passado tran,

da Academia de Letras Ala- tando a cidade de São I' cisquense!goana junto à Feder,ação Francisco, visivelmente ti-
,das Academias, de que é rado de fotografia do tre-. .

1.0 secretãrío e, refartndo., «ho principal da cidade (da Tem os atuais mantenedo.,

se em têrmos encomíástí , Capitania (lo Pôrto até a Ires do hebdomario "O Mu-

cos à São, Francisc?, ofe- ponte de atracação,da ür- I,nicipio" procurado salvar do

r�c�� �o dlret?r d� O.Mu_ ma Hoepcke), em cuja ex-
I
completo esquecimento todo

mcipio , que e alí

odete-I t
.

I d
.

t d' I·· t·
.,

h'
gado da Academia Catari-

remH a.e se ve

en,
cos a o

I
esse ImenSO pa nmomo lS_

nense de Letras uma pre_ umt navIO, ehnqtnuanto qjue" tóriço de sua, terra com o
.

- ,
. ou ros se ac ,a ancora! os .

'

CIOs� m.edalha ...co_!llemoratl- 'na baía ,j,e Babiton.ga. Iregls,'trar em suas colunas
va, '"a mauguraçao do ra-

t·. tudo que lhes é posslvel sa-
mal São •. Francisco-Porto-

Na, par e sup.e:rlor do me-l, ,,' .

U
,-_

(I E t d d F dalhão lêem-se- os dizeres: I bel' daquele passadQ , cul,tu-
nlaO, .. a s ra a e er- -

'

I ] t' t' .

'

'l·t· ,,�'

ro São ,_ PaUlo-Rio Grande, -'!K- F;-" Sãec f',a,alo:'J?auio' Rio"['>�' 'li'. a.r .IS ICO, _po 1 lCO, {lJ..,,,,�1-
Quando o júiz declarou que o Comandante Garr1do Grande, tendo lot,go abaixQ ms�ra.tlVo, etc., etc.

�
e nao

finda a cirimônia dizendo guard�va e� seu pOdeI,' I a palavra _ BRAZIL � de. sera esse um serVIço que

que a partir daàuele mo- con; ,tod.o carmho, desde .

d I l' possa ser tido em qualquer
menta Tutu passava, a cha_ mUltos anos, resolvendo -3._ pOIS a qua, e ('m pano lll_

'.', _
-

-

mar -se Dirce Maria Qfua- gora na oportunidade do ferior, acha-se a expressão: desconslde�açao, que �ao

dros Gomes, vieram as ,a,s- tricel_?tenário .da .
elevação I 'Rêde de 2500 Kms." No prestando a terra natal, ao

sinaturas. Primeiro Os 'nu- doe Sao �ranclsco a. catego_ I
centro deSSa; face da me_llado de outros que entendem

bentes, depois Jânio e es- na de VIla, oferece-la ao, I Ih'
. �om o seu desenvolvimento

posa (Tutu é menor) e as Profesor S. Thiago, para i (a a, ve-se a paIsagem a
i' '. . .

testemunhau, Dirce Maria que possa permanecer em que nos referimos acima i mdustnal, marItlmo, cultu

emocionada, e'eTJou o pai. sua terra esse documen. i descrevendo_a e na sua part� ral, pugnand,Q a_rdorosamen_
Jâni1o, trêmu,o retribuiu to comemorativo daquela I

Inferior sob umas árvores 1 te pela obtClnçao de tudo

com um beijo na face. �tapa do nosso progresso, los dize�es: Pto. S. FRAN� I \quilo que lhes possá tdazer
,

CISCO e mais abaixo em qualquer -espéCie de progres_

Uma faixa que ocupa tôda I'
soo

a extensão da meda,lha os

dizeres: "Linha' Itararé' _

Como acabamos de ver,

1895/1904 _ Unha de São tem-se refletido lá foral nos

11'mncisco. Na fímbria infe- grandes centros culturais do

. dor do medalhão o nome
I país, a ação jornalística em

próprio: Antônio 'Roxo Roiz
S. Francisco desenvolvida -

PRES.t� da Cia. e num lance! e isso é ,ce molde a trazer

da mesma fímbria, à esquer-
estímulo aos nossos, prezados

da: Devanbez Gr. P,a,ris. colegas que tanto vêm auxi_

Na outra face do medalhão.
liando ,t,odas as iniciaf.:vas

sob os dizeres E. F. SÃO
do comércio que solícitamen_

?AULO _ RIO GRANDE, o
te as vem prestigiando em

mapa da região meridional seus esforços, como também

do Brasil, percorrida pela' os, poderes municipais de

mesma linha férrea abaixo cUJos atos tanto depende a

\de cujo ma,pa enc�ntra_se �a.r,�.:p.t.ia de êxito '�as boas

novamente a palavra' BRA-
llllclaüvas que em Sao Fran_

ZIL e a data 1906 sendo cisco se realizam.
�----

esta designativa da época Da cooperação de quantos
em que foi cunhado êsse alí vivem e trabalham, de

precioso medalhão. corre o ,rlesenvolvimento da

E' justo, nesite ensejo, que sua terra: mãos à 'Obra, por_
!lOS refiramos a lamentável tanto; pa.ra cima, para o

,,perda, de alguns raros Id.o_ alto!

'cumentos históricos daquela

i cidade e que na data que
êste ano está comemorando
!seriam 'ce relevância cívic�
para todos os· seUs habitan-

�ies, documeJ.ntos entre os

quais sobrelevam: o pelouri_
nho que deveria· ter sido

erigido à época remota da

elevação à categoria de vila,
'lJrecisamente há trezentos
anos e o relógio là.ó, sol cien_
tíficamente Colocado: por
'Jerônimo- Coelho, em frente
à ma,triz 11m pouco à direi_
ta.
Esse relógio do solos ho_

mens de mais de cinquenta
anos ainda o conheceram no

local em que fôra erguido e
.

de on::'e foi. retirado possi
velmente na mesma época
da demolição do adro que
circundava a velha matriz.

Quanto ao pelourinho, er_

guia_se ao lado direito Ida

antiga ',câma,ra munic�al,
que ficava no local onde a_

tualmente se encontra a

o Tricentenário da Elevação
de S. Francisco á Categoria

de Vila

TUTU CASOU A JATO
S PAULO, - (UPI) -

Dirce Maria (Tutu) e Alaor José Gomes tiveram
um casamento civil muvimentadíssimo. A filha do pre
sidente eleito, acompanhada do seu então noivo, che

gou às 20,37 hs., à residência do .sr. Quintanilha Ribeiro.
A casa estava apinhada e os propríos nubentos tiveram
dificuldade em entrar, O governador do Estado, secre
tarios, políticos, governadores de outros Estados, depu
tados, f'amihares e amigos se comprimiam na residen ,

cia do ex-chefe da Casa Civil do sr. Jânio Quadros, à
rua Henrique Martins, esquina da rua Primavera. De

zenas de policiais garantiam a ordem nas cercanias, fa
zendo com que mais de cinquenta jornalistas ficassem
de fora.

JATOA
ria e Alaor respondiam o

clássicO' "sim" com firmeza
e emoção.

'

Foi rápida a cerimônia
de casamento. O juiz de

Paz,
.

