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percentes as diversas bancadas.
Pela manhã, em' ,sessão extraordi-

O Senado não emendará o projeto nária, ficou aprovado o regime de ur

da paridade e nessas condições, pode- gência simples para o andamento da
rá enviá-lo à sanção presidencial até proposição abrindo-se o prazo de três
quarta feira próxima - esta 11 tendên- sessões consecutivas para a apresenta
cia dominante ontem naquela Casa em cão de pareceres. Se não fôr emenda
relação a matéria que continuou sendo do, lo;go no início da semana estará
objeto de prolongadas conversações concluída sua tramitação no Levísla
entre os líderes e outros senadores, tívo.
AS RESIST:il:NCIAS manda pagar, desde 1 de

Aparentemente, as maio- [ulho passado, à elevação
res .sistências à aceitação de vencimentos ob'Jeto da
dia projeto partiam do se- proposição. A supressão
nador Mem de Sâ (PL). dêsse artigo desencadearia
apoiado pelo sr. Daniel uma onda de modtfícações
Kriger (UDN), Que deseja- ao projeto, não sen�o pos
va suprimir o 'artigo que sível prever de quanto tem,

BRASíLIA -

po seria retardada sua a

provação. De sorte que to'
do o trabalho das lideran-
ças, consistiu 'ontem em
vencer resistências dessa
ordem, sob o argumento de
evitar-se a eclosão de novos
movimentos grevistas.

'caravanas de La
jes, Curitibanos e

Lebon Regis Virão'
ao Se,minário

,EXPLOSÕES NUCLEARES AUM'ETAM DE
Saúde e Agricultura; Ameaçadas
RIO 18 -- Astronomos

do Ob�ervatorio Nacional,
colados aos teleacopíos, es

tão observando diariamen
te a sucessão de explosões
solares e comparando os

dados obtidos por cíentís,
t.as de todo o mundo, que
vêem comprovar o bom
bardei da ionosfera por
tempestade magneticas
provocadas pelo fenomeno,
trazendo grandes prejuí
zos às comunicações de
radio em todo o mundo.

O prof. Jair Barroso
Junior, astronomo encar

regado pelo ooservatorto
Nacional para o estudo
das explosÕes solares, vem

fotografando diariamente
as manchas do Sol, cujo
numero tem aumentado
gradativamente nos ulti
mas dias, regíatrando-se

no dia 10 do corrente, o

aparecimento de 40 man
chas, enquanto fotografias
obtidas ontem revelam a

presença de 49 sobras na

superficie solar.
"Para qUe se faça uma

ideia do poder das explo,
sões solares, basta dizer
que numa delas bastaria
para acabar com a Terra,
pois seu poder equivale
ao de milhares de bombas
atomícas" - disse o prof.
Jair Barroso Junior. "O
renomeno' é' motivado por
uma serie de fatores, dos
mais complexos, entre os
quais reajustes das condi
çõee de pressão e tempe,
ratura do astro. São de
tal intensidade as explo
sões, que é praticamente
impossivel avaliar seu po,
der de destruição".
Esclareceu o astronomo

que ae explosões causam
seneíveís preiuízcs nas
comunicações de radio
pois, as ondas refletida�
na ionosfera encontram
vaCUOEl ou campos magne
tícos muito intensos 'que

De acôrdo com informa·
ções talegrá.ficas receb�.��
ontem 'elementos Que ja
participaram das reuniões
informais anteriores do
Seminário Sócio-Econômico
confirmaram sua presença
nessa últiml;3, fase do con

clave. De Lajes, virá uma

caravana de mais de 20

pessoas, de Curiti�anos
oito e de Lebon �egIs ��.
tarão presentes dois parti
cipantés. Conforme já se

noticiou ,�everão estar pre
sentes

.

à última reunião
do Seminário qul::uocentos
participantes, "aproximada·
mente.

No Hdácio da Alvorada,
prolongou-se ate madruga
da uma reunião iniciada
na véspera entre os líde
rea ,gov�rnistas e o sr. Jus
celino Kubitschek, tendo
em vista o encontro de
uma fórmula satisfatória.
Foi aventada. a hipótese
de um entendimento para
não emendar-se o projeto
a base de um compromisso
pelo presidente da Repúbli
ca, através do lider Moura
Andrade, de vetar o artigo
que faz retroagir a vígên,
ch. da lei, nos seus efeitos
financeiros. .

Entretanto, não s,� che
gou a nenhuma solução
definitiva, parecendo que
se 'os ser: adores do PL e
da UDN desistirem do seu
propósito da Casase incli
nará pe1ã rejeição total
total das emendas, 'embora

INTE'NSIDADE:

impedem seu retorno. "Pe
los calculas que venho fa
zendo -" acrescentou
acredito qUe todas as
emissoras de radio que
operem proximo à onda
de 15 metros sofram forte
interferencia "fading
out" - causada pela au
sencia de reflexão na ío,
nosrera, Neste caso, con
firmada á hípotese, algu,
mas das prejudicadas se-"
riam a BBC de Londres e
a Radio de Zurich".
Não só no Observatorio

.

Nacional, como em todo
Brasil, nossos cientistas
estão acompanhando o fa
to com o maior Interesse.
Os obsenvatorios die Vas
souras e de Tatuoca (foz
do rio Alll'azçnas) estu,
darn, tambem, dentro de
suas pozeíbtlídades, as
ocorrencías na superfícíe
do Astro-Rei. Todas as
variações no campo mag;
netico terrestre estão sen
do anot.adas e comparadas
com a de observatorios de
toda: parte do mundo, ín,
clusíve o de Greenvich,

alto mar para realizar es_
ta misf.!ão, acrescentou a
Casa Branca. O presidente
Eisenhower passou em re
vista a situação na Guate_
'mala e Nicaragua ont.em
de manhã, 'durante uma

entrevista que teve em
Augusta com o secretario
de EDtado, Christian Her
ter

.. Thomas Gates, secre_
tano de Défesa, e o, gene
ral Lyman Lemnitzer, pre_
sidente do Comitê de Es
tado_M a i o r combinado
assistiram também a esta
entrevista, qUe &e desen
rolou depois que o presi
dente teve uma reunião
com Os membros do Con
selho Nacional de Segu_
rança. Esta, reunião durou
mais de duas horas.

:Representanfes
.das Embaixadas
da Itália e Holan-

·da no Seminário

PARIDADE

Sem emende irá à sanção
até quarta feira

As embaixadas da Ho
landa e da Itália .confirma ..

ram, à direçao admifiistl'a
tiva do Seminário Sócio
Econômico, a ,preseriça 'Qle
seus representantes á fase
final dlo Seminário Sócio_
Econômico de �anta Ca
tarina, a realizáÍ'-se em
Flori';:l.nópolis "de 3- fi 1) de
dezembro vindouro. Aguar_
da-se, ·ai:nfia,â éonfirmação
da participaç(io clJe repre
sentantes de embaixadas de
outros países interessados
em investimentts 'em San
tia Catarina.

Com J. K.

Reunião Para, Agradecimento
BRASILIA - Os círculos

ofichis confirmam a reu,
mao do Ministério hoje
mas o líder da maioria não
s'abia informar se haveria,
ou não, hoje, o encontro
do presidente da República
com a bancada pessedísta.
"Se este encontro se con

firmar � d�sse o sr, Abe
!a,rdo Jurema - será para
um agradecimento 'do pre,
.

sidente ao apoio que rece,

� Merca�o�Ja�ODês �o�e a�sorver
15U tODela�as �e café �ormês

se}:1 possível o acolhimento
de emenõ.'as num projeto
em separado.
O Senado reàlizou ontem,

às 21 horas, nova sessão
extraordinária reâuzíndo,
assim, o prazo liberto 'as
comíssôes para a apresen
tação de "seus plareceres.

beu da bancada durantá os
últimos acontecimentos e
para uma análise das con

dições políticas do País".
UrrJa, e outra reunião;

entretato, revelam as dís,
.posíções do chtfe do govêr
no de não Se afastar do
convívio político partídá
rio e se destinam a revelar
o grau de atívídade do pre,
sidente Kubitschek com o

seu partid6.
'

Em visita ao Instituto Brasileiro; do Café o diretor da I primeira
fábrica de .."Solúvel. do Japão - A Nestlé e a General Foods tam

bém instalarão indústrias de solúvel.

HOLLYWOOD, 18 (UPI-FP) - Um homem mor

reu a quatro meses do nascimento de seu primeiro fi
lho, o grande sonho de toda a sua vida. Tinha 59 anos.
Seu nome Clark Gable foi ele o mais famoso ator do
cinema norte-americano e um dos homens mais queri
dos de Hollywood. Aquele mesmo coração que tantas
alegrias transmitiu aos fãs de todos os continentes ne

gou-se a dar alento à grande vida para que pudesse
ter a sua maxíma satisfação.
A morte surpreendeu de Gable, George Cha-

Gable no leito de um hos, senn, da criada da era.
pítal, o presbiteriano, des- Gable, Louise, e do medi,
ta cidade, eegundo antes co-pediatra, R i c h a r d
de qUe sua esposa pudes, Clark.
se estar ao seu lado. oa- HOLLYWOOD DE LUTO
ble faleceu sem· pronun, HOLLYWOOD 18 (FP)
ciar uma só palavra. Mi- - Hollywood está de luto.
nutos antes, palestrava Depois de divulgada a no-
normalmente com uma de tícía ela morte de Clark
suas enfermeiras. Ao sur _ Gable, de todos Os cantos
gir a crise foram chama- do mundo chegam telegra-dos os medicos qUe asms_ mas de pesames ao hospi_tiam o paciente, os quais tal pre��biteriano, para
recorreram a todas as me- onde fôra recolhido. De
di<l:as desde injeções até o Gary Cooper, chegou esta
ultImo recun.·o, exceto a mensagem: "Sua carreira
massag�m manual em ple_ dignificou sua bela vida.
no orgao. Mas, o coracão Ele encarnava toda sasnão mais atendeu aos de- boas qualidades- da profis-
sespe_rados recursos do co_ são e sentimos orgulho de
nhecImento humano. tê-lo conhecido".
A sra. Gable, que não De Madri, Sofia Loren

pode tomar calmantefl da- e[�.::reveu: "Estou tão aba-
do o seu estado cardiaco, lada que mal posso reco_
permaneceu cerca de duas brar o alento. E' uma no-
horas no hospital e logo tícia apocaliptica". Da
vol�ou ao seu lar, onde Suiça, George Sandersesta agora em compa_ disse: "E' uma grandenl!ia: de seu irmão Vince perda para a industria doWlllIams, do prQeurador cinema".

"OPERA'(ÃO AJUDA rA
.

CIDADE" VAI
ATI'N6INDO SUA META - L.B.A. En- ('OMO LÁ, CA
trega à Prefeitura Cheque Correspon-

dente a 100 'Mil Cruzeiros

Estiveram ontem em visita ao Instituto Brasileiro
do Café os Srs. Heihachi Ino, diretor da Yutara Tra
ding Co. Ltda., e Teizo Kano, da Indústria de Doces
Marinaga SIA, que estão no Brasil conhecendo, as ins
talações de indústrias de doces e comestíveis.

A Indústria de Doces Marínaga S.A. instalou no I

ano passado uma fábrica -de solúvel, a primeira a fun-
. cionar no Japão, com capacidade de operação de 12 to- \
neladas mensais.

�
• •

Uma das emissoras f.:stipen<Íiadas pelo. Palácio,
meio. a medo., veiOo em defesa da Família Hulse, dizen-

tensa-o aumentado-a aO'redida pelo nOSSo. diretor.
N�nca foi usado., por êste jornal, atacar famílias.

Êsse prOocesso ando.u em VOoga, durante a última cam- ESQUADRAS DIE 6UE,RRA PATRULHApanha, por alguns indecoro.sos do lado de lá, faturados
pelo derro�ado. dinheiro. do sr. Irineu Bornhausen. COSTAS DE CUBAAs críticas do nosSo diret�r têm sido dirigidas aos

.

Hulses em função. do.S cargo.s público.S que, exercem e AUGUSTA, 18 (FP)
nOs quais, neste final de govêrno, não têm eles mantido.

Por ordemdo presidente
a cOmpOostUira' que o pOVOo esperava. '

Eisenhower, o governo dos
A revolta que anda por aí é geral e muito mais Estados UnIdos ord,enou

grave do que se pensa. que unidades da Marinha
A I

. d d t ar nossOoS comen- de Guerra norte-america-ta emISSOora, em vez e e urp
na ajudem a Guatemala e

táriOos, dev,eria era fazer-se sQlidári,a com os clamo-
a Nicaragua a '''impedir'',

res populares. Não. selrã tentando ludibriar a opinião em caso necessario, qual_
Púbu"ca que' ela POossa defender o govêrno. Se não. pod,e quer ataque dirigido pelos
., comunistas contra essasdizer a verdade - que se cale.

duafl nações. Ao anunciar,
MAS, TUDO TEM SUA RAZÃO DE SER. GRATOS ontem, à tarde, uma deci-

PELOS DURIOS ENGROSSAMENTOS, OS HULSE, são, a Casa Branca decla-
PAI E FILHO, JÁ fatuclÍ.rai·am O ELOGIADOR, NO- ra que esta foi adotada

lVIEANDO-O PARA UM BIQUINHO DE 30.000 CRU- pelo presidente depois de

ZEIROS NA ASSEMBLÉIA, COMO ENCARREGADO d�c��rda P���,�:�am:�r���:,

DO SETOR DO PUXA. . . desta natureza por parte
RUY � NÃO O HULSE - NUM FINAL DE DIS- dos governos 'da9 citadas

CURSO, NO SENADO, JA FAZIA UMA ADVERTÊN- nações centro_americanas.
As embarcações, entre

CIA, AO DIZER QUE 'EM CIRCUNSTÂNCIAS TAIS elas um porta-aviões, se
"é como se saldam tais serviço.s ... " encontram atulamente em

��%%SSSS%'�%%.S%%%SSS%SSSSS%%%SSS;SiSSSSS?>S$SSSSSSSSSSSS%SS%

U at t d
que soo um famIllanzado com a co.nta-

m es a O bilidade poderia perceber. Mas, pelo
, que se o�s.erva do edita�, essa ma�éri�,

a contabIlIdad,e, que ate agora fQI ,eh
minatória, tornou-se, agora, pOtr incrí

Preparam-se, QS candidatos ao con- vel que parec,e dispensável, pois nem
curso de Fiscais de Fazenda, para as consta entre as matérias exigidas. Os
provas constantes do. edital, que vem comentários estão. sendo. muito gransendo. publicado no 'Diário Oficial. Até des, uma vez que, bem comp.aradQ, disagora CQmQ natural 'e lógico, entre as

pensar a contabilidade do concurso dQS
•

matérias exigidas· para o referido con- Fiscais de Fazenda, corresponde a sucurso', estaria a de contabilidade mer- primir o PQrtuguês dos concurSQS pacantil, uma vez qu.:!, em se desenvoh
ra preenchimento da cátedra da línguavendo no. comércio. as atividades do pátria. Não é simplesmente um absurFiscal, absurdo seria ir êle sem os dOo, POorque vai muito. além. Mas é per-fundamentais cQrlhecimentos para o. f' .

