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Retornou

XLVII N. o 1 4 o 5 3

...n.�,MS_A�TIGO DIARIO DE

SANTA CATARINA

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

o Governador Eleito
UDN NÃO SOUBE ACEITAR DERROTA, DECLARA O SR. CELSO RAMOS DOS tIOS RECENTES ACEITARÁ OS QUE PASSAREM PELO·CRI-

VO DA JUSTlCA - CO'N( OR'RIDO O DESEMBARQUE' DO GOVER NA'DOR ELEITO
•

dó r, no sentido de colocar,
mos os interesses de Santa
Catarina' acima dos parti
dáríoe. Assim não entende.

ram os chefes udenístas,
inclusive o senador Irineu
Bornhausen. Preferiram
pensar em interesses poli;
tícoe e não UD Estado. AceL,
to, pois, a luta, nos têrmoss
em que a colocaram, prí..'
melro porque como gover
nador eleito, compete-me
defender os anseios do po ,

vo catarinense, e segundo,
porque gosto da luta e não.
me sinto bem longe dela,
Nela, os meué' adversários
devem.rne conhecer bem ;
sorreram uma derrota fra

gorosa, o senador Irineu
Bornhausen no Estado e

dentro de sua própria cí.,
dade, seu filho em .rotnvít,
Ie, o deputado Aroldo Car
valho em Canoinhas, o de.,
putado Afonso Ghizo em

Araranguá, além do. gover,
nador e de seu filho, no Ee,_
tado e em seu município.
Cito') esses nomes para ex,

pressar que a derrota que
lhes lmnusemos ai) nC0U

os maí.. destacados lideres
da U.D,N. e por isso deve,
ria ser compreendida e res
.peitada como decísào da
vontade popular.
"NÃO ACEITO O TESTA_

MENTO DE MAUS .

CATARINENSES"
Finalizando suas decla,

rações, assim �3 .expressou
ainda, o governador eleito,
sr. Celso Ramos: - "Den
tro de dias, começarei no,
vo combate. Espero, ape,
nas, o encerramento do Se
minário Sócio-Econômico,

o flagrante foi tomado quando o novo governador fazia sensacionais declara

ções sôbre os últimos acontecimentos na Assembléia Legislativa. "Aceito ape
�a3 03 atos que passarem pelo crivo da justiça", querendose referir' aos "pa- .

namás", que estão sendo criados para prejudicar o futuro dó Estado.

Retornou ôntem pela vístado pelo radialista Acy
manhã, da capital federal, Cabral Teive, diretor da
acompanhado de sua exma, Rádio Guarujá e pelo jor.,
espôsa, da. Edite Ramos, nal O ESTADO, afirmando,
seu irmão, prefeito Vidal inicialmente, que voltava
Ramos e de uma filha, o satisfeíto ao convívio de
governador eleito de Santa Santa Catarina e refeito
Catarina, sr: Celso Ramos, das canseiras do pleito
após um descanso em uma eleitoral, onde conquista-
estância do interior pau- ra, junto ao eleitorado, a
lista. suprema honra de- dirigir
No Aeronôrto "Hercílío oe destinos do povo de sua

'/ Luz" o futurb .gÇ)V;ernador terra. '

,......._.,...;;clítarinense "receben (}nU1� _ ":Aqtií me tendes",primentos de elevado l1Ú_ manifestou a seguir o go;
mero de autoridades, amí; vernador eleito de Santa
gos, correligionários e fa- Catarina, "para iniciarmos
mílíares, entre os quaíe os nova luta contra os derro;
deputados que integram as tados de 3 de outubro, quebancadas oposícionistas, o não souberam aceitar a
Prefeito Osvaldo Machado derrota, e que estão dando
e muitos membros do Semi- um exemplo de que não es-
nárto Sócio Econômico, que tavam capacitados a exer,
já ,.� encontram na Capital. cer o govêrno, Com os par;, PARA INICIAR NOVAS tídoe que me apoiaram, rei,

LUTAS" nícíareí a luta qUe não de;
Após ser efusivamente sejei antecipar".

cumprimentado por todos APELO VEEMENTE NÃO
os- presentes; o sr.: Celso 'FOI OUVIDÓ
Ramos, demonstrando ótí, "Devo informar ainda"
ma diuposiçâo, na estacão continuou o sr. Celso Ra�de passageiros do Aeropor- mos, "haver feito veernen-to Hercilío Luz foi entre, te apêlo ao atual governa,

FÁBRICA DE ÁriDO, SULFÚRICO
.Será instalada nesta

capital a industria de áci
do sulturíco importada da
A lemanha pela empresa
"SIMA" e que se destina
va a funcionar em Santa
Luzia, no, Estado de M'i-
11,1S. Os' entendimentos,
nue se processavam sigi
losamente, foram concluí,
dos com êxito. A inaugu;

ração da nova fábrica está
prevista para o princípio
de 1961. A maquinaria, já
está 'sendo desembarcada
no Rio de Janeiro.

Como em Minas, exis
tem em nosso Estado gran,
d�!';. jazi0as ele pirita, ma

téi-ia pr rma para a iridus
tri a.

VACINAS AUM:ENTAM lNDICE- DE
MORTALlDAD;E

.