Agostinho Rizipi, de
Vila Mariana, que caSaDa, o

sr. Jânio Quadros e dona

Eloá, aguil.l1�ava Tutu e

Alaor de livro aberto. Os
convidados inva,c),iram a

sala de visitas e quaSe nin_

guem podia ver o casório,
Os pais dos nubentes e Os

padrinhOS ficaram sitia
dos. A muito custo Os jor_
nalistas conseguiram :abril'
caminho até o salão onde
s.e realizava, o ato em meio
à confusão geral: Poucos
instantes Idepois, Dirce Ma_

BEIJOS

CONVAIR DIAP\O

FLORIANÓPOLIs
DlaETO,
6.PAULO�

PJO

Depositante de DinheIro

/ ,

PERGUNTA;
Quantos satélites já foram postos em órbita pelos
Estados Unidos?
RESPOSTA: -

À ,partir de 1 de junho dêste ano, os Estados Unidos
.coloCa.ram '31 ,satélites érn órbita, dêsde o p'equeno "Van

,guai'd 1", com .pOl1>�O mais de 1 quilo e meio de pêso, até
� último pesando mais de 4 tolenadas. As consideráv,eis
ii1formações científicas sôbre a temperatura, radiacões
�c., obtidas com o auxílio dêsses satélites vêm s�nd�
divulgadas para todo o mundo. '

Auãs, foram as ,pesquisas l,evadas a efeito 'pelo den_
tista norte-americano, Dr. Robert H. Goddal'd, que per
mitiram aperfeoçoar o desenho básico e o mecanismo de.
todos os foguêtes de lançamento que estão sendo usados
atualmente em diversos países.

Os cientistas norte-ameri,'2anos trabalham atual-
mente num p1"ojeto destinado a aperfei(;_oar um foguête
impulsionado pela fôrça nuclear e capaz de l'evar até os

espaços siderais uma nave pesando 1,000 toneladas,
com tripulação humana.

l\RQUITETONICO
TOPOGRAFICO

• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TtMBRES, ETC.

.�
Prefetura MunicIpal de-fí)lis

,
'DIISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

•

Na Tesouraria .

Em Bancos ; .

·, ....itt;i;,;;�*J-���·_�' CR$ 7 139 7'

-_ -.- --"- �
--

�"
. ,09,60

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesourada, em 31 de Agôsto de 1960

Saldo do dia 30 (em caixa) CR$ 5.880.497,80
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
HECEI'rA OaçAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A
- Admin�str.ação Geral 18.312,00rrecadaçao 1.147.319,.10 Sego !,ubllc:;t e Assit. Social 2.000,00

Exaçao e FISC. Financeira 8 978 20
60.000,00 Ed�caçã? �ública -27:360;00

Saud� Publica 25.882,004. 771,50 Serv�ços Indu�triais 13.411 40
SerVIços de �tilidades Pública 397.012:10
Encargos DIversos 45.316,20
Resto a pagar. 5.000,00
Conta 9-e deposi� 24.672,20
Operaçoes de Credito 100.000,00
Balanço 6.424.644,30

Movimento de Fundos

CR$ 5.880.497,80
1.259.211,80

;: .�
-

CR$ 7.092.588,40

DI,SCRIMINAC
Tesouraria

.

........................

Bancos ••••••••••••••• 0.0 ••••••••••

4' Na
Em

I

CR$ 7.092. 588,'!O

SALDOS
CR$ 6.424.644,30

1.259.211.80

CR$ 7.623,856,10
��-=��.������-�-��.�-���-�--����

Ã O DOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BELISSIMO TERR,ENO
��r

V E N DE· SE
7.

."�''''"-=.!,�, � .��I"'�"""".L.

Vende .. se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo
10x32 70 situado no aprazível bairro de Pedras Gran

des 'n�sta 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 elas de bom acabamento. Esgoto,
água e I uz. Trata-se de excelente -negôcio, não só pal�a
aqueles que desejam construir, como também para apli
cação de capital, pois a valorização é realmente espan-

tosa ' ... I .. j ;"�!...: '.c

informacões: Dias úteis - das 8 às 12 e das 14 -às'
� 18 horas, pelo telefone 31-91 r--r- fóra desse��.orári.o __

telefone 34-67. i rt� ,.
.<4. I

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

DARD VANGUARD ano 1.950, quatro portas, parte me

cânica. 100%, .pneus novos, lataria e chassis impecáveis.
Possue rádio original de excelente sonoridade. Subme

te-se a qualquer prova ou exame.

Um carro em excelentes condições. Poderá ser es.

tudada o financiamento de uma parte. Negócio ínteres-
sante e de oportunidade.

.

Tratar todos os dias úteis pelo telefone 31-91.

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

PRAINHA

W12LÂWI
CONVITE

A diretoria do Fluminense F. C. t.em o prazer de
convidar seus 'associados e simpat.izant.es, para a gran
de Soirée que fará realizar em sua sêde social a rua

Treze de Maio s/n (Prainha) no dia 22 de Outubro de
1960 (sábado) com início às 22 hoeas.

Ficaremos grato com sua honrosa presença
A DIRETORIA

,.

PROGRAMA DO MES
O U T U B

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábado) - "'-<iI' \ l��'" I �( .'
Soirée em benefício da So ciedade Amparo a· Velhice
Apresentação da Cantora "ANA LUCIA".

_ ..__.��\!lI{ - '-I
_];_�.,.��.';.1! .....�:..�;

, .....�� ..,� ..-
Soirée - desfile Bangú dos Comerciãríos.

DIA 30 (Domingo) -

SINDICATO DOS EMP'REGADOS NO
(OM'ÉRCIO DE FLORIANOPOLlS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI·NARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos

Empregados no Comér,cio de Florianópolis, convoco os

associados do Sindicato, para a Assembléia Geral Ex
traordinária, a l'ealiz-ar-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 18,30 horas, a fim de
.

ser escolhido, em ,escrutínio secreto o 'DELEGADO
ELEITOR e respectivo Suplente, para eleger os repre
sentantes classistas na Junta de Revisão e Julgamento
do Instituto de Aposentadoria e Pensões d'os Comerciá
rios, nos têrmos da Portaria Ministerial 216 de 6 de

outubro p. passado . .comunica, outrossim, que acha-se
aberta a inscrição de candidatos a DELÉGADO-ELEI
TOR as quais deverão obedecer as instruções da refe-
rida Portaria.

'

Florianópolis, 15 de Outubro de 1960
Francisco Higidio Amante - Secretário

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
:ESTABELECIMENTOS BANCA'R'IOS, NO

ESTADO DE SANTA CATARI'NA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS
NA JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO (JJR) DO
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSô. .E;S DOS

BANCÁRIOS (IAPB) - ESCOLHA· ·DE
DELEGADO - ELEITOR

O Sindicato dos Empregados em Estahelecimentos
Bancários, no Estado de Santa Catarina, Por 'seu Pre
sidente, vem, na conformidade das instnlções baixadas
pelo Exmo. Snr. Ministro do Trabalho, Indústria e Co
mércio, CONVOCAR seus Associados para a eleição d{)
seu Delegado-Eleitor que participará da. es,colha do re

presentante dos empl'egados na Junta de Julgamento e

Revisão, na Delegacia do IAPB, em Florianópolis, capi.
tal do Estàdo de Santa Catarina. A eleição, que terá a

duração de 6 (seis) horas, será realizada no próximo
dia '28 do ,col'l'ente, 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 s,egunda eonvo.cação às 15,30 horas
na mesma data e no mesmo local.