1 t
ex.ercício do cargo e o convívio ,de uma

eItamente CQmpreenSIve: o mQmen o
é do entupimento.. Preencher tudo, comclasse qlle, de modo. geral, dispõe dos Qualquer cOoisa QU de qualquer mQdo.elementQs indispensáveis à bôa orga- É o império. do filhQtismo e a apoteosenização de suas. ativ_idades. ,Com ta�s da ignQ,rância, sendo esta tanto maio.r eccmhecimentQs ISto e, CQm os conhecI-
mOonstruQsa, quanto mais revelada !pementos indispensáveis a saber, pel!l IQS que ditam nQrmas de administraçãomenos manusear um livro de contabI-
e nas quais vão deixando como deixalidade 'comercial, estaria o" Fiscal em rão, as marcas indeléveis' de um ilimicondições de exercer uma inspeçijo, na tado e criminoso. indifierentismQ pelassuá

.

exata compreensão, com o con- coisas públicas.fmnto de ambas as escritas, a fiscal e

a cQmercial, ou a industrial, cOonforme A 'Fiscalização já não ia lá muito.
fQsse o caso. Não lhe, faltariam recur- bem, conhecidos, como são, vários dQS
sos QU conhecimentos, também, p�ra elementos incompatíveis com Oli cónhe
uma análise de balanço ou das expres- cimentos que a função exige. f agorasões dêste, de maneira a influirem nos com a nova descoberta, é que! ela nã�
valores tributáveis e outras exigências, irá lá das pernas. Ê o fim.

:SSS·SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SS%S\SSSSSSSSS%S%SS�� ESSSSSiS!
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Desaparece aos 59 Anos o Mais
Famoso Ator Norte-americano

Qrua.ndo o Pref'eito Os- daquela autorida'de'. dr.
vafd'o Machadlo convocou Agripa de Castro Farias.
ao seu ,gabinete Os respon, Na oportunidade, fez en_
sáveis 'Por setores das ado trega ao sr. Osvaldo Ma
ministrações federal e es_ cU:1,dlO do cheque correspon
tadual, encontrou cf!:' ime- dente à referi'e'a ·quantia e
diato a '. boa vontade da do Jeep a s,er incorporado
Legião Bm'sileira ,d/e Assis- à frota de veículos ,aue tra_
tência, secção ,C'e Santa. fegarão .na ''OPERAÇÃO
Catarina, cujo presidente, AJUDA 'A CIDADE" ..
dr. Nereu Ramos Filho, as_ Devemos ressaltar o es
sumiu o compromisso d{; pírito público revelado pe
cooperar com a Ílmport,ân- lo. dr, Ner,eu Rl!mos Filho,cia de cr$ 100.000, ·e mais cUJa compreensao para os
um jeep, para aplicação objetivos de tãó. oportuna
nos serviços de rajuda à campanha de soUd/aril�d:ade
zonas de Florianópolis mais humana é dígna de regisatingidas pelo grande tem- tro especial." Outras auto-
poral 'rl:o dia 10. ridades, estamos convictos
Ontem peia manhã, tor- segui-Io-ão neSse exemplonandQ realidade a promes- salutar, consoante e coin

sa que fizera o presidente promisso !alSSumido à cha
dra. L.B.A., esteve no gabi- mada de convocacão feita
nete do Chefe ,aIO- Executivo pelo Governa:�'or

.

,ale Flo
Munic1pàl o representante rianópolis.

-Loteria do :Estado .

de Santa Calarina.

,

RESULTADO DA EXTRAÇ,ÃO DE ONTEM
4.548 Cr$ 500.000,00 Florianópolis
1.472 Cr$ 50.000,00 (L_ Joaçaba
6.303 Cr$ 30.000,00 Florianópolis
2.263 Cr$ 20.000,0,0 Tubarão
6.483 Cr$ 10.000,00 Joinville

O ernpreendjmento pio
neiro, foi mais umà cxpe
riência, uma tentaiva de
sentir o mercado. A recept];
vídade foi t�o ,b9a,: porém,
que a empresa cogíta de
ampliar palra, 36 toneladas
mensais a produção já
que a capacidade da h;'ori,
ca está muito anuêm das
'necessidades do

-

mercado
capaz e !absorver imediata
mente 150 toneladas. Em
vista disso,:iã a General
Food's' e a Nestlé tencionam
instalar no próximo ano
indústrias de solúvel no
Japão.

A VISITA

Os visitantes japonêses
foram recebjcos no-Gabine_
te rua, Presidência do Insti
tuto Brasileirõ do Café pe
los diretores Luís Fortuna,
to Moreira Ferreira, Newton
Ferreira de Paiva e uneu
de Sousa Dias, tendo sido
acompanhados Pelo sr. Te
rumi Simomoto, da Coope
rativa de Cotia. Na Iiales_
tra que mantiveram com '

Os ,dirigentes da autarquia
Os Srs. Heihachi Ino e Tei:
zo Kano prestaram uma
série de informações sobre
as cond:ições do men,l.ldo
japonês para o café ma
nifestando a oPiniã� de
que há gllande ,possibiHda_
de de ampliação do consu
mo, principalmélite sob· a
fOl1ma e'e solúvef.

Os visitantes japonêses
chegaIlam ao Rio no último
domingo e 'emba.ream ama
nhã para Buenos Aires d�
lá partindú de volta a'seu
Pais. No BraSif visitaram
várias indústrias de comes_
tíveis - doces princIpal
mente - ficané!1o tla.stante
impressionados- com as ins
t�lações das fábricas, ,con_

slderand� algumas melho
r�s, mesmo, que as tiarpo"
nesas.

RIO -

O deputad'o "Magalhães
Pinto emb'arcarâ,' amanhã
para a Europa, sem ter tid�
oportunidade de tentar a
solução .dia cri'se SUJ:1'gida na
UDN do Rio Grande c]'o
Norte ,em consequência dos
atritos :entre o governador
eleito AlOisio Alves e o
goverr.!ador Dinarte Ma
riz, a qual foi agravada
com a declaracão reita on
tem em 'entrevista cole
tiva, pelo sr. Aloisio Alves
de não admitir qUe o seu
partid'o d'eixe de tomar co- ,

nhecimento das violênciJa,s
e dos desat1nos administra_
tivos que vem denunciando.
Na entrevista- de ontem,

depois de repetir as. acusa
ções ao sr. -l)inarte Mariz
o sr. Aloisio Alves, respon�
,dlend!O a UIlll dos jornalistas
presentes, afirmou não ha
ver formulado l.:li idéia de
a�andonar a UDN C_lO esta
nao promova a co.ndenação
pública do sr Dinarte Mariz
de vez que não pod'e com
preender que seu partido
combata a corrupção, O
subôrno e a dilapidação dos
dlinheiros públicos em todo
o iPaís e d�xe die fazê-lo
f:!01 seu Estatep pela simples
IlàZão de estar sendo jS'overnado por um udenista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUB'E 6 DE JANEIRO ESTREITO: HOJE GRANDIOSA SOIRÉE DEDICA'DA A RAlHA DA PRIMAVIE'RA DO > CLUBE.
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11 Para almoçar e jantar bem, depois de sua a
� casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL H
%ssS'SsssssssSsssssssssssssss'ssssss'sss'Ss

.

rico Glavan, filho de tra-lANIVERSARIOS, .

I dicional
família. oatarínen,

DR. IVO BANDEIRA CQR'.I,'E se,

Transcorre hore O aníver- As nossas felicitações.'
sárío natalício do nosso dís-
deira Corte, fiscal de fa�en-: FAZEM ANOS HOJE:

da, em São José e professor 1- ST. Walmor Merizio
da Escola Técnica Senna - sra. Vtrginía, Posíto
Pereira, �o Estreito: _ 1- srta. Jose�el Figueiredo .

As muitas manífesbaçôes - sr. Davíd 'I'rompowskl
que lhe serão prestadas jun- '1;'aulois
tamos as nossas. - sr. Erni Faisca

sr, Manoel A. Garbellotti
-srta. Elci Irene Barbosa
Marçal

. srta. Wand'a Maria Pires

SR. AMERICO GLAVAN
Transcorre hoje o aniver

sário natalício do sr. Amé-

A família de Eliziário Bruno, convida seus pa
rentes e Ipessôas amigas, para assistirem a missa de

mês, que será celebrada em intenção à sua boníssima
alma, dia 23, às 7,30 horas na Igreja do Senhor Jesus
dos Passos, oferecida !por aquela Irmandade.

A todos, desde já agradece, pelo comparecimento a

êsse ato de fé cristã.
�S%SS%SSS$SSSSS%SS%SSSSS%SS%SiSSSSSSSSSSSS'

APEDITIVOS
�USIC"A DOS
DIAQIAM'ENTt: OAs /9AS23NS,

�%S%%��S�SSSSSSSS%%·cSSSSSSSSSSSSSSs:

_rrplUfT, O FA'NTASMINHArr - Domin-
go às 10 e às 4 Horas no Teatro

Alvaro de Carvalho

O DISCUTIDO ESTÁDIO DA "FAC" - Abro hoje
um parentesis para tratar de assunto do qual tenho vi

víIo distanciado: esporte. Não porque o combata, o

que seria um êrro de minha parte, mas, simplesmente
porque não entendo do "riscado" e no gênero de crô

nicas desta natureza, os cronistas esportivos aos' quais
estão afetos esses assuntos são muitos. Na imprensa
falada e escrita.

Hoje, porém, ha um fato a comentar não só no gê
nero esportivo como também ,por ser assunto que diz

respeito á Capital, particularmente no que põe em f'ó

co mais uma vez, o discutido e lamentavel Estado da

FAC que foi construido como sabemos em 1951, para o

Campeonato Brasileiro de basquetebol' daquele ano.

Considerado um dos mais belos estadios abertos do

sul do país, viveu dias de grande gala, estando em nos

sa memória, a apresentação dos mundialmente famosos

"Glob-troters" e até um espetacular desfile com a im
pressionante beleza de Marta Rocha.

'Depois veiu o abandono.
A destruição completa, restando como a guardar

ruínas, uma muralha externa.
,

Agora, porêm.vsurgiu um homem com a capacidade,
inteligência e boa vontade para fazer surgir das -ruinas
do desleixo e do completo abandono, o Estádio que ,co

nheceramos faz tempo.
O esportista Ody Varela, um crente como poucos,

meteu "os peitos" e querendo honrar seu posto de no

vo presidente daquela organização esportiva, está re

construindo aos poucos, pacientemente, porém com

muita fé D célebre e discutido Estadio da FAC.
Diz 'o velho refrão que "andorinha só não faz ve

rão". Não é verso, mas é verdade.
O destemido moço necessita de companheiros dis

postos que o ajudem no prosseguimento. da obra.
Os poderes públicos não podem :fiicar de camaro

tes para baterem palmas.
Os eSIPortistas também.
Que todos saibam reconhecer o esforço -de Ody e

demais valorosos diretores da FAC, restituindo a Flo

rianópolis .a feliz - oportunidade de novamente vibrar'
nas pugnas e liças do sadio esporte.

E limpando os escombros, nos lembraremos de que'
até lá, fica valendo O "slogan": "Cidade limpa depende
de você" ..

comecsremos Sociais

tropolitana. Os convidados
serão recepcionados na

séde da A.A.B.B. - O. Co

Luiz Fernando de Vicenzi e Heloisa Helena Zaniolo de
Carvalho, numa feliz inspiração do Dr. 'Walter Jorge
José - Logo mais, estas fótos entre outras tantas, serão

tambem discutidas

lunista agradece
Iesa do convite.

--x--

QUEM SERA' O BROTI
NHO DO ANO lIJ60? - A
f.est'a, de SUl!. apresentação
será no próximo mês.

--x--

LENINHA Di Bernardi
Miss Elegante Bangú dos

Comerciários, representará
no próximo dia tres, con

dignamente - Os comer,

cíáríos estão de parabens
pela sua representante.

--x--

NA NOITE de quinta fei

ra, jantavam no restau
rante do Oscar Palace Ho
tel: o sr. e sra. Manolo
�imbaul, sr. e sra, Carlos
Urilda .1: srta.

_
Neda oííveí,

ra - A srta. Oliveira Usa
va um penteado bastante
exótico.

a gentí-

Ilha, qUe a Sauna vai sair

--x---

AINDA ESTE MES

LUIZ FERNANDO E HE

LOI,SA HELENA ILUSTRAM
ESTA COLUNA

;._-x--

LOGO MAIS, nos, salões
do Querência Pá lace aeon

tecerá elegante coquetel
com a abertura td,o salão de
Arte Fotográfica do conha,
cido dr. Walter J. José.

--x--

UM MOÇO que

mesmo.
--x--

ESTAMOS informados de
que o Barãozinho U. v. W.
está com u.m novo roman
ce.

