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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

DOMINGOS F. DE AQUINO

O "Diário Cariada," dê
ontem publica o seguinte:

'

NATAL -

O Rio Gramde do Norte
"não é uma terra I':'.e nin
guém para ser devastada
pelos atuais detentores do

poder a fim de que os ,de
tentores de amanhã não
enr.ontrem padra sôbre pe
dra" diz h mota oficial da
Asociação Comercial dei Na
tal analisando a situação
administrativa do Estado
em face I�'O imenso "inven
tário" do governador Dinar
te Mariz.

-

A nota das classes pro
dutoras redlgída elIrJ têr
mos energícos, encerra uma

advertência ao governador
Dinarte Mariz, pois toco o

comércio do Rio Grande do
Norte está na disposição de
fazer .um movimento pací
fico de protesto, deíxe ndo
de pagar os impostos até
31 de janeiro vindouro,
quando fie empossará o no

vo governo eleito em tres
dq ôutubro.
Decisão Sôbre a Greve
Deliberou 9.. Associação

Comercial marcar para
qurnta-felra próxima UlyJj
nova reunião para delíbe
rar sôbre a "greve dos im-'

postos" no caso do gover
nador, até aquela I::'ata, não
parar com o seu testíainen
to politico COIIY.I· a criação
de novos e bem remumera,

dos cargos para os seus

correligionários e a votação
de créditos especais para

empragadq da Embaíxatia

norte-americana, Wajyne
Hernd'erson, foi ferido gra
vemente por urm cubano
que não foi identificadn,
embora se saiba que foi
um capitão do exército re

volucionário. O nortevama,
ricano, rerídc diante do lu
xuoso Hotel Caori ô:urante·
umn, discussão por questão
de dinheiro, foi operado no

hospital da capital cubana.
HAVANA, 22 (FP)

Corre em. Havana o rumor

l1m=!mI
� �

Mais de 200.000 mil crianças sem escolas. Desde
1951, os govel'nos, udenistas não acrescentaram, d,:mtro
da Ilha de Santa Catarina, uma só escola primáda, um
só curso, uma só carteira!!!

x:lGx
Cinco horas de ·chuvas paralisam vanos - e sem

pre os mesmos � trechos de várias qas principais es

h'adas catarinenses.
x:x;x

Há pontes - até das que ao ruirem mataram mo

toristas - destruidas desde quatro e mais anos pas
sados e substituidas por pontilhões provisórios - al

guns já renovados por perigosos.
x:x;x

Para citar apenas esses - quanto setor esperando
uma providência urgente, do gOVlêrno!

x x: x

Mas, qual! O que interessa o govêrno é dar inutil
mente o dinheiro dos impostos. Na Colonia, Santana, os

mensalistas e-.ram 98. O govêrno aumentou para 290! Na
Maternidade Carmela Dutra aumentou mais 90! Na Co
lonia Santa Teresa onde estavam 5, estão 34! Na Dire
toria de Geogral'ia e ,Cartografia são 20 onde eram 8. E
tem muito mais. Mas muito l1l�mo. É parãlsso que o

comércio e a industria, estão pagando Seus impostos!!!
x Xj x

Para isso e para as inqualificáveis imoralidades
da maioria govelrnista na Assembléia, na qual o roubo
se anuncia nestas bases: com a criação de um cargo de
AsseSSOr - 55.000,00 mensais - o filho do governador
da Estado nomeia o deputado Braz Alves, que já tem
filho e irmão gozando de pipineiras na Casa; Braz Al
ves aposenta-se; para a vaga, Ruy Hulse nomeia o

deputado Tupi Barreto, que se aposenta; para a vaga é

nom'2ado um tal qurino flach. .. Assim, êsse cargo, de
todo desnecessário, custará do dinheiro dos comercian
tes e industriais nada menos, de Cr$ 1.980,000,00 por
ano, fora os alhos ...

E como com êsse cargo, ladroeiras do mesmo- feitio
e do mesmo descaa-amento, serão feitas com outros ...

x:x;x
Eis aí como os Hulse - pai e filho - estão apli·

cando o dinheiro pago pelos contribuintes!!!

de que o ex.presidante
Manuel Urrutia, destituldo
pelo govênno de Fidel oas,
tro em julho de '1959, re

fugiou-se numa Embaixada
latino.americana, provavel
mente a do Brasil.

LONDRES, 22 (UP!)
O "Daily Herald" publicou
ontem editorial no qual
critica os EstIados U.nidos
por não terem consultado
Of; seus aliados antes lete
enviar unidades navais pa,

'governamental anuncían.
'd'o-se nos círculos ligados
ao governador Dímarte Ma
riz que "medírias policiais"
serão tornadas pelo govêrno
para cobrar os impostos,
no caso dos comerciantes

Alguns dos pedidos, es

pecialmente nas línhaa
para o interior da Ilha
eram da ordem de 100%,
às vezes ultrapassando ês;
se índice.
No entanto, com a pala

vra, n Prefeito fez uma
série de ponderações, as

quaía foram aceitas una.

nimemente, ressaltando o
fato de estar o público
pagante às voltas com' as
dificuldades da quadrá
em que vivemos.
Deliberou-se, então, con- .

ceder, a partir do próxi
mo dia 25, uma majoração
de 40%, na maioria dos
casos, e de 50%, nalguns
percursos, os quais foram
considerados de acesso
maie difícil que os demais.

OS NOVOS PRECOS
EMPRÊSA "BOM

-

ABRI-
'GO"

.

CoqueirosLinha
Cr$ 7,00;
Linha

Cr$ 8,00.
Bom Abrigo

EMPRÊSA "'CORDEl.
RO E CIA"

Linha Pântano do Sul
- Cr$ 42,00
Linha Costeira do Ri·

beirão 42,00
Linha Ribeirão da Ilha

- 34,00
Linha Alto Ribeirão -

31,00
EMPRÊSA "JOÃO CAN�
CIO DA COSTA E CIA"
Linha Ingleses 01'$ 48,00
Linha Cachoeira

40,00
Linha Canasvieiras

Cr$ 35,00
Linha Vargem Peque

na - Cr$ 32,00
Linha Ratones �

.

Cr$ 28,00
Linha Sto. Antônio de

Lisboa - Cr$ 18,00
Linha Saco Grande

Cr$ 14,00
COMISSÃO PRESENTE
Esta deliberacão foi to_

mada pela unanimidade
dos membr08 da C.M.P.A.E.
qUe se achavam presentes,
9 das 14 que a integ,ram.
Foram êles o jornalista

Salim Miguel, o professor
Aníbal Nunes Pires, o in
dustrial Barão Von Die.
trich Wangenhein, o ope
rário Orlando Osório Fa.
,ria, a donâ de casa Flo
risbela Campos, o Capitão
Andrelino Natividade da
Costa, o dr. Ilmar Conêia,
médico, o motorista .Numa
Cardoso e o comerciante
Manoel Geraldino Vieira.
Deixaram de compare.

cer o funcionário público
Ivo Gandolfi, o magistrado
Eugênio Trompoaky Tau
lois Filho, o advogado Ro_
berto Lacerda, o engenheiro
Haroldo Pederneiras e o
estudante José Matusalém
Comeli.

ra vigiar as aguas próximas
à Gltltemala e Nicaragua.
Diz 'o periodico que "o

caso da medida norte-ame,
rícana é que não se trata
simplesmente de problem;as
locais, e sim de algo que,
no caso Ic.e ser mal enten,
dido, poderia produzir uma
"reação" em: ,::.acJ.éia", que
envolveria essa nacâo e

seus aliados. Se essa fôr o

caso, então, certamente,
se lhes devia consultar

levarem avante o movímen,
to grevista de não pagar
os tributos.

O Que Diz a Nota
A nota da Associacãn Co

mercial, fasilr:.ada pelo seu

presidente, Br. Epi1\nio
Fernandes, e aprovac a por
unãnímddade pelos associa
dos, diz que

"
os homens

de comércio adotarão todas
as provadênciaj, para redu
zir as proporções do mal
do ímventárío do governa
dor) 'diminuir os efeitos
de sull íncoriscíência e mi
norar as repercussões de
sua obra devastadora".
A nota ,da' Associacão

Comamíal diz, ainda o ·se
guinte:
"I - Os comerciantes

sentem-se sériamente .preo
cuplardos com a perspectiva
que se desenha, ,se contí,
nuar a corrida deesnrrea
da à criação de novos car

gOS;
2 - O Estado não tem

'necessidade, para--eficiência
de seu aparelhamento bu,
TO .rátíco, da cfl!:lçãol de
novos cargos cargo", <'I e
cúpula que, por isso mes
mo, acarretaem para Og co
fres do Estal:'o despesas de
muito maior vulto;

3 - Está funcionando no
Esta-d'o uma Assembléia Le_
gislathrJ, Que se tornou ir
responsável peramt., o po
vo, empenhada exclusiva,
mente em adotar medidas
lesivas aos interêsses do
povo e editar leis com en
derêço

.

pessoal, que visam
pessoas prévíaments esco
lhidas.

deai e o início".
CIDADE DA GUATEMA_

LA, 23 (FP) - Nove solda
dos da . ,base militar de
Zlagá'pa, a qual no domm,

(l MAIS ANTIGO DIARIO DE

SANTA CATARINA

XLVII - N.O (1 4 O 4 8

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

-----

go passado se levantou con;
tra o governo foram cap
turados quando fugiam
para a fronteira de Hondu,
ras, informou.se oficial-

mente. Clmco C1V1a assina
lados como possíveis cola
boradores ,dos' rebeldes, ro,
ram detild'os em Puerto
Banias.

500 participantes lO Semi
nário Econômico de S. C.
Um grande Seminário Sócio-Econômico será efe

tivado na cidade de Florianópolis, entre OS dias três e

seis do próximo mês de dezembro, sob o auspícios da

Confederacão !Nacional da Indústria e da Federação
das Indústrias' local, presidido pelo Industrial Celso
Ramos. Calcula-se que o número de particípantes dos
setenta municípios catarinenses, entre agricultores e'

pecuaristas, educadores e industriais, administradores
e comerciantes, será de quinhentos.
Todos os temas de ínte

rêsse direto do desenvolvi
menta econômico do Esta.

.

do serão debatidos livre.
mement.e, funcionando co

mo seu coordenador o prof.
Eurico de Carvalho, conhe,
cido técnico em organiza
cão de certames desta natu
reza. Deverão assistir aos

debates, como convidados
especiais 09 srs. Lídia Lu.
nardi, presidente da CNI;
OS presidente da Federa
ções ele Indústrías de todo
país 'e o coronel Antonio
Lara Ribas, um dos prin
cipais incentivadores dêste
trabalho e díretorvgeral
de Administracão do Ser
viço Social da' Indústria.

Cada asaunto constante
da pauta oficial de deba
tes do Seminário Sócio
Econômico de Santa Cata ..

rina, Que agora irá viver
sua terceira fase, será al-

vo de um cuidadoso docu
mento básico, elaborado
por

. u� técnico ou uma

comissao de peritos. En
tre os temas que terão
trabalhos redigidos por
um só nome está o de tu
rismo, que foi feito pelo
coronel Lara Ribas, anti.
go estudioso das questõeu
que envolvem a famosa
"indústria sem chami
nés". Assumirá ímportân,
cia transcendental entre

os documentos que serão
discutidos o relativo a

energia, pois dela depen
derá o sucesso do plano
de desenvolvimento re

gional. Possuindo um par
qUe fabril em acelerado
indice de crescimento.
Santa Catarina precisa,
com urgência, de duzentos
mil 'quilovates novos íns,
talados no menor espaço

de tempo possível. As
questões de administra
ção pública também serão
objetos de estudos, já que
o industrial Celso Ramos,
presidente do certame foi
escolhido pelo povo cata.
rinense para chefiar o
Executivo Estadual no
próximo quinquênio. O
equilibrio das finanças es
taduais para garantir um'
programa de desenvolvi.
menta nacional, com a in
tegração da economia re,

gional, é uma das métas
vísadaa pelo Seminário
SóciO-Econômico em sua
fase derradeira.

RIBEIR.ÃO PRETO ESCOLHER,Á RAINHA DO CAFÉ
Iniciou-se a I Festa e Exposição Nacional do Caíê, que escolhe
rá a representante do Brasil ao concurso de Rainha Continen
tal do Café, que S�\' realizará em Manizales, na Colômbia.

Econtram-se em Ribeirão Prêto as candidatas à
Rainha do Café, que será escolhida na I Festa e Expo
sição Nacional do Café, que se realiza de 19 a 26 pró
'ximos naquela cidade paulista. Chegou também a Srta.
Denise Guimarães Prado atual Rainha Continental- do
Café, que assistirá a0S f�stejQf. que culminarão com à
escôlha da representante do Brasil ao concurso que se

realiza de dois em dois anos em Man-izales, na Colômbia.
JÃ CHEGOU A REPRESENTANTE DE GOIÃS

Antecipando-se às de
mais candidatas, chegou
a Ribeirão Prêto a Srta.
Yara Aparecida Moreira,
que representa o Estado
de Goiás. Sua viagem an

tecipada e sem- avíso pré;
vio impossibilitou qUe se

organizasse uma recepção

Consoante comunicação recebida do Rio
de Janeiro ri Holanda, o Paraguai, a Itália, a
Tchecoslováquia e o' Japão, asseguraram sua

participação no Seminário S,ócio Econômico
de Santa Catarina, a se realizar nos primei
ros dias de dezembro.
Vem com isto o Seminário'Sócio Econômi

co receber valiosa colaboração pela presen
ça de destacadas personalidades dos referi
dos países.

