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Inauguração de mais um alto fôrno da Belgo Mineira
a grande luta contra iO sub-desenyoIYimento.

o Presidente!::� Repú
blíca, '€im! solenidade rea,

-Iízada na Capital mineira,
inaugurou um alto forno

da Companhia Belgo Mi
neíra,
Falando na ocasíão em

,cer.ta: altura do discurso,

/

no, Fidel Castro, rot obje
to de um atentado rrus,
trado na madrugada de
domingo. Barletta mani
festou qUe Castro foi ata,
cado com fogo de metra
lhadora quando visitava

BUENOS AIRES, 19 (UPI) - Diversas manifesta

ções peronistas foram dissolvidas pela 'policia em Bue-

'nos Aires e nas provincias. Em Rosario, um opera rio

metalurgico foi gravemente ferido nas costas por um

tiro de revolver durante uma refrega entre manifes

tantes peronistas e os policiais.
As demonstracões foram realizadas por diferentes

orgauizações per.�nistas e sindicais para celebrar o

15.0 flniv�_'sariQ da libertação por pressão pOPula�' do
coronel Juan Domingo Peron 'a 17 de outubro de 1945'_
Peron, que na época era ministro do Trabalho, havia

sido 'encarcerado por ordem do general Edelrnrro J.

Fnrre, então presidente da Republíca, depois de uma

tentativa de golpe de Estado.

JANGO MERECE MAIS RESPEITO
RIO, 19 (V. A.) - Falando ontem, através uma

cadeia de rádio e televisão, para todo país, o sr. Jânio
Qlladros, presidente eleito da República, saudou ini

cialmente o povo brasileiro, afirmando que � govêrno
a ser instaurado não seria somente do vencedor mas

também do vencido.
Referindo_se à eonstí

tuição de seu Ministérip, r

declarou nada ter a acres

centar ao que já tinha
anunciado em sua primei
ra entrevista coletiva, pro
curando convidar compa,
nheíros dos' partidos ou.

grupos qus o. apoiaram
sempre que possivel e sem

pre que necessário até. to;
ra dêlea
NÃO ENDOSSA DECLA

RACõES
Fazendo mencâo à ex,

traordinária votação rec�
bida dos centros proleta
rios de todo país, decla
rou:
_ "Não faltarei a essa

gente a qualque.r custo,
como também não endos
so violências e declara
cões do sr, Ca&tilho Cabral
contra o vice_preside.nt.e
sr João Goulart, e iStO

porque nem as li". São
palavras do sr. Cabral,
não minhas, que no e�tan
to darei ao vice_presiden
te tôda a atenção e respei_
to qUe seu cargo merece.

Por outro lado no�as re

lações pes�oais s.e nao tem
consistenCla malOr, nunca

foram más, parecendO
mesmo cordiais".
Finalizando, disse que

não difltinguirá entre �o
vernadores, os que o apOia
ram � os que o C0!llbate
ramo - "Verei somente

governadores e os supre
mos interêsses do povo
brasileiro", disse - "quan
do governador de São
Paulo agi assim com rela,
ção aos prefeitos de meu

Estado".

(
y

A ENTREGA
Atualmente a Fábrica

do Galeão atende a Ull).a
encomenda da 'Fôrça Aé
rea Brasileira de 50 aviões
de treinafnento, T-22, tri
ciclo, c que são utilizados
no cumo básico dos ca_

detes da Escola de Aero
náutica e no transporte de
oficiais para a nova escola
de Pirassununga.
Sábado próximo serão

entregue 10 a:viões - ou_

CAFÉ PROPOR'CIONA A CHILENOS A

VOLTA AO MUNDO EM 80 DI��
. mais forte e tradiclOnal

Premiados com uma Vi�_ compradora do nosso pro_
gem de volt.a

.

ao mun o
to Por êsse motivo, a

e� 80 dias .estiveram no d�im'eira visita dos via-
R.lO de Janeir?, duran�e 3 Pantes chilenou no Rio de
dias, os chllenos ara J

eiro foi à séde do IBC,
Norma Pereira Chapano, Ja� tiveram oportunida-
Oriana Lopes, Ernesto Pe- �n �e apreciar a bebida,
reira e René Vera. Foram e

. d à nossa manei-
participante1:! de um co.n_ prepar a a

acom anhar os
CUliSO infttillUido no Chllf� tra ;al��s de

p
classifica-

por uma empresa de ca e �a
daquele País e que é a çao do produto.

disse o Sr. Juscelino Kubí;
tschek: "Agradeço-vos, co

mo presídante da Repúblíca
e como homem àe Minas,

uma residencia ·sit.uada
perto da embaixada íta,
liana de Havana. A embai
xada italiana - disse Bar.,
Ietta - ficou "salpicada"

. de sinais causados pelos
disparos de metralhadora.

o
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2 milhões ·e 300 mil. toneladas de em lingotes por ano -aço
e nacional, e que esses re,

cursos, têm de sujeitar-se
a um alongo processo de

�1atur,ação, jilté que se

possam recolher seus rru,
tos. Eis porque não pOíd,e
ria e não pede ser mais
ambiciosa a meta que se

propôs alcançar o presi
dente no espaço de um

quínquênío.
Finalizando a sua oração,

disse mais adiante o' pre,
sidente JK: Aqui entre'
vós" a vosso lado, prossí
guirei com o mesmo tervor
na luta que sustentei nes,
tes cinco anos, luta . que
não nos é licito abandonar,
iquer este] a no comando,
quer lnas fileiras, como

simples soldados a

grande luta contra o sub
desenvolvimento.

tocara. Posso com júbilo
anunciar à nacão. como há
Pouco fiz em

_

Volta Re ,

ríonda, que, a meta dos
dois milhões e trezentas
mil toneladas de aço em

lingotes, por mim estabe-

lecída para o quínquênío,
está penalmente assegu,
rada". "

E' sabido que Os investi
mentos no setor síderúrgi ,
co requerem recursos ma

ciços em moeda estrangeira

dispunha de informações
que pudessem confirmar
os boatos da imprensa
norte-americana segundo
as quaía a Checoslovaqtiia
treinaria voluntarios para
envíá.Ios a Cuba. Tambem
declarou, em resposta a

perguntas, que carecia de
informações sobre a exís,
tencía em Cuba de uma

"'Brigada Internacinal" de
200 a 300 pessoas, nem 90-
bre a exístencía de "tro
pas comunistas" na ilha
das Caraibas.

Vista da ponte sôbre o Rio Itajaí-açú, construida pelo
govêrno JK, e que será inaugurada pelo grande Presidente no

dia 25 próximo.

Coatinua a expectativa...
\%SSSSSSSSSSSS%S%SSSSSSSS%SSSSSSS%SSS!

.�
o propalado inventário do governo udenísta que há dias vem preo-

cupando a opinião publica de Santa Catarina, parece atingir agora a sua

faze culminante, com o surgimento na Assembléa Legislativa de projetos
oriundos da bancada udenista visando onerar de maneira criminosa o futuro
Governo do Estado.

Tal atitude, que outra coisa não representa senão o inconformismo
face à derrota sofrida. pela situação dominante, fere menos o futuro gover
no - que se instalará a 31 de janeiro ,__ do que, aos próprios interesses da

gente e da terra barriga verde.
Reina expectativa em torno da atitude que tomará o Sr. Heríberto

Hulse, Governador do Estado.
.

Preparam-se o PSD e os Part.idos coligados que elegeram Celso lh
mos e Doutel de Andrade, para reagirem seja através de medidas judiciais
seja 'através da organização de um amplo movimento de opinião publíca
contra o crime qué se quer cometer em prejuízo dos interesses de nosso

Estado.
Essa razão porque, dia a dia, nota-se um crescimento desusado de

assistentes aos trabalhos do Poder Legislativo, sequiosos de saber até on-

II
de irá a ousadia ela bancada governista. Extrariha-se as medidas de refôr

<;0 policial adotadas pela Mesa da Assembléia Legislativa. ,

Como o assunto está empolgando a opinião publica, em todas as ca

-nadas populares, voltaremos amanhã com novos detalhes.
é����c<$%S\%%SSS%%S%%S%%SS%%S'SSS%S%SSSSSSSSSS%S%%SS:�:S�CSSSSSSi

I Daneo �e Jar�im
Silveira Lenzi

Entre os muitos projetos que dor_

Imitam nas gavetas da Assembléia Le

:�islativa, ',há 'o de autoria de PIl?
deItutado 'tr3Jbalhi�ta, apr!sentald'o [ha
muitos tempos atras, se nao nos falha

a memória.
O Projeto refere-se à criação de um

Bando de Desenvolvimento para Santa

Ca1larina. A matéria nêle contida, não
foi estudada· por .nenhuma comissão, e

nem foi apreciado ou discutido pelos
parlamentares daquela Casa, dita d�
povo. .

Na sessão de ontem do legislativ�
catlll'Í'Ilense, foi pedido regime de ur

gênia para o referido projeto, com a

assinàtura do líde� dO{ govêrno, que cor

roborava - assim disse êle, co,m a pre
tensão de um outro parlamentar, que
não lira o autor.

Diante do fato, estamos a vet·, que
o projeto "desenvolvimentista", foi colo
cado MALICIOSAMENTE, na intensão
obtusa ,de parelhar com o futuro pro
grama de govêrno que será inaugurado
a trinta e um de janeiro pelo Sr. Celso
Ramos. Dizemos parelhar, pois, na pla
taforma de govêrno do candidato vito

riosoj exist� a magistral idéia, desenvol
vida na !criação de um BANCO DO
ESTADO, idéia esta, calcada em bases
sólidas d estuidada por equipes de técni_
cos que se empenharam no esmiuça
mento ·desta grande necessidade econô_
mica pa,ra o nosso Estado.

A bancada governista - que tanto
combateu o programa (lo Sr. Celso Ra-

Tiros �e metral�a�ora contra a �1D�aillb Italiana em Havana
HAVANA, 19 (UPI) - O embaixador da Italia, Livio 'I'heodoli de

clarou ontem a UPI que na madrugada de domingo penetraram balas no

edifício destinado à criadagem- da embaixada. Theodoli acrescentou que às
8 horas da manhã do mesmo dia, o primeiro-ministro Fidel Castro chegou,
com varios oficiais, à embaixada para inspecionar os danos causados no

edificio.
.

O embaixador negou que os disparos houvessem sido dirigidos con

tra Castro. "As balas entraram no edificio destinado à criadagem disse o

embaixador, é vieram de longe. Uma delas entrou pela sala e a ouh:a entrou
pela janela". A policia. encontrou os dois projeteis e os levou para exa

miná-los.
BOGOTÁ, 19 (UP!)

Amadeo Barletta Filho,
cujo diario de seu pais.
"EI Mundo" de Havana,
foi confiscado, disse ontem
que tínãa noticias de que
o prlmeíro.mínlstro cuba-

argentina: Manifestações
P'

I[

I ,
. A polícia tomou

.

ontem

erOAIS as numerosas. medidas. pre,.

• �����vn�����: d!m���ffe��
tantes. Tanto em Buenos
Aires como nas príncípaís
cidades das provinciais,
salvo Em Rosario, registra
ram_se incidentes sem gra
vidade. A industria da
carne foi paralisada on,
tem em toda a Argentina
por decisão do sindicato
de operaríos da carne, que
declararam o 18 de outu
bro como "'dia ·feriado".

PRISõES
Também em 'Tacuman,

no norte do país, a Fede_'
ração Sindicál dos -Qpe_
raíoe do Açucar decidiu
comemorar ontem o "Dia
do Trabalhador do Açu;
car". Em Buenos Aires, a

policia impediu uma ma

nifestação peronista que
deveria efetuar-se no es,
tadio da Federação de Bo ,

xe. Numerosos efetívos da
policia instalaram-Se des,
de cedo nas proximidades
do local. Ocorreram al
guns disturbios entre pe,
ronistas e policiais, tendo
sido presos varios mani
festantes.
Em Baia Blanca, uma

manírestação peronísta que
procurava reunír.s., na

Praça Central, porem, foi
dissolvida.

AViÕES BRASILEIROS PARA CADETES IR'ÁIP'IDO ABALO

CíSMICO'
RIO, 19 (V. A.) - Trinta jornalistas cariocas vt

ram, ontem, durante uma visita de seis horas a Fábri
ca do Galeão, como se constrói um avião de treinamen
to (T-,21 e T -22) destinado aos cadetes da Fôrça Aérea
Brasileira e cujo índice de nacionalização atinge a mais
de 40%.

'

Os aviões são construídos Por jovens engenheiros
brasileiros cuja idade não ultrapassa os 35 anos, e todo
matel'ial humano empregado é nacional. Dentro de seIs

meses o índice de na,cionalização da construção da cé
lulfi do avião alcançará 60% demonstrando a capaci
dade da indústria a'eronáutica brasileira.

. tros 10 foram entregues
há dois me&8S - em sole_
nidade que contará com a

presença da alta oficiali-
.. dade da Fôrça Aérea e de
representantes da indús_
aeronáutica.

