
RUBENS DE ARRUDA RAMOS·

DIRETOR

DOMTNGOS F, DE AQUINt)

'GERENTE

FESTA DO (AfE' E
Em Ribeirão Prêto de 19

a 27 de' novembro,
•

a 1.11
Festa Nacional do Café.
Uma grande exposição sê,
bre o P�iUto deverâ �r
inaugurada ;na éidadle pau,
lista, estan<lo prograanados

.

.

ainda ideba.tes, c«nfer�:
eras, um interessante con,

curso para esco.Qler "Quem
faz o melhor cate na terra
do café" e 'um 'desfile dlC
�odas. Café, Naquela ocasí,
ao sera também eleita a no ....

va Ràil'1h� do Café que re,

presemata o nosso PaíS! no
concurso que se realizará
em _janeíro prÕxim!O. em

Mam,zale$, na Colômbia
parà �. �seolha da Rainhà
�ntmental do Café que
irá sl1bstitüir a b�siIeira
Denise Guimâ-r..aes Prado

�corierão � ..Mtmo· na_'
�ual. em :al{'(jelf'tó Prêto,

éI?t'e�n���� plinci•
•

1S �stl1� e�os, as

als vem- senL."lo 'S�:el!ionQ
-das através de úm: traba
llib desenvolvido pelo De:
p�rt�mento 'ge Relações
�bhcas do IBC, que con, .

vlst'tnl;l pessoas de sociella.

�Le ligadas aOSI meios ea,

�<>s para observar e ín,
dicar suas candidatas. Uma
comissão também constitui

Ma �e JPersollalidades d;
�a Estado sefeciona !lOs.
:,ferlormente
é' que

.

,COMEMORAÇÕES
.

PARA O DIA DE
HOJE NESTA CAfI

TAL'

SEMANA DA AJA

t
meu reconhecímento, Que
a Pi'ovidtncill :Divina�_
�agure �� de paz e p�•

.Reridade�ra o :povo bra-

rd,el
us maiol1et cheguei á
ontaijQ' corno con

à igreja a
. que

p enço: . Admirador da.
pUjança' eeonõmíca de S.

-flaulo, apar,eci como íní,

migo da wa; grandeza, '

qyando apenai buscava

pontos de referência para
uma evolução mais tran"

quila e menos perigosa do
nosso federalismo,
A exaltação da função

igualitária da escola pú
blica, em que sempre vi
uma eaeola de, democracia
fundada lia ausêneía de

privilégios, acabou apre.
sentada como - persegUição
ao ensino particular. as
intrigas e as mistiõcações,
as[_lfrii armadas - a que
não faltou o criminoso

noticiário da minha res..
núncía e de me encontrar

mesmo gravemente enfêr

mo - até à própria hora

-do pleito eram eategõríca,
mente desmentidas, mas a

dívulgação da contestação
exigia meios que não pos
suíamos ou que não po
diam entrar em paralelo
com os usados na repeti.
ção de falsidades é de pro
messas demagógIcas.

-

Nesse respeito merece

destaque especial a inten

sa, e perigosa campanha
contra a alta do custo da

vida a que se entregaram
antagonistas financiados

prectsamente pelos bene,
ficiários da inflação, atra
vés dos exagerados lu.,cros
obtidos à conta da miséria

do povo.
Ef.!tes são problemas que

o regime tem que resolver

se quiser realmente valer
como democracía e não

apenas como ç__amp() do

demonstração da �uên
eía �leitoral do poder eco,

nômíco,
.

AQS repórteres, o capitão
recusou-as a. esclarecer os

motivos pelos quais desis

tiu do asilo na Argentina,
seguínde o exêmplo do
tenente-coronel La_te
Lebre. Asseg\mf\lj no en

tanto, que sua atitude se

prende a razões de ordem

particular, não havendo

qualquer relação com a

mudança verificada noa

quadros políticbS do país,
uma vez que antes de se

rem conhecidos os- resulta

dos das eleições, já �via
ptecuiado a. embaiXada do
Brasil e uenca Aires,
manifest seu prolWsi-
to de vaItar�

no caminho do go,

alcançaremos
e progresso e de

bem-estar social que a

nação reclama, PfQPOrcio.
,nando aos trabalhadores
da cidade e dos campos
aquelas mínimas condi

ções 'de vida a que aspí,
ram os sêres humanos e

civilizados.
Aos que; com persistente

e dedicado esfôrço, muitas
vêzes com. sacrificio tor
naram possível a realiza.

ção . da Roesa Campanha
Racionalista e todos que
me honraram com o seu

apoio nos seus 'sufrágios,
maJ.lif�sto o penhor do

.

'DEPUIAIOS OU
DEBULHADOS! .

nas Assem.

"P

A famosa Ponte Hercílio Luz, serviu 1\é trampolim para o indigitado

Ma ino Germano Krulk (solteiro, 21 anos, f�ioná,:io de um parque de d�
versões no Estreito), que no domingo último, por volta das 4.0.,30 horas, ah-

rou-se da balaustrada da ponte. ..
.

_A vítima faleceu instantâneamente, quando chocou-se contra o leito

da estrada FlorianópoUs-Coqueiros.
. , �

A nossa .reportagem, não conseguiu ap�ra� ,

as causas do �UlCldlO,
, d'

'_4' I' Marl' era p'ouco conheCIdo em nossos meros. Etn

am a mms que o I.....e IZ .
, da Mm.

seu bolso foi encontrada uma a de Cr$ 1,00, um cigarro solto, e na •
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U Para almoçar e jantar b.em, depois de sua a
B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL H
sssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSSSSSI

menina ELIZET·E PORTO

Transcorre na data ;dle i
hoje Q LO .aníversárío da
menina Elizete Porto, dile

ta Jilha do. sr, Erico Porto
e de, sua" exma. 'sra. Eni

Porto.
A aniversariante e seus

dignos pais Ias felicitações
de "O ESTADO">,

- sr. Rubens Silva
- srta, Inês Carvalho
- sr, Cantido Morais
- sr, Nilo Nocettí ,

- sr, Inani Custodão Pinto

- sr. João Alcântara
Cunha

- sr. Alberto Bernardes
- sr. Manoel Mendes
- 'srta. Dalva Maria Ber-

nardes
srta.

Souza
Nair Terezinha

srta. Ja.ndíra Pereira
srta. Rita de eássia
Franzoni

srta. 'Maria do Rosário
Franzoni
sr. Luiz Henrique
Campos

4 Sheila Terra Madruga, um dos Dez

Brotos Elegantes dó Brasil, ofereceu em

sua luxuosa e confortável residência,
que fica na Tijuca, um jantar em .10

"black-tie", Pelos salões e varandão da
reeuiência de Sheiia, desfilaram os

brotos: Wanel�y W. dos Santos Beüo,
um shou: de elegância e beleza, Tânia
Dornelles show de simpatia, Mônica
Fonseca' Meirelles, usou vestido de 11

grande degote, Livia Tostes de Alencar

Elizabth Ramos da Silva, Andréia Was

concellos Oliveira, falando completa- 12
mente tnçlê«: Maria Celina Macedo.

Soares, sueiena Werneck Pereira, YarCt
Biiencourt Kastinç, de S. C. recebeu

etcçios de sua suave beleza, Não pode- 13

riamos dixar de comentar as jÓias usa�

das pela exma. sra. Madruga. Se?:l colar

INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CON- f de b,�·il.hante era realment� valioso e

FEIT.ARIA DE FLORIAN,ÓPOLIS,

'1
=t= com apurado g,�sto. 14 Cóm gra�de suntuosuuule, realizar-se-á

� 5 Modelo, Mal'ia Peitar vai circular na no próxi'lulO dia' cinco, na ciâdde de

SÃO JOSÉ E BIGUAÇÚ t Capítal Catarinense a corwi,te· despe. Itq.J.cd;, o �asa'l17,entc? �e �na�Maria Si-
"

� Çoluni�ta. Mária é ,I,m shoW de 'Q_eleza. q �i!tra, .ccyn o Sr. Laer�w Gpmes. f

Assembléia Geral Exír�or�nãria . ������:r�!.����������,��.,�_�•.�_��
Edital de Convocação

��

\ron.selh,o,' 'dC' POII'tl'C� 'ftrlu.�nel·r�
I

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os. "II U u UU u Uassociados deste Sindicato, para a Assenlbléia Geral Ex- . 'c . ,

traordinária a realizar-se no próximo dia 27, às 17,30
horas, em primeira convocação, com a pl'esença mínima
ele 2/3 dos a3'eociados em condições de votar Ou às 19,30
horas, com qunalquer número, com a finalidade de ser·

es-colhido o Delegado Eleitor qu·e indicará o, repl'esen
tante classista para a Junta de Revisão e J,ulgamento do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ind'ustriários,
nos têrmos da Portaria Ministerial n.O 216, d,e 6 de Ou-
'tubro p. passado.

'

Florianópolis, 17 de outubro de 1960
Osvaldo José Laurindo - Presidente

1--1

APEDITIVOS
0USIC'AOOS
DIARIAM'ENTE [)AS /9A623I1s.

�\!�
�<�'���,
';�

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

SINDICATO DOS TR.A.BALHADORES NA

o Conselho .C:'e Política ----------�---------..."...----

,j\dl:laneir,a, em edital de j:' TRIBUNAL DE JUSTiÇA
i'l de setembro último, pu-' w� SHSSÃO DA P CÂMARA CIVIL, REALIZADA NO
ólicaào no 0.. O. de 16, DM 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE, FOI JULGA-'
,Iaquêle mês, no Rio de "DO O SEGUINTE FEITO:
Janeiro, publica: De acôr,do Apelacão cível nO 4.785 de Tubarão, em que é ape
com a. letra "16.1" do artigo lante AveÍino Silvestre e ape'lados Santos Guglielmi e

90 do decretol_ei_ n.o 300, Diomicio Freitas. Relator o sr. des. OSMUNDO Nó
de 24 de fevertiro de 1938, BREGA, decidindo a Câmara, por votação unamme,
torno 'público que a Fun_ conhecer da apelaçãO e do agravo 110 auto do 'proc'esso
dição Tup:y SA estabelecida e rejeitar a preliminar da prescrição, negar provi-.
em Joinville, Estado de San- 'mento ao agravo e dar provimento à apelação, 'para
t.::. Catarina, ·e eom Escritó_ para julgar os autores cacecedores da ação. Custa�
,'lo nesta cvr:'ade à rua da pelos apeladOS.
Quitanda ,n.O 163 - s/303,
(l'elo processo n.o 185.890-60,
S.R.S. n.O 4.986_60 - solicita

registro de similad para o

Geguint-e pf(ll�)uto de ·sua fa_

oricação "Talha Manual de
Sistema Planetário". �Jlal�
quer contestação ao preten�
dido deverá, ser feitQ, dentro
do prazo ,de 60 dias e a con_

tar da primeira publicação
dêste E':!ital_ n\.) Diário Ofi_
daI!'

, !'

SERViÇO
Informações

MILITAR
Úteis

ARRIMO - A Lei do Serviço Militar, completada
pelo Aviso n,.o 708 de 19,53, admite a Dis·pensa de In.cor

poração aos convocados que comprovarem que sejam
único àrrimo de Mãe' ou de Pai fisicamente incapaz,
além de outras situaçÕes especificamente definida como

tal.
- O requerimento de ARRIMO ainda nao entregues

nas Junta de Alistamento Militar de seus municípi'os,
deevl'ão ser encaminhados à 16.a C/R, até a 1.a quinzena
de Novembro.

- No município de Florianópolis poderão s'er obti
das informacões sôbre os documentos necessários na

l6.a C R ou >na �epartição Alista,dora do 14;Ó B. C., no

Estreito. -

(cont. da 7.a pág.)
tas, bedecendo à regularL
dad'e apresentada pelos
mesmos, em rÍ<OJCIlos os jogOS
efetuados. Deste modo, fi_

cu asim formada a seleção:
Cambirela, do Caravàna -

Torrado', do Doze - Mário'
Cesar do Universitário
Tomé cio CaraVla:na IdlO Ar

e ponaliio do Clube Doze.
A escolha do atléta mais

completo, para prática do

Basquetebol, recaiu na fi_

gura <:'.0 notável baskc
baIleI' Tor,ado, do Clube
DJze pois efetivamente,
Bste 'grand� jogador, pÓid1e_
rá figurar em qualquer
equipe do país,' sem deixar
nada a desejar em compa_
ração a at,létas de outros

centros.