-':'_x--

A "BOITIQUE" Nieta,
apresentará hoje nos t!;llões
do Caiçaras, um Festival

de Modas. Luiz Henrique
também será atração da

elegante noitada.
--x--

MARIA HELENA Mussi e

"WiUys" inaugurará sua
nova filial '", Acontecerá
grandes festas no dia vínte

I e quatro próximo.
tinto -conterãneo dr. Ivo Ban_

Wa!lter Mattos, realizarão

seu casamento dia oito
próximo, na Catedral Me-

nós co-

nhecemos muito' bem, deu

show de sandálias pretas
--x--

COMENTOU o dr, Cláu

!lio ·Valente Ferreira, _ pro,

prtetárço do Rancho da

"'yãi"cõõsliõíi,,?,m,
TACOS DE LUXO

UTlLID{\DE BELEZA E DURA'BILI'DADE
CORES :qESLUBBRANTES

INDUS.TRJA.DE MADEIRAS TACOLINDNER
Representantes nesta Praça

'

INCAS REPRESENTA'ÇõES 'LTDA.
"Rua João Pinto
Florianópolis.

ALUGA-SE AMPLA E CONFORTAVEL SALA SI
TUADA NO CENTRO DA CIDADE, PARA ESCRITó�
RIO OU DEPóSITO, ANDAR TERREO.

VER E TRATAR NO LOCAL À RUA PA'DRE
ROMA,-50.
..

m:;'Alugãu�·se=
Uma garagem a rua Dos Ilheus, 20, tratar pelo

- fone 3311.

Agradeço ao Pe, Reus uma

graça alcançada,
MARIA, TEREZINHA.

,'F

;<,;",1 �,

__________r_;_.",_._._,._...._._�-.__'_
....

_'_'0-1.,
'

----�&::..._t?
Na prôxj�a

viagem
,leve tambêm
o seu garoto

...paqando pelo/

t

após a viagem em suaves

prestações mensais

- em qualquer caso, "CRUZEIRO A PRAZO"

'l'IIi fruzrira .!W
'��

poderá agora gozar

as suas téríae

pagando as'passagens

.
informações: Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL �.,

Fones 21·Ú 37-00 31-74 Rúa Felipe Schmidt, 24

fi
1

iMo\

JS
,
CL

�Boca rica
A conhecida secção "O Impossível acontece", de

Francisco Sá Junior, na revjsta O Cruzeiro, publi
cou, há duas semanas, o seguinte:

BÔCA RICA
A' deputada goiana Almerinda Arantes conse

guiu a nomeação de seu filho, jovem calouro da Fa
culdade de Direito, para Consultor Jurídico do Le
gislativo Estadual de Goiás, com Cr$ 20.000 .mensais.

Disto, tirei duas conclusões: ou o sr. Francisco
Sá J.unior é inimigo pessoal da deputada goiana, ou
a sua revista está precisando urgentemente de um

correSlpondente em Santa Catarina. De outra manei
ra não se explica a inclusão desta infíma boquinha
de 20 mil cruzeiros para um estudante de Direito, e
a ausência de qualquer noticia dos "acontecimentos
impossíveis" da nossa augusta Assemb1éia.

.

Mas não seja por falta de correspondente que a
interesaanu, secção do seu FrancisC'o vá ficar sem
nossas noticias. E aí vai a primeira colaboração.

"'Na Assembléia .Legislativa de Santa Catarina
foi nomeado para o cargo de assessôr técnico do
sub-secretário do assistente do assessõr técnico o
sr. Osvaldo Rubim (née Robine Fatuch), conhecido
,p�tati�a do rádio catarinense e intérprete principal,
ha dOIS anos, da novela "Heriberto, és o maior".
Corre na cidade de Florianópolis que o seu afasta
mento do rádio decorre do encerramento da extensa
novela, que acabou de perder seu mais direto coad
Iúvante, o sr. Francisco Mascarenhas".

Dada esta colaboração, fecho-me em copas, es
perando o seu apcoveítamento,

a

Aurélia Mello Bottaro
Secretária

'SSSSS%iSS·SSSSSSSSSS%S��S%S��""""%
GINASIO ANJON'IETA DE BARROS

Companhia Nacional de Edú-candários·
Gratuitos

De ordem da Senhora Diretora, comunico aos in
teressados qUG, de 14 a 29 do corrente, estará aberta,
neste Ginásio a inscrição para os exames de admissão
à la série.

Documentação exigida:
Certidão de idade (maior de catorze anos)
Atestado médico e de vacina
Certif-icado de conclusão do curso primário.
Informações mais pormenorizadas na secretaria do

Ginásio, na rua Vitor Meirelles (dependência do Colé
gio Dias Velho), todos os dias úteis, das 14,00 às 1.8,00
horas. ,

Ginásio Antonieta de Barros, em F'lorjanõpolis, aos

16 de novembro de 1960.

�%%\\:$SS%S\%%�%S'%%%SS%SSSSS%S%SS%%SSSSS

BOLSAS DE iESTUDO
O iServiço de Extansão 'Rural - ACARESC está

oferecendo duas Bolsas de Estudo para a Escola Su
perior de Ciências Domésticas, de Viçosa - Minas
Gerais.

Estas Bolsas destinam-se a mocas que queiram fa
zer o Curso Superior de 4 anos e 'que irao trabalhar,
depois no Serviço de Extensão Rural.

As candidatos deverão ser portadoras do Curso
Científico, Normal ou de Contabilidade.

Para maiores informações dirija-se ao:

SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL - ACARESC
DIVISÃO DE ECONOMIA 'DOMÉSTICA

CAIXA POSTAL, 502 - Te!. 2761
RODOVIA LEOBERTO LEAL S/N. AGRôMÍCA

FLORIANóPOLIS

HULDA MANCELLOS e irmãs vêm, por este meio,
tornar publico seus sinceros agradecimentos ao aberre
gado e conceituado médico, Dr. Fernando Osvaldo de
Oliveira, pelo carinho e solicitude com que sempre tra,
toú da querida irmã MANOELA (tSANTA), durante a

sua enfermidade.
Fpolis, 18 d� novembro de 1960. ,e

� :S%%S%t4_SSS:%,SSSSS%%SS%\SSSSS:SSSSSSSSS
.

RAPAZ
I

Precisa-se de um, com 15 a 16 anos para serviço
de contínuo, Tratar a Rua Fernando Machado, 6. 10
[Indar. no horário comercial, com. D. Edy.
iSD.\Sm' <\SSS%%S%S%S%SSSSSSS\%SSSS% '%%%%54%%1

Aparlamentos: ALUGAM-SE
Alugarncse apartamentos de fino acabamento em

predio recem-construído, com .espetacular visão pano
râmica da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo contí ,

nente. Apenas dois apartamentos por andar, contendo 3
dormitórios, ampla sala de jantar, banheiro completo
cozinha espaçosa, terraço de serviço, com tanque, quar
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima
praia para banhos e ótimo-local de Ipesca.

Ver à rua Almirante Lamego e tratar na Joalheria
Muller. a rua Trajano 4-C.

SSSSSiiSj(SiiSjSiSSêSi%%ps]ls�eS)[s(jsss
MARCELINO VIEIRA

-

Vva. OTHILIA PIZZOLAT
FILHO

DULCE FORNEROLLI
VIEIRA

TEM O PRAZER DE PARTICIPAR O CONTRATO
DE CASAMENTO DE SEUS FILHOS VILMA E DJAL
MA, OCORRIDO NO DIA 15.

VILMA E DJALMA
CONFIRMAM
EM 15-11-60

TI BERTONCINI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-4- Florian6polis, Sábado, 19 de Novembro de 1960
--------------,--------------------------------------------------------------���

EDITAL
JUIzq DE DIREITO DA 7% (sete por cento) ao ra de bananas, a ser fun- sul em terras dos herdeiros
COMARCA DE BIGUA'ÇU'j ano, eleváveis de 1% (um dada no período agrícola de João Zimmermann e ao

por cento) em caso de mo- que vai de agosto de 1957, Norte com João Francisco
EDITAL ,DE ClTAÇÃO

.

ra - conforme doc. n. 1. a abril/maio de 1959, em 2 de Andrade. Proprietaríc
COM O PRAZO DE VINTE 2) O contrato em referen- hectares de terras da pro- - O CREDITADO. 'I'ítulos

(20) DIAS
-

cia, excetuadas as clausu- priedade abaixo descrita, de Dominio - Escritúra
las que colidirem com as onde serão plantadas 2.000 pública de compra e venda
nele estipuladas, é regido pés de, bananeiras que de. lavrada em 16 de julho de
'por "condições gerais" :_ verão !produzir 6.000 ca- 1957 e registrada sob.. , ,

doc. n? 2 - todas -do pÍeno chos de bananas, os quais, n? 6.816 no Cartório do
conhecimento do Requeri. vendidos a Cr$ 10,00 'Cada Registro de Imóveis da Co.
do, como declara em sua um, darão o total de Cr$ .. marca de Biguaçu". 7) Pe
introdução. 3) Essas "Con- 60.000,00 (sessenta mil cru- la clausula VIII, das Con-

FAZ saber aos que o díções Gerais" constam da zeiros). O CREDITADO se díções Gerais", que regem
presente virem ou dele co- transcrição n? 1.471, livro compromete a promover, o contrato, o Requerido ne
nhecimento- tiverem .que, BIO, fls. 16/17, do Registro em tempo oportuno e por

I
las denominado CREDITA

por parte do _BANCO DO de Títulos e Documentos de meio de transporte adequa. DO tem a guarda dos bens
BRASIL S.A." c o n t r a Florianópolis e da de n? 91, do, o deposito, á ordem do I apenhados, possuindo-os
BRAULINO FARIAS, lhe livro n? 2, fls. 13/16 do BANCO, do produto colhi. em nom€ do Requerente,
foi dirigida a petição de Cartório de Registro de Tí. do e convenientemente I como fiel depositário, su
teôr seguinte: Exmo. Sr. tulos e Documentos de Bí- acondicionado, em arma- jeito ás obrigações e ás pe
Dr. Juiz de Direito da Co- guaçu, ,1) Está o contrato zéns idôneos de Biguaçu nas das leis civis e penais,
marca de Biguaçu. O Ban, em tela devidamente ins, ou Florianópolis, previa. com o dever de não remo
co do Brasil 'S.A., com sede crito, sob n? 152, a fls. 66, mente aceitos pelo CRE'DI. ver ditos bens da proprie-Ina Capital Federal e Agên- Iívro n? 4', do Registro de TADOR, entregando a êste dade descrita no contrato Icia em Plortanópolis, por Imóveis de Biguaçu, como os respectivos documentos. e de cumprir todos os de-Iseu bastante procurador - certifica o doc. n? 3. 5) A Imóvel de localização dos mais compromissos estipu
instrumento junto - vem, divida do Requerido soma- bens apenhados. Denomí- lados nas Condições referi.
respeitosamente, perante va a ímportancia total de nação - Sem denominação das. 81 Vencido o contra
Vossa Excelência propõr a Cr$ 27.960,80 (vinte e sete especial. Situação - iNo I to, como se acha, o crédito
competente ação de excus- mil novecentos e sessenta lugar denominado "Morro do Requerente tornou-se
são de penhor, contra seu cruzeiros e oitenta cen- da Boa Vista", municipio desde logo exigível, no

devedor BRAULINO FA- tavos) COnforme faz certo de Biguaçu, nêste Estado. montante citado de Cr$ ..

RIAS brasileiro, casado, o respectivo extrato de Confrontações - Frentes 27.960,80 (vinte e sete mil
agricultor, resldente nesta conta junto. doc. n? 4. 6) em terras de Maurício Luiz novecentos e sessenta cru.

IQidade, sob os fundamen- Pela cláusula VI desse Ciprianc e ditas de herdei- zeiros e oitenta centavos)
tos que seguem. 1) Na contrato, a garantia é a ros de João Zimmerrnapn ; além dos juros posteriores
Carteira de Crédito Agrí- seguinte "Em penhor Agrí-, fundos na cachoeira; ao até a liquidação da dívida,
cola e Industrial do Reque- cola a ser inscrito, em

pri-I da pena convencional, ir-
rente, na Agência de Flo- melro lugar e sem con,

ri- '.-1:.. b' reduzível, de 10% (dez por
rlanôpclís, o Requerido �corrência de terceiros, no I � O' cento) estipulada na clau-
Braulino Farias, em data Registro de Imóveis com- EN'SIN sula v, das "Cond içôes Ge-
de 26 de agosto de l!t57, petente. Pará segurança da. __".

rais", e das demais cominá-
assínou contrato de abertu- principal da dívida e de.

......- ções de lei. 9) Detentor dos
ra de crédito sob garantia mais obrigações dêsse con-

A VENDA _ NAS direitos decorrentes do re-

pignoratícia, no valor de trato, o éREDITADO dá, ferido emprestimo agrícola ICr$ 30.000,00 (trinta mil em penhor agrícola, nos

BANCAS DE IORMAIS sob garantia pígnaraticia,
cruzeiros, com o prazo de termos da lei n? 492, de está o Requerente 'iperfei.
pagamento de 699 dias a 30/8/37, alterada pelo De-

E REVISTAS tamente aparelhado a pro-
terminar em 26 de julho ereto Lei n? 4.360, de 6.6. mover a liquidação das
de 1959, vencendo juros de 42, a colheita de sua lavou- obrigações do seu devedor,

nas precisos' termos da
Lei n? 492, de 30 de agosto
de 1937, arts. 23, § 3°, 24
e 25. Pelo exposto, Requer
a Vossa Excelência: 1° a

, armadas prestarão honras
citação do devedor Brauli-

às 12 hora!'.
no Farias para, na prazo
de 48 horas, que correrá
em, Cartório, a contar da
fé de citação, efetuar o

pagamento, do seu débito,
total e acessório, ou depo
aítar os bens apenhados;
2° - o sequestro dos cita
dos bens --onde forem eu

cofi�rado�, sem nacessida ,

de de mais requerimento,
no cas i de não ser efetiva
do o pagamento 'Ou feito o

depósito, pelo devedor;
Nestes termos, D. esta e A.,
com os documentos inclu
SOS protesta o requerente
pela excussão do penhor,
na forma da lei expedido (I

mandado de citação e, se

preciso, o de sequestro, Hoje, Data Nacional de
ressalvado ainda ao credor Mônaco.
o direito de pedir a apli
cação das penas civis e cri
minais contra o devedor. cupadíssíma com as pro
Nestes termos, P. Deferi- ,,,leiS, Estud'em".
menta. Biguaçu, 11 de de
zembro de 1959. (ass.) Rü- A família Gampello, vi
bens de Arruda Ramos. 'sitará esta Capital, -no

O Doutor Jaymor Guima
rães Collaço, Juiz de Di
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc ...

saúde e felicidade
W. H. ORR

:····..