_

Comunica outrossim, que a partir do dia seguinte
a publi,cação dêste Edital, fica aberto o prazo de oito
(8) dias consecutivos para a ins.crição de candidatos a

Ddegado-Eleitor, na Secretaria dêste Sindicato.
Florianópolis, 15 de outubro de 1960'

Joh Valentim - Presidente

DESENQ E PINTURA. �.

EXPOSiÇÃO DE HASSIS - J. PLATT-"
MEYER fILHO-T1ERCIO DA GAMA

MUND JR. - VECCHIETTI. .

/O��So de

.��
Cauto Pop� do B�

A VOZ DE O.URO

.

r

Doralécio Soares
Santa Catarina, que teve no passado um expoente

máximo na arte jplástíca, no vulto venerável de Vito!'
Meirelles, vem mantendo atravéz dos tempos sempre
acesa esta chama de arte que tanto tem elevado nosso
Estado no setor artístico. .

.
.

Na geraçuo atual vemos destacar pintores de real
valor .como Malinverne Filho, WHly Zumblick, Martinho
de Raro e outros que têm elevado sobremaneira as ar
tes no Brastl.

Florianópolis mantem um grupo de artistas plásti
cos dos mais produtivos. Além de Acary Margarida, (o
nosso tipo inesquecível) com as suas exposições anuais,
formam o grupo Hiedy Assis Correa (Hassis) Jair Platt,
Meyer Filho, Tercio da Gama, Paúlo Vicchietti, J. Ro
drigues e o já professor Hugo Mund, sem esquecer o

professor Fossari, Aldo Beck, Nilo Dias e outros.
No Instituto Brasil-Estados Unidos no 6.0 andar do

edifício Zahia em Florianópolis, os componentes do
grupo de Arti�tas Plásticos, se apresentam-numa expo

sição conjunta, nos dando oportunidade de observando,
apreciar os vários trabalhos comparando os diversos
estilos e o sentido artístico que imprimem nos seus tra
balhos, cuja personaljdade dos autores se acentuam nas
mais diversas formas. Pela ordem do Programa vimos o

que nos apresentou Hassis, 'em perfeito sentido evolu
tivo nos seus desenhos, onde se destacam VAREIO (ri
nha de galo) PADEIRO, CHOVE LA FORA, TEM SOL,
SERMÃO, COROINHA. Na pintura achamos que ainda
continua tentando algo que não conseguiu. Meyer Filho
- continua nos apresentando os seus galos desenhados
com esmero e acuidade nos movimentos, não concorda
mos com o título dado aos mesmos, pois nos apresentan
do dois trabalhos de briga de galos com os títulos COM
BATE MORTAL e DUELO ASSASSINO em que um

agoniza tendo sua plumagem perfeita, dando a impres
são de que as penas foram fixadas. GALO VIDENTE,
não entendemos, apreciamos o desenho, GALO CERA
MICO ótimo trabalho. Destacamos FUNDO DE QUIN
TAL e MARICOTA. Hugo Mund já é .renomado, falta
lhe produção. VICHIETTI nos apresenta uma_série de
trabalhos em que observamos ascenção, destacando-se
,sOBRADINHO, CADEIRA, POMBEIROS, veríficamos
o seu esforço em querer produzir sempre melhor J.
PLATT, está parado, ao meu ver está se tornando dis
.plicente, entre a última exposição e esta, parece que algo
lhe sucedeu pois muito jovem ainda requeria adquirir
maturidade,' para entrar ousadamente 110 estilo em que
agora se apresenta. Observando-se os seus desenhos
NOVENA E LUAR (aguada) verse que poderia apre- JUIZO DE DIREITO DA 4.a d f tmeíro, a partir a ren e,sentar uma série mais valiosa em arte, pois os seus de- VARA DA COMARCA DE 85,00m (oitenta e cinco me,
mais trabalhos se apresentam como apenas esboçados, FLORIANO'POLIS. - EDI- tros) , aproxímadamente, o
TERCIO DA. GAMA - Este .conseguio firmar-se no seu TAL DE CITAÇAO COM O segundo mede .15,05m (quín-
estilo, poderá se,.dedi(;ando-s.e a pro�uzir, nos apresen_,PRAZO DEDITARS.INTA (30) ze metros e cíncoenta cen-

,( tímetros) (i' o terreíro medetal' trabalhos valiosos, no estilo que e. todo seu, em que O Doutor TYCHO BRAHE 358,50m (trezentos e cinco,
a orgia de cores fortes � berrantes, Jogadas com arte, FERNANDES NETO, Juiz enta e oito metros e cinco
-entre a luz e a sombra, imprime em seus trabalhos umIS�bsttt�t.� .?-a 6.a Circuns?r�_ enta centímetros), aprori;
destaque mesmo não agradando a uns forca-os a obser- çao JUlClana, em exercrcio madamente, estremando os

d t
>

do Cargo de Juiz de Dlrêíto dois primeiros lances, comva-los demora am�n e.
. , . . da 4.a Vara _ Feitos "d:a Fa- IPropriedade de AscendinaColoca-se assrm Ftorianópolis, a pequena Capital zsnda Pública, da Comarca Ignês Rodrigues e o último

do Estado de Santa Catarina, na vanguarda da maioria de Florianópolis, Capital do 'com propriedade de Guílher.,
das cidades brasileiras no setor das artes plásticas de- Estado de Santa Catarina, mina Melo. tudo conforme
vendo a esses artistas, que abnegadamente não esmo- na forma :cta lei, etc. planta anexa

: (doc. numero
-

h 2). III - Não possuindo orecém contlnuando a manter acesa a c �ma que nos .FAZ SAB�R aos 9u� _
Q suplicante titnlos sobre o

une ao passado. �lesente �,dltal. de. citação .aludldo imovel conforme 'cerc?m o. �Iazo de :trmta (30) tídão negativa anexa (do;dias, vuem. ou deles conhe, curmento número 3), quercimento tiverem que, por adquirir o domínio 'd'o mes,parte de D�METRIO MAES- mo com tundamenot' nos: arTRI, na açao de usucapiao tígos 550, e 552 do Códigoem ql!-e requere� . 'l?e�ante Civil, � artigo da lei numeroest� !Ul��, lh� fOI dl�·lgld.a a 2,437, de 7 de março de 1955petlçao ';-0. teor segumte· - e ,de conformidade com os
Excele�t.lssImo .Se�hor DOUã artigos 454 e seguintes dotor JUlZ de DIr.elto da 4. Código de Processo Civil.Vara desta Capital. DEME-
TRIO MAESTRI, brasileiro, IV - Assim pede e requer a
casado, Pastor Protestante, Vossa Excelência se digne
residente ,a Estrada da Car_ ouvir as testemunhas ,a,dian'�
voe ira sub-distrito de Saco te arroladas, as quais com_
dos Limões, neste MunicípiO parecerão em Juizo, inde
por ,seu procurador infra_ pendente ,dJe int'imação, sen_
assinado, conforme instru- do feita preliminarmente a
menta de procuração anexo Justificação �, julgada esta
(doc. número 1), advogado procede na formidade (}los
inscrito na O.A.E. - Secção artigos da Lei Processual a_
dc Santa Catarina, sob nú_ cima referidos, citwdos Os
mero 999, com escritório á ·confrontantes e seus con
rua Traj,a.no número 33, sa- juguts o Doutor Promotor
la 4, nesta Capital, vem expor Público e o Domino da União
e afinal requer a Vossa Ex_ e apó� os tramites legais, ·ser
celência o seguinte: - I - a presente Ação de Usuca_
Possui o suplicante por si e pião julgada procedente, con_
seus antecessores, com õ cedendo ao suplicante o tí
"animus doniini" há mais tulo hábil de dominio ,sobre.