PODE FAZER MAIS
O brigadeiro Júlio Amé_

rico dos Reis" atual dire_
.

tor da Fábrica do Galeão,
recebeu os jornalistas no
cinema da fábrica e em

breve explanação disse co_

'mo funciona aquela uni
'dade indu['trial. Depois, o

comandante Vieira Soutro,
pilôto de provas dos aviões
ali construidos, apresen_
tou todos os engenheiros
responsáveis peloa diversos
setores de produção e pla
nejamento da fábrica, re_

velando-se, então, qUe a

maioria tem menos de 30
anos de idade e o mais
velho não passa dos 35.
O brigadeiro Júlio Amé_

rico doa Reis disse qUe a

Ifá�rica pade produzir.
muito mais do que· esta
fazendo atualmente,-pois
tem recursos suficientes

para isso.

o extraordinário es!��o
que desenvolvestes para que
o meu programa fÓ$se
cumprido na parte que to;;

ACUSAÇÃO NA ONU
.

NACõES UNIDAS, ,19
(UP!)- - A delegação de
Cuba pediu ontem, por, ��
crito qui a Assembléía
Geral considere e ineJua
em seu temário "os díver;
sos planos -de agressâe e

atos de intervenção que o

governo dos Estados U;n�
dos está executando con,

tra a RepUblica de Cut);$".
Em carta asaínada Pélo

chanceler Raul Roa e di
rigida ao presidente �
Assembléia, sr. Frederl�
H. Boland, se diz qUe es;..
ses atos estão pendo exe,
cutados '''com manírestã
víolaeão de sua integrida ..

de ferritorial (de Cuba) �

soberania e independeu.
cia e evidente ameaça pa
ra' a segurança e a paz
internacionais" .

"Dada a urgencia e ím;

portancia da questão
aseínada Roa - peço à
vossa excelencía que im

prima a maior celeridade
possível ao tramite do as,

sunto".

"BANDIDOS. BARBUDOS"
MIAMI BEACH, 19 (UP!)

- Os "bandidos barbudos"
de Cuba aproximaram a

ameaca do comunismo in
ternacíonal a menos de
100 milhas: das costas" dos
Estado:,; Unidos, declarou
ontem' .:1. Edgar Hoove�',
diretor do Bureau Federal
de Investigações (FBI),
na convenção anual da
42:a Legião Americana.
Hoover exortou a Le,

gião a manter-se firme
com os ideais dos tunda,
dores da nação. A respei
to de Cuba, declarou: "A

proximidade do perigo é
)es�eci�lmente evidente
para nós na atualidade,
uma vez que a menos de
100 milhas de nossas cos,

tas uma quadrilha de ban
didos barbudos exibe dia;
riamente o caos e a cor

rupção qUe de perto segue
a usurpação ditatorial do
poder".

BOATOS
WASHING'1,'ON, 19 (UPl)

- O porta.voz do 'Depar
tamento de E�tado decla,
rou ontem, em sua entre
vista à imprensa, qu� não

LISBOA 19 (U P) -
Um abalo de terra

de çurta duração foi
ontem sentidp na re

gião de Lisboa. Tra
tratou-se dum abalo
sísmico !de fraca in

tensidade' com o grau
de dois na escala in
ternacionaI.

TESTADO O

"MINAS GERAIS"

•

mos, e mais prôprtamente a criação do
BANCO DO ESTADO, traÍu_se ontem,
',vom o seu Icomportamlente. Encampou
a idéia, batalhou pela urgência do pro
jeto "dorminhoc.o", estrebuchóu com a

idéia genial, entre_gou-se enfim, aos
seus rompantes de consciência.

- Um Banilo, de Desenvolvimen,to
para Santa Catarina, grande lance? É
disto que precisamos, um bauco para o

Estado, e não o EstaJd.o para um banco!
Grande idéia, urras., aplausos!
Nesta altura dos acontecimentos, "é

que se pode aquilatar Q comportamento
dos homens. Nesta altura,.é que se

pode medill as intenções, e OSI apetites.
Antes, o programa, ou .' melhor, a

preocupação do candidato éoncorrente'
,era illbjeta, parcial, demag'ógl,ica, loro
teira. Agora não! deu o "revertere". O
BANCO é uma necessidade pública, um

imperativo do "desenvolvimrnto" (ie
Santa Catarina.

Antes a idéia de BANCO não
prestava, estava Ido lado de cá. A idéia
de BANCO, convenhamos, exaurida pelo
Sr. Celso Ramos. A do projeto ontem
levado em pauta, não foi notada, nem
de leve. pelos ilustres parlamentares do
govêrno nem sequer foi apreciada 6U

de leve' discutida. Foi simplesmente
"engavetàda".

Assim são os homens, assim são os

pêsos e as medidas. Quando o inter�se
é do grupo que êles representam, está
tudO! muito bom, não importa o contelÍ
do, impor'ta a tarefa à cumprir.

Agora êles querem um banco!
.

- Mas êles já não têm' um e até
dois, dirão os leitores?

O que êles querem agora diremos
nós, é um banco de jardim! 01 verdadeiro
BANCO DO ESTADO, nos será dado pe
lo ,governador eleito. Celso Ramos .

BRASíLIA. 19 (V. A.) -

O gabinete do ministro .da
Marinha recebeu h o J e

uma' comunicação de Lon
dreu informando que o

port�_aviões "Min� Ge
rais" foi submetido às
provas de vôo, tendo se

saido satisfatoriamente, As

operações de PO\l&O e de_

colagem foram feitas com

aviões bimotor�s "Gan

nett", tipo da aeronave

especializada em. guerra
antisubmarina e pilotados

. por -o{iciais da Real Arma-
da Inglêsa. --------------------------------------------------------------�

•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



li '" f!Ii;.'"

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 20 de Outubro de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO lJlAHIO UE SANTA CATARINA-2-

SSSp:::!i;;�;::;Sfà*Jt:rSb;:;d�o�d:::S!
�, QUERÊNCIA PALACE HOTEL ,8

ENLACE BORGES • SOUZA
Realiza-se, hoje, às 9,30 horas, na Igreja de São

Luiz, o enlace matrimonial do nosso prezado colega jor
nalista e radialista MAURY BORGES com a srta, LEO
NARDA VIEIRA DE SOUZA. '

[Servirão �omo testemunhas no civil por parte do
noivo, o jornalista Pedro Paulo Machado e exma. sra.

Mar'ià das Neves Mello Machado e o sr. l\:nio Dal'Oran,
de e exma. srá. Jacira Dal'Grande; por parte da noiva:.
o sr. Pedro Pereira e srta. Maria Passos Pereira e o dr.
Adernar Améníco Madeira e exma. sra. Maria de Lour
des Souza Madeira; no relig íoso, por parte do noivo: c
dr . João Momm e exma. sra. Maria Ligia Momm e sr.

Mario Dal'Grande e exma. sra, Maria de Lourdes 'I'eíve
Dal'Grande e por parte da noiva o sr. Antenal' Borges
e exma. sra. Dahla Dal'Grande Borges e o Sr. Maurilio
Borges e srta, Gladys Fritsch.

, Após os cumprimentos, Os nubentes seguirão via
Varig Para o Rio, onde permanecerão alguns dias.

Ao jovem par os nossos cumprimentos com votos
de feliicidades perenes.

ANIVERSÁRIOS

BENTO OURIGUES
A data de ontem, marcou o aniversário do nosso es

timado conterrâneo, senhor BENTO OURIQUES, hábil
e atencioso motorista da conceituada Empresa Floria
nópolis, onde goza de geral

/

estima de todos os seus co

legas, dado os .seus dotes de cara ter e honestidads que
lhe são peculiar. ,

Por tão felis acontecimento, muitas serão as mani
festações de apreço e estima que recebera de seus inu,
meros amâgos ,e ramiliai'es, das quaisjuntamos as nossas.

FAZEM ANOS H O J E

- Sr.
�Sj'.
- Sr.
- Srta.
- nnenina
- \Sra.
- menino
- Srta.
- menino
- Sr.

.....

- Sr.

Antonio Salum
Amilcar Schere-
Manoel Cândido de A: Neto
Eunice Silva
Júlia Maria
Züá Brito de Rosa
José Carlos
Marcia P. Lehmkhul
João Carias Lemos
Nilo Francisco Souza
Lino João Bastos
João Cácio de Souza Siqueira
Paulo Afonso Tui·os
Clemancsu Machado
Ilma Leopoldina de. Souza

- Capitão
- Sr.
- Sl'.

Sra.

TESOURO NACIONAL DO ESrADO
TABELA DE PAGAMENTO DO Mtl}S DE

OUTUBRO'"no CORRENTE ANO NA DELEGACIA FISCAL DO
T4'SOURO NACIONAL DE S. CATARINA

DIA -

'.

20 � Ministério da Fazenda, Ministério da ,Justiça,
Poder JUdiciál'io, Tribunal de Contas e Catedrá
ticos da Faculdade de Direito.
Ministérios da Agricultura, Trabalho, Viação e

Educação.
22 � Procuradol1es de Ativos e os que não receberam

nos dias aCrl;ma.
24 - Ministério da Saúde e Acôrdos.
25 - Aposentados Definitivos.
26 - Aposenta.dos P.rovisórios, Salario.famíHa e. Adi-

cional dos Aposentados que. recebem pelo IPASE.
27 - Procuradores de Ativos e Inativos
29 - P.ensionistas Militares e Provisórias.
,31 - Pensionistas. Civis.
,NOVEMBRO
5 a 10 - Procuradores e todos os que não reàeberam

nos ,dlias próprios.
NOTA - Os Servidores Ativos e Inativos, obrigados, na

forma da lei eleitoral, a votar, em 3 de outubro
último, poderão apresentar na tesouraria, no ato
do pagamento, seus títulos eleitorais para a com

petente averbação, ficando desde já es,clarecido
que não receberão seus vencimentos, salarios ou
proventos se dentro ,do ,prazo fixado pela lei não
comprovarem sua quitação eom a Justica Elei-
tora I.

. .

21

Mário Salema Teixeira Coellto
Del,egado Fiscal

.

mento será nos salões do Clube Doze die

Agosto, 14 Realizar-se-á amanhã na Igreja Nossa

Senhora de Fátima, o enlace matrimo:
6 03 jovens SI'S: Rudi Bauer, que logo nial da sria, Maria de Lourdes Di Ber-

mais será Dr. em Direito e Ena Schmidt nardi, com o. Sr. Jair de Brida. O ato

: circuuiram. n.um jantar no Querência religioso, será as 10 horas, quando Ma:

'Palaee. O sr, Schmitt é v moço que em ria de Lourâes dará eniraâa na Içreja,
Santa Catarina representa os discuti-. com lindo e custoso vestido em renda,

; dos e luxuosos carros JX. forrado em organdi suisso, uma capri:

!

. -

chosa cf>!lfecção de., "Bazar de MOdqs".l
C't",,*SSSSSSSSSSS%$SSiSi§S'SiSisss4sssasss;'sssssSSSSST'?''r.'' 'SSSSU·�

aos pobres".
.

--- :0: --.-

Nésse tricentenário da morte. de São Vicente (le
Paulo não deixe de adquirir e ler o livro "SÃO VICENTE
DE PAULO", do Padre Jerônmo P._de Castro (Ed. Vo
zes, C.P. 23, Petrópolis; RJ). A mesma E(li:tót:_a publicou
recentemente, com grande suc,esso, o livro do famoso
esCritor para crianças Vicente Guimarães (Vovô. FeUcio)
intitulado ':0 Pasterzinho de POlJlY", ótimo presente para
s,eu filho q.u aluno. (Di'V. CRF).

-

/"

Frei Clarê..cio Neotti, O.F.M.
--- :0:-.--,

8ENÇÃO DO PA,PA PARA A futura sede da Obr,al da ,Adt>

"CASA PIO XII" - Foi lan. ração Noturna e das obras

çada pelo cardeal Dom Jai- de asistência social dos pa.
me Câmara a pedira funda. dres sacramentinos.
mental da "Casa Pio XII", Encerrando a. cerimônia

,

sssSSSS1

I comeameros Sociais '. &f:e...1.ss%Sss....s.."'.._
. Aqui se acha um banqueiro,

Quais as suas transações?
Comércio de bucaneiro
Traficando podridões?

CASARÁ NO PRóXIMO DIA CINCO A EX-MISS SANTA CATARINA
ANA MARIA SIQUEIRA

EX�DONOS
O ex-colono Inineu está. ou estava aí. Não sabe

mos se comandando as operações de compra de cons

ciências, o que sabemos, é que ficou hospedado no

apartamento da Ford e por isso a Elffa, c.p.d.m.p.,
2.a feira, deixou todo mundo às escuras, menos o

apartamento do banqireiro que permaneceu feérica
mente iluminado,

Tudo claro para êles, para o povo tudo escuro,
inclusive essas manobras escusas que estão custando
milhões do Tesouro e as quais, para o povo, deve ser

algo terrível e mau que eles estão tramando para
abocanharem uma parte dos dinheiros que estavam

congelados no Inco.

7 O Dr. Nilton Cheren e sra . estão de

parabens pelo nascimento de sua ft.
lhinha Eléonora.