··GLA·N.Dt1LAS·"�
Livro rigorosamente científico destinado aos leigos, escrito com o nobre

objetivo de tornar amplamente conhecida f o importante papel desempenhado
pelas glandulas de secreção interna. Traz à luzenumerosos casos reaís-detpa
dentes que, t-ratados das disfunções endocrinas, hoje estão ansiosos por reve
lar sua historia aos outroslque, como eles, buscamrsaude e felicidade.

As perturbações glandu,la1'es devem ser corrigidas o mais cedo"possível
pois quanto mais rápida a restauração dcil equilíbrio glandular, maiores, serão
as possibilidades de evitar danos permanentes; fisicos ou mentais, nãolsomente
no indivíduo, como em muitos casos nos .descendeatee.
VIDA NOVA PARA OS VELHOs - HeinZl Wolterek
CONTROLE. SUA PRESSÃO - William�A. Brarns.
CONHEÇA SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin

_.

SAUDE E VIDA LONGA - pela boa alimentação
- Lester M. Morrison

VENÇA O ENFARTE - William A. Brams
SEXO SEM CULPA -IAlbert Ellis
NOSSO l\-ruNDO MENTAL - Vlrgínia L. Bicudo
O CORPO HUMANO E SUAS FUNÇÕES. - Elbert

Tokay
(com numerosas ilustrações e dois ATLAS

ANATOMICOI A CORES)

312

- 268 pags, 160,00
;_ 170 pags, 120,00
- 222 pags, 180,00

- 186 pags,
- 212 pags.
;_ 144 pags,
- 282 pags.

160,00
140,00
140,00
150,00

.- 258 pags, 350,00

,240
paginas

OUTRAS
cruzeiros

OBRAS
v�liosas e atualissimas'

PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS
Em todas as livrarias ou pela lCAIXA POSTAL 4.827

.

--- S. PAULO

A D.p.J:Ii.' ':":"C�i��'p�s't�i 4827� sã� P�.d�'
.

Peço que me enviem pelo Reembolso Postal: I

Vida Nova Pa,ra os Velhos' t'
-
I I

I Conheça seu Coração
Vença o Enfarte
Nosso Mundo Mental

Controle sua Pressão

Saude e Vida Longa
Sexo Sem· Culpa
O Corpo e Suas Funções
Glandulas, saude e felicidade

-

I
I
I

�I
I

(Assinale com um X os livros pedidos)

.. Nome

Rua . . . . . . . .. . , .

EstadoCidade ....
'

.
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DElSPACHO: A. Como re

quer. Biguaçu, 15·12-59.
(ass.) Jaymor Guimarães
Collaço, Juiz de 'Direito.
DESPACHO: Cite-se o réu
por edital com o prazo de
20 dia s.-Big. 27-1-60. (ass.)
.J aymor Guimraães Collaço,
Juiz de Direito. Dado e

passado nesta Cidade de

Biguaçu, Estado de Santa
Catarina, aos nave dias do
mês de novembro do ano

'f de mil novecentos e sessen

ta. Eu, Emidio A. Viris
simo, Escrivão, o datilo
grafei € subscl'evi.

(as.s.) Ja:ymor Guimarães
Collaço - Juiz de Direito. iConfére com o original,
afixado no lugar de costu-

I
O Escrivão, Emilio Vi-

me.

rissimo.
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Hoepeck Ramos da Silva, Miss Elegante Disco
Dance, será apresentada hoje, no Clube da Colina às 21 horas

HOJE,NO CLUBE DA CO
LINA ACONTECERA' O
MOVIMENTADO DI S C O I
DANCE - 19,30/24,00 HS.

* * Hoje, no Querência Pa
lace Hotel, acontecerá a

inauguração de Fotografias,
com um movjmentadn Co

quetel.

O Colunista distribuirá

hoje, no Disco Dance, {as
fotografias das debutantes
de 1960, do Lira T. C.

*

V E N D E-S E

O simpático "15 de Outu,

bro"', elegei-á hoje, Triss
Charm. C A N C E R DA P É L E

(Díagnóstico e tratamento)
DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇÕES - PLÁSTICA ABRASIVA

o 'Jantf!,r de formatura
da Faculdade de Direito,
.lerá no Resturante do Lir'a
Têni� Clube no próximo
dia seis' de dezembro. DR. JOS'É SCHWEIOZON

DEPILA.

Hoje, comemora-se em

todo o país, o Dia da Ban
deíra 'Nacional. As forças

-MÉDICO,
Assisten te da Clínica

Demartológ ica e Sif'illográf ica da Faculdade de Medi
cina do Paraná

-CONSULTORIO: Rua Trajano, 29 _!_ 1° ando
ATENDERA' DURANTE O :(\f:l!::S DE JANEIRO

**

Aníversaríoü no dia 17

p.p, ,o vice-governador elei
to de Santa Catarina, de-

putado Doutel de Andrade. VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

A Coluna lhe felicita pelo 170, com bôas dependências, claras e arejadas, tõrros em -

acontecimento. alto relevo, 'soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
',' ':' ',' lampadas e grande quintal. O referido imovel está' 110

� Diretoria do Lira T. C" alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
reuniu outemt a fim de urgente. Tratar na mesma com o proprtetário a qualquer
discutir grandes comprO-I

hora. A venda é por motivo de 'viagem.
misses do Clube.

CLíNICA DENTÁRIA
I

Algl"ac,eço o convite do
Acadêmico jornalista,
Flávio Amorim, para o seu

casamento no próximo dia
oito de dezembro.

DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

HORÁRIO: 2as, - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

DR. JORG� SEARA POLIDORO
HORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00

horas
3as. e 5as. - das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTOmO: Felipe Schmidt, 19 - 10 andar
-- sala 2.

Funcionária

* *

A mocidade está preo-

*

DR. ROLDÃO CONSO'NIpróximo ano, após ore.
gresso de TOJ1lY e Celty, da
Itália. Professor de Clínica Cirúrgica . da Faculdade de

Medicina de Santa Catarina, comunica aos seus amI

gos e clientes, a transferência do seu Consultódo, para
a Rua Vidal Ramos, esquina Jerônimo Coelho conjun.
to 101 e 102.

* *

Agradeço a gentileza de
tlinâmico diretor ela TAC�
Cruzeiro do Sul, dr. João
David Ferreira Uma. .

*

DATILO'GRAFA
*

Na Semana /doa Marinha
,

acontecerá uma Exposição
de Armamento e de Indús
trais Marítimas, no jardim
da Praça "15 de Novem_
bro".

MóVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS S/A .. NE
CESSITA DE FUNCIONÁRIA COM CONHECIMENTO
';ERAL DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIO EXIGINDO
DOMíNIO COMPLETO DE DATILOGRAFIA E APTI
DÕES DE VEiN:DEDORA.

SALÁRIO: Cr$ 7.200,00 E COMISSõES
TRATAR P�SSOAL1VIE)JTE Á RUA JERôNIMO

l:OELHO, 5.

*

Odeli Mari_ll
-

Medeiro!'
Costa, um brotinho elegan
te.

IMPRESSORA
IDlghilo iftbA.

C=====iJ��==�����======
\\

,..

E N CADER��AÇ O ES
DE CLlCHERIA

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAlS ANTIGO DlARIO DE B. CATAlUNA Florianópolis, Sábado, 1,9 de Novembro de 1960 -5-

6"]5Iêi"3":"��Cr;UBE"'D'ÕZE"'JjE""Ãã'õSTÕ;;m�"I5i"à"3
QUINZE SRTAS. DAS PRINCIPAIS CIDA'DES DO ESTADO, CONCORRER,ÃO AO TíTULO "MISS, 'ELEGANTEI:BANGÚ SA'NTA CATA
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BRANC'OS (ONTRA A POLICIA
·

rersistem as manifesta�ões em Nova Orleans contra a inteura�âo racial
NOVA ORLEANS, EE. UU. são de um 'm1anifestante, o

I
tância. Os cartazes elen�n- a entrada ele quatro alunas .seís agenteS,?a Policie, fe-

17 (A.P.) - As manifesta- grupo eb ordem se diriiiu ciavam a intebraçao racíal de cor numa escola. deral, A policia montada .e
cõe contra a adrnissao de para a Junta de Educaçao -� determíréada Idesde se- -

_ um dest��amento da poli,
Ílegj_·os nas escolas fre- a poucas quadras de dís, gunda.da feir,a última com BRANCOS DESAFIAM AS ?la munícípal dispersou os

quêntadas pelos brancos s,e AUTORIDADES Jov�ns braI?-cos �m sua ten-

propagaram ao centro v(i'a t��lva de invasao. A po-

cidade, hoje, e o boicote es, _ A polícia montada dís- licía deteve um homem.'
'tudantil pràtícamente ,pa- MAD,EIRAS REPRESENTAÇAO persou mais de 100 jovens bl/anco.

ralísou o ensino nas esco- que procuravam McDonogh, --

las elementares, sob a lei da um dos esüabelecímentos de

integração racial. Multidão Firma tradicional na praça de, São Paulo e adia- ensdino lracia.lme_nte intoe- V E N DE· SE,,'calculada das proíginitoPJs g ra o pe a primeira vez. s

que empunhavam cartazes, cênc ias relacionada com as melhores firmas consumi- rnanírestante., desafiaram O'tjma e confortável 're,
ínvadíu o Conselho! Muni, deras de madeira de todos os tipos, aceita representação as ordens da polícia, ,C',:e sid'êncía sitl..'"da á Praca Ge-
cipal, protesta:ndo aos g'ri- manter-se do outro Iado da "

..

•

tos e agitando sinetas, noje de 'serrarias do Paraná e Santa Catarina para' madeira rua, frente ao esêabelecí-" túlio Vargas.
de'pela manhã. Depois da pri- d

menta escolar, de três an- Terreno de 12 metros
em Bruto e caixaria em geral. Amplas possibilidades e dares. Deram volta na qua, frente por 98 de fundos.
bons negócios, tanto para serrarias novas como tarn- d�'a e procurar�m tr�s n:e· Estudam-se condicõe.

• nmas negras co primeiro

I
'

.

- s

G OS T A O E C A F E 1 ano escolar \que assistiam Tratar e combinar pelo
bém para serrarias antigas. Escrever para "MADEIRAS às aulas, acompanhadas por telefone 3482.

.

ENTÃO PECA CAFÉ ZITO • REPRESENTAÇÃO". À Rua Riachuelo, 275 bO andar -

�
'

Sala 612. São Paulo.

I
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DORIVAL DA SILVA UNO
Rua Conselheiro Mafra, 82

1.0 e 2.° pavimentos
Fone: 379fi

tem
material certo:Silêncio?

EUCATEX
,

,.��:ACÚSTICO
. '�

O Dr. Aderbal Alcânta- área de 244.807,20 ms2, de revelia, contestar, se

ra Juiz de Direito da Co- conforme croquis anexo, quiserem. 50 - que, não

marca de São José, Estado Lendo- as seguintes dimen- sendo contestada a ação,
de Santa Catarina, na for- sões e confrontações: fren- seja desde logo reconheci

ma (!a Lei, etc. te a leste com 130 braças do e declarado o domínio,
em terras de herdeiros de por sentença e mandada

E D I T A L Vidal Antônio Martins; ex- transcrever no Registr., de

trema, no lado sul, com
I Imóveis desta Comarca.

. F .. z saber aos que o pre- ditas de Firmino Cardoso e Protesta-se por todo o gê

sente edital virem ou dêle as de João Camilo dos Pas- nero de 'Provas admitidas

conhecimento. tiverem, ex- 30S, onde mede 450 braças em direito, inclusive depoi

pedidos nos autos de ação de frente até OS fundos; menta pessoal de interes

de usucapião, em que é re- pelo lado norte extrema sados, eob pena de confes

querente ANDRÉ JOSÉ com ditas de MaÜas Schue- soo Dá-se à presente o va

LOHN, que se processa pe- tz e de João Camilo dos lar de Cr$ 2.500,00. Nestes

rante êste Juízo e pelo Car- Passos, medindo 230 braças Termos R. e A. esta com

tório do Cível desta Coma1'- até as terras de João Cami- os inclusos documentos, pé

ca, e atendendo ao que lhe lo dos Passos, daí estrei , de deferimento. São José,

fQÍ requerido pelo autor tando 36 braças e contí- 21 de setembro de 1960,

que justificou devidamen- nuando em linha reta, nu- (as) pp. Paulo Felipe. Rol

te a posse, conforme sen- ma extensão de mais 220 de testemunhas: José Ven

tença que passou em jul- braças até a linha de fun- tura Júnior, brasileiro, ca

gado, pelo presente cito a dos, num travessão, sepa- sado, lavrador e João Ino

todos aaueles que porven- rando terras de João Ca- eencio Elias, brasileiro,

tum te�ham qualquer di- mi10 elos Passos, onde mede casado, lavrador, ambos Te

reito sôbre o imóvel abai- 94 braças; 20,,- que a pos- sidentes em Cubatão, dis

xo descrito, pa_ra, no prazo .:le dêste terreno tem sido [rito de S. Pedro de Alcân

de trinta dias, que correrá exercida sempre, mansa, tara muno de S. José. DES

da primeira publicação do pacifica e ininterruptamen- PACHO: A. Designe-se <lia

presente edital, ,contestar, te, CO'11 o ânimo - de dono, para a justificação, cientes

nos dez dias subsequentes, 3em contestação ou ocupa- as partes. S. José, 21191

a pstição inicial abaixo ;ão ele ninguém, Por atos 1960. (a) Aderbal Alcânta

transcrita, alegando o que constantes de oçupação e ra Juiz de Direito. SEN

lhe oferecer em defesa de culturas, tendo sido COns- TÊlN'CA: Vistos, etc, etc.

seus direitos, sob ,pena de truída uma pequena casa Julgo- Po�" sentença a justi
decorridO o prazo marcado de estuque e parte de ma- ficaeão constante de fls. 9

se considerar perfeita a deira, já velha; 30 - que e 10: requerida por André

cita('ío dos interessados e José Lohn, para que pro

ter iníe:io o prazo para assim sendo, se acha per- cinza os efeitos legais. Ci

conlestação, na forma da feitamente configurado, tem-se por mandado os

petiçáo. PETIÇÃO: Exmo. om todos os requsitos le- confrontantes e o Dr. Pro

Sr. Dr. Juiz de Direito de gais e seu fávor; o usuca- motor públi.co, para con

São José. André José Lohn, pião extraordinário, de testarem querendo, a pre

brasi'eiro, casado, agri,cul- acôrdo com os artigos 550 e senteaçào. Outrossim ci

tar, residente e domicilia- seguintes do Código Civil, tem-se .por edital os inte

do em Cubatão, .distrito de com a redação dada pela ressados incertos, citação
S. Pedro de Alcântara, mu- Lei nO 2437 de 7/3/66; 40 que deverá ser feita de

nicípio de S. José, por seu - que, pretende legitimar conformidade eOm o art.

procurador infra-assinado, sua 'situação de fato, vem, 455, § lOdo Código de Pro

advogado inscrito na O.A.E. com base nos artigos 545 e cesso Civil. Custas a final.