EM FORTALEZA"
RIO, 29 (V.A.) - As O cientista Eurico Lít-

autoridades estaduais e ton, que fabricou a vaci,
médicas do Ceará, segun- na, embora sob depressão
do notícias procedentes de nervosa, aquies,ceu em con
Fortaleza estão alarma- ceder entrevista à im-
elas ante "a índice de mor- prensa. Declarou que nao
taiidade verificado nos consegue dormir e que es-
últimos dias, Pl'ovocado tá às portas da IÔllcura.
j)0l' vacinas anti-rábicll.s, .Seus familiares estão
fabricadas defeituosamen- igu3;lmente em desesPêro.
te. Até agora, já se regis- �UI'lC;O Litton afirmou que
traram dezoito óbitos e ja.mals fabricará vacinas.
dezenas de vítimas conti- DI.sse que tôdas as mil e
nuam inernadas em estadio seIscentas doses de va,�ina
grave, enquanto as auto� I'ond?nadas foram fabrica_
l'iclade's médicas afirmam das de encéfalos e Ínedu-
qu e outras cento' e vinte las �e, c�lrneiros vindos do
e duas pessoas que toma- n1Ul1IClPIO de Quixadá, to-
ram o sôro morrerão ina- dos sem apresentar sinal
lpelàvelmente. - de doença., f
As vacin&s foram fabri

cadas no Laboratório do
Departamento Estadual de
Saúde, pelo técnico Eurico
Litton de Souza, especia
lizado na fabricacão de
vacinas, há vinte e três
anos. A população local
revoltou-se com a situa
ÇBO provocada pela apli
cac.;ão da vacina, mas os
ânimos foram acalmados
com a informação de que
também o filho do ,cientis
ta tomou sôro e que igual
mente está condenado à
morte. Todos os rec ursos
médicos estão sendo utili
zados, numa tentativa dra
mática de salvaI' as víti-
mns.

A população revoltada
co� o fato de o surto de
talva ter sido causado pela �alha na fabri�al'ão de
vacll1as, que redundou na'
cond�n�ção, à morte, ,de
no m1nlmo, cento e vinte e
duas ,pessoas, está organi_
zando autênticas, briga
das .de combate aos cães.
A tIros e pauladas estão
sendo exterminados todos
os cães de Fortaleza. À
quela capital ,chegou o di
retor do Departamento
NaclOnal de Saúde sr.
Orestes Diniz, para adotar
a� providências após in
tell'ar-se dos aconteci-
mento",

U governador eleito, sr. CeJ.so Ramos, e sua. exma. es
posa, d. Edite Ramos, quando deixavam o convair que
os trouxe à sua terra natal. .

TURISMO 'E- O SEMINÁRIO SÓCIO
ECONÔMlfO A REALIZAR-SE EM

FLORIANÓPOLIS
Entre os vários temas a

serem estudados no Semi
nário Sócio Econô_ll.ico lI..
se realizar em Florianó_
polis, na semana vindou
ra, consta TURISMO. A
questão TURISMO no Bra
sil, já foi estudada par
vários esryecialistas no

Brasil, sem entretanto até
hoje se ter chegado a con
cl usões objetivas. Concl u
sões têm sido tiradas de
"que o nosso país oferece
as melhores condições pa
ra exploração do turismo".
Que possuimos bons ho
teis e boa� estradas, luga-
1'e3 maravllhosos. Que é
uma industria das mais
rendol?as pois os extran
geiros sempre havidos de
sensações e procurando
repouso aqui virão na cer
ta a exemplo de outros que
a.qui têm vindo. Nos vá
nas congressos que têm
havido, o turismo está
s�mp�'� em pauta. Suges-

,
toes .la foram apresenta_

'1
.

das as nossas autoridades
a fim de aplainar as areR�
tas que existem entrava�_
doo certas causas. Já se
tem escrito sobre a mac
neira de incrementarmos o
turismo interno, et�. .

,

A des,peito de tudo o que
se tem escrito e sugerido
continuamos. na estaca Ze�
1'0. Os nOssos go�ernan
tes até à presente �tanão providenciaram nada
a não ser criações de, co.
nlissões apenas no papel.
As conclusões ainda não
atingiram o objeto direto.
Os especialistas na ma,té
ria já queÍlnaram pe�ta
nas, têm saido dos con
gressos eufóricos e entu
SIasmados com os prOmeti
mentos de providencias
"'overnamen tais, e termi
nam cansadQs e desiludi
dos.
Alguma coisa aue se

tem feito no Brasil' nesse
setor deve-se a iniciativas
;I (Cont. na 8.a pág.)

/

evitando assim qUe ae per ,

sonalidades convidadas a

nele tomar parte, inclusive
representantes de embai
xadas, assíetam a essa luta.
E o combate só deverá ter,
minar quando a Justiça se

pronunciar. Não aceito o

testamento que maus cata,
rínenses querem me entre
gar. Aceito apenas oa atos
que passarem pelo crivo da
Justiça. Discípulo de Nerêu,
estou acostumado a cultuar
a justiça da minha terra,
em quem devemos confiar,
pois ela há de querer ter a

primazia de inaugurar uma
nova era em Santa Catari
na".

Ao lado, o governa
dor e espõsa, quando
chegavam à sua resi ,

dência e, embaixo, la
deado por familiares.

ERVA-MAU: Barreira à livre·· comerciaHzô(ão
O Deputado ca lurinense reexaminasse o assunto

Lenoir Vargas. Ferreira, r:o manéJasse, proceder ao
grande expedianta da Cà, levantar:nmto da indústria
mara Federal numa de suas ervateira de Santa Cata-
últim2s sC'ssões fez o Sê- rina e Paraná e, ao mesmo
guinte discurso, em tôrno
da erva-n.l, tL\ riqueza de

Sa:. ta Catarina.