Na parte disciplinar, me_

recem as honras. Os !atlétas

Pedriinho, ldio Doze e Con
rado do Caravana id'ó Ar,
que souberam sempre aca_

tar com cavalheirismo e

despor.tividade, todas as

decisões :C}os árbitros, bem
como do moo' leal em que
se prtal1am diante dss ado
versátis. Aos' Campeões da

dij3iciplina, os nos,sos, pa.
rabens,

da

dt

confecimentos Sociais ..

BROTOS ELEGANTES MOVIMENTOU A CIDADÉ<. MARAVIbHOSA -:- ANA MARIA

EX-MISS SANTA CATARINA Q,E.ALIZ;f: SE U CASkMIJ,lVT,O ·NO PRóXIMO DIA 15
,t;":� r

1 RIO é sempre Rio - A "boite" Fred's 6
está apresentando o movimentado
"shoui" Rio Capital do Samba.

romos informados. de 'fae o nosso co

nhecido pianista Luiz Fernando Sabi-

1�0, comanda a '''boite'' Candango na

nova Capi (Brasília).
2 Os Brotos Elegantes do Brasil, foram

recepcionados no Jockey, Club, pelo Sr. 7

Presuienie Eduardo de Paúlo Machado
- Durante a visita no Joc.key, acon

teceu almoço na tribuna de honra, co
quetel e. muitas outras apresentações.
O ministro Luiz caucui, compareceu a 8
tarde elegante do Jockey e mui.to sa

tisfeito ficou com a' representa;tté de
Santa Catarina Srta. Yara B. Kasting.

Little Clube, o bar que reuni -persona:
lidades do "socieis)" carioca, apresentei
agora, movimentado "stuno" com Liuio
Romano, Marlene e Booker Piitmum:

'

, .
�

:,

t:Y

3 Tânia Dornelles, à representante de P.

Alegre, na -lista dos Brotos Elegantes do

Brasil, foi a contemplaâa com o S'01'_

teia da peça de renda Guipire, oiereci
da pela Fábrica Carlos Hoepcké S. A.

O Clube Comercial do Rio, elegerá sá
bado próximo, eh sua M,_isS;':[!:,legante
Bangú. Ribeiro Martins, o 'ho1ftem so

ciedade do Brasil, estará comandando
nos salões do clube em fOGO, a discu_
tida parada d�egância.

"
'

!) A elegante senho/lt·""Dep. Fernando
(Berruuiete) Viégas, recebeu convite da
Fábrica Bangú, para fazer parte na

mesa [ulqtuiora para a escolha da Miss
E. Bangú do Clube Comercial do Rio,
na noite de sábado.

A revísta Manchete e Jóia, recepcionoú
os Dez' Brotos Elegantes e convidado.s
com um almoço. A elegância e d'istin
ção da senhora [,uc,y Bhock encantou
seriamente aos brotos e convidados.

Murtlínho, shoui de músicas interna- 2!,lona!, no "Texa," Bar, -;1No Rio, circulei �um 'lUXUOSO JK azut: i
zinho. Não será surpreza, se o mesmo

acontecer em Florianópolis.

O Oasal Sr. e sra, Sergio (Doris) Grijt
está d,e parabens pelo nascimento de

811a linda filhinha Thais.

XiNSIN_Q
A VENDA NAS

BANCAS Df IORNAIS
E REVISTAS

CENTRO ACADÊMICO PIO XII
da Faculdade de Servico Social de S. C.

, �

Flodanópolis, 18 de Outubro' de 1960
Sl·. Diretor

Irene do S. Pereira
Secr. da Pres., subst. o Enc. da Jurispr.
VISTO:

Paulo Gonzaga Martins da Silva
Secretário

Solicitamos a fineza
-

de divulgar a presente nóta,
pelo que-' ante,ci'padamente agradecemos.

- A Associação Cafólica Catarinense de Proteção
à à Jovem ,em colwboração com o Centro Acadêmico
Pio XII da Faculdade de Serviço So.cial de Santa Ca
tarina, convida às pessoas interessadas no benl estar

social, para a confer,ência a ser proferida pelo emi
:l'ente sociólogo francês Fr. Barrllel Lancaster, da Or
dem dos Dominicanos, sôbre o tema "Problemas e pe
l'igos que cercam os' jovens ná atualidade",

O local da conferên.cia será o Salão Nobre do Ins
tituto de Ecl'llCação, à rua Saldanha Marinho, dia 19 do

corrente, às 20 horas.
Responsável: Centro Acadêmico Pio XII

·PARQUE - AlCOOLiEIRO "

NACIONAL CAPAZ DE PRO
:DUZIR OITOCENTOS' E',·TRINTA E SEIS MIL LITROS POR'-DIA
Rio, (ARGUS_PRESS)

'Dados
.

estat�su.cos reunidos

pelos serviços técnicos es

pecializa,(1os do Instituto do

Açúcar e irClo Alcool, indicam
que o Nordeste dispõe, atua,L
mente, de um parque alco_

olfliro com c,apacidlade g'lo_
bal .para a produção diarila
de oitocentos e trinta e seis
mil litros, conforme Os le_

'vantamentos feitos por uní�
dades federativas.

Es�a,_s" infoormaçôes foram i cha' sintética ,naquela l:e_

reunidas 'por equipe de téc- giao do país.. assinalando_.3.

nico,s da revísta especÍl9:li_ j como "um empreendimento
3ada em temas econômicos proprietário" para a mesma.

"Des'env0Ivimento e conjun_1 Este tl:\ma foi alvo d'e um

jura" mantida pela con�e_ ..e,s�tui:l!o a�ter�or, no ��tiim�í!eração Nacional da Indus- mes de Junho, quancW) fOl

tria. levan tado 'Ü mercado brasi-
leiro de borracha: e os pro_

O estudo em questão é

,.
blemas acarre.ados pelo

focalizado na ca}:)ítulo "Ex_ "defict" 'no abas:tecimento
pansão IndustrIaJ" e versa

I
de;l-ta importante' matéria

sôbre a fabrkação de borra_ ,prima.

Os árbitros que mais a_

tuaram: João Lúcio Bara_

cuhy 7 vêzes, E'rico Straetz
Jr. fi vêzes; Augustô Platt

. 1

4 e Prof. Walmir Dias 2
vêzes.

Sic'�:� .

, � ��%����%��'�$�\������
Deputado que se vende
É tipo reles sabujo;
Não fica longe o que compra,
Ao fazer jôgO tão sujo.

KIVIPRÊGO POLí'l'ICO?
•.

O vereadorPaga-Pago pagou,' antes das eleições,
,lJ1ais de vinte mil cruzeiros de vassouras que distri
iluin:lã na FORD .

incluaive aos seus funcionários<i. -;�.
.

.'. ,

'(Iue para ganhar o pão de cada dia, foram obrigados
", aceitá-Ias e a engolirem as idéias políticas do pa.
trão prepotente. Os que êle segou no "ser fragante
tracou" no ôlho da rua,

CABEÇAS & CABEÇAS ,

- Ei! você aí! o que é que me diz dos Bornau
isens'!

- Eu? . " Pois é, ... cabeça não foi feita só para
.

sal' chapéu, e êles, cabeças duras, em vez, de usarem
'I cabeça, saíram para as cabeceiras nas maiores ca

beçadas que, se conhece. O resultado foi aquilo, ca

beccaram na chegada. Agora ... estão em cabeçudas
para curarem as cabeças inchadas.

LOBOS Â VISTA!
! Antes das eleições só se viam carneiros cordei-.

�j rcs .e

.:

carn e irjnhos nas hostes governamentais. Tu do
tt era bom. Eles eram os mais bonzinhos.
I '. .

.

,

Depóis das ele'içôes . . A EIffa, cpdmp, não fun,
cion ou mais direito; na segunda feira, para começar
f1 semana, só pifou quatro vezes e durante a noite
deixou muita gente, no escuro. Em alguns bairros está
'faltando água, e os caçadores de consciências estão
aí, dando dinheiro do Estado, aos milhões, para

com-,
' prar.ern deputados, a fim de comprometerem o início

do govêrno Celso. Os carneiros, como o colono velho,
após o pleito, jogaram fora o, disfarce encômodo e

:

surgiram os lobos. ",
J

RAMqS versus BORNHAUSEN

f'Francacente, vassoureiro, eu não entendi corno
.

é que o Iríneu perdeu, não podia perder ...
- Bobagem tua, Lanterneiro, Irineu nunca teve

'e não tem corrida para Ramos.
- Como? Não tem porque?
- Ora ... quando correu com o Aderbal, perdeu.

Ganhou do Deelke, mas agora correu com o Celso e

foi de grota outra vez ...

,

'- E a de senador?
- Aquela. '. foi isca.

T,raiu o seu eleitor
Quem seu mandato vendeu.
Que fazer com traidor ?
Dar desprezo,já morreu.

DEPUTADOS 'EM LEILãO
\ Nêsse lei1ã.o de .conscienc ias f�ceis., 'onde 'os mi
'ljc,ês; do ,povo' ésfão sendo embolsados' pOI' uns pou-

_.; -'o!\ traidores, �eve haver muitos interesses escusos.
Os homens que .não aeeitam o poder, estão assim

.ão assustadoá? em verdadeiro estado de alarme?
Achamos que sim, e o povo vê e compreende que êles,
para se salvarem, estão afogando em lama o próprio
'egislativo sa,crificadó, no caso pela indignidade del
IEeia dúzia de'salafrários, capa�es dê trairem os vo

tos que xeceberam_pela confiança do povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L". �l(/ce Matrimonial - Hoje, na Capela
.ro I:.ivino Espírito Santo, está marcado
um grande acontecimento social, às 10
hora", com o Enlace l\1:"1trimonial do Dr.

As moças �on osso "so- Daniel Barreto com a srta. Hemengarda
cidy", deveriam :debutar no Cunha Dutra.
Lira T. C. e no Clube 12 de Os padrinhos por p:lrte da noiva _ Re-
Agnsto. Os pais das �- ligtoso : Sr. e sra. Demostenes, Sr. e sra.
mas ,�astam muito dinheiro João Alcântara da Cunha e Sr. e sra. Zuri e sra. Célio Barreto, Sr. Ogê Barreto e

para sua apresentação. Er , Sunh::.. e Sr. e sra, Paulo Dutra. (Parte do Srta. Ione Brito Barreto, Sr. e �,.'a. Luiz

rado. Vamos vei- se chega . noivo) Sr. e sra. Senador Irineu Bornhau, de Oliveira Laus, \

mos a uma conclusão a scn, Sr. e c':a. Dr. Newtqn 'I'esserollí, Sr. Agradeço a gen.Ileza do convite e os

êste respeito. Francisco Barreto e Srta. Noêmia Barreto, meus calorosos votos-de um futuro ven, O SR. E SRA. Silvio (Silvia) Jung QOs

MM\ I 'I H ASPA R A �

J
Sr. e sra, Dr. Aldo SE:veriano de Olíveíra. turcso, é o que desejo aos dignos nuben- Santos, DIretor de Relações Públícae da

CO;�� rRUCÀO
No Civil (p/riolva) Sr. Sérgio Dutra e teso Sociedade Thália de Curitiba, ficou ím ,

IKMf\OC; BIIENCOURT
Srta. Eunice Rodrígues, Sr. Nelson Alves pressionado com o baile e a apresenta-

(A" sr'D.\Jl' 'ON' 1"0'
e Sra. Lais Callado Jannis, Sr. e sra. Ar- VALEU O ESFôRÇO - Felizmente fui cão das debutantes no Lira T. C. Gosta..

• A" J ,( (" ,." ,�" ,..., o A"', t...." naldo Dutra, Sr, e sra, Olímpio Cunha bem L'..lcedido com a grande festa que ram muitíssimo da sociedade da nossa

� "::"- . -
.

-- (p/noivo) Sr. e sra, Cvlando Barreto, Sr. apresentei a distinta sociedade de Fio. querida Ilha.
'"$$SiGtS'f..lí�SC:������'1�..o.;�.:-�;:��,,='!íí'4���••" ••• ", f.",,,,,_c:,-=.,,.,. t%%"'<%%%%'!;% e=.nu "i.'f.. .. \. •• ,. 'fe�'\.'#t-:.'\'%,,, ..�.'te'te •• .,.,i-...
---+- - -. - ------

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

rianópolís. Até o presente momento só
tenho recebido felicitações pelo movimen ..

tado bafe de gala que passou.