Seccão de S. Catarina sob seguintes do Cód. Pro�. Ci- P.R.I. São José, 28 de se

nO 479 com escritório' em vil, requerer a V. Excia. tembro de 1960. (as) Ader

Floria�ópolis, vem expôr e designação de dia e hora, bal Alcântara, Juiz de Di

requerer a V. Excia. 1°) para serem ouvidas as tes- reito. Dado e passado nes

Que por si e por seu ante- temunhas adiante arrola- ta cidade de São José, aos

cessar Antonio Pedro da das, e, em seguida, citados quatros dias do 'mês de

Rocha, casado na igreja os atuais confrontantes e outubro de mil novecentos

com Ana Maria da Silva, seus cônjuges e interes- e sessenta. Eu, (assinatu
ocupa um terreno rural si- sados certos, o Órgão do l'a elegível) Es,crivão a: da

to em Pagará, - distrito de :NIinistério Públi.co e, por I ti1.ografe! e' subscrevo. Con

S. Pedro de Alcântara, nes- e�ital, c�m o prazo ?e 30 fere com �o origin1fl afixado
ta comarca há mais de vin- dIas, os mteressados Incer- no lugar de costvme.
te anos, com o formato de tos e desconhecidos, para, Aderbal Alcâ ltara

dois retâl1g'nlos, com a no prazo legal, e sob pena Juiz de Dir,)Íto

�

Grande oportunidade às Senhoras e Senhoritas de
Florianópolis, para se ins.creverem inteiramente GRA
TIS no Curso de Decoração do Lar VU�LCAN, recente
mente instalado na CASA DOS PLASTICOS DE FLO-
RIANóPOLIS

-

à Rua Tenente Silveira n. 24
Não percam essa sensacional 'oportunidade, pois

restam poucas vagas.
Sob a competente direção e orientação da Exma.

Sra. D. ALICE RASPOLT, Inspetora e 1Supervil';ora dos
CURSOS "VULCAN", que se encontra em Florianópo
lis especialmente para êste fim,

HORARIO DE ABLAS
MANHÃ - 9 - 10 e 10%.
TARDE - 2 - 3 - 3% - 4% - 5 - 6.
NOITE - 8 - 9 quartas e sextas.

--------.------------�--------------------�------

"O Colegial problema"
André lJerge c�dor que deve criar a par- I

lho ou comportamento
.

oPa-IVol. X da CoI. Familia tir dos dados inteiramente I recem à primeira vista r'eí-
o-s 130,00 pessoais. que cada criança � xar muit; a desejar.
Edição AGIR oferece. : LIVRARIA AGIR EDITôRA ITodos os que ensinam, O dr. André Benge, diretor Rua Brauljo Games, 125 '

proressôres e educadores do Centro Psicopedagógico Caixa Postal 6040 Itêm a ocasião de encontra;' da Academia de Paris (Cen_ São Paulo, s'. P.
crianças ou adolescentes que tro Claude Bernard), e ra.utor
dão problemas. Haverá mes, de várias obras consagradas
mo algum educado que nun- ao estudo da psicologia da
ca tenha dado problema? A criança em geral (tradusídas
atitude do estudante pará pela AGIR: Como Educar
com o estudo, o seu compor- Pais a Filho�? - A Educa
tamento com os mestres e ção Sexual e Afetiva - Os
eom os colegas podem ser Defeitos da Criança.) Nêste
totalmente incompreensíveis trabalho estuda a criança
senão tivermos uma visão sob o ângulo particular da
de conjuntei daquele menino escola º expõe os dados fun
em l:'�rticular, se não ccnhs- damentais que sua experíên
cermos a sua história, tanto cia lhe permitiu reunir sô
corno familiar, se não fizer- bre a complexa questão da,
mos uma idéia das dificul- queles que comumente cha
rJades qUe êle já atravessou mamas "colegials-probiema".
:la vida, por menos idad!e São muitas vezes persona_
lue tenha. A própria escola Ji:"ades ricas, mas extrema
constitui sit�a,ção nova

.

a mente vul.neráveis, cujo fu
qual a criança se adapta turo pod'e ficar comprometí
�om mais ou menos di fi- do por inabilidade de edu
culdarle, de acôrdo nãQ ape- cação, prejudicando nao'-�
nas com a fisionomia ele eS- mede 'a êles, mas à sacie
sionomia ca ,escola, mas j',ael'e' inteira. Pois, como di
�Jmbém segundo o gràu de zia uma educadora, empre_
desenvolvimento fisiológico gando imagem muita .c'x

mental, afetivo, moral e so� pressiva: "Os' desa.certos que
cial que havia atingido no cometemos na primeira edu
momento em que ingressou dação são como ligeiros d'es_
no mundo escolar. vias que se introduzem entre

Vadiagem, inatenção, in-
dois trilh?s que correm pa
lelos. No princípio são imcapacidade ele fixação, baixo

-

, per,ceptíveis, mas à medidarenoimento escolar, agressi·
que a vida corre, criam' U11f:,vid'Jde, devem ser pesquisa_ divergência manifesta e irdos· como possíveis sintomas '

-

reparáv,el Que ocasiona osde distúrbios mais profun d'escarrilamentos".dos, quer fisiológicas, quer A presente abrIa diestI'naemocionais, que é precisO
. -

se, pois, a todos os educa
tratar, sem o que repreen-
sões e sanções serão total_ dores, pais ,e professôres, que
mente ineficazes e até con-

não estão exclusivamente

traproducentes.
" preocupados com notas, clas_

To.ct'os êstes fenômenos sac
sificação, exames, provas

co domínio da psicologia e
e, ... _diplomas, e que não se

da pedagogia própriamélít'e conformam em deixar, de

dita. lVhs a ?lelhor pedag�o, laelo, pura,� .simplesmente,
gia corre o risco de um fra, aqueles alunos cujos trfaba-

casso total se não fôr acom

panhada pelo conheCime'nto

profundo da sensibilidad'e
dos sêres com quem lida.
Toda educação é um desa
fio à cJapacicade de perce_
pção e compreensão elo edu-

P ,A R T I ( I P A ( Ã O
t

'I'ânia-Mara, Sônia-Maria. Francisco e Antônio
Car-los, têm o prazer de participar aos parentes e pes
'sôas amigas de seus pais, Fran.cisco Simas Pereira e

Dalva Russi Simas Pereira, o nascimento de sua irmã
zinha, CRISTINA MARIA, ocorrido no dia 14 do cor

rente na Maternidade "Carmélia Dutra".
Florianópolils, 16 de novembro de 1960.

A L U 6 A-S 'E
Aluga-se uma casa de material situada em Barrei

ros, à rua Moura, n. 78, por 3.000,00. Tratai.' com Ber
nardette Carreírão, na Secretaria da Fazenda.

APARTAMENTO
Aluga-se ótimo apartamento, com dois quartos,

sala, banho, cozinha e área de serviço situado à rua
Duarte Schutel,

Informações à rua Feljpe Schmidt, n. 34, sala n. (i

SABOROS01
SÓ CAFE, ZITO

,.

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIA 20 - ENCONTRO DOS BiwTINHOS

DIA 22/11/60 - CINEMA: GALERIAS DO INFER
NO - Com John Wayne e Lloyd
Nolan

DIA 25 -'-:- BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".

DIA 26/11/60 .; FESTA DAS NAÇõES.
DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madison, Frank Lovejoy e Helen Westeott.

Ultima Novidade. Para Flor'anópolis
CURSO VU1CAN'

Rua México, n.O 98-B
Cai�a. IPostal, 3291
Rio de Janeiro

Av. Afonso Pena, 919
Caixa Postal, 733
Belo Horizonte, M.G .

. 'I Face Fioal
de . Eva"
Uma narrativa drámática. Uma história ver-

dadeira que não teria nascido nem mêsmo na ima
ginação' do mais fértil dos romancistas.

Mais empolgante do que "AS TRES FACES DE

EVA".

-à venda em tôdas as livrarias. Se não encon-

trar em. sua livraria predileta, peça pelo reembol-

so postal a -D.P,,J.R. - Caixa Postal 4827 - São

Paulo. Preço: Cr$ 200,00.

Edição IBRASA

Associacão dos Servidores Públicos
•

de Sanla Calarina
A Associação dos iServidóres Púb-!icos de Santa

Catarina, promove por intermédio de seu Conselho
campanha para construção de sua nova sede.

A campanha consisté-se em conseguir d9nativos,
material ou dinheiro) das autoridades, comercio e in
dustria para tanto foi pelo mesmo conselho constitui
da um� comissão composta dos senhores João S. ,Cas
caes, Jayme Nascimento, Ararai Campos e Gilberto

,( Silva, para procurarem angariar os donativos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A P 'R E N D 'A I N 6 L E S

�IDdicadur Profissional! cO�r����f�:��ES��:�!�;en
� W� � 'W. W. .. __� ... �a .. li" _

OH. HENRIQUil PRISCO ORA. EVA BI S('H'WEIDSON BICHLER PROJETOS, OR�A�:��S �E CONSTRliÇÕES

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇASPARAISO

Operaoõ_ - DOlnv... di Sllll1o
ra. - Cljnlcl d. Adul""

Curso de Especialização no liOlPl
tal dOI Servldorel do llIt&do.
(Serviço do Prot. M.rl.no di An_
drade). ConRultal: pela manhA no

Hospital de Caridade. 'A t.rc1. c1&1

15.30 horas em t!lante no 001llUl

tório. à Rua Nune. li.ch.c1o. 1'1.
esquina c1a Tlrac1ent.. - Ttltt.
2766. Re,lc1êncl. - 'Ru. aart.
chal Gama D'liO. n.o 141 - Ttl.
1120.
.'

DR. WALMOH ZOMER
GARCIA

Diplomado pel. ,.oUla.al Nao1�
nal de Medlcln. d. UnlYVlldacsl

do BrUlJ

Ex-Interno por eeneuree d•....,_
nldade_Escol.. (S.rvloo do Pror.
Octávio Roc1rlgue. Llm.). Is
Interno do Serviço di Clrural. 40

•

Hospital I.A.P.E,T,C. do RIO d.

Janeiro. Médico ao BOIPltal d.

Caridade II di W.tirnldacs. Dr,
Carlol Corrêl.

I DOENÇAS 011 SINDO'XAS-
PARTOS - OPIRACOIS -

. PARTO SEM DOR pilo m,todo
pslco-protUa\1co

Conlultõrlo: Ru. Joio pln\o n. 10.
c1ae 16.00 à' 18,00 bor... "tendt
com horu m.rc.a.... Tt"toDt
8035 - Re.ldêncl.: RUI General
BltteDOOurt n. 111.

DR. LAURO lJAURA
CLINICA. Olali

Eapeclalista em moléstia. de an\!!I e recto

T"atamento de hemorroidas, fistulu.•u.
Clnr,la &na!

CONSULTÓRIO: - Eua CeI. Pedro Demoro. 1653

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
Mli:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

-DR. MOORRIS lCKWEIDSON
CIRURGIAo DENTISTA

DIPLDMADO PELA UNIVERSIDADE DO I'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

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

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Ve!'lcula BUlar - Rlo8 -

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histcrosalplngografla Radiografia Obstétrica

(GrIJVldêz) - Radiologia Pedlátrica. -

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
'ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onlbus ti por

ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
1
4
t
•

e ,
•
•

:
•
e
•
•
•
•
•
•

:
: (Praça Etelvina Luz) !
....................................� �..

I·····..·······O
� :

( STUDIO JURíDICO i
•

Ma urlclo dos Reis -- advogado I
Norberto Brand - advogadr)

fAdvocacia em geral no Estado de

ISanta Catarina
••

Angustla - Complexos - Ataques - Manias

I prOb�:�t���nt:t;!��aE�e������que com anestesia

.

Insul1naterapla - cardíoaoíorapta - Sonoterapia
PSicoterapia.

• Direção dos Pslqulátras -

• DR. PERCY JOAO DE BORBA
I DR. JOSli: TAVARES IRACEMA

••
1 DR. IVAN BASTOd DE ANDRADE

$
CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

AGRICOL'A BRUNO

Especlalllta am moléaU" Cl. Sa
nhoras e via. urln,rl... Cura r••

11cal "1)0. ln1ecçõe. aguc1... crl
ntcas, do aparêlho genlto.urlnárlo
em ambC'1 OI HX.oI. D08nou dO

aparêlho Dlgeltl'lo, de 11.'ama

nerV080. Horário: l0'" AI 11 •

2'h àl 6 bor.. _ ConlUllórlo:
Rua Tlrac1ent.l. lJ - 1,0 lDeIaI'
- Fone 3246. R,.ldanel.: •••

Lacerda Coutllll1o, 11 (Cb,cUI dO'
Espanh. - )'on. '141·

Dr. Hélio Peixolg

ADVOGADO
Escritório - Rua Felipe

Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4. IResiâência Alameda

Ãdolfo Konder nO 27.

Caixa postal 40•.

Telefone - 2422.

DR. NE.WTON D'AVILJ\
CIRURGIA G.BA,l.

REGISTRO: N,O 167 - C.R.E.A. - 10.8 REOIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQlJEIROS

fi:. VIE'GAS ORLE

correspondente.s :

INGLATERRA BRASnwA
• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAUr;O

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

� o ae••••••••••••�

Oe�arlamento �e Saú�e rú�lica

c.