SR, LENOIR VARGAS:

(Para uma comunicacão
- Sem revjsào 0.0 orador)
Senhor Presidente, reunju,
;;e, na s::'111adl que passou.
a Junta Delibenativa dó
Instituto Na,:.io ai do Mate,
órgão que, a certo modo,'
estabelece legislação com-
plementar no Que se refere
a nossa política ervatejra.
Acompanhei com o maio
interêsse os trabalhos da
Junta pois por sugestão da
represan tação ::0 Paraná.
foi, mais uma vez, levado
ao debate, do aludido ór;
gão deliberativo um dos
assuntos ou- mais interes
sam ',o extremo Otste de
Santa Catarina e a todo o

Estado, assim como ao Pa
raná - o aue se refere à
liberdade- d,:,- ven0.a do mate
in:ustrializado no mercado
rio1,randens::. Com efeito
por incrível que pareça, foI
estabelü:ida uma cota para
o Paraná e Santa Catar�ha
de 1.200.000� quilos :',t erva�
.
mat� in:::ustriaUzada, que
esses Estados parlem colo
car no Rio Grande do Sul,
o grande I,Dercado naciO'r:: aI
para êste produto.
Senhor Pr('si�ente, há

muito vimos ,iutanélo p'ela
liberdade de venrla elo
mate inrlustr4aliza �:o no
mer'.ado riograndense e ti
vemos d:: registrar ainâa
f.esta oportuniêaã::,' que '.;
maioria :::a Junta determi-
'nou, não essa liberdade,
mas o aumento da' cota

para 2.100.000, prevalecendo
a tese exdrúxula de se
criarem dentro ::o:'País bar-
reiras à livre comercializa
ção dos produtos.

Vale acrescentar que o
representante 0.0 8r. Minis
tro da A,oricultura natural
mente seguindo' à or�a-
ção ciD titulaI' da pasta

n:lnifestou_se ',".0 sentido
da ampliação da cota, não
no da liberdade de tran
sações.
Pediria, então, ao 'Senhor

Ministro da Agricultum

tempo" da capacidade t1e
,(o'nsumo do mercado rio
grandense da n.l.neira que;
quando novamente se reu

nisse :'. Junta Deliberativa
do L:lstit"uto Nacional do

mate atenrlesse a tao ve

lha r_.'spiração elo setor erva
teiro Daranaense e catari
nenne: tão em sintonia com
o movimento ge.::eraliza:o
hOJ e na América, /Ílo sen_

·tido de, haver liberdacle
quanto [à vencia do mate
Indust.ü.Jízar!o p�J' to.:·os
Os Estados' do Brasil, polí
tica mais acertada � capaz
à prcduçâo da ervamãte no
País, •

E' estranho, Quar:do se
ta,', em -rerca tos comuns
em liberdade dentro da A_
mérica Latina para a co

mercialização dos produ Los
que no Brasil ,_onservemos
esta exdrúxula posição de
manter o mercí. do de um

Es'tado fechado Dará mer
cadoria de outras r"gilJ=s.

Senhor Presidente, que
êste apêlo ao Ser.hor Mi
nistro da Agricultura pos-
sa modificar o ponto de
vista ��e Sth Excj'�cia
Que, assím , estará contri-'
buindo para maior aperfei
çoamcntn da índustría di:1
erva-mate, tanta '�.5 Ests."': o
de Santil, Caarina COj110 no
do Paraná tatrjbém empe
nhado 1'..( solução do pro
blema:

(Muito bém)

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PEGA CAFÉ ZITO

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
O DR. João David Fer_

rtira Lima rooebeu '. dó
Deputado OSMAR CUNHA (

se.fui'l1te) �,élegrama: "'Pro
jeto Universidàdé apl'>ovado
comissão orçamento pt A

cabo ser �:'esigna':;lo relatO!
no,ss.a _futu�'a Univellf.idaêFe
comISRao fmanças '"pa Da
r,ei [r;t_i,recer prilneira Is,es'
são."

'

��
, �

Nestes últimos dias, sem publicação, tem sido
assinadas dezenas ou centenas de aposentadorias.
Gente com poucos anos de serviço tem a,rranjado
atestados, de pref,eituras udenistas, com VERDA
DEIRAS existências em cargos muuicipais, mesmo
quando nunca hajam sequ�,r residido nesses muni
cípios.

Isso, be'm examinado, de futuro, quer dizer pro
cesso, porque tais atestados somente constam do
Código Penal_;·.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A N 1 V E RIS Á R 110 S • em a sociedade local.
As nossas respeitosas feli

citações.FAZEM ANOS HOJE

SR. DR. OSCAR DE

IOLI-\TEIRA RAMOS

Com �h tisfação registamos Assinala a efeméride de

na data de hoje, o transcur- hoje, a data natalíiia do nos

xo de mais um aníversârío 50 prezado amigo sr, Oscar
natalício do nosso eminente 'Cie Oliveira Ramos, colabora
conterrâneo e particular dos desta folha há muitos
amigo sr. Epitácio Bitten- anos, tendo sido um dos seus

court, deputado à Assembléia

I
fundadores.

Legislativa eleito pelo PSD e Nossos votos de perenes
elemento cesüicado em os' felicid1ades.

:.o�sos meios sociais e cUltu-j'l'aIS. --.,...o...--

Às mujtas homenagens de i
que for alvo, por motivo de ,

- sr. Paulo Schlemper
tão auspiciosa data, junta-

i
- sr. Tito Correa

mos as ele O ESTADO, 'com' - sra. Ondina Eloi de Oli
votos de perenes felicidad,és. I veíra

I
_ Isrt�. Verla Regina Marttr;s

SRA. ESTHER LENTZ 1- sr. André Maykot
- sta. Josinél. Andrade

'Transcorre hoje mais um l-sr. Abelardo Eloi' da Silva
aniversário ,-:_IJ exma, sra.

