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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

DOMI�GOS F. DE AQUINO,

SANTA CATARINA

'XLVII - N.o 'I. 4 O 5 1

FLORIANÓPOLIS, 27 DE NOVEMBRO DE 1960 - CR$ 3,00

Presidente da

COMBRATURe
Repres. do (CA

Está confirmada a pre
sença, nas reuniões da úl
tima fase ':0 Seminário
Sócio-Econêer.dco do sr.

Abelardo Frar:(J_; urestden-
te da COMER'ATUR
Comissão Brasileira de Tu
rismo e do ezonomista Nor
mélio Ramos, Que vem a

Santa Catarina representar -

IX Comissão COOrdenadoru
do Abastacímento CCA.

n�enas amostra
Os contribuintes é

�

que vao pagar
"

Eis a primeira FORNADA do panamá da Assembléia. Ne
nhum desses cargos!é necessário � E ainda não é tudo! É só o

comêço ! O comércio e a indústria gostarão de pagar impostos
para isso?

O Presidente da Assembléia, não esqueçam, é o sr. Ruy
HuJse, cujo papai quetvser senador'em 62.

Os srs, vão votar nêle ?
.,

Vejam o comecinho do assalto: -

Vânio Colaço de Oliveira Médico
Léo Alberto Ramos Cruz 18�AL
William Duarte Silva 18�AL
Augusto José Alvetti 18-AL
Victor . Márcio Konder 18-AL
\Valdemiro José Carlson 17 �AL
Robine Fatuch (Osvaldo Rubim) 17 ·AL
Aristides Diener 17 -AL
Ennio Carneiro da; Cunha Luz ' 17�AL
Michel Curi 17 -AL
Ernesto Augusto Neves 17 -AL
João Carlos de Melo Sobrinho 17 -AL

Daquir Nilton Polidoro 17�AL
Oelamar Filomeno Vieira 17 �AL
Adelino Joaquim Alves 17�AL
Nestor .Silva 17 - AL

55.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,0.0
26.000,00
'26.000,00
26.000,00

Euclides Antonio dos Santos
\Valmo!' de Oliveira
Heinz José Jorge Braunsperger
Nelson Antunes Martins
João Batista Luft
Tancredo Castro
João Aluerto Silva
Valdir Vieira
.João

. Batista ESpíndola
. AJexandl'e Amim Salum
r'l S'l..... J( •. J va

Franeisco Pires
Hedevin Fortunato
Zildf· Scheidt

Sub-diretor
10�AL
16�AL
16-AL
15�AL
14-AL
14�AL
14-AL
13-AL
12-AL
7-AL
7-AL
4�AL
3-AL

46.000,00
15.340,00
12.660,00
12.660,00
21.840,00
20:280,00
20.280,00
20.280,00
17.940,00
17.160,00
13.000,00

13.000,00
10.660,00
9.880,00
55.000,00
20.280,00
13.780,00

Neves

Braz Joaquim Alves
Ubiratan Brandão
Frandsc·.o Vadi Nazar de

Assessor-Técnico
14�AL
8�AL,Melo

TOTAL, Cr$ - 801.94o.ü'O
.

801.040,00 x 12 - 9.612.480,00

--_.- ,,_._---_,,-_ ..,-----------

overnador
�-----------�-�----------------------------------------

Proclamados o governador e VI(
:MARCADA PELO TRE A DIPLOMAÇÃO PARA O 'DIA 30 NA FACULDADE

�\��i:�n��:�1;;;:I:!;�;fi:!:���i:E�!;�;�T:�;�!�:�:; fedcr�flo-es' Indu'stri�lls de u�rios [st�do�� n!i p�n,lf!!1dor eleito do Estado, com 261.752 votos, contra 241.724 U ·U� U lU li 'u I L uU � uu bUfl II
do sr. lrineu Bornhausen e Doutel de Andrade vice go- Ratificando o êxito d'as ção das Indústrias do Rio nabara, Minas, Gerais, Espí-
vernador eleito, com 238.664 votos, contra 215.598 do reuniões (J:l primeira e Se- GII.mC:'e do Sul, Paraná, rito Santo, Alagôas Pará e

sr. Carlos Gomes de Oliveira e 16.105 do sr. Martinho g,!.n.da fas� do Seminário São Paulo, Estado da Gua- Ceará.'

Calado Junior. Sócio-Econômícc, pela pre-
- ., '.' -

I " d sença de personalidades de
A proclamação fOI feita em reuruao p enarra o

entkíade té '"
•

_ , .
• s ecnlcas ue, ca-

Tribunal Regional Eleitoral, sob a presinencia do Des. ráter privado e oficial de"
Ivo Guilhon Pereira de Mello e C0111 a presença dos de- embaixadas, etc, pode�T.los
sembargadores Adão Bernardes e Belisario Ramos da assegurar, tf:l.�béI?, � pre-

Costa e dos juizes Aty Pereira e Oliveira, Euclides de sença em Flonanopo.lIs, pa-
.: ., G

ra tomar parte nas ultimas
Cerqueira Cintra, MIlton L�lte da �osta e Oth�n ama 'reuniões do conclave, d() 2

DEça e do procurador regional Nicolau Sevenano de a 6 de dezembro vínrouro,
Oliveira. O Tribunal divulgou tambem a votação do sr. dos presidentes da Federa

Jânio Quadros e João Coulart nas circunscrições elei-

torais cntnrinenses.
No plano federal ti votucão foi a segu inte :

Jâllio Ql1adros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226.370

Mal. 'I'eixeira, Lott 221.813
Adernar de Barros 41,706
Votos em brancn 23.241
Vice Presidente
.Ioão Goulart ','" 235.557
Milton Campos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17L1.50S
Fernando Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.87:::
Votos em branco . . . . . . . . . . . . 46.3H
Votos nulos 8.782
Par» Governado!' os votos em branco foram 13.364

e nulos 7.152 e para Vice Governador, votos 'em branco
'14.337 e nulo:" 9.288.

O tribunal Regional Eleitoral resolveu tambem
que a diplemacão dos eleitos será no próximo dia 30, ás
IR e 30 horas, ,no salão nobre ela Faculdade de Direito.

o Estado
Brasil Não Venderá (afé de Seus

Estoques Para Solúvel
o Instituto Brasileiro do

Café recebeu telegrama de

4 idéia mm revulucionoll um fstado

o sr. Celso Ramos, presidente da Federação das Indústrias de Santa Cata
rina, juntamente COm o prof. Eurico tia Costa Ca-rvalho, ao lado do sr. Nil
son Caríony, superintendente do SESI em exercício, dirigem uma das vinte e

duas reuniôes informais realizadas em igual número de cidades catarinen

ses,' e que vieram trazer novos rumos à compreensão dp� realidade. da socío.
economia catarin.lm;se" A última fase do conclave, de 2 a 6 de dezembro vin
douru, sQ'rú" reah:nída nesta capital, com a presença de. meio milhal' de

I�articipantes e convidados

O flagrante acima repetiu-se inúmeras vezes nas vinte e duas reumoes in
formais do Seminário Sócio-Econômico: o lavrador larga o arado e o subs
titui, por momento, pelo microfone, onde; com objetividade, segurança, sim-

plicidade e conhecimento de causa, expõe os problemas- de sua clas�e e apre .

senta as soluções que entende cabíveis.' O Seminário deu-lhe esta oportuni
dade, aproveitou seus conhecimentos e os governos, agora, têm em mãos um

documento que, não só na agricultura, mas; 110S mais variados setôres sócio
eccnômicos, aponta as sôluções ideais para a redenção do homem e do meio,

em Santa Catarina

I DESFRUTANDO DE BOA SAUD:E PAPA----

COMPLETOU 79 ANOS
tina no palá:.io do Vatica
::0. o papa (Angelo Giusep
pe Roncalli) nasceU em 25

de novembro de 1881, na

pequer.lJ aldeia italiana de

Sotto il
•

Monte. Seus pais
eram camponeses. O jor
nal do vaticamo7'�sse
vatore Romano", ,d'isse que
o �3ipa havia oferecido sua

mf8sã diária à .t:IJ'z e à
tranquilidade dos povos e

nacões e à harmonia ,dos
cristãos.

CIDADE DO VATICANO
26 (A.P.) - O papa João
XXIII comemorou o seu

79.0 aniversario, tp.ndo sido
hastEhda no Vati:1aco a

bandeira amarelo ouro da
Santa Sé. O mais alto :pre-
18i�'0 da, Igreja católica não
observou quflJquer progra
ma extraordinário durante
o dia. Foi aberto um livro
de registro no 'pi3Jácio dO'
Vaticano, para Que fôsse
assinado pelos ,diplomatas
acrediD.:,j·os a'nte o Vatica
no e outras personalidades
que foram levar Os seus
votos de felicitações. Para o

pontífice foi um dia nor

mal de trabalho. Concedeu
audiência vários milhares
,c"e p<:ssoas na sala Clemen-

Acrescentou que o pon
tífice havia renovado a

consagração I�e sua, própria
vida - que realizou pela
primeira vez e'TJ 2 de fe
vereiro dêste at.O - à cau

sa da paz e da unidado

"

J'

Nova York, segundo o qual
o Ministro Sebastião Paes
de Almeida atualmente na

quella ci'Q'ade, reiterou O
seu formal desmentido às
íntormaçõas de que se esta
ria cogitando de 'novas
vendas dos estoques, do go
vêrno para a i,n1d'Ústria 'de
solúvel norteamerícassa O
Ministro da Fazenda' diS
tribuíu declaracão a este
respeito a Imprensa no

vaiorquína salientam dó que
"os preços e registros para
os cafés brasileiros serão
.mantidos, continuando o

govêrno com sub firme ,po
lítica cafeeira interna e m-
ternacinal".

'

. Superintendente
da CSN e SEC. da
Universidade
de Pernambuco
Aceitaram convite para

particjpar rio Seminário
Sócio-E�onômico s.'e Santa
Catarínu a verificar-se em
F'loria'nópolis de 2 a '6 de
dezembro próximo, o pro
fessor e escrito!' Paulo Frei
re, secretário da Universi
daria de Pernambuco � o
general Oswaldo Pinto �dJa
Veiga, superintendente de
Matérias Primas e Trans
portes dra, Cia. Siderúrgica
e ex-prestdents <da Comis
são Executiva do Plaino 'd'o
Oarvão..»

lélio Piza Filho,
em F,polis
Chegará 2.a feira '1.'. Flo

rianópolis, o dr. L.lio Piza
Filho, consagrado econo
rnísta e homem de :fIta fi
nança paulista cujo dina
mismo e vivaZ: percuciência
vem granjeando uma Bólj
da e in:ontestável lideran
cá .

na vi'�:'a econômica ele
São Paulo.

Diretor qupcrintendentJe
da DKW - Wemag e Pre
sidente ,do Sindicato da
Indústria de Tratores, Ca

rrxínhôas, Automóveis e Veí
culos Similares do Esta''::: o
de São Haulo ocupa, por
força dêsse:j màndatos, fun
ção da mais alta responsa
bilidade frente ao surto
clesenvolvimentista ':!'o País.

No setor do planejamen
to do progresso econômico,
o dr. Lélio Piza Filho como
prnsiderite do Instituto de
Organiaíiçâo Nacional �o
Trabalho (IDORT), vem lu
tarrco junto, príncípalmen
te, a indústria naetonal
pela adoção de méto<1o�
c íentírícos na organização
e reforma das entidades pro
dutívías.

Função não menos hon
rosa exerce no Centro e

Federação '::'as Indústrias de
São Paulo, dos quais é vice-

. presidente.

Ohamadn, como econo-

mista, a er:nprestar cola
boiüçâo 'no setor público
o dr. Piza Filho com�
membro ,do Conselho Esta-
dual Id'o· Govêrno de São'
Paulo, tornou-se responsá
vel por diversas medidas de
f1!ndo, adotwd'as pelo Go
verno, no. senti,do de pro
móver e estimulf.tr o cresc'
me::to indu'strial. .

I A todos êsses ,encargos
acrescente-se o de Diretor
do Banco' e Grupo Segura-
d'or Novo Mun,cJiõ. .

O povo catarinense aco

lherá, com indisfarçável
orgulho, tão ilustre perso
nalidade.

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

1· DOMINGO DO ·IDVENTO: Já· é hora de despertarmos do sono•••
.__._------_._---------------_._----

A. SCHJ\'IIDT
Todos os dias, ao findar

o Santo Sacrifício, recorda
mos o ,drama da" humani
dade: a Luz venjadelra que
ilumina todo homem vindo
a este mundo não foi co

nhecída pelo mundo "Veio
ao seus e Os seus. não O
receberarra". '\

Recebemo-lo neste Adven
to e teremos o poder de

tornar-nos filhos de DEUS.
Tomemos conscínêncía 'de
r:osa ingratidão em Cristo.
Nosa vida se transfigura:
ccntínucremos lutando pe
la perfeição, mas tudo po
dendo n'Aquele que nos
conforta; nossa prece ga
nhará um. valor infinito e'
nosso apostolado terá a seu

favor a riqueza <lo divino
apostolado.
Identlfiquemo-no , de' t1'11

modo com Cristo que o Pai,
lhando para nós, em nós
divi-se o Flho bem amado,
e niquem pÔs todas as suas

complacências. Identifique
mio-nos com Cristo e TI Es

pírito Santo baixará sôbre

nós, trazendo-nos Os seus

sete dons.