.\ '!l

GE Econolar
A desejado quof idode
GE o preço de economia

,lmm••a

r

voct PODE RECEBER

GRáTIS
O· PROPRIO REFRIGERAO.OR

QUE COMPROU!

_2

DESDE APENAS

CI$ 2.828,00

Retilínea Magnetica GE 11,7 pe s

Com porto que se fecho autamàticamentc,

-O maior c mais avançado �odêla de linhos

retos já fabricado,

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

Veja como é fócil !

No ato do compre. Você recebe um talão numerado que

concorre oo.iúlt imo sorteio dêste ano do Loteriol Federal

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

o refrigerador é seu
I

,

) I

II
I

ou

sem acrescimo e sem juros pelo
'�.

em 10 pagamentos
preço a vista.

MENSAIS
c "ma I/I!Iifa
ra()a-no� UI - ��O I-

�em eomptfJffll ·

Faça-nos uma visita sem compromisso

MACHADO & -CIA. S. A.
l'.\HT,\ P.\TENTE 20') D.\ n,\DIO GACClI.\

.)

TONY E CELY CAMPELO, a maior
dupla do Rádio e Televisão do Brasil,
estarão se apresentando pela primeira
vez nesta Capital no próximo dia doze
de novembro, ild Lira T. C., com lima

"S::it'éE' Elegante".

as,

ENCERRARAM com chave de ouro. Os

Srs. e sras. Antonio Pereira Olívelrn, Dr.
Célio Pei eira Oliveira, Rubens Pereira

Oliveira; Srtas. Leda Cotrin, Katia. P.
Oliveira e Regina P. O:iveira; .roven,

Amílcar Borges, Antonio Pereira Oliveira,
José Areoci, foi o grupo que fizeram' suo
cesso as seis horas da manhã, dando um

"show" à parte. Parabens. ' .

o COLUNISTA e sra., e o Sr. e Sra. Silvio

.!ung dos: Santos, jantaram no Restau

rante da srta, Olga Lima, às cinco da

manhã.

O SR. E SRA. Arno (Adelaide) Buerger,
Presidente do Tabajaras T. C., acontece,

ram ho grande baile.

OUTROS que aconteceram no baile das
debutantes: Sr. e sra, Dr. Walmor Car
doso da Silva, Sr. e sra, ROdrigo. Azambu,
ja, Sr. e sra. Joel Lange, Sr. e sra. Walter

Lang ; Srtas.: Neusa Campos, Maura e

Marli Noveletto, Vaníra. Wolf, Yara Sena;
Jovens: Datt�)Jio e Belfort Del Valle Araú

jo, Amilcar Cruz Lima, Alfredo Panneitt,
Nilson Campos, Dalmiro Mafra, Iran do

Livramento, Hélio da Nova, Heitor Schê.
Continuarei na próxima t;_dição.

A CASA de calçados "Três Garotos", foi
inaugurado com um coquetel no sábado

p. passado. No momento só há artigos pa,
ra eenhoras e senhoritas, Esta loja ficou
bem apropriada no gênero. Os meus pa

rabena aos seus proprietários pela grande
idéia.

A REVISTA que lancei em l10menagem
as debutantes, foi a surpresa da noite de

sábado p. pausado.

OUÇAM amanhã, o. Programa '''RADAR

NA SOCIEDADE", pelas ondas curtas e

médias da Rádio Guarujá, às 18,30 horas.

REVISTA "RADAR NA SOCIEDADE", é á

'novidade que 'lançarei no próximo mês
de novembro. Apresentarei as reportagens

- do baile qUe pasf.'')u E' aniversário de quín.,
Ze anos; como também outros ímportan
tes acontecimentos sociais da Capital e

do Estado. Aguardem.

Na .próximo domingo, .haverá DISCO
DAlN'CE no Lira T, C. A Miss Elegante
DISCO 'DANCE, Carmem Rosa Caldas
será apresentada. A orquestra do Clube,
estará presente para um "show".

AMANHÃ, às 16 horas, no prédio do
IAPC, será realizada a abertura da III.a

Exposição de Trabalhos Manuais, sob 'os
auspícios das sras. evangélicas das di
versas denominações que trabalham em

Santa Catarina. Agradeço a gentjleza
do convite.

MESES antee, muitos queriam saber

qual a atração de fora qUe o Clube iria

apresentar no baile de aniversário. Fica
mos em silêncio e apresentamos dezessete

belas moças desfilando numa passarela
com pétalas de rosas. Total: Ninguém se

lembrou de atrações de fora. As damas do

nosso "socíety" com os seus riquíssimos
modêlos de Paris, Londres e Nova York,
completaram' a atração da grande noite
de gala. Bastou ...

A ORQUESTRA dirigida pelo conhecido

Nabor,. deu um "show" surpreendente a

Cõdos os presentes.

REGINA Pereira Oliveira e Katia Pe,

reira Oliveira, foram as duas últimas de

butantes em deixar o Clube. Sairam às

seis horas da manhã de domingo.

tSSiáSS%%%SSSSS%SSs%%%s:snn%$se-.
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DR. AYRTON DE OLl
V�IRA

DOENÇAS DO PUL.�O
_ 'l'UBERCULOS. _

Consultório '- Rua Ftllpe

Schmldt, 88 _ T.I. 1801.
Horirlo: da. 1. � UI horu_,
Re.ldêncl. - "tUp. Scllmld ••
D.O 117.

Espeelalista em moléstia. de ,&l1UI e recto.

r"atamento de hemorroidal, fiatulu, eu.
Clnrala a.D&l

CONSULTORIO: --P.ua CeI. Pedro Demoro,
Estreito

1��3 _

DENIADURAS INFERIORES
M l!! T o D O P R O_P R 1,0

FIXAQAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAb DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'DS DE CANAL

HORARIO _ dàs 8 às 12 e das 18 às 20 horas

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Rud iulog istas : DRS, A. J. NóBREGA DE OLlVEIIU
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar -- Rins -

Torax - Ossos - Intestino, etc.
lIisterosalpiugografia Radiografia Obstétrica

(Gr:J.vidêi) - Radiologia Pediátrica.
f1ISPõE 'DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por-

ta (Almte, Lamêgo).
.

..

'':DITORA "O F."TADO" L rDA

11fKl'lf!SfNA FELlP[ sor.-tOT 37 �CIO lA-Eé! 5AO LvII

s. Q.
--__.-------------�----.....

f)A_.1�.SCOJ*�,A"�Tt»O� �

I "', _ . ._,. nos \tAPeJOS

�M',D�\. 'ftf�t/ �I
" •

�. �
.... SOBIRANA" f'aÁç,l 11 DI: NOVEMBRO - 18QVIN ..

aVÁ FELIPE SCIOlIDT

flUA!. "A 8ABI:RANA" DISTRITO DO J:8'fl>.1TO - CANTO

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

'�

"ua Çeuelh.lr. lb.fra� 110
I'elefone 8022 - C.xll.. Postal 189

IDd�rêço 'felei[ráUco iSTADO

DIR.TOM
'KuIJUI de 'Arruda Ramol

G & R E-N T.

1)0mJn(Cos Fernandes de Aquíao

• I

DR.

BE=:::::oPRISCOiiõdicàifôr'PritllsslõüãilOperaoõu - Doença. ae StnhO-
,. 1Ià .. _ � _ .. '. _ __ .. W ...

ra. - ClInlca d. ·Adulto.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER _, •

;�:::�::·";:;:5:�::::::·:; CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS Joao ..• Moniz
drade ) , Conaulta.: pela manhi no

Hospital de Garld.ad•. IA tardl d..

15.30 boras em d.lante no conlUl

tório, à Rua Nune. lIachado. 1'1,
esquina da Tlradentt. _ T.lel,
?766. Re,ldêncla _ Rua .arl-·
chal Gama D'Eoa. n.o ln: _ Til.
1120. j I é,. I ui

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
AngustIa _ Complexos - Ataques _ Mantas

Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletroehoque com anestesia

Insul1naterapia _ Cardiozolorapia _ SonoterapIa e

Psicoterapia.
DIreção dos Psíquíátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA I• DR. JOS� TAVARES IRACEMA •

i DR. IVAN BASTOa DE ANDRADE •

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
'

'j I
: Endereço: Avenida Mauro Ramo�, 286 ,I

DR. LAURO DAURA

I :
(Praça Etelv.lna Luz) !

CLINICÁ 81� ...

Especlallsta tm<-.;iIi.!..IU II. S" , .

nnor aa e via. url.nárlu. Cura ra. I

-:llcal da. Inlecçõe. aguc1u • crl
ntcae, do aparêlho genlto_urln}rlo
em amb('. o. sexoe. Do.no.. do

Qparêlho DIge.tlvo e do .1JI'lma

nerVObO. Horirlo: 10% � 11 •

2'oÍ! à. 6 hora. _ Con.uU6rlo:
Rua 'l'lradente•. 12 _ 1.0 andar
_ Fone 3246. at.ldlncla: ••1

Lacerda Coutinho, 11 (Chácara ••
Espanha _ Fon. 1141.

DR. ANTONIO MUNIZ Da

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPIDlA

Consultório: João Pinto, U _

Consulta: da. 1 b à. 17 hora., dli

rlamente. Meno. ao••ibadÓl. R'"
.,d,;nela: Bocaluva, 1811. Fonl 1'714

DR. WALMOl( ZOMER
GARCIA

Dlplumado pela FacUldad. NaolO
nal de Medicina da unlv.rlldadl

dO BrUU

Ex-Interno por concunO da ....r_

nldade_ElcOla. (StnlIlO do prOf.
Octivlo Rodrlgue. Lima). b
Interno do Serviço de ClrUr,11 do

IIospl.tal I.A.P.lil.T.C, do RIO d•

.janeíro. Médico do Boapl\a1 dI

Caridade e da lIa'lrl11dad. Dr,

Cario. Gorria.
DOENÇAS D. S.NBOAAS _

PARTOS _ OPIRACOla _

PARTO SEM DOR pelo m6todo
Pllco_protuailco

Consultório: Rua JoãO plnkl n. 10·

das 16.00 àl lS,OO hor... ....ndt

com horu marcad... T.I.fone

3035 - Re.ldêncla: Ru, G.nlral
Blttencour' n, 111.

/:(1f

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmldt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.
Residência Alameda

Adolfd Konder nO 27.

Caixa Postal 408.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

I

CL:tNICA GERAL I
Cçmsult6rio: Rua Cei. pe-I

dro Demoro 1.627 - Estrel- .

to, das 16 àlJ 19 horas (ao 1a-.
do da FarmácIa do Canto),

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

8387.

DR, BUBI GOMES

MENDONÇA
lI.nICO

Pré-Natal - Partos - Ope
de Se
Geral

rações - Doenças
nhoras - Clínica
Residência:

Rua Gal. Bittencol',.r\ D. 111,
Telefone: 2661.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt a. 17.
Esq, Alvaro d. C.."alll•.
Horário:

1"'as 16,00 jl.s 18,00, dlarla
.nente exr:etc aos sábadoJl

OH. NEWTON I)'AVILJ\
ClIWRGIA GIR.\L

Doença. I1e Senboru - ?rocto

logla _ 1I1e.rlcldr.d. .64lca.
Consultório: Rua Victor .11.
relle. n.o 28' _ Telefo·:l. 1107

Con.ultal: Dal U hOu,••m dlan...

Residência: Ji'one, 8.4n aua BIll
finDQU. n. 71.

S T U D I· O J U R í O I ( O

R.lDAfOHE!S
Osvatdo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andre
Nilo 'I'adasco - P-edro Paulo MachaQo .- Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. snveíra Lenzl

.

Mauricio dos Re1s _ advogado
Norberto Brand _ advogado

I
Advocacia cm geral no Estado dc

Santa Catarina

Correspondentes:
INGLATERRA 'BRASlLIA

i
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

ARGENTINA SAO PAULO
• Ed. SUL A�RICA 5° andar.
: Fones: 2198 e 2681
�••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••

_.

,�==================�='�
, I

CLUBE RECREATIVO

6 DE .JANEIRO

,PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRliÇOES
A CARGO DE

...

.-A G R I C 'O L A BRUNO

COLABORADORES
Prof. Barreiros Pilho _ Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

:irof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
ManoeJito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lanze - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges .i, Lázaro Bartolomeu.

PUHLICIDAD.
Osmar A. SchJ1ndwetm - Aldo -Fernandes - Vlrg1llo Diu

l
- Ivo Frutuoso.