I'
- srta, Sônia Maria de oar

Esther Lentz, mui digna es- _ �lho
pôsa do sr. Osvaldo Len,tz, --j sr. Oscar Clal'ldoso
pessoas' rnoíto relacionadas! - srta. Léia Regina Cardoso

Deputado
Epitácio Bittencourt

REPORTEiR FOTOGRAFO
AMltTO N

, -

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos I

- Políticas -',Coquiteis - Esportivas I
Atende a qualquer hora do dia e da noite, '1
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 -' fone 30-22.
,----,-----�----------

"

'SEMINARIO SÓCIO ECONÕMI(O� DE,
SANTA CATARINA

C A L E N D Á R I '0
/

Dia 2 _ Recepção e alojamento dos Congressistas.
Dia 3 _ Sábado

'

10,00 - Sessão solene de abertura -

_ Teatro Alvaro de Carvalho
,

12,00 _ Almôço
14,00 _ Composição de Me.sas 'das Comissões

_' (Faculdade de Direito)
15,00 - Início dos trabalhos das Comissões

(Faculdade de Direito
18,00 � Cocktail '

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

Dia 4 _ Domingo
9,30 - Trabalho de Comissões (Faculdade

de Direito
12,00 - Almõço
14,00 _ Trabalhos q!l-8 Comissões

Redação de Atas).
18,30 - Jantar
20,00 - La 'Sessão Plenâria (Faculdade

Direito)

(Votação e I
I

de

Dia 5 _

,;, 25 anos são decorri- 27 de novembro. .. a er; tão

dos. . . ; Capital Federal colimavl3. as
'.' '.' O Brasil fôra abala- páginas negras de nossa Hls;

I ,do pela trama co-' tórja Pátria, .. com os mes

munísta. Máus brasileiros � mos processos torpes e obje
tentaram apunhalar, de to- -tos, com a mesma sanha san

caia e nas caladas das noites, I guínáría, com. os mesmos
a. própria Pátria, com o fito' baixos instintos ...
principal de eliminar aqujlo I Mas a ínsurreícâo comunís;
que lhe é mais sagrado - a, ta não foi adiante. .Repeli
conscíêncía cristã rle Ulml Po-l ram-na, nos três pontos, os

vo Livre. I bravos e destemerosos Sole'a

Enlutarurn, covardemente,' dos de Caxias, atalaias seznc

muitos lares assaltaram de pre vjgílantts, na defesa e
I emboscada �s que cumpriam manutenção da Nacionali
tarefas impostas pelo dever.. dade Brasileira!
o braço comunista, "guiado O Povo, umh vez mais, viu
por consciências mercadeia- se garantido pelos seus ["c.

das, desteríu o golpe na vã tensores de todas as horas.
eentatíva, de vencer pelo ter- E .por tudo quanto aqueles
ror, consequente ao assassí- dias trágicos de novembro
nío e à traição, armas prc-, de 1935 no.s recorda, haverá
dilétaa de suas pértid'as e: sempre em nossos sentímen-.
5rUlhis hostes. I tos, um misto de repulsa e

'I 23 de novembro". suble-
i �ratidão, .. repulsa contra Ia

varam NATAL, onde o paví- Ideologia nefasta ... gratidão
lhão da foice e do martelo pelos que tombaram em de
planei ou 2 dias, com um gô- fesa ela integridade pátria. '

.

verno anralfabeto... I Ainda hoj e permanece
25 de novembro, ,. ínsurgt-] esta repulsa no coração ,c.'Üs

ram-se os seguidores das es- Brasileiros. A:inda hoie o

tepes russas, em RECIFE .. , mesmo espírito de gratidão.
maculando lares e desonran- E surge a hora eIID que são
do meninas,.. chamados a, acudir aos seus

postos, Os legionários do de-

:\. ver, faqueIes que não querem

UNIDOf vêr, no futuro, a horda ma

I terjalísta se éomprazer em

: colorir de ,sangue humano,
A b'l

,. G I C
.

- com a palheta da dôr o Céu
ssem ela, era -.

.

onvetaçao \
ria Libercl�d!e! "",
Bem hhJam os q1!� sabem

De or,dem do Sr. Presidente, levo ao conhecimento derramar sang'uo e dar a vi
de todos os associados que será realizada dia 7 de de- da pela ,ti'efesa de nossas ins.
zembro às 20 horas na sede social uma Assembléia tituições rdemocráticas, pela
Geral Extraordinaria deste Instituto com a seguinte existênCia do Brasil palia os

ordem do dia: Brasileiros!
Aprovação dos novos Estatutos r:'--M-A-D-E-I-R-A-S-P-A-R-A--><�'"

CONSTRUCÃO
I R MÃO S BITENCOURT
(A/S 8'�DA�Ó

'

10tH IRO?
ANTiGO OfPÓSllQ DAMIANI

conlecimenlos Sociais

I
Maria H,elena RaMOS, residente" I
em P. Alegre, o convite que met�
enviou, para assistir sua colação
de grâu no Instituto de Belas Ar
tes do Rio Gl'ande do Su 1.

QUEM"SE'RÁMMISS ELEGANTE BAN
Gú SANTA CATARINA ___: GUERLAIN
MOVIMENTOU AS ELEGANTES

1 Esta festejando idade nova hoje a

senhora, Maria Leon ida Vieira �

A coluna social cumprimenta a

elegante senhora com votos de
felicitações.