SociaisANIVERSARIOS sra. viu"f::1I Alalde Nocettl
MARIO VIRGILIO ABREU -� sr. Alberto B. Nunes da

Folgamos em registrar Silva

hoje, o transcurso da data - sr. Ari de Souza
natalicãa relo nosso estimado - ":sr. Carlos Augusto Delpíz-
e distinto conterrâneo o sr. zo

MARIO VIRGILIO ABREU, - sr. Viriato Soares.

alto funcionário federal, - sr. Wilson Andriani

atualmente posto 8. dísposi- - sr. dr. Manoel Nascimento

ção da A.C; A. R. E.' S. C. sr. Odair Varela

Por tão feliz acontecímen- srta. Neusa Elpo
to, moitas serão as homena- sr. Mário Germhno Mar-

gens Que receberá nesüa da- tins

ta, dados os seus bons predj- - sr. Walter Lehrnkuhl
cados 'e dotes de carater in- srta. Alcirene Pereira

tegro, pois o aniversariante sra. Adelaide Souza

é muito estimado em todas

\

LUIZ FERNANDO SABINO I
FAZ SUCESSO EM BRASI-,LIA - MARILIA PELUSO,
FARA' ENTREGA DO REI- I

NADO

--11-
ELEGANCIA BANGU NO

:, 'RO'XIMO DIA TRES

-I/-
I - O SI'. José Hélio

Guidalli Presidente do Clu

be 1. de'Julho na cidade de

Lajes circulou pela . Ilha,
trazendo ao Colunista o

convite para o próximo 'dia

18 assistir a eoroação de

Miss Brotinho Lajes. Pela
terceira vez, visitarei aque.!la hospitaleira cidade,

.

-/1- I2 - Marly Maura Meira

cola gráu na Escola . Nor- 1
mal "Coração de Jesus", no
próx'er;o dia 4. Agradeço a

srta Marly a qentile"ü do
convite !JU ra as sotenídaões

--11-'

... e os seus não O rece- i

beram

Sobretudo no Advento, o

Evangelho final da Santa

Missa precisa ser lido com

a maior atenção, pois con

tém os informes mais su

blimes e os avisos mais o-

portunos a respeito da

'�lLnde Vinda. I

O Evangelista arrebata

r:OS, de início, ao próprio
seio da Santíssima T.rin

dade ouando ensina: "No

prindÍlPi-o era o Verbo e o

Verbo estava junto de

DEUS e o Verbo eili, DEUS,
Tudo foi feito por Ele e

sem Ele nada foi feito 'Ue

tudo o que foi feito. A viela

estava n'Ele e
'

a vida era

a luz dos homens. E a luz

brilhou nas trevas não a

compreenderam" .

'I'antus vezes anunciada

pelos profetas, a luz teve:
no Batista o seu testernu- I
r.ho: "HoUVQ um homem i

enviado por DEUS, cujo I
nome era João. Veio para. I

dar testemunho, da luz, a

fim de Que todos acreditas

de, que todos IJ.creditassem
sem por .ele, Não era a Luz,
mas veio trazer testemunho Ida Luz".
Se o Evangelho parasse i

aí já teríamos alimento pa
r';' o dia inteiro. São João
Lt tis ta é modêlo _e irmão
de todos nós que não

somos','luz e devemo" dar testemu
nho da Luz .

PRATADEBODAScamadas so�iais ,de nossa

<..bpital, onde também, já
emprestou Os seus bons ser

viços, como tesoureiro do
glorioso Avaí F. C. desde
1948 até 1958.

Festejaram em Curitiba,
ao 0.ia 16 do corrente, suas

Sodas de Prata, o caó,'.l..J Karl

Hejnz Orlowski do alto co

mércio de Curitiba e sua
Exma. espôsa Iracema Nu

SR. OSCAR SCHMIDT FILHO nes Pires Orlowski, perten-
Com alegria noticiamos na cante a tradicional f�1ilkl

data de hoje, 10 transcurso Nunes Pires.
Em ação de graças, foi re

zada Missa na Capela Iria

Asilo São Luiz, pelo Revdo,
Padre Francisco.

A' noite o distinto drsal e

filhos, rec\epeionaram, em

sua residência, seus paren
tes e amigos, com uma festa

ele míads um aniversário na

talicjo do 1"OSSO prezado a

migo {' distinto conterrâneo
.sr. Oscar Schmidt F'ilho,
competente e zeloso funcio
nário dêste jornal.
'As muitas homenagens 'ele

que for alvo, na passagem
de sua data .naü Iicía, jun
tamos as nossas. <om votos
de perenes felícíviades,

/

A. s.

UM PRESENTE PARA O
NATAL

Conta a história que,

quando o. Menino _ Jesus

nasceu não teve <om aue

se cobrir. E' com certeza
daí que se originou, entre
cristãos, o costume de se

oferecer no Natal enxovais
aos pobrezinhos nascidos
nas proximidades desta

f'e,sUa ..

.ntíma.
3 _ Encontra-se em vi

sita a nossa cidade a se

nhorinha Eva an Ende -

Desejamos ii simpática vi

sitante uma feliz estada.

-11-
4 - Fomos inform�,s

de aue o pianista Luiz Fer

nando Sabino, em Brasíli<:1

é �onsidera,do cartaz. Atra

cão máxima na ;'boit-e"

Candango, Que pren'ce Os

hobitués .até alta . madru

gada.

..

�-�
DIRETOR DA WEMAG VI�'
SITARA' SANTA CATARINA

-srta. Vera Bonnassis,
filha dileta do sr. dr. João

Bonnassis e de sua exma.

aspôsa Elza .I. Bonnas·sis,
elementos de destaque em ,

a sociedade local. Os nossos

votos de feliciu'.1des, extensi
vos ao seus genitores.

Estará amanhã entre nós
o sr, Walmir Bosco, alto di

rigente da DKW - WEMAG,
que blém de rever parentes
e amigos, tratará de Interês

ses afetos a organização da

qual é dirigente.
Seus inúmeros amigos,

sempr-e- acolhidos :om espe

cíaf carinho na paulícéía,
envolverão de alegria sua

estada nessa Capital.
Ao 'prezado conterrâneo e

amigo apresentluncs
.

coa,

prazer, os nossos calorosos
votos de boas vindas.'

,

Maguit Fahcr Miss Elegante Bangú c:·

dade de Blnmenau (!Uf no proxnno dia

três estará conconrendo ao certame fina]

rara 'escolha Miss Elegante Bangú Santa

1
Catarina

está ele parabens pela bem dos produtos de beleza

org.anizada re"e-pcào, bem Gnerlain' cue na Drogaria!
'ó'C0nfO':0 sé1..yf�o de bar e e Farmá�i� Car,tarinense a I

•
I !.

" ! t tO, â' . I
,partir de � se'gunda-feira, I

\ C0f-.'::tl �prest::fl a: o po mo- i ' '

!' \j'l:m�n_t�d<tcoquMel de',in�ly ,L e�H\J..rá a d1ílposiÇão das

.guraçao da nova agencia, mulheres elegantes da Cio

é'a Wíllys Overland Ido Idade.
, Brasil S. A. - Compareceu' --11--
.,. o muhdo social, autoridades 13 - Discuti-se nas rodas

civis, miliitres e ecleslásti- sociais, a expectativa dos

cas, na elegante recepção sucessos 'd a milionária

para levar os cumprimentos Suely Stein, sábado prôxí-
aos diretores da Wíllys do mo, na parada de elegân-
Brasil� srs.: Waldemar cia Bangú, quando será I

Groffroy Charles Bernal eleita Miss Elegante Bangú
s1's: Cardoso e Osmh,r Nas� Santa Catarina 1960. Ri-

P A R T I ( I P A ( A"'" Ocimento QUe em nossa ci- beit'o Martins, o Ho-m.em
•

da''::'e repr�sentam tão dig- Soc-iedIade do Brasil, coman- Delamar José da Silva Hermelino Francisco
na firma. dará a. Comissão Julgadora._ e Rodrig'ues

--I1-- Ezaltina Gomes da Silva e

11 - Movimenta-se o América, CUIDADO!! Maria SalOlpé Rodrigues
Estado c a Cidade para a

.

I Bariicipam aOs parentes e pessôas de sua relações o

grande parada, de elegância "A Gazeta" pode dai' contrato de casamento de seus filhos

Bangú, no peóxVmo sábu- I Hermelino e Dulcemal'
do nos salões do Clube Do- noivos

O "BOLO". /será escolhida I':stl'eito, 23/11/60 Barreiros, 23 11160
San- ''ti.,J!lflf'

Se você deseja seguir essa

tradição, faça tudo com

bom gosto; e nem por isso
levará tanto tempo, se

você pensar na alegria de

quem o vai receber.

'dIãos à obra! O Natal ,se

(a.proxima. E não se espan

te, se u mdía outvír do Cris

to estas palavras: "Estava
nú e me vestiste ... "

._---- -----

América, CUIDADO! ,'-II�
5: - A elegante menina

Iolé Faria festefou "niver'"
,

,

na semana que passou.

-11-
6 - Voltam os dítadores

da moda aconselhando pa-
..

- '. .

-

ra ,1. próxima. ·estaçao, argo-
las qoura'(�Ias com motivos,

"A Gazeta" pode dar

O "BOLO".
._------_ .._-

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.

em. cores.

-'-II-
7 _ A elegante Ana He·

lena Bauer, I'ecepcionou em

sua luxuosa e confortavel
deresidência, um ,grupo

pessoas amigas, para feste'

jar a sua formatura _ O

aconteciInento revestiu-se

de grandc êxito compare-

, cendo todo o "society" da

cidaIde (le Itaj<lí.
-/1-

8 - Voltou a circular em

no�sas reuniões sociais, o

simpáÚco u.i,sal sr e sra dr.

Colombo (Deys'e) Salles.

-1/-
9 - Muito nota(la a ele-

gância do dr, Rogério Mon

te Viana Karp, na noite de

quinta-feira no Querência
Palace.

Sorria feliz com
Sonrisal - uma

fonte efel"vés
cente de bem
estar, ·de agra-,
dável sabor re
frescante!

ze, quanIdo
�iss Elegante Bang'ú
ta Catarina.

-1/-
12 - Os produtos de be·

�eza GuerJta.in em Floria-

nópolis, encontrarÍl-se em

nossa :ida'��(' ;;ob o patro-
Na- próxima I

cinio dos afamados produ
tos Guerlain, a sra Martha

Brodt assistente no Blhsil, .vlagem-I/-
lO - O sr. E'duardo Ros'a.

leve também
�I'\l

VENDEDOR
•
II

1
c
:J

o seu garoto

LABORATóRIO INTERNACIONAL PRECISA PA

�A A ISUA .LlNHA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA
JE ELEME:�TO TRABALHADOR E AMBICioso.
APRESENTAR-SE NA PORTARIA DO HOTEL LA
POR'rA HOJE ÀS 18 HORAS E PROCURAR O SR,
..l�ODRIGUES.'

,

...paqando pelo

DECLARAÇÃO À PRA'ÇA
�O·lD·61 IAS

Declaro para todos os fins de direito que não me

responsabilizo por quaisquer
.

dívidas contraidas por
MARIA JACY MANNEBACH CARDOSO, ê'ontraidas a

partir do c�rrente mês, visto estar correndo Processo
de Desquite perante o .Juiz da Comarca de Família e

·.a

poderá agora gozar

CAMIONETA CHEVROLET rRAMONA) TUDO
P\IVIDRAÇADO PERFEITO ESTADO DE CONSER
I'AÇAO,

MAQWNA RETIFICADA. TRATAR COM D. DI-
\�A- R. DENTO GON'ÇALYES 20.

-

as suas férias

pagando as passagens
Sucessões.

Florianópolis, 26 de novembro de la60.

Ass, Manoel de Freitas Cardoso Júnior

, após a viagem em suaves

prestações mensais

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

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

.� �fg�ffrf'f<'i qualquer 'caso ·�CRUZEIRO A PRAZO".

Tm:_ fruzrir.1I ii.Stll
PARTICIPA(ÃO

t 1/
PR. E SRA. FRANCISCO XAVIER MEDEIRQS VIEIRA II
1em a honl'a de pa'rticipar aos< parantes e pess,ôas de 1/
>:tIaS re�ações o nasciwento de su<t primogêriita II

LúCIA HELENA /I
1/
II
ii

II
II
II
1/'
jl
II
II
1/

A RAINHA DAS BICICLETAS, a,cha-se apare
lhada para consertos, reformas e ,pinturas de
qualq_uer tipo ele bi�'iclatas e triciclos, contando
para isso com llm corpo de mecanicos e pintores
RIta n1,ente esp:ecÍ1tlizados ..

iQ,formações: Agência TAC - CRUZEIRO DO SUL
Fones 21·n 37-00 31-74 Rua Felipe Schroidt 24

"'

ocorrido no Hospital-Maternidade
DOl')hausen", a 2'1 do mês �'eh1 curso,

Itâjaí, n'ovembl'o 'de 1960.

"Marieta Konder

j.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UMA NOVA MODALIDADE DE CREDITO�
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Nêste Natal

MAIS PRATICO
MAIS RÁPIDO

Ãlém de:

Sortimento maravilhoso,

melhores preços e

condições· suavíssimas
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MO E�TADO .. O MAIS ANTlGü DlAL{l() UR SANTA CATARINA

o MARCILlO, DIAS LIDERANDO A TAÇA "CARLOS BONETTI" A Taça invicto "Carlos Bonellirr, instiluida pelo Departamenlo Es-
I

:porlivo da Rádio 6uarujá, vem sendo .liderada pela representação do Marcílio Dias de Itajaí que el{l sele jogos .
venceu cinco e em

palou dois, seguido do Her'cílio Luz de ,ubárão que cumpriu / seis jogos, vencendo Ires e em'palando Irês. Domingó, a disputa se

fornará mais sensacional pois enquanlo o Marcílio Dias jogará conlra o Palmeiras o �ercílio Luz enfrentará ao Allético. em que
,aparece como favorilo�

quarta feira, foi realizau'tJ
nesta cidade na quadra elo

Blonden, o campeonato re

gional de futebol de salão.
Na preliminar jogaram as

esqua'dras do Bola Preta e

eomerciário, terminando com

a fácil vitória dos comercia
linos por 6x3. No jogo de

fundo que decjdíu o certame

Capitania e Blonden,. luta
ranrx bravamente em busca
da vitória que lhe daria, o
título máximo. Depois 'de

movimentada luta, a equipe neío Arnoldo Schaefer, com

Ja Capitania, conseguiu o a eralização de dois encon

triunfo peja, contagem de eras. Hoje a noite jogarão
3x1, tendo Jairo marcado os 110 estádio AugustBauer as

trêa pontos ,das vencedores esquadras do Usati e' Expres
enquanto Luiz Paulo assina- sínho do Carlos Renaux en

lou o ponto dos vencjdos, quanto que 'domíngo a tarde
OutJ.10S Id'etalhes. e mNo.!;!; Trento, 'jogarão
Local: do Blonden Humaítá x Guarani.
1.0 tempo 2x1. Final: Ca- ITAJAI' - �spera-se para

pítanía 3 x Bloriden 1 It tarde ,de hoje nesta cidade

Goleadores: Jairo 3 e Luiz o reiord de arrecadação do

Paulo campeonato esta'dual ultra-
A equipe vencedora, oam- pasano mesmo a renda do

peão de Laguna formou as- cotejo Hercílio Luz x Ferro

sim: viário que apresentou 'cr$
Tito; Jupi, Jairo, Walmor 110.000,00. -c,

e Julinho.
.