H.PR.S.NTAftT.
Ilepr...ntàç6ee A. 8. Lua.LUa.
RJO:- Rua SeuloJ O••la. 4' - I .•

Tei IJ"IC
g P .... 1. Nua Vitória 167 -- e•• , ti _.

TeJ. U-8'"
""rvtço' Telerráflco da UNITID PRISS W-P)

AGJ:NTJ:S • CORR.SPO�n.NTI�
•• T ..dol ...uD.lcfpfo." �ANTA CATARINA

A.NUNC�JI
\4�".al" cea'ra'_, d. aeord. c••• ,_lMla •• ".,.,

'.'ar

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabiliza pelos
I,' elt(J� emitidos n05 artigos assinados.

L O T E S
Com grande tacllldade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penítencíáría. Podendo o comprador construir sua

casa! imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Bala 30a -

Fone 2391 e 3426.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

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

Tratar à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756.

ESTREITO

REABERTURA
Programa Para o

Mês de Outubro
DIA 8 � Sábado _

Soirée em homenagem à Miss Conti_
nente e l,a apresentacão das debu-
tantes de 1960.

-

DIA 16 - Domingo _

Brotolandia em Sociedade _ Apre
sentação daa Concorrentes ao título
"A Mais Bela Comerciária"

DIA 20 _ Quinta-feira -

Bingo da Casa da Amizade
DIA 22 - Sábado -

Noite dos Sonhos Dourados /_ Baile
de Apreesntação das Debutantes ins_
critas

DIA 29 _ Sábado -

Soirée "A Mais Bela Comerciária".
OBS.: - Será rig'orosamente eXigida a

carteira social e o talão do mês
indistintamente.

R.EGISTRO: N.o 167 _ C.R.E.A. 10.a REGIAO - S C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) _ COQUEIROS

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

'S\S%S%S%%S%%%%SSSSSS\SSSSSSSS%%%'�%'%%S%%SS'

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

DR. SAMUEL FO'NSECA
CIRURGIÃO . DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela' alta velocidade
HOHDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório· e Residência:
Rua J el'ônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com ho.l·as marcadas

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,

pateíuo, mas encontra-na seriamente enfermo e não

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

TERRENO VENDE·SE
16m. x 27 na Avenida Mauro Ramos, entre

os numeras, 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 hOl'ál'io
acima.

Escrilório de .Advocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - FlorlanópoUa
Dr. Acácio Garlbaldt S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Eviláslo Nery Caon

Questões TrabalhIstas - Causas c1vels, comerciaIs, crImi
nais e tlscals - Administração de bens _ Locação e ven

da de Imóveis - Natural1zação - Inventários - Cobran-'

ças _ Contabilidade': escritas, balanços, anál1se.u � �erlclu

A V I S O
Dr. Cuel'l\:iro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu
.

nicar ao" seus clientes e amigos, que reabrirá sua clí.

nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.
No mome;1to está em estudos de sua especialidade

em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultó'rio, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO, 2U7 _ EDIFíCIO .JOÃO ALFREDO CURITIBA

Rápido �'BARRIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

x x x

Em Organização
'l'rúfego Múluo com o "Transportes Osni" e

"T,·ansat·co - Transportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANóPOLIS
,

Fil1al
SAO PAULO

'Rua An�á!a n. 740
Telefon.e: 52-74-79

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlrí ln. 61
Telefone: 9-37-84
'End. Te!. TRANSVERDE

Rua Fco.O TolenUno n. 11

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

AgênCia
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32-17_33 e 32-17-37

End. TeI. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FiUal)
GRICIUMA
ARARANGUA

. Àiendemos 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, Araranguã, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Ot.oni, Tel'esópolis, �anuque e Pôrto Alelré.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

ê o Máximo- confôrto .ecseu lar
/

'e· Ràrf,ipe das

* Salvador
* São Paulo

-,SOFÁ.CAMA 'SONH'OBIL ..�
* Belo' Horizonte

Muito elegante, de encôsto baixo e amplos brcços ono

tômlcos. Manejo "Drop-Bcck", facílimo de abrir. Cama .

absolutamente sem dobra central. Molejo "Flexibel"

equilibrado, para perfeito confôrto com -a máxima du

rabilidade. Tecidos de padrões iné-

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

*Brasilia
* Rio

COLCHÃO DE MOLAS

DIVINO SUPER

Novos revestimentos em tecido de alto luxo,

Ccfm arabescos brilhantes! Revolucionária foi··

xo lateral com 560 ventiladores no colchão de

casal e 474 no de solteiro! Faces para frio e

calor I Molejo macio e silencioso, interligado
por molas helicoidais de diâmetro exato I

R"rCintido por 7 anos I
•

P-OLTRONA-CAMA

SONHOBEL

.: .

-

Forma excelente conjunto com

,
o Sofá-Cama So,Q,hobel. Estilo

completamente novo, com bra-

ços anatômicos. Molejo de mo- - �

Ias NO·SAG nas 3_almofadas,
de excepcionol coníôrfõ. Reves
timentos belíssimos, em tecidos

inéditos exclusivos. Pés de ma-

deira mais altos, com deslizado-
res. Modelos com e sem braços.

(

Probel
. da direito a UM CUPOM ,numerado

� \
.--"

Sorteie todos os mêses 1
)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-4- FLORIANóPOLIS, Quarta-Feira, 19 de Outubro de 1960·
....

"0 l�STADO" U i\lAlS Al'\TIGO lJI.\lUO IJE SANTA CATAJUNA

.� tJJZO DE DlREITO DA 4.a
VARA

_

DA COMARCA DE
FLORIANO'POL-'IS. - EDI
TAL DE CITACAO COM O
PRAZO DE 'TRINTA (30)

DIAS.

O Doutor TYCHO BRAHE
FERNANDES NETO, Juiz
Substituto da 6.a Circunscri
ção Juicíária, em exercício
elo Cargo de Juiz de Direito
da 4.(1. Vara - Feitos I,la Fa
%encla Públloa da Comarca
ele Ftortanópolis, Capital do
EsLaelo de Santa" Catarina,
na forma ,da lei, etc.
FAZ SABER aos que o

presente edital de cítação
com o prazo de trínta (30)
dí a s, virem ou dêleg conha,
cimento tiverem que, por
parte' de DEMETRIO MAES
TRI, r. a ação de usucapião
em que requereu perante
esto Juizo .. lhe foi dirigida a

petição ':'.0 teôr seguinte: -

Excelentíssimo Senhor Dou,
tor Juiz de Direito da 4.a
Vara desta Capital. DEME
TRIO MAESTRI, brasileiro,
casado, Pastor Protestante,
res.dents a' Estrada da Car;
vocíra sub-distrito de Saco

(os Limões, neste Mu�icípio
por seu procurador

.

Intra;

assinado, conforme mstru
menta de procuração anexo

(doc. número 1), advoga.9°
inscrito na O.A.B. - Secç::o
de Santa Catarina,. s?� nu�
mero 999, com escntono a

rua 'I:.rajano número 33, sa

la 4, nesta Capital, vem expor
e afinal requer a Vossa Ex

ce�ência o seguinte: - I.
Possui o suplicante por SI e

seus antecessore�" com .0
"animus domini" ha m�ls
de 20 (vinte), anos, sem in

terrupções ou oposição de

quem Quer Que se'Ja, a posse
mansa e pacífica de um ter
reno com a área de 16.700
(dezesseis mil c setecentos
metros qua·drodos), de f?r_
mato irregular, com 3 (tres)
casas de madeira situado no

lugar Carvoeira, subs-'distrito
de Saco dos Limões neste
município. ![ - O citado
terreno .tem as, seguintes di
mensões e- confrontações: a

linha de frente á estra.da da
Carvoeira. mede 7,50m (sete
mertos e· cincoenta centime
tros) ; a linha de fundos
mede 45,00m (quarenta e

cinco metros) e estrema com

propriedade de Eneo Alves de
Brito; a lateral nor,t'e é for
mada por uma linha quebra_
da em três lances, medindo
o primeiro a partir da· fren_
te, noventa e cinco metros
(95,00m). aproximadamente,
o segundo mede 22,00c (vinte
e dois) metros) (' o terceiso
mede a p r o x i m a damente
346,50m (trezentos e quar,tn
ta e seis metros e cincoenta
centímetros), estrema·ndo os

dois primeiros lances com

proprieda'de de Dilaudino de
Aguim' e o ú!,timo c-Qm Her_
l-r.ó1enes M. dos Santos e

Eneo Alves de Brito; a late_
ral sul, é' também formada
por uma linha quebrada em

três lances, medi'ndo o pri-

-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
HOSPITAIS- E CASA

DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS

caes. PETIÇÃO DE FOLHAS
29. Exce'entíssimo Senhor
Doutor Juiz de DireLto dia
4." Vara desta Capital. DE_
METRIO MAESTRI, por seu

advogado e procurador infEa
assinado, nos autos da Açao
de Usucapião em curso nesse

Juizo, em cumprimento ao

respeitável despacho de to,

lhas, e tendo em vista ,a. cer

tidão ':'.e folhas, do senhor
Oficial de Justiça, requer a

Vossa Excelência a citação de
Dona GUILHERMINA MELO,
confro-ntante do imóvel usu,
capíendo, na forma do dis-

2). III - Não possuindo o ::Josto no paragrafo 1.0 do
suplicante titnlos sobre o .irtígo 455 ':':0 Código de Pro
aludido imovel conforme cer- cesso =Clvíl, uma vez que a
tidão negativa anexa (do, .nesrna se encontra em lugar
curmento número 3), quer .ncerto e não sabi-do. Pede
adquirir o domiriío 'co mes., Deferimento. Florlanopclís,
mo com. tundamenot nos ar- 16 c,t setembro de 1960. (as;
tígos 550 e 552 do Código sínado) Francisco Simas Pe ,

Civil, e artigo da lei numero reíra. Estavam estampilhas SINDICATO DOS ENFERMEIROS E�,437, de 7 de março de 1955 �staduais no valor de C,l.·$1= '::.e conformidade com os 1,00, inclusive a respectiva EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOSartigos 454 e seguintes do taxa de saúde públiia

esta-ICódigo de Processo Civil. dual I:evidamente Inutiliza; E Cl�"PJTALIZAÇA-O 'DE SAuTAIV - Assim pede e requer a ia. Err, a dita petíçào foi i 1'1i
vcssa Excelência se digne proferido o seguinte despa,ouvir as testemunhas adían., ·:::l:to: J. �. conclusão. Floria�1 CATARINAte arroladas, as quais com, cópolís, 17 de setembro (,e
parecerão em Juizo, índe- 1960. (assinado) T y c h o E D I T 'A I..
pendente «íe Intimação, sen, Brahe F.ernandes Neto. su_1 O Sludicato dos Empregados em Emprêsas de Se-
to feita preliminarmente a bí 1 t' 1

-

Prí d C' I'
-

d S t C t
.

I�( o os au. 0'1 a �onc usao, guros rrva os e .apita Iz�çao e an a a 'arma,Justificação. c, julgada esta fOI o segumte 'Q,espacho: i dando cumprimento às instruções exped ida s pelo Mi-procede na formidade dos Expeça_se; na forma reque- 1 -' ,t" d T b I' I d tri C
' .

tll'tigos da Lei Processual a., rida, o edital de citação que
ru» erro o ra, a �10, n us ria e. _

omercio, con vo, a (�-cima referidos, cítacos 0S deverá ser publicado três I ?oS os seus associados para eleição do Delegado-Elei
confrontantes e seus con- (�! :vezes em um ,elos jornais I

tal' q ue deverá eleger o representante c lassista nas 1un[uguts o Doutor Promotor diários desta capital e uma tas de Jnlcamento e Revisão dos Institutos de AposenPÚblico e o Domino da União (1) 'no.,. Of'í 1 I
'"

.