Bispos de Porto Rico Quere,m Punir
os Eleitores

i
Desobedientes

SAN JUAN, Pôrto Ric.o, 22 (A.P.) - O .reverendo
Thomas Maisonet, da Catedral deSan Juan, disse que a
prefeito desta cidade terá que fazer penitência em pú.
blico, Ipelo rádio, televisão e jornais, antes que possa
receber a comi.mhão. A prefeito Felisa Rincon de GáU
thier não assistiu a nenhuma das cin.co missas domini
cais na Catedral. O padre Maisonet declarou, aos fiéis,
que aquêles que pecaram ao votar no Partido Demo
crata do governador Luiz Munoz Marin, �as eleições
de 8 do carente, terão que fazer penitência. Foi infor.
mado, entretanto, que a senhora Felisa Rincon de Gau
thler, membro do Partido Democrático Popular, havia
tomado a ,COmunhão em Vega Baja, onde passa os fins
de semana, em sua residência à beíra mar.

Segundo se infort\'lou, a na Catedral e qUe comun
senhora de Gauthier con- garia SQm haver co�nfessado
fessou-se na noite de sexta votar 001' Munoz Mi:l.ri,n.
feira. �ão �bstante, tal in_ Enquanto isto. foi distribui.
formaçao nao·pod'e ser ime- da uma carta assinada. por
diatamente confil1m(ald.a. A Monsenhor Rafael Grovas,
prefeito de Gauthier havia assistenl;e Ido Arcebispo
ditoi anteriormente, que (Cont. na últ. pág.)

PHolãniâ:tiiara'�uai, Itália, l�ecosloYa�uia e Japão asseguram
sua participa�ão no Seminário Sócio [conômico

�o aeroport_?, semelhante
as que serao organizadas
para as demaía candida
datas.

AS CANDIDATAS
Concorrerão ao concur,

so de Rainha Brasileira
do Café representant.es de
6 Estados produtores, tô
das preenchendo os requi.
dtos exigidos pela comis
são de festas da Colômbia
que indica a moça natural
de País produtor para
Rainha Continental do
Café, que viaja por todo
o mundo fazendo promo_
ção da bebida. São os se-

guintes OS Estados que
estarão representados em
Ribeirão Prêto: Estado do
Rio, Minas Gerais, Espíri.
to Santo, São Paulo, Pa
'faná e Goiás.

É candidata do Estado
do Rio a Srta. Sosemarie
Eichler, de 18 anos de
idade, instrução superior,
com conhecimentos de in.
glês, alemão e espanhol e
cursos de Literatura Clás
sica e História.

Por Minas Gerais con_
corre \l. Srta. Elisabeth
Carrasco['a Von Glehn,
que foi a Missa Minas Ge.

Constituído Icj:e 3 fase.s.
('o,n w (llrdidas oa..; Reu�
niões Informais, no:; En
contros Region!a.is, o Semi,
nário Sócio Ecom.õmi,;o a

pronta-se para a te�ceira
fase, que é a de enCerra
mento.

Pelo que se observou nas
fases realizat!-.rs, tanto in.
terêsse e tanta vonú'ade de
partiCipar pelo que se ob
serva agora nos pi'eparati.
vos do encerramento, que
contará com .as persona.li_
da,.d:es mais atuantes no cc-

rais de 1960. A Srta. Elí ,

sabeth Von Glehn é pro
fessôra em Lavras e fala
alemão, espanhol e inglês.
A candidata do E9pírito

Santo é a Srta Heloisa
Helena Ferrari, moça da
sociedade local, como as

demais, aliás, e que já foi
eleita pelos cronistas soo

ciais de Vitória, como a

mais elegante da capital
capixaba. Fala ínglêe e

espanhol.

São Paulo apresentará
duas candidatas: uma do
Estado e outra da cidade
de Ribeirão Prêto, que
realizará durante a sema
na próxima um concurso

para escôlha da candida�
ta da cidade. A 'represen
tante eE!tadual é a srta.
Lucianita Furtado, aluna
da Faculdade de Filosofia
do Rio de Janeiro, no
curso de Sociologia e Polí.
tica. Fala Inglês, italiano
e espanhol.

O Paraná mndou para
Ribeirão Prêto a srta. Ve
ra Maria Amaral, profes.
sôra e diretora do Edu
c ...ndário Curitiba. Fala
inglês e tem noções de
francês e espanhol.
Goiás está representado

pela Srta. Yara Aparecida
Moreira, qUe participou do
Concurso de Miss Brasil
de 1960 pelo seu Estado.

É 60S.TOSO
CAFÉ ZITO

H a van a denuncia: 20.QOO Fuzileiros Navais
-,

Norte-Americanos deseml)arcaram na Jamaica
HAVANA, 22 (FP)

corro o rumor em Havana

de oue 20.000 fuzileiros
navais Inarte_americanos
desembarcaram numa base
norte-americana da Jfamai_
ca no fim da semana pas
sada, para passar uns dias
de "férias". Trata-se, acres.
centa-se, de uma nova de
monstraçâo de força depois
do envio ela frota norte,
americana para as Caral,
bas.
HAVANA, 22 (FP) - Um

Lá e cá

A D.D.N. �o R.G.N. co�ia a �.D.N. �e � �.
PROTESTO D OCOME'RCIO: "GREVE DOS IMPOSTOS"

1

fazer race a despesas da:
última campanha eleitoral.
A situação nesta capital

continua tensa, principal
mec te depois da torrLr"a de
posição das classes produ
toras contra o testamento

,Reajustamento de Tarifas das Demais
Empresas Concessionárias do Trans-
porle Coletivo, em Florianópolis

o Prefeito Osvaldo Machado" submeteu o

assunto à comissão municipal para assuntos
executivos. - Atendidas apenas parcial
mente as pretensões das emprêsas peticioná
rias.

Como já ocorrera por
ocasião do pedido. de au
mento formulado p e I a
Emprêsa Florianópolis SIA,
o
t
.sr, Osvaldo Machado

'submeteu ao . exame da
Comissão Municípal para
Assuntos Executivos a pre
tensão das demais emprê,
sas concessionárias do
transporte coletivo em'

Florianópolis.
A matéria foi debatida

em reunião de ontem, pe
sados os prós e contras,
ou sejam os interêsses das
pleiteantes e da popula,
cão.
ATENDIMENTO APENAS

. PARCIAL

COMO
O

nário bl1asileiro, pOde-se a
diantar que ,esta fase, ago
ra reforça..da com a pre
sença da Holrunda Para
guai' Itália, Tchécoslová
q�la, e Japão, se r�onstitui_
ra em amplo êxito.

O Seminário Sócio Eco
nômico QUe abriu, coin a

demonstração da realida'de'
catarinense, as portas do

progresso, encerrar-se _ á
com_ o brilho da 'partici
paçao de personaUd'ades in_
ternacionais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Gladstone Paladino Fi
lho

- sr, ':'1'. Heitor Ferrari -
- sr. dr. Grassiní Garcia

- sr. Otávio Renê Lebarben, Livramento
choe»

APEDITIVOS
�USICAOOS

DAS /9As28NS,

"tI�
··W"a

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

o INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA,
empenhado na campanha de difusão da taquigrafia
brasileira, abriu inscrições ao seu curso por cor

respondência, através de 12 lições. Escreva hoje
mesmo, dando nome e eriderêço, para a Caixa
Postal n.� g_500 ou n.? 8600, São Paulo.

,.., .

PROGRAMA DO MES'
NOVEMBRO

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 Westcott.

FLORIANóPOLIS, A PRIMEIRA - Exatamente
com o título marginado, a. revista "PANORAlVIA", de
Curitiba em seu número 102, dêste mês, publica o se-

- gu inte: - "A primeira capital brasileira a encerrar a

ju-ímeira coleta elo censo demográfico foi F'lorianóipol is
(S.C.). Com efeito, no dia 21 de outubro a Inspetoria
do IBGE de Santa Catarina comunicava o encerramento
do censo naquela ilha, onde foram contados 97.268 pes
soas, das quais 73.091 residem na cidade".

Você, ilhéu, sabia disso oficialmente?
Nesta oportunidade somente isso.
Sem comentários.
CONGRE�SO SóCIO ECONÓMICO - Segundo

informações colhidas, as inscrições para esse proximo
certame em nossa Capital estão aumentando dia a dia.

Mais de 250 inscrições já foram solicitadas e con

firmadas.
Altas personalidades e figuras de grande destaque

no comércio e indústrias estarão breve em Florianópo
lis. Os Embaixadores do Paraguai e Holanda confirma
ram por telegrama sua vinda á capital catarinense.

Ha ;grande espectativa e intensa curiosidade em

torno desse acontecimento que marcará um passo a

mais no caminho do nosso progresso comercial, indus
trial econômico e cultural.

NOVOS TRAINSPORTES PARA O TRANSITO PÚ
BLICO - Tramita pelos canais competentes da Pre
feitura, um requerimento solicitando permissão ,para
uma linha de transportes para o trânsito público, que
circulará entre a ilha e o continente próximo.

Preço 5 cruzeiros.
A nova frota será feita por camionetes.
Vamos acompanhar de perto o andamento do pro

cesso que concederá ou não permissão para o funciona
mento dessa nova linha.

E AS FIGURINHAS VOLTARAM - Uma das
agências de jornais e revistas situadas na Praça 15 el',

contra-se agora f requentadíssima.
É que as célebres figurinhas ou coisa que o valha,

voltaram,
Resultado: papel em quantidade rasgado, atirado

ao chão, sujando aquela via pública , ..

E ... como "cidade limpa depende de você", aqui fi.
O) primeiro, o aviso.

o resto, diremos depois.

A AERO WILLYS, INAU

GURA MAIS UM ESTABE
LECIMENTO, COM ELE_

GANTE COQUETEL NO
DIA VINTE � QUATRO
-I/-

I, - O casal sr e Sr3 José
(Vera) Lemos, na noite de
sábado nos salões do Que
rência Palace recepeiona
ram convidados, para um

jantai'. O sr e sra dr. Rui
HuISl' sr e sra dr. Fulvio
Luiz Vieira, sra Paula (Mi.
ryam) Bauer, dal)ld'o nota
alta, sr e sra dr. Haroldo
Carvalho, dr. Nilton Che
rem si-ta Nice Faria mo

dêlo' em shantun$ de' sêda
pérola, srta Heloisa Helena
Zaniolo Carvalho mais um

rosto bonito que comple
tou a mesa e o Prof. Nelson
Pexíra Nunes:

contecimentos

fotografias do dr. Walter

Jorge José.

-//-
6 - Os discutidos mode-

los "Chemisier" alcançam
um 'ar mais sorlstíeado, ado
tando os modelos sem gola
e de linha mais reta.

-//-
7 _, O dr. Theodoro Lelis

Leite '�:e Oliveira', circulou
na noite de sábado, em

companhia de sua - bonita

--I /--
2 - Quem será Miss Ele

gante Bangú Santa Cata
rina 1960? As cidades: La.

guria, Caçador, Tubarão,
Rio do Sul, Blumeríau, Ita·
jaí Joaçaba, Joinville, Ca

noinhas, Criciuma, Tijucas
e Lajes, terão suas lindas

representantes nesta para.
,da de elegância e Oaridade.
També1::n, o Clube Doze de

Agosto, Lira Tênis Clube e
I

o Sin�icato elos Comerciá

rios, concorrerão ao gran
dioso certamo com suas

representantes, no próximo
dia três.

-//-
3 - Passou o weeek.end

11a cidade de Curitiba, o

simpático casal sr e sra dr.

Elpidio da Costa Souza.

--1/--
4 - O resturante do Lira

Tênis Clube com seu apri
morado serviço' de coslnha,
teve movimentação invulgar
no sábado com uma -gopto,
sa feijoada ..
-//-

5 - Continua à visita,

ção pública, a Exposição de

esposa.

-//--
8 - O cronista Celso, vai

promover nos salões do
Oscar Palace Hotel, Uma
Noite Em "Mia'mi".

-//-
9 - Amanhã, os Direto.

'res da Aero WiHys em

'Santa Catarina estarão
reunidos para a inaugura
ção de mais um estabeleci
mento da credencialda f'ir;

ma.

-_-//-
10 - O dr, Mauricio dos

Reis, aconteceu muito bem

acompanhado na noite de
sálsado,

-//-
11 - Os Mais Discutidos

estã� sendo mesmo ,diis
cutidos

-//-
-//-

12 - Aconteceu muito
elegante no Cine São José
na noite de domingo, a se
nhora Henrique (Vanda)
Steffen.

-//-,
13 - Circula em nossa

cidade o simpático casal
sr e sra 'dr. Luiz Fernando
Secco destacadas figuras
do "soeiety" carioca - O
casal em foco, acontecfu

, num Jantar nos salões
t

do
Qucrênc'ia, cm companiha
-do sr e sra Rtti Hulse, sr

e sra Fernando Vié,gas e

seJlJhorinh� Hel$\a Gon

dio) também figura de
destaque do "soeíety" ela

Belucap.

MISSA DE 30 DIAS
Em comemoração da morte do saudoso P. GERAL

DO PAUWEli3, antigo professor dedicado do Colégio
Catarinense, a Direção do Colégio fará celebrar a Missa
do 30. dia, às 8 horas elo dia 24 do corrente na capela
do mesmo Colégio, pelo eterno descanço da alma dêste
benemérito sacerdote.

A Direção do Colégio Catarinense e a Associação
de Antigos Alunos convida Os amigos do saudoso P. Ge
raldo para êste ato de religiosa caridade.

J
,

CLUBE RECREATIVO

6 DE ,J A N E I R O
ESTREITO

_/_ ,

"O J:81'ADO" O MAIS ANTIGO OlAnJO (J.B SANTA CATARINA 1

Sociais

FLAMENGO & DENTISTA

DIA 27 - DOMINGO - Brotolandia em
Sociedade- Dedicada aos Estudantes.
OBSERVAÇÕES: Será rigorosamente
exigida a carteira social e o talão coi'
respondente.