GASPAR - Continuam OS

A renda somou a impor- diretores do clube .gasoa
tância de crs 2.500,00, record rense empenhados na am-

absoluto. pliação de suas sarqutbanca-
santos, ex-zagueiro do OUm· d bJOINVILLE - A equipe 'do as em como a colocação
pico, deverá receber no pró- mseu tádí ," .

diPaula Ramos, Campeã do e es a 10 rro 111 ispen-
ximo dia 4 de c:ezembro em .

1 1 bEstado, deverá se: exíbjr para saye a am rado.

o público joinvHlense nla BRUSQUE - Finalmente
noite do dia 3 de dezembro a diretoria do Carlos' Renaux
devendo nesta óportuni'd'ad� encontrou na pessôa do ca

apresentar-se comi suá força Pitã� Osmar Monguilhot, la

máxima. pes,soa para dirigir sl}a
O público, aguarda {'om equipe de futebol pelo pr-azo

:1nsj.edacle para revel' o clube de tl'es meses, ten'�'o aquele
da capith.l e também ao onze desportista, fil1miado 'contra

to com o Glube tricolor.

Conseguirá o Figueirense a desforra?
o alvionegro frenle a' frenle com o Paysandú que-o goleou. no lurno por 6 x 3 Inlerêsse em

.Iorno do ,prélio en Ire.os dois vice-campeões que ,divide m com o Olímpico o penúllimo pôs-
to - Quadros prováveis - Preliminar I. �.lJlJ,rti!�e�::����nar, co�
Procurará o Figueirense; (Djalma) ; Osní Trilha e 1l11ClO as 14,15 horas, reuni

rio embate de hoje à tarde Ciro; Márcio e Àniel; Wil- rá os conjuntos do Avaí e

com o Paysandú, ,de Brus� san, Fernando, Sérgio, Pere- Atlético, pelo Campeóriato de

que, reeditar sua boa "per- réca e Ronaldo. Juvenis da Cidade.

formance" �e domíngn pas PAYSANDU - Aurélio; Preços
sado, quando obteve sua Waldir, Vilaci e Ivo; Mon-I Arquibancada -

cr$. 50,00;segunda vitória no Campeo tebeler e Wallace; Nilton, � arquibancada.,-- crs 30,00;
nato da Segunda Zona ao Nilo (Gelso) Julinho, AI'd'eri

I Ueral - cr$ 30,00 e V? ge-
derrotar o conjunto do Grê- e Godeberto�

,

IraI -_ler$ 20,00.
�

mio Esportivo Olumpíco, de

,Blumenau pon quatro ten
tos a zero. Poderá fazê-lo, já
que está sem problemas, de
vendo íançar

'

contra o alv]
verde o mesmo "team" de

Jomíngo.
O alví-preto jogará levan

do ligeiro favoritismo, isto
em vista das atuações ,fra
cas do vice-campeão brus

quense com o qual divide a

penúltima colocação. No tur
no levou la, melhor o esqua
drão de Nilo pelo escore de
seis .terttos a três, numa par

Em Brusque. serão ad- coube" ao Avaí por -um goltida em que tudo conspirou
versários Carlos .Renaux e de penalty,para o insucesso do vice-

campeão da Oapltal. Avaí, os campeões .local e

florianopolitano
-

que não
Deverá agra:d'ar o embate

vêm tendo muita sorte nes- América,. CUIDADO !,de hoje á tarde entre o alvi,
t C t es·talldo· o'e ampe._ona_ o,verde e alvi pretos, pelo que ·primeiro·i na 3óO, pôsto e o

se ,espera um bom público .

'I' I d "A Gazeta," pod,e darseguudo rt{) u bmo ao a o
ao local do espetáculo: o
, do Cimenport. Deverá agra-
'stadiun" "dr. Adolfo Kon-

d t h t e os COll
" ar o ma c en r '-

der', na Praia de Fora. .

t d Tei eiri-nha e
Q d

" Jun os e x
na ros ProvaVCIS

I N'ilson. No turno a vitória
FIGUEIRENSE - DO'mi __ '_'_ _ _

Jogam em Blumenau, Olímpico e

Para
.

a cidade de Blu- mal situados, figurando o

menau está marcado o eu- quadro itaja iense em últi
contra entre Olímpico e

I
mo ao lado do Avaí e c

Cimenport, que no turno time Grená em .penúltimo
empataram por um tento. no lado do Figueirense (

Ambos, com as derrotas I Paysandú. Sem favorito o

sofridas t- domingo, estão jogo.
--'"\--_

...

Em Ilajaí: M,arcílio Dias x Palmeiras
Na cidade de Itajaí esta- junto colorado. No turno

rá em jogo a liderença do venceu o Marcilio Dias por
Campeonato da Segunda 7 x 1, >:.ausando surpresa,
Zona que está em poder do geral, ainda mais conside
Marr ílio Dias, campeão 10- randc.se que o jogo teve

cal, que lutará para con- J�01' lo_alo campo do carn

serva-Ia e à

invencibilida-I ;Jeão
blumenauense. Foi ês

de, dando combate ao Pal- se o único revés sofrido pe
rneiras, vice-líder, separado los palmeirenses no Cam-
apenas um ponto do con- I psonato.

. O Presidente ':'0 Avaí Fu

tebol Clube, dr. Francisco

Grillo ilJlanclo à reportagem
decla}ou (IM está satisfeito

com". a equjpe ,de futebol,
,pois n�s duas vezes que viu

atuar;rcoqira <jô .Marcílio Dias
e' fl'er).te ao falmeiras, gos
tou ir.teiramente da sua pro
dução. Em 1961, espera co·

10J:.ir o Avaí numa s,ituação.
previlegiada, auxiliado pelos
den�is membros da. direto
ria.

Avaí I Carlos Renaux, em Brusque

o "BOLO".

O

x x

sr. Arécio
x

Avila

,

MAISI
'-;, com as emocionantes transmissões de

-.,.-- -- .._.

Florianópolis - FIGUEIRENSE x PAISANDú
Brusque - C. RENAUX x AVAí

Itajai - lVIARCíLIO DIAS x PALlVIElRAS
Blumenau - OLíMPICO x CIMENPORT

"

,

',o
- ..�_.

PELA
/

'.:.......
o n das rn é d i as: 1, 420 k·c "- 5 k w

ondas curtas: 5,975 kc - 10 kw

1$,
,Corn a maior e melhor equipe de locutores e comentaristas
de Santa Catarina: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui
Lôbo, Luiz Coelho, Gonzaga Lamego, Mauri Borges, Osnildo
Martinelli, Rouget Carril!

RfDE CATAR,INENSE DOS ESPORTES
Rádio Nereu Ramos - Ellumenau � Rádio Herval D'Oaste e

Rádio Difusora - Laguna 41 Rádio Difusora - Joinville 41 fMdio
Clube de Lajes Cl Rádio Cultura - Joinville

----.-----=-------�----------

UMA GENTILEZA DOS REVENDEDORES

-F I

Os Brasileiros Gratos a Ricardo
Gonzalez: Auxiliou Eder a Levantar
o Título de Campeão do Mundo
Segundo se revela, Ri- Lf'UJ,tO entusiasmo quanto os

cardo Gonzalez, ,cempeão brasileiros que se encOn
sul-americanõ de peso pe' travam no Olimpc Audito
na e sexto homem do ",ran- dum, festejando depois o

king" mundial foi um triunfo com os brasileiros.
� r a n d e colaboradoT de PRÊMIO A GONZALITO
�de1' para a luta que deu A Empresa Brasileira de

x x x
ao mesmo o título mundial. Desp.ortos, que esteve re.

De Blumenau, partirão di- d,O tecniéo esmurr� 01', que presentada ,por três de seus
versas lotações para acida, d' d'�em encontra o .muItas 1- so�ios no ,grande, encontro,

- d'e de It 'jaí, onde na tarde ficuldades em sua marcha desejando manifestar. seuI de hOJ' e se dará o grande
I em busca do título maximo, agradecimento a Gonzalito,choque entre Marcilio Dias tem em sua ,companhia a ofereceu' lhe as passagens
e Palmeiras. Desta forma, o

esposa e filha, residindo a aereas para Seu regresso a
Palmeiras contará também família no mesmo prédio Buenos Aires 9nde ele en
co muma grande assistência de apartamentos enl que frentm'á Dan�y Vaidez, em
a incentivá -lo. residiram Os Jofre. Iuta elimina toria para a

x x x Para se ter L'�ia da de- disputa do título mundial
Foi inici!Jdo, na noite de dicação de Gonzalito, que .com Davey Moore. Alem

quarta-feira, -o programa de por sinal é filho de :r>a i diss@, a empresa custeará
comemoração de inauguração brasileiro, bastít dizer que a permanencia do habil
da cancha 'e'e bolão, situada depo{s de ser prejudicado pugilista arg.entino durante
no estáJrlio !Augusto Bauer. de forma vergonhosa pelos alguns dias em ISão Paulo,

x x x jurados na sua. luta com o para que o mesmo seja

!
O ponteiro esauerdo Be- norte-americano Don Adam- lpresentado ao publico do

tinha, pertencente ao ,elenco 30n, travada na cidade na-· fbil'apuera no proximo dia
,
do Avaí e que deixou o gra- tal deste ultimo em Utah, 2; quando deverão lutar
mia.do contundido frente ao retomou com a mão direi, provavelmente o campeão
Palmeiras, deverá estar a ta .completamente inchada, brasileiro Sebastião Nas
postos na tarde 'd'e hoje e mesmo assim fez questão cimento e o ex-campeão
_quando 'sua agr·emiação lu: de treinar com Eder nos mundial Lauro Salas, oc,\
tará com o Carlos Renaux, dois ultimas dias que fal- SIao em que o fIamente
lá em Brusque. Cláudio tam- tavam para o combate, de- campeão mundial Eder Jo
bém tem sua escalação gla" vida à carencia de i'spar-) fre tambem será homena-
rantida.

' rings" para o "Galo de geado. Terá o nosso puoli-
x x x Ouro". co, assim, oportunidade de

Os novos diretores' do Avai Durante a peleja, Gon- manifestar sua simpatia aI)

estão se empenhando' elT!
zalito e seu "mánager" La- cavalhdresco .

esmurrador
transformar o clube de fu- zaro Kocci torceram com! portenho.
tebol numa sociedaidJe. Após
conseguirem uma séde, os

rliretores estudarão a possi
bilidades de urganizarem '<ii
versos deI1artamentos espor
tivos, para 'd'ar maior ex.

pansão ao clube.
.

Cimenporf

dos

devidamente convo.ados pe
ta, FAC, residentes nesta ca

pital, deverão estar presen
tes também Alvaro e Maure,
perencentes ao basquetebol
lajeano.

pleno estádio da Baixada, a
medalha, de Ouro _ "Belford

Duarte", a que fez [ús. O

premio conquistado pelo
exemplar pa :'::rão

.

de disci·

plina do atléta Arécio será

entregue pelo sr. Osni Mello.
x x x

Na noite de amanhã, no

: estádio ,da FAC, serão ini

ciados o,s preparativas da

seleção de bhsquete.bol de

Santa Catarina, que partici
pará do Campeonato Brasi

leiro a ser realizado no

Ceará.
x x x

Além dos nove 'Jogadores

América, CUIDADO

"A Gazeta" pode' dar

o "aOLO" .

Interior
de caxiense que ,se encontra a·

rastedo dos gramados algum
tempo.
GASPAR - Na tarde de

LAGUNA - Na noite

hoje [ogaráo nesta cidade as
representações Ido Tupy e' do
Vasto Verde em' sequência
ao torneio 'Ministro Luiz
Gallotti. aN tarde de sába-

do em ltoupava Norte, Gua·

rani e Amazonas também
estarão em luta pelo título
do torneio.
BRUSQUE - Proseguírá

nese fim de semana, ator·

Prêmio "Bellorl Duarte rr

para Arécio
Foi re�e.bida com enorme

.satisfação pelos esportis
tas blumenauenses a notí-

se, sempre se revelando
um elemento disciplinado e

cavalheiresco no gramado.
O diploma, bem como a

medalha de ouro, qlle faz

cià da conéessão, pela Con

federação Brasileira de

Desportos, do Prêmio "Bel:
fort Duarte" ao grande
astro futebolístico do pas
sado .A.récio Ávila dos San
tos, antigo crack do Grê
mio Esportivo O,�í.mpíco e

que por di.versas \'ezes in
tegróu a seleção catarinen-

jus o atleta, está com o

presidente Osni lVIello que
aguarda uma ocasião espe'
cial para solenemente fazer
.entrega a Arécio, ,autênti-
co campe�o ela discipli:lla.
Parabe11s,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao introduzirmos novo sistema de publicidade em Santa Catarina,
consistindo na colagem de cartazes em quadros artísticamente preparados,
pelos quais os grandes' fabricantes nacionais terão mais um meio de trazer
ao c onhe-Imento de nosso público as inovações e vantagens de seus produtos,

I

queremos agradecer às seguintes pessoas e entidades, que com sua alta com- 1

preensão muito facilitaram mais este progresso publ ic itá rio de Santa I
Catarina:

Assembléia Legislativa de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Federação dos Trabalhadores na Indústria de Santa Catarina
Banco do Brasil SIA.
Instituto Aposentadorias e Pensões dos Empregados 'I'ransportea e

Cargas (IAPTEC)
• Sr. Dionisio Damian

í

.1 Dr. Alfredo Cherem

J Sr. Chafic Cherem
, Sr. Deputado Volney Collaco de Oliveira
I Sr. Hermes C. Mendonça i
; Sr. Lauro Lopes

'

,
c

'1'.PI�j
Dr. Olices Caldas . _

�.f'� �. cons, igriamos nesta oportunidade, igualmente,

noss,
o agradecimento às

� ,Cestas. de. Nata.l Columbus, por intermédio da Lumen Publ ic idade (São

paUl
: l�) prrmerro cliente a nos confiar a exibição de publ icida de por êste efi-
'>4�>' cienta processo.