de 20 (vinte), anos, sem in- o referi!d:o imóvel, a fim de
terrupções ou oposição Ide que possa tramscreve'_lo no
quem quer que seJa, a posse Registro de ImóveÍs. V __:, O
mansa e pacífica de um ter_ Suplicante protesta por to_

_ Rua Irmão Joaquim, 25 -reno com a área de 16.700 dos os meios de prov,a: em

N E S T A
(dezesseis mil e setecentos direito perin�tidas, bem C0l1110
metros quadrodos), de for _ vistorias testemunhas, do-
mato irregular, com 3 (três) cum@.ntos, pericias, e requer
casas de madeira situado no desde já o depoimento pes_
lugar Carvoeira, subs-'distrito soaI 'de quem queira contes_
de Saco dos Limões neste tar a present'e sob pena de
município. II - O citado confesso,' juntando a esta os
terreno ,tem as seguintes di_ documentos inclusos. Da a
mensões e confrontações: a presente º valor de cr$ .. ,.

linha:' de ffente á estrad'a da 2.100,00 (dois mil e ceml cru
Carvoeira, mede 7,50m (sete zeiros), para efeitos fiscais.
mertos e cincoental centime Flori;anópolis, 2 de: junho de
tros); a linha de fundos 1959. ·(assinado) Franc!sco
mede 45,00111 (quarenta e Simas Pereira. Testemunhas:
cinco metros) e estrema com AmÍno Marques da Silva,
propriedade de Eneo Alves de

.

operário. Osmar Laurind!o
13rito; a lateral nor/t'e é for- Silva, Funcionário Público.
mêllcla por uma linha quebra_ AI.d'o Paulo Pereira, Secul'i_
da em três l,a:nces, medinrd!o tário. E�,tavam estampilhas
o primeiro a partir da fren. EstadUais no valor de cr$5.0 andar, s/501 ou te, noventa e cinco metros 4,00, inclusive a respectiva
(95,OOm) aprOXimadamente, taxa de saúde pública esta-
o segundo mede 22,00 (vinte dual. Em a dita petição foi
e dois) metros) c o terceiso prOferido o seJguinte Idlespa_
mede a p r o x i m a damente cho: A. á conclUsão. Floria.
346,50m (trezentos e qual1tn_ nópolis, 23 de junho, d� 1959.
ta e seis metros e cincoenta (assinado) Waldemiro Cas"
centímetros), estremwndo os caes. Subindo os au.tos- á
dois primeiros lances com conclusão foi proferido o se_
propriedwde de Dilaudino de guinte despacho: Designe o
Aguia.r e o último com Her_ senhor .Escrivão dia e hora
mÓlgenes M. dos Santos e p!lra a justificaçãlit cientes
Eneo Alves' de Brito; a late� Os interesswdiOs e o doutor
ral sul, é também formada 4.0 Proanotor_ Público. Floria_
por uma linha qu�bracla em nópo!is, 23 .d·e junho de 1959,

.
três lances, mediúdo o pri- (assinado) Waldemiro Qas-
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1960
pela

RÁDIO GUARUJA
EM ONDAS MEDIAG f CURTAQ

. PARTICIPE E GANHE fSTEg PRÊMIO�:
" ,

• UM RADIO FONOGRAfO ABC 1QbO PARA O
-

VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANTA CATARINA

-UMA VIAGEM AOg ·EQTA009 UNIOOG PtLA REAL
ESTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg
- CONTRATO EM RÁDIO t TELEVlg,I.O POR UM ANO
AO VfNCf000 DA fINAL

COM

•

(Jl

I
I ngcriçõe� na RÁOIO GUARUJA" durarrte o !

, I ::;

'. �j Ir�)lIillle__h_o_ra_'r_io_co_m_e_re_i_a s.·)
,. ",., - ._--
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caes. PETIÇAO DE FOLHAS
29. Excelentíssimo Senhor
Doutor Juiz de Direito da
4.a Vara desta capital. DE

METRIO MAESTRI, por seu

advogado e procurador inf!a
assinado, nos autos ,da Açau
de Usucapiã� eml curso nesse

'Juizo, em �umprimento ao

respeitável despacho de fo

lhas, e tendo em vista !ai cer;

tídão Ide folhas, do senhor
Oficial de Justiça, requer a

Vossa Excelência a citação de
Dona GUILHERMINA MELO,
conrrontante do imóvel usu
capiendo, na forma do dis
posto no paragrafo 1.0' do
a:rtigQ 455 :1'0 Código de Pro
cesso Civil, uma vez que a

mesma se encontra em lugar
incerto e não sabido. Pede
Deferimento, FlorlauQpolis, .

16 dj;l setembro de 1960. (as,
sinado) Francisco Simas Pe�
reira. Estavwm estampilhas
estaduais no v,alor de ..a'$
4,00, inclusive a respectiva
taxa de saúde pÚbliia esta
dual ld!evidamente [nutiliza�
da. Em a dita peMção foi
proferido o seguinte despa_
cho: ,T. á conclusão. Floria
nópolis, 17 de setembro lIe
1960. (assinado) T'Y c h o

Brahe Fernandes Neto. Su
bindo os autos á conclusão
foi o seguinte ,dlespacho :'
Expeça_se, na forma reque
rida, o edital de citação que
deverá ser publicado três
(3) vezes. em um dos jornais
diários desta capital e uma

(1) vez no Diário, Oficial do
EstUid'o .Floriaillópolis, 20 de
setembro de 1960. (assinado)
Tycho Brahe Fernandes! Ne
to. SENTENÇ�. Vistos, etc
Julgo por sentença a justi
ficação constantc de folhas
e folhas, em que foi reque_
rent'e Demetrio Maestri, a
fim de que produza os seus
devidos e legais efeitos. Ex
peça-se mandwd.o de citação
o Dom1nio ,dia: União, n.a pes
soa de seu representante -le
gal e o doutor 4.0 Promotor
Público ,na qualidade de re

presentante da Fazenda ldio
Estado e ·do Orgão do Minis
tério Púb�ico, para It'ocl{)s
contestaxem querendo, no

prazo de trinta. (30) dias os

interesswd;os incertos, cita�
çãe> essa que deverá ser feita
ed co'Ílformidébd:e com oar.ti
go 455 do Código de Pro
cesso Civil. Custas, 'afinal.
P.R.I. FlorianópOlis, 23 de
abril de 1960. (assinado)
Manoel Bárbosa de Lacerda.
Juiz de Direito da 4.a Vara.
E, para que chegue ao co
nhecimento de todos mandou
expeClir o presente edital que
será fixa.cJ:o no luga: rdo cos
tume e publicado na forma
ad lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos
vihte e seis ias do mês �
centos e sessenta. Eu Vi_
nicius oGnzruga, Escri�ão o
subscrevi. (assinado)' Ty�ho
Brahe Fernandes Neto. Juiz
de Direito da 4.a Vara em
exercício.
Confere com O original.