Movímentacse o "society" de Itaiai
para o p.róximo acontecimento que será
o enlace matrimonial de Ana Maria
Siqueira e Laercio Gomes. As cerimô- 8 O movimentado José Rodolfo Câmara,
nias civil e religiosa realizar.se-ão 'nos vai viajar para o Japão.
dias quatro e cinco. Apresento meus

agradecimentos à Ana Maria pela non: 9 O Governador eleito, Sr. Celso Ramos
rosa âeierencia que me iêz com seu encontra-se no Rio,
co'nvUe para servir-lhe de padrinhO no

ato civil. A recepção oferecida aos con- 10 Sábado, I
a "boite" Plaza apresenta

vidados, será nos etüões doO Caiçaras. grande stuno com guitarristas interna-
cionais.

TRAIU OU VIROU CASACA
- Querino Flacik, o traidor ...
- Traidor? porque? :F.:le apenas mudou de par-

tido.
� Mudou? Ganhando o dinheiro do Judas?

Como?
� Saiu do Partido de Representação Popular e

foi para o Partido Para Purar.
- ?!X!? ..

2 O Cronista Mello Prates informou as

vencedoras do "Desfile Bangu" reali: LI

zado sábado ú?t,imo na cidade de Rio
do Sul. Miss Elegante Jacy Fiuza Lima,
suplente Suely' Gaertner e Menção
honrosa Leda Terezinha couaço.

O Clube Soroptimista
dência da senhorinha

sobre a presi:
Muricha Daux,

fará a entrega de uma cadeira de 1'0_
.

das a senhora Paulina Andrade, resi:
.ienie a Rua' São José (alnea1'io)
Mais uma vez, nos congratulamos e ele
vamos o tão nobre gesto do creâen :

ciado clube Soroptimisia.
3 O comanâo da Base Aérea de Floria

nópolis, domingo recepcionará a socie
dade com um movimentad'o e elegante
coquetel, nos salões do. Querência Pa- [2
lace, A elegante reuníãa será em co

memoração a Semana da .Asa.

A cidade de C1"iciuma, elegerá sábado

próximo a sua Miss Elegante Bangú -

A movimentada festa, está sob a 01'_

[íanização do "Lions Club" daquela
cidade.

O PUXA-SA,CO
O "b11Í)OSO" capitãozfnho, verde ainda para te

nente, mas cavando por traz das bombas um majorá
to, e que por isso deu ao comandante, uma parte de
fendendo absurdamente, o comandante, é um dos

aignatários daquela celebérrima manifestação de ba

ju lismo, encomendada pelo mário o coronel.
É ele, também, uen dos "curtos" oficiais, cuja

raiva não arrefeceu enquanto não encaixotou o museu

c a sala d'armas da Polícia militar.
Éle mesmo e o mesmo comandante com "C" pe

queno, que ·êle agora está bajulando com os olhos na

promoção.

4 Cristian Gian, costureiro italiano, jêz
convite a este colunista, para oisitar
sua "boutique" em São Paulo, recen, 13
temente inaugurada.

No late Golf Clube de Belo Horizonte,
realizoü.s-. no dia [) p.p" uma movi
mentada parada de elegância Bangú,
onde recebeu a faixa de Miss Elegante
a srta. Rita Carvalho. O Sr. Ribeiro

5 .0 Sindicato dos Comerciários, no dia
29 receberá a visita dos Desfiles' Bangú,
para eleger sua representante. A moça
eleita tambem recebera as honras de

. Rainha dos Comerciários. O aconteci-

comandou o movimentadoMartins

desfile.

Foi eleito deputado
Pois foi do povo querido
Era um moço respeitado
Hoje é um reles vendido.

CASAMENTO:

i

, 'Ie Jae�,. ;;

,DalilQrãiãmnsn
Procura-se competente, com redação própria e prática
em servicos gerais de escritório.
Tratar' no horário corpercial na. Confecções Oran,
Rua Emir Rosa, 129_

toLlJMAf CAlilLl.CAI
I)

A. SCHJHDT

UM NOME QUE �m:.EU O-S·ÉCULO
Recebi um convite a�� Ordenação. Qllat�·o diáconos '

,-lazaristas se tornaram padres no dia quatro de setem-
'

bro .próxímo passado, em Petrópolis. Mas, o que me cha
mau a atenção foi não haver, como é costume, emblemas -,

sacerdotais no frontispício do convite. No entanto, bem
imagino o prazer que êles sentiram em colocar aí a fi
gura sagrada do.Fundador e Pai, no tricentenário de sua

morte. São Vicente de Paulo morreu no dia 27 de setem;
br6 de 1660. Seu nome sôzinho enchêu a Fránça do sI'

cuia dezesseté. Sua obra vem e,nchendo o :mundo sempr:
mais marcada' pela palávra que Te.sume em si o -céu e a

terra: CARIDADE.
Era de família simples. Nãe -importa: A nobrez!, do

coração substituiu melhor a nolh·eia do sangue. Ap.ren- qur contou com a presença
deu muito cedo as obras de caridade. Elas Cl�es·ceram com oe' :numerosas lautoriclaJdles
êle. Tornaram-se inseparáveis. Identifi'caram-se com êle civJS e religiosas, entre as

quando, já sacerdote havia alguns anos, toma a resolu- qnais o ministro da Marinha

ção firme ,e inviolável: de viver pelos po'bres e necessi
tados. Aí estava, sua missão. Aí estava o caminho da
santidade que Deus lhe mostrava. Os olhos profundos,
tranquilos,' mas observadores atentos, nunca mais se

afastaram do rUimo tomado. Iam. de Deus ao 'pobre, do.
pobre a Deus. Olhos grandes, que subiam até o Cél1 pe
las virtudes da fé, da es.perança e da caridade; mas que
andavam na terra, olhando a realiê·ade da- vid'a quoti
diana pelas virtudes da fôrça e d{t prudência.

Missões, recrutamento de crianças abandonadas,
assistênci'a aos pobres, apoio aos escravos; organização
do pronto socorro nacional, do socorro' aos esfGmeadOs,
aos acidentados; a educação do Clero, a rganização dos

serviços de higiene e saúde, oS hOSllitais_ Aí estão al

guns pontos da atividade social e sacerdotal de São
Vicente de Paulo.

São Vicente amou os homens. Amou-os a ponto,dê
dar-se compl,etamente a êles .. Det1�'Se aos homens po
bres, para dar os ,pobres homens á JéstÍs Cristo,. As Fi
lhas de Caridade ensinou esta regra 'de ouro: "Tendes {)

direito de viv,er e de vos vestir; �todo () resto ,pertence

'\

-E D I T A r
JUIZO DE DIREITO DA 1.a curação: b) - qualidade ele

VARA DE FLORIANO'POLIS comerciante da Rqte. c)

FALÊNCIA DE MOAIR LIN- qualldade dê' êomercíante :!3
Reqda. ctl - títulos de cré,

DOLFO LUZ lÕ'itos e e) - instrumentos
Edital de citacão com o de protesto, é esta: para: [;,e
prazo de 'três· (3) dias

querer, nos termos do <ll't.
O Doutor WALDf.."MIRO 9.0 III letra "a" e art. Le"
C�SCAES, 1.° ,Juiz Subsc l' I tI' 7 661 ri 21 . A�
tituto da 1.a. .()ircunscri�

('O t eCre, 0- el n.. '
.. e �)de junho ·de 1945 a falência " �

cão Judiciaria do Esta- N OLFO lUZ
do, no exercício phmo,

de MOAIR LI D
"

lue se digne decretar, depOisdo cargo de Juiz de Di- da citada para, no prazo de
r(\ito da 1.' Val'a da Co- 24 horas. apresentar a, defe
marca de Florianõpo1is, sa 'Jue tiver sob pena C:e
S. C., na forma da �i,' confesso Têrmos em que

FAZ SABER abs que o pre- p, D, Florianópolis, 12 de
sente edital '::'e citação virem outubro de 1960. (Ass.1 ',10ao
ou dêle conhecimento tive_ Momm. � advogad'o.
rem, que por este meio fica Certidão de fls. 25
citado o Sr, MQAIR LINDOL- Certificamos uos, OfiSiaisF O LUZ (firma indivl,dual)," de justiça abaixo assinados,
para Os devidos finr, :por to- que, em cumprimento ae
do o conteúdo da pet'(ção, presente mandado, e sua res
certid!ão e despacho abaixo peit,ável asinatura, pro::ura-
transcritos:

.

mos nesta cidade 10)9 F1o'.'i"l,_
Petição Inl.cial nópolis, à Avenida H.!:,�íljo

, ..Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- Luz n. 71. .� Sr. MOillr Lm,
reito dia 1.a Vara" desta Ca_ dolfo Luz: para proceder a
pita!. A fir,ma EUGEN TITE- citacão do iMsmo deix··m lo
ANU & CIA. LTDA. com se- de <i fazer por tm' sHJ !!1for_
dei em São PauIo à Rua Ori- mado pelo pai �Q mc,,,mo,'tis fação o Ausgusto Pontífice ente, 384, por seu advogado que seu filho ertá em C"ni

veio a. saber por meio do que esta subscreve, vem re_ tiba, Ei! Não sabendo o ende
Núncio Apostólico no Brasil querer a. FALÊNCIA da fir- reço (>10 meslillO, O referido é

ma individual I:'!e MoAIR verdade e '::'amos fé. 1�loI'''.a-que no dia 9 de outubro O FO LU
'

t
�

LIND L Z eS abeleci. nópoFs, 14 d'e outubro deaniversário da morte de Pio dru ,à Av. Hercílio .Etiz. 71, 1960. (Ass.) Edison P-:>ruira
'XII, de venerável memória,' nesta cidadie, de vêz que a da Silva a José Bittencour,t
nessa cidade do Rio de Ja- medida se impõe e os ftlloti- - Oficiais de Justica da 1.�
neiro ,começará a coostruçáo

vos são relevantes pelos fa_ Vara.
. �"l.

lCS seguintes: 1. - Que a

I' Despacho de fls. 25de '

um ediflcio que será Reqte. é ?redora I::::'a Rqda.,
.

ProcE(da_se á citação por
principalmente a sede da- (la. - quantla � cr$ 50.400,00 I edital,

com o prazo de tres
quela bem conh!?cida Obra (cl.ncoent� ml! '<;! qua.tl'út'en- (3) dias para a ,defesa, nos

cujos inscritos se tevesam tos cruzelros) quantm e.,ta têrmos do art. 1l § 1.0. da
lteprese'ntau_a pel(t inclusa Falência. Fpolis., '18-10_60.duranttl ,a; noite na. adoração. duplicata r.\.'1785, vencida em (Ass,) Wa1,demiro Cascaes _

iJ, Santíssima Euêaristia. 25.5.1959 (. Os chequer anu_ juiz de Direito. E, .:para que
Muito opQrtunamente a Ca_ xos nOs 615021, 615024, 615'025, chegue 'ao conhecimeato de
sa. terá f) nome de Pio XII. 615027 e 615028 no valor. (':;1.- todos, mandou expe1d<ir o pre_-

da um ,cTho..cr$ 5.000,00 e aquc_ "ente edital que será afixaPortanto, o Santo Padre fe- la no VrfilOl' de cr$ 15J:OO,OO; do no luga,r de costume elicita Os religiosos c:a Con_ 2. - Que apresentardJo,; para pu.blicado na forma da lei..
gregàção do SS. Sacramento pa'gamento a devedora nãe· Da·do e pasado nes,ta cidiade
que, sem poupar esforços, pagou, :>'. -,Que pi"otestados de ,Florianópolis aos dezoíto
r.ealizarão a 'emprêsa acres-

. regularrncn te a devedora .:1<' - dias de mês de' ,outubro do
da alegou; 4. - Que a ;;a- amo de mil novecentos eoenlando merécimeritos no_ ponttwHdaàe n(} pa.gan::(·nto' sessenta. Eu. {Ass,) Carlos

VOs aos antigos. Na opor.tll- de c!vidD liq�ida � cei'�a, .(lá Sak"anha, Escrivão, o subs
nidade Sua SantIdRde foY_ ensejO ao pedldo' Joe ,falencl:l., crevo, (Ass:) Waldemiro Cas
mula, votos e augúrios suplL

5, - Que, preenchldas 2s cae.s""": Juiz de Direito
formal1d�des legais, �oi1for_ Confere com o original.cando ao Divino Red:entor me se ve dos documentos Carlos Saldanha

(continua na 7° pavina) anexos, a seguir: a) - pru" Escrivão

e o representante do N'fincio
Apos,tólico o cardeal arce

bispo leu � bênção papal en_
viada especialmente pam a

cerimôn,ia e expressa nestes
têrmos: "Cidade do Vatica
no, 2� de setembro, ':'e 1960
- Exmo. ,e Revmo. Senhor
Cardeal Dom Jaime de Bar
ros Câmara: Com muita sa_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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qualquer produto
e

. ganhe uma das

PARTICIPE DÊSTE -FABULOSO CONCUR-SO E CONHEÇA
DE GRACA TODOS ÊSSES LUGARES, VIAJANDO PELOS

AViÕES, DA VASP

Adquira em a

I

CR$ 99,00
DE ENTRADA

o

[j]3-

�A�VAD®R
.