.
"

Fforianópolis, 24 de novembro de 1960 DIa 5 -
.

0 '>0 � n S
-

W""" q:;
_ ."

WALTER LINHARES _ Diretor. . ,u
- �.,' � eíi�,ap''''''l 1':::\�[ijYt. Z� ·.'l;'úlêrà'(le de

rfr,-n:n...- n,"<".u"' r Direito)
---------------------------�""p- ....1'1,.

T I 12.00 - Almôço .
o. 110 Lira Tênis Club

0'.... •·• -

7
--�,--�

15,00 Excursão pela Ilhá
20,00 ...:_' Sessão solene de encerramento (Tea

tro Alvaro de Carvalho)
22,RO - Baile r.o Clube 12 de Agôsto.

IW. Liohares -- Publicidade

o
Iil

AÇÃO IMEDIATA

CONTRA

DÔR DE DENTES

Informacão
,

LiteráriaU
SALIM MIGUEL I .,"Democracia e Nação" se intitula o volume que

enfeixa trabalhos de Jorge Lacerda. O livro, organiza-
do pelo ensaísta Nereu Correa 'com prefácio do ro

mancista e crítico Adonías Filho, edição da Livraria
José Olympio Editora, será lançado no próximo dia 30, ;

a Livraria São José, estado da Guanabara N"""'___' I
I"

m a presença do Governador do Est3il� 1v'0; ��'litâiído '!
to It 'vitória�0<l'0ifinpeo I tebelcr e WalJe-e,' SI:. Heriber- I i

nato da.ctlse e Exriíá': n.spôsa Dona Lucy, com Dona Kirana
'

Lacerda, viuva de Jorge Lacerda, além de elementos da
.

colônia catarinense, jornalistas, escritores e demais
amigos do saudoso político catarinense. i

"'Pai de .peíxinho, �e'i��" é;, costuma dizer jovem
,.

,
1cronista da terra, quando lhe relembram seu parentesco

com homens de imprensa. Foi o que dissemos, ao ler Ialguns poemas de Maria Cristina Nunes Pires, que nos'

seus 9 anos incompletos, cursando o segundo ano pri-
.,

mário, faz poemas muito melhores do que um sem nú-

), mero de gente ,grande que conhecemos por aí com fu-
o

maças de poeta. Pura e expontânea, sua poesia brota
do mais íntimo, integrando-se no seu mundo e nos

dando, num poder de síntese que é (ou deveria ser)
fruto de muito esfôrço e experiência um lirismo enxuto,
o poema fechando-se todo num círculo e se completan- ,.
do em si mesmo. Anibal Nunes Pires o orgulhoso pai, 'If'J''''
também poeta, nos afirma com aquela sinceridade que
lhe é inata, não sugerir, não opinar nem modificar
qualquer coisa do que sua filha faz. E aí, verdadeira- •

p"""mente, o valor do trabalho. Como nossa intenção não é

\ analisar a .poetisa Maria. Cristina, damos abaixo exem.
1.:1

plos de sua poesia transbordante de senaíhílídada: ".I

o RIO
o I'io não te cansas ?
- Eu me cansaria
de ficar sempre a correr.
Não paras um pouquinho
para me ver?

_.• r
,. -1\v.P-Ó-�

�

,

'la�çjp�P1�OTORES ELETRICOS

ARAr::- .• -',;

''!.à�'.:../$J.,.ii�.
-a."

/

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três fatôres de garanti0 que os Motores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sist-ema C. I. Q;, Con-
trôle Integral de assegura perfeição máxima na

produção em série.

;;.
�.':;

.. i .c..
, f',

\......

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P
AS E�TRÊLAS

ARNOS.A.As estrêlas lá no céu a brilhar tôda a noite
Eu queria ser uma estrelinha,
pequenina e bonitinha
para iluminar esta terra.
Mas como posso só eu sozinha

yiluminar esta terra tão grande?

( . . .......
.

'

O último número, aqui chegado, da revista "Lei,
.., tura", causou grande reboliço nos arraiais literários

\ catartnenses. Motivo: a acusação de plágio feita por
-> Paulo de Carvalho Neto a Walter Piazza. Em seu tra- ...balho (pags. 18-19) PCN reune documentos e faz COI1- I

_

frontes entre seu livro "Folklore del Paraguay" e o de
: -

�:Pq�;:o�c��:��r �:t�I:�����:"'o Pp�:�.iO,�he��rf�n��:���:� lu It 18m 9 OportUniadade�fa��: ��;·io�o��m�i�,�j��:;:�e�t�,O:�t:';m��s d����ai�� a
I, �e deu, o que mais noites me consumiu: o arcabouço do"

livro, sua estrutura, sua visão de conjunto. Para ma- G h 63 000 00les do: males, }ança (Piaz�a) esta declaração absurda. an e '

1 �
no prologo: Nao nos esqurvamos de confessar, nesta • I

fe��·:�:�!�Ç!�'c: d�o:f:te!Ôa�i�:�e a ��::�:ia�"f��:ta�� 8�sta conhecer rnalprna' tl·cagrave, ramo vemos, a acusação. . .

u II "

* Motores poro máquinas de costuro

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA ..
Rua Felipe Schmidt, 33

As Livrarias Francisco Alves e Brasiliense ambas
de São Paulo, vem promovendo a Primeira Bo'lsa d�
�ivro Brasileiro, com ínforrnaçõse bastante significa.tivas a propósito do público ledor e das saus diversas
t�mdências. Damos abaixo o resultado ao primeiro qtle�SItO: "Qual o maior escritor brasileiro de todos os tem
pos.?", ao qual responderam, até o momento, 17.496 vo
tantes. Foram os seguintes' os 5 primeiros colocados:1) - .Machado de Assis; 2) - Jorge Amado; 3) _

Monteiro Lobato; 4) - José de Alencar; e 5) - Euclides da Cunha.

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

................................... , 1
,--------

PARA GANHAR UM TERRENO NO VALOR DE CR$ 80.000,00 NAS PRO
XIMIDADES DE PôRTO ALEGRE, PAGANDO APENAS Cr$ 17.000,00.

Lugar alto e plano de grande futuro e valorização!
Somente concorrerão as primeiras setenta cartas certas bastando que V.Sa.

preencha o cupon abaixo com o resu ltado do concurso certo.
RASE DO CONCURSO: - Somar oito vezes o número OITO e encontrar

como resultado o número MIL, isto é, somar
8,8,8,8,8,8,8,8, e a soma deverá S·2f 1.000.

Os remetentes das cartas .contempladas serão visitados pelo representante
ela firma, a fim de realizar o negócio.

São Os seguintes os' '1Í�1:��' mais vendidos em �ão
pa:do, dur.ante o mês de outubro, de acôrdo com a pes.
qUls� l�eahzada. pelo. serviço de imprensa da CâmaraBrJsJ]elra do LIvro:

NOME:

,
nUA OU DISTRITO: ., J

INACIONAIS
1 - Quarto de Despejo - Carolina Maria de

Je-ISLlS; 2 - Gabriela, Cravo e Canela - Jorge Amado; 3
- O Retrato - Osvaldo Peralva; 4 - O Colecionador
de Minutos - Paulo Bonfim; e 5 - Depois da Política

Gilberto Amado.
ESTRANGEIROS

11\·
1 - Furacão sôbre Cuba - Jean Paul Sartre; 2 -

/ "gente Confidencial - Graham Greene ; 3 - Memórias
,

- General Montgomery; 4 - Crepúsculo de um Roman
� e - G. Greene; e 5 - Ben-Hur - Lewis Wallace.

(Para remessa de .publtcaçõas e informações:
Caixa Postal, 384 - Florianópolis Santa
Catarina)

CIDADE:

ESTADO:

As propostas, após preenchidas deverão ser enviadas para: ESCRITóRIO
IMOBILIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE IMóVEIS - Caixa Postal 1303

- PôRTO ALEGRE - Rio Grande do Sul.
'

O loteamento deste concurso está aprovado e registrado no Departamento de
Obras da Prefeitura de Viamão, sob n.? 1,.'175, e 110 Cartórto do Registro deImóveis sob n.? 1'28, elo mesmo município. Portanto, perfeitamente legalizado

e em condições de transmitir e re,giRtrar escrituras imediatamente.Se não fôr procurado, é porque 3 cart.ã ,chegou após as "tO primeiras ou não
estava certa. "OE".

SEMINÁRIO SÓCIO ECONÔM,ICO' DE
SANTA CATARINA

CALENDÁRIO
Dia 2 Recepção e alojamento dos Congressistas.
Dia 3 - Sábado

10,00 - Sessão solene de abertura
Teatro Álvaro de Carvalho
Almôço
Composição de Mesas das Comissões
(Faculdade de Direito)
Início dos trabalhos elas Comissões
(Faculdade de Direito
Cocktail

12,00
14,00

15,00

18,00

Dia 4

19,30 - Jantar
21,00 - Conferência (Faculdade ele Direito)
Domingo
!J,gO Trabalho de Comissões (Faculdade

ele Direito
12,00 Almôço
14,00 - Trabalhos das Comissões (Votação e

Redação de Atas).
18,30 - Jantar
20,00 1.[\ Ses"úo Plenária (Faculdade de

Direito)

Dia 6

7,00 - Parti d a para excursão
12,00 Almôço em Blumsnau
1<1,00 - Visita à indústria
17,00 - Partida para Brusque
18,00 - Jantar em Brusque
20,00 - Partida .para Florianópolis

Dia 7
Partidas dos congressistas.

MOl.ESTIA DE SENHORAS
c O L I C Ao S _0_ C O L I C A S

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CALCADOS JOY
apresenta

Modêlos' autênticos dos

Famosos Modelislas Mundiais
-. '�4

',-
;j i:��-,j
�� .

Italianos ,:�-., ,:L,_.�Franceses
••

Miro Abbà
Tradalte
,Solbier'a Mário
L. Banc�glioni
Bruno MaaU

Givenchy
Aurela
Heyraud
Roger Vivier (Dior)

VENDAS EXCLUSIVAS

....
"

a p o i o financeiro,POl' WALTER LANGE rN° 180

Em 1770 o Imperador Jo

I'':' 11 visitou um colégio
par.i moças pobres; mas de

origem nobre, fundado por.
sua mãe Maria Tereza.

Conversou com todas elas,
indagando as suas neces

sidades, suas familias etc.

Prometéu também conce

der a cada uma um 'pedido,
que seria atendido. Ficou

muito admirado quando
uma delas, uma linda con

dessa, pediu para entrar

num convento. Perguntou
se eiIR não preferia se ca

sar. Não, ela queria ser

freira. "Eu lhe dou um

dos meus oficiais para de

sistir do seu proposito de

entrar para o convento.
Por fim o Imperador lhe

seguem as negociações en

tre o magnata Hyman Can
tor, hoteleiro estaduniden
se e a Deutsche Werft, de
Hamburgo, para a cons

trução de dois transatlân
ticos turísticos. Cada na

vio tej.'á 95 mil tono e uma

passagem transatlântica
não custaria mais de 50 dó
lares.

Na cidade de Oldeslae .o de solou uma luz de vida;
juiz decretou a seguinte

I

também n inguem é tão ri

pena a um rapaz aprendiz I ':;0 que não tenha neces

de um marcineiro, porque sidade destas duas coisas.".
matou o cão-pastor do seu (Bezzel)
patrão: Terá que tratar
da sepultura do cachorro e

comprar um outro cão,
cducá-Io e tratá-lo com ca

rinho.

o célebre "engole-espa
das e facas" francês Cais
sard morreu em Le Havre
sufocado por uma espinha
de peixe!

"Achas que sou uma boa
coz in hei ra ", meu amor."
"Sim, querida, ótima." "En.

tão, qual é o prato que pre
feres para hoje?" "Quer i
da: sard inhas em lata."Um habitante da cidade

de Coalars recebeu da ad- Um especialista de pu l-
ministração do cemitério Segundo uma estatística mões em Nizza descobriu
local a conta do seu pró- trabalham na Alemanha que as pessoas que falam
pr io entêrro. Soube assim Ocidental 7L!.536 médicos. muito têm vida mais longa!
que tinha morrido poucos Isso significa que a cota Afirma êle: "'Quem muito
mêses antes e estava de- dos médicos é de 13,5 para fala vive mais e é êste (

vendo 'as despesas respec- cada 10 mil habitantes. motivo porque há mais viu
tivas. Depois da verifica- Desses médicos 10.436 são vas do que viúvos no munv l
ção do engano, o funcioná- mulheres. O número de do."
rio lhe disse: "Queira des- médicos-dentistas é de ....
cu l.par. Rasgue a conta c 30.275. - Além dos médi-
viva feliz." I cos 126.070 pessoas se de- I América, CUIDADO

di c am ao cuidado dos doen-
A �oc�edade Protetora, "�mund? é regido pe�o; tes; desses 84.195 são en- "

de Animais de Sydney, na movimento .circular do me- fermeiras e 9.38 enfermei- A Gazeta" pode dar
Austrália, solicitou aos do-I 00", disse o escritor

fran-I ros,nos de cachorros, que des .] .ês Francis Blanche. "O
_

liguem o rádio, sempre que I rato tem mêdo do gato, o Embora o Govêrno de I
êste estiver tocando uma - gato do cachorro, o cachor. Bonn tenha retirado o seu

música com canto de "So- 1'0 do homem, o homem da -----�--------------��-

prano", alegando qu'e ne- mulher e a mulher ... do - - - - -
- - - - - - -

nhum cão suporta isto, tor- rato." II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- II
nandc-se assim um áto de Ilhada para' consertos, reformas e pinturas de I
crueldade para com o ani- "Ninguém é tão pobre 1/ qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando 1/
mal! que não possa ser para 1/ para isso com um corpo ele mecanicos e pintores ii

outro mais pobre um raio II altamente especializados. II

,_li"se: "E se eu mesmo me

casasse consigo?" "Bem,
então não diria que não",
replicou a moça. "Com esta

resposta, disse o soberano,
prova que não está apta
p.. nl entrar para um con

vento. Indefiro o pedido."

o "BOLO".