Advogado
ED. Zl\HIA, 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

,

'S%SS%%%%%S%%%%%%SSSSSSSSS%%%%%%%SSSS%S%%%%1

-

DE FARMÁCIA

Escritório de Advocacia
RUI1 Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolla
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Ev!lásio Nery Caon

Questões TrabalhistWl - Causas cíveis. comercíaís. crimi
nais e fiscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - cobran
ças - Contabilidade: escritas. balanços. anãüse» � �erlclu

DR. A'LVAR'O DE CARVALHO
Comunica aos seus clientes e amigos que seguindo

para o URUGÚAY e ARGENTINA onde fará cursos de
aperfeiçoamento na especialidade, nos Hospitais de
Montevidéo e Buenos Aires só reiniciará sua clínica de

-,

crianças em dezembro depois do dia 10.

João Morilz S. ,Q.
---------------------

-A ;!OfjEHIl� ...... "UAC-\ li DE NOVEMBRO - ISQUINA
'" ItI,;A FELI1'Il 8CIIIIIDl' I

f_I'l_.J_A_l._'A�8AIH:HA."" A
•. lJ.lSTI{1l'ü 00 iS1 ..• ,KITO - CANlO I

T e r r e n;o s

V e n�d a

M 1l: S

PLANTÕES

D E NOVEMBRO

Doença. <1e Selll10ru - prOO1O

logla - iletrlolc1adl a6410a

ConsultóriO: Ru, Vlo\or a.l.

relle. n.o 28 - Tel.tone "0'1

Con3ulta.: Ou U bar.. Im C11an".

Residência: FODl, 8.411 R1I1 .1...

m.nDU. n. 7�1�. _: � �

5 - sábado (tarde)
6 - domingo

, 12 - sábado (tarde)
13 - domingo �

15 - terça.feira (feriado)
19 - sábado (tarde)
20 - domingo
25 - sexta-feira (feriado
26 - sábado (tarde)
27 - domLngo

. Farmácia Catarinense
,Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna

Farmácia Noturna
Farmácia Vitó'ria
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antonio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Pelipe Schmidt

Rua Trajano
Rua Trajano

·0 plantão noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vi

tória.
O ,plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado peja farmácia

Vitória. I.

6 - domingo
13 - domingo
15 - terça_feira
20 - domingo
25 - sexta-feira
27 - domingo

(feriado)

ESTHEITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmác,ia do Canto

Rua 24 de Maio

Rua Pedro D�moro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

a

(feriado

° plantão natUI'110 será efeluado pelas farmácias do Canto, Inoiana e Catal'i
nense.

A presenLe faucla niio poderá ser alterada se'm prévia auto\'ização cIêsLe Depal'
tamento.

Lotes excelentes para construção ime-
1
'diata á rua Almirante Lamêgo, 171f1
próximos ao mar, a ·100 metros do
ponto de ônibus. Estuda-se facilidades
de pagamento.
Tralar na mesma rua no nlo 144.

Olhos - Ouvidos - Naril e Garganta
·DR. GERR'EI'RO DA FONSECA

�'�'--�------------------------------------4

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação :por
'ULTRASÜlN' e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos .e

[lECEITA de óculos com EQUIPO BRUiSH-LOMB.
,EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO-

·
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e.

. SIN1!3ITES pelos mais modernos pro('essos. Opera em
I
todo!'; os HOSPITAIiS de Florianópolis.

CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em
(rente a Radio Anita ·Garibaldi).

RESIDÊNCIA' '-'- RUA l<"-ELIPE SCHMIDT 99
FONE - 3560. _"..�,

. REINICIARÁ A' CLrNICA '�O PRóXIMO MÊS.

LIVRO PRESENTE DE AMIGO

Jorge Silveira
REPRESENTANTE DE LIVROS

distribuição - publicidade - cobranças - informa
cóes. Queira consultar-nos . sôbl'e quaisquer livros:
,;aciol1ais - estrangeiros - técnicos - científicos
literatura em geral.

- CAIXA POSTAL, 258 -

Florianópo1is - Estado de Sant}l Catarina
EDITORAS: ALBA - CIIEOPATJtA - REVISTA

LEGISTAÇÃO TRABALHLSTA ::__

LP�RARIA
JARA"

GUA, DE SÃO PAULO - LIVRARI S EDITORAS
REUNIDAS - PRAÇA 15 DE 'NOV < MBRO, 23 - 2°
ANDAR -;- SALA 8. DAS!) AS 11 I-I(}RAS.

Kua Couelh.1r. lrJafra, 110
Telefone 8022 - Cea. Postal 189

IDderêço TeleKráflco ESTADO

DIR.lTOR
Rnbe.. de Arrlida Ramo.

G. R lE·N T.
Domlnzos Fernandel de Aqulac

R.lDA'fORES
Osvaldo Mello - Flâvio Alberto de Amorim - Andr4
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha60 - Zury Macha'
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira LenzI

�"'�-r'_� �
COLABORADORaS

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?�of. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walts!
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares � Dr. Fontoura Rey - limar Carvalhe
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Roze�:!o V. Lima
- Maury Borger - Lázaro Bartolomeu.

POBL1CID .. 9.
Osmar A, Schl1ndwelm - A.ldo Fernandt-,c _- VirgUlo Dili
_ Ivo Frutuoso.

H • PR. S". N T A � T •

It-'Prtuntaç6" A. S. Laia Ll4&
RIO: - Roa Senaiol' Oa.tu ,. - •.• la4.,

T.L lJ6tl4
� Paol. Ru Vitória &57 - N... I U -

Tel. 1(-8.4.
�.rvl(. TeJelTáfJco da UNIHIJ PUSS t u-P)

AG:lNTJ:S • CORR.SPOillDJlNT.�
II. T&dOI oe .unidpfol r' '�ANTA CATARINA

ANI1NC�JB
111''''•• 11' ceatr.t., d. acordo co•• t�lMl••• vt••r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
conceitos emitidos nos artízos assínados.

L '0 T E S
Com grande racllldade de pagamento. vende-se lota.

1 longo prazo sem Juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
cimo a Penitenciária Podendo o comprador construir sua'

casa, Imediatamente.
Vendas: Edlficlo Montepio 3.0 andar - Sala 30a

"'one 2391 e 3426.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DEN'l'ISTA

Clínica - Prótese _:_ Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

.

I'reparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
l�lIa Jerônimo Coelho 16 _. 1.0 andar - Foi1e 2226

Exclusivamente com horas marcadas

Dr. Helio Freílãs
DOENÇAS DE SENHORí'v91PARTOS - CIRURGU. _,

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - EstreI

to, das 16 àa 19 horas (8.:> la·

do da P- -mácia do Canto).!
Res.: ,-sutos Saralva.-t7::l

- Estreito Fones 2322 e

�3e7. I

Rápido �'BARRI6A VERDE'" SIA
Transporte de Cargas

x x x

Em Organização
Trúft,!.:o .'Ilúluo com o "Transpo.rtes Osni" .e

"Trans8.rco - TransJlortes Rodoviários"

Matriz
FLORIANóPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52-74-711

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlri n. 61
Telefone: 9-37-84
8nd. Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentlno n. 11

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

Agência
-

RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 911
Telefones:
32.17.33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

AgênciWl
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Filial>
CRWIÚMA
ARARANGUA

ALendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
StlO Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperat.riz, Bom Retiro Urubici, São Joa
Quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-�
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, TeófiJo

Otoni. Teresópolis. NanuQue e Pôrto AIeare.

LOTE
Vende-se ótimo lote, sito à rUa Urbano Salles,
área 400 m2. Infol;mações Edifício Montepio,
3.° andaI' sala 305 - fones 291 - 3426.

/

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R'ETURNO DO CERTAME AMADOR TERÁ· CO'M,E'ÇO HOJE -Está marcado pa:ra a tarde d, hoje o início dOisegundo turno do Campeonato
de Amadores de Futébol da Cidade. São duas as partidas da rodada. (omo preliminar bater-se-ão São Paulo e Austria, fazendo ,Pos
tai Telegráfico e Treze de Maio parti,da de fundo. No turno foram vencedores, de maneira fácil, os pelotões do São. Paulo e Postal
Telegráfico��Assisla taos encontros do vitorioso certa.me, pagando,de ingresso apenas dez cr:uzeiros ! .

.

Sexto Torneio Ineoano
Escreveu Walter Souza. 2) - J!araguá do Sul (V.

da ACESC Campeão) - 3) - Tubarão

De 12 a 15 do corrente, _ 4) _ Oriciuma - 5) Io'1õ:
foi realizado n!a cidade de ríanópolís,

I1JJ.jaí o sexto torneio IN

COANO, no qual procura
va-se reunir o maior nú-

Os ganchos Goidanich e Sergio Chrislo, bi· ª�f:��;;��������f��i�
campeões brasileiros de Sharpie. '�=:2:���le:ort��.ob�

WALMOR SOARES M Ih C I d O L
A cidade prajana, dia !2

.

. O e or o oca o En1re os Catarinenses: 6� ugar i�:: � J�l�:; B���del�;�;:; completamente en5�lanada

PORTO ALEGRE, 17 (V:

I
to, mas o critério estabele- classificados colocando-se I Ettl'idh, R.R.S.; 8.° Ro- H.o - J. S. RebelIo, Guan.;

recebeu todos Os vi·si.tantes
A ) R b Goidani h id

. "

d t G S o 1".0 _ Lauro Ol iveira Pr.: de brac._os a.bertos, POIS
...
n.a

..

-

.
- u en 01 ame e clono inicio o cer ame, em .quarto Gastão Alt- mal' Lindau, R. ; .; 9. - U •

S'
.

Chri t d Clui d t d" S C ° 16 o
- L

.

V' one Glla-- _quele día uniam-se runcíonà,
ergro rIS o, o une e se .compu ar, em caso· e mayer-Rogério Christo e Osvaldo Nunes, .. ; 10.. . . eVI IV, ." , A. _

d J d
. I b

rios ce varias agencias, nao
os �nga e�ros, Sagl:ar�m· empate a sext� _ regata, em quinto, Rubens Piccolo- - Lenine de Almeida, D.F.; na ara.

só do Estado de Santa Ca-
se bicampeões brasileiros normalmente deixado de Werner Spieeker todos do 11.0 - Pedro Soares, S.C.;
de Sharpie, obtendo um lado, beneficiou a Goida- Rio Grande .do' Sul que,

.

.,..

tarina como também de SãQ

t ===.======;,
l�,:iUlo, Paraná e mesmo ,datotal de 5.451 pon os na nich e Chisto, que tinham desta maneira, ratificou,

.- _.

série de seis regatas reali- obtido um quarto lugar na 110 certame recém encer-
-

f
nova capital Brasília, para

d
.

de' t I d .
J 1 f formarem uma única ramí,

sa tas na rala o rIS a, 2 pior regata, enquanto que rado, sua posição de lide- !
C LU B E R E C R E A T I VO

������ a:é c������,te�'u:�i� ��;t�.:le�i, ejl��:���t!�n��� ���.��ei�::.
Classe Sharpie !,�.DE '.) 1\ N E I R O lia�sa d��P:�o�sportivas fo-

haviam vencido o certame desclassificação. As demais colocações fo- ! \J _ H ram íniclarjas domingo pelo
nacional, realizado em 1"10- Alfredo Bercht-Boris Os- ram : _ 6.° - Valmor Soa- período da manhã com a ete-.

rianópolis, ratificaram sua tergren foram os terceiro, res, S.C.; 7.0 _ Ervino _E _S_T R E I TO. tivação dos jOgós de futebol

condição de campeões, vens -' de salão dístrtbuldos.
cendo a derradeira prova

. do certame e acumulando,
desta forma, IPonfus para

sagrarem-se vencedores. Nova tarde esportiva ti-
r Vavá e Acioli, êste cobran-

Gabriel Gonzales e Nel- veram Os torcedores do sub- do uma penalidade máxima,
son Piccolo, com um total dístríto da Trindade, "do, anotaram os pontos para os

também de 5.451 pontos, mírsgo, quando. no Estádio I
trindadenses. Zezinho con,

foram os vice-campeões. ! cio Pau!,i Ramos d'efrcinta- � signou os tentos parra a es

C onzalez e Piccolo termi-' ram-sa os famosos rivais de' quadra alvi-negra do Pan,

naram ·0 certame empata- i nossa várzea C. A. Indepen ,

I tanal,
dos com tioidanich e Chris-

1
dente e Corintians E. C. O I O meia esquerda autor

---�----�-""resultado final do encor.tro dos gôlos do corjntíans foi
TELHAS. TIJOLOS refletiu o que foi o comba-tE.1 e�pulso da cancha aos 35
CAL E AREIA travado no gramado, o que minutos da ethpa comple-

IRMÃOS BITENCOURT
nos leva a concluir que no mental'.

C"'I� 8AOARÓ • f OH! no! " fmesmo n ivel técnico, atua-' Os quacroj, ormaram as-
Ar.TlGO D[P6sITO OAMIANI

ram as duas equipes. sim:
INDEPENDENTE: \ Aldo;

S I
,..,

G' h N amenle Acioli, Valmir e Haroldo; �

e eeao aue a ov Vavá e Sarará; Rubens, Os-

Representará a C.B.D. 'I nic���;iI�;��.OS�:e.�oBit.
PORTO ALEGRE, 18 (V. dar o "sim" assumindo tencourt, Côco e Hamilton;

t 'maI's lIma ve� a responsa- Pedro c G
...
erti,. Aq1!_iles, Mau-

A.) - O campeona o ga,u-

cho de 61 poderá sofrer bilidade de tão importante' ro, J: Tadeu, Zezinho e Gui-
. -

I
.