I
I
II
I

ji."(""';('

•

paulo costa ramos
É a tal história: o país vai mal, há greves pela

paridade e contra-greves pela disparidade os pana
más estendem-se de norte a sul, com Sant� Catarina
correndo à frente do pelotão, OS salários sobem va

gamente e os iprêços sideralizam-se, chove demais, o

calôr sufoca e o mormaço entedia, há explosões no

sol e na alma, quando ocorre o milagre: o Flamengo
. vence ao invencível Fluminense POIl' 3xl!

E não existe mais nada, tudo são flôres e sor

risos a pátria 'está salva definitivamente. O que não
constitue novidade, tendo mesmo alguém dito que
"ser Flamengo é .um estado de espirito", fato que
elimina qualquer discussão a surgir.

O pior, entretanto, é que o time é exagerado.
Não se contenta em encaçapar 3 no hoje desmora- _',

lizado Castilho e tem que ganhar também o "como.
e-dorme" de seis e o juvenil. Fato que a torcida f'la
menga, agora sensivelmente' engrossada analisa
friamente como um simples "barba-cabelo-bigode".

Como se o Fluminense fôsse da elo a essas higie
nes completas ...

xxx

Passando-me do campo do futebol para um con

sultório de dentista, confesso-vos, com orgulho: que
me surprendí ontem num dêles,

Olhando o céu azul, a bôca vagamente aberta,
senti-me um Carvl Chessmann bucal, todos os den
tes esperando o golpe de morte da broca fatídica.

Mas - Evoé, Aleluia, Híp-Hurra ! sou informa.
do de que os cientistas, deixando por uns instante.
sinhos os mundos outros preocuparam-se um pouco
com o nosso, inventando 'uma broca de 300.000 rota.
ções por minuto, que não trepida, não machuca, não
chateia, não demora e não falha, tornando a cadeira
onde "cessa tudo o que a antiga musa canta" numa

sucursal pouco menos dolorida que as suas irmãs
dos salões de beleza.

É questão de toma cá-dá la: em menos de meia
hora o cavalheiro está com os mastigadores perfei.
tamente em ordem e pode ufanar-se de ter compa
recido ao sac rifício "sponte sua" - atitude que
lhe abrirá grande crédito entre Os amigos - sem

'que tenha padecido ao menos um segundo.
Estas informações são dirigidas prin.cipalmente

aos recalcitrantes que tem o palito como dentista e

os dentes como estômago, repositórios de tôda espé
cie de comida, para que amanhã, não precisem ape
tal' para uma melancólica terceira dentição.

Isto tudo, como colaboração aos portadores em

potencial de calvice dentária, t) à nobre classe dos
dentistas.

Denir Bortoluzzi, Miss
Elegante Bangü Criciuma,
uma das fortes concorren

tes ao título de M. E. B.
Santa Catarina.
---_.�_._-_._._--

<�,u=GLANÍJUL7fs,m."
saúde e felicidade

Livro rigorosamente científico destinado aos leigos, escrito com o nobre
JPjetivo de tornar amplamente conhecidd I o importante papel desempenhado
pelas glandulas de secreção interna. Traz à luzvnumerosos casos reais de ípadentes que, tratados das disfunções endocl'iU<lS, hoje estão ansiosos por reve
.ar sua historia aos outros I que, como eles, buscam isaude e felicidade.

As perturbações glandtl,lares devem ser corrigidas o mais cedo possíve�
pois qnanto mais 1'ápida a restauração do equilioru» glandulco', maiores serão
'IS possibilidades de evitm' danos pennanentes, fisicos ou mentais, nãolsomentE"
no ind'ivíduo, corno em, muitos casos nos, descendentes.
VIDA NOVA PARA OS VELHO� - Heinz Wolterek
CONTROLE SUA PRESSÃO - William A. Brams.
CONHEÇA. SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin
SAUDE, -E VIDA LONGA - pela boa alimentacão

- Lester M. Morrison.
'

vENÇA O ENFARTE - William A. Brams
SEXO SEM CULPA -,Albert Ellis
NOSSO MUNDO MENTAL - Virgínia L. Bicudo
O CORPO HUMANO E' SUAS FUNÇÕES( - Elbert

Tokay
(com numerosas ilustrações e dois ATLAS

ANATOMICOl A CORES)

312 240

268 pags,
- 170 pags,
- 222 pags.

160,OU '

120,0(!
180,00

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

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

- 258 pags. 350,00

paginas
OUTRAS

•

cruzeiros
OBRAS

valiosas e atualissimas
PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS

Em todas as livrarias ou pela CAIXA POSTAL 4.827
S. PAULOI ,

, ..

-

.

A. D.P,J.R, - Caixa Postal 4827 - São Paulo
Peço que me enviem pelo Reenibolso Postal:

Vida Nova Para os Velhos

Conheça seu Coração
Nosso Mundo Mental

Controle sua Pressão

Saude e Vida Longa
Sexo Sem- Culpa
O Corpo e Suas Funções,

I
I

Glandulas, saude e felicidade

Vença o Enfarte!
I

���fiii-.;:::'" -,....,;,�;,.;:.j,I·-�--�-'"'-_-_·_· --,�,."._

(Assinale com um X os livros pedidos)

.Nome • • I , •••••••••••• , , •••••••••

Rua
...............

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E AGORA A SURPRESA QUE VOCÊ
NÃO ESPERAVA!

':.,',

Nêste Natal

.�
o

(I1I0fÚiIJIr) �
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I
o

. UMA NOVA MODALIDADE DE CREDITOã
·MAIS PRATICO

MAIS RÁPIDO
, ,

IE MUlIO MAIS FACIL

Além de:

Sortimento maravilhoso,

melhores preços e

condições suavíssimas

TAMBEM
Champagne para sua fés-ta I
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"O IlSTADO" O MAIS ANTIGO DIAUIO UE SANTA CATARINA

��!:�!����!E::�::!�j:!'���:a::'�R��::!:!u::�:'�:lt�!;�!t��:!!�r�!!�:��i:�ley��:::::'�e��::n�:����
zembro, na baía sul desta capital, um.a monumental manhã, remística que terá a realçá-Ia a presença de guarni lções paulistas que
,enfrenta.rão as guarnições dos n&ssos Ires clubes e possivelmente -o América e Cachoeira, de BI,umenau e Joinville, respectivamente,
qu vêm treinando quasi diáriamente, tendo algumas apresentado algumas alterações: Manoel Silveira remará no skiff martinelli
,no, enfrentando o campeão Orildo Lisbôa, num dos páreos de maior atração da ·manhã aquática. Vamos aguardar o dia 4 do pró
ximo mês, certos de que a festa da en,lidade presidida pelo sr. Ary Pereira Oliveira constituirá um êxito como poucos!
'SSSSSS%%sss:sSSS%SSSSSSSSS%%SSSSSSSS%SSSlSSSSSSSSSSSS%Sn%S::s3�a"'SS%%SS%S}SS·SS%S%%%S$%%S%"'SSS%%SS%%%%S%"'%%SSS%SSSS'ISSSSSSSSSSS%%%S%% ......%S%S%%%%S%%S%%%$%'="

Hemo: Revolucionárias mu�an�as na constru�ão
A nova técnica separa�por completo a aluai da linha tradicional, tanto no ;q u e respeita
:embarcações como aos remos - (Traduzido de "EL' GRA'FICO" ,por Rui Lobo).

embarcaçôes, as dos suecos I Jogos Olímpicos de Roma. Sadia 2 e Cruzeiro de Join.

parecem caixões por seus Quand'o os USA perdeu a ville 1, com sets de 15-8,
l1-15 e 15-3

lamenta símples com duas passo que o dois sem patrão
pessoas em vez de prôa e do mesmo país, empregou

pôpa, ou com remos cujas dois remos '�istintOf;: o voga,
pás varíam fundalmente, um dos que denqmi'naremos
resistamos em 'admitir tais hLbituais, e o prôa, com a

modificações. nova variante. Comenta-se
Um dos poucos partící- que com os remos novos se

pantes nas Oljmpíadas de trabalha melhor à flôr
Roma considerado como de d'água e permitem elevar o

primeira linha COmlO é o Es- número de remadas, e assim
tados Unidos, '-:nservou a deve ser, visto que a Alema

clássica forma nas embar- nha, país de onde surgiu a

(Al.ções e mos remos. Melhor mu.Lcça, rema a um nú,

dito, o oito norte-americano, mero que parece impossível,
à Marinha, apresentou.se a mas. Que é real. Sair a 50 ou

maneira sulamericana, ao mais, remar em largo a 40 e
-------------------- terminar a raia a 50, é fato

noreral pai',', os alemães.

Supomos, também, que a

preparação dêstes remado

res, está baseada na reali
zação ,d'e continuados trechos
que não ultrapassam Ü'S 500

metros, durante os quais Os

remadores sempre são em,

pregados a runco: isso os

possibilita para correr a

tantas remadas em .qualquer
raia ou, em qualquer regata.
Utillzàmi também o síste�
Moto Guzzi, tanto nos "qüa
tro" cerno no "oito". Out,ra
das características que nos

chamaram a atenção é que a

prôa e a pôpa do oito ale
mão são mujto m'a.is curtas

que as conhecidas em nosso

meio, e que, a'd'emais, leva
'o timão embaixo do casco,
quase pega,.:'l'o à bolina.

Forém, o que realmente
nos pareceu por demais

cho<.:J,mte, vendo-o sôbre ca

valetes, foi o oito ja,.ponês.
Curto, tipo duas prôas, com
o timão emlbaixo do ·casco e

muito plano. Logo, 'Já com a

sua trIpulação In'agua, no

tamos que a embarcação
havh, sido a>d:aptada aos seus II
homens, cujo ''!omportamen- (/
to resultou magnífica na II
última reperchage, em que 1/
foi derrota>c'.o por Itália, que
fez uma marca de 6'23"83 1/
contra 6'24"41 do Japão, 1/
numa farde em que nos /I
EE.UU, rllSSOU à finlal com ,oI

A revolução é total no que
se refere às novas construo

ções. Os carpinteiros "traoa
lhando juntamente com os

técnicos, chegaram a deli
near embarcações cuja pri
meira impressão não é ,dias
mais favoráveis, visto que
em determinados casos até,

parecem como anti-estéticas.
Talvea isso se deva, no remo

sularnerícano, em virtude de

não l1a,ver progresso no co,

nhecimento dessa evolução,
e que ao encontrarmos oern

embarcações de remo de pa-

Jôgo n? 1 - MARCíLIO DIAS 2 x CARLOS RENAUX 2

Local: Estádio dr. Hercílio Luz em Itajaí
1° tempo: 1 x 1 - F'ínal : Empate de 2 x 2.

Goleadores: .Quatorze aos 11, Aquiles aos 18 -

Teixeirinha aos 12 e Ivo aos 34, cobrando uma falta.

Quadros: Mareílio Dias: Zé Carlos; Antoninho,
Ivo e Déco; Cleuson e Joel; Renê, Idésio, Aquiles, La-

-anjinha e Manéca (Jorginho). ,

Carlos Renaux: Adalberto; Sardo, Afonsinho e Me
rizio (Símpltcio) : Zen e Ivo; Petruski, Badinho, Qua
torze, Teixeirinha e Agachado.

Anormalidades: Merizio deixou o gramado com

suspeita de fratura da perna. Arbitragem de Norival
Mossiman e renda de Cr$ 58.700,00.

Jôgo n" 2 - PALMEIRAS 4 x AVAi 2

Local: Estádio da Baixada em Blumenau.
1° tempo: Palmeiras 2 x O. Final: Palmeiras 4 x

Avaí 2_
Goleadores: Deba aos 2 - Mima aos 43 - Nilson

aos 6 - Lázaro de penalti aos 24, Loló aos 40 e Zito
aos 43m.

Quadros: Palmeiras: Largura; Roberto, Lázaro e

Fernando Cruz; Zito e De Lucas; Mima; Clodoaldo,
Deba, (Jonas) Dinho e Albano.

Avaí: Joãozinho; Binha Enizio e Mirinho; Bonga
e Abelardo; Betão, Loló, Nilson, Vadinho e Betinho
(Gercino).

Anorma.Iidades: Betinho deixou o gramado con

tundido. Renda de Cr$ 32.600,00.
Jôgo nO 3 - FIGUEIRENSE 4 x OLíMPICO 4

Local estádio dr.' .Adolfo Konder, em Fpolis
1° tempo: Figueirense 2 x O - Final: Figueirense

4 x Olímpi.co O

Goleaçlores: Fernando ao 1, Ronaldo aos 15, Pere
réca aos 38 e Ronaldo aOs 40 minutos. Quadros: Figuei
rense: Djalma (Domi); Osni, Trilh,a e Ciro; Mareio e

Aniel; Wilson, Fernando, Sergio, Ronaldo e Pereréca.

Olímpico: Alemão; Naninho, Nilson e Fausto Nil
ton (Garoto); Helio e Aduci; Longo Nenê, Geraldo,
Waldir e Nanico.

'

Arbitragem de Wifson Silva e a renda somou

Cr$ 18.450,00
Anormalidades não houve.
Jôgo nO 4 - PA.SANDÚ 3 x CIMENPORT 2
Local: Estádio Augusto Bauer em Brusque
1° tempo: Empate de 1 x 1. Final: Paisandú 3.{

Cirrielllport 2

Quadros: Paisandú; Aurélio; Valdir, Vilaci e Ivo;
Montebeler e W�lace; Nilton, Celso, Julinho, Alderi e

Godeberto.
Cimenport: Nazareno; Nonho, Moreli e Lambreta;

Nelsi e Zéquinha; Acarí, Lalú, Nilton, Telê e Brupinho.
Arbitragem de Arno Boos e arrecadação de .

Cl'�, 23.800,00.
Anormalidades: Acari foi expulso do gramado.