ASSOCIADOS 'DA FRICTION MATERIAIS STA'N'DARDS INSTITUTE INC.U.S.A.

pros-

-..._

i'IXiNSIN!�
A VENDA NAS

'\

BANCAS DE IORNA'�

E REVISTAS

América, CUIDADO!

"A Gazeta" pode dar

o "BOLO".

A todos os vendedores de Cestas
de Natal e às pessoas

que desejem vendê-Ias sem prejuíze
de suas ocupações

'1

A SUPERCESTA IICOLUMBUS" tem o grato prazer de comuni
car o início de suas vendas para 1961 - cujo plano se tornou o

mais grandioso até hoje lançado no ramo! - e, ao mesmo tempo,
convida tôdas as pessoas interessadas a participar desta nova

campanha.

A SUPERCESTA "COLUMBUS" sente-se, ainda, satisfeita em

levar ao conhecimento dos interessados nas vendas para 1961

que AMPLIOU E MELHOROU CONSIDERÀVELMENTE OS
GANHOS DE SEUS VENDEDORES, proporcionando-Ines, além
da remuneração IMEDIATA E TRADICIONAL que continua sen

do paga no ato da venda, MAIS outra importante vantagem
financeira e sucessiva.

- ---.

.J

ECZEMA
Não permita que eC2("'!l1Ias, erupções,
micoses, manchas vermelhas, friel-

_______________________ ' ,u, acne ou ''psorialdll'' estraluea
I sua pele. Peça Mixo...... ao seu t.ar-

I
macêutlco boje m_. Veja �
IIlxodenn oc!lba com a eoce1ra e_ ,

minutos e ràpl� tonla lNIt

pele macia, clara o aveludada. ..
nossa ga ..o.Ua • a - .. "I'"
,..�

Os nossos planos especiais para 1961 referentes aos seus novos e

importantes ganhos ser-Ihe-ão confiados quando recebermos sua

grata visita nos endereços abaixo .

IICOLUMBUSII DÁ MAIS AO VElJ' Er)O- !
IICOLUMBUSII PAGA NO ATO i), v _�:JI

6.343.054,50
20.066,70
11.700,00
27.800,00
5.000,00

27.500,00
81.9.5.0.00
46.138,00
3.385,80

6.119.514,00

6.343.054,50

/'
6.119.514,6-0

»:

1.199.211,80

7.318.725,&0

Movimento da Tesouraria, em 12 de Setembro de 1960
Prefeitura do Município de Florianópolis, em 12 de Setembro

Saldo do dia 12 (em caixa) Cr$ 6.119.514,00
'

R E C E B I M E N TOS Administração Geral

RECEITA ORÇAMENTART Exação e Fisc. Financeira

Arrecadaçã 72.247,90 Educação Pública'

Depositante de dinheiro 448,00 EncargoE! Diversos
Resolução n. 12 Crédito
BALANÇO

de 1960
6.192.209,9()

68.600,00
4.550,00
5.500,rv
1.80Q,.

Especial 6.000,6-
6.105.759,90

6.192.209,90

6.105.71
1.199'>

7.304

A MAIOR ORGANIZAClo r A AMÉRICA
LATINA EM CESTA, DE NA!A -

115 lOIAS E 10 ruurs EM TO_ o J pi,i;

FLORIANóPOUS - RUA JERóNIMO COELHO, 16
JOINVILLE - RUA PRíNCIPE, 3!)�

E EM rÔDAS AS DEMAIS LOJAS E AGÊNCIAS NO ESTADO E NO PAís.

APEDITIVOS
�USIC:AOOS
DlAQIAM'ENTE OAS /9As28I1s.

INSTITUTO DE BELEZA - RUA TIRADEN
TES 23. TRATAR NA MESMA RESIDENCIA

.

-

Prefeitura de Florianópolis
Movimento da Tesouraria, em. 13 de Setembro de 1960

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 13 de Setembro de 1960

Saldo do dia 9 (em caixa) Cr$ 6.094.396,10
Administração Geral

Exação e Fisc, Financeira
Educação Pública
Saúde Pública

232.791,70 Serviços Industriais

15.866,70 Serviços de utilidades Pública

Encarg09 Diversos
Receita Orçamentacía
BALANÇO

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação
Depositante de dinheiro

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesom:aria .. ,.", .. , ,., .

Em Bancos . , , .

DISCRIMINAÇÃO DOE? SALDOS
Na Tesouraria

M. C. FREITAS
Chefe Serv. Contrôle

MARIO LOBO
Tesoureiro

.JUCELIO COSTA
Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OR. HENRIQU. PRISCO ORA. EVA B. SCHWEIDSON BrClILER PROJETOS, ORÇAME-N-TO-S-E-CO-N-ST-R{j--Ç-OE-S-
A CARGO DE

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇASI'ARA ISO

•• 'DlCO

Op.raoõ" - 00111.'" ae 81J11lo..
ra. - Cllnto. dt Adul*

CurlO de Eepeclalh:aOio no 1I01Pl
\al do. Servldorea do· "-0.

(servtco do prol. lIallano d. ,AIl
drsde). COllIUltu: Pela mllllhl DO

Hospital de Carld&dt. 'A 'ardl CI.

[6.30 bora. em <!Jantl 11.0 colllUl

tório, à Rua Nun...achado, n,
esquina da TlraClln'.. - 'rei'"
1766. R�ldêncla - Rlla .are.
chaI Gama D'I,a D.O 141 - TeJ.
1120.
.'

DR. WALMOR ZOMBR
GARCIA

Diplomado pela ,aOU1daCle Naolo..
01'1 de Medicina di Unl.,lINldad....

_do BrUlJ

Ex-Interno por concureo 4a ....r_

nldade_E.cola. (S.rvloo do prof.
Octávio Rodrlguea Lima). )b
Interno do Serviço a. Clrurllla 40

Hospital I.A.P.Ii1.T.C. 40 Rio 41

.Janeiro. Médico do HOIIPI.al 4.

Caridade 8 da I(a'.rnldad.1 Dr.
Cario. Corrêa.

DOENÇAS DI SINHO.AS
PARTOS - OPIRACOIS -

PARTO SilJl DOR pilo m6toc1o
Pllco-prof11l'lco

Conlultórlo: RUa Joio pinto D. 10.
dai 16.00 à' 18.00 horu. •..JI.Clt
110m horu marCadu. Telltont
8085 - Re.ldênela: Rua aeneral
Blttencoun D. 111.

DR. LAURO DAURA
CLINICA

�J.. 'flclall.ta em mol6allU d. 8t-

_�ti�o_<.�;.... e via. urln!rlu. Cura ra..

'1lcal "'li Inlecçóel agudu , orl

nicai, do aparêlbo ,enlro_urlnirlr
em ambc-. o. 1110. Oo.nçu dr

aparêlho Olg••tlvo o ele lla'tll1.

nerV080. Horirlo: IO� t,. 11 e

2 Ih àl C> bora. -- ConlUll{)rlo

Rua Tlradentel. 1% - 1,0 andar

- Fone 8246. R.. ldênC1a: •••

I,acerda Coutinho, 11 (Chiear. I.
Elpanha - rOIl. 1141·

Dr. Hélio Peixote}
'_"_
, ADVOGADO

Escritório - Rua J'ellpe
Schmldt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4. IResidênc1a Ala.meda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal MIl.
Telefone - H2t.

DR. NEWTON D'AVIL..t\
CIRURGiA G••AL

{ DoençlU de Se.u.b.or.. - proatO-
10g1a - III,rlcldaCll .6CIloa

Conlu1tõrlo: Rua Victor .el_
reUel n.o 28 - Tel.fon. 1107

Conlulta.: D" li horu Im dlla..,

,ResIdência: Fono. S·UI lU' II.

5O.nau, n. '11.

-" �Otlt.:lM"�·· I'H.-\L:o\ IS DE NOVEMBRO - .SQUINA
RUA FELIPIl 8CIDIIDT

!'lUA!. 'A SAHI:RANA" DISTRITO DO Jt81ZK11'O - C .....TO
_'...........................................

..•.n

l!;,speclali8ta em moléstia. de &ni;J • recto.

r ....atam.,nto de hemorroidas, fl.tulu, tu.
Clnl" •• anal

CONSULTÓRIO: - P,ua Cel. Pedro Demoro,
Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M.!TODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA
'

. ......&�]���F�..k���;�_-:."":�j
DR. MOORRIS SCHWEIDSON

CIRURGIAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENT'DS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE fARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA'OS X

Radiolog ist as : DRS. A. J. NóBREGA DE OI.I\'EIP.A
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - VelOicula Biliar - Rln!! _

Torax - Ossos - Intestino, etc.

RI!'trrosalplngografla Radiografia Obstétrica

(Gr�.&vidêz) - Radiologia Pediátrlca.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTÉ ADQUIRIDO
ENDER!ÇO: Rua Irmã Benwarda a/n ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo i.

(LlNICA SANTA CATARINA
Ginice Geral '

Doenças Nervosas e Mentais
i
f

Tratamento pelo EletrochQque com anestesia ;
lnsullnaterapla - Cardiozolorapla - Sonoterapia e :
Psicoterapia. �

Direção dos Psíquíátras - :

I
DR. PERCY .JOAO DE BORRA !t�DR. JOS.! TAVARES IRACEMA

..

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
• •

I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
• (Praça Etefv.ma Luz)

,

•

!._.� -.
'

Angusue - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual

MauricIo dos Reis -- advogado
Norberto Brand - advogadr)

Advocacia em geral no Estado de

Santa Catarina

STUDIO JURíDICO

Correspondentea:
INGLATERRA BRAS:tLlA

'it ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

,• Ed. SUL AM

.

.!RIC:A 50 andar.

Fones: 2198 e 2681
. "'1i> �ettll.1l' OI94!'·êl .

C�"De�artamento �e Saú�e�tPú�lica
f-��i��:� ;::: :-:���:

-:-.,,,&.r.ii:.,Ji:.�'f.,,,-';f:· ." _'".__
.�-�. <�§;4�__

-:....,�.
Rua Trajano

.

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt

Rua Trajano
Rua Trajano

, .' ,
.. ... • ,IQ .)1 .�t !-t ,�

l
�_!.I �._.:. �.. _.�. �.w.t� r\_ ..� ... fL�:

I ��� ';'r-_.
'.�- .4 ,���

O plantão noturno será efetuado pelas :armácias Sto. Antônio, Noturría e Vi

tória.

5 - sábado (tarde)
6 - domingo
12 __ sábado (tarde)
13 __ domingo
15 - terça-feira (feriado)
19 __ sábado (tarde)
20· - domingo
25 - gexta-feira (feriado
26 __ sábado (tarde)
27 - domingo

Farmácia catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia VitÓ'ria
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antonio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

<

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

Vitória. Y" i ,,' .� ,:'� r:&;;'?I:l�\é...! .i'.u.,.. ....i'joll ....�§....

(feriada)

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

(·feriado

ESTREITO

}i'armácia Indiana
Farmácia Catal'inense
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

11ense.

O plantão natul'llo será efetuado pelas tarmácias do Canto, lndiana e Catari

A presente tahel:í não ppderú S(::I' alterada sem prévia autorizaçflo dêste Depar
tanH')1to.

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.? 167 - C.R.E.A. - 10.& REGIAO - S:\
Rua 14 de Julho, 465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

CS%SS'<S%,..S,..'S% -;;:';:%%%%$%%%%SSSSSS%SSSSSSSSSSS%'

E. VIE'GAS ORLEc.

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ÁNDAR TELEFONE, 2248

�
.

'SSSSS%%·S�SS%SSSSSS%S%SS%S%SS%%%%S%%SSSSSS'

Escritório de Adyocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Flnrtunópolís
Dr. Acâclo Garlbaldl S. Thiago
Dr. José de Miranda. Ramos
Dr. Evllásl0 Nery caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis. comerctats, crímí
nais e tlscaIs - Administração de bens -_ Locação e ven

da de Imóveis - NaturaUzação - InventárIos - oobran
ças - ContabilIdade' E'1lc.rltas, ba.lanços, anãlisel' � perlclu

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

para o. URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de

aperfel�o�mento na especialidade, nos Hospitais de

M?ntevldeo e Buenos Aires, só reiniciará sua clinica de
crranças em dezembro depois do dia 10.

João Morilz s 6.
-------------------------�

T e r r e n o s
V e-n d aa

Loles excelenles pari construção ime
diata á rua Almirante Lamêgo, 111,
próximos ao mar, a 100 metros do
ponlo de ônibus. Estuda-se facilidades
de pagamento.
Trafar na mesma rua no n.o 144.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla
-

DRI GERR'EIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação :por

ULTRASOiN e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUlSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.

. DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINVSITES pelos mais modernos processos. Opera em

'todos os HOSPITAliS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35. (em

Ú'en te a Radio Anita Garibaldi).
RESIDÊNCIA -- RUA FELIPE SCHMID'I' 99

FOKE - 3560.
REINICIARÁ A CLINICA NO PRóXIMO Me:S.

LIVRO PRESENT� DE AMIGO

Jorge Silveira
REPRESENTANTE DE· LIVROS

distribuição -__ publicidade - cobranças - informa
ções: Queira tonsultar-nos sôbl'e quaisquer livros:
naçionais - estrangeiros - técnicos __ científiC'Qs
literatura em geral.