O Escrivão
Vinicius Gonzaga

_

ALUGA-SE
ALUGAM.,SE 3 _ ESCRIT,óRIOS RECÉM CONS

TRUIDOS PRIMEIRA LOCAç.ÃO, RUA VITOR
MEIRELLES N.o 12, AI,TOS DO ,CONSULTóRIO

. DO DR. POLYDORO.

PA'RTICIPA(Ã'O
CARLOS PASSONI JúNIOR e ELEONORA

MELIM PASSONI, ,participam aos parentes e pes
soas amigas, ó nascimento de seu filho LEANDRO
o.cOl"rido no dia 12 do corrente na Maternidade
Carlos Corrêa.

PRECISA·SE
• •

RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZISTA
na MODELAR

VENDE-S·E
AS SEGUINTES PROPRIEDADES:
Rua Conselheiro Mafra, 168
Rua Alvaro de Carvalho, 45

Rua Tte. Silveira, 77.
Tratar com Paulo Silva

. Reni Machado e Sra. participam aos parentes e

pessoas amigas o nas.cimento· de
.

sua filha Ivone,
ocorrido dia 10 do c0rrente na Maternidade Carlos

•

Corrêa.

V E N D' E - S E
ótima casa residencial no Bairro Agronôflllca, com

2 salas, 3 quartos, banheiro, cozinha, dependências de
empregada e porão habitável.

Tratar no Edifício !Sul América,
pelos tels.: 2198 e 2681.

ATENEÂO
.' ,

AS ANTIGAS CABELEREIRAS DO SALÃO
FLóRIDA, AVISAM AS SUA.S AMIGAS E
FREGueSAS, QUE ES'tÃO TRABALHANDO
A RUA TRAJANO N.o 26 (Antigo Rancho da
Ilha).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'RUA FELIPE SCHMIOT.37-soI0 2A-Ed SÃ'O LUIZ

VENDE-SE

CENTRO ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa.
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno \

Rua Portella
Terreno

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Des. Pedro Silva.
Terrenos
Rua Juca do Loide
Terreno
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa t verâueío)
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 mz

Rua Cons. Mafra
Casa

Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa

Rua Tiradentes Esq.
Casa

Rua Almirante Alvin
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
J Terreno

Rua Visconde OUl'IO Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno

AGRONÔMICA

Rua Alm. Carlos �. Carneiro
Depósito

Rua São Vicente de Paula
Casa

ALUGA-SE

CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escritório
Rua Gerônimo Coelho

.
Salas p/escritório
"�.�,,," ...

:!I"'

Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com Insta,

PROCURAMOS Pi\RA ALUGAR CASA RESJD�NCIAL
NO CENTRO - ALUGUEL: CR$ 9.000,00

(ou a combinar)

FLORIANÔPOLIS, Terça feira, 18 de outubro de

temos
completo'estoque'

de pneus
Tirt$fOnt

que lhe asseguram
maior quiJometragem

por cruzeiro!

VISITE-NOS:

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.
Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451 : . Flor�anópolis - Sta. Catarina

------- ---�-----------

SALICULTORES BRASILEIROS VÃO
DEBATER, EXPORTAÇÃO DO

PRODUTO
Mecanização das diversas operaçoes de

!xlração do sal - Esludo do mercado in

lernacional - Nosso produlo é dos
melhore,s

de nosso sal no comércio in.

ternacíonal é um estudo re·

'fietildo da conjuntura nesta

atividade econômica, a fim

de podermos apresentar sal

de primeira qualidade e a

prêços que permitam a nos

sa presença constante nas

cotações.
O Sr.

.

Díocléeío Duarte,
tem fundadas esperanças de

qUe o congresso venha a

abrir perspectivas a n t e s

apenas sonhadas e trans,
formar o produto em um

forte produtor de divisas

para nossa economia.

APERFEIÇOAMENTO DO
PESSOAL

Para que possamos deixar
.

t nt
.

a escala dos países que. . out�o Impor a e Item

apenas extraem o sal para' q�e. roí colocado na ag:nda
o seu consumo interno, pre,

orícíal dos estudos prevlst�s
cí amos le m dernizar as para o I Congresso Brasí;
s (O

lei dSI' d
.

nossas técnicas de extração
erro o a e o o perm�.

do produto, através de uma nent., trabalho de aperfel·

gradativa mecanização aplí, çoamento do pessoal que

cando c- que de mai� mo. tiver_ de respond�r pela e�.
demo exíete no gênero; da. t�açao do sal � tôdaa as ati.

do o sensível desenvõlví,
vidades post:nores em sua

nesta transformaçao.
Sómente assim, crêem

muitos salicultores, podere
mos, tambémiacelerar maia
a marcha lna nossa entrada

na competição do mercado
internacional.

Químicos, Engenheiros es

pecíalízados.. Pesquizadores e

mão de obra qualificadas,
através da organização de
cursoe especiais, serão os

fundamentos da nova era

para a salicultura brasileí;

RIO, (ARGUS-PRESS)
Extraindo um dos melho ,

.res tipos de sal de conzinha

do mundo, com reservas

ainda não avaliadas quan ,

to ao montante sómente

agora, depois de uma série

de medidas levadas a cabo

pelo Presidente do Instituto

Brasileiro do Sal, Sr. Dío ,

elécío Duarte, é que os' sa,

licultores de todo o Brasil

deliberaram reunir-se em

um congresso nacional, que
será efetivado em novem.

.

bro vindouro na cidade de

Moswró, no Rio Grande do

Norte.

mento tecnológico
atividade.

Outra partículartdade que

cerca o possivel lançamentor
------------------------------�----������====��==���--------�------------------------

COMPRA-SE

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

INFORMAçõES DETALHA DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.? 37 - Sala 2-A

Informações :

.-.f!' • •

'��"W'JlVJltS� RUA FELIPE SCHMIOl. )1-!<;1.:J 2A-Ed SÃO UM

I NA "GRUTINRA" NÃiJ SE CONHECE
O TÊRMO ALTA

o título diz tudo. E mais do que o título de uma

nota, por'mais insuspeita, falam os preçosdas mercado
rias concentradas na Grutinba.

Não é esta a primeira vez ,e certamente não será

a última, fia qual comentamos r: singular e. simpática
orientação de quem ideou a Grutinha.

Não houve e não há ali a preocupação de lucros.

Há, e de forma evidente, .a pre()c.Upaça6 'de servfr c

povo. A preo:;upaçao de proporcionar ao povo uma

oportunidade de fazer economia.
É oportuno ainda que se diga ter chegado pa-ra A

Grutinha uma enorme avalanche de mercadorias para

c verão. Mercadorias para senhoras, ,para homens ,e

crianças. Também muita cousa, muita mesmo, para uti
lidade do lar, tal corno artigos de cama, mesa e banho.

E.U,A. �ão asilo a marin�eiro que fu�tu �e Krusc�ev
NOVA YORK - Qualifi_

cado como refugiado polí
tico, Viktor Jaanimets, de
29 anos, marinheiro esto

niano, pode agora disfrutar
das liberdades da democra,
cria nos Estados Unidos.
As autoridades de imigra.