Y E N D E-S E
VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arej adas, fôrros em

alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
lampadas e grande quintal. O referido imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entregà. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
hora. A venda é por motivo de viagem.

primeira elímínatória, o

técnico americano disse que
o assunto não tinha 'Justifi.
cativa para êles e que para
o futuro teriam que se l'tjus
ar ao sistema europeu.
Foi extraordínárto o tra-

balho desenvolvido pelos di- Universitário 2 e Sadia O,
rigente no setor do remo. I com sets de 15-6 e 15-13

romar:m apontamentos de Universitário 2 e Cruzeiro

tudo instalações embarca- O, com parciais de 15-11 e
, ,

ções, remo, do traçado Ida 15-6.

raia e seus detalhes. . Ade-

ás

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, S.A.

Assembléia Geral Extraordinária

'lados quase vertrcaís e fun

dos planos.
Tôdas estas inovações, fo

ra mjá postas em prática na

Europa e seguramente nos

Estados Uníd'os, onde serão
adapta,.à:as com o propósito
de' buscar míaíor caminho.
O american tem um plano
definido de carreira. Sai

mais, levaüarn fotos e nlma,
ram até o imaginário. I.s'so
deixa transparecer que im

provisação é ma palavrà'�le
não figura no dicionário ni

pônico.

mais bem tranquilo, comple
tando <desta forma os prí;
meiros mil, e comsça a aper
tal' pau/atínaunente, chegan
do ao máximo Ido seu rendi,

mento nos 500 finais. Con

tudo, o usq antiquado dos

barcos americanos, impssi
bilitam qualquer vitória nos

EDITAL DE CONVOCAóÃO

São convidados os senhores acionistas desta socie-

-iade, para se reunirem em assembléia geral extraordi
n

á

ria, no proximo dia 30 do corrente mês, às 15 horas,
(la sua sére social à rua Conselheiro Mafra n. 72
1 ° andar, nesta Capital, para deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA

1°) Reestruturação :los Estatutos S021alS em fw:e
da Portaria n'o 309 do Sr. Ministro da Fazenda;

2°) Preenchimento de cargos vagos na Diretoria E

Conselho Fiscal;
3°) Outros assuntos de jnteresse social.
Florianópolis, 19 de novembro de 1960.

OSVALDO MACHADO, diretor-presidente.

A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
Ihada para consertos, reformas e pinturas de

qualquer tipo de bicicIatas e triciclos, contando

para isso com um corpo de mecanicos e pintorés
a ltamente especializados.

6'31"77.

, No que diz respeito às
braçadeiras e forquilhas·,
houve para to'dos Os gostos;
com dois braços, tres ou

quatro Aitruda rio - setor das

CANCER DA PÉLE

,V E N D E-SE

(Diagnósti.co e tratamento)
DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS

ÇõES - PLÁSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON

DEPILA-

Uma Casa de Comércio de
Generos Alimentícios, sito la

Servidão Furtado (Prainh'a). Demartológica
Tratar na mesma.

-MÉDICO-
Assistente da Clínica

e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
dna do Parana

CÜiN,sULTORIO : Rua Trajano, 29 - 1°' ando
ATENDERA' DURANTE O MÊS DE JANEIRO

��

I

I
SABOROSO?

� .cAPE ZITO CLíNICA DENTARIA
I

DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

V E'N D E-S E HORÁRIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
Sas. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

DR. JORG!D SEARA POLIDORO
HORARIO: 2as. 4as. e Gas. _L das 19,00 às 21,00

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

CONSULTORIO: Felipe Schmidt, 19 - 10 anda,·
- sala 2.

O'tíma e confortável re
sidência situlada á Praça Ge-

túlio Vargas.

I
Terreno de 12 metros de

frente por 98 de fundos.

I
Estudam-se condições.
Tratar e combinai: pelo

telefone 3482.

Sexta feira JOGAM NO GiAMADO DO ABRIGO DE MENORES, G. EI" ESTADO" x

o sete

Sôbre o campeonato esta,
dl.ld de basquetebol e voleí-

/'
bol masculino, realízados em,

nossa capital, apresentamos
hoje OS dados numérícos de

todos OS [ogos .efetuald:os:
* ::: *

Assim sendo, em voleibol,
tivemos os seguintes resulta
dos:

Olimpíco de Blumenau 2

Sadia ,e.e Concórdia 1, em

sets ,de 15-13, 20-22 e

15-13

rídade em todos os jogos.

Olímpíco 2 e Cruzeiro 1,
sets de 12-15, 15-11 e

16-14

* '*

*

Os resultados de ba�uete
bol apresentaram-se da ,se.

gulnte maneira.

Cruzeiro 59 x Ipíranga, de
Blumenau 51

Doze, desta Capíêal 67 e

Ipiranga 44

Cruzeiro 49 e Clube Doze

de Agosto 46
-- * -, *

Campeão - Cruzeiro. de

Joinvílle, com 4 pontos ga
nhos. Vice Campeão - Clube

Doze, COlIDI 3 e em terceiro

lugar Ipiranga com apenas
2 pontos ganhos.Universitário desíía Capi

tal 2 e Olímpico 0, sets de

15-1 e 15-10 Na comparação dos pontos,
o Clube Doze obteve um sal
do de 20, tendo conseguido
no fJ taque 113 pontos, en

quanto sua' defesa foi vasa

da em 93 pontos. A equipe
cruzeirista, conquistou 108 a

favor, contra 97, apresen.
tando um saldo de 11 pon-

* *::: tos. Os blumenauenaês, so-

Dêste modo, ,\ colocação freram 126 pontos contra,
final obedeceu à seguinte

1
obtendo 95 no aVaque,' com

ordem: o déficit de 31.

Campeão - Clube Univer-' ,;'::: *

sitárío, com 6 pontos

ga_,
O atéta Bôlha de JoinvilIe,

nhos. {oi o campeão individual de

Vi. _

- Grêmio Esportivo, lance livre, com a execelen,

Olímpico, de Blumenau com 5 te marca de 100% 'nos arre

Terceiro �ugar - Sadia, de messes.

Concórdia, coml4,
Quarto lugar -- Cruzeiro,

do Sul ,e:,e Joinville, com 3

pontos gf"nhos.

* *

Ainda os joinvillenses fo
ram campeões em lance li.

vre por equipe, 'apresentan'
do a média de 55 por cento.
Eml segundo lugar, Ipíranga
com 53 por cento e em ter

ceiro Clube Doze, com a mé
dia de 46,3 por cento.

*

O Clube Universitário em

tre Josos. efetuou 6 parei
ais, saindo-se vitorioso em

todos. O Olímpico, participou
de 8 sets vencendo 4 e per,
dendo em outros 4. Sadia ,d:e

Concórdia, venceu em 3 par

ciais, sendo derrotado em 4.

O Cruzeiro de Joinville, que
menos produziu, jogou 8

parciais, ven'zendo em ape
nas 2.

*

Na relação ,c:e cestinhas,
Mário do Doze e Nilton Pa
checo do Ipiranga, conse

guiram a primeira colocação,
com 31 pontos. Em segundo
lugar, Bôlha, do Cruzeiro,
com 28, em terceiro Cabi'n-cla
do Ipiranga, 'convertendo 27

pontos, em quarto lugar,
Aluisio do Doze com 22 e em

quinto João � Manolo <do
Cruzeiro, com 19 pontos.

:;:

o atléta mais eficiente do
voleibol foi Henrique do

I Clube Universitário, pella, sua
excelente atuação e regula.
------------------

Vitorioso o G. E."O ESTADO"
Maiúscula vitória con-

I J quistou na tarde ,de domi'l1-
II go a equipe aqui de casa ao

II venorr de forma, cate,g,órica
II a forte equipe do São Cris'
II tovão da Costeira, pelo mar,

II
II
II
II

Os 'comandados de Amil-

ton jogaram e venceram:

Jaime; Nivaldo" Clacá, Os

mar; Orlando � Mazinho;
Telmo, Feijão, Anastácio,
(Ivam), Walter e Ademar.
Na pr,eliminar, vitoria de

nossa equipe suplente pela
contagem mínima, com ten
to de Zézinho.

cador ,d,e 3 a 2.

Para a equipe do Mais An

tigo, o placardl de 3 a 2 não

foi justo, pois sua equipe em

tarde de gala deu vercPald:eiro
SHOW em seu adversário, Formou o onze preto e

sendo, porém, infeliz nos branco suplente: Saulo, Re

arremates a gol. nato Marreta, (Tancredo) e

Marcaram os tentos para Wanderley; Toninho (lvam)
o Vovô da Imprensa catari, e Paulinho; Rafael, Tiju�a.,
r:ense, Ali'emar 2 e Telm.o. I Naco (Nito), Ely e Zézinho.

II Bicicletas BEKSTAR" a ultima palavra em bi- II
II eicletas, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo II
II menor ,preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
I: 154. II

Aluga-se
I1heus, 20,Uma garagem a rua Dos

fone 3311.
tratar pelo

DR. ROLDÃO CONSOINI
Professor de Clínica Cirúrgica da Faculdade de

Medicina de Santa Catarina, comunica aos seus ami

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

AZETA' ;1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o primeiro católico que se

candidatou à presidência
doe Estados Unidos, em 1928,
foi fragorosamente derrota,
do. A seita batista, muito dí,
fundida e influente nos Es

tados de Texas, F16rida, Mis.
SISSlpl, Alabama, Geórgia;
deu combate fiem trégua a

Alfred Smith e conseguiu
alarmar a opinião pública
protestante contra o "peri.
go" de um govêrno católico.
Quando J. Kennedy, catõ

lico praticante, começou a

surgir como candidato pro
vável dos demooratas para
as eleições de 1960, os mes,

mos batistas assestaram as

mesmas armas contra o que
considerava a "intrqmissão"

����li�� M�9J��n:�:�� (��� IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
rida), reunindo 13.600 dele

.gados, representantes de 10
milhões de secretários, de,

clarou que um funcionário
público dos Estados Unidos Devendo realizar-se no próximo dia 25 do corrente,
não podia estar ligado a às 16 horas, a solene procissão de Santa Catarina, con

dogmas ou exigências d:e sua vido, de ordem do exmo. Irmão Provedor, a todos os

Igraja, Os observadores po. Irmãos e Irmãs desta Irmandade para comparecerem à

Iítíeos, ainda bem lembra- sacristia da Catedral Metropolitana, às 15,30 horas afim
dos do incidente <de 1928, de, revestidos da insignias de nossa Irmandade e, in"
manifestaram por isso "for-, corporados, tomarem parte na préstito em honra da
tes apreensões acêrca elas: Virgem Mártir Padroeira do Estado e Arquidiocese.
eleições de J. Kenne'dy ou

de qualquer outro católico à I

presidência dos Estados Uni- I
dos" (The New Yo·rk Times, I21 de maio de 1960). I

A. 8CHMIDT

Um Católico, Presidente" dos EE. UU.
'As dec1albções seguiram caixas dos correios, esqueci

as Folhetos ,j.� �taque contra

I'
dos nos rest�urantes, .ô'nibulS

a Igreja Catohca, sua dou- e trens, enfiados enrím de

trina e seus membros. Só· baixo das portas das casas e

I apartarnsntos. Como s,e isso
os títulos nos fazem estar- não bastasse, reuniram-se
recer, tão carregados vêm 'roa em 7-9_1960, uma centena de

tanatísmo, erros e distor., II' .ministros protestantes, re

ções. E no entanto eram co- presentando 37 denomina.

locadcs, aos milhões nas' cões dif,erentes para publí-,

I
.

. ,

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

PASSOS E HOSPITAL D1E CARIDADE

Consistório, 22 de Novembro de 1960.

ORION A. PLATT
Modormo do Culto

carem a conclusão de que
um presidente católico "não
resistiria à 'pressão do Va

tic-ano e haveria de perverter
a Constituição dos Estados
Unirias". Parece até ironia

que fizessem tais declarações
sob o titulo "Cidadãos em

defesa da liberdade religio
sa".
Nenhuma seita, como tal

,eeclarou-se em lla,vor de J.
Kermedk. Nem tão pouco os

representantes da Igreja Ca
tólica. Em 1948, seu porta
voz afirmara que "as dispo
sições de 'nossa Constituição
são as melhores para a nos

sa d.J.ção". Nada se haveria
de acrescentara fim de não
exacerbar os ânimos e criar

novas dificuldades para a

convivência harmoniosa de
irmãos da mesma níaçâo que
crêem em Cristo e devem
enfrentar a maior e a mais

perigosa invasão da História,
o comunismo ateu.

- 5 --

cOln

temos
conlpleto estoque

de pneus
rãrf$tont

-

-

que lhe ,asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!SI fi Industrias Reunidas f. Matnrazzo
,Encen'amenlo da Subscricão de Acões Preferenciais

• •

Com I) principal objetivo de tornar imediatamente vanta-

joso o capital já investido pelos seus subscritores, a SIA Indus
trias Reunidas F. Matarazzo, acentuando o notável resultado
alcançado, comunica a antecipação do termo de encerramento Frei Evaristo P. Arns, O.F.M.

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

da subscrição das ações preferenciais Matarazzo para o dia 30
de novembro de 1960, em lugar da data anteriormente previs
ta, isto é, ::30 de junho de 1961.

Como encerramento .da subscrição na data supra, será an

tecipada a renda de 17% ao ano, atribuida aos subscritores"
cujo investimento, além das imediatas vantagens, revela-se par
ticularmente interessante diante da perspectiva de estabilização
da moda.

Anunciando o encerramento da subscrição, a SIA Indús
trias Reunidas F. Matarazzo congratula-se com todos os novos

acionistas e convida os futuros subscritores a acelerar as ope-

rações de investimento, tendo: em conta a sua relevante impor
tância econômica, representada pela garantida participação nos

lucros da Emprêsa. , ",

,

MOTORES ELETRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

* Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con
trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

.;.:;J'-
'e' .�-..

®
ARNOS.A.