- -; A. _-:-;::--

�--
,-----

�.PAU1®

�M.O;o�_'�
-

:" o-o

Apurações todos os meses! Várias -oportunidades para você!
Se você vai se casar ... ,ou se pretende embelezar
o seu lar com móveis novos ... eis aqui mais _uma
forte razão para você escolher PROBEL! Além
do excepcional confôrto e da tradicional quali
dade, PROBEL oferece passagem e estadia para
duas pessoas conhecerem alguns dos lugares
mais lindos do Brasil! Durante 15 dias vocês
dois viverão um sonho, hospedando-se nos me

lhores hotéis .». vendo as mais encantadoras pai
sagens ... viajando pelos confortáveis aviões da

VA:;>P - TUDO DE GRAÇA J

Veja como é fácil concorrer! Basta comprar

qualquer produto PROBEL (sofás, poltronas,
colchões de molas ou sofás-cama) preencher o

cupom o remetê-lo para "Viagens Maravilhosas

Probel", Caixa Postal A. P. T. Conjunto Nacional

22.011 - São Paulo,

As apuraçôes serão realizadas. no' último' dia de
cada mês, em São Paulo, nos estúdios do Canal

7. TV-Record, às 19:00 horas, com a presença do

Sr. Fiscal Federal, A, apuração do mês de feve
reiro serà realizada no dia 20 de' março de 1961.

Os contemplados serão avisados por telegrama,
recebendo posterior confirmação por carta. Os

resultados também serão divulgados pelos prin
cipais jornais do pais e irradiados, durante todo

o dia seguinte
_ à apuração, pela Rádio Mayrink

Veiga do Rio de Jan_eiro e pela
_

Rádio Bandei
rantes de São Paulo.

Todos os cupons que não forem premiados,
concorrerão nos meses subsequentes. Assim, você
terá várias oportunidades de concorrer às "Via

gens Maravilhosas Probel" J

Ganhar,do o prêmio, é você quem determina a

data e o itinerário da viagem, de acôrdo com a

sua conveniência I

Duração do concurso: De 1.� de Outubro de
1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

ESTABELECIMENTOS

RUA TRAJANO, 7 E 33

FLORIANOPOUS
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"O ESTADO" O MAIS ANTlGO DiAUlO DE SANTA CATAIUNA-4- FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 20· de Outubro de 1960

o conhecido treinador Carlos de Campos Ramos o popular Leléee, ex
árbitro de futebol, vem de ser con!idado pela Federação Riograndense de Fulebol, para apitar jógos do campeonato gaúcho. A F.R.G.F� ofereceu ao aluai
treinador do Palmeiras Esporle Clube de Blumenau, a impor lância mensal de Cr$ 25.000,00, além de diárias aos- sábado s, domingos e segundas, no valor de
Cr$ 4.500,00 e passagem aérea. Procurado pela repGrlagem o Ireinador palmeirense respondeu a Federação Rio Grandense .de ,Fulebol, solicilando que a

Enlidade dos Pampas enlrasse em conlaclo com a Federação Catarinense de Fulebol, no sentido de esclarecer a situação. Em visla da bôa proposta é bem
.

provavetque Leléco relorne aos gramados como árbitro, � gora dirigindo jógos pelo cerlame gaúcho.
, .

%,%jS$%SSS%$%%SSS%SSSSSSSSS%S%\S'S%%� '%S>%SSSS%SSSSS%SSSSSSS�%SSS%%\\S%%S%:S$S%S%%SSSSS�SS\",,�I,SSSSSSS%SSSSSSS�SS%%%S%%S%%%S%%S%%%%%S%%%%SSS%SSSS%%$%%�

.1'

LELÉCO CONVIDADO PARA APITAR JoGOS DO CAMPEONATO GAUCHO

Conforme vimos notician

do, o Departamento de Es;

portes da Rádio Guarujá,
instituiu o troféu Taça .In ,

vícto Carlos Bonetti, para o

campeonato deste ano, que ,

ficará àe posse definitiva ao A reunião da Federação' te clUbes para as disputas
C:ub: q.ue realizar maior sé- ;at!lx.in,ense de Futebol de 110 torneio abérto de futebol
ne Invicta durante todo o satão marcada para a noite i ';'e salão, a Entidade centro,
campeonato, seja qual fôr a Ide sáib!1dO, não foi realizada,' ladora do esporte salonísta
zona. I

f'11 vista de vári-os clubes �stá propensa a realizar um
Num esc�a�ecimento que �e Ictesejar€Q1l partdcipar d'o tor-I�'pré torneio, classificando-se Em Fpolis. - Palmeiras 2

faz necessario.. queremos di; I aeío áberto que a Entidade assim as melhores equipes, X Figueirense 1
zer que foi �stabelecido que I )�:ürocinará dentro em bre, para a disputas do Torneio Em Brusque � Carlos Re,
a série invicta será de no «e. '\bérto.s naux 7 X Cimenport 2

mínimo 5 partidas, a fim de x x x
Em Blumenau - Oltmpíco

premiar com justiça o clube x x x
Até t 3 X Avaí 1 3) Cimenport, com 3 p.p,

Desta forma, ra tabela (los
o mornen o as equipes

do Clube Doze. Caravana do
Em Itajaí - Marcilio Dias 4) Figueirense, com 4 p. P.

logos, o horário e o regula- 2 X Paieandú 2 Terceira Zona - (Chave A)
t _,

- 1\.1' e Bocaiuva, não se íns,
nen o

.

deverao ser estuda, 1) Internacional e Guaranycreveram para as disputas TERCEIRA ZONA
.os e debatidos oportuna-

do torneío aberto de futebol TERCEIRA ZONA (Chave A) com 1 p.p,
mente, quando Os clubes in-

r T íaví dít Em Lajes _ Internacional 2) XV de Novembro, com
jteressados, regularizarem

e sa ao.

t

oca

vdllil, b acre 1

t�- 2 X Guarany 2 2 p, p.
uas sítuações junto a FCFS. e que os res u es par 1_

São os seguintes 'os clubes ·�·parão do torneio, devendo- Em Rio do Sul - XV de 3)

que já estão concorrendo ao
x x x

inscreverem-se ainda esta Novembro 6 X Bancária 4

troféu inv-icto Carlos Bonetti: .

Dois bons cotejos' darão se;
semana. (Chave B) _

Em 1.0 lugar:· Hercilio Luz
uêncía na tarde. de sábado x x}): Em Canoínhas

- Ferroviário - Perí. Ferro-
io �ampeonato amadorista Com á -inclusão do Doze Cruz 2 X Botafogo 1

viário -. Atlético Operárto e
"Ie futebol agora voltand:o a- " B'

.

'
Em Mafra 'Per! 6 X 2)

.... t' d ..
.aravana e ocaiuva, o nu,

e1" !C1SPU a o como o t . .

... ., O
"

Comercial 2 vítóríaa cada. u rara
'. mero 'd'e partícípantas, subira perarro 1

2.0 lugar: Marcílío Dias -

São Paulo e Tamandaré W
'Onze, o que vale dizer que QUARTA ZONA

Paisandú - Internacional -

' Postal
',
x Treze de Maío, são

e .a Federacâo realizar um
Em Joaçaba - Operário X

Guarani - com uma vitória (JS cate',J'Os progra'fuadus-: orneío, prej�dicando a pro- Botafogo, não f�� realizado
e um empate. ., I. x x· x

�_'ama:ção da entidade já em
I Em Porto União - oaea; 2)

Não estão ainda partící, I 'Avisamos aos clubes in- � tudos. i dorense 2 X Tamandaré O

Ipando . os clubes da quinta eressado, em participar do I Em Caçador - Comercial

zona, ja que ésta somente .ampeonat., abérto de rute, x x x
4 X Vasco da Gama 2 3)

dia 23 é que terá seu início. 101 de salão, para telefona- � Com Os jogos a serem efe_
Portanto, começou a cor:" rem para a secretaria da ot,'lados na tarfle sába'c"o 'no

rida pelo troféu i):'lvicto càr- Entidade, fone 3464, a fim estádio dr. Adolfo Konder
los Bonetti, ·que será entre- de obterem os dados neces_ entre São Paulo e Taman-
gue ao vencedor, no final do árias. daré e Treze de Maio e Pos_
campeonato, no pãlco audi- x x x tal, o c,ampeonato de ama-
tório da Rádio Guarnjá. Sabe-se que em vista o cores, atil1!girá o final do

'Tanfle número d'e inscrições tunno.

Taça Carlos Bonelti I

que merecer.

Pura a série invicta, con

vém ainda salientar que se,

rão contador, os seguintes
pontos: 2 para as vitórias e

um para os empates.,

I·
" ����������"I - O requerimento de ARRIMO ainda nào entregues

DAt;!All1h([ 3,r'J� -l71'#npjnr
nas,'Junta de Alistamento Mi'litar de seus municípios,

Dt�C; III 1'. f, I t;" lU deevrão ser encaminhados à 16.a C R, até a l.a quinzena
de Novembro.

-
"

- No município de Florianópolis poderão s'er o,bti-,
das informações sôbre os documentos necessanos na
16.a C R ou 11a Repartição Alistadora do 14.0 B. C., no

Estreito. -

ITAJAI -:::- O jogador Joell dn Atlético Mineiro por 4x1,
II, da equipe do Marcilio, após empatar no 'primeiro

�"��
"..- ��
/��,'

16 a 23 DE OUTUBRO .

. -DE 1960

Dias que deixou o gramado
no cotejo contra o Paisandú
aos 36 minutos finais é a

grande preocupação d9 de�
partamento médico do clu
be, para à peleja de domin_
gõ contra o Cimenport.
TUBARÃO - A equipe do

Hercilio Luz depois de ven

cer com dificuldades na pri
meira, etapa ao Comerciário
de Cl'iciuh1a, chegou ao tri
unfo fácil de 4xO, através dos
tentos conquistados por Gio_
vani 2 um de penalti e Vi
toldo doia.
RIO DO SUL'- Depois de

vencer parcialmente na pri
meira etapa por 2xl, o Quin
ze de Novembro conseguiu {)

triunfo final ante seu oposi
tor por 6x4, num cotejo téc

nicamente fraco, _ disputado
.na cancha enlameada do Es-
tádio Canôas.
LAURO MULLER - A

equipe do Fel'roViál'io coqse
gUi:U dificH trlul}fo na tarde
de ontem, domingo, diante

Consorcia·sel hoje,
Maury Borges

Com a gentil senhorita
Leonarda Vieira de Souza,
une_se, hoje, pelos laçoa sa

grados
-

do matrimônio, o

nosso jovem colega de im
prensa e particular amigo
.jornalista .

Maury Borges, de_
vendo os atos civil ,e ,religio_
so serem celebrados na Igre_
ja de São· Luiz, na Pedra
Grande, à& 9,30 horas, con

forme nota .que divulgamos
na página social. Ao" Maury,
que hOje entra para o rol dos
homens sérios, os nossos

_mais ardentes votO& de felL
cidade, extensivos à sua

digna noiva.

,..

PRO·GRAM·A DO MES
O u B R.O

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos
DTA 29 (Sábado) -

Soirée em benefício da So ciedade Amparo
Apresentação da Cantora "ANA LUCIA".

a Velhice

DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú _los Comerciários.

tempo por Ix!. Após os ten.
t.os de Canhúto e Nelson, só
mente aos 38 minutos finais
é que o placar voltou a ser

movimentado novamente por
Canhoto. Mangueira aos 42 e

Pedrinho aos 44 fixaram em

4xl, a con�agem. j\ renda so

mou 7.090,00.

CRlcIUMA - Conseguiu
a conhecida equipe do Me

tropol também chamadà o

Real Madrid do futebol ca_

tarinense, suplantar a repre
sentação do Mineraail por 3
x O, com tentos consignados
por Sabiá 2 e Nélinhõ..A ren

da somou 01'$ 20.000,00.

GASPAR - Em prossegui.
mento ao Torneio Ministro

Luiz Gallotti, jogaram na

tarde chuvosa de domingo os

elencos do Tupy e do Olim

pico. 'Venceu . fácilme_l1te o

onze tJlpiense por 6 x O. En

qúanto if/SO em Blumenau o.

Palmeiras na tarde de sába_

do vencia ao Guarany por

lxÓ e em Timbó no prélio
dominical,-o Uniãn abateu aO

Vasto Verde por 2x1. União
e Palmeiras são os atuais

líderes.

PLACARD DOS JOGOS PELO CAMPEO·
NATO CATARINENSE DE FUTEBOL

PRIMEIRA ZONA COLOCAÇÃO POR ZONA

Em. Laura Muller - Fer; Prímelra Zona -

rovtárío 4 X Atlético Minei- 1) Hercilio Luz e Ferrovíá;
ro 1

Em Tubarão
. , rio, com O p.p.
Hercilio 2) Comerciário e Metropol,

Luz 4 X Comerciário O com 2 p.p.
Em Criciuma - Metropol 3) Atlético Mineiro e Mine-

3 X Minerasil O rasíl, com 4 p.p.
.

SEGUNDA ZONA Segunda Zona -

1) MarciJio Dias, Olímpico
e Paisandú, com 1 p.p,

21 Avaí e Palmeiras, com

2 p. p.

Santa

Bancária, I
I

com

Associação
com 4 p.p.