7 Marflia Peluso circulou pela cida-
de usando uma linda sandalia
adquirida no loja três garotas.

2 Nos salões do Oscar Palace Hotel,
realizou-se na última semana, um

elegante e movimentado 'almoço.
oferecido aos Diretores da Willys
Overland do Brasil S.- A ..

8 Acabo de receber de Curitiba, con

vite para assistir o casamento dia
3 próximo de Beatriz Capt-iglioni
e Wilson Boabaid _ Infelizmente
compromissos assumidos anterior.
mente impedem minha presença
ao acontecimentoB Continuam a movimentação dos

apreciadores da Arte Fotografica,
COl1l as visitn s nos salões do Que
rência Palace, onde está instalado
o salão de Arte Fótografica do
aplaudido Dr. Walter Jorge José.

D Festejou "niver" ontem á sra

Ana E'Iza Moellmann - A coluna
so ial deseja a sra. Moellann Os

melhores votos de felicitações.

4 Dona Marth Bradt assistente dos
produtos de beleza Guerlain, está
bastante satisfeita em nossa ci
dade _ O mundo social feminino

10 O DT. Sergio F'ranca l iss i e srta.
'I'erezin ha Dutra confirmou seu

noivado ainda êste 'ano.
,

11 O governador eleito Sr. Celso Ra
]110,. será homenageado hoje, pe
los seus amigos e correligionários,

com uma movimentada churras r a

da, no Iate Clube.
12 Já estão chegando as

representan-I
tes da cidade do Estado para o

r ertarne Miss Elegante Bangú
Santa Catarina Nilce Massignann

6 Agradeço a gentileza da senhorita lVIi':R Elegante Joaçaba, foi a pri-
meira a .chegar a capital.

cSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSS%SSSSSSSSSS%S�%SSS%S%S%SS:����---.�._

tem sabido valorizar seus serviços
e destacar Os produtos em foco
que é guerlain.

5 Amanhã comentarei a elegante
re:oepção de 15 anos, do Brotinho
Miryam Luz.

O��sodk
Cauto Popuk do ,BrCtSiº

.. r:,i%1!; .
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I UM RADIO FONOGRAfO ASC 1QbO PARA O

1 VENCEDOR DO CONCURQO EM QANTA CATARINA
fi

11: "UM,I\ VIAGEM AOg EQTA009 UNIDOG PtLA REAL

li egTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

.1: " CONTRA,TO EM RÁDIO t Ttl.EVIG'ÃO POR UM ANO

iii se VUJCEDGR O>� FINAL
-

COM

EM ONDAS MfDIAG f CURV1.Q
...

PARTICrPE E GANHE EgrES PREMfO�:

EXTRATIVA LAURENTINO INDOSTRIA I
_--�

E COMIÉRCIO S;·A CAFEZINIIO, NÃO!
CAFE ZITO!

(Em organização)

paulo da costa ramos

FALAN'DO GROSSO
I
I
I (

I fala grosso? Leiam então a notícia da che-

I
I

I
I
I
I
I
i

I
I
I
I

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S. A.,
e Max Hamers, na qualidade de fundadores da EXTRA-

9,30 - 2.a Sessão Plenária (Faculdade de, TIVA LAURENTIN0 INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.,
, Direito) tendo sido integralmente subscrito o capital da mesma

12,00 - Almõço ,4.', no Lira Tênis Club Companhia, convidam os senhores subscritores a se
15,00 - Excursão pela Ilha reunsrem, no dia 11 do mês de dezembro de 1960, às
20,00 _ Sessão solene de encerramento (Tna- 10 horas, na séde social da Fábrica de Tecidos Carlos

tro Alvaro de Carvalho) Renaux S. A., sita à rua lO de Maio, nO 1.283, na Cidade
22,30 - Baile no Clube 12 de Agôsto. de Brusque. afim de nomearem os peritos, que deverã,o

Dia_ G _. avaliar os bens a 'serem incorporados à mesma Socie-
7,00 - Partida para excursão dade.

12,00 _ Almôço em Blumenau Bl'usque, 28 de novembro de 1960.
14,00 - Visita à indústria
17,00 _ Partida para Bl'usque.
18,00 _ Jantar em Brusque
20,00 _ Partida lpara Florianópolis

Dia 7-
Partidas '!ios coni'r�ssistas.

Querem vêr um exemplo de como se

gada do governador Celso Ramos, onde há

trechos da pequena f
.�

oração que pro eriu

no aeroporto e que constitue o seu' mais

importante pronunciamento após eleições.

Quem não gostou foi, a turma paname-

nha, Vejam por que.

!Edilôra Globo S. A.
RUA TENEiNTE SILVEIRA 56

,DISPÕEM PARA PRONTA ENTREGA
CURSOS DE L I N G U A P H O N E

nos seguintes idiomas

INGLÊS-Am.
ALEMÃO
FRANCÊS
INGLÊS - Ing.

DIVE\RSOS PLANOS DE VENDAS
Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone 2624
Interessados do interior queiram usar o

cupon abaixo.

......................

(
.......... r

EDITORA .GLOBO S. A.
CAIXA POSTAL 259
FLORIANóPOLIS
Queiram nos enviar propostas e plano de venda

para o .eursn linguaphone de

Nome: . , ',' .

Profissão.

Rua '

, N° .