ção norte-amerícanas con

cederam asilo a Jaanimets,
que abandonou, na segun,
da.reíra, o transatlântico
soviético "Baltika" e pediu
asilo pata permanecer nos

Estados Unidos.
O "Baltika", que trouxe o

Primeiro-Ministro soviético
Khrushchev e outros diri

gentes comunistas da cor.

tina de ferro para assistlr
à Assembléia Geral das Na.

ções Unidas, partirá ama

nhã, sexta-feira, de volta à
União Soviética. Khrush ,

chev voltará por via aérea
a Moscou, em vez 'de viajar
pelo "Baltika".

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

consumidor.

Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam poro o

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

trôle lnteqró] de único que assegura perfeição máximo no

produção em série.

I

II
!
it.,
1\
')

* Motores monofásicos até 1 V2 H P

i Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costuro

* Motores especiais

ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER &/ elA.

�'

Jaanimets alcançou a li.

berdadj, ao escapar de um

grupo de seus companheiros
de bordo durante uma vi
sita a terra. Dirigiu-se ao

Comitê de Resgate �nterna_
cional, uma organização que
ajuda eis refugiados, e pe ,

diu asilo noa Estados Uni

dos.

Jaanimets disse qUe Khru
shchev é "um tirano, outro
Hitler". Acusou os russos de

"espionagem, opreesâo .e

mentiras" em sua domina.

ção da Estônia e dos outros
Estados bálticos - a Letô;

nia e Lituânia.
O marinheiro estoniano

resistiu aos esforços dos
funcionários russos, que

procuraram persuadi-lo a I
regressar ao "Baltika". Dis

se: "Tive sorte de ter esea,

pado. e não quero mais vol
tar".

INFORMATIVO UCES

(Da Secretaria de Cultura)
Foram -enviados. 1.600 regulamentos para as enti

dades filiadas e�igidos pelo Concurso Litei·ário. Sem

dúvida constituirá um resumbante sucesso, pois já re

cebemos dois trabalhos -.

Um intenso trabalho desenvolve a Diretora do Ban

co do Livro Didático, Anita Silveira, no sentido de' seu
funcionamento ano vindouro. Tal empreendimento será

de grande importância para o Estudante.

Uni entusiasmo incontid., domina os novos
.

ele.
mentes da UCES. Assim o Secretário de 11'i1prerrSâ,-j'un
tamente com seus auxiliares desempenham ctimamente

o .cargo : por outro lado, a nova Secretária de Assis

tência Social, Maria Emilia, trouxe também para si

valiosas auxiliares.
Louvamos a iniciativa da UCES (Laguna) em pro

porcionar ao estudante melhor aquisição de livros di

dáticos.
Aviso às entidades que breve enviarei o Hino do

Estado juntamente com a história de suas cidades,

Aguardem.
}

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

ra.

No momento, a nOSSa pro,
dução salineira - de .acõrdo
com os levantamentos pro
-eedídoa pelos técnicos do
Instituto Brasileiro do Sal,
da para o consumo e ainda
se presta a ser empregada,
em índice alta, nas índús
trias químicas de transror,
mação.
Sómente no ano passado,

mais de cento e vinte mil
toneladas tiveram êste des,
tino.

. vôos diários .

direto aPôrtoAlegre
Uma nova aeronave da VARIG, com nova classe e novas características:

Maior potência, maior velocidode, maior confôrto!

pe�
nas tllPtmS.

Vôe num grande ovioo com

pequena despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho do
categoria do CONVAIR
e SUPER CONSTEllATION
Você faz um vôo econômico
com tarifa reduzido!

mesmo

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

Tradicional cortesia - O melhor serviço de bordo.
VA IG ." ..

" ::,...
'.,
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sSlstêncla manceira �o
,��

�e �afeicultores �el,ADI�arO.'
I"__FOi aasinado no gabinete da presidência do Instituto Brasileiro do Café um con,

vênio de assistência financeira entre a autarquia e a Cooperativa de Cafeicultores da
Zona de Amparo, do Estado de São Paulo, mediante o qual recebel! esta entidade um

financiamento de Cr$ 3.000.000,00 para rea.parelharnento de suas mstalaçoes.

cional, plano qUe vem sen, dade, o que lhe garante
do cumprido com grande boa colocação no mercado
êxito e tem possibilitado mundial a preços com,

ajuda a várias cooperati- pensadores. O. acôrdo com

vas, que com a aquisição a Cooperativa da Zona do
de equipamento moderno Amparo foi firmado pelo
para beneficiamento do presidente do IBC, sr.

café diminuem o seu custo
de produção. O café das
cooperativas com o pro;
gramação de ajuda, está
obtendo uma melhora sen ,

sível e crescente de.qualí-

A Cooperativa da

zonal
do Amparo serve a grande
região do Estado de São
Paulo, pertencendo a seus'
quadros 73 associados, den.,
tre os quais o Governador

,

Carlos Alberto de Carva , I
lho Pinto, qUe possui uma .

plantação de 20.000 pés de fcafé. A Cooperativa, tem",
ao todo, cêrca de .

1.500.000 cafeeiros, e um

estoque, pronto para' ex,
portação, de 3.000 sacas,
já tendo sido vendido um
lote.

O convênio aasinado no
IBC foi mais um dos con-
tratos estipulados pelo
programa aprovado ria.
Junta Administrativa para
amparo à cafeicultura na,

'

SABOROSO?
• r

SO CAFE ZrTO

FAtEüIM'ENTO
Júlio Reinaldo Hildebrando
Faleceu ontem, no Hospital de Caridade, após lon,

ga enfermidade, o Sr. Júlio Reinaldo Hildebrando, alto
funcionário do Serviço INa.cional de Endemias Rurais.
O extinto, era chefe do setor do D.N.E.Ru. em Brusque,
onde também gozava de larga estima e consideração.

Seu corpo, seguiu ontem mesmo para aquela cidade,
onde será posteriormente sepultado.

À 'família enlutada, os nossos sentidos pezames.

José Rosa e família, convidam aos parentes e pes
soas amigas para assistirem a missa, que mandam cele
brar no dia 20 do corrente às 6,30 horas na Catedral Me

tropolitana, no altar do Sagrado Coração de Jesus, em

intenção a alma de sua querida filha EMIR.

'Antecipam agradecimentos a todos que comparece
rem a este ato de fé cristã.

Aspetos da, solene inauguração da LINO'rIPO do
APOSTOLO e do GABINETE DENTÀRIO GRA

TUITO Da. MERCEDES ,ROCHA FREIRE

A família mariana da C. Mariana N. Sra. do Dester,
1'0 de Florianópolis esteve em festas dia 8 de outubro,
para homenagear seus benfeitores e para benzer sole
nemente a Linotipo do APOSTOLO e o Gabinete Dentá
rio Gratuito D. Mercedes Rocha Freire, a cargo do Ser

viço Social Stel la Maris, entidade mantida pela Con

gregação.
A sede social, o Largo Fagundes, encheu-se de ami

gos e de congregados, Entre os presentes notou-si
Revmo. Monsenhor Frederico Hobold, que procedeu às
bencãos. �Os representantes do Exmo. Sr. Governador,
bem- como o do Exmo./Sl'. P�'efeito Municipal, o Sr. Ins

ipetor da Alfândega, o Dr. Biase Faraco, o Dr. Miguel
Orof'ino, O Dr. Rocha Freire que é o benfeitor número
um do Gabinete Dentário que leva o nome de .sua estre
mada mãe, que com dedicação e amor educou Os filhos
e foi un'la grande mãe dos pobres. Os oradol'es, Dr, Biase,

. Dr. Orofino e 'Dr. Rocha Freire abordaram com muita
<"cuidade a' importância da Imprensa, do ApQstolado So
cial e do exemplo da caridade cristã, sugerindo ainda
novas idéias a poderenn ser realizad'as.