(Chave B) -

1) Peri Ferroviário,
O p. p.
Santa Cruz, Operário e

Botafogo, com .2 p.p.
Quarta Zona -

1) Comercial e Atlético;
Operário, com O p.p.
Vasco da Gama, Caça;
dorense e Botafogo, com

2 p.p.

Tamandaré, com 4 p.p.

SERViÇO
Informações· Úteis

MI,LITAR

ARRIMO - A Hei do, Serviço Militar, completada
pelQ Aviso 11.0 708 de 1D53, admite a Dispensa dé In,cor
poração aos- convocãdos qúe comprovar,em que sejam
único arrimo de Mãe ou de Pai fisicamente incapaz,
além de outras situações especifi,camente d'efinida como
tal.

-

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁ'RIOS

EDITAL
O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comer,cjários, no Estado de Santa Catarina,
comunica aos. Srs. Empregadores

�

vin'cuÍados a êste
Instituto que, de acôrdo- 'com o que determina a Lei 01'
ganica de Previdência Social, foi s'uspensa, a partir
de setembro p. ,passado, o recolhimento da taxa .de 1%
para o ,sel'vico de Assistência Médi,ca.

Florianópolis, 17 de outubro dE: 1960
Antonio Gustavo Werner

Respl pi Expediente Delegacia

U T Uo B R O
Dia - vinte e três - Disco Dance .com atrações

e apl'esentação da Miss El Disco Dance.
Dia -- Trinta - Disco Dance com atrações, ..

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
8ede Social: Rua Treze de

PRAINHA
f
CONVI':l'E

Maio sln

A diretor,ia do Fluminense F. €l. tem o prazer de
convida.' seus associados e simpatizantes, para a gran
de Soirée que fará l'ealizar em sua sêdé social a rua
Treze de Maio sln (Prainha) no dia 22 de Outubro de
1960 (sábado) com início às 22 haras.

Ficaremos grato com sua honrosa presença
A DIRETORIA

o F'igueirense Futebol Clube entrou na tempestade.
O_Paula Ramos segue o mesmo caminho. Nelson Garcia,
ex.ntléta do clube, mais uma vêz deixou a agremiação..

Sentiu que as, forças da oposição tomavam vulto. Notou
que 60% dos atlétas não mais correspondíam discipli
narmente. 'Qüe alguns jogadores procuravam boicotá
lo, talvez influenciados por ex-diretores do próprio clube.
Pediu então o seu afastamento. Desligou-se do "Furacão
Negro"; Afirmou à reportagem que seu desligamento do
clube preto e branco prendeu-se ao fato principal de
ocupações familiares. Contudo, acreditamos" que nutro
m-otivo, muito forte, também cooperou para que, Garcia
deixasse o clube. 'A imposição de alguns diretores. A

. predileção por. nomes de .atlétas, Garcia deixou o clube.
A corrente contrárfa está satisfeita. Resta, todavia,
saber-se quem será contratado. O Figueirense, é certo,
não poderá ficar à mercê destas ondas. Terá que seguir
seu rumo certo e seguro, mas, para que isso aconteça,
terá que colocar um comandante de pulso forte. Que saí
ha corresponder e. ser correspondído. O preto e branco
dispõe de ótimo material humano. Falta simplesmente
orientação adequada aos jogadores. Portanto, que os

mentores do "Furacão do Continente" escolham um con ,

dutor efidene <lue corresponda e seja correspondido. ,

--- :0: ---

O Paula Ramos está ameaçado de séria crise. Assim
como o Figueirense foi envolvido com a saída de Nelson
Garcia, mais par força da oposição do que por delibera,
ção própria, o Paula Ramos também se vê envolvido nu

ma tempestade. Existe determinada .corrente contrária
ao trabalho de Hélio. Rosa. Acusam o treinador de que
o _seu método não vem correspondendo, Vários jogado
res abandonaram os treinamentos por atitudes julgadas
inconvenientes do treinador. Espera-se, para -dentro de
breves dias, a saída de Hélio Rosa da equipe 'paulaÍna,
pois já se cogita o nome do futuro. treinador da ag-re

miação da Praia de Fóra.
M. BORGES

,(

6.Í\ feira à noite na quadra -- x _.-

ia FAC foi realizado um in- Devido a f,alta de interêsse
,er,essante prélio amistoso, demonstràdo pelas equipes
ntre as equipes juvenis do fe'mi'ninas não mais acon_

;lube Doze e (�O Clube. Atlé- tecerá o tão propalado Tor
ic'Ü· Catarji1ense, saindo o neio Citadino de Basque
"en,c'edQll- o Chibe Doz'e, pelo ,teboI. E' de- se lamentár que·
)lacard�de 56 ,a 53: °

.

eeslti. isto .:"e tenha verificadio, por
.lha 'd'a noitada foi Mário quanto a Federação Catari.

'�esar, do· Atlético com 21) nense não. envidou esforços
lontos. Marcaram, ainã-a pe- 'po sentido de Ver concreti-
o clube catarinense:· Galloti i'-ad a sua iniciativa.

9, Marcos, 6; Wilson, 8; Hu_ ._-x--

go, 4; e Hermes 4. O cestinha Sérias dificuldaçles· vem

do DOZe foi o exceleu,te Mil- encontrando a FAC para rea_

tinha com 14 pontos, seguido ,lizar o Campeonato Es,ta-
file Aldo COn1 13, Oarios com dual 'de Basquetebol, na ca •

l1, Samuel 8, Cláudio 6, tegoria de juvenil. E' que a

Andre e Luiz Mário com 2. ,Liga de Itajaí resolveu cle
Funcionaram na" arbitragem sistir, em c;ima da hora, de ...."".

os. srs. Luiz Machado. e Alui_ sua patrocinação. 1ll11ediata.
sio Dobes. mente a FAC tentou a ci-

-- x-- dade fI,e Blumenau, e até o

M�ada 'é'efinitivamente momento não recebeu res.
a data do Campeonato Es- posta ,da consulta formulada
taduaL ele Basquetebol Juv'e_ verbalmente ao Presidente

:nil, que será realizado na d�quela Lig,a, Sr. Vitor Gar
cidade de Blumenau. Esta, bi. Be Blumenau não puder
foi aI informação da'd:a na "ssuniir a respon1sabílií:láde
.tarde. de ontem pelo senhor do Estadual Juvenil, ames ..

,Odi Varela, presidente da mo será pela terceira vez

FAC. Assim s,endo, -no.s dias traniiferido desta feita "sine
29 e 30 do corrente, a Fed,e- die",

'

ração promoverá <d:e uma
__ x__

vez por todas o .tão adiado Outro fato que vem preo-
campeooato. cupando os mentores da FAC

-- x-- é o Campeonato Estadual na
A Confederação Brasilefra categoria de adultos. Até o

de ;Basquetebol, em reunião momento a Federação não
ele seu conselho técnico, recebeu nenhum pronuncia
marcou as datas de 6e· '1 .ote menta das Ligas do Intei'ior,
janeiro do próxiÍno ano, pà� relat,ivo à sua participação
ra o início ido campeona;t.Q no certame. O prazo de ins
bra;sileil'O de aflulltos, a· ser crições expirar-se_á no< dia'
levado a efeito no Estado do 22 do corrente. Já foram en-

-y"-

Ceará. viados- telegramas e ofícios
-- x-- e o nosso interior continua.

A FAC continua esperando alhéio. POJ;tanto, atenção Li�

notícias dias Ligas do Infe- gas dE) Làjes, Concórdia, Joa_
rio!', a respeito da participa- çab!J., j_V.[afra, Itajaí, Blume
ção ,ao ca�onato estadual, naU, Porto União e Joinville:
na categoria 'de adultos, que o pedido de inscrição ao Icam
deverá ser realizado nesta peonato E&tadual, encerrar

capital nos dias 12 a 15 i!e se_á impreterivelmente no

novembro. Devemos salien- próximo dia 22.

tar, que a FAC estipufou o
--------

prazo de inscriçãp até o dia
22 dia corrente, não teli'do
recebido até .agora qualquer
comunicação de suas filia_.
Idas. Portanto, faltam ape
'!las 2 dias, no que inspirado
êste prazo, a FAC não maiS
.aceitará inscrições.

(ONFfCClONA-lf OUALOUI� ,ÍlPO
Df (.H4YI

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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."O TADO" O MAIS ANTIGO PIA 10 DE S. CATAllI:NA
FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 20 de Outubro de 1960

o Credtári'o de

Resolverá seu problema!

lava e enxágua com agitador
s ec a por centrifugação

Assista, no concessionário Brastemp,
. i demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática I

prática
basta apertar o betão

técnica.

possui filtro para U impurezas da água

econômica
conserva a roupa

,,+ .,

,·PRINCIPE
RETANGULAR

Q12 litros (7,5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-L:-UXO

maior por dentro - menor por fora

Issistência
Técnita
Permanenle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- 6-· "0 ESTADO" O MAIS ANTIGO LHAHlO UE SANTA CATAIUNAFLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 20 de Outubro de 1960

16.30 horaa em dIante no conaut,

tórIo. à Rua Nune. Machado. 17.

esquma da Tlradent.. - T.l.t.
2766. Re�ldêncla - Rua .u.-
chal Gama D'Eça n.o UI - T.I.

1120.
.'

e ífl [1.)

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

-- DOENÇAS DO PULIl.10 -

- TUBEJtCULOS. -

Consultório - Rua ,..l1pt

Sehmldt. 88 - TIL 1801.
Rorirlo: dai l' 1,1 111 horu.

ResIdência - F.lIp. SOhmld'.
11.0 11'1.

.......

DR. ANTONIO MUNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA

ORTOPBDlA
Consultório: JOão pinto 14 -

Consulta: da. 16 à' 17 bO;.... diA_
riamente. Meno. ao••'bado,. R.
sldêncla: Bocaluva, lBCi. Fonl 1714
------_._-----

DR. WALl\lOH ZOMER
GARCIA

DiplomadO. peja Faculdade Naolo:"
nat de Medicina da UnIVvlldad.

do Br,,1)

pllco-protu.tlco

dai 16.00 à. 18.00 bar... ,A..nd.
com horu mare_d.... Ttl.10n.
3035 - Re.ldênola: Rua o.n.ral
Blttenoour' n. ln.

Caixa Postal 408.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Frelias
DOENÇAS DE' SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA _

CLíNICA GERAL

Consultório': Rua Cei. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrel- I
to, das 16 àIJ 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto)

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

8387.

DR. HUBI GOMES

MEIDOIfÇA
III:DICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rcsidêncla:

Rua Gal. Bittencon.r\ n. 111.
.

Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Schm1dt a. l'l.
Esq. Álvaro de CaTYaU•••
Horário: .

f\as 16,00 às lS.OO, d.1arla
'Ilente e:X�f't{' aos sábado.

DR. NEWTON D' AVIL).
CIHURGIA G.aAL

Doença. de SenhOr.. - prooto

logla - Illetrlcldad. II édloa

con,ultó�IO: Rua VIctor ••1_

relle. n.o 28 - Telefon. 1107
'

COlliul ta.: Da. }fi bora. Im dl&n...

ResidêncIa: )."on8. 8.4%1. RUI Blli
iiliilílU. n '11.

DENTADURAS INFERIORES
M�TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas'
.

RUA TRAJANO, 29 - l.o andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAJERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA'OS X

Rn dinlog lstas : DRS A J NóBREGA DE OLl VEmA

r.DlTOR.-\ "0 r..8TAOO" LmA

"A SOBERANA" I'RAÇ� li DE NOVEMBRO - ISQUlN ..

ilDA FELIPE 8CIIMIDT

W"LL\L "A 8,AHIKANA" DISTRITO DO 1ST-I:ITO - CANTO

A P R E N n A I N G -l .� S
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

"&1a Con.elh.fr. .&fra, 110

I'e lefone 8022 - C·n. Postal 189

Inderêço Telearráflco ESTADO

DR.

HE::::::oPRISC01iiiiifiãifõr'Prõllsslõüài!
Operaoõec - Doença. di s.n.Ilo-ã__ �/ '-A. •• la W"

ra. - ClInlca d. Adulto.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER '--------

;i,:�::',::;�Z�:�,:::o:�:: CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS João l Morilz S. .6.
d.rade). Consultai: pela manhã DO EspeCialista em moléstia. de anUI e recto.

�

Hospital de Caridade. 'A tarde da. T!'&tamento de hemorroidas, fiatulu, tu.
Clnrria &naJ

CONSULTORIO: - F,na CeI. Pedro Demoro. 1M3 -

Estreito

Ex-Interno por concurso d•.aa'.r.
nldade_EscoJa. (Serviço do prot. CLINICA SANTA' CATARINAOctávIo Rodflguea· LIma). II'
Interno do Serviço d. Cliurgl& 00

CI" G IHospItal !.A.P.f.T$: dO. Klo d. Inlca era
,Janeiro. Médico dp 8011)Ital di

�:;:=:d�o;rl!:� Maternidade Dr. Doenças Nervosas e Mentais -
DOENÇAS 0.11 S.IINHOB.ÁS - Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias _

jPARTOS - OPlIRACOIS - i. Problemático Afetiva e sexual
PARTO SEM DOR pelo mé'o'lo

.! Tratamento pelo Eletrochoque com anestesía -·1
Consultório: Rua João Plnw 11. 10. • Insulínatsrapía - Cardíozolorapla - Sonoterapia e •

:' Psicoterapia. I
Dlreçâq dos Psíqutátras -

i• DR. PERCY JOAO DE BORBA
I

-

• • DR. JOSJi; TAVARES IRACEMA •

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE ' •

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
:' Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286' IDR. LAURO DAURA : (Praça Etelvma Luz) !