�ez no .l.;'lar.lO .

reia (O tadoria e Pensões.e após os tram�tes legais, -ser Estar:o .F''ortanópnlís, 20 de
a._pr�sente Açao de Usuca, setembro de 1960. (assinado)
piao Julgada procedsnte, can_1 Tycho Brahe Fernandes Ne
cedendo ao suplicante o t1- to. SENTENCA. Vistos etc
tulo hábil de dominio sabre' Julgo por sentença a' [usti
o referido imóvel, a fim de ücacão constante de folhas
que possa transcreve-Io no c folhas, em que foi reque ,

;tegistro de Imóveis. V - O rente Demetrio Maestri, a

3upHcante protesta por to- fim de que produza os seus

dos o, meios de prova em ,:e'.·U�s c :.:grJ;j eIc:tJs, Ex
direito permitidas, bem como peça-se mandaio de citação
vistorias testemunhas, do- f) Domi�io .d,), União, na peR
cumentos, pericias, e requer �va dê :;cU rei)l'Jsentante le
desde já o depoimento pes_ gal e o doutor 4.0 Promotor
soai ·c.e quem queir� contes- Público ,na qualidade de re

tal' a presente sob pena de preseniante da Fazenda 'do
�onfesso, juntando a esta os Estado e ,do Orgão do Minis
Jocumentos inclusos. Da a tél"io Público, para todos
)resente o váior de cr$ .. ,. contestar8fn querendo, 'DO

'uOO,OO \dois mil e cem cru- prazo de trinta (30) dias os

,eiras), para efeitos fiscais. interessa::l.'os incertos, cita
:;'lorimópolis, 2 de junho de ção essa· que deverá ser feita
1959. (assinado) Francisco ed conformidade com oar.ti-
3imas Pereira, Testemunhas: go 455 (lo Código de Pro-
Aurino Marques da Silva, cesso Civil. Custas, afinál.
operária. Osmar Laurinde P.R.I. Florianópolis, 23 de
,ilva, Funcionário Público, abril de 1960. (assinado)
Aklo Paulo Pereira, Securi- Ma'noel Barbosa de LaceDda.
�ário. Es·tav,am estampilhas Juiz de Direito da 4.a Va.ra.
S:sfaduais no valor de cr$ E, para Que chegue ao co_

4,00, inclusive a respectiva nhecimento de todos mandou
taxa de saúde pública esta- expe::ilr o presente edital que
jual. Em a dita petição foi �erá fixa,do no luga rdo cos
)roferido o se!Juinte despa- tum e e pubUcado na forma
�ho: A. á conclusão, Floria_ ad lei. Dado e passado nesta
'1ópolis, 23 de junho de 1959. cidade (l.e Florianópolis, laos
(assinado) Waldemiro Cas- vinte e sei� ias do mês dr
�ae�. Subindo os autos á �entos e sessenta. Eu, Vi_
conclusão foi proferido o se_ nicius oGnzalga, Escrivão, o

guinte despacho: Designe o 'lubscrevi. (assinado) Tycho
�cnhor Escrivão dia e hora Brahe Fernandes Neto. Juiz
para a justificação, cientes de Direit_o da 4,a Vara .em

Os interessa,dos e o doutor exercício.
4.0 Promotor Público. Floria_ Confere com O original.
nópolis, 23 ,de junho de 1959. O Escrivão
(assinado) Waldemiro Cas- Vinicius Gonzaga

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
ELEIÇÃO DE REPRHSENTAiNTE .

DOS EMPREGA
DOS NA JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO DO
lNSTITUTO 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-

De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos

merciais de Minéríos oe Combustiveís Minerais de San- Empregados no Comércio de Florianópolis, convoco os

ta Catarína, por seu presidente vem na conformidad,e associados do Sindicato, para a Assembléia Geral Ex-
das instruções baixadas pelo 'Exmo.;Sr. Ministro do traordinária, a l"ealizar-se no próximo dia 27 (quinta-
Trabalho, Indústria e Comércio, CONVOCAR seus aR- feira), às 16 horas, em primeira convocação, com a pre-
saciados para a eleição do sel! Delegado-Eleitor que

senca mínima de 2/3 dos associados e em segunda cOn-

\>ocaç'ão, com qualquer número, às 18,30 horas, a fim departicipará da escolha do rePresentaHte dos emprega- -

dos na Junta de Julgamento e Revisão" na Del,egacia do
ser escolhido, em ,escrutínio secreto o DELEGADO-

IAPETC, em Florianópolis, Capital do Estado de Santa ELEITOR e respectivo Suplente, 11ara eleger os repre-

Catarina. A Eleição terá lugar na séde da 'Federação sentantes classistas na Junta d'e Revisão e Julgamento
dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Santa Ca- do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comel'ciá-

tal'ina, à Rua Tenente Silveira, 20. andar, em primeira rios, nos têrmos da Portaria Minísterial 216 de. 6 de

I.convocação às 19,30 (dezenove e trinta horas) cOm a
outubro P: pa�s�cto, Cómun.ica, olltro�sim, que acha-se

presença d,e, peló menos, 2/3 (dois terços) dos Asso�ia",. aberta a lllS?rIçaO d� candldatos. ii ?ELE(�ADO-ELEI-
I dos em c d'

-

d tI' I TOR as qUais deverao obedecer as ll1strucoes da refe-
• ·011 ,lç?eS ·e vo·ar, _e, �om qua qu:l' numero. em rida Portaria. "

segunda e ultima convocaçao as 20,3-0 (vll1te e tnnta
FI

. ,

I' Ir:: d O t b d 1h ' ) dI' Ol'lanopo IS, u e u li 1'0 e 960,Olas , na mesma ata e no mesmo loca.
F

.

H' 'd' A t
' .

Informa outrossim que o presente edital' é identi-
< ra\lclsco Igl lO man e - Secretano

(:0 ao afixado nos lo,cais de trabalho.
Comunica, outrossim, que a partir do dia seguinte

deste edital e da fixação do mesmo, fita aberto o praz.
dI:! 8 (oito) dias consecutivos para a inscrição de ,can

didatos a Delegado Eleitor, na Secretaria dêste Sin
dicato.

Florianópolis, 15 de Outubro de 1.960
Ernesto Theo Blanc'){

melro, a partir da frente,
a5,OOm (oitenta e' cinco me,

tros) , aproxímadamente, o

segundo mede 15,05m (quin
ze metros e cincoenta cen

tímetros) 'o' o terreiro mede
358,50m (trezentos e cinco,
enta e oito metros e cinco
enta centímetros), aprori,
madamente, estrema'ndo os

dois primeiros lances, com

propriedade de Ascendína
Ignes Rodrigues e o últtmo
.iom propriedade de ouüher,
mina Melo, tudo conforme
planta anexa (doc. número

o l4W1Dr�SO de
CaJo Popufur do 8ffi.S{�

A VOZ DE OURO

1960
pela

RÁDIO GUARUJÁ
EM. ONDAS MEDIAG f CURTAQ

..

PARTICIPE E GANHE EgTE� PREM'()�:
� ,

o UM RADIO FONOGRAFO ABC 1QbO PARA O
VtNCEDOR 00 CONCUR90 EM QANTA CATARINA

li
- 0MA VIAGEM AOg €QTADOg UNIOOG PfLA REAL

i;i [QTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg.

(; j CONTRATO EM RÁDIO E TELEVlg,.(O POR uM ANO
;1 r.O V(NCEOOR DA FINAL1:1

COM

na MOIO GUARUJÁ durarrte o

comercial, .,
i

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDlTÁJ.. DE CONVOCAç.ÃO

Na qualidade de Presidente do Sindicato dos En
í'c rrnei ros e Empregados em Hospitais e Casa de Saud..
de F'lorianópol is, convoco os Asso:::iados' do Sindicato
para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no proximo dia 28 (sexta-feira), as 16 horas, em p1'Í
n.e ira convo. açâo, com a presença mínima de 2/3 dos
Associados, e em segunda convocação, com qualquer
numero, as 18, (duas horas após) afim de ser esolhido,
cm escrutínio se ; réto, o DELEGADO ELEITOR, e 1'e;;

pectivo Suplente, para eleger os representantes c ia s
sistas na Junta de Revisão e Julgamento do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, nos

lermos ela Portaria Minístêrial, 216 de 6 de Outubro 1'.
passado. Comuníco, 'outrossim, que se acha aberta H

insci-içâo' de candidatos a Delegado-Eleitor, as quais
deverão obedecer as instruções da referida Port ni.i.

Florianópolis, aos 15 de Outubro de 1960
Rainoldo Carlos SelI

Presidente

A eleição será efetuada cm assembléia ger.i l ex

traordinária a ser realizada a 28 de outubro p. v indou ro
- às 16 horas, em la convocação - e será pro, essada
per-ante a lVIesa Coletora designada, que funcionará na

sede provisória desta Entidade, no terceiro andar do
('-difício da Conf2itaria Chiquinho nEsta Capitat

Só poderão votar os associados do Sincti. ato qui-,
tes com os cofres sociais que contém mai" de ,.;eis I11C�
8es de inscrição e maÍf; 'de dois anos de �x,'2r,_íc:io di\
atividade.

Os associados deverão comparecer d LI �'an te o ho
l'ário de fun.cionamento dá Mesa Coletora, munidos ele
pro,'a de identidade.

Dado- que não ::;eja atingido o "quol'um" p;'cvist
no art. 4° - alínea "'a," da

. Portaria nO 216 de \) -ell
outubro de 1960, isto é, não se verifIqne a presença de
!�e!o menos 2/3 dos associados em (olldiçõe;; de voo

lar, a eleição será realizada duas horas depois - às 1)
horas -- no mesmo dia ,e local, com qualquer número,
indpendentement,e de nova convocacão.

O prazO' paIa a in�crí,i:;ão clõs Z�mdidêlto� a Delega
do-Eleitor será de 8 (.oitO) dias C01'I'ído�, contados
partir de 18 do mês em curso.

Florainópolis, 17 de O,utuuro de 1960
Hilton G. Lins - Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS COMERCIAIS DE MI
NÉRIOS E COMBUSTIVEIS MINE-

RAIS DE SANTA CATARINA

UÔJ; UO�I;;
PAGUE DEPQtg

CRUZEIRO PRAZO

Presidente

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

'DARD VANGUARD ano 1. 950, q�latro 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 sel.' es
tudada o financiamento de uma parte, Negócio interes
sante e de oportunidade.

Tratar tonos os dias úteis pe'lo telefone 31-Dl.

--------�_._-------------

A L U G A· - S E
ALUGAM-SE 3 ESCRIToÓRIOS RECÉM CONS

TRUIDOS, PRIMEIRA LOCAÇÃO, RUA VITOR
MEIRELLES N.o 12, AVrOS DO CONSULTóRIO
DO DR. P.oLYDOUO.

v ( N D E·_ S E
AS SEGUIN'l'ES PROPRIEDADES:
Rua Conselheiro Mafra, 168
Rua Alvaro de Carvalho, 45

Rua Tte. Silveira, 77.
Tratar C0111 Paulo Silva

PRECISA-SE
."

I�APAZ PARA BALCÃO
na MODELAR

E C,i\RTAZTSTA

V E N D E S E
ótima casa re�idencüd nu Bairro Agronôllllcll, C0111

2 salas, 3 quartos, banheiro, cozinha, dependências de
·mpregada e porão ha.bitável.

Tratar no Edifício Sul América, 5.° 1111(lar, s/501 ou

pelos leIs.: ?198 e 2681.
'--------_._----- -- ---

SINDICATO DOS EMP'REGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANOPOLlS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

B'ELISSIMO TERRENO

V E N D E· - SE
'i'encle"se 1 (um) excelente lote de terreno, medindo

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

a,cha�se praticamente cercado de excelentes e l!ovíssi
mas construções, todas elas de bom acabamento. Esgoto,
água e luz. Trata-se de excelente negócio, não só para
aquele..;; que desejam construir, como também pal'a apli
cação ele cup-ital, pois' a valorizaçã.) é realmente espan
tosa. 1 �_I i'f I

Illformações: Dias úteis - das 8 às 12 e da.s 14 às
18 horas, pelo telefone 31-9.1 - fóra desse horário
telefone 34-67.