* Motores monofásicos até 1 \12 H P

* Motores trifásicos cté 300 H P

* Motores para máquinas de costuro

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

& elA.
Rua Felipe Schmidt, 33

o católico J. Knmedy saiu.
vitorioso das urnas e se cons

tituiu assim o ar"'l.-ior líder Ido

mundo livre. Ele e o povo
americano derotararn o fa

natismo d e certos grupos

protestantes, suas calúnias e

i'njúrias à Igreja Católica.

Quebraram o t'J.bu de que
um Católico não chegaría à

Presidência dos Estados Uni

dos. Se 24% ,:a população to

tal daquela Nação professa
il religião católica - contra
menos de 10% em 1928, por
ocasião da 'derrota de Smith

e se tanto fizerarn pelo País
e pelo mundo, em tempo de

guerra e paz, bem merecem a

alegria de ver urru '�os seus

à testa da Igrande 'dação.

,

).

-.._ ..
VISITE-NOS:

, .r ,

COMERCIO E INDUSTRIA

GERMANO STEIN S. A.
Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451 - Florianópolis - Sta. Catarina

,

Vítória �os conservadores no Ja�ão:; ratifica�âo �o�ular:da
I· � II

dos Unidos. Apesar contu- Presidente Eisenhower em

do de se realizarem logo junho e três aesassínatosa lan�a com o mun o Ivre �ríte�l�:\g���tâ�s��[!f��� ��itf��idente �10Ie�t�,st!��
tura do Pacto de seguran, bora um velho dirigente
ça Mútua, durante os quais conservador se tenha sul,
se verificaram as grandes cidado após interrogado
manifestações esquerdístae

I
pela Polícia como suspeito

nas ruas desta capital, o de haver comprado votos.
cancelamento da vísíta do

TóQUIO,21 (UPI) - O Partido Democrata-Liberal :

(conservador) do Primeiro-Ministro Hayato lkeda está!
levando ampla vantagem nos primeiros escrutínios das Ieleições parlamentares de hoje, nas quais cêrca de qua- Irerita milhões de japonêses tiveram oportunidade de Se

pronunciar sôbre a política de aliança .corn o Ocidente. IA c onta,gem dos votos indica que os conservadores

ocu-1parão a maioria das 467 cadeiras da Câmara de Repre
sentantes, a mais importante do Parlamento, dissolvida I

no mês passado pelo govêrno de lkeda. A nação, porém, I
aguarda ansiosa os resultados finais. para ver se o Pr í

meiro-Ministro alcançará o objetivo principal de a u

mental' seu apôio parlamentar à custa da oposição socia
lista, que dirigiu a tumultuosa campanha em meados do
ano contra o Pacto Militar Nipo-Norte-Amer ic an o,

REFORMA DA' tes conservadores foram
CONSTITUIÇÃO I eleitos, inclusives o ex.Prí-

Os resultados até o mo-
I

meíro Ministro Nobosuke
menta assinalam qUe os Kichi, o Ministro do Ext.e
democratas.Iíberaís já ele- j' rior Zentarao Kosaka, o
geram 190 deputados, os so, irmão de Kichi, Eisaku Sa.
ciaítstae, principais advo.," to, Ex-Ministros das Fman,
gados da neutralidade, 72 I ças, e o veterano estadista
e os socialistas democratas I Shigeru Yishida, cinco vê-
três. Êste úl timo grupo, zes primeiro míníetro nos
moderado e independente, anos de pós-guerra.
acusa os é:Jcialistas de se- REPÚDIO A
rem pró-comunistas. Os NEUTRALIDADE
democratas liberais espe- Ao dissolver o Parlamen.
ram assegurar 312 cadeiras, to, Ikeda exortara os eleí-
que conetítuírão a maioria tores a aumentar a maio.
de dois têrços necessários ria de 283 cadeiras que o

para atingir os objetivos de seu partido tinha na Câ-
longo alcance do Partido mara como repúdio à poli,
de 'reformar a Constituição tíca de neutralidade e a-

para fortalecer a posição poío ao pacto militar com

do Exército e do Impera; os Estadoa Unidos, que es,
dor. Os socíalístas tinham tabelec., a permanência de
122 cadeiras na Câmara an- tropas norte-americanas no
terior, enquanto Os demo. país por mais de dez anos.
cratas socialistas 40 e os A campanha eleitoral se
eomunístas apenae uma. desenvolveu sob o signo
Todos os grandes dírígen- dae relações com os Esta;

,..

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".

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

Guy Madíson, Frank Lovejoy e. Helen Westcott.

CENTRO

VENDE-SE

Rua Cons. Mafra
Casa

Rua Altamiro
Esq.
Casa

Guimarães,

ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
V�aduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno

.

Rua Portella
Terreno
Rua Fúlvio Aduci
Casa (e/Praia particular)
Rua José Elias

Rua Almirante Alvin
Tel�renos

CAPOEIRAS
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa (verâneio)
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 mZ

ALUGA-SE

CENTRO Salas p/escritório
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla pi Escritório Rua Alvaro de Carvalho
Rua Gerônimo Coelho Sala Comercial com insta.

INFORMAÇÕES SEM

COMPROMISSO E IDA

Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno
Rua Frei Caneca.
(Chacara Stodieck)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
Cc/Praia particular)
Terreno
Rua Hermann Blumenau
Terreno
Rua Dr. Urbano SaBes
Terreno

Vai construir?
TAÇOS DE LUXO

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLlNDNER
Representantes nesta Praça

INCAS REPRESENTAÇÕES LTDA.
Rua João Pinto
Florianópolis.

conUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30
MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA'
çÃO, RUAS JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

:-r!1
• .

í _-_,._J�
� RUA 'FEUPf SObo4IOT.:n seI:] 2A-Ea SÃO LUl7AO LOCAL.

P"
INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.? 37 - Sala 2-A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAHAISO

Oper-oo. - DO'I1ç.. d. S.IIllO
riu - Cljnlca d' Adul\ol

Cura0 de EapeclallzaOAo 110 1l000I.
'ai do. Servldore. do .nadO.

(serviço do prof. Mariano d• .An.
drade). Consulta.: Pela manhA no

Hospital de Caridade. 'A tarde du

15.30 horas em t!lante no colllUl

tório. à Rua Nune. Machado. 1'7.
esquina da Tlraden'.. - T.les.
2766. Re,ldêncla _ Rua .ar..
chal Gama D'liIoa n.o 141 _ Til.

8120.
.'

DR. WALMOH ZOMER
GARCIA

DIplomado pela Faculdadt NaolO..:
Dal de Medlcln. da Unl,..lldad.

do BrUlJ

Ex_Interno por ccncurso da ....r.

nldade_Eleol.. (8.hI00 do PfOf.
Octávio Roelrlguel Llma). Ih·
Interno do Servloo d' ClrUrala do

Hospital I.A.P.liI.T.C. dO Blo d.

.ranelro. Médico do HOIP1'al d.

Caridade e d' loIat.rnldadl Dr.
Cariai Corrê •.

DOENÇAS DR 8.NHOBAS
PARTOS _ OPIRAÇOl8 -

PARTO SEM DOR pelo método

paico,proflla\100
Conaultórlo: Rua Joio plnw A. 10.
das 16.00 à' 18.00 nor... ","Ad'
com 1:I0ru marc.elu. T.l.toll'

8036 _ Re.lelêncl.: Rua O.ner&)

BI�tenooun 11. 111.

DR. LAURO DAURr\
CLINICA O._li

Especlall.ta em molélllu 4. 8"

nnorae 6 via. urln,rlu. Cura fa_

11cal "'U Infeeçôe. agud.. • or6-

nícae, do aparêlho genlto_urlnl,rlo
em ambC'. o. aexol DO'I1çu elo

aparêlho DIgeltll1o. de .l.al.ma

nervoso. Horirlo: IO'rio •• 11 •

2 Ih àl 5 bar.. - CoDJUl.I6rlo:

Rua Tlradente.. l! - 1.0 &lidar

_ Fone 3246. Rllld6nel.: _.1

Lacerda CO\ltlnho. 11 (Chie ..ra to

Espanh. - rone 114.

Dr. Hélio Peixot�

ADVOOADO
Escritório -- Rua Felipe

Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4. IResidência Alameda

Adolfo Konder nO 2'7. I

Caixa Postal 401.
Telefone -- 2422.

DR. NEWTON D'AVIL�
CIRURGIA G.KAL

lJoenç... d. Senhorlll - proo\O

logla - jletrlcleladl .61110.

CODlultórlo: Rua VIOlar ••1_

relle. D.O 28 _ Telltonl 1107

Conlultaa: DaB a bor ... Im dIID".

Resld.êncla: Fonl. 84U Rua 11.

",,,nau. o. 71

,.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DR SANTA CATARINA
----------------------

Especlalis"ta em moléstia. de ania e recto.

r"'atameu\o de hemorroidas, fi.\uw, .�.

Clnraia anal
CONSULTORIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro.

Estreito

DEN'ADURAS INFERIORES

CIRURGIAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X -- PONTES - PIVôS

TRATAMENT'DS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 noras

RUA TRAJANO. 29 -- 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

1653 _

CLlNICA SANTA (AIARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual

Departamento �e Saú�e rú�lica
DE FARMACIAPLANTÕES

D E NOVEMBRO

5 -- sábado (tarde)
6 -- domingo
12 -- sábado (tarde)
13 -- domingo
15 -- terça. feira (feriado)
19 -- sábado (tarde)
20 -- domingo
25 -- sexta-feira qerlado
26 -- sábado (tarde)
27 -- domingo

J 6 -- domingo

, _

13 -- domingo
15 - terça-feira
20 - domingo
25 - sexta-feira
27 - domingo

(feriado)

(feriadO

Farmácia (;atarinense
Farmácia Catarinense'
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia VitóTia
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 I"elipe Schmidt

\ Rua Trajano
Rua Trajano

I
O plantüo natUl"110 será

efetua.d.O
pelas farmácias do Canto, Indiana e Catari

'_'4

nense.

A presente tai)téLi llflo poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Depar
tamento.

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

APRENDA IN6LES
com o Prof. Mr. Edward 6reen

à rua Tenente Silveira, 42
PROJE'rOS, ORÇAMENTOS E CONSTRliÇOES

A CARGO DE

ífôillcãilõr'Prôllss1õ-ôài!
f' :�. �l. %ii. 'lU W. .... 'tA ,. ....__ ..__ ,�__ - -- ,. .. -------------------

OR. HENRIQUE PRISCO ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

O plantão noturno será efetuado pelai> farmáéias Sto. Antônio, ]\""oturna e Vi

tória.
O ,plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuaclo pela farmácia

Vitória.

M�TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA
',*-:" �""""�j_�;.:-. :::>tt�'f2__r:; ,

DR. MOORRIS SCHWEIDSON

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA

SERViÇO DE RAIOS X
. Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLI VEIR.lj

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames' do Estômago - vesícula Biliar - IUns -

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalplngograffa Radiografia ObstétrIca

(Gr:nidêz) - Radiologia Pedlátrira.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
. ENDEReçO: Rua Irmã Benwarda s/n ônibus ll. por

ta (Almte. Lamêgo).

i
$

Tratamento pela Eletrochoque com anestesta :
Insul1naterapla - Cardiozolorapla - Sonoterapta e :
Psicoterapia. :

Direção dos Pslqulátras -- •

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

•: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE .'
•

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas e

: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
• (Praça Etelv'na Luz) •

: e•••_ �� ·

i'··············H ·•••.·
•

•

i STUDIO JURíDICO i
:

.

: Mauricio dos Reis _ advogado I
• Norberto Brand _ advogadf)

I Advocacia em geral no Estado de

:1 Santa Catarina

Correspondente! :

I INGLATERRA BRAS�
'" ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AM�RICA 5° andar

: Fones: 2198 e 2681

�.a 8.U o�••••••G..

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.110 REOIAO - S/\
Rua 14 de Julho, 465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

E. VIE'GAS ORLEc.

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

\SSS\S%SSSSSSSS%SSSSSSSSSS"SSS%%%SSS%%S%SS'

-

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar _ Florlanópoll!
Dr. Acácio Oarlbalcll S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas -- Causas cíveis, comerciais, crtmi
naís e fiscais - Admln1stração de bens - Locação e ven-'
da de Imóveis - Naturalização - Inventários -- Cobran
ças _ Contab1l1dade: escrlta.s. balanços. análise.. � l)erlclu

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

para o. URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de

aperfel?O�m�nto na especialidade, nos Hospitais de

M�nte\'ldeo e Buenos Aires, só 'reiniciará sua clinica de
crianças em dezembro depois do dia 10.

Joãn Morilz s� ft.

... SOBERANA" PltÁÇ� li OI NOVEMBRO - I:SQUll'U
aCA FELIPE SCIIIIIDT

FILIAl. "A SA1tIRAl';A" DIS'CUI'ro [lO 187 . .lITU - CANTe
-------------------

Terrenos
Vendaa

Loles excelenles para construção ime
diata á rua Allniranle Lamêgo, 111,
próxim,os ao mar, a 100 mehos do
ponto de ônibus. Estuda-se facilidades
de pagamento.
Trafar na mesma rua no n.o 144.

Olhos - Ouvidos - Naril e Garganta
DR. GERR'EIIRO

.

DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

ULTRASON e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA _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

,SINUSITES pelos mais modernos p]'o�essos. Opera em

I
todos os HOSPITADS de Florianópolis.

CONSULTÓRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em
. ft-ente a Radio Anita Garibaldi).

RESIDÊNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99
FO:\fE - 3560.

REINICIARÁ A CLINICA ,�W PRÓXIMO Mf':S.

LIVRO PRESENTE DE AMIGO

Jorge Silveira
IlEP'RESENTANTE DE LIVROS

distribuição - publicidade - cobranças -- informa
ções. Queira. consultar-nos sôbre quaisquer livros:
nacionais - estrangeiros -- técnicos - científicos
literatura em geral.