Cidade

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS

asso Fábrica de Tecidos Cal'los Renaux S. A.
- FI()}�ianóPolis, 29 de novembro de 1960

Dr. GUlLH;ÊRME RENAUX
CARLOS CID RENAUX

MAX HAMERS.

!
I ,TOSÉ RUHLAND JU'N'IOR

Secretário
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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... é a al.ma do negócio
Antigamente, o "segredo" era "a

alma do negócio". Com a revolução in

dustrial operada nos Estados Unidos,
,com superação da .pro iura pela oferta,
surgiu a necessidade do consumo em

massa. Conta-se até que Henry Ford,
visando aumentar o mercado consumi'
dor dos automóveis que fabricava, de
terminou um aumento geral nos venci
mentos dos seus colaboradores.

Veio então a fase da: "propaganda
é a alma do negócio". Sem dúvida. A

grande -impulsionadora dos modernos

processos de comercialização é a pro.

paganda ou publicidade, já que, gene

ricamente, ambos os vocábulos podem
ser considerados sinônimos.

Quando dizemos propaganda, que
remos dizer o anúncio sincero, bem ela

borado, bem divulgado e, principalmen
te, entre o publico que pode, economi

camente, adquiri-lo.
A publicidade, .porém não faz, mi

lagres. Juntamente com ela é necessá.,
rio que o produto ou serviço anunciado

apresente realmente vantagens aos

consumidores, em poten.cial e tenha uma

boa distribuição.

Inaugurada a filial de Blumenau
das Lojas Pereira Oliveira (utilidades
domésticas), firma com matriz nesta

Capital.
-----:0 :-----

Despertou o mais vivo ínterêsse
uma "Kombi" adaptada para turismo,
com .cama, fogão à gás, mobília des

montável, barraca para mudança de

roupa, equipada eom chuveiro, com la

vatório, e caixa d'água própria. O ver

satil veículo esteve exposto à visitação
pública, na Praça 15 de Novembro err

Florianópolis.
----:O:-----

A firma Gumz Irmãos Ltda. de J'a.
raguá, produtora de Chocolate acaba de
introduzir grande melhoramento em sua

embalagem passando a apresentar o ró.
tulo impresso na própria garrafa, mu

dando também o desemho do mesmo.

-�--:O:-----

Joinville ganhai á brevemente mais
duas lojas de utilidades domésticas:
Hermes Macedo e Lojas Madison, am

bas sediadas em Curitiba.
E' de má política uma casa comer-

cial propagar que possue preços redu

zidos, quando não os tem, por exemplo.
A publicidade poderá atrair comprado
res interessados neste argumento que

poderão até, mesmo, efetuar compras.
Porém mais cedo ou mais tarde se sen

tirão desiludidos e, em represália, pas
sarão a evitar fazer compras naquela
casa. Seria acertado anunciar uma van,

tagem, que realmente pode oferecer: va

riedade de estoque, facilidades de cre

diário, etc ...

". Outro fato interessan:te, que '. coso

tumeiramente ver-ifica-se
-

na publicíde-
'd?e, principalmente ilustrada, é o inte,
resseem produzir-ae anuncies "geniais", o que reflete o bom movimento comer.

bonitos, originalfsstmos, omitindo-se cia.l em nossas diversas cidades.
detalhes importantíssimos, sem os ..

quais tornam.se vazios, improdutivos. .

O anúncio pode ser bonito, origi-' ,;
n::I, pode inclusive ser muito, notado

...

��. Causou grandes comentários o apa
e não produzir os efeitos esperados, recimento dos 'prinmeiros automoveü
justamente por não aipresentar as qua, J: K, pro,duzido pela F.N.M., com licen
lidades e vantagens do artigo Ou servi. ça da Alfa Romeo da Itália e distribui
<;0 anunciado. dos em nosso Estado pela Rodoveí.culos
Ao elaborarmos as ilustrações e tex' de Itajaí.

tos para propaganda lembremo-nos s,em·

pre que o anúncio é um grande vende
dor, devendo portanto, ser bem eloquen.
te e esclarecedor, para que possa ,con.

vencer os compradol'es em potencial das
reais qualidades do que se está anun·

LÍ'ando.

terra. E sua vinda, cheia de
lmor e humíldace - anun

�iarla apenas a três reis es·

.rangeíros pe.í, pura luz de Iuma estrêla e pelos sinais A aceitação de mós mes

dados aos pastôres: "e>: con- 'mos, do nosso irmào é a

trareis um menino envôltõ verdadeira paz trazida por
em panos'": revelou logo de Cristo até nós e praticada
início o que seria sua "poli- por Êle 'd'urantc tôda a sua

tica" na terra: vida.

uma polítjôa de paz. Êste é o 'sig'nificado miste- II Como' Filho do Pai poderia rtoso e profundo do cântico i

ter usado todo o poder e au- dos an')OS ouvido pelos pas-.
toridade - no entanto pre- tôres naquêle temp, porém I

feriu serr.pre confiar na dirigido a tocos os homers: I
['101' e no espírito como' a PAZ.

meios para conquistar os hO',1 A _paz é. um dom de. Deus ..
mens. Na tristeza ou na lale, Nao calamos no erro de

gría, sempre esteve cônscio pensar que a paz é a ausên

de sua missão de paz. Da
I cia de Luta, término de gücr

mesma maneira que falou em ra ou, supressão de conflito!

paz. nas vésperas c'e sua Sempre haverá conflitos.

morte, fa.ssim também cum- Não podemos [gnorá-Ios, po

, primentou os seus discípulos rém a paz se estabelece
I
no dia tríuarante da ressur- quando temos fôrça para :!' os

relção "a PAZ esteja con- sobrspôr laos conflitos.
A paz é um rclacíonamen

to profundo entre o homem
e Deus, entre o homem e o

hmem de, Deus e até entre o

homem é ífts coisas em -Deus. I

���o;u�!a�,::""h�:,�:�:t;�
u

�NíI FES'l-a�Ol""""__"'�P-IlD_........._O�EI-=RiI;.,.___--
. ll"ções, s,emP'rle disposto a I

-

..'
,

-,.-
'

amá-Ics mostJ uma Ilimi-.'�'f....��
_

•
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� Ftorianópo lis celebra a padroeira do ram respeitosamente num ato público de

ada capaClclW:'ie ue compre" . . .