- CAIXA POSTAL, 258 -

Flol'Íanóp())is - Estado de Santa Catarina
EDITORAS: ALBA - CLEOPATRA - REVISTA

LEGISTAÇÃO TRABALHLSTA - LIVRARIA JARA·
GUA, DE SÃO PAULO - LIVRARIAS ")EDITORAS
REUNIDAS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 28 - 2°
ANDAR - SALA 8. DAS 9 AS 11 FfORAS.

---' __-,o:-_.....
=.......__'Ii.J::,)1'.�'OiIII_""r...' -=_......�......_-__·_..,,'I"" IR:U:l"...'IlI"...,.,_�

EDITORA "0 ESTA.DO" L [D.'\.

t!O'8�
a.. C.a.lh.lr. )bafra 110

Telefone 8022 - Cxa. Po;tal 139

IDderiçe Teleeráfico 1STADO
��.�,
--_:,

.

Rub... d. A..rnI'c1A Ramol

o.a .·N T.
Domlnaoa Fernande. de Aqu la o

a. DA 'rOR 18
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andr4
Nilo T'adasco - Pedro' Paulo Machaáo - Zury �bcha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenaí

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr, Oswaldo Rodrigues Ca bral
- Dr. Alcides Abreu - Prof, Carlos da Costa Pereira -

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

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltc!
Lange - Dr. Ar.yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralêcío Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalhe
- Fernando Souto Maíor - Rui Lobo - Roze��o V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.
__. '''''�, "'"!'"" .

,,�._� l, .... ��

POBLfCID.li9.
Osmar A. Schllndwelm - Aldo Fernandt--:: _:_ VirgUlo mU
- Ivo Frutuoso.

HIPR.SINl'AfilTI

l"'pre"Jltaç6ee A. 8. [Ma LI4I.
RIO:- Roa �lla;;ol' Daatu " - , .. hl4a,

TU. 111.14
8. Pul.

-

R.. Vlt6r1a 167 _. eq,.t n -

Tel•• '-8t..
�rvfç. TeJeldflco da UNTT.D PRBSS (li - p ,

AG.NT.S • CORRxepO!\lD.NTJ:P-
'I. TMO....unlclplo." �ANTA CA'T ARIN.4.

AMl1NC_ JB
""".atr, ce_ir.to. d.e acorll. co ... t .. .,..la •• viICor

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artizos assinados.

L O T E S
Com grande facIlidade de pagamento, vende-se lotu

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, l)ró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construír sua
casa, Imediatamente.

Vendas: Edlficlo Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone .2391 e 3426.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infl'a Vermelho

r reparo de cavidades pela alta velocidáde
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consllltórjo e Residência:
RU.a Jerônimo Coelho 16 __

'

1.0 andar __ Fone 2226
Exclusivamente c:om hOI'as- marcadas

.

Dr. Helio FreUas
DOENÇAS DE SENHORA•.,

PARTOS - CIRURGIJ. _

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe-,

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (&.:I la

do da F-�mác1a do Canto).
Res.: �,..ntos Saralva, 470

- Estreito _:_ Fones 2322 e

8387.

LEIA
Panoram
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as 'bancas-

���'1"'... "

Rápido �'BARRIGA. VERDE" SIA
Transporte de _Cargas

J: J: J:

Em Organização
Trilfego �lÚluo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Hodoviários"

Matriz
FLORIANÓPOLIS

FUlal
SAO PAULO

Rua.Anháia n. 740
Telefone: 52.74-711

Agência - SAO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Ti!l. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentlno n. 11

Telefone: 34.90
Caixa Posta) n. 511
End. TE'l. TRANSVERDE

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

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES •

LAGUNA
TUBARAO (FlUal)
CRICIUMA
ARARANGUA

AtendL'mos U.5 seguintes praças: Biguaçú São José,
S;10 Pedro de Alcântara, Palhoça, Ari:iú, Santo
An�aro da Impel'atriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa

QU.1I11. Paulo Lopes, fmbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
Ciuma, �raranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

OtODl. Teresópolis, NanuQue e F'ôrto Aleare.

LOTE
Vende-se ótill),o lote, sito à rua Urbano Salles
área 400 m2. Informações Edifício Montepio:
:j.o andar sala 305 -- fones. 291 __ 3426.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAlS ANTIGO DIARIO DE 8. CATA.BINA Florianópolis, Domingo, 27 de. Novembro de 1960
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QUINZE iRIAS. DAS PRINCIPAIS CIDA'DES DO ESTADO, CONCORRER,ÃO AO TíTULO "MISS IElEGANTE BANGÚ SANTA CATA�
RINA 1960" O ACONTECIMENTO, ESTÁ M,ARCADO PARA O DIA TRES PRÓXIMO, NOS SAlÕES DO (.LUBE DOZE DE AGOS-
TO A RENDA DESTA NOITE DE

y
ELEGÂNCIA E CARIDADE REVERTERÁ EM PRÓl DOS NiECESSITADOS.
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ASSEMBLEIA GERAL �XTR�O�DlNÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas a compa-

a, sede social à Rua Ruy Barbosa, 21, nesta
recerem<, ,

cidade no dia 5 de dezembro do corrente ano, as 16 h�.
ras a' fim de reunidos em assembleia geral extraordi

ni'u:ia, deliberarem sôbre a seguinte
, ORDEM DO DIA

10 _ Aumento de Capital;
20 _ Reforma dos Estatutos;

30 _ Assuntos Diversos.

Brusque, em 23 de novembro de 1960.
Ernesto Guilherme Hoffmann - Dí retor Gerente

Aloisio José Schwarz � Diretor Gerente

Carlos Cid Renaux - Diretor Comercial

-
- - -

1/
I/A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare

/Ilhada para consertos, reformas e .pinturas de

// qualquer tipo de bLiclatas e tric�clos, co.nta�do
1/ para isso com um corpo de mecan icos e pintores

/ I altamente especializados.
II
/1

AlUGA-S�E
Uma casa à Avenida Mauro Ramos, 214.

Tratar à R. Conselheiro Mafra, 27 - 'I'el, 3698.

( 1 í N'i t A D E N T Á R I A
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

,��*�"

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

DR. JORG� SEARA POLIDORO

HORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00
horas

.

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

CONSULTOnIO: Felipe Srhmidt, la.- 1° andar

-- sala 2.

VENDE-SE
ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praía particular)
RllU José Elias

CENTRO

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

Rua Cons. Mafra
Casa

Rua· Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa

Rua Almirante Alvin
Terrenos

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

Avenida Mamo Ramos
'I'erreno
Rua Frei Caneca
(Chacara Stodieck)
Terrenos
Rua Almte. Lamêgo
(c/Praia particular)
'I'e rreno
Rua Hermann Blumenau
Trrreno
nua Dr. Urbano Salles
'I'e rreno

ALUGA-SE

Salas p/escritórioCENTRO .

Rua Conselheiro !\lafra

Sala Ampla p/ Escritório Rua Alvaro de Carvalho
Rua Gerônimo Coelho Sala Comercial com Insta-

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO El\·1f :10

MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA

çÃO, RUA4S JUCA DO LO IDE E DES. PEDRO

SILVA.

INFORMAÇõES SEM

COMPROMISSO E' IDA I
· ·

.

C�" JI'{J!,[Ç
� RUA F'(UPE sQ-tMIOT :n 5.,(0 lA-Eel são LUllAO LOCAL.

INFORMAÇÕES DETALHA

_ DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n,? 37 - Sala 2-A

S/A In�usJrias Reuni�as f. Matarazzo
Encerramento da Subscricão de Acões Preferenciais

• •

�
i
•

i I
I
"

'L
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�
WILLYS·OVERLAND DO BRASIL S. A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,..

PROGRAMA DO-MES
NOVEMBRO

DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAçõES._

DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

DISTRIBUIÇAO DE BONIFICAÇAo EM AÇÕES
E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

aviso aos acionistas

A VYI.LLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A., INDÚSTRIA E COMéRCIO
participa que, em cumprimento ao decidido pela Assembléia Geral
Extraordinária de 28 de outubro de 1960, desde o dia 21 de novembro
está se�do distri?uída uma bonifica5ã� em ações equivalente a 10/,0das eçoes possUJd�s _

pelos Srs. �clonlstas, no capital da sociedade,
observadas as condições es+abelecidas na referida Assembléia.
Participa, também, que, desde o mesmo dia 21 de novembro está
sendo pago o dividendo n� 14, relativo ao trimestre compreendido' entre
I! �e julho � .30 de setembr� d.e 1960, desta vez à razão de 3,8889/'0'
a fl� de facdltar aos Srs. ACIonistas o pagamento do impôsto de renda
devido, tanto sôbre o dividenclo em dinheiro quanto' sôbre a bonificação
em ações acima referida.
O pagamento do dividendo e'a entrega das ações da bonificação serão
efetuados pela seguinte ..forma: .

aI �S AÇõES NOMINATIVAS, pela remessa ao acio
nis+a, pela Deltec S. A. Investimentos, Crédito e Fi
nanciamento, em carta registrada, de çheque nominal
e do título representativo das ações de bonificação.

b) ÀS AÇÕES AO PORTADOR, o acionista deverá fa-
'z:r. a entrega dos cupões n� 14, correspondente ao

dividendo, e n� 34, correspondente à bonificação em

açc.es. Como a importância do referido dividendo
corresponde exatamente ao impôsfo sôbre a renda
que a sociedade recolhe sôbre as ações de bonifica
ção e o dividendo trimestral na forma ao portador,
o acionista não receberá aquêle dividendo em di.
nheiro, que será destinado a reembolsar a sociedade
pelo que ela pagou.

Guy Madison, Frank Loveiov e Helen Westcott.

V E N D E-S E

I

. I
I

// VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro, Mafra
// 170, com bôas dependências, claras e arej adas, fôrros em

I/alto relevo soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
/1 lampadas � grande quintal. O referido imovel está 1.0

// alínhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
// urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
// nora, A venda é por motivo de viagem.
/1 --------------------

Apartamentos: ALUGAM-SE
Alugam-se apartamentos de fino acabamento em

predio recem-construido, com espetacular visão

pano-Irâmica da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo eonti-
. aente. Apenas dois apartamentos por andar, contendo 3

Iormitór ios, ampla sala de jantar, banheiro completo
.ozinha espaçosa, terraço de serviço com tanque, quar-.
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima

praia para banhos e ótimo local de Ipesca. .

'

Ver à rua Almirànte Lamego e tratar na Joalheria
Muller a rua Trajano 4·C.

VENDE-SE
Uma CASA de alvenaria com 10 cômodos, duas

'rentes, instalação completa, terreno amplo, ótima vista,
situada no Bairro de Fátima, no Estrêito.

Motivo: viagem
Informações com Agisse na CasEr. 'di,13orr;lC)l;1

F'lorian;Ópolis.
.

! : ' Jç ""'1'-, 7'.� c-
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Estado de Santa Catarina
Banco Ind. e Com. de Santa Catarina S. A. "INCO"

São Paulo, novembro de 1960.

A DIRETORIA

DOENÇAS DO CORAÇÁO

-9-

TONICARDIUM poderoso cardiotônico_diuretico é

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

ínu.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

TONICARDIU1V( O T'SNICO DO CORAÇÃO.

r.=====��==========�=================
r-----__�.
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Vai construir?
TACOS DE LUXO

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLINDNER
Representantes nesta Praça

INCAS REPRESENTAÇÕES LTDA.
Rua João Pinto
Florianópolis.

DIA 27 - DOMINGO - Brotolandia em

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

Com o 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

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

Como encerramento da subscrição na data supra, será an-I'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'
dalTIoda. '

_�_.;�;& �I 1:... :.

Anunciando o encerramento da subscrição, a SIA Indús- ii
trias Reunidas F. Matarazzo congratula-se com todos os novos I)
acionistas e convida os futuros subscritores a acelerar as ope- I CLUBE RECREATIVO

6 DE ,J A N E I R O
rações de investimento, tendo em conta a sua relevante impor
tância econômica, representada pela garantida participação nos

lucros da Emprêsa,
'

,

ESTREITO

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Hoje em·SãoP aulo o Campeão
Mundial IEder Jofre

Eder Jofre, novo cam

peão mundial de peso-galo,
deverá' retornar hoje a São
Paulo acompanhado de seu

pai � preparador Kid J0-
fre e do argentino Ricardo

Gonzalez, seu sparring nos

treinos. Grande recepção
deverá ter onovo "rei" dos

"galos".

II Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- II
II cicletas, encontram-se a venda 'na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo II
II menor .preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154. II III: I

'1'1"
I

I
I

I

L�

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

Na Várzea C A N C E R DA P É l E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS DEPILA

ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
Domingo próximo deve

rá excursionar a Paulo Lo

pes o esquadrão do Uni?os
que à tarde enfrentara o

onze local do Paulopense.
A embaixada do Unidos de

verá deixar esta Capital às

primeiras horas de domin

go, viajando efh dois ôni

bus especia'is.

-lVIÉDICO
Assistente da Clínica

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CÜlNSULTORIO: Rua Trajano, 29 - 10 ando
ATE1\.TDERA' DURANTE O }\ms DE JANEIRO
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II
II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
1/ lhada para consertos, reformas e .pinturaa de

/1 qualquer tipo de Biciclatas e triciclos, contando
II para isso com um corpo de mecanicos e pintores
I/fi ltarnente especializados.
II
// - - - - - - - - - - - - -

•

..J

óculos
para
leitura

cD
'j
Q.

Uma CASA de alvenaria' com 10 cômodos, duas
frentes; instalação completa, terreno amplo, ótima vista,
situada no Bairro de Fátima, no Estrêito.

Motivo: viagem
Informª.Ç9.�s Com Agisse na Casa da Borraeha (

Florianópolis. '
,

! ; l) ,Me '�''''I.'

Yai construir?
TACOS DE LUXO

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLÚBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLINDNER
Representantes nesta Praça

INCAS REPRESENTAÇõES LTDA.
Rua João Pinto
Florianópolis.