- CAIXA POSTAL, 258 -

Flol'ianópo]is - Estado de Santa Catarina
EDITORAS: ALBA - CLEOPATRA - REVISTA

LÉGISTAÇÃO TRABALHLSTA - LIVRARIA JARA
GUA, DE SÃO PAULO - LIVRARIAS EDITORAS
REUNJDAS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 23 - 2°
ANDAR - SALA 8. DAS 9 AS 11 HOPAS.

'

EDITORA ..O !STADO" L rDA

KIl. COb.Jbeln Mafra, 110
Telefone 8022 - Caa. Postal 189

loderlço Telel.r�flco IilSTAOO
. .'

OIR.TOa.
Rubeu d. Arruda. Ralnol

G.R .-NT.
Domln,ol Fernande. de AQul.o

R.DATORES
Osvaldo MeUo - FlAvio Alberto- de Amorim -- Andrf
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaélo - Zury Macha"
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira LenzI

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - D�. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu -- Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça -- Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Mitton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof, .A. Seixas Netto - Walte!
Lange - Dr. A�yr Pinto da Luz ._ Acy Cabral Teíve -

Doraléc ío Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalht
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Roze�do V. Lima

Maury Borges _ Lázaro Bartolomeu,

PUBLICID.9.
Osmar A... Schiindwelm - Aldo FernanOt-;: - VirgUlo DIaI
- Ivo Frutuoso.

RIPR.S.NTAftT.
Oepre••ataç6.. Ao 8. Lar. LtT&.
RIO l- RUI Sea.jol' Daata. ,. __ ... '-adi..

T.I. 115'14
g. Pule Rua Vitória 157 - N,.I ti _.

Tel. U-8t4.
k-rv1ç. TeleiT'fSc. d. UNIUD PRIIS8 lU-P)

AG.NTIlB • CORUSPO.rlD.NHe
II. TlWlo....UIl.feiplo. r'- �ANTA CA'fARINA

ANIJNC ... JI
; Ih4t••tll ce.trata, d. acord. C&. I taNJa •• rl�.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
eouceítos emitidos nos artigos assinados.

L O T E S
Com grande' facilldade de pagamento, vende-se lotu

a longo p-razo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua
casa, Imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 306 -

Fone 239] e 3426.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal -

Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
!{ua Jerônimo Coelho 16 -- 1.0 andar -- Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

Dr. Helio Freílas
IDOENÇAS DE BENHORP..9

PARTOS -- cmUROU. _J I
CLtNlCA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrel·

to, das 16 àa 19 lloras (R:l 1a- !
do da P

- -'mãcia do CaD to) .

Res.: _a.ntos Saraiva, 470
- Estreito - Fones 2322 e

I83117.

LEIA
-Panorama-
A REVISTA DO PARANÁ

em tôda$ a$ 'bancas

Rápido "BARRIGA VERDE" SIA
Transporte de Cargas

li: li: li:

Em Ol'ganizaçãó
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Tl'ansarco - Transportes Hodoviários"

Matriz
FLORIANóPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52_74-711

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlrí n, 61
Telefone: 9-37.84
End. Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentlno D. 11

Telelone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. TE'l. TRANSVERDE

Agênc1a
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32.17.33 e 32-17-37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FlUal)
CRICIUMA
ARARANOUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, AririÚ,. Sauto
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Ul'ubici São Joa
Quim, 'paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande Te6filo

Otoni, Teres6v�lis. NanuQue- e Pôrto Áleare.

LOTE
Vende.se ótimo lote, sito à rua Urbano SaBes
área 400, m2. Informaçõ�s Edifício Montepio:
3.° andar sala 305 - fones 291 -- 3426.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- - � - - - - - - - _' - -I
II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare-

,I

Ilhada para consertos, reformas e pinturas de I
II qualquer -tipo de bicicletas e triciclos, contando II
II para isso ,com um corpo de mecanícos e pintores ii
II altamente especializados. 11-

VENDE-SE POR MOTIVO DE MUDANÇA
Vende-se por motivo de mudança o Instituto de

Beleza "Macriff", situado na Rua João Pinto, anexo ao

Hotel Royal. Informações no local, Horário comercial.

Aparlamentos: ALUGAM-SE
Alugam-,se apartamentos de fino acabamento em

predio recem-construido, com es�e�acular visão pan?
rârnica 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.

I Ad
· ·

I
-

G I d ( "t"Ver à rua Almirante Lamego e tratar na, Joalheria miniS: racao era ' os emD enos
Muller a rua Trajano 4-C. '

• r •
I "

'I Fa'ce Fiaal Públicos - (emlfeno de·Uacorobí
,

Edital n. 1121 - Prazo de 30 dias

de Eva"

/
cio e da Indústria.

x x x

Acontecerá no Oscar Pa
lace Hotel) o desfile das
"Ber-mudag", em benefícío
do Natal da Cr-iança do
Educandário Santa Catari.
na. No comando o cronista
Celso Pamplnna.

x x x

Sábado, teremos o co-
. mentado Disco Dance no

Clube da Colina, '":onf um
SHOW eh Orquestra do
mesmo.

(PRAZO DE 30 DIAS)
Le a c ôrdo com a Lei n? 246, de 15 de Novembro eh,

955, em seu a rt, 1.79.'3 � 1 Cl, convido a todos os interas
sadcs pelos restos mortais das pessôas constantes ds
relação abaixo, inumadas nesta Necrópole, cu.io prazo
-ata terminado, para no prazo de, trinta (30) dias,.a
ontar desta data, requererem exumação, arredamento
iu aforamento dos respectivos terrenos ou nichos pa-:a
leposito dos mesmos, sob pena de findo o referido pra
o ser feita por esta Administração e removidos os

»o mos para o Ossuár io Comum:
Ai tU1' Luiz Martins, André Jacinto, Alzira Rocha,

.ülo]fo Manoel da Silva, Arlindo de Oliveira, Augusta
Maria de Mello, Ana Pedro Ramos, Bernardina Santa
,je Jesus, Benta Maria da Conceição, Berievenuta Mafra
":el'mano, Bernardina Silva, Cecilia Antônio Coelho,
Jemostenes José Pereira, Dionisia Santos Teodoro, Eu
elidia de Campos Pereira, Edson Veloso dos Santos
Franc isc., Xavier Goulart, Prancisc o José Martins,
Francisco Souza, Gustavo Henrique de Sá, Nonoriria
Tereza Rosa, Idalina MarLins, Iracema Maria Silva
Julieta Ribeiro, Julia Corrêa Luna rdell i, João Il.it ista
1e iSouza, João Adão Faria, João Manoel Vicente, João
Verissimo Barbosa, João Augusto de La Martin iere.
João Vergilio _Oliveirà, Luci Andrade Biou Lucia r«.
celina da Silva Marcelino, .Luiza Tomazia de Jesus Ra
mos, Liberalino Pereira da Silva, Luzia Bustamante
Pinto, Maximiano de Souza, Madalena aflrbosa, Mal a
rio Lopes, Mario Antonio dos Santos, Maria Conceição
Corra, Maria- Lopes Torinho Gomes, Maria AmeI ia Nu
nes, Maria Rita Damasio, Maria Prosdocimo, Maria
Machado Rosa, Maria Nazar io Bittencourt Vierra, Ma
ria. Ernesta Pereira, Maria Morais, Marra Trindade de
Arruda, Manoel de Oliveira, Osvaldir Souza, Pedro Pe
reira dos Santos, Pedro Cand'ido dos Santos, Saul João'
Pereira, Sinesio Bessa, Tereza Leal, e Zelindro Varela. I
- 16.470 - 12-11-1.955. I

Uma narrativa drámática. Uma história "CI'-

dadeira que não teria nascido nem mêsmo na ima

ginação do mais fé,rtil dos romancistas. x xx

o cronista social ZUl'y
Machado) está atarefadíssi
mo com o desfile Bangú do

próximo dia três de dr-zem ,

-bro. O Lira T. C. estará
I representado .

x x x

A Soirée de Formatura

d(� Instituto ele Educação
será no próximo d:ia nove

de dezembro no Lira T .. O.
x x x

O dr. Walter J. José, está
de parabéns, pela magní

/"

fica Exposição de Fotogra
fias que está apresentando
no Querência Pálace Hotel.

x x x

Aniversariou dia 20 p.p.
o vereador Domingos Fer

nandes d'e Aquino, cormpe,
tente gerente dêste jornal e
líder da maioria, na Câma
ra Municipal ,fI'a Cidade.
Embora tarde, a Coluna lhe
felicita pelo grande acon

tecimento.

Mais empolgante do que "AS-X.RES FACES DE

EVA".

Í\ venda cm t ôdas as livrarias. Se não encon-

t rar em sua linaria predileta, peça pelo reembol-

4827 - Sãoso postal a D.P.J.R. - Caixa Postal

Paulo. Preço: Cr$ 200,00.

Edição IBRASA

.
Festividades de Sla. Calarinav Virgem
Padroeira da Arquidiocese do iEstado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê �e

Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropoli
tano, Prelado Doméstico Assistente ao Sól io Pontifi

cio, etc.
Aos. que o presente Edital virem, saudação, paz ('

bencão em Jesus Cristo.
'Fazemos saber que, de acôrdo com a praxe estabe

lec ida e a piedade dos fiéis, celebrar-se-á no dia 25 do

corrente, feriado estadual - por decreto-lei de 12 de

ju II o de 1938. a festividade de ISanta Catarina, Virgem
f.' l\'lÚl'til', Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo
mO.:J que Regue:

1. - Às 10 horas, SOLENE MISSA PONTIFICAL.
2 ..

- Às 16 horas, PROCISSÃO _com a imagem de

Santa Catarina, para a qual convocamos tôdas as en

tidades e instituições católicas desta Capital que nela

deverão tomar parte, designadamente pela seguinte for

ma e nesta ordem: Cruz processional Grupo de anji-
- nhos Col éz io Coracão de Jesus, Asilo de Orfãos, Cru

zadi�hos, Congreg�ções Marianas Femininas, Associa

ção de Santa Zita, Associação de Santa Terezinha, Da

mas de Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Ter'

ccira Feminina, Ação Católica, Abrigo de Menores, Co

legio CatarÍll"ense, Congregações Marianas Masculinas,
Irma-ndades, Ordem Terceira Masculina, Carro Triun

fal, Clero Pálido, Bandas de Música e povo.
.

Antes da supra-mencionada hora as referidas as

sociações e entidades se reunirão dentro e no adro da

Cnt2dral, aguardando cada uma o lugar Que lhe fôr re

sCI'\'aclo e competir na préstito.
Cada associação deverá apresentar-se com OE res

pectivos estandartes e distintivos.
O préstito desfilará contínua, lenta e ininterrupta

mente, isto é, sem qualquer parada nem interrupção
na lilal'c:Ha, ao sinal do Diretor.

Os fiéis e famílias que não puderem acompanhar
(! procissãO deverão postar-se nos passeios das ruas do

trajeto para assitirem à sua passagem. O préstito obe

dec erá ao seguinte itinerário: Praça 15 (lado do Pa

�'1eio), ruas Felipe Schmidt, Deodoro, Vidal Ramos, Ar
eij;1 este Paiva, Praça Pereira Oliveira (lado Ipase),
Rll:1 Anita Garibaldi, Av. Hercílio Luz, Rua Fernando
Machado e Catedral.

As varas do Pálio serão carregadas pelas meretis
simas Autoridades especialmente convidadas.

Para a solene procissão .convidam-sé todos os fiéiE
EC' a população em geral. Sendo costume aliás!, muitr
10m ável e piedoso, enfeitarem e Ornamentarem os fiéit
as ruas e fachadas das casas em circunstâncias seme

lha n tes, ( o mesmo s·e pede e es,pera por ocasião da pro
cissão de Santa Catarina, gloriosa Padroeira da Arqui
diocese e do Estado.

Desde já hipote,camos bençãos a todos de qualquer
modo concorrerem para o brilho da procissão da excel
sa Padroeira.

NOTA': Desejando a Arquidiocese associar-se, pra'

zeirosamente, ao dia DE AÇAO DE GRAÇAS, que vem

empolgando o Brasil e aproveitando o grande concurso

de fiéis e a presença das meretissimas Autoridades,
será a função encerrada com O solene canto do TE

DEUM, em ação de graças a Deus pelos benefícios com

tanta liberalidade recebidos.
Florianópolis, 17 de novembro de 1960.
Em nome e por ordem do ExmO. Sr. Arcebispo

Metropolitano.
(Ass.) Mons. Frederico Hobold Vigário e '" 1'a da

Catedral.
'

No clichê - O brotinho Neide Eliomar Moura,
Rainha da Puimavera do Figueirense F.C.

FUI CONVIDADO pelo
Clube de Diretores Lojis,
tas'desta: Capital, para par.
ticipar da Comissão dêste,'
encarregada de promover
os festejos de Natal do cor- _IIrente ano. Afirmo a 'minlta

.

participação e agradeço a

gentileza ...

ros. Um não queria abrir o

crne mais :edo e o outro
foi janJJl'; n

í

n g u
é

m

entendia ninguém, Nós os

eternos fregueses das filas
do "Unico" ficamos assis
tir: clá um �r�grama extra:
"Btlrieteirus, Porteiros e

x x xFiscais", contra os "Dez
Mandamentos", A Direção
deve apurar Os responsá
veis e evitar tais aconto,
cimentos. Vamos colaborar
com a RAROSCAP.

"Noit: dasx Naç�es'" .;
trccínada pela Casa da,

Amizade das Scnhnras dos
Rotai-ianos do Estreito) a-:

presentará no próximo sá-,
bado no Clube "12 de Agos,
to). A primeira apresenta,
ção no "6 de Janeiro", fo�
um sucesso, na segunda
acontecerá o mesmlo.

x x x

MARTA NORONHA, fol
escolhida Miss Elegante
Disco Dance I::Jl Semana.