I
CLINICA ••� 1

Especlallata em mol6fllu •• Bt-
••••••••••••••••••• I

nnora e via. ur1n,rl... Cura ra. :

I:,�:��:::c.�;:�::::��:7::::1: MSauTriCUiO dDos1ROe'!s ) UadvRogaí'dDo I C O
apf.\fêlho Dlge.tlvo e do ."'.ma
nervoso, Hor,rlo: lO� l' 1.' ,

II �orberto Brand - advogado

��aF:�:���:i�· �..��!::= II
Advocacia Seannltagectaaltarnl.noa Estado de

I

Lacerda Coutinho, 11 (Chioara ..
Espanha - I'on. I.".

Correspondentes:

Dr. Hélio Peixolg
I �������R��IDOS :���ANEIRO

ADYOGADO ARGENTINA SAO·PAULO
Escritório - Rua Felipe I. Ed. SUL AM�RrcA 50 andar.

Schmidt nO 37 - 2° Andar - 9 68I Fones: 21 8 e 2 1
Bala 4. ..••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••
ResIdência .Alameda

-

Adolfo Konder nO 27. "

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames .do Estômago - Ve!'icula Biliar - ltio's

Torax - Ossos - Intestino, etc,
Hlsterosalplugografía - Radiografia Obstétrica

(Gravldês) - Radiologia Pediátrica.

I1ISPÔE DE APARELHAGEM' MODE:RN� MARCA,
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO

ENDERll:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo) .

---.------------------�--------------

...

I�==�=============='=·=�
, I

I

i CLUBE RECREATIVO

DE .JAN E I R_O

-

UIR.lTOM
Hl>hUI d. Arruda R.amo.

.

G.I R E-N T.

UomlDltol FerÍlandes' de AQulllo \

R I: D A'f QR E8
Osva ldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andrt

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaoo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira. Lenzt

COLABOHADOR.l8'

Prof. Harrelrus Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof, Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof:
Manoelito de Orn e llas - Dr. Miaon Leite da. Costa -
Dr.. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltei'

Lanze - Dr. Aeyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura ReY - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - RuI Lobo - Rozendo V. Llmi.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

...U B L i c I D AD.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernande! - VlrglUo DlU
- Ivo Frutuoso.

KIPR.SINTAftTI

Ikpn"lItaç6_ A. 8. Lua Lt4It.
HJO:- Ru Sena'OI D••�.. �. - i_ ,....

T.t 116tJ4
� ':'UI'. l{ua Vlt6rla 167 -- e.., •• _.

Te). I i-8'..

�,rv1�e TelelrUico da UNIT.n PR.SS (U-P)
AGI:N"SS • CORaJlSPO�D.NT.�

,_ T�t). oe .unleJpl0'? �ANTA. CATARINA

A NeM C � JI
'h4,...t" C'.alnto, d. ae.r". C"." • talNla e...t&.r

SALAS NO CENTR.O
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes

Dentário, Consultório, Fotografe, etc., Sito à Roa·

João Pinto 9 - Sobrado .

Tratar' à Rua Tiradentes, .J2 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756.

6
ESTREI-TO

REABERTURA
Programa Para o

Mês de Oulubro
DIA 8 - Sábado _

Soirée em homenagem à Miss Conti
nente e 1.a aprese'ntacão das debu-
tantes de 1960.

"

DIA 16 - Domingo _
Brotolandia em Sociedade - Apre
sentação daa Concorrentes ao titulo
"A Mais Bela Comerciária"

DlA 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 rigor09amente exigida a

"

carteira social e o talão .do nlês
Indistintamente.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabiliza pejos
1),'o{'!t.I)� emitidos nC'ls artigos assinado".

____..,,_.. _.��__
- ,..J

f'ROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRIJÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO

L O T E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se 10_

'I. longo prazo sem. Juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construIr sua

casa, ímedíatamente.
Vendas: Edificlo Montepio 3.0 andar - Sala 30� -

Fone 2391 e 3426.

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 Reaidência : ,

.

Rua .J e rôn imo Coelho, 16 - }.O andar -::::,)!\me 2225
Exclusivamente com horas marcádàs

1.l=:====",,_::.::c.I"... �;_. ._=====-",.=.,=",=-:=.'."",,=--=

REGISTRO: N.? 167 - C.R.E.A. - ·10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho. 465 (Bairro

..

Bela Vista) - COQUEIROS

DR.' LAURO DAURA
REASSUM'IU A ClI'NICÃ

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA. 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

A V I S O
Dr. Gueri'eiro da Fonseca, especialista em Olhos -

Ouvidos - Nal'Íz e Garganta tem a satisfação de comu

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

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de su'a especialidade'
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a- PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO. 207 - EDJFíCIO JOÃO A'LFREDO CURiTIBA

Rápido '�rBARRIGA VERDE" SIA

Transporle de (argas
x x x

Em Organização
TI':Ht�go iII·útuo ('om o "TranSI)Ol'(es Osni" e

"Tl'am,al'co - Transportes Rodoviários"

\$·%S'S%%%%S%%Sj%SS%%%%%%S%%%%%S%%%$%%�%%S%'

• A,RQUITETONICO
• TOPOQRAFICO
• DE PROPAGANDA

,
.

• PERSPECTIVAS
• TIMBRES

. ,

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anhála n. 740
Telefone: 52�74-79

AgênCia _ SAO PAULO

Rua Itarlri n. 61 .

Telefone: 9-37-84

End. Tel. TRANSVERDE

Escritório de Advocacia
RUd Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolla
Dr. Acácio Garibaldl S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evlláslo Nery Caon

Questões Tr!lbalhlsta.s - Causas cíveis, comerc1als, crimi
nais e fiscais - .Adm1n1stração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Natural1zação - Inventários - Cobran,;
ças - C�mtabllldade: escritas. balanços. anAlise" � \lede!..

�ua Fco.O Tolentino n. 11

Telefone: 34_90
Caixa Postal n. 5.11
End. Tel. TRANSVERDE

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

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (F111al)
CRrcIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da imperatriz, Bom Retiro Urllbici, São Joa
quim, Paul·o Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri·
ciuma, Ararana-uá, Lajes, Campo Gl'ande, Teófilo

Otoni, Teres6polis, Nanuque e Pôrto Ale,r•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÔPOLIS,
.

Quinta Feira, 20 de Outubro de 1960
�--------------�'�-------------------------------------

-------------------------------------

AS debutantes do Clube "6
de Janeiro", serão homena:
geadas hoje no Lux Hotel
às 18 horas com um co:
quetel.

-�. -

NO próximo domingo ha,
verá no Clube '"12 de Agos,
to" Encontro com os broti
nhos. Vou acontecer ...

_.y.._

° SIMPÁTICO Clube "15
ele Outubro", apresentou
no sábado p. p. um gran
dioso baile de aniversário,
com a apresentação das

âetruiantes -âe 1960. Lucia
Mariá Lange, acompanhada
dos seus pais Sr. e sra. roei
Lange; estiveram presentes

nesta grande [esta,
_ *_

SÁBADO comentarei o ca,

samento realizado ontem,
do sr. Dr. Daniel Barreto
com a srta. Hemengarda
Cunha Dutra. (Hoje, Sra.
Dr. Daniel Barreto).

_*_

NO próximo domingo ha:
verá o comentado "Disco
Dance" no Lira T. C.

_*_

O CLUBE "6 de Janeiro",
oferecerá aos associados
um movimentado baile,
com os desfiles das debu,
tantas 'de 1960. Agradeço o

convite e prometo estar

presente.
_*_

° SR. E SRA. Aloisio Oli

veira, marcaram Ul1l, jantar
no Restaurante do Lira T.C.
terça.feira p. p.

_*_

O SR. E SRA. Newton Brug ,

gmann, aconteceram bem

elegantes no baile de aní,

versário do Lira T. C.
-=-*_

OS SRS. e sras.: Dr: Walter

Wanderley e Milton Cam

pos, Presidente e Secretário
Geral do Lira T. C., fica:
ram feliseissimos com o

ba.ile que passou. Os dois

casais, merecem destaques
na coluna.

_;c._

TENHO recebido cartões de

felicitações dos pais das

debutantes pela apresenta;
ção que ofereci no feliz sá,
bado p.p.

_"'._

AGRADEÇO as jelicitacões
do Dr. Eugênio Tmmp�ws.

ki .Tailous, Presidente do
tradicional "DOZe de Agôs_
t�", na ocasião do baile do
Lzra T. a.

dia 15 que passou.
_*_

I!0JE, às 16 horas, será
maugurada a 3.a Exposição
de Trabalhos Manuais no

edifício do IAPC rterr:o)
-*

AGRADEÇO também as te_
licita,ções do Desembarga_
dor Ivo Guilhon Pereira de
Mello e do Dr. Euclides
Cintra, pelo aaíle do dia
15 v. p.

.

-*-

OUÇAM hoje, o programa
"Radar na Sociedade", às
18;30 horas, na Rádio Gua.,
rujá.

-*- -*

ANIVERSARIOU ontem, o

SI'. João Alcântara. ·Os
meus cumprimentos.

'-* -

NA DIA 13 p.p., a srta. va,

nía, que aniversariou nesta
sr. Clovis All;lUquerque. Vâ
nía, aniversariou nesta
mesma data. Embora tar_

de, felicito ambos,

ESTOU preparando uma

exposição de fotografia na

Farmácia Catarinense do
desfile das debutantes do
Clube da Colina de 1960.

-*-

DENTRO de quinze días
"Carreirão Produções", a�
presen tará nos cinemas da
Capital, o filme do baile do

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
HOSPITAIS E CASA

DE SAUDE DE FLORIANÓPOLIS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇ.ÃO
Na qualidade de Presidente do Sindicato dos En

ferrneiros e Empregados em Hospitais e 'Casa de Saúde

de Florianópolis, convoco os Associados do Sindicato

para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se

no proximo dia 28 (sexta-feira); as 16 horas, em pri
meira convocação, 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,
em escrutinío secrêto, 0_ DELEGADO ELEITOR, e res

pectivo Suplente, para eleger os representantes clas
sistas na Junta de Revisão e Julgamento do Instituto

de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, nos

têrmos da Portaria 'Mínistêríal, 216 de 6 de 'Outubro p.

passado. Comunico, outrossim, que se acha aberta a

inscrição de candidatos a Delegado-Eleitor, as quais
deverão obedecer as instruções da referida Portaria.

Florianópolis, aos 15 de Outubro de 1960
Ralnoldo Carlos SeU

Presidente

PRECISA-SE

RAPAZ PARA BALCÃO E CARTAZffiTA

na MODELAR

o l4A.lllor COMetu-so de'

COMfo Popu1hr do BrasJ.

AVOZ EOURO

1960
pela

RÁDIO GUARUJÁ
EM ONDAS MEDIAG r CURTAQ

...

PA·Rr'CIPE E GANHE fSreg PRfM'�:
, ,

• UM RADIO FONOGRAfO ABC 1QbO PARA O
VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANTA CATARINA

• UMA VIAGEM AOG HnA009 UNIDO� PELA REAL

eSTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

• CONTRATO EM RÁDIO E TI:LEVlg,.(O POR uM ANO
AO vrNCEOOR DA fiNAL

fnQcriçôes

'. �Ir-" 1

horário

COM

-Momentos que a memória

lo'"

Ci«. de
.

Cigarros
SOUZA

CRUZ

CANDIDATOS REPUBI:.ICAROS

O Sindicato dos Empregados em Emprêsas de Se

guros Privados e Capitalização de Santa Catarina,

dando cumprimento às instruções expedidas pelo Mi-

_." '"
__ _

_. _ nistérto do Trabalho, Industria e Comércio, conv()Jca to-

O Vice-Presidente Richard Nixon e o Embaixador Ren-,
dos os seus �ssociados para eleição do D�legado-Elei-

C b t L d (' di ita) di t m planos para a cam
tor que devera eleger o representante classista nas J un-

ry a o o ge a Irei a ISCU e »Ó
-

• _
•

h l't' d.
.

d t· m sido indicados como

I
tas de Julgamento e Revisão dos Institutos de Aposen-

pan a po 1 rca, 'epCll/s e ele . d " P'
_

candidatos do Partido Republicano à presidência e vice; ta o�a t. _ensoes;
f t d bléia jrer I

presidência dos Estados Unidos, reapectivamente. O
elei-

. d.e �Ifao sera e �. ua{
a �� �ssen; beu). gel�

1
ex

torado norte-ame�i.cano comparecerá às urnas no dia f tra�r 111a1'Ia a ser re1aalza<
a a

_

(e Ou u r� p. vinc oudro
.

d
- as 16 horas, em convocaçao - ,e sera processa a

de nov·ambro Vlll ouro. perante a Mesa Coletora designada, que funcionará na

sede -provisória desta Entidade, no terceiro andar <10

edifício da Confeitaría Chiquinho nesta Capital.
Só poderão votar Os associados do Sindicato qui.

tes com os cofres sociais, que contém mais de seis me

ses de inscrição e mais de dois anos de exercício 00

atividade.