Heran�a Maca�ra
SILVEIRA LENZI

Fazendo da Casa do Povo, o repositório
das suas tratantadas, o Govê,rno ,do Esta
do, imprime em Santa Catarina, uma no_

va política testamentária, solidificando
assim, os seUD conhecidos e vergonhosos
métodos.

Deixar o govêrno na penúria, em estado
de miséria, é o desejo dos derrotados de
3 de outubro. Esbanjar as economia" do
Estado, promovendo e aplicando à torto
e à direito, gastando, só por gastar, man
dando fabricar projetos qUe não visam o

benefício público, é a técnica .

O que está passando na As&embléia Le_

gislativa, o espetáculo que a bancada go
vernista apresenta ao põvo catarinense,
constitui verdadeiro acinte às boas nor

ma<.' de exercício parlamentar. Desejam
efetivar e garanUr os enganjados da má
quina ud.enista. Querem forçar posições
em cargos de confiança, abusando das
limitações legais. Tentam a criação de
novos cargos, arranjando e aprumando
mamateiroEJ, para se atrelarem ao govêr-

Adolpho Becker, e pelo
diretor Luís Fortunato
Moreira Ferreira e, em

nome da entidade coope
ratívíeta, os 81'S. Antônio
Ignácio Pupo, Gilberto de
Freitas Borges e Raul do
Amaral Cintra, respectiva
mente, presidente, diretor
gerente e diretor_secretá.
rio. Estiveram presentes
ao ato, ainda, os 8rs. New
ton Ferreira de Paiva, dí,
retor do IBC, José Maria
Teixeira Ferraz, represen
tante da lavoura paulísta
na Junta Administrativa
do IBC, e cafeicultores do
Estado de São Paulo.

-� "-

FLORIANóPOLIS, Terça feira, 18 de outubro de

niYersma�e
Em resposta ao telegrama que lhe dirigiu o Professor FER
REIRA LIMA, Diretor da Faculdade de Direito . de Santa
Caíerína, solicítando-lhe- providências junto, à Presidência
da República, para o pronto encaminhamento da mensagem
criando a Universidade Federal de Santa Catarina, o DR.
SILVIO PEDROSA, Sub-Chefe da Casa Civil do "Presidente
Juscelino Kubitschek", dirigiu ontem ao Professor FER
REIRA LIMA, o seguinte telegrama:

"Alenlo encaminhamenlo proposta Universidãde espero
esla semana pi Avisarei pi Abraços �ilvio Pedrosa".

/
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Sera a pioneira em Brasilla
a Enbaixada dos Esl.Unidos

BRASILIA, 17 (V.A.) - Em janeiro de 1961 a Embaixada dos Estados
Unidos deverá estar funcionando em Brasília, segundo informou o senhor Eu
gene Delgado Arias, encarregado do Escritório da Representação Diplomática
NOrte-Americana nesta Capital. Localizado num plano elevado da Avenida
das Nações, de onde se divisa tôda a cidade, o edifício da embaixada está com

.sua construção quase terminada. É constituído de um úni.co pavimento, com

'escritórios, gabinetes e residência para o embaixador e no pequenos aparta
mentos para funcionários. Um jardim, planejado pelo paisagista Roberto Bur
,Íe-Marx, complementará a obra, que está sendo executada por firma bra,

�sileira.
No momento, a represen, em Brasília funciona em

tação dos Estados Unidos

Querem Retirar
de Cuba os

Restos de Dale
Thompson
MOORING-SPORT, Luisia ,

'na, 17 - Os tios de Allan

Dale Th!ompson, fuzHado

pelos cubanos, pediram ho

je a intervenção .ría Cruz

Vermelha Internacional pa ,

ra conseguir a translada

ção êste país, do corpo de

seu sobrinho. Todavia, tal;
vez SÓ daqui a dois anos o

casal O. C.' Corn tenha .sa.,

tisfeito o seu Idesejo de se;

pulbura cristã áos restos de

Thompson. As autortdades
cubanas informaram que
ele fôra enterrado em vala

comum, depois da execução
na madrugada de .hoje, e

que seu cadáver mão pode,
ria ser exumado antes de

dois anos,

Regressou o

Presidente do
Instituto do Café

casas de madeira, provísó;
rias, erguidas no próprio
local onde Se constrói o

edifício definitivo. O nú
mero de servidores, por en,
quanto, é reduzido, devido
à falta de residência, o que

:

não impede o escritório de
fornecer vistos

-

em passa

portes para autoridades go;
vernamentaís, senadores e

deputados, e tornar outras
providencias de caráter di- ..
plomático. Encontram-se

aquí, atualmente, quatro
fuqciOiná'rios consulares e

um engenheiro, Sr. Ham
mond, que é o eu-carregado
de fiscalizar ,os trabalhos
de construção do prédio.

PIONEIRA

partir do mês seguinte,
possa a representação ame_

ricana transferir-se deríní;

tívament., para esta capL
tal. Será a embaixada pio
neira de Brasília. Mas as

obras não pararão aí. CogL
ta.se de, em futuro pró
ximo, erguer um outro edi

fício, em terreno fronteiro
ao que está em construção,
a fim de abrigar outras de;
pendências da embaixada.
Inúmeras personalidades

têm visitado as obras de

construção da Embaixada
dos Estados Unidos, na

Avenida .das Nações. Para
os pró'lcimos ·di;as- estfr'�sen.
do esperada a visita do Se.,
cretáríe da Agricultura
Norte-Americano. Sr. Ben;

Espera- o Sr. Delgado son, e, a 24 de novembro,
Arias que o edifício da em, a dos governadores de dL
baixada esteja concluído versos estados daquela na

em fina de dezembro pró- ção amiga, que aqui deve,
ximo, de modo que, já a rão reunir-Se em congresso.

Coisas de fim de Safra
Ecoou de forma desagradável entre os Piscais de

Fazenda a notícia de que os Inspetores de Fiscalização,
indóceis com a situação que se lhes deparou neste fim
de govêrno, objetivam, Ora na Becretar-ia da Fazenda ora

na residência do dep. Ruy Hulse, tornar-se efetivos na

comissão que exercem.

Não fôra propósito absurdo, não o comentartamo-,
mas o faremos no interêsse da numerosa classe de fis
cais do Estado, esperançosos, ainda, da reação do Chefe
do Poder Executivo ao que querem êsses servidores de
sua confianca.