MIGUEL ATHERINOS
MISSA DE 10 ANO

As famílias de Theodócio e Jorge Miguel Athel:inos
convidam seus parentes e amigos para a M-issa do 10
ano do falecimento do seu saudos,o pai

MIGUEL ATHERINOS
- Rua Irmão Joaquim, 25 r que mandam c-elebral' no próximo dia 21 às 8 horas, na

N E S T A I Igreja ortodoxa São Nicolau à rua Tenente Silveira.
:) Antecipadamente agl'adecem a todo,;, o comparecimento.���=��==,������������

I
.1

,:='·��:J·"",!_;:;;?""i'?'f'§:ll!,Z-� Iiili_Z7lll1111=__IIIr-.-"....,•.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.i;" <.�',;.:::;>,'
;'0 EST@.O" O MÁIS ANTIGO DIAnIO DE S. ChTA�A

FLUMINENS�. X GRÊMIO,Ã'NA'íõiTE%ÜÊ%iiôjÊ:%iM%iL%vÃifôSêíivÊs%':%El:h:::;:,t·h�j�:I�S;il:�%;;S;;irdi�%J:%Ài;a%;;Ch=�·�s�%��%Rl��%:��g���'
da pugna da sene enire Fluminense, Campeão Carioca, e Grêmio, tetra-Campeão Gaúcho, pela Taça "Brasil". Os' sulinos chegaram ao Rio; anteontem,
aprese.ntand� í��os muita 'disposição e demonstrando que qu erem repetir a vitória conquistada em Pôrto Alegre" há uma semana, quando· lograram quebrar
longa lnvencíhílídada dos írícolores carlocas. Caso vença o Fluminense, haverá um terceiro jo go no mesmo local; provavelmente na próxima sexta-feira.

�%%S�\SSS%SSS%%S%.SSS%S%SSSSS%%%%S%S%%%%%%S%%%%%SS%S%Sssss�=,ssSSSSSSSiSS%S�S%%SSSSSSSS%$SSSS%$�'SSSSS%S:%SS�:S%SSSSSS%��.,"'����,�"\�����%,��,�"��,��.
,--- _. ,..

' CAMPEONAarO CARIOCA DE FUTEBOL .

Com os resultados da segunda rodada do retornoi
do Campeonato Carioca de Futebol: Flamengo 2 X Bon-

sucesso 1, Botafogo 1 X Bangú 1, América 4 X Olaria 1,
Vasco 2 X Madureira a, Fluminense 1 X Portuguesa O
e São Cristovão O X Canto do_Rio O, temos a seguinae
classificação:

No Setor Amadoris
1.0 .]ugar Fluminense, 2 p.p.:
2.0 lugar América, 4 p.p.

t
3.° lugar - Botafogo, 7 p.p.

a
4.0 lugar - Vasco e Flamengo, 8 p.p.
5.0 lugar - Canto do Rio, 14 p.p.
6.° lugar Bangú, 17 p.p.
7.0 lugar Portuguesa, Olaria e Madureira, 18
8.° lugar Bonsucesso, 20
9.° lugar - São Cristovão, 22 pontos perdidos.

A Federação Atlética oa,
tarinense continua aguar;
dando resposta do' Sr. vi,
tor Garbi, Presidente da

Liga de Blumenau, a res,

peito d'a realização do Cam ,

peonato Estadual juvenil'
naquela c�:!.Iade. Como se

sabe, Itajaí, séde indicada
para sua realização, só,
mente poderá levar a efei
to no mês de novembro

próximo. A FAC, entretan,
to, está empenhada em

realizá.Jo de uma vez por
todas, pOis dêste agõsto o

referudo campeonato vem
sendo transferido. Casa
Blumenau também não

possa assumir sua patrocl;

nação para Os días 22 e 23

do corrente, o Sr. Od] Va
rela tentará a Liga Atlé,
tica Norte Catarinense, ma

cidade de Joinville.

mesma deve ser colocada
na práttca imediatamente.
A equipe coordenadora já
está em tempo de ser for

mada tal como
.

indicação'
do s�pervisor técnico, an

xiliares etc. � fim de tu,
,

gírmo , das tmprovisações
em qUe sempre nossas 'se

leções são formadas. Pelos

jogos abertos realizados' em

Brusque, tívemosra satisfa_
ção de verificar o grande
número ;e!e ótimos atletas

que existe em nossos mu,

nicípios, capaz técnícamen;
te fie formar Ia maior c

melhor equipe já organiza;
da em nosso Estado. Surge
assim, pela primeira vez, a

'nossa chance de sermos

bem representados em

Campeonatos Brasileiros.

Acreditamos que a FAC não

perderá esta oportunidade,
não envícando esforços no

sentido de levar tão grarr,
diosa iniciativa. Não deve,

mos nos esquecer que a

formação de uma boa se

leção, é sem dúvida algu,
ma o reflexo de urr

administração :i'e Federa_

, ções.

Assunto que vem toman
do séria atenção do Oon;

selho Técnico I::::e Basque ,

tebol da FAC, é a formação
do selecionado eats rínense.
Pretende o Presidente da,

quele Conselho, formar
uma equipe coordenadora,
que viria .dêste modo, a;dl_

ministrar e dirigir técní,
camente nosso selecionado.
A idéia realmente é exê�_
lente,

.

mas lembramos aos

dirigentes da FAC, que ,a

Os universitários, bi

campeões da cidade, pre ,

tendem realizar intensivos

treinamentos, visando sua

participação no eampeona,
estadual. O Clube Umíver ,

sítárío, agora com a segura

orientação técnica do pro,

resor Nil'::'O SeU, está em,

penhado na conquista do

Bi-Campeonato estadual.

o U T U B R O
Dia - vinte e três - Disco Dance cem atrações

e apresentação da Miss EI Disco Dance.
Dia - T'rifita - Disco Dance com atrações ...

O Cruzeiro do Saco dos

Limões campeão citadino

de vol�ibOI, na categoria
de juvenil, será o represen

tante de Florianópolis, no

campeonato esta;dual a ser

realizado nos próximos dias

2 e 23 do corente mês. Pe

lo que fomos informados, a

equipe d Cruzeiro não vem

se dedica'ndo aos treíllJa'

mentos parecendo_nos, as_

sim não estar imbu�c'.'a da

gra�de resposabilidade que

se lhe apresenta. Registra

mos, portanto, nossa adver_,tência.
-------

u
,..

PROGRAMA DO MES
O U T U B R O

DIA 23 (Domingo)

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sáhado) -
Soirée em benefício da So cledade Amparo a Velhice

Apresentação da Cantora "ANA LUCIA".

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

EDITAL
O Delegado, do Insfituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comer,ciários, nO Estado de Santa Catarina,
comunica aos Srs. Empregadores vinculados a êste

Instituto que, de acôrdo ,com o que determina a Lei O�'
ganica de Previdência Social, foi �,llspensa, a parttr
de setembro p. ,passado, o recolhimento da taxa de 1%

para o 'iServiço de Assistência Médi,ca.

Florianópolis, 17 de outubro dE: 1960
Antonio Gustavo Werner

Resp/ pi Expediente Delegacia

Hoje à noite, em reunião,
à FAC, resolverá de uma

'vez por todas, a realização
do Campeonato citadino de

basquetebol referente à

segun;:�la divisão. Também

na reunião de hoje, a FAC

solucionará o caso do Tor_

neio Extra de Basquetebol
, Femi>nino.

F,altam apenas 10 dias

para que as Ligas do In_

terior comuniquem à FAC

de s''i-a participação no

campeonato estadual de

basquetebol, que será rea,

lízado em 12 1�le novembro

próximo em nossa Capi_
tal. Por'solicitaçãd da FAC,
chamamos a atenção dos

senhores presidentes, que

até o dia 22 deste mês, as

inscrições dos clubes cam,

:peões, deverão esüar na

secretaria da Fejdleração.
Conforme nos informou o

sr. Odi Varela, presidente
da FAC, até o momento,
não recebeu respostas. dos

ofícios e teelgramas que
foram- enviados na semana

retrazadà a todas as ligas
do interi�r. Em vista Idtisso,
a FAC está encontrando
dificuldades em organizar
a parte administrativa do

campeonato.

classtfícação final, obede,
ceu à seguinte ordem:
Campeão Clube DOze de
Agosto com 12 pontos ga;

nhos; Vice Campeão, ca;
ravana do Ar, co

tos e terceiro lugar Clube

Untversttárjo com 5 pontos
ganhos.

O Clube Doze, em 6 ío,
gos, converteu 319 pontos,
contra, 234, consignando um

saldo.de 76. Os dozistas
conseguiram �a média de

53,1 ponltos por partida,
que pode ser considerada
como excelente. O Carava,
na do Ar) Vice-Campeão,
converteu 214 pontos no

ataque, sofrendo 227 contra
com o deficit de 16. A mé�
dia de pontos alcançados
pelo Caravana, foi IcJe 43,2
por partida. O Clube Unl;

versitário, obteve o menor

índice, com 173 pontos pró
e 233 contra; sofrendo um

deficit de 60 pontos. A
média por partida, obtida
pelos ucíversttádros foi
fraquíssima, alcançando a,
penas -34,6 pontos.

Campeonato Brasileiro:
Santa Catarina dentro de

IClois meses participará de

mais um campeonato brasL
leiro. Como é do conheci,

mento de todos, não será
êste o primeiro nem o. se

gundo €Im que o nosso Es
tado se fará representar.
Já tomamos parte em mui
tos outros e, como sempre,
no fim da jornada, apre,
sentamos o mesmo saldo
de Ic'ecepções. Infelizmente
esta é a realidade dos ta,

tos, que são Inegáveis. Des;
ta feita porém, a Federa;

ção Atlética Catarinense,
pretende elaborar um pla,
no de trabalho realmente
efetivo, a fim de excluir o

nosso basquetebol da eter;
na lanterninha. Assim sen,

ICiO, todo o apoio todo Q in;
centivo c princi�almente Ia

organização estará, imperan
do em nosso selecion�do.
Se realmente for executado
o que está sendo pré.,esta.
belecido pela FAC, temos
certeza que no Estado do

Ceará, nossa seleção pro
vará toda sua vitalida:d1e
tod'!l, a capacidade, qU�
existe -atualmente em po_
tencial. Assim sendo, diante
da vonta:c:e realizadora dos
mentores dia FAC, acom_

pa1nhaJ.;emos através de
nosos programas, todas as
iniciativas relativas ao nos_
so selecionado.

Na relação ic'e cestínhas,
Cambirela, do Caravana do

Ar, conquistou a primeira
colocação

'
com 92 qontos,

demonstrando- assim, ter
sido o atléta que mais: pro
duzíu, pois totalizou 45 pOI'
centos '::'Os pontos conver,

tidos por sua equipe. Sem
dúvida alguma, Cambirela
provou sua notável aptidão.
de cestinha. Em segundo
lugar, aparece Torrado do
Clube Doze, com 79 pon,
tos; em 3.0 - Donald, tam,
bérn cio Doze com 64; 4.0
- Mário César ldio Clube
Universitário com 50 pon_
tos; em 5.° lugar, Dobesl do
Doze com 48;· 6.0 Negri dlo
Caravana do Ar, com' 41;
7.° lugar Mauro do Univer_
sitário com 3 7pontos; 8.0

lugar Lima, também do
Universitário com 36 pon_
tos; surgindo em 9.° lugar
Peddinho do Doze com 29
e em 10;0 lugar, Machado,
ICO Doze com 21 pontos.
Como se pode notar, os

aUétas do Clube Doze obtL
veram uma ótima regulari_
dade, pois nada menos do

Ique 5 Jogadores, figuram
nos dez primeiros lugades
na clasificação ,d't! cesti
:nhas.

Com a realização da úl_
tima rodada do Campeona_
to Cita:c.lino de. Basquetebol,
na categoria de Adultos,
apresentamos hoje, os da

dos ,numéricos alcançados
pelas equipes que concorre_
ram ao título máximo da
cidade. Assim sendo, a

Segundo nossas observa'.
I

ções, apuramos também, a

seleção ideal do campeona_

to, naturalmente de acõrdo
com a produção dos atlé_

(continua na 2.a pág.)

----..
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Bedeu,etndes unternehrrien der deutschen pharmazeutif chen In�u'Strie sucht jungen Mediziner fuer den Postell

eines Assistenten des wiss·ensehaftlichEm Leiters (feste Anstellullg).

Taetigikeitsge»iet: '. . .

Wissenschaftliche Ausbildung der Aerztebesucher, BearbeItung khl1l&cher Pruefungen, Kontakt zu medizinis'

chen Fakultaeten des Landes.

Éin Auf.enthalt im Stammhaus der Firma

Gefordert 'Wird:
1. Alte1' zwischen 26 und 32 J�hren. ...

2. Abgeschlossenes MedizinstudlUr� anhbraslShalllshckher Fta.kultaet.
Perfekte portu,giesische und neutsc e pra.c. en n 11lsse.

!. Paedagogische Faehigkeiten und Erfahrnngen: .
.

G t A sehen gewandrtes Auftreten, ,energlsch und dynanusche Persoenlichkeit.
5 u es us , .