,

I d'
.

d �
. Estado e da Arquidioceee. A Imagem dê' fé em 'Deus e de respeito petas tradiçõesen 'er � aJu ahr{ \ Santa Catarina foi uma vez mais levada da Igreja. Prestando sua brilhante co.

ConfIa nos_ �mens mesmo � "
." " .. -

.

-I
. � t

.'_
-I

as ruas da CapItal ],ara que o povo fieI operação à data já, consagrada também
naq�e es cUJa;.

-

rmçao E e
homenageasse a memória d� excelsà como feriado estadual, a banda da Po·

preve. .'
f'

\ .' ,Virgem e Martir, natural de Alexandria, Ucia Militar executou marchas religio- 2RespeIta "íau�on�ade. Ê
t no Egito. Autoridades e povo ,caminha- sas durante o trajeto do cortejo sagrado. isereno, numa aceltaçao sem N%"%%,.....%,.,..%'4,. ...%%'%,."."!:� ��.f'rat4*,.Pf*"%%%W

amargura Imesmo qua'ndo lhe

eram da:'o.s sl1jportar a o.p�
sição e o sofrimento. Cada

ação SUf3 traduz dignidade eCestas de Natal Columbus 1111Cla
bondade, ::'esde a infància

ram intensa campanha de publicidade
.
até a sua morte.

por meio de grandes cartazes colocadoe ., A sua batalha era apenasem quadros aproPriados, �stratégica contra os conhecidos inimimente colo, ados em vários pontos de
----·.O·.----- C 't I gos óh paz: maldade, de,s-nossa apl a .

;S;CS,_'%_'%_'%_%_�!!::_ss_SSS%SSS%Sjís,.s,.,.s,._s_..._.�t:"S%"_%.:: '?_%_tí_S_�_%S_,..__'%_%_%_%_���...:��-�'l�,�'"\'�,.�'te�:_�.•��.�._._c_r_e_�c_"a_,_in_s_inC��_id_a_'=�_:___ injus-

----:0 :----.,--

Foi elogiada pelos diretores da
Willys Overland do Brasil a decoração
executada pelo aquiteto-decorador cata'
rinense Moacir Coelho para a Dipronal
firma que distribue aquela linha de
veículos para Florianópolis e que re.

.centements inaugurou suas novas ins
talações.

----:0 :-�---

� Tem sido grande o movímentn d€
troca de talões para o sorteio final dó
"Concurso Seu Talão Vale 1 Milhão"

----:O :-----

----:0 :-----

CANCER DA PÉLE
(Diag�óRti,co e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇõES - PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWE!DZON
-MÉDICO-

I
I

DEPrLA.1
I
I

I
de Mecli- i

Assistente da Clínica
Dem;ll'tol(ígicn e Sifiliográfir a da Faculdade

cina do Parana
('OKSULTOIlIO: Rua Trajano, 29 - 1° ando
ATENDERA' DURANTE O MÊS DE JANEIRO

-A RAINHA-D �S BICICLETAS, �cha.se-apare- li!
Ihada para consertos, reformas e pinturas de I,
qualquer tipo de bicicletas e tri.ciclos, contando II,
para isso com um corpo de me,canicos e pintores
:lI tamen te eRpecia lizados.

II
I
II
II
li II,

CLí'NICA' DENtÁRIA-'1
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

às 11,30' di
j

horas o..

..J

à$ 21,00
�

110RÁR IO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30
horas

--.....

3as. e 5as. - das 18 às 20,00
DR . .JORG� SEARA POLTDORO

IlORÁRI0:.2aR. 4as. e Gas. - das ln,OO
horas
3as. e 5as. - das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTORIO: Felipe Schmidt, 19 - 10, andai'
�:1la 2.

----------------------.------------

YENDEDOR
LABORATóRIO INTERNACIONAL PRECISA PA·

RA A ISUA LINHA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA
DE ELEMENTO, 'P-RABALHADOR E AMBICIOSO.

IAPRESEtNTAR·SE NA PORTARIA DO HOTEL LA

PORTA HOJE, ÀS 18 HORAS E PROCURAR O SR
.

RO'DRIGUES.
.

ii

tiça dirigidas a Quem quer

que seja. Sua ira atingia ape
i nas os aproveítadores hipó
,! crítas e �fJ.crílegos da casa

de seu Pai.

Oferecanrlo-se aos homens,
Cristo iniciou um mundo no

Elm breve, a grande notí- vo :'e graça. Pelo seu sacrí

ela será proclamada. Os sinos Iícío, Êle reconciliará Deus

tocarão no mundo inteiro e e os homens, auxilílará os ho
virá dos céus a mensagem mer; s a se perdoar mútua
:'e paz tlhzida pelos anjos. mente, a 'se suportar, aj u
Na gruta' de Belém nasceu dando-se uns aos outros, per'
Aquêle a quem Isa.ias deu o severarido assim na verdadeí
bitulo de "Principe de Paz". ra fraternidade.