, ml'ssa-o. ! nho.
um� interrupçao ogo apos

��.�S:���1\0� Al;:;O:ez C��·�e� Números do [ampeonalo da ·2.a Zona
de Oliveira, em sua r,�cente

visita a OBD, recebeu con

vite para que o Rio Grande

do Sul novamente repre

sentasse a entidade ..
máxi

ma num certame Continen

tal.
Trata-se do Campeonato

Sul-Am€ri.cano Extra, a ser

disputado na COlombia, em

Bogotá, em julho do pró
ximo ano. Na oportunidade

;- /0 selecionado brasileiro es-

tará cumprindo outros

compromi-ssos, daí haver

sido lembrado mais uma

vez o 110SS0 Estado.
A seleção gaúcha, que

conquii:!tou o Pan-america
no do Méxi:o e alcançou o

vie:ccampeonato nO certame

d2 igual categoria ·dispu
tado na Costa Rica, grap.

geou ri simpatia dos diri

gentes cebedenses, que
m�:is uma vez desejam-na
.como representante do
so::cer nacional no exte

rir.
A -resposta sôbre a acei

taçAo do convite será for
necida no próximo ano,
mas o certo é que a Fede-' BRUSQUE: I
radio Rio-Grandense de A diretória do Clube Atlé-

Fu'tebol, quer sob a presi-j �ico �arlos Renaux, vem <de i
dêl'.cia ou não do sr. Ane- orgfll::Izar o programa de

1'on Correa de Oliveira

Vai)'
\nau�'uração '::e suas quadras
de bolão, construidas dentro

V do sistema moderno. Dentre

'-COMO É GOSTOSO outras comemorações consta

,

'-- do programa o seguinte:
O C 1\ F E Z I T O Dia 24 - às 20 horas, sole

Independente 2 x Corintians 2

CLASSIFICAÇÃO
10 lugar - Marcílio Dias, 1 p.p.
20 lugar - Palmeiras, 3

30 lugar - Olímpico e Carlos Renaux, 6

40 lugar - Avaí, Figueirense, Cimenport
sandú, 8.

e Pay-

TENTOS A FAVOR
17Marcílio Dias .. .. .. .. .. .. ..

Carlos Renaux .. .. .. .. .. ..

Paysanqú
-

Palmeiras .. .. .. .. .. . ..

Olímpico ,

Avaí ..

.

Cimenport .. .. .. .. . .

Figueirense. .. .. .. .. .. .. .. ..

15
15
14

...... 12
10
!)
!)

TENTOS CONTRA
Marcílio Dias .. .. .. .. .. .. .. .. 5

Carlos Renaux. .. .. .. ., .. .. ..

.

Olímpico .

Palmeiras· .

Avaí .

!)
12
12
14
14
14
20

.

Cimenport , .

Figueirense .

Paysandú .

.Besezilia li Interior .

neiQ -com \ os clubes da

cidade.
26'':_ às 14 horas, tornêlo
Dia 26 - às 14 horas, tor
neio com a participação
de equipes bolonisticas de

Blumenau, Brusque, Itajaí,
T�mbó e Florianópolis.

* *

ITAJAÍ:
ue i,nauguração
Dia 25 - às 14 horas, tor

Depois das emoções vividas

Ipelo público, com Avaí e Mar

Cílio Dias em luta, ra. cidade

1praiana poderá viver uma

tarde' 'de gala, domingo, quan I
do a equipe líder invicta do
campeonato se defrontará
com o Carlos Relf.(;l.ux que
vem se apresentando com

altos e baixos.

L O T E S
Temos lotes à venda, situado junto ao grupo Iri

ncu Bornhausen, no Estreito; em Itaguassú, junto ao

aeroporto Hercílio Luz;' em Barreiros e em coqueiros.
Temos, também, algumas residência à venda.

Dirigir-se à rua Felipe Schmídt, n. 34, sala n. 6,
QUE SERA'
CONGRAÇAMENTO?

_

G. E. II() Estqdoll ,X São Cristovão�t1"'��tJ�jJl
JOGARAO NA TA DE D'E D MINGOI N:O CA . D. A I . RE:E PA TI'DA AMISTO A. HAVERÁ p ti 'M,INAIR. I ICIO: 1

(Campeão) _

do e Llj,mar, um

tempo .

No futebol de .gramad'o
realizamos um jogo e empa

tamos s·em abertura do es

core com os represent:mtes
de Ponta Grossa. Na terceira

série de penaltts fomos der
rotados por um a_.zero. Nossa
repres,entação formou com:
Romero - Nery - Joel e

Irineu - Amadeu e Rau1 �

.

Rubick Itamar Walter Ivaldo

Jaraguá do Sul 4

daial 2

x In_

I \
\

I

Itaj3Ji 3 x Lajes 1

Blumenau 4 x Brusque 1
- Floqanópolis 2 x Mafra. 1

Tubarão W x Curitibanos O
Cricluma .l x Araranguá O

Jaraguá do Sul 2 x C!eve-
Iâridla O

Itajaí 2 x Blumenau 1

Tubarão 2 x Floríanópolíj, O

Jaraguá c'o Sul 5 x Crl-
durrh 2

Itajaí 3 x: Tubarão O

Na partida final disputada
entre as seleções de Ita:Jaí,
patrocinadora do certame de
número 'seis e a de Jaraguá
do Sul registrou-se a esma

gadora vitória da seleção
praiana pelo escore de 10 a 1

Colocação finaL no futebol
de salão.
1) - Itajaí

DIA 19 - SÁBADO - Grandiosa Soirée
em homenagem a Rainha da Primavera
do Clube.
DIA 27:_ DOMINGO - Brotolandia em

Sociedade- Dedicada aos Estudantes.
OBSERVAÇõES: Será rigorosamente
exigida a carteira social e o talão cor

respcndente.

i
I

i

I
I'

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEtA CAFÉ ZITO

_. ._-----_.

� ..... ' ... ",._....".�_.

O l4A.atorCo�SO �
Ca.t.tto Popuk do BrJ._s{º

A VOZ DE OURO

19
pelo

RÁDIO GUARUJÁ

I.
u

EM ONDAS MfOIAG f CURTAQ
...

PARTICIPE E GA·NHE EgTE� PREMIO�·
�

� .

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

• UMA VIAGEM AOG E�TAD09 UNIDOG .Pf:LA RtAl
ESTAOIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 VIAg

• CDNTRATO EM RÁDIO E TELEVlg;(O POR UM ANO

iI AG V[NCEOOR DA fINAL

COM

f�QC'riçõeg na ·RÁOIO GUARUJÁ duranfe o

,�lrhOráriO comercial

Já no futebol de gramado
OS resultados toram os se

guintes:
Itajai 3 x: Curitibanos O

Criciuma 3 x Mafra O

Brusque 2 x. Blumenau O

Tul:.'J:irão 1 x Curitiba 1 - --

Nos penalts venceu Tubarão
por 3x2.

P: Grossa O x Florianópo
lis O - Venceu P. Gro&,n nos

penalts 2x2 - 2x2 ;_: lxO.
Itajai 2 x São Paulo O

Criciuma 1 x Brusqus O

Tubarão 1 x P. Grossa 1

(Penalts Tubarão 2x2 e -:rxl).
Itaj aí O x Tul:J,uão 0-

Idem Tubarão 2x1.
Na partida final díspubada

entre as sel.eções ,de orícíu

ma. e de Tubarão. registrou
se a vitória dos crícjumen,
ses pelo escore facil de tres
a zero. Na etapa inicial já
venciam os de Criciúma pe
lo escore mínimo. ':1;odos Os
íosos de futebol de saíao fo
ram realizados no campo do
Jacaré A. C. e Os de futebol
r.o campo do Barroso.

1 I
• ..J

A Participação do INCO de

Fpoljs no Sexto . Torneio
A seleção de futebol de sa

Ião do INCO realizou seu pri
meiro jogo enrrsntando a B,e

leçâo de Mafra, e os vencen

do por dois a um, com esta

formação - R o m er o -

Jael - Amadeu (Ivaldo) -

Itamar e Raul. Já no segun,
co Jogo fomos derrotados

por dois a zero frente aos de
rubarão. Eis como formou
nossa equipe - Romero -

Itamar - Ivaldo - Raul -

Joel (Amadeu). Os -tentos
dos nossos representantes
foram assinalados por Ival

·em cada

e Piazza.

A DELEGAÇÃO DO INCO
EM ITAJAI - Diretores -

Mario Mateus e Nery Pirat
- Técnico - Odemir Fais
�a - Auxliar Ecl:son Avila -

Imprensa Walj.er Sousa ffiá_
dto Jorn&l A Verdade) e

Orivaldo dos Santos (Rádio
Anita Garibaldi) - Jogado
re_s - RomeJ.!o - Ner:y. -

Mateus- - JOel - Raul
Irineu - Amadeu - Rubick
- Itamar - Walter - Ival
d'o - Piazza e Atahualp'a.
Massa'gista Juarez Ramos _
Membros do departamento
feminino - Ivone Oliveira e

Maria Inez - Departamen'
to pessoal Sergio darneiro,
r.epresentante João N. LI-

.

nhares.

Departamento dle Relação
'Pública - celso Venhorst.

'11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Operação ajuda" em desenvolvimento
,MOVI'M,ENTADA REUNIÃO NO GABINETE DO· PREF:EITO'-·�STUDO DAS PROVIDÊNCIAS EM FA..

$%�%S%%Sss,.,.ssnsns" CE DOS DA'NOS cDAS ENCHIENTES.
o Prefeito Osvaldo Machado convocou ao seu gabinete, para estudar

o entrosamento dás providências de atenuação dos prejuízos causados pela
tromba d'água do dia 10, os responsáveis por órgãos �as esferas estadual e

federal, além de elementos ligados aos setores da PrefeItura.
_

A .reunião teve lugar à noite de ante-ontem, na sala de sessoes da
Câmara Municipal, a ela c�mparecendo, além do Governador de F�orianó
polis, o Presidente daquele Poder, sr. Hélio Peixoto; os deputados Dib C,h�
rem e Osni de Medeiros Régis; os srs, Comandantes do 140' B.C. e da PolICIa
Militar do Estado, respectivamente Coroneis Rubens Barra e �uclide� S�
mões de Almeida e, também, o representante do sr. Comandante do 5P Dístrí
to Naval : o presidente da L.B.A., em Santa Catarina, dr. N.ereu Ram?s Fi

lho; os, representantes dos diretores do Serviço de Endemias Rurais, 160'
Distrito Rodoviário Federal e Departamento Estadual de Estradas de Ro

dagem; o diretor do Departamento de Saúde Pública, dr. Ernesto Giorno : o

diretor do Departamento de Portos, Rios e Canais, neste Estado, dr. Colom
bo Sales; o diretor da firma "Terraplenagem "Desmonte Ltda.", encarrega
da das obras do Viaduto; o vereador Waldemar Vieira e mais OI! seguintes
servidores da administração municipal: Osvaldo Melo (filho), Lór ís Corsi
ni, Natércia Lemos Muller, Antônio de Pádua Pereira, João Silva e João-Na
vegante Pires.
COOPERAÇÃO UNANIME
Após o sr. Osvaldo Ma,

chado ter dito algumas, pa
lavras sôbre Os objetivos
da reunião, pronunciaram,
se as seguintes' personali
dades: dr. Nereu &awos
Filho (L.B.A'), oferecendo
1 [eep e a quantra de (;1'$
100.000,00; Coronel Rubens
Barra (14.10 B.C.), coloca�
à disposição ,dia Prefeitura
dois caminhões e o jjlessoal
que puder ser dispensado
dos serviços diários, do
quartel; Coronel Euclide
Simões ,d'e Almeida (P.M.),
prometendo ceder alguns
pedreiros e dizendo não
estar em condições de assu
mir compromissos anteci
padamente, motivo porque

.

1;.1 comissão encarregada'
deve manter contacto com

êle, díáríamente; diretor
da "Terraplanagem Des
monte Ltda.", pondo. ao

díspôr um camínhâo com
mo t o rista; Oomandante
Freysleben, informado que
coanunícaría ao sr. Com/an
dante do 5.10 Distrito Na
val as finalidades da cam

panha, cjentítícándo depois
do tipo de colaboraçáo a

ser prestada por
-

aquele
Comando;
representante do diretor
do D.E.R., dizendo que le
varia o apêlo ao chefe dia
sua repartição; represen.
tante do D.N.E.R., colocan
do à diSposição a sua frota
de camínfiôes e material
para revestimento de es

tl'J.das; dr. Colombo Sa
les prometendo ajudar na

me'dlida do possível; repre
sentante do Serviço ,de En"
demias R-urais, oferecendo
um caminhão e pessoal de
obras, além ��''V'''aéinação e

hi;gie.ni.çã�_de fossas a

tingidas peras enchentes.
Ficou dectd'o, !a.inda, que
será feito uni apêlo aos

diretores ,d.o SESI, SENAI
e SENAC, a fim de que tam
bém ingressem na "OPE
RAÇÃO AJUDA".
OUTROS PRONUNCIA·
MENTOS

"

O deputado Dib Cherem
sugeriu a higienização de
fossas do Beco Caramurú,
no Estreito.

,. .

.

O Comandante
-

Freysle,
ben opinou pela divulgação

%%S%SS gSSSSSSSSSSSSSSS de todos OS fatos rela.ciona ..

A desgraça testamentária,
não caiu 'somente sôbre o

nosso pobre Estado. Outras
unidades da federação, pe·
la cabeça' dos govêrnos mo,
rtmbundos e com as' co,
nívêncías das maiorias par.
lamentares fazem também
Os seus panamás.testemen
tos.

O caso Ido Rio Grande do
Norte, entrou na evidênicia
dos fatos políticos. Lá, o

atual governador. udenísta,
Dinarte Ma.riz, está legan
do aos seus: eoestaduanos,
mo n s truosidades vergo
nhentas, que causam uma

série de manifestações po
pulares; quebra-quebra, gri.

I· tas daquela gente nordes
tina já cansada .de passar
fomer e eleger picaretas.
Acontece, que um outro
udcnista Q não. menos fa
moso, deputado AlO'Ísio Al
ves foi eleito governador
dos rio,.grandinos, no

úItimOt1pleito de 3 Ide ou!_9bro,
Ciente da bomba que lhe
virá às mãos, le�p�pocOUi�.
se e iniciou campanha
cerrada contra o governa
dor, a sua bancada na As_
sembléía e contra os seuse

atos. Fàz atualmente, Um
reboliço tremendo - e com
tôda a. razão -. chegando
ao ponto de pedir a irner
venção do Diretório Naeíe;
nal da UDN para brecar e

tornar sem' efeito, as mu

tretaa do I"eterno vigilan
te" Dinarte Mariz.
Lá como aqui, imperam

os apetites de um grupo
encastelado no Poder, que
usa do� dinheiros� p,úbli
cos, para forrar eôeho, on
de os TERNEIROS do r:s·
tado dormirão após as ma

madas nas têtas das arre

cadações.
Infelizmente, lá como aqui,
existem governantes 'sem

gabarito para o cargo; 'ho,
mens que aliciam, compram
uma maioria 'parlamentar,
para a satisfaçãO' dos seus

caprichos, logo entraram
em COMA DO PODER.
Assim mesmo O ,povo as.

sistirá as exéquias dêstes
políticos' "freu!dianos" . e

da sua troupe.
Uma descarga rápida,

fará desalparecer os detri
tos.