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

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em

alto relevo, soalho de' tacos com desenhos, lustres, glôbos,
tampadas e grande quintal. O referido ímovel está 110

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

DE ,JANEI RO
ESTREITO

II
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II
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DIA 27 - DOMINGO - Brotolandia em

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

... .. �"";,;.��_

�� S/A In�ustrias. Reuni�as f. Matarazzo·
;: Encerramenlo da Subscrição de Ações Preferenciais
II
II
1/

Com o' 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-

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, atribuída aos subscritores"
cujo investimento, além das imediatas vantagens, revela-se par
ticularmente interessante diante da perspectiva de estabilização
da moda. '

I

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.
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Na próxima
viagem

leve também

.... ,
....

t
o seu garoto •

j
c
J

!...paqando pelO

poderá agora gozar

3S suas férias

pagando as passagens

após a viagem em suave.

prestações mensais

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

informações: Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL
Fones 21-11 37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt, 24

o l4A.lWJr Co1\CUrSO de
Ca.J.o

. Populhr do 8ro..&t�

A VOZ DE OURO

1960
"' pela
RÁDIO GUARUJÁ
EM ONDAS MEDIAG r CURTAQ-,

...

fARTIC'PE E GANHE fgTE� PREMfO�=

,.

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIA 25 - BINGO DA "SAGRADA FAMILIA".

DIA 26/11/60 - FESTA DÁS NAÇõES.

DIA 29 - Cinema - '''Investida de Bárbaros" com

Guy Madíson, Frank Loveioy e Helen Westcott.

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

Firedio recem-construido, com espetacular visão pano
râmica da baia norte; ponte Herc ilio Luz e todo contí ,

nente. .Apenas dois apartamentos por andar, contendo 3
dorrnitórtos, 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 loc-al de IP'esca.

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

1\

V·ENDE-SE- POR MOTIVO DE- MUDAMCA
.

. t

Vende-se por motivo de mudanca o Instituto de
Beleza �:'J\'Iacriff", situado na Rua 'João Pinto anexo ao

.
.
t· -

- ,

Hotel Royal- Informações. no local, Horário comercial.
r

-

APEDITIVOS
tAUS/C'AD0S .... ,;iI.

DlAPIAM'tNTE DAs19As23HS
"
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( A N C E IR DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS DEPILA
ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIOZON
-MÉDICO
Assistente da Clínica

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CONSULTORIO; Rua Trajano, 29 - 1° ando
_ATENDERA' DURANTE O M1l:S DE JANEIRO

I ,
,

• UM RADIO FONOGRAfO ABC 1960 PARA O
VENCEDOR 00 CONCUR90 EM QANTA CATARINA

·UMA VIAGEM AOg fQTAOOg UNIDOG P(LA REAL
EgrAOIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

/

• CONTRATO EM RÁDIO t TELEVI9,40 POR UM ANO cD

�AO vrNCEOOf< DA FINAL Jt HORARIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30

�. I horas

rnfbcr,°f'f1All na ftlÍOIO nIlA"U-1A" du ----.le o
' !:. Baa. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

!.-j v-v> KI'\ \7UIV\ u. rdfIT ! DR. JORG� SEARA POLIDORO

. j �I $ ETE

horário come.n�ia',
_ ��

HORARIO:
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CONSULTORIO: F'elipe Schmidt, 19 10 andar
-- sala 2,

COM CLíNICA DENTÁRIA
'DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERÇA-FEIRA, S E R Ã O
ENTREGUES AS MEDA
LHAS "'HONRA AO MÉ
RITO" NA PREFEITURA
MUNICIPAL, ÀS DEZ HO-

RAJS, para as Treze Mais
Elegantes Vitrines da Ci
dade de 1960. A Modelar de

o sr. e sra. (filhas) Arno
Buerger, na sua confortá
vel residência, numa pose
especial para o fotografo

do colunista

Modas,' Bazar de Modas,
Drogaria e Farrnacia Ca
tarinense, Casa Camargo,
Casa Londres, Casa Kot,
zias, Galeria das Sedas,
Jane Modas, Hoepe.ck Fa
zendas, Magazine Hoepeck,
M"odas Cliper, Yolanda Fi-

lial e Veraluc ia.

,\, destacada firma "Perei-
_r.� ,
_""-'.e

.

l'a Oliveira", inaugurou
ontem, em Blumenau, uma
filial à rua 15 de novem

bro n. 1405, com um ele
gante coquetel. ,

Adivinhe qual a reparti
ção pública, que possue
dois mastros e içou num

dêstes somente a bandeira
do Estado, no feriado esta
dual do dia 25 pp. O cerí
môn ial não foi cumprido
como devia ...

"Operação Imprensa", nas

c omemorações da "Semana
ela Marinha" em tôdo' o
país .

.

}, ,

DEZEMBRO
\

para
i
I
!
1
,

concorrer

em
--

1960
(pela Loteria Federal)

!

;,;�
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em casas e automóveis
Comece o ano de 1961 'em

SUA CASA PRÓPRIA ou com o seu
,

AUTOMOVEL sorteados pela COLUMBUS

,

ESTA E A G��ANDE OPORTUNIDADE DE, TODOS OS' PRESTAMISTAS '�COLUMBUS".

A MAIOR ORGANiZação DA aMÉRICa LATINA
EM CESTAS DE NATAL - 115 LOJAS E .

10 FILIAIS EM TODO O pais
.: j

Rua Tenento Silveira, 29 Florianópolis1.° andar

Eis algumas das numerosas casas lorteadas e já entregues pela COLUMBUS
no Sul do Pais (1)

Sergio Luís Pires - Rua Anchieta, 295 - Curitiba - PR
Valor do prêmio, Cr$ 1.000.000,00 - Escritura lavrada no 5.0 lobo de Curitiba
Livro 34, fi. 115 - Cornê 64.958.

David Baungqrfner - Rua Azambuja - Vila Guabiroba - Brusque - se
Valor do prêmio, Cr$ 400.000.00 - Escritura lavrado nó 1.0 lab. de Brusque
Livro 99. fI. 169 - Cornê 43.432.

Rogério Amarante Machado - Rua CeI. Fausto Souza, s/" - Lages - se
Valor do prêmio, Cr$ 500.000.00 - Escritura lavrado no 2.0 Tcb , de Lages
Liv....o 180. ils. 163·V - Carnê 84.149.
'"

Guilhermino C. Primo - Pça. Rio Bronco, esq. Av. Rodoviária - Paranavaí _ PR
Valor do prêmio, Cr$ 500.000.00 - Escritura lavrado no lab. Pagliano
Livro 2. fls. 164/7 - Cornê 25.010.

Romildo Severino de Almeida - Rua Antonion, 1465 - londrina - PR

Valor do prêmio, Cr$ 400.000�00 - Escritura lcvrodc no 1.0 Icb . de Londrina
Livro 200. fI. 146·V - Carnê 93.862.

Afilio Pognozzi - Vila Siom Brasselva - Londrina - PR
Valor do prêmio: Cr$ 400.000,00 - Escritura lavrado no 2.0 1ob. dI... Londrina
Livro 123, fls. 27-V o 30 - Cornê 57.393.

II) Deixamos de publicar a relação total, por ser muito longa. A COLUMBUS é.
a firma que mqis casas sorteou e entregou até hoje. Essa ofitmação é de inteire

responsabilidade da Maior Organização da América Latina em CestCls de Natal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOVOS GENERAIS DO EXÉRCITO
BRASíLJA, 26 (CP)

Despachando na pasta da

Guerra, o presidente da

República assinou decre
tos promovendo, ao pôsto
de general_de_brigada, os

coronéis Sizeno Sarmento,
Alvaro Tavares Carmo,
Arnaldo Augusto da Mata,
Alfredo Sout.o Malan -e

Antônio Henrique Almeida
de Moraes. Na mesma

oportunidade, foram as

sinados outros atos, trans
ferindo para a reserva re ,

Imunera�a,os generais Ni
lo Sucupira e Jaime de
Almeida.
Também foram promo

vidos ao pôsto de general
de-divisão, os generais-de
brigada Emílio Maurell
Filho e AUgU9to Cunha
Magessi Pereira.

loteria do Estado de Santa Calarina
RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ONTEM

3.922 Cr$ 500.000,00 Brusque
5.173 Cr$ 50.000,00 Praia Grande

1.432 Cr$ 30.000,00 Mafra

6.539 c.s 20.000,00 JoinviIle
6.787 c-s 10.000,00 Rio do Sul'

EXTRAÇÓES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1960

DIA 2 CR$ 500.000,00
9' CR$ 500.000,00
16 'CR$ 500.000,00
23 CR$ 1.000.000,00
30 CR$ 500.000,00

"

"

"

�
. �

.

O nobre engenheiro José· Hulse, não por osmose

com a circunstância de filho do governador, mas pelo
seu próprio e intrínseco valor, tem-se distinguido S�I-
periormente, dentro e fora da carreira. .

.

Frutos do seu inegável mérito e conhecimentos es

pecializados, aiguns cargos - ou melhor e�carrgos
todos de sacrificio, vieram-lhe ás mãos: diretor. da
CELESC, engenheiro contil'atado da Comissão de Ener

gia Elétrica, presidente desta entidade, em comissão.

Preside também a Associação Catarinense de En

gen:heiros. Nesta função, como nas demais, vem mere

cendo QS aplausos unânimes da c]asse, pois tem sido
um extrenuo defensor da situação dos colegas_

Ainda a'gw-a, por exemplo, foi criado o quadro d,�

engenheiros da Comissão de Energia' Elétrica:, da qual
faz parte e à qual preside. A carreira começa com os

vencimentos de 28 mil cruzeiros e vai até 34 lÍlil. Neste
final existem duas vagas, esperando por alguem ...

São e serão os titulares desses cargos, na sua quase
totalidade, os engenheiros mais novos a serviço do Es.
tado_ Diante desse fato, Iressa.lta uma -pergunta: como

ficou a carreira de engenheiros do Estado, na qual ser
vem os mais antigo.s? Por um lamentável engano, desses
que "d·�scem do além", essa ca.rreira foi passada para
trás: começa em 22 mil cruzeiros e já termina nos .2'"4. O
seu final não atinge o início do quadr� da C.E.E. Os
recrutas 10g!rarÇlm os' veteranos, para tristeza da justi
ça e da equidade_ Mas o dr. José Hulse, devotado Pre ..

sideníe da Asso-ciação não sabia disso. E agora que fica
salJ.endo, vai entrar em ação, na defesa dos velhos co

legas, há tanto no serviço db Estado. Por mais seja,
l}ara que não digam que na-ILUSTRE CASA DOS HUL
SE a lei número um. é !li "do Mateus, pr,imeiro os

teus." E depois, aindà, para que, se ficar quieto, não
lhe" l'epiJam a advertênsia dI} Ball:ata, na peçâ de .Toraci
Cilltlnl'g'O: - ('É feio, 'é feio, é feio". , .

ACHAS AO LUME

NEGRA
Jcsephine Baker, dançarina
notával Que todos conhece

mos, acaba de adotar uma

criança, segundo notícias
que vem de Caracas.
Bem, nada de mais. Algu

mas pessôas, às vêzes ado
t3l1l1l ,criancas.
Mas Josephíne adotou

até agora, dez, o que já é
abusar um pouco do direito
de pegar cl'iaturas enjeita
das.
E muita gente fica por

aí, coonentando o fato.
Pobres criancinhas"

Abandonadas pelos pais
desnaturados.
Pais desnaturados um,

sebo! Dão os piás quãse
sempre, pelo amor que têm
a êles. Para que não pas
sem fome juntos.
Que dizer dos que po

dendo ter e educar filhos,
Os estrangulam antes ou

imediatamente depois de
nascidos? A "êsses, nem as

fornalhas dos _infel'nos são
suficientes em-quantidade t'

intensidade.
Que dizer também, dos

que podem enfiar erra suas

casas um dêsses pequeni
nos, e nada fazem, a não
ser falar?
Anova filhinha de Jose

phine indiazinha de me

nos ele dois anos deve an

dar muito Iarnpeira.
Salve ela. Irmã de nove

outros, todos escurínhos.
Pretinhos amarelinhos, ve�
melhínhos. Brancos não.
Existe muito branc� para
ajudar brllinco.·

Isso\ é o que pensa a ne

gra Josephine Baker, cUjo
exemplo deveria fazer cho
rar de vergonha aos bran
cos.

Se branco tivesse vergo
nha.

S. Lima e �iIva

DIA DA INFÂMIA
- .

1935 / 21 de NOVEMBRO / 1960
25 ANOS SÃO DECORRIDOS DAQUELAS JOR

NADAS TRÁGICAS ... E NINGUÉM IMPEDIRÁ QUE
A NOSSA GRATIDÃO, QUE O NOSSO PEINf"AMEN
TO, NESTE DIA DE RECORDAÇÓES, VÁ ENCHER
DE FLôRES OS TúMULOS DAS VITRINES DO CO

MUNf>lVIO, DOS QUE IMOLARAM PELA SANHA
SANGUINÁRIA DOS BÁRBAROS TRAIDORES, DOS
COVARDES SEGUIDORES DA BANDEIRA VERME
LHA DA FOICE E DO MARTELO!

NÃO SÕlV1E:NTE OS MILITARES, OiS úNICOS A

HOMENAGEAR, NUM PREITO DE RESPEITOSA
SAUDADE OS COMPANHEIROS MORTOS TRAI

COEIRAMENTE; E SIM TôDA A PÁTRIA BRASILEI

RA, POR TOD�S AS SUAS CLASSES, NUMA VER
DADEIRA E CONSAGRADORA ROMARIA CIVICA.

A INGLATERRA CONFIRMA AS
QUALlDAD:ES DOS TECIDOS RENNER

Na foto Mr. Armstrong quando, em companhia do S'·.

A . .T. Renner, examinava os tecidos Renner cuja quali
dade atestou oficialmente.