Os associados deverão comparecer durante o ho

rário de funcionamento da Mesa Coletora, munidos de

prova de identidade.

Dado que não seja atingido o "quorum" previsto

no art. 4° - alínea "a," da Portaria n? 216 de 6 de

outubro de 1960, isto é, não se verifique a presença de,

pelo menos 2/3 dos associados em condições de vo

tar, a eleição será realizada duas horas depois - às 18

horas - no mesmo dia /e local, com qualquer número,
indpendentemente de nova convocacão .

O prazo para a inscrição dos �andidatos a Delega
do-Eleitor será de 8 (oito) dias corridos, contados a

partir de 18 do mês em curso.

Ftorainõpolis, 17 de outubro de 1960
Hilton G. Lins - Presidente

Coluna Católica

DOENÇAS DO (ORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardíotônícovdíuretlco

Inc.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O TóNICO DO CORAÇÃO

é

na RÁcno GUARUJÁ duranfe o

comercial

(continuação da 2a pag.) sa. Os crentes, vindos de to

favorecer com abundante be, dos os países, cantavam e

lêncí Casa cuia rezavam durante a procís-
nevo encia essa

.

s·�,
primeira pedira vai ser Ian- são.

A cerimônia foi presidiida
çada para Incremento e ex-

pelo cardeal Lercaro arce

pansão sempre maior do

culto ao SS. Sacramento, do
bispo de Bolonha, e pelo

Altar. Qual penhor de bênção cardeal Cerejeira, arcebispo

de Lisboa em companhia de
eeicsnats e expressão de

sua simpatia, o Vigário de outros altos prelados.

Cristo, a Vossa Eminência, a O cardeal Lercaro oficiou

família dos Reli!giosos e a a primeira missa de hoje,

quantos estiverem presentes que foi seguida de comunhão

à sagrada cerimônia, man- geral. Continuavam sem des,

da sua Bênção Apostólica. canso as preces 'de penitén

(as.) - D. Card!ela Tardini." cía.

MILHARES DE FIE'IS NA Resumindo o sentido da

PROCISSÃO DE FA'TIMA - peregrinação deste ano, de

FA'TIMA, Portugal, 13 - clarou o patríarca de Lis

Centenas de milhares de fiéis boa que se tratava de "uma

participaram neste ano da incitação aos católicos para

grande procissão noturna do manter uma vida austera e

santuário de Fátima. Apesar renunciar aos prazeres".

da. chuva, cada um dos pe., "Fátima surge num mUD

regrmos que acompanhou <to em que tudo parece per

ontem à noite a Virgem .da dído, como um farol de: espe

basílica à Capela das Ama- rança contra (l comunismo

ríções levava uma vela ace- ateu".

SUfDICATO DOS ENFERMEIROS E
EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS

E CAPITj\.LIZAÇÃO -DE SANTA
CATARINA
EDITAL

MOLESTIA· DE SENHORAS
COLICAS COLICAS

SEDA·ITOL
_0_

As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dlsmenorréias,

suaa consequências e perturbações· da menopausa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Presidente/ do 1.8.C. fàz exame da safra
RIO, 19 (V. A.) ._ Com uma eXPosiçã�do presidente do f In�tituto

Brasileiro do Café, Adolpho Becker, sôbre a atual conjuntura cafeeira, a

Junta Administrativa da autarquia cafeeira realizou, ontem, sua segunda
sessão plenária da presente reunião.

O presidente da autarquia abordou vários aspectos do problema: ex

portações, o comportamento do mês de julho (inicial da safra), o cons�lmo
interno e a quebra da previsão. Sôbre a viagem que fêz aos Estados Unidos

teceu, ainda, ligeiros comentários.
Iniciados os trabalhos o no interior não permítíu

sr. Becker fêz uma expo, uma melhor remuneraçao
sição da atual conjuntura para a careícultura. E de�_
cafeeira analisando íní- tacou os entraves a realí-
cialmente o comporta- zação dos objetivos .coli-
menta da comercialização mados, entre os quars as

na atual safra destacando deficiências da qualidade,
o mês de julho, quando a uma vez que em muitas
mesma se iniciou e que regiões produtoras Se fi-

apesar de ter ofercido um zeram sentir os fenômenos
nível de exportação ravo, climáticos, prejudicando
rável, em têrmos físicos, uma comercializaçao tran-

PLANO DO CARVÃO NACIONAL
BRASILIA, 18 (C.P.) - O presidente

da República enviou mensagem ao Congres
so Nacional; acompanhado de projeto-de-lei,
que visa a aprovação de um plano para
coordenar as atividades do carvão mineral.

- - -

nA ASSEMBLÉIA LEGISLA'IVA

AUTORIZADO O 'AVAL
PARA O EMPRl':SrBlO A

S.ER CONTRAIDO I"ELA
PREFEITURA l}f� SÁO
FRANCISCO DO SUl.

Durante a Ordsm do Dia
foi aprovada a redação n,
nal do projeto 59/60 ele au
toria do deputado Evilásio
oaon oue autoriza o Govêr
no do

-

Estado 'a: garantír ()

empréstimo a ser contraí
do pela. Prefeitu-ra Munícl.,
pal de São Francis::!o do Sul,
num montante ,rl<� 25 m:
lhões de cruzeiros' e desti
nado H cobrir uesoesas
com a ínstalacão da

-

rêde
de água 'naquele municí
pio do norte catarlnense.

quila. DiSSe das providên
cias adotadas pelo govêr,
no federal para regularí.,
zar o problema, frisando o

esquema de intervenção,
quando, pela primeira 'vez,
o IBC foi chamado a. fazê
la, tornando-se públicas as

bases em que- o mercado
deveria eer agitado, ao

contrário do qUe ocorre
em outras oportunidades.

PRóXIMA SAFRA
Prosseguindo, informou

que no primeiro trimestre

da presente safra o Brasil
exportou pouco mais de 5
milhões de sacas, o que
representa 600 mil sacas a
mais qUe a média teórica
de 4 milhões e meio, den,
tro do programa traçado
nos convênios em que o

Brasil foi participante e

príncípal signatário. Sôbre
a safra 60/61, disse que ao

IBC têm chegado mror,
mações as mais diversas,
que esclarecem têr",se re

gistrado uma quebra de 5
milhões de sacas em rela.
ção à eetímatíva de 27 mí,
lhões. Disse mais adiante
qUe o contingente de

.

ex

portação será de 15 mi
lhões e 400 mil sacas, para
um planejamento de 17
milhões e meio.
Discorreu também sôbre

oe cafés do consumo In,
terno, cujo "esquema, a

despeito de se encontrar
ainda em fase de estudos,
se constituiu até certo
ponto em sucesso, saben
do-se que não 'obedeceu a

um planejamento básico
mais amadurecido.

PREÇOS
Sôbre a sua viagem aos

Estados Unidos, disse que
.
a mesma foi mais da ro

tina, sem nenhum vínculo
de negócios.' O seu obíetí,
vo foi manter um contato
com os representantes dos
países membros da FE_

DECAME, para conhecer
como conduziram êles a

questão de preços. Duran.,
te a sua viagem aos Esta
dos Unidos ínrormou
ainda o presidente do IBC
- estêve em contato com
a diretoria do National
Coffee Assocíatíon, obser ,

vando que os integrantes
do grêmio de comercían,
tes de café de Nova Iorque
acham perfeitamente ra

zoáveis as atuais bases de
preços do café brasileiro e

que o único fator de per
turbação é o que se refere
ao mercado de frete.

ARMAZÉNS
Continuando em sua ex,

planação, analisou peran,
te a Junta Administrativa.
a questão dos armazena,

mentes, arírmando que nos

meses de julho e agôsto a
diretoria do IBC replane
[ou todo o esquema de
construção de armazéns,
hoje em plena execução,
para dotar a autarquia de
uma rêde armazenadora
de acôrdo com as neces,
sidades futuras.
O . presidente do IBC

concluiu sua exposiçao
com uma apreciação sôbre
a política cafeeira, tendo
essa parte da reunião sido
reservada aos membros
da Junta.

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

TUTU EM BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES, 19 -

Em viagem de núpcias,
chegaram ao aeroporto In

ternacional de Ezeira, pro
cedentes de São Paulo, Dlr ,

ce Maria Quadros, filha do

presidente tleito do Bra

sil, :.Tânio Quadros, e seu

marido, o jornalista Alaor

José Gomes,

Deu-lhes erdíaís boas
vindas por marte do presi
dente Arturo Frondize,.jtu
seeretárto particutar, '�au
ardo Gonzales. Estavam
também presentes a em

baixador Boul;itrea.ux ;Fra
,goso e sra, e um grupo de
residentes brasileiros.

S'EMANA DA ASA
PROGRAMA PARA

O DIA DE HOJE
DIA 20 - QUINTA

08,00 hs, - Competição
Esportíva.Futebel de Salão
entre as praças Fôrças Ar

madas-Prova "AUGUSTO
SEVERO". Destacamento

EXONE'ROU-SE
SECRETÁRIO
'JERAL DO
ITAM,ARATI

RIO, 19 (V. A.) - solí,
citou exoneração do cargo
de secretárlocgeral do Mi
nistérío das Relações. Ex
terrores o embaixador Fer ,

nando Ramos de Alencar.
Amanhã às 12 hs. ínte.,

eínamente, o sr. Ramos de
Alencar transmitirá o car ,

�o de secretário-geral ao

embaixador Edmundo Bar,
bosa da Silva. Quanto ao

Departamento Econômico
e Comercial, assumirá sua

chefia interina o ministro
"Paulo Leão de Moura.

npR'ESENTES�'j DA
RÚSSIA AOS
AIRGELlNOS

LONDRES, 19 qJ.P.I.) -

Um navio soviético saiu ho

'Je de odesa lev,ando "pre
sentes dos sindicatos sovIé
ticos aos refugiados argeli-
,nos no Marrocos e Tuní

sia". Esta notícia foi ,trans
mitida pela rádio de Mos
cou. Foi informado qUe Os

jpresentes incluiam t.ato_
res e outros implementas
agd�'olas, ferramentas pata
maquinárioos des,tinados às

compareceu sozinho e de
surprêsa,
CERCADO PELOS FUN

cIONÁRIOs
O sr. Jânio Quadros

guiava uma "perua" DKW
e tão logo chegou ao Pa
lácio 9 de Julho foi cerca,
do .pelos funcionários com

os quais conviveu quando
deputado estadual.
No selão nobre da A9_

sembléia, o presidente
eleito palestrou animada
mente com parlamentares
e jornalistas, recusando
se entretanto, a conceder
qualquer entrevista ou ra,
zer declaracões de caráter
político.

•

BANCO DO BRASIL S. A.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO IN.o 134
A'CARTEIRA DE COMÉRCIO-, EXTERIOR e a

CARTEIRA DE CÂMBIO do BANCO DO BRASIL S/A
tornam público' que, em cumprimento ao deliberado em

sessão de 13.10.60 pelo Conselho da SUPERINTEN
DÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO será realizada,
na próximo dia 21.10.60, em tôdas as B�lsas de Valores
do País, licitação específlca das dísponihilídades cam

biais abaixo indicadas, exclusivamente para cobertura
de importação dos seguintes artigos, classificados na

Categoria Esp-ecial, sob os itens:
08-01 Amêndoas
08.02 Avelãs
08-04 Castanhas
08-06 Nozes
08-09 (002...005.006_00'71-008_

009.()10.013-014) .... Frutas frescas
08-10 (001�003.004.005-006-

007.008-009-010-011-
012) . . . . . . . . . . . . . .. Fruta!: sêcas ou passadas,

sem açucaro'
DISPONIBILIDADES CAMBIA�S

1> ...-__, _�
FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 20 deOutubro de 1960

"CÉDULA ÚNICA ANULA A FÔRCA DO
,

GOVÊRNO"
S. PAULO, 19 (V. A.) -

A vitória nas urnas não
me surpreendeu. Estava
certo do triunfo especial
mente porque não acredi
tava na influência da má
quina governamental, pois
a cédula única anula as

fôrças do governo nas

eleições.
_

Foram declarações do sr,

Jânio Quadros na Sala de
Imprensa da Assembléia
Legislativa, durante a vi
sita que fêz ontem ao le,

gislativo paulista, onde

FALECEU A
PRIN(:ESA DE
MONTEN,EGRO

MONACO, 19 (A.P.) - A

pricesa Violeta, de Monte

negro, faleceu ontem nesta

cidade aos 71 anos de ida

de. Nascida na Inglaterra,
casou.se ela com Pedro de

Montenegro, irmão da rai
nha Helena, da Itália. e vi

veu em Montacarlo durante

]muitos anos. Montenegro
é agora uma república
,centro da Federação Iugos
láva.

ASSUMIU O D'EPUTADO
JOÁO COLLODEL.

Ter.do em vista o pedMo
de Iicr.nça para tratamento
de saúde apresentado pelo
deputada Walmor d� Oli
veira, do PTB, assumiu sua
cadeira na sessão de ontem
o deputada João oollodeí
representante de canoí,
nhas e seu prefeito eleito
no pleito do último dia 3.