Sua apresentação será no

próximo sábado às 21 ho

ras, no ;Lira T. C.
x x Xl

O Tabajaras T. C., de

Blumênau) comemOI'ou no
sáb�do p.p. o seu aniversá
rio de. fundação, com um

grande 'baile de� gala.

"Buerger Moldas", foi

Inauguaradeí na sem�1.na
p.p. em Blumenau de pro,
priedade do sr, Arno Buer

g,er. E) um estilo de loja
mo;derníssimal 'possuindo
uma magnífíca Casa'

.

·de
Chá) apropriada para des
files de modas. No gênero
é a única 'no sul do país.
Parabens ao society de
Blumenau.

x x x

A Coluna registra o uni,
versárío do boníssimo in
dustrial CARLOS ChI: Re
naux, transcorrido IDO dia
vinte p.p. (Brusque).

x x x

Domingo p.p. às 18,30
horas, acortsceu uma, con-I
fusão na porta principal do

!

Cine "São José", entre

fiscais, porteiros' e bilheteL

Administração Geral dos Cemi.térios Públicos,
Itacorôbí, 12 de Novembro de 1.960.

Marçal Cardoso Netto
Administrador Geral

em

t
Prefeitura de Florianópoli

MOvimento da resouraria, em 1 de Setembro de 1960
Saldo do dia 31 (em caixa) eis 6,424.644,30 P A G A M E N TOS

R E C E B I ME N TOS DESPESA ORÇAMENTARIA
RECEITA OnçAMENTAIP Administração Geral 10.200,00

Arrecadação 71.560,80 Exação e Fisc. Financeira 2.200,00
Depositante de dinheiro 10.777,50 Sego 'Pública e Assíet Social 2.000,00

Educação Pública 164.541,40
Saúde Pública 3,600,00
Serviços Industriais 15.001,EO
Serviços de Utilidades Pública 45.843,40
Encargos Diversos 32.187,30
RestoEl a pagar 4.415,00
Conta de depósito 60.280,00
BALANÇO 6,166.714,00

x x x

Estou provildenciando a

lista dos Treze Mais Ele.
gantes da Cidade de 1960.
Um já foi divulgado.

x x x

Ouçam aJillIanhã, o pro
grama "Radar na SQ.IOl�da
lCl:e" àSI 18,30 hs., pelas -on_

das ,curtas e méd,ilas da
Rádio Guarujá.

6.506,982,60 6.506.982,60

DISCRIMrNAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria , .................•....

E1U Bancos
.

6,166.714,00
1.199.211,80

x x x

Com Ulm elegantíssimo
coquetel, foi inaugurada as

novas instalações do "Nosso
Banco", Banco Paraná
Santa Oatarina, em Blu
l11enau. O Colunista estev,e
presente e comentará êste

7.365.925,80

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 1 de ISetembro de 1960
Movimento da Tesouraria, em 2 de Setembro de 1960'

Saldo do dia 1 (em caixa) Cr$ 6.166.714,00 P A G A ME N TOS
R E C E B I M EN TOS DESPESA ORCAMENTARIA

RECEITA ORÇAMENTARIA Administracão Geral
-

14.000,00
Arrecadação 87.697,10 Educação Pública 8,000,00
Depositante de dinheiro 16.047,60 Sego Pública e Assist. Social 1.000,00

----- Serviços Industriais 15.130,00
6.270.458,70 Serviços de Utilidade Púb1ic<l, 29.300,00
----- Encargo[' Diversos 65.532,70

Depositante de dinheiro 100,00
BALANÇO 6.137,396,00

CONfECClONA·SE OUAlOUE� npo
Df C,N4Yf

�ua; frlnclsco lolentlno. n. o 10grand,e acon tecillTIen to soo

'cial, ·econômico do Comér-I'

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA
CONCEICÃO

,

6,270.458,70 Em nome do sr. Provedor, convido aos Irmãos
desta Irmandade, a comparecerem na Secl'etarÍa da Ca
tedral Metropolitana no dia 25 do corrente (sexta-fei
ra), às 15,30 horas para, revestidos de seus balandráus,
tomarem parte na solene pr03issão de Santa Catarina.
padroeira do Estado. Desde já agradeço a todos que
comparecerem a êste ato de religiosidade.

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Tesouraria 6.137.396,00
1.199.211,80Em Bancos

7.336.607,80

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 2 de Setembro de 1960 Consistório da Irmandade, em 22/11/60
M. C. FREITAS

Chefe Servo Contrôle
MARIO LOBO
Tesoureiro

VISTO
JUCELIO COSTA

Diretor

Américo Oliveira
2° SecretárioNewton da Luz Macuco, Provedor da

mandede do S.S. Sacramento.
Ir-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEMINÁIRIO .SÓCIO ECON'Ô'M,ICO' DE
SANTA CATARINA BilheteMe�i�as �e economia �o �oyêrno americano

entidade se opõe à decísão Acrescentou Connell que
'60 presidente Eisenhower o I�ito repatriamento pre,
e propôs, por sua parte, [udicará o moral do solda-
que corno medida de eco- do e fará baixar a percen-
nomía, os Estados Unídos tagem do recrutamento.

Caro Celso
Votei em u. Voto- pessoal

CO'mi muito de esperança
cívica; outro tanto de ra
zão fria e tudo numa em"
balagem de atelção. .. ..

Meu Partido decidiu..se
por ti c a mim" p'resilÇ.ente,.
coube a satisfação 'de exe

cutar, modesta mas deter
minadamente, essa, decisão.
Hã, pois, o direito de vir

a ti: com êstes despreten.,
siosos bilhetes.

protestou contra a decisão
do ,g;ovêrno dos Estados
Unidos em ondenar o repa
triamento de grande parte
das famílias 1c':OS militares
ameríoanos no estrangeiro.
No congresso anual des

sa associação, o dirigente,
Ted Connel, declarou que a

WASHINGTON, 22 (UPD �

"O govêrno !america:no vê.
se obrigado a limitar as

viagens dos seus diploma.
tas, por muotivo de eco

nomia", - eis o que decla
rou ontem um porta,vóz Id'a
Casa! Branca.

-

\

CAlEND,ÁRIO
Dia 2 - Recepção e alojamento dos Congressistas.
Dia 3 - Sábado

10,00

cessem sua ajuda la.os pai
ses ,de tendência comunis
ta. Bispos de .: .

Conto da 1.a pág.)
..

Sessão solene de abertura
Teatro Álvaro de, Carvalho
Almôço
Composição de Mesas das Comissões
(Faculdade de Direito)
Início. dos trabalhos das Comissões
(Faculdade de Direito

18,00 - Cocktaíl
19,30 - Jantar
21,00 - Conferência (Faculdade de Direito)

4 � Domingo
9,30 Trabalho de Comissões (Faculdade

de Direito

Almôço
Trabalhos das Comissões (Votação e

Redação de Atas).
Jantar
1.a Sessão Plenária (Faculdade de

Direito)

Esclareceu o porta-voz
que essa medida represenüá
operação pré-orçamentáría
que se impunha por terem

·

os Estados Unidos de e:n,

víar representantes diplo
máticos a inúmeros países
r

independentes I::'a A'frica.
Para compensar essa des
pesa, o Deparüamento ,de

· Estado dícídíu reduzir o

orçamento Icf1plorriátTéo em

outras partes do mundo.
Mas semelhante decisão,
acrescentou o porta-voz,
não está relacionada com

as arvedidas da economia
'anunciadas recentemente
pelo prasiidente Eisenhower,
como o regresso aos Esta
dos Unidos de numerosas

famílias ,de militares ame

ricanos aue se encontram
no estrangeiro, com o ob,
jetivo de melhorar o balan
ço de pagamentos.
LOGANSPORT (Iridía-

na) 22 - A "Assocíaçâo
de 'Ex-Combatentes que
Serviram mo Estrangeiro"

CURSO SÔBRE PEQUENAS INDUSTRIAS 12,00
14,00James P. Davis, de San

Juan', nb. qual advertiu aos

sacerdotes aue não deve
riam ministrar os sacra

mentos àquelas pessoas
que estão proibidas de re,

cebe-los. O padre Maisonet
comunicou aos fiéis que
carnpareceram em número
re,[l1uzido à enorme Oatelâral
de �lan Jua,n, que a eXlCO_

munnão será aplicada aos

casos extremos.
As autoridades eclesíástí

cas afirmam aue comete-
ram pecado todas aquelas
que, apesar de um(ll.< ordem
d'os Bispos católicos da ilha,
votaram pelo Partido De-

. mocrático Popular. O partí,
do do .goverriador Munoz
Marin venceu as 'eleições
nasacas por : esmagadona
maíoría apesar i:::a oposíçao
do cléro católlco à atítu
de do partido para com o

contrôle da natalkãàds, a

instrução religiosa nos co

légios e outros tópicos, que,
segundo a igreja, estao .no

campo da moral. Em teo
ria, ninguém poderá co

mungar, caso tenha votado
pelo Partido Democrático
Popular e não tiver confes
sado o ped:�,d!o" O padre
Maísonet disse que a opo
sição da Igreja a Munoz
Marim "chegou ao seu li
rmite". Insiste em- aue a

Igreja cumpre com' seus di
reitos e que "Pôrto Rico é
um país de, pecadores."

NA HOtANDA 15,00 Mais Id,ireitos existem
ainda, amigos que somos
desde os bancos, ginasiais,
os ouriçades bannos da
praia do Muller, as glorio
sas peladas dos páteos in
ternos, as peeamtnosas
surtipiações na, chácara do
Bispo e outras trampolínt,
ces de saudosos tempos.
Isso não volta, Celso. O
tempo andou sôbre nólV e

s'� nos deixo.. u<m� .térna
saudade e uma sólida a
mízade,

dos Os participantes e. a
segunda de daráter índívl
dual, com programas, espe,
cíais para cada estudante.
O programa geral com

preende os seguintes assun
tos: Administração de Pe
quenas Indústrias, Desen
volvírnento Econômico e

Pequenas Idustrias, In ,

dústrias Pequenas e Médias
110 Mercado Comum Euro·
peu, e Ativild:ades Interna
cionais no Campo do De
senvolvimento Econômi'co.
Os candidatos deverão

possuir curso completo de
Eln,genharia, E c o n omia,
Ciências Sociais ou Admi
nistração, e bons conheci
mentos da língua inglesa.
A taxa ãe inscrição é Id'e

US$ 1000 mil dólares, sen

do que o custo da manu

tenção dos estudantes é
estimado em US$ 100 (cem
dóíares) mensais.

A Campainha Nacional Id:e
APerfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES)
comunica aos interessados
que o "Rese!a,rch Institute
for Management scíence",
de Delft, fará realizar um

curso sôbre Pequenas: Ln

dústrias, ,de 9 de maio a

20 de outubro de 1961, com
o objetivo Id:e proporcionar
treinamento no campo do
desenvolvimento e admínís
tração das pequenas Indus
trias, bem como divulgar o

resultado das pesquisas do
Research Institute for Ma
nagement Sir.:ience".
O curso será Idlvidido em

duas partes, sendo 'a prl,
meira de ínterêsse para to-

Dia

12,00
14,00

18,30
20,00

Sempre fóste amigo,
mesmo quando pude aten
der .o teu único pedido,
embora tives,se� satísretto
todos os que te fiz. Como
político, nem mesmo fizeste
cara feia porque votasse eu

daquela vez em Irineu e
sua tribu udenista.
Por -tudo isso foi-me a

gora grato votar em ti.-
Mas, acima de tuido, por

uma atitude - tua e de
outros chefes de teu parti
do - extraordinária em

época tão deSiavadamente
utilitarista: o respeito à
minha opínação poiitica!
Nunca insinuaste sequer

uma atenuação ide minha
ríg'�da atitude um adoça
mento de minha luta, uma
modificação de minhas de�
cisões.

Dia 5 -

2.a Sessão Plenária (Faculdade de

Direito)
Almôço solene no Lira Tênis Club
Excursão pela Ilha.
Sessão solene de encerramento (Tea
tro Alvaro de Carvalho)
Baile no Clube 12 de Agôsto,

9,30

12,00
15,00
20,00

,22,30
Dia 6

q,OO - Partida para excursão

12,00 Almôço em Blumenau
14,00 Visita à indústria
17,00 Partida para Brusque
18,00 Jantar em Brusque
20,00 - Partida ,para Florianópolis

Para a reallzacão Id,esse
'curso são oferecidas algu
nsas bolsas de estudo, de
vendo O.s interessados so
licitar Os formulários de
inscrição à (Av. Mal. Cã
rnara, 210 - 8.° andar Rio
d'e Janeiro), até 31 de de
zembro do corrente ano.

..

Florianópolis, ii;;;rti-feira, 23 de Novembrojde 1960

Assalto. na Assembléia Dia 7
Partidas dos congressistas.

Ninguém sabe quando isso terá fim.
A roubalheira contínua desenfreada e impune,

constituindo-se num verdadeiro escárneio à miséria do

povo nestes dias dificeis que o País atravessa, sobretu
do .para as classes menos afortunadas.

Não se faz nada para minorar os sacrifícios dos

que lutam. e trabalham. para viver, dos que tem neces

cidade de amparo e clamam por justiça.
Os dinheiros Ipúblicos são distribuídos, crnmriosa

mente, entre um grupo gozador e insaciável, conside
rado a piór ralé que a nossa política já produziu.

xxx

A Assembléia Legislativa devia, por fôrça 'de lêi,
encerrar seus trabalhos 110 dia 15 de novembro - para
dar descanso e sossêgo ao povo.

E só voltal:ia a reunir-se no próximo' ano, quem sa

be se com um pouco, de juizo. e idéias novas.

A maioria governista, porém, entendeu de convocá
la para continuar em atividade até o fim do mês de de
zembro.