Mr. Reginalrí' Armstrong,
famoso alfaiate inglês e

presidente da Federação
Britânica dos Alfaiates veio
ao Brasjl numa promoção
dra Revista Senhor e, na

qualidade de Embaixador
Especial da Moda Mas
culina Inglêsa, visitou Pôr
to Alegre, a convite de
A.J. RenQer S. A. - Indús
tría do Vestuário. Na Ca

pital tio Rio Grande do
Sul MI'. Armstrong
t e v e oportunjdade d e

conhecer a Fábrica Renner
e de examinar no 10::.a1 to-'
dos Os passo sda fabricação
de tecidos e roupas Renner.
Nesta ocasião, frente ao

progresso ténico obtido pela
importante organíaação gaú
cha Mr .. Armstrong decla
rou oficiaLmente, ralarr: o
em nome da entidade que
represen tava: _

"Estou agradavelmente

surpreendido com o alto

padrão Ldcançaclb pelos fa
bricantes de tecidos no

Brasil. Escolhi os' tecidos
Rcrmer por seu alto padrao
de aparência e qualidade,
para apresentá-los em Lqn
dres, a capital mundial <da
moca".
Finda sua visita ao Bra

sil, Mi'. Armstrong incluiu
em sua bagagem alguns
cortes de tecidos leves de
A.J. Renner que ,pretende
mostrar, em Londres, a

seus colegas \J<e. profissão.
Como lhe foi úbdo observar
a" partdcularjdades do gos
to brasieliro no vestir, Mr.

Armstrong pretende, com

Os tecidos Renner criar uma
nova linha de morlelos, nos

quais o estilo britânico,
másculo, sóbrio e confor
tável será adaptado ao gôs
to 'dos homens elegantes
do Brasil.

REPRESENTANlE
Precisamos de um nesta praça, para venda de

artigos de importação, ferragens, miudezas em ge

ral, seCOR e molhados, etc ..

Interessados queiram escrever, indicando refe

rênl:ias à

GLITZ S.A.

CeI. Lara Ribas:

� lavrador ao lado. do professor cora :plelam. idéia em-

,polgante - Sanla Catarina encontrou-se a si mesma

discutindo problemas, soluçõe's que servirão a gerações
"Sempre se teve em mente fazer em Santa Ca- l�ndo ângulos que até en,

tar ina um seminário visando, preliminarmente, o t:;to eram quase
h
desconhe,

"
., . .

d FI cídoe para os omens que
desenvolvimento da area htoranea vls111�a e ,0- trabalham nas cidades."
rianópolis, por ser uma região que mais necessita TRABALHOS TERÃO BO-

de uma pesquisa, tal como foi feita, para se pl'OCU- LETIM DIARIO - EQUI-
rar uma solução que viesse comandar uma batalha PE \lO�OGÊNE.A,.

"Quando o Bemínárto
decisiva 'contra o sub-desenvolvimento ali reirian- entra em sua última fase
te. - Quem nos fala é o .cel, Antonio de Lara Ri- e que, pelas noticias que

bas, diretor da Divisão de Administração do SESI tenho, com êxito invulgar
Nacional estudioso dos problemas de Santa Catarí- - manifesta ainda o cel.

, Lara Ribas - nunca é
na e um dos supervisores do 'Seminário Sócio Ec-o- demais repetir que o em,

nôrnico. preendimento , deVe muito
A IDÉIA DO SEMINÁRIO SE MULTIPLICOU ao sr. Lidio Lunardí, ti-
_ "A idéia original, entretanto - continua o tular da CNI, ao dr. Jacy

Montenegro Magalhães,
cel, Lara Ribas - evoluiu, tendo encontrado no sr. diretor da Dívíaão de Es,
Celso Ramos, presidente da Federação das Indús- tudos e Planejamento do
trias um estruturador grandemente interessado em SESI Nacional, ao prof.
fazer com que a mesma abrangesse tôdo o território Eurico da Costa Carvalho,

supervisor técnico do con,
catar'inense, havendo êste

,
encontrado de parte do clave, e a uma equíp., pre.

sr. Lídio Lunardi, ipresidente da Confederação Na- ciosa de colaboradores.

cional da Indústria, apôio completo. Do patriotismo operadores de máquinas,
.

d tid d d técnicos em gravação, me-de ambos, da simbiose das nas en 1 a es e a co-
cânógrafos que dia enoL

Iaboracão de tôdas as classes, aqui no Estado, re- t.e, no Rio, coordenam o

sultcu
J

o Seminário Sócio-Econômico, idéia arrojada material colhido nás reu,

e pioneira, não se tendo notícia de outra que se níôea informais, elaboran,

realizasse em tais moldes e com o mesmo resultado.". do os documentos aprecia,
dos e a apreciar. Em San-

"'A motivação de se realizar um seminário ado- ta Catarina, a equíp., da
tando-se métodos e processos novos, nasceu justa- FIESC, do SESI e do SE-
mente do fato de se compreender que hoje não se NA!, em um entrosamento

Pode realizar coisa nenhuma sem que Q povo a ela perfeito, concorreram de
maneira capital para o

tenha estreita vinculação. êxito do Seminário.
TI:

.

ist.o tanto é verdade uma personalidade ínvul, "Desejo comunicar, fi-
que, obtidos os prime�Eos gar no sentido da apreen, nalízando estas declara,
resultados com as reumoes são total do problema e ções, que o Serviço de Re,
informais iniciais, foram cuja promoção foi por êle lacões Públicas da oonre,
lançados os seminários do de tal órdem executada, deracão Nacional da In,

Espírito Santo, da Ama. que o Seminário se trans, dústria fará díetríbuír nas

zônia e recentemente, do formou num cometimento reuniões de 2 a 6 d� de;
Rio Grande do Sul, já de pesquisa que vai legar zem.bro vindouro, nesta
aperfeiçoando a metologia ao futuro um documentá- capital, um boletim diário
adotada em Santa Cata- rio preciosíssimo, no qual contendo a síntese do an,

rína. Devo informar ainda os estudiosos, homens de damento dos t.rabalhos do
que tôdos eles estão em negócio, técnicos, agrícul, seminário. Aos partícípan,
franca progressão, com re, tore.-, proríssíonaís líbe, tes e convidados eerão
sultado satisfatório, sendo raís, professores, encon, distribuidos livros sôbre
que o conclave do Espí. trarão uma fonte precic - economia, ciências sociais

rito Santo deverá ter eeu sa para suas consultas. de autores consagradofJ."
encerrament.o programado "A promoção do concla,

para o mês de janeiro do ve não me surpreendeu em

ano vindouro." absoluto, no que ee refere

LAVRADOR E PROFES- ao extraordinário ínterês,
SOR LADO A LADO DIS- se tomado desde o príncí,
CUTEM E RESOLVEM

. pio por tôdas as classes
PROBLEMAS laboriosas de Santa Cata-

"O Seminário catarínen, rína, porque na realidade
se - informa ainda o en, deede o mais modesto la,

trevístado encontrou vrador até o mais culto
na pessoa do sr. Celso Ra, professor tomaram parte
mos, titular da FIESC, ativa nas discussões, reve,

Caixa Postal, 598 - PORTO ALEGRE

do BARGANHAR e TRAIR os próprios
companheiros.

TRAIDORES DO PODER EXECU
TIVO que lhes deu, até agora, a �eta,
porque não se Gonform.ando cam a. re
cusa honesta de encammhar o pro.]eto,
rec'usa honrosa, justa dos Exmos. S1's.
Governador HERIBERTO HULSE e

Se: 1'etário da Fazenda DR .. LAERTE
RAMOS VIEIRA que vü:am,. que enx_er
gal'am o es.bulho, a in.]ustIça a t.oda
uma classe, preteriram essas autorida
des e forçam. agora, De�utad.os, pulan
do ignorando os chefes ImedIatos, num
ge�to de rebeldia e traição.

TRAIDORES' DE TODOS porque,
a.costumados a faina. de trair, trairão
amanhã todos aClueles que hoje estão
Procurando ajudá-los.

.,

TRAIDORES DA CLASSE, quando ASSIM FARÃO, porque aSSIm ate
quiseram ESBULHAR, LOGRAR, toda hoje fizeram.
a classe· de onde sairam, a classe de ASSIM FARÃO
Fis,cais da Fazenda;

.

tumados a fazer.
TRAIRAM O PARTIDO, quando, TRAEM pelo

uma vez assegurad') o acesso à classe, esbulhar.
dado pelo partido que pertenciam mal TRAEM E TRAIRÃO todas as ve
ê$se partido caiu, ÊLES NÃO CAI- zes que em jogo e�tiver interêsses pró
RAM, PORQUE TRAIRAM, mudaram, /' prios, não interessando DIREITO DE
se agarraram, se acomodaram. TEROEIROS, de amigos, de colegas.

Se acomodaram em troca de vanta- E nos anais da Assembléia, nos ar-

gens, vantagens não para a classe, mas quivos da Fiscalização, ficará a histó
para êles próprios. ria, não de 1 Judas mas de outros no-

TRAIRAM OS PRóPRIOS COLE- ve, PARA VERGONHA, não só dêles
G.AJ�,. qu_ando, vendo a possibilidade de prómios, n1as também,

.

daqueles que
efetlvaçaa lhes escapar entl'e Os dedos, a ê.les fie juntaram. ))(lroue eles. TRAI
ofere.ceram cargos a outros, pl'ocuran- RAM, TRAEM E TRKIRÃO.

CAPACIDADE PARA TRAIR
ELES TÊM: TRAIRAM

TRAEM E' TRAIRÃO
Muito se tem escrito, falado,' discu

tido, sôbre um não menos falado, dis
cutido projeto de efetivação, de INA
MOBILIDADE, de IRREDUTIBILIDA
DE de um GRUPO DE TRAIDORES
DA CLASSE, DOS COLEGAS, DO
EXECUTIVO e do PARTIDO POLí
TICO; os solertes Inspetores de Fisca
lização.

porque estão acos-

\_
]Jrazer de_ trair, de

._---------'------------_ .._- ---

COl\USSÃO ESPECIAL "SEU TALÃO VALE UM
MILHÃO"

COMUNI,CACÃO AO PúBLICO
Encerra-se dia 30 de Novembro o prazo para tro

cas de notas fiscais por certificados numerados que

concorrerão ao 2° sorteio do Plano Seu Talão Vale Um

Milh-ão.
Evite atropelos de última hora. 'I'roque já suas

notâ's fiscais por certificados e concorra ao sorteio

"Papai Noel", a realizar-se na 2a quinzena de dezembro.

,Diretor do (EPCAN e Presidente do INP
A-fim-de participarem, como convidados, dos

trabalhos do Seminário Sócio-Econômico de Santa Ca

tarina, a verificar-se em, Florianópolis de 2 a 6 de
dezembro vindouro, estarão nesta capital o eng. Aníbal
Alves Bastos, Diretor Executivo do Plano Nacional do
Carvão e o sr. Aristides Largura, presidente do Insti
tuto Nacional do Pinho. Estará presente 'também o

se .. retário dessa autarquia, sr. Lincoln Nery da Fon
seca.

Florianópolis; Domingo, 27 de. Novembro de 1960

ALA-MOÇA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRAIICO

( O 'N V I T E
A Ala Moca do Partido Social Democrático

convida as autoridades e o povo em geral e

os demais Partidos coligados para a suculen
ta churrascada que será efetuada no prOXI
mo dia 30, às 21 horas; no Iate Clube, em ho
menagem aos senhores Celso Ramos e Doutel
de Andrade' respectivamente governador e

vice govérnador eleitos.
As listas de adesão poderão ser encontradas

nesta Redação, Rádio Guarujá e com os ele
mentos da Ala Moça! O Preço é cr$ 300,00.

CONVITE
A Ala Moça do Partido Social Democrático

convida as autoridades e o povo em geral e
os demais Partidos coligados para dia 30 do
corrente, às 8 horas da manhã, na Catedral'
Metropolitana, assistir Missa em Ação de
Graças em homenagem aos candidatos elei
tos, governador Celso Ramos e' Vice governa
dor Doutel de Andrade.

FreGhanio
/

O govêrno está coletando certidões. para in-
formal' que o panamá em que engolfa o Estado
não é tão monstruoso assim.

Das cert idões não constará a data que vai
mandar pagar o abono de famílias aos tarefeiros,
agora transformados em mensalistas. A lei que au

torizava a regulamentação da matéria é de no

vembro de 1959. Se o sr. Bornhausen ganhasse a

eleição, continuaria na gaveta (, ninguem receberia
nada. Como o vitorioso foi o candidato da oposi
ção o abono vai ser pago II cantar de 1° de janei
ro de 1959!!!

xxx

A primeira fornada de sinecuras na Assem
bléia - somente a primeira - soma uma despesa
de mais de 800 mil cruzeiros mensais. Cerca de 10
milhões por ano!

x x x

O faturamento do deputado qlllrlllo flach re.

sultou nisso. Mas como não há ·crime sem ca'stigo,
como dinheiro ganho desonestainente não dá con

farto pem felicidade - j.á se sabe que o represen
tante per.l'epista anda roido de remorsos por haver
perdido a honra e a dignidade. E por ,cima disso
um complexo já o atormenta: não pode ver figuei
ra!! !

xxx

O sr. Bornhausen está interessado em duas
campanhas: retirar os ágios do orçamento da Re
pública e eleger o sr. Sodré presidente da UDN. O
sr. Sodré - Abreu, de São Paulo - mal o sr. Bor
nhausen entrou na luta pensou em r�tirar sua can
didatura em favor do sr. Cid Sampaio. Não gostou
do conselho: "Vai ... que é mole ... "

xxx

O governador do Estado manda à Assembléia
um .prpjetiúho criando um ou dois cargos públicos.
Coisa de pouca monta. Mas, isso já vai naquela
base, porqu� Q importante é a ida do projeto, que
leva o poder da iniciativa. O resto - aumentar, do_
brar, centuplicar, é lá com a "honrada" maioria.

Ao primeiro que por lá aparecer o Delamar já
tem emenda, aliás justa, mandando acrescer 3 car
gos isolados, de provimento efetivo e exercicio nos
jardins do Palácio:

1 � Pavão ... padrão Z-30
1 - Garça. .. padrão X-29
1 - Quero-quero . .-. padrão V-28.
�s. f\1al'requinhas .

serão incluidas na Tabela
NU�lerlca do� MensalIstas. Não necessitam de lei.
Serao apl'oxeltadas Por simples decreto governa
mental.

.

/.
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