.

Para consôlo, esperemos
as renovações. Acreditamos
que o povO' tenha, vez oU

pêlo menos, OS POBREZI
NHOS DO DELAMAR VIEI
RA porque êste já se arru"

mo'u na Assembléia, como

uma "bôca" de 40 mil "ca
brais' por mês!
}: repetindo; ,êta povinho

calmo êsse nosso!
SILVEIRA LENZI

dos com Ia, aj uda e
-

o traba
lho da comissão.
O .sr. Pref.eito fez um

apêlo aos Rotarys Cluhs e
LYons Club, 'para que auxi
liem êsse movimento de
solídaríedade humana.
O deputado Osny Régis.

abordou o problema da faL
ta de escoamento <lh·s á
guas da cnuva, no' sub-ois,
trito do Estreito.

Pelo Deparfàmento de
Engenharia da Prefeitura,
foi apresenado um relato
rio dos prédios

-

e locais a;

tingidos, Ilustrado com
mais ,d'e 60 fotogl1afias em
tamanho 18x24.

Ao final da reunião, o

sr. Prefejtó 'agradeceu a

presença de todos, dízendo
de sua satisfaçãO' em poder
contar com tão ,;IaliosO' a_

pôío, Em .seguida, o repre
sentante ,�o Capitão dos
Portos ofereceu 'ao Chefe
do Exscutivo Mumícípal o

auxílio consubstanciado em
um caminhão e um tam,
bor de gasolina.
'DEPARTAMENTO DE
SAUDE PUBLICA I

O dr. Ernesto Gic' no
exibiu ontem, pela manhã,
no gabínete 'do Prefeito
Municipal um "croquis" do
Beco Caramurú, bem como

das medidas aconselháveis.

A L. B. A. SOCORRE AS. VI'TIMAS/

'DO ULTIMO 'TEMPORAL
Integrando 2. Comissão

constituída pelo sr. Prefei
to Municipal, para sócorrer
as famílias vitimadas, pelo
temporal que se abateu- sô-

bre Florianópolis nos dias
10 e 11 ,ç!o' corrente, a Le
gião Brasileira de Assistên
cia de Santa Catarina, pe-

lo seu Presidente, dr. Nereu
Ramos Filho fez entrega,
no dia 18 llltimo, ao sr,

Oswaldo Machado, ,d'a quan
tia de cr$ 100.000 ..00, colo
cando ainda à disposição
da Prefeitura, um jipe, pa
ra Os trabalhos de socôrro
a cargo ela referica Co
missão,

Florianópo.Jis, Sábado, 19 de Novembro de 1960

Terra Arrazada1Jl
NAQUE-No Pôsío "Assis Brasil", além da venda

LA BASE de animais; deram agora para retirar e vender
- ou dar - até o �rame das cêrcas. As aves já sumiram!
Partilhadas!

Ninguem se impressione, diante
tecendo! que o mês de janeiro seja o mês
prédios e repartições públicas.

Olhe para isso. Santa Catarina, gloriosa Padroeira!
Enquanto isso, ° DIÁRIO 'DA AS

SEMBLÉIA, de 17 do corrente, publica
(três) páginas inteirinhas de nomea
ções do mais vergonhoso assalto aos

. cofres públicos. E isso ainda nãô 'é
tudo. Vem muito mais ainda!

Algumas dessas nomeações:
Vânio Mário Collaco de Oliveira,

irmão do chefe do Trem da Alegria,
deputado Volnei Oliveira, mara médico
(a Casa já tem um), com 55.000,00
mensais; ,

'Wilia.n Duarte da Silva, para �ireter de alguma coisa, com 40.0uO,00
mensais - nomeação feita para com
pensar o encerramento da sua carreira
política em São João Batista, onde foi
fragorosamente derrotado;

Vitor Malrcos Konder, para assís
'tente de algum treco, com 40.000,00
mensais, nomeação feita para que ve
nha dirigir um jornal udenista nesta
Capital, onde os que existiram - Diá
rio da Manhã e Resistência - acaba
ram falidos;

Robine Fatuch, mais conhecido por
Osvaldo Ruhim, para setor de encar
regado Ou coisa parecida, com 30.000,00
mensais - nomeação com a qual Hulse
pai e Hulse filho agradecem elogios
diários;

Michel Curí, frustrado encarregado
de ír ineuzar o PDC, para secretário de
alguma bobagem, com 30.000,00 men-
sais;'

.

Ernesto Augusto Neves, jovem- es
tudante, filho do deputado Sebastião
Neves, com vencimentos mensais de

I �ABOROSO? JAlmiranle ALVARO PEREIRA DO CABO l� CHE_ZIT_:_
Tétnicos Para o

Seminário: Já

Chegaram

M'issa de ,7.0 Dia
O Comandente do 5.0' DistritO' Naval comunic,a que

fará realizar hoje às 9,00 horas, na Catedral Metropoli
tana Missa por alma do Almirante ALVARO PEREIRA
DO CABO falecido na Cidade do Rio de Janeiro, no

dia 13 de �ovembrO" e agradece ante.cipadamente o com

parecimentO' a êsse ato de jSiedade cristã.

o Presidenle JK Felicila o dr I Aragão
Ao dr. Antônio Monid

de Aara.gão p e la sua

honrosa eleição para Pre

stciJente da AssO'ciação Mé,
dica Mundial, o

\ senhor
Presidente Juscelino Kúbi
tschek enviou o seguinte
telegrama de f,elicitações:,
"Felicit_ando ilustre Patrl-

TELMO RIBEIRO
recentes desatinos da As

anualmente, seJIl a corres

em cêrca de um bilhão de

cio pela sua investidura na

presidência da Associação
Médica Munld'ial vg desejO'
manifestar..Jhe a minha
viva satiSfação po'r ver

distinguido ,com tão mere

cida escolha um dos yalo
res mais expressivos das
ciências médicas em nO'sso

País pt Cordiais cumpri_
mentos JUSCELINO KUBI
TSCHEK vg 'Presidente
República"

Já s,e encontram em Flo
rianópolis, com a - finali
dade de estruturar a siste
mática do funcionamento
do Seminário Sócio-EcO'no
mico o.s técnicô,; Hilda
Napoles e o dr. F'fancisco
Pimentel, ambos com larga.
fôlha de serviços prestra.ct'Os
na Confederação Naciônal
da Indústria e no SESI
Nacional. Trazem do Rio
de JaneirO' as notícias mais
alvissareil1as a prOPósito ld!a
r,epercusão das �uniões
informais anteriores do
conclave que recolheu sub
sídios esplênaT<fO's dá socio
economia catarinense.

do que está acon

dos incêndios em

Pela estimativa de fontes autorizadas, �s
bl" Legislativa oneram os ,cofres estaduaIS,

sem ela
. f' l'dade

pondente cobertura de receIta e sem ma 1 ,

cruzeiros.
. . _ D te' dinheiro de sobra, para atirar-se

Estado nco. dnao alguns. eve I

a tamanho desperdício, só pelo gôsto d�, gastar. muito e, se não
Aliás, nOssa fama de abastad�s:Ja nos tem custado

recatarmos, mais -cara ainda sall'a.
, _nos p

Q d O'utros EstadO's, ,com maiores recursos que os. nossos, ;ompa,uan o.
. d h éü na mão e pires estendIdo, chegavamos

re,ciam a ca,Pltadl FedeI �l, . d:dce .a�e cartola.e pregador de brilhante, a con-
nos com ares e supenorl ,

d' h
. 't gamen

tal" vantagens �ôbre nossa privilegiada situação: m en'o n:udl o, p� .-
T· h os até um bom pe- e-mela gual-

tos em dia, realilizações em massa. m. am,
.

dado no banco, para qualquer eventualIdade.
O resultado aI.ém da inveja que despertamús nos outros, foi troca-

,

f' nos estava destinada, man-
,rem a etiqueta da siderúrgi1ca de aços mos q·ue
dandO'-a' para nosso irmão mais póbre.

. , �' ",
.

Aí pusemos a boca no mundo: não pode, e desaforo,. essa slderulglCa
,.

I'
,

os falta para 'hvrarmO's pescoçoé nossa, serve�nos como uva, e so o que n

na frente de São Paulo.
�, t

Veio a resposta 'consoladora: calma, ralpazes - a de voces e a. oudra,. . .

h d egunda sem folheados, nem lamma os.
a se.gunda, mUlto bonltm a, mas e s ,

Nossa riqueza virou pobreza.,

bl" L
.

I t'v vestir a arrogânciaAgora, chegou a vez da Assem ela egls a 1 a

de primo rico e jogar dinheiro pela janela.
dTanto foi dito que o Estado nadava em ouro, que a maioria s.ent�_ a

naquela Casa quís Ver se era verdade. Fez de conta que era; e tome despe-
';a, só pela despesa.

.
'.

Se aquilo vingar, de po.bres que já estávam,o�, mai,s _vrobre !ICaremos.
Nesse triste episódio de nossa história pohtlCa, e mlpresslOnante. o

Cini�mo, a gozação da alma dIabólica que pensa, comand�, e �xecuta a dIla

pidação dos dinheiros públicos e a docilidade, a sUbSel'VlenCla com que lhe

obedecem os ,parceiros.
Já não se fala em necessidade do serviço, nem em disponibilidade de

tem o cuidado de observar o mínimo de técnicarecursOs, nem pequer se

legislativa.
.,' . , ' .

O argumento, O' único argumento, alem da ll;al?na, e o de ql�e ha SI-

tuacÕes. piores, Estados onde o avanço nos cofres publIcos cortou maIs fundo.
,

Vejam ao que fomos reduzidos.
A Bancada Majoritária da Assembléia Legislativa de um Estad? dB

tão nobres tradições, desistiu de porfiar pelo melhor. Basta-lhe a humllha
·ão dos fracassados, de se contentar com o piO'r.

26.000,00;
Delamar Vieira, deputado que foi

defender os humildes e acabou incluin-
do-se entre os defendidos, com .

30.000,00 mensais;
Adelino Joaquim Alves, irmão do

deputado assessor Braz Joaquim Alves
e tio de outro funcionário, filho do
mesmo deputado e estudante em Curi
tiba, com Outros 30.000,00 mensais, no
cargo de adminlstrador do TREM;

. Cid Silva, tpara ser aposentado em
melhor nível;

Braz Joaquim Alves, ex-Presidente
do Poder Legislativo, deputado, para
assessor do assalto, com 55.000,00.

Essas pequenas amostras estã-, as-
sinadas pelo deputado Ruy Hulse -..

filho do governador Heriberto Hulse e
pelos seus colegas Volnei Oliveira e
Mário Olinger.

. O escândalo é tamanho,
tanta, que - salve êle -

Paulino Búrigo recusou-se
dar essés atos. �

a patifaria
o deputado
a referen-

x x x

Enquanto o deputado Hulse (filho)
se abastarda nessas imoralidades,
Hulse (pai), no mesmo Diário Oficim
publica decreto criando apenas na Ma
ternidade Carmela Dutra nada menos
de 90 (NOVENTA) novos cargos l l !

Pobre Santa Catarina! Terra ar

rasada por urna camarilh de írrespon,
saveis instalados nos

POdereS!!�.Perguntamos ao povo: essa gent
merece respeito?

,

----

.

J
ao SenadoJ. K. C'andidalo

RIO -

.

O presidente K1l-bitschek
eleito para o Benédo, será
igualme:nte o futuro presi
dente 'od:o PSD, �d'e vez que,
o mandato do sr. Amaral
Peixoto termina em março,
após o regresso do sr. JK
da Euro.pa, para onde via
}Jrá no mesmo dia em que
transmitir o govêrnO' ao
sr. Jânio Quadros.
. Entre aplausos .'(I;a multi
dão que se comprimia para
assistir à inauguração de
mais um trêcho da trans
brasili'a" QUe através. de
4.500 quilômetros ligará
Belém, no Pará, a Santana

00 Livramento, no Rio
Grande do Sul, o sr. Celes-

. tino Filho, presidente da
Assembléia Legislativa -,'d'o
EstadO' de G'õiás "e secretá_
rio do PSD' ,goiano lançou
Ofíc.IJ,lmente, a can'didaturà
do presidente Juscelino a
senador por Goiás fazendo
um apêlo a tdd'os 'ós. parti
dos da oposição para que
seguissem as forcas situa
cionistas nessa-decisão
que constitui o recanheci�
mento do .planalto centlfa,l
brasileiro a obra de inte
gração nacional realizada
pelo atuaI presidente da
República.

Um colega de imprensa entendeu 'de entrevis
tar o conspícuo vereador Esperidião Amim. Queria
conhecer-lhe o pensamento abalizado sôbre os

panamás da Assembléia.
Mas não foi muito long"l, porque o diálogo

começou assim:
- Como vai o ilustre edil?
- Enganu di ocê!' Num é Edil mas Adail! E

num é eu - é ermão meu!

xxx

Numa aula de português, o professor mandou
um aluno analisar a seguinte oração:

"A maioria legislativa é exemplo de desmora-
IízaçãO'''.

E houve o diálogo:
- Qual é o sujeito?
- "A maioda legislativa.'"
- O predi,cado?
- "É."
- E "exemplo de desmoralização" que vem a

ser?
- Aipelido!!!

xxx

Depois de votar mais um projeto incrível,
aquele deputadO' panamenho desa.bafou para seu

colega:
- O nosso consolo é que Se formos reeleitos O'

povo também não tem mais vergonha!!!
xxx

..,..

O deputado Búrigo chegou à Assembléia quei
xando de fortissima dor d'e cabeça:

- Pensei muito esta noite! Se o Volnei topar
estará salva a situaçãO. APresentarei um projetO'
suprimido da folhinha o dia 31 de janeiro!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