VOTO DE REGOZIJO PELO
DIA DO PROFESSOR.
O deputada Lauro Lo

cks, 'da bancada do PSD,
lapre�entou requerimento
r(olicitar do que constasse
na ata dos trabalhos da

Assembléia um voto de re

gozijo pela passagem 1::1.:0 Dia
do Professor ocorrido sá-
bado último. APROVADAS AS REDA-
HLpotecandp solídarteda. ooss FINAIS DE VARIOS

dede em nome de sua. ban- PROJETOS.
'cada ocupou a tribuna o Foram aprovadas as re-
líder do PTB, deputado dações finais dos seguintrs
Evilásio Nery Caon, que na projetos: 55/60 de auroría
oportunhllade homenageou do deputada Orlando BeL-
em especial, uma pr()f�ssl)- toli, 'aiutorizando o Poder
ra de Lajes com mais de Executivo a conceder t1U-

vinte anós 'de serviço no xílio aos novos munteipíos
magístérío público, espõsa catarínenses: 264/59: de
exemplar c mãe estrcmosR autoria do deputado .Tete de
e cue foi arbítrártamente Oliveira, autorizando. aõ
«íemttída da direção de um Montepio a financiar casas
Grupo Escolar pelo De.ega- de madeira até 300 mil
do de Ensino sediado :':1.,'1- cruzeiros; 50/59 de autoria
quela comuna catarmense. do deputado Walter Vicente
Fêz alusão ao fato de ter Gomes, autorizando o Go-
a �elegado de EnSinO a vêrno do Estado a efetua;'
petulâncía de demitir a doação Ice terras à Prefei
professôra em aprêço por tura Municipal de TijUC;ls;
eSCrito demonstrando as- 128/60 de autoria j.) depu.
sim burrice e íncompetên- tado Agostinho Mignoni,
cia. concedendo lauxilio Je 50
Exibiu para Os sentlOres mil cruzeiros ao Colé�jo

deputadO" a Id.ocumentação Imaculada Conceição de US$ - Argentina 700.000,00 (setecentos mil)
referente ao icasia, <Hir- Luzern·a, 'no mUllicíoio de (exclusive os artigos constantes do nOsso Co-
mando que no Governo Joaçaba. municado nO 119, de 15.9.58)
CeJ.so Ramos atos como

to i
êstes não serão repi,ticlos,

FALECEU AOS 110
US$·- Chile '.' . . . . 700.000,00 (setecen s m 1)

uma; vê:.?: Que a política nã0
.

.

, US$ - Espanha 700.000,00 (setecentos mil)
interfirirá na vida e:luca- US$ - Grécia........ . 700.000,00 (setecentos mil)
cional do nosso Estado. US$ - Hungria 700.000,00 (setecentosmil)

ANOS DE IDA'DE US$ - Israel 700.000,00 (setecentos mil)
O orador seguinte foi o

Deputrudo Evaldo Amaral US$ - Iugoslavia 700.000,00 (setecentos mil)
dn UDN, que reconheceu a SAO PAULO, 19 (V.A.) - US$ - Polônia 700.000,00 (setecentos mil) "etcolas vocacionais," bem
Procedência leLas queIxas e Faleceu ,aos 110 anos, o US$ - Portugal 700.000,00 (setecentos mil)

como automóveis, vestidos,criticas formuladas pelo ('velho João 'Centenário, () US$ - Romênia 700.000,00 (setecentos mil)
l'd j PTB alimentos e outros artigos1 er o .' mais idoso moraldor da fa- US$ _ Tcheco-Eslovaquia 700.000,00 (setecentos mil)
O último oradÜili foi o au- num valoi' total de dois

tor do reauerimento, depu- vela do Vergueira. . US$ - Uruguai 700.000,00 (setecentos mil) milhões ':!oe rubrls.
tado La,uro Loc�s, que "fê- João Centenário, que 0- Dan. Kr. 4.900.000,00 (quatro milhões
ceu um hino de louvor aos cupava o barraco 243 da- e novecentas mil coroas,- equivalentes a US$ 700.000,00
abnegados mestres de tõ- quela favela g que sempre setecentos mil do:lares) , FORROda Santa Catarina qu� lu-

., " /
...

tam pela educação de nossa gozou de boa saúde vinha As respectivas licenças serão emitidas 'Para uti. "

.

O
.

infâncü:1. e juventude as.;;e- se enfraquecendo de uns lização até 31.12.60, prazo êste improrrogável. ,IRMA S BITENCOURT

gurando ao nosso Es,tado tempos para cá, afirmando Rio de Janeiro 18 de outubro de 1960 I
( A 1\ 8 A O A' o . 'O,. f 15 Q 2

,
• • • ANTIGO OIP-JSITO 0"'''''/'''''

e ao Brasil h�mens capa- seus vizinhos que êle mol'- a) Waldemar Cardador Rodngues _ Dlr,etor SubstItutq... ""
zes e honestos para OS dias

rera de velhice. a) Paulo A. Poocik Correia _ Diretor
Ide amanh:ã�. ;-__��:-:;����-------------------------�-------------- _

.,
I

9-10-57.0 inspetor a percebe na função grati- Tão certos disso estão os trêfegos inspeto- e o Estado são ,de natureza estatutária e não

O ave"sso �e um �rOI'eto ficada, pois continua com as prerrogativas e res que, d,e início, quiserem saber do Procura- contratual; assim, os direitos que o Estado lhe
os direitos do fiscal. Ah, sim! continua fiscal. dor Fiscal e do dep. ItuY Hü]se se as vantagens outorga, podem ser modificados pOr uma lei
A lei sabiamente os ,recruta ,entre os fiscais do cargo constituiam direitos adquiridos. Am- ..-nova.

porque os quer familiarizados com o s�rviço, ·bos, à .pressa, cO:t:lcluiram vela i'rl'edutibilidade _ É pacífica a tese de que os funcionários,
Os Inspetores de Fiscalização se ridicularizam interessa-se tamobém pela manutenção da cor. delas. Os acórdãos �publicados na Revista de mesmO os estáveis, não gozam de ilTedutibili
no apêgo a cargos. Iniciativa absurda provoca dialidade existente na classe, da qual, presume, Direito AdministratIvo os eontrariam. Pacifi- dade dos vencimentos.
mal�estar na classe. conhecem os .prob1emas comuns etc. _ isso tu- ca é a tese de que o func10nário só adquire Vol. 56 _ Abril-Junho/59 - Tribunal de

De uns dias para cá, a l\umerosa classe de do sem perda de autoridade, que é mais sentida direitos na estabilidade. Justíca do Distrito }<'ederal
Fiscais de Fazenda sente-se ameaçada por um quanto menos-_.o'exibicionismo se fiz,er ao exer- O decantado nível 1-25, Cr$ 17.600,00, me- _ Somente os membro:; do Poder J'udiciá-
disparata'do pí'oje�o d� le,i!_. forjado 'pel.os atuais cê.la. rece criticado. Percebem-no os sub�diretores rio gozam da prerrogativa de irredutibilidade
Inspetores de Flscahzaçao; que cUldam de Não se dá assim, porém. Mal guindados à de repartição, enquanto o padrão E-20, Cr$ .. de vencimentos; os demais servidores ,públicos
transformar em cargo isolado de, provimento Inspetoria _ os espécimes aí ,estão à mostra, 13.900,00. o fiscal em finaL de carreira. A,pro- podem ser atÍllgidos por lei nova que, lhes re
efetivo a funcão gratificada que VEm! lexercen- embora a exceção exista _ se têm na conta de vado o desarrazoado projeto, os inspetores se duza vantag'ens.
do. Para tanto têm realizado reuniões nesta invulneráVieis, "doutores" em direito fiscal, nivelariam ao fixo ,do sub-diretor sem sê-lo, Publica, ainda, a Revista Forense (111'S. 141
Capital onde !impaciente radiograma os chamou "fec,ham-se" Ipara os da classe. abusam do em- uns da class'e inicial de fiscal botariam o E-20 e 143) o que se vai lêr: "Não só o vencimento
urgente, não para os mil-�·llm ,probl.emas do ,pl'êgo do EU autoritário _ Eu aumentei a no chinelo; afora as outras vantagens q\!l.e so- como a remuneTação ,dos funcionários são re

Serviço cal�entes, d� soluça0, ,mas vlsando aO arrecadação, EU fiz isso, EU dispensei aquilo, madas ao níve} 1-25, perfa,zeriam, em 1961, .... dutíveis por fôrça de l,ei _ As quotas e percen�
interêsse deles, ul1lcament� ?eles. . EU removi fulano de tal, e outros _ ao invés Cd$ 70.000,00 mensais. -! tag,ens constituem parcelas da remuneração e

O projeto os classifica. bem, P_?rISSO do modesto e simpático NóS; de sUa falta de Tratemos, por último, do que muito os sempre foram computadas 1,1'0 labore". "A lei
vale esmiuvá-Io um pou�o: .deslgnar-se.ao, se tato, enfim, resultam irreconciliáveis desafetos preocupa: poderá o govêrno a se inaugurar no pode reduzir vencimentos dos funcionários; so·
aprovado, Del'egados RegIonaIS de Ren�as. con· e se generaliza a d"esharmonia em dess,erviço à E':stado, tornar redutív'eis as vantagens do ·car- mente os dos magistrados gozam do privilégio
ceder-lhes-á INAMOVIBILIDADE, o dIretor do Fiscalização. go recém-criado? Quem sabe não, que diabo. da irredutibilidade".
Servico sairá dentre os Delegados, - por úl- ISe se dessem ao trabalho de manusear vo- Empós tudo isso, aguardemos as coisas
timo, 'pasmem! um artigo ,mais. ou_menos assim Se a lei lhes assistisse agora, em cargo lumes da Revista de Direito Administrativo 10- que, com certeza. virãO, prelibando o fracasso
recUo'ido: "os direitos desta l,el nao podem ser isolado, em pouco, outros funcionáriOS do Ser. go se lhes deparariam acórdãos quer do Supre. dêles, vítimas de sua incontida ambição; quei
revogados por outra lei". �sso evidencia !lpenas viço de Fiscalização requereriam a quota de mo quer dos Tribunais de .Justiça de São Paulo ram Deus lhes sirva a lição, ou será que êsses
seu apêgo a cargos, _ mUlto com�m aos mcom· produção para si, com êxito. Estamos a vêr a e Distrito Federal, onde, à sua leitura, muda- inspetores não aprendem?
Y)etentes e privados de auto-confIança. Fazenda inteira exigindo-a. Era o fim. .... riam! de côr a cada instante, receosos de futuro' Por falar em lição: não sigamos a daquele"

Por vêzes, pulverizamos a estult;;: preten- Que diz,er da criação dêsses treze cargos não distante. Bem, vejâmo·los: diretor, contrário a reivindicaçõs de funcioná.
são e lhe analisamos o aspecto �egatJvo; mas, cargos com características de outra carreira, Vol. 55 _ Janeiro-.Ma.rco/59 Supremo r'ios da Fazenda, em várias oportunidades, mas

hoje, à guisa de epílogo, a destrmçaremos co- ini,bindo ao fiscal seu natura! desêjo de ascen- Tribunal Federal que, hoje, afrontosamente, _ às favas o de-
mo convém. der à função de Inspetor? Impossível fazê-lo, _ O princípiO da irredutibilidade de ven. côro funcional _, se esgarça na defesa dêsse

Pl·imeira.mente, nunca nos constou na ad- se o Executivo se 'solidarizar, por omissão, à cimentos somente vigora em relação aos magis- projeto abusivo. Precisamos melhorar o Ser
ministração pública mudança assim à vontade, vigarice de uma minoria que se quer manter trados; não beneficia os demais servidores pú- vico de Fiscalização da Fazenda. Mas, para
de cargo d'e chefia em isolado, muito menos ês- em cargo de confiança" de qualquer jeito. Se blicos. começar. iniciemos, nesta Capital, em sua sede,
te com as vantagens daquele. inclusive a quo. contarem com a passividade do Governador VoI. 46 _ Outubro-Dezembro/56 - Tribunal cursinho de desa,pego a cargo, de uso modera.
tn: de produção 'que é inerente ao cargo de Fis- Hülse, dar-lhes-á o trôco conveniente _ não de Justiça de São Paulo do do pronome EU, de personalidade: eh, cUl'si-
ca I de Fazenda - lá está na l-ei n. 1733, de tenham dúvida. s'eu sucessor. - As relações jurídicas entre o funcionário nho. Não por �ôsto, mas l1ecessid'ade ...
,--------------�----------------------------�---------------------------------------------------------------------------------- ---------

1 MORTOS NA
QUEDA D:E AVIÃO
TANQUE

BASE AÉREA DA LAN_
GLEY, Virginia, 19 (UPD
- Um gigantesco avião
tanque a jato, da Fôrça
Aérea dos Estados Unidos
(USAF), tipo KB50-J, que
serve para reabastecer de
combustível os caças em

pleno vôo, com uma trí;
pulação de aete pessoas;
caiu ao solo e se íncen,
diou esta noite nas proxí ,

mídades desta base.

vô� UO�t;
.
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