.' k'G�boten wird: Gutes Gehalt und Auf�tlegsmo�ghC�Me:�:n. .

t t" d1ese Zeitul1g. Ausfuehrlicher
S'.h '·ftl' h Bewerbungen sind einzurelChen nn er e ICO aSSIS en : an

- 11 IC e
neuestes Lj.chtbild und Gehalt sansprueche bttte beifuegen.

Leben1>lauf, Roeferenzen,
benen Anspruechen nkht genuegell, werdel1 nicht beruecksi.chtigt. .

Eewerbungen, die den oben ang�;.es:SS%%%%U %S,,:; ""Si' S$%%SSSS'%SS$$S%SS$%Stf%q;sS%$S$SSSiS%SS%S5·S�S%SS\, S'ISSS"_'

in lJeutschI �nd ist vorgesehen.
I'
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nau e Brusque o FIá :!Ó Flu
citadino.
Em Fpolís: F�gueirense x

.Avaí
Em Blumenau: Palmeiras

x Olímpico
Em Itajaí: Cimenport .:X:

Marcílio Dias
Em Brusque: Paisal"ú x

Carlos Renaux
x x x

O troféu Carlos Bonetti
ínstttuído

'

Pelo Departa.,
menta da RáJd:io Gurujá,
contínua :senldo liderado por
diversas equípe., dos mais
diversos lugares do Esta.(!'o
catarinense. Oficialmente o

troféu "série Invictaí Carlos
Bonetti", ficará I�:e passe
do clube que conseguir cín,
co vitórias em sequência
contando.ss, dois ponto�
para cada vitódia e um por
empate,

x x x

A equipe do União vem

:'te contratar Q zagueiro
central Vital que pertencia
ao Palmeiras.·O avante
Pipi, que militava no Es_
tiva de Itajaí e o arqueiro
Costinha que atuava na

várzea da capital catarL

nense, mais conhecido nos
meios esportivos ide Timbó
como Rôsca. Portanto bons
reforços conquistou o' clube
timboense para o torneio
Ministro Luiz Gallotti.

TAÇA EFICI:€NCIA

Na disputa da Taça Eficiência, marcha agora na

frente o Vasco com 187, vindo a seguir o Fluminense,
com 183; Botafogo, com 176; América, com 170; Fla
mengo, com 164; Madureira 91; Olaría, 88; Canto do

Rio, 74; Bangú, 70; Portuguesa, 67; São Cristovão, 51
e Bonsucesso, 50.

A a.a RODADA

A terceira rodada marca os jogos que seguem :

Bangú X América, Olaria X F'lumiuense, Portuguesa X

Botafogo, Madureira X Ffamengo, Vasco X São Cristo
vão e Bonsucesso X Canto do Rio.

CAMPEONATO MUNDIAL DE
VOLEIBOL

A diretoria do Marcílío

Dias vem de se. manifestar

f�vorável a contratação do
atacante Míma, que se en.

cO':::tra emprestado pelo
Almirante Barroso ao Pai_

sandú de Brusque. Pensam
os mentores do clube mar,

cílísta contratar o destaca,
;Co avante para reforçar
seu quinteto ofensivo.

x x x

Notícias extras oficiais
nos dão conta que o ata,

cante paranaense Orion
retornará ao futebol cata,

rinense, voltando a ves,tir
a camisa do Olímpico. Jun,
tamente com o paranaense
regressará Paraná que foi

emprestado ao Ferroviário
de Cur-itiba. Dois bons re

forços para o clube da
Baixada.

x x x

A diretoria do Baependã
de Jaraguá do Sul, contí;
nua empenhada na cüns_

i1:rução do alambrado em

sua praça �;e esporte, tor_
na,nldo_se assim apta para
os jogos peLo estadual sa
tisfazendo assim a exl.gên_ I
cia da �CF. x x IA terceira rodada do

campeonato catarinense de I

futebol marca clássicos re

gionais. Des,ta forma, 'te
remos em Fpo�is, Ulu,me-

O Brasil será palco de

mag,r.lfico espe,táculo por
ocasião da realização �los
Campeonatos Mund:iais de
'Voleibol, Imasculino e fe_
mínimo. Dentro. de duas s�:_
manas, vários países esta_
rão representados com sua

.

força máxima, para a con_

quista do título mundial,
cuja disputa será levada a

efeito no Es.tad'o da Gua_
nabara. O Certame Mun_
dial vem causan:::l.o enorme

expectativa, devido à pre_
sença da União Soviética e

da Tchecoslováquia, porta_.
dores do melhor voleibol,
praticado ,no mundo. IAs moças brasileiras es_

tão concentra:::l.:as na cidade
de Volt,a Redónda, treinan_
do intensivame,nte sob as

ordens do grande técnico do
-

Fluminense, sr. Zoulo Ra_

belo. Enquanto isso, o.s

,nossos astros dOI esporte da

rêde, treinam em Caio Mar_

tins' com a orientação ;téc_
nica do paulista Renato

Cardoso. Embora o nível
técnico._dos países europeus
esteja na proporção de 3

parai 1, em relação, aos paí_
ses americanos, o Bl'af !

espera fazer boa figura
levando em consiod�eração d�
sel( o patrocina;d:or do c'am_
peonato em questão.

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

CONVITE
A diretoria do Fluminénse F. C. tem o prazer de

convidar seus associados e simpatizantes, para a grano
de Soirée que fará realizar em sua séde social - a rua

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

Ficaremos grato com sua honrosa presença
A DIRETORIA

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�om�lô .contra Jânio: sus�eito já foi �eti�o
denuncia ao DOPS. Nada em saber da ventilação da mental; 2) saber se não denuncia como esta são
se sabe das maquinações noticia. está querendo publicidade; sabid�ú. c<?nstantemente e

do complô, .a não ser que Salientou que real- 3) se !it denuncia tem sen- a maioria e alarma falso."

que o plano envolvia ape- mente o DOPS 'tinha re- tido, saber se o complô é Adian�u ainda o sr.

nas uma pessoa (o pro- cebido uma
. d�uncia e movido por inimizade, pes- Eurico �l�anda que a Or-

prio Celestino) sem maio- preso um Indivíduo que soaI a Jânio ou se e por dem Pnlitíca e SOCIal (que
res riscos. está sendo submetido a mando de alguem. prendeu Incomunícavel o

Celestino, na repartição lnterrogatorío. Pretende- "Bstamoà fazendo tudo neuncíado) ra tomou me-

da Ordem Politica e So- se apurar a verdade do sigilosamente, sem precí- didas acauteladoras no

cial foi submetido a exa- fato por varias anguloa; pitacão. Não queremos dar sentido de proteger a vida
me psiquiatrico, sem ser 1) saber se o preso é debil o fato a publico porque do sr. Jânio Quadros.
considerado um louco. De
pôa , e ficou preso íncomu
nicavel.

DOPS ATESTA
.Posterlormente, entra

ram em contato com o di
retor do DOPS, sr Eurico
Miranda que, também, a

principio, ficou surpreso

Antonio Celeatíno dos

santos, natural de Ouri
nhos, foi preso pelo DO
PS de S. Paulo com base
numa denuncia do capi
tão Joaquim Leite de Al

meida, acusado de ser

portador de plano para a

eliminação do sr. Jânio
Qaudros.
Dias atrás, o capitão

Leite de Almeida teria si
do procurado por Celesti
no que lhe ofereceu o pla
no. Crendo estar diante
de um louco, ou diante de
uma "fria" janista ou po
licial, ele recusou, sem dar
maior atenção à historia.

- Posteriormente formulou a

A AIÁFA'MA DO LADO Df LA'
os ATUAIS INSPETORk%Siífiit'itlélltllélõ
PLEITEIAM LEI EM BENEFíCIO PRóPRIO.
TRISTE EXEMPLO, DIGNO DO TRISTE FIM.

De há muito, os atuais Inspetores de F'iscali,

zação da Fazenda, esquecidos do ,carater de transi
toriedade da comissão que exercem, ,- alguns se

davam ares de "donos" do cargo - objetivavam,
com a malícia, sua efetivação: duas du mais tenta
tivas frustradas com o' ex-Secretário Hercílio Deeke j

homenagearam-no, certa vêz, para, ao final, entre
gar-lhe memorial, onde, sem escrúpulo e com pre
juizo de tôda a classe, insistiam nela.

O ex-Secnetário olhou-os desconfiado - conhe
cia-os bem, pudera - não lhes disse sim nem não,
pôs o almaço no bôlso para estudá-lo, do bôlso à
gaveta, até seu fim melancólico no cesto de papéis.

Voltam à carga, no entanto, neste vale tudo de
fim de govêrno.

Contrariando os interêsses de todos os fiscais,
elaboram discutível projeto de lei para a criação de
tireze cargos isolados, de provimento efetivo, .com

as vantagens da função gratificada, - essas van

tagens da função admitem-nas como direitos, ad
quiridos (?!) temerosos de sua redutibilidade. O
bom senso - e direito é bom senso, dizem - em

princípio, repele a idéia de lei específica para mais
de dúzia de 'cargos isolados na mesma classe - Êta
gente viva, entre uma conversa e outra, inventa isso,
que .ma is parece nova carreira, uma vergonha,

Lei específica para' um cargo isolado, ou dois,
no máximo, têmo-Ia corno regular j o que excede
disso - treze, nem mais nem menos, um diretor,
onze Inspetores ele Fiscalização e um Inspetor de
Postos Fis-cais, de reboque àqueles - é irregular,
de morte, riô-Io cochicha irreverente fiscal.

Vejamos, eIrlj cifra, o mínimo que lhes dará a
pepineira: nível 1-25 Cr$ 17.600,00, quota de pro
dução Cr$ 17.500,00 e Cr$ 130.000,00 de percentagem
neste exercício j para o seguinte, de 61, tanto a quo
ta de produção como a percentagem aumentarão, o

que lhes possibtlltarâ remuneração mensal superior
a Cr$ 70.000,00, Uma coisa à-toa ... Para se medir a

ambição dêsses funcionários, ressalte-se, por neces

sário, que sub-diretor de repartição no Estado tem
nível 1-25 também (menos o da PenitenCiária, 1-27,
por ser ba,charel) e o padrão mais elevado do Fis
cal de Fazenda é E-20, de Cr$ 13.900,00.

Assim, se os Inspetores de Fiscalização querem
o 1-25 dos sub-dil'letores, êstes, com razão, reinvidi
carão maior nível, da mesma forma os Fiscais de
Fazenda não ficarão impassíveis à ciranda dos ,cru

:\leiros.
Dir-se-á, contudo, que .criteriosa 'escôlha sele

cionará os inspetores a serem efetivados, Qual o

que! Os atuais cogitam de si, .postergando direitos
de grande número de funcionários capazes, mais

antigos, mai.s credenciados e mais categorizados no

Serviço, e visam apenas à sua efetivação a grosso

modo, antipãtica e acin-tosa como se "donos" das
Jnspetorias.

Cremos, _porém, na breve duração do sonho que
acalentam, esperançosos de que o Governador Hulse
não vá na "fria" e contrarie essa minoria egoista,
mesmo para s'e poupar a vexame futuro, quando seu

sucessor .firmad'O em jurisprudência cassar.;;lhes as

vantagens e até o nível 1-25, pois a irredutibilidade

atinge apenas os magistrados.,
Enfim, que fiq!le corno está, ·com. a volta dos

inspetores à condição anterior de fiscais de zOnas,
neste vai-e-vem rotineiro do !Serviço. A zona os es

timulará a nov(')s trabalhos fis,cais, de campo, que a

exiguidade de espaço ;dos gabinetes lhes ia deixando

saudades. Êles matarão eSsas saudades.

PRESIDEN1E' DO IBC EM CONTATO COM
NEGO('IA'NTES DE CAFE' 'EM NOVA

VOiR'K
Na oportunidade- de sua estada em Nova YOlik pa

ra onde viajou ,na ultima �semana, a fim de participar
das conversações com os integrantes do "CI�b do-Me

xico", entidade que congrega. cafeicultores mexicanos

e dos demàis paises da America Central, o Sr. Adolpho
Beclker, presidente do Instituto Brasileiro do Café,
manteve, ontem, contato com a diretoria da "Natio
nal Coffee Associatioll", que lhe ofereceu um almoço
de despedidas.

Aos dirigentes daquela entidade de comerciantes
de café dos Estados Unidos, o sr. BeCiker fez uma amo

pIa explanação a respeito da situação cafeeira dos di

versos países Produtores, abordando, principalmente, o

problema relacionado com a comercialização do pro
duto, tendo as .suas informações impressionado viva

menl e aos presentes.