Ha numerosos projetos em andamento de interêsse
dêsse grupo irresponsável e voraz, que ainda não pu
deram ser aprovados.

Eis o motivo. úni.co e exclusivo da convocação.
!Não houve, como seria justo e decente, uma J_'azão

de ordem pública, um motivo de interesse social e co-

letivo. ,
No entanto, as dificuldades da vida presente são

tantas que deveriam ao menOs ser estudadas suas cau

,sas ,pelos que resp011dem pelos destinos da administra

cã.o do Estado.
·

Mas o.S senhores deputados, que Deus os !perdôe,
pouco estão se importando com isso.

\

O que eles querem é criar novos e polpu,dos empre
gos para si e seus familiares e para a camarilha goza
dora que os acompanha e aplaude.

Depois procuram ludibriar a opinião pública dizen
do qüe pretendem apenas amparar seus correligionários
Ipoliticos contra falsas perseguições do novo govêrno.

Mas, nada disso é verdade.
Tanto não é verdade que Os cargos agora criados

foram distribuidos não aos pequenos e necessitados,
mas justamente, ao grupo bem nutrido e poderoso que
dirige a Assembléia.

Vejamos alguns exemplos: o último cargo de as

sessor, técnico "foi produzido de encomenda para um

,deputado que, após a nomeação, se aposentará com 70
mil cruzeiros por mês; em seu lugar será nomeado ou

tro parlamentar. (é o que se propala) que em 'seguida
deverá a,posentar-se, deixando a vaga para o marido de
uma deputàda que também pretende gozar dos mesmos

beneficios, se houver tempo,· até 31 de janeiro, para
tanta bandalheira.. "

Depõis vem a hi.stória daquele 'cargo de procurador
no Estado da Guanabara, inventado para olltro depu
tado que vai residir em Copacabana ,com casa, auto

móvel, criados e outras vantagens pagas com o dinhei
ro do ,contribuinte catarinense.

E assim poder-se-ia citar uma infinidade de outras
barganhas dêsse naipe.

Cabe agora a pergunta: haverá alguem ainda com

coragem, na atuaJidade, de pagar impostos, ·sabendo que
seL! dinheiro será sUl'rupiado por essa camarilh;:t sem

escrúpulo?
xxx

O mais grave é que o povo começa a dar sinal de
inquietação e revolta.

As dificuldades da vida atual, que não são. poucas,
tocam menos a sensibilidade popular do que o proce
dimento indecoroso dêsses coveiros de nossa democra
cia que tomaram conta da Assembléia e estão assal
tando os cofres públi,cos com um cinismo e falta de
vergonha impressionantes.

Transformaram a chamada Casa do Povo, que é o

Poder Legislativo do Estado, num antro de rapinagem
e corrupção.

Resta a esperança de que·o novo govêrno, que se

instalará no dia 31 de janeiro, venha a decretar a rlu

lidade dêsses atos, desautorizando o Tesouro a efe
tllfil'-lhes pagamentos.

Se assim. proceder, .como tudo indica que o fará o

S1'. Celso Ramos terá mais uma vez conquistado as sim'
patias e Os aplausos de todas as pessoas de bem e ho
nestas âêste Estado.

(De O MUNICíPIO, de Brusqu.e)

Fixados os Preços Mínimos Para

o Mate Destinado ao Uruguai
SEMINÁR'IO: Convidados Brisola,

Carvalho Pinto�: Jango

Só uma vez, em , matéria
política e no pleno direito
'de candidato, vieste a mim,
solicitando apôío para- teu
nome à governançà do Es
tado. Mas o fizeste oficial
mente, em mãssíva ao pre,
sidente da seccão catarí
nense do Partido Liberta
dor, numa idemonstratão
inequívoca de que me dei
xavas a liberdade de -ne
gal'-te I.) apóio e resguardar
assim mesmo a velha ami
zade.

Foram convídado, para
cormparecer à última fase
do Seminário Sócio-Econô
mico de Santa Catarina, la.
realizar-se em Florianópo
lis de 3 a 6 de ídezembro
vindouro, o vice-presidente
João Goulart, goverinadores

Carvalho Pinto .e Leonel Brí
sola. O comentarista AI
Neto já confirmou suá vín-

c.h, ,(? o sr. AbelIarrdl Fran
ça, dirigente da Combratur
também ratifi::ou sua pre-

_ sença.

Os novos, preços mínimos
são os seguintes, para 100

quilos, FOB: Tipo PU-I,
dólar livre, US$ 16,50, dó�ar
convênio US$ 16,90; tipo
PU-2, dólar livre US$ 16,00,
dólar convênio US$ 16,40;
tipo PU-3 dólar livre US$
13,80, dólàr convênio US$
1420. O tipo PU-I, quando
acondir..ionrud:o em pacotes
de u me meio quilo, terá o

preco assim fix!ado': 1 qui·
lo, ·US$ 0,1750 (dólar li_
vre), US$ 0,1790 (dólar
convênio); meio quilo US$
0,0920 (dólar livre), US$
O 0940 (dólar convênio).
p'ara embalagem em papel
celofane" quilo, US$ 0,1850
(dólar livre); US$ 0,1890
(ld:ólar convênio); menio
quilo, US$ 0,0995 (livre),
US$ 0,1015 (convênio).

Os tipos mencionados,
quando ru:::olndicionados em
sacos de pa;pel ,zom capa
cidade igual a 1-10 de ,bar_
rica, continuarão a ser fa
turados pelo pêso bruto.
Quallldo acondi.cionados em

quintos e oitavos de barri_
ca �erão acrescidos, res
pectIvamente, de 5% e
10%. Os ,novos preços estão
em vigênicHa: a partir de 7
do corrente.

Acabam de ser ríxados
pelo Instituto Nacional d_o
Mate os novos preços mi

nímos para 2. ,erva-mate
beneficiada e destinada ao

mercado do ú'ruguror. A

Resolução in. 648,_ baixrud'a
pelo sr. Firmam �eto. de
acôl1d:O com sugestao apro
vada na última reunião da
Junta Deliberativa, se re

tere ao produto a ser ex

porva,do pelos portos do Pa_
raná e Santa Catarina,
para pa,g�rumento contra
crédito bancário irrevogá
velJ estabelecemdo que Os

contratos ,d'e venda fecha,
'<)ios anteriormente serão
respeitados.

Participantes do Vale do Itajaí
Confirma,m: SEMINÁRIO

Por felicild,ade, o meu
Partido decidiu-se por ti e ��

assim, conciliei me uvoto é
meu trabalho com a minha
simpatia.
Quando fui levar-te a no_

va dessa decisão fiz, -en
tretanto, a ressalva da nos�
sa liberdalde de dis�ntir
porque nosso mais precioso
patrin;Jô'nio. Disse-o por
mim e pelo Partido.
Eis porque aqui estou,

nesse duplo papel, para fa
lar_te.

Temos. idéias para a tua
conduta.

Se boas ou más; se opor
tunas ou extemporâneas;
se sonhadoras\ ou exequí
veis, só tu ,o responsável
pela goverlllan�a klo Esta.
Ido, poderás classificar.
Mas, são sinceras! e leais

pois visam menos a ti do
que algo bem mais im.por-=:
tante que tu: o povo que te
elegeu.

VIEIRA DA ROSA

Os partiCipantes das reu_

niões anteriores elo Semi
nário Sócio-Econômi(;Q do
interior catarLnense vêm
confirmando em masb'a, soua

presença na capital do Es
tadia, ,de 3 a 6 de d�zembro
próx�l111o. A direção exe',�uti
va do canelave recebeu ra

tificações de Blumenau,
Rio do Sul, Indaial, Ibira
ma, 'lla,ió, Rio do Oeste,
Pouso RedOll1do, Tromburd'o
Central, Ituporanga, Brus-

que Vi/d,al Ramos Presi
dente Getúlio, Gaspar, Ilho
ta Timbó Nova Trento e

são João Batista.

LITORAL E LINHA SÁO� FRANCISC'O'
RATIFICAM PRESEN'ÇA NO SEMINARIO

falndo com -o fito de confir_
mar sua presença na últi
ma fase ,d'o conclave: Ita'
lai, Porto: Belo, Camboriú,
TijUi�as, Joinville, Araqua
ri, São FrancisCO Id'o Sul,
São Bento do Sul, Mafra,
Rio Negrinho, Campo Ale

gre Porto União, Itaiópo
!is 'Papamduva, Cãnoinhas,
e àlguns municipios do sul
do Estado, ascendendo j á a

300 00 número de elementos
de tOlc,!a,s as classes, que es
tarão em-Florianópolis de
batendo problemas de Sam,
ta Catarina.

I

Do litoral catarinense e

circunvisinhanças, parti
cipantes do Seminário -Só
cio-Econômico vem te',..gra-

Introducão do sr Celsol Ramos Revela:
, i

Firme Tomada de Posição
A parte introdutória do

documento Unal do Semi
nário Sócio ECOInômico de
Santa Oatarina, elaberald'a
pelo sr. Celso Ramos, 1'>fe
sidente da Fedieração das
Indústrias, governador elei_

to do Estado e supervisor
do conclave, e uma ,das
mais lúcidas e firmes to.
mruà:as d.e atitude de 11m
dirigente de cifasse em fa'ce
dos problemas loca�s, re-

giolnais e nacionais.

Processos
criados, para servirem a um punhado
de apadrinhados, são testemunha$ elo
quentes da falta de visão de um govêr
no alí instalado pelo povo numa hora
de pouca ou quase nenhuma inspira
ção. Incapazes' de realizar, deixaram
estagnar os nossos meios de transpor
te; direitos foram postergados; a esco
la pública acusou índices de baixa
simplesmente estarrecedores; o cáos
foi geral em a maioria doS' setôres. A
conclusão, então, é só uma: o povo,
vendo no candidato da oposição, uma

esperança de melhores dias, deu-lhe as
rédeas do poder. Poder que não será
exercido com extremos, mas com sabe
dOiria e tato; que não servirá a grupos
isolados, mas a tôda a coletividade; que
elevará nossos parques industriais,
através de amparo financeiro e mate
rial humano especializado, que for
mará em escolas que serão criadas. a
tais níveis que a nossa produção será
aumentada de maneÍll'a considerável;
processos de moldes modernos serão
empregados no trato da lavoura e da
pecuária; será uma nova era, em que
os valores não serão invertidos, e, on
de exista um, lá será buscado paa:a de
sempenhar um cargo. Tudo isto, está
clail'amente exposto na plataforma
do candidato que o povo elegeu. No
candidato que haverá de, com a espada
numa das mãos e a balança na outra,
fazer jus,tiça ao crime que em nome do
povo esta sendo cometido contra o Es
tado, na faina incontrolada do situa
cÍlmismo, de prejudicar a futura ad
ministração.

FLÁVIO ALBERTO DE AMORIM

A concepção de Estado, na concei
tuação clássica, envolve uma série de
elementos que, em última análise, pode
ser condensada no seguinte: responder
pelos bens públicos, imprimindo os

traços de sua autoridade com o fim de
promover o bem estar d'a comunidade.
Esta concepção, num estudo mais
acurado, deixa clara a 'necessidade de
a autoridade constituida, através de
seus assessores, com as prerrog�tivas
que a lei lhe dá, investig3jr das reais
necessidades do povo e procurar solu
ções aos seus problemas, seja no setor
do ensino público, no amparo aos' esta
belecimentos particulares, no amparo à
agricultura, pecuária, na própria dis
tribuição da justiça.

O sistema demoC!l'ático, usado no
sentido popular que, lhe é característi
ca predominante, . não .é, no entanto, o

que se está verificando nas esferas ad
ministrativas do nosso Estado. De emi
nentemente popular. está-se tornando
um poder de, fato nas mãos de um gru'
po insaciável. Ao invez de buscar atra
vés de uma política sadia e 11one8ta,
melhOtres dias para o povo, transfor·
mam-no num instrumento de domina
ção Ipara suas pretensões escusas, lo
cupletando-se, e levando todas as clas
ses sociais a um clima que mais dia
menos dia, nem -a aparelhagem judi
ciária, com todo o poder de repressão
em funcionamento, poderá deter. E
virão, então, com regras intrincadas e

complicadas, compelí-Io à paz, usando,
novamente, de artifícios.

A casa Legislativa de Santa Cata
rina, nos dias que COirrem. tornou-se,
por mercê da maioria, um misto de mi
séria, de lôdo e corrupção. Os cargos

E.N. Garret nO esplêndido soneto aue abaixo
inserimos, apanha uma fotografia do mo"mento ad
ministrativo de Santa Catarina, com Hulse pai e
Hulse filho fazendo tenra arrazada em dois poderes.

B_..:..B-·B-B

lrineu ?! Gato o comeu! Com pêlo e tripa!
E .só pOr isso, zangou-se a maioria
Dessa Assembléia Estadual! ... , Porca la pipa!
Nesta eleição Marambá fez bruxaria!

Chora Udenilda a viuvez (foi forte a ripa
Porque a faxina ocorreu (om maestria!)
E esquecendo os feios ossos na chulipa,
Manda nO Estado fazer ,cruel razia.

Os deputados de lá, vinte e um panturras,
Da mais nobre tradiçãO rompendo as {bases,
Vão do Tesouro Estadual forçando as burras.

E cada dia se tornam mais vorazes, .

Vomitando iníquas leis êsses Bastiurras
E mais os Brusas, os Búrigos e os Brazes.

Locupletem-se, senhores da situa
cionismo. Por mais que o erário seja
dismilinguido, ainda haverá para o no

Vo governador, uma coisa qlJ.e os senho
res jamais conseguirão tirar: a sua
confiança e a sua fé inabalável no fu
turo de Santa Catarina. Janeiro vem
aí, e, com êle, um. novo raio de esperan
ça. Não perdem por esperail·.

E.N. Garret
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