Se, antes, aspiravam. à ef'etivação em "comissão gra
tificada" um verdadeiro atentado à legislacão funcio
nal, hoje; à cl;sta de lôgro e em .preju lzo de tÔda a elas

se, tentam esta mágica: transformar a comissão em car

go de provimento efetivo; nível I-25 com as vantagens já
previstas em lei. Isso, em miúdos, ou em cruzeiros, vale,
por rnês, Cr$ 65.000,00, assim: 1-25 Cr$ 17.500,00, quota
de produção Cr$ 17.500,00 e Cr$ 30.000,00 de percerita,
gem, no mínimo. Não raro, a percentagem sobe a Cr$ ..
35. OOQ,OO; irá além .para o ano.

Se nos perguntarem o critério que adotarão, - ne

nhum, diremos. Vale a efetivação para si mesmos. Ora,
d�ntl:'e os atuais Inspetores, vemos um d'e quatro meses,

oüho ingressou na classe há quatn anos, enquanto fis
càis no final da carreira com vinte e mais anos de �o
frida dedicação à Fazenda não têm vêz.

Por que não selecionar dentre êsses últimos os Ins
petores ?! Aí, sim, haveria justiça ·cOm prêmio ao ser·

vidor que dedicara (parte de sua existência à função pú.
blica e s'e despediria del,a não desencantado como atual
mente acontece. Que se ef,etive, de�sa forma, o Inspetor
de FIscalização, está bem; mas com a desmedida ambi

ção já à mostra, não. Decididamente, não.
-

Apesàr ,dos panarrtás que se anunciam, não cremOs

na insensibilidade do Governador do Estado an clamor
da classe de fiscais, à qual uma dúzia de Inspetores quer

impingir ato de condenável egoismo. A,conselhamos-lhes
exame de auto-,crítica .. '. Façam-no, - é bom e é útil.

,Dr. Perluiz Mon
teiro Pífero

Encontra-se em Floria
nópolis, procedente de
)\anxerê, o prestigioso mé_
dico e' político trabalhi&ta,
Dr. Perluiz Monteiro Pífe_
1'0,- que preside o PTB da
quele município.
Ontem, o Dr. pífero foi

homepageado com um

jantar no Lux Hotel, on,de
Icompaf1'8Cera;m ,altas figu
ras da direç.ão petebista
em nosso Estado.

Chegou ao Rio, na noite
de ontem, o Sr. Adolfo Be.

cker, presidente dp Iristí ,
tuto Brasileiro do Café e

que esteve nos Es,tado<;
Un1dos tornando vários con,

tatos, inclusive com o Cl u,
be do México.
O 81'. Adolfo Becker ies;

mentiu a notící, de uma

nova on- : '.Çf<,J de caíé bra,
sileiro c o m a General
Foods.

Talvez hoje o· presidenlte
do IBC conceda entrevista
coletiva, durante a qual
(�iscorrerá sobre Os resul-
tados I(',e sua Viagem.

no que se instalará a 31 de janeiro.
Não ocultando o desespêro, ainda soltam

"ondinhas" pelas esquinas, jubilosos dos
DeUS êrros, cordatos com r.s patifarias.
Está, é uma pequena amostra da heran

ça qUe o atual govêl'no pretende deixar. O
que está no silêncio, ainda não apareceu;
o que está na. catapulta das fô:rças derro_
tadas, virá estamos certos, como projetís
da amargura, qUe êlea pensam, estarem
lançando contra os vitoriosas qUe o povo
consagrou, mas que, cairão contra sí pró
prios, e não contra a decisão soberana do
povo que lhes decretou a falência.
O testamento maeabro, é o máximo que

:li UDN pode fazer pr-lo nOSDO Estado. Não
tratou dos interêsses da coletividade, em.
tantos anos de govêrno; está tratando de
sí, agora no apagar das luzes elftianas.
Tratando de e",camotear a opinião públi
ca, na acomodc'tção mansa dos tilhotistas.
Mas, as coisas ,não ficarão assim. A jus_

tiça está alerta, e o díreitó cairá impla
c�velmente [lôbre a razão. O povo também
nao dorme, ensacando os descomedimen
tos. O povo herdeiro_mór, sabe dos testa
men!ários. �ós e o povo, bem sabiamos,
que este governo, 85 aguentaria até 31 de
janeiro: Depois, nós mostraremos ao povo,
o que eles deixaram, sem dúvida, tim ...

por timo .. • "-

Viajou Pela JAC-Cruzeiro do Sul
Em aviã-o do CONSóRCIO TAC-CRUZEIRO DO SUL,
viajou com destino a SALVADOR, acompanhado de sua

Exima. Espôsa, o DR. JOSÉ DE PATTA, que naquela
Capital- irá participar do Congresso Brasileiro de Neo

logia 'e Abstetrícia, a realizar-se entre 17 e 22 do cor

rente mês.
O DR. JOSÉ DE PATTA, não obstante encontrar-se

em frànca convalescença do mal cardíaco que foi aco

metido em agôsto pretérito de regresso por São Paulo
submeter-se-á a novos exames.

TRABklHOS MANUAIS
Realizar-se-á, às '16 horas, do dia 20 do corrente

mês, no prédio do LA.P.C. a III Exposição de 'I'rabalhos
Man uais, organizada pelas senhoras evangélicas.

As obras expostas, com preços marcados, serão ven

didas, por quantias muito razoáveis, em favor do Hos
.pital, que a Associação Evangélica Beneficente de As
sistência Social (A.E.B.A.S.) construirá no Estreito.

Espera-se que o acontecimento, a exemplo do êxito

alcançado nas exposições anteriores, alcance grande
sucesso.

A Pesca Deve Acompanhar
o RUmo Industrial do País
Oom uma solicitação aos podêres públicos no sen

tido de que sejam dadas à pessoá cOIldiçõ�s e meios, para
acompanhar o desenvolvimento industrial do País, foi
encerrado, no sábado, o .congresso Nacional de Zoologia.
A tese sôbre a pesca, tema principal da última sessão do
conclave, foi de autoria do ISr. Sebastião Luís de Olivei-
ra, do Instituto de Biologia Animal. r

Mais de 200 cientistas, de todos os Estados do Bra
sil' tomaram parte no congresso, apresentando uma série
de moções para o aprimoramento das condições de estu
do e de exploração industrial da ll..ossa fauna. As reco

mendações foram selecionadas pelos seguintes cientis
tas: Lauro Travasso�, do Instituto Osvaldõ Cruz; Fer
nando Pires, do Museu Nacional;

,

José Cândido Melo

Carvalho, do MuseLÍ Nacional; Padre Jes.us Moure, da
Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná; e

José Oiticica Filho, do Museu Nacional.

Partido de Representação Popular
NOTA OFICIAL.

/

O Diretório Regional, reunido extraordináriamente nesta data, tomando
conhecimento da atitude do Depuado Querino Alfredo Flach, que infringiu a

disciplina paridária, no momento em que ,o Partido procura evitar que o atual
Govêrano, por sua maioria na Assembléia Legislativa, delapide as finanças do
Estado e subverta as verdadeiras finalidades da administração pública, RE
SOLVE, POR UNANIMIDADE DE SEUS MEMBROS, repudiar e condenar a

atitude assumida pelo referido parlamentar, e tomar tôdas as medidas facul
tadas pelos Estatutos do Partido, a fim de ,preservar o flev. passado de dig-ni
d'ade e disciplina, apanágio do Partido de Representação Popular.

Floranópolis, 17 de outubro d@ 1960.
ÉRICO MULLER -- Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