MISSA DE 3.0 ANO
José Rosa e família, 'convidam aos parentes e pes

soas amigas para assistirem a missa, que mandam ,cele

brar nO d·ia 20 do corrente às 6,30 hOl'al> na Catedral Me

tropolitana, no altar do Sagrado Coração de Jesus, em

intenção a alma de sua qUei'ida filha EMIR.

Antecipam agradecimentos a todos que compaEece
rem a este ato de fé cristã,

BRASIL P'ROGRIDE
NOVA YORK, 18 - Re

ferindo-se a situação eco

nômica, do Brasil, a revista
trímsstraí do "'Chase Ma
nhattan Bank'" dísee que
"continua progredindo a

pesar da' dificil situação
cambial".
"A inflação, continua

dizendo, depois de tomar
nota de várias estatisticas
sôbre o cacau e o café e

da' redução das reserva9

de divisas, "foi bastante
menos intensa êste ano

que no passado. ISflO se de�
ve, no entanto, a dimi
nuição das despesas do
govêrno mas a inflação
pOderia aumentar outra
vez".

INDUSTRIARIOS
Duas entidades de tra

balhadores na industria
tambem estão, com assem.

bleias marcadas: Constru
ção Civil - dia 26, às 18
horas, na rua Conde de

Sarzedas, 304; Artefatos
de Borracha - dia 26, às
20 horas, na rua da Abo
lição, -405.

Para eleger seu repre,
sentante na Junta de Jul
gamento e Revisão da De,
legacia do IAPFESP (Ins,
tituto de Apoaentadoria e
Pensões dos Ferroviários e
Emprgados de Serviço Pu
blicos), estão sendo con

vocados, para o proxímo
dia 25, às 20 horas, na rua

Tabatínguera, 79, os as
sociados do Sindicato dos
Trabalhadores em Empre
sas Telegráficas, Radiote
legraficas, Radiotelefoni
cas e Mensageiros de São
Paulo.

MATOU 'ESPOSA NA CAÇA
TOURS (frança) , 18

(U.P.l.) -

_ Patrice Mi_
chelin foi inculpado de
homícídío voluntario e

encarcerado na prisão de
'I'oure. Esta decisão foi to,
mada pelo juiz de +'l�stl'U
ção em consequencia da
autopsia praticada no cor

po de sua esposa, Nícole,
morta "acidentalmente" -

segundo afirmou o acusa

do - no transcurso de
uma cacada. Patrice Mi_
chelin é."neto de André Mi.
chelin, um dos fundado
res da famosa fabrica de
pneumaticos, instalada em

Clermont Fertand, e so

brinho dos dirigentes
atuais da empresa,

O drama ocorreu domin_
go no bosque do castelo de
May, onde residia o casal,
E'ituado no v;ale de Loire,
perto de-- Paris. Segundo
as declaracões feitas aos

.

investigadores por Patrice
Miçhelin, unica testemu
nha do tragico aconteci
mento, o acidente ocorreu

ao cruza.r um canal para
reunir�se com sua esposa,
que caminhava por um

TAC CRU2EIRO 00 �UL
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caminho paralelo ao seu.
Ao tropeçar,' a sua cara,
bina disparou e uma bala
alcançou a esposa na nu,
ca, morrendo ela ímedía,
tamente. A sra. Michelin,
nascida Nicole Baldi, de 29
anos de idade, era filha
de um industrial parisien
se. Havia-se casado em
1952 e tinha três filhos.
Foram ontem efetuadas

duas reconstituições do
drama. No curso das mes,

mas, os gendarmes símu,
laram a queda de Patrice
Michelin repetidas vezes.

A experiência demonstrou
cada vez que o disparo so_

mení;e &e' produziu quando
o arma se chocava contra
o solo. "A autopsia escla
recerá definitivamente a

Justi()a", declarou o JUIZ
de Instrução. "Ela nos

demonstrará a trajetoria
da bala, se esta é dirigida
de baixo para cima, cons

tituirá a prova de que m�

tra:ta de um acidente
atroz", A decisão de en

carcerar p,atrice Mich�lin
demonstra que a autopsia
não confirmou esta ultima
tese. A trajetoria seria,
pelo contrario, horizontal,
o que provaria um crime
premeditado.

_ .. .._..i '*"' \1t_._.:-.
FLORIANÓPOLIS, Quarta-Feira, 19 de Outubro de 1960

Gafes...
O "Diário Carioca" de ontem, crítica a gafe de

urna agência noticiosa, ao divulgar a viajem de três
políticos catarinenses; ei-la:

,

"AMBOS OS TRÊS" JA VOLTARAM
"RIO -

,_ Numa autêntica lição de "bossa-nova" na lingua
pátria, a 'I'ranspress em telegrama (n. 25 - fôlha 12)
anuncia que retornaram a Florianópolis o, senador
Irineu Bornhausen, o deputado Paulo Bornhausen (seu
filho), e o ,governador Heriberto Hulse. "Ambos os

três"; ínf'onma 'I'ranspress, foram a São Paulo .assís
til' ao casamento da filha do-presidente Jânio Quadros,
srta, Dirce Maria. No mesmo avião viajou o coronel
Perachi Barcelos."

_

A gafe não foi só da agência, mas dos três figu
rões, catarinenses, ,pois pelo o que informam altas fi
guras do "staff" do Sr. Jânio Quadros, os políticos der
rotados de Santa Catarina, foram tentar resolver pro
blemas seus com o futuro Presidente, e êste, despa
chou-os, dizendo que em primeiro lugar iria resolver os

"seus", .que eram mais importantes e mais urgentes.
Saquinhos de esmolas às costas, e retorno sorum

bático. O casamento de Tutu, foi só pretesto para a

viajem dos "figurões" catarínenses l

expressada em comentá.
l'iOS selecionados do mano

datárío chinês, recente-,
mente publicados. O livro
de Mao está sendo discu
tido

-

em tôdas as comunas
que pude visitar, disse um

funcionário do Banco Co
munísta que acaba de vol,
tal' da China. Dácse ênfa-

se especial ao que se refe
re às bombas, Disse Maio
que elas poderão destruir
muitas cidades, mas que
há necessidade de gente
para ocupação destas cída,
dea A China, com 650 mi
lhões

-

de habitantes, se

gundo. o livro de Maio, se ,

rá o único país qUe sobre
viverá à guerra nuclear.

[ntre�a �Os ia�s aos tra�al�a�ores:
Comerciários ele�em �onselfio

Inicia-se hoje, com a eleição do Conselho Administrativo do IAPC, a

entrega da administração dos orgãos da Previdencia Social aos contribuin
tes. O Conselho; c-riado pela Lei Organica da Previdencia Social, será inte
grado por quatro membros (dois representantes dos empregadores ,e dois
dos trabalhadores), escolhidos entre os atuais ocupantes do Conselho Fiscal,
e substituirá o sistema presidencialista, que vigorava até agora, na dire

ção dos institutos.
Integram o, Conselho Fiscal do lAPC, representando os empregadores,

os srs. Antonio Monteiro da Cruz "Junior, Jurandir Peracchi Cordeiro, Ro
berto, Giovanni Stramandinolli e Rivadavia Cordeiro; -

e, representando os

trabalhadores, os srs, Angelo Parmigiani, Peri Rodrigues, Alvaro Soares
Teles e Geraldo Campos de Oliveira.

JUNTA DE JULGA- Iadorcs - no dia 28, às 18
MENTO horas, àa rua Conselheiro

Diversas entidades sino Oriupíníano, 125, 8.° andar
dícaís de íapecíaríos (co- os zeladores de edificios
mercíaríos) e índustrta- de São Paulo .

rios (operarlos) contí,
nuam convocando seus as

sociados, para assembléias
extraordinarias, a fim de
indicar, por escrutinio se
creta, o delegadoceleítor

/ da cl-asse respectiva na
escolha de um membro re

presentante dos segurados
na Junta de Julgamento e
Revisão das delegacías . do
IAPC ou IAPI. A mesma

providencia vem sendo to
mada pelas categorias fi_
Iíadaa ao IAPFESP, IAPE
TC, IAPB e IAPM.

-COMERCIÁRIOS
Entre outras assembleias

convocadas para tratar do
assunto em pauta, encon

tram-se as seguintes: Tu
ríemo - no proximo dia

- 26, a partir das 17 horas,
na rua 7 de Abril, 230, 8.0
andar, os empregados em

empresas de turismo; Ze-

SO' A CHINA PODERA' SOBREVIVER

A UMA GUERRA NUCLEAR
HONG KONG, 18 (UPI)

- Em fontes chegadas aos
comunistas chineses foi
informado que na China
comunista martela-se sô,
bre a idéia de que o nú
mero de homens e não de
bombas nucleares é que
vencerá a próxima guer
ra. Esta é, disseram, uma

_ teoria de Maio Tae Tung,

ACUSA'ÇÕ;ES D'E
NASSE'R

DAMASCO, Síria, 18
(UPI) O presidente
GamaI Abdel Nasser tor.,
nou mais violentos seus

ataques contra o Rei Hus..'
seín, da Jordânia, a anun

ciou Que quatro [ordanen.,
ses enviados para cometer
"atos de sabotagem" na

região, síria da República
Árabe Unida haviam fildo
presos, juntamente com os

explo�ivos que c.onduziam.
Quatro outros, vindos com
idênticos P:'opõsitos, "ren
deram.se voluntàriamen.
te" à& autoridades, decla
rou ú chefe da RAU ante'
urna multidão que o acla_
mava, em H::>,mah, na Sí
ria Central. Nasser adu_
ziu que "o rei alugado
(apelido favoritü dado a
Hussein) recentemente en_
viou um grupo de Ilgentes
para realizar operações de
sabotagem, inclusive dina
mitar ferrovias e aldeias
fronteiriças, na região aí.
ria".

CRISE ARGENTINA
BUENOS AIRES, 18 (A.

P.) - Trabalhadores das
indústria& frigoríficas não
compareceram, hoje, ao

serviço, por determinação
dos dirigentes de observa
rem .:) aniversário do "Dia
da Lealdade". Foi êste o

nome dado
'

ao dia 17 de
outubro, durante o regime
do ex-presidente Juan Pe_
ron. Nesse dia, en1 1945, foi
realizada a g,rande ma

nifet.'tação popular com à
marcha até à Praça de
Mayo a fim dé Eler exigida
a libertação de Peron, de
tido na ilha de Martin
Garr,ia, por ordem do go_
vêrno militar, presidido
pelo gen. Edelmiro Fan'e!.
Os peronistas sempre con-

sideraram 'a data como

precusora do movimento
que levou ao poder o en_

tão celt. Peron, -em 1946. O
movimento sindical, co

nhecido pelo nOlne de "62
organizações" que ledne
dirigentes de tendência
peronista, tinha 'progra.
mado para hoje uma co

memoração, num e9tádio
esportivo fechado. Mas, a

polícia não permitiu sua

realização, em virtude do
estado de

_ sítio, em vigor'
há vários anos, salvo em

breves intervalos. As auto_
ridades policiais dobraram
a vigilância na capital e

arredores, depois da explo
são, hoJe de manhã, de 5
bombas em diferentes
pontos da cidade.
Os atentagps, algu�s dos

quais na(4 ferrovias" têm
causado danos materiais e
transto"fnos no servico de
trens, mas não vítimas.
DESMENTIDO DA SECRE_

TARIA DA GUERRA
BUENOS AIRES, 18 (A.

P.) - A Secretaria da
Guerra desmentiu, ontem,
uma' "informação difun·
dida" s5bre atos de indis

ciplina do pessoal do Es
tad'o Maior Geral do Exér-

cito. O comunicado estava
assinado pelo novo secr,e

tário da Guerra, gen, Ro
sendo Fraga.

.IKE
.

PREFERIMOS

-DETROIT, 18 (UPI)
"Prefeririamos a: pobreza
na liberdade do que a ri_
queza na ditadura", afir
mou ontem, num discurso
o presidente Eisenhower,
aludindo à hipoteú2 - que
ele não aceita - de que a

��odução no sistema co

munista supere a dos Es_
tados Unidos. Eisenhower
afirmara que começou a
corrida para escolher en-

.

tre "o controle ditatorial,
a imoralidade e deE,'uma_
nidade,' e a .'liberdade, a

livre empresa e a ação
cooperati,'a".

É GOSTOSOCOMO
CAFÉ ZI TOO
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