Responsável por uma he-; � sua �oação �a eucaristia
rar ca divina com o seu nas- : sera como um liarre de paz"'"

I
cimento iniciou sua obra rua entre os i-rmãos.

IIOSCO - sou eu, não temais!"
Sua atitude no presépio,

flas estradhs e na cruz mos

tra sua de.icaçâo constante

óculos
para
leiturl:\

PAI. NA
A. SCHMIDT

-de pessoal, apreciando
o por isso mesmo.

* Aproveitar êste Natal

para refazer laços de

amizade que por ventu
lIa. tenham sido rompi
dos.

* Procurar aprofundar
nêste tempo a compre'
€l1são da comunhão eu-

Bem-aventurados são os

pacíficos

TERRA
Que a paz de Cristo reine

em vossos corações
caristjca com uma

Aceitar Sem vaidade ou

desânimo nossas capa
ch;'.':: es e limitações,
sucessos e falhas,
fôrça c fraqueza.

* Sair ao encontro do ou

tro, ver suas necessída
des e esta!' pronto a

ajudá-lo especialmente
aquêles' COiml os quajs
lidl;mos díàríamente.

',' Aceitar que z em todos
são iguais e respeitar
no outro o que êle tem

"com-união", i. ê.
união em Cristo em

união eorr, os homens
em Cristo.

Que para nós isto represen
te a significação máxnna do

Natal: laumep<to de paz e

amor em nossas vi-das, em

tôdas as nossas relações diá
rias e a capacídad � de aco

lher todos os homens em

nossos corações.
traduzido e a.'aptado da

Revista do Graal.

Vai construir?
TACOS DE LUXO

UTILIDADE, BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADE1RAS TACOLINDNER
Representantes nesta Praça

INCAS REPRESENTAÇÕES LTDA.
RU:l João Pinto
Florianópolis.

VENDE-SE,

U'1l:1 CASA de alvenaria com 10 cômodos, duas
Crentes, instalação completa, terreno amplo, ótima vista,
situada no Bairro de Fátima, 110 Estrêito.

Motivo: viagem
. Informações com Agisse na Casa da Borracha u..

Florianópolis. � ,;_ �.'

li 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 Iprg.ço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
ll 154,. ';'<'� -

.

II

I
, }

\

{
''e''.""-u;",\'f.,'j.'\'#tt,,,,.,,,,.,.U.!it.7'' ·4 WS?t%'SSSsssSSS"i';S�

À altura da rua Felipe Schmidt, Cunha Vasconcelos.
nosso reporteI' coiheu a foto em qu,e
vemos desta.cadas figuras do Govêrno Ao término da procissão (foto aci.

Estadual, membros do clero arquidioce_ ma) o grande número de fieis se reu

sano ladeado .os .Exmos. S1's. Arcebispos nht ante a catedral metropolitana en

M.etropolitano e Auxiliar, l'espectivamen_ quanto dava entrada o andor que con·

: te S. Excia Revma. D. Joaquin'l. Domin- duz'iu a belíssima imagem.
) g-u·es de Oliveira e D. Felício Cesar dai' �.,r.;$,�.;<,.
� ",.�,.,,,,. ••!..\,, .,.,.,,. ",,....",.,,,;.,,.,%",.,,;,,, Oe f. .. \,."'te,,,..,#-'i- '4 'f..,. ...... ,,\.� \,%"t..\.��:.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

OR. HENIW1UK I'IWH'O

PARAISO

• I'DICO

Operaoõ_ - OOlnçu ele ljll11>O_
rio' - Cljnlca de Adul\o.

CurlO de EapeClall1:.çáo no 1!oapl.
.,,1 do. Servldore. 110 ••�o,

(serv!ço do Prol. MAriano d* AIl

drade). Con8ul ta.: pela mlUlhl DO
.

Hospital de Caridade. 'A tAra. d...

15.30 bafai em �Ian te no oollfUl·

tório. à Rua Nunet MachAdO. 1'1.

esquina da TlracSan... - Ttl....

2'166. Re,ldêncl. - Ru. .Ue
ehal Gam. D'Eo. D.O UI. - Tel.
'120.

.

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Dlploma!lo pela Facl.Uaadt � ..OI�_
tlal de Medicina 11. UnI9-v.ldadt

ao BruU

Ex.lnterno por r.onoureo Cla .""1_
nldade_Escol&. (SlnlOO da prOf.
Octávio Ro..:rlgue. Lima). b·
Interno do Serviço dI

-

Çtrurl1. do

Hospital r.A.p.i.T.C. dO Rio de

.Janeiro. Médico ao HOIPIUJ ClI

Carldaae e da ."'Irnldada Dr.
Carla. CorrI •.

DOENÇAS D. SaNHO"!
PARTOS - OPIRAÇOIS
PARTb SEM DOR pIlO m,lOdo

pllco.profU .."co

ConsultóriO: RUA João pinto o 10

dai 16.00 àl lS.00 bor.... Á"nde
com hor... marcAdu. TII.fou.)

30311 - RellClêncl.: Rua Glnora'

Blttencour' D. 111

DR. LAURO DAUH .•

CLINICA allU.L

Especlall.ta em mOI"'lu elo li"

nboral e via. urlnárlu Cura r ••

'1lcal "'1' Inlecçõe. Agud... I orl
nicai. do Aparêlho &enUo_urln,rlo
em ambC'1 o. MXOI Doonç&' do.

aparêlho Dlgeltl�o o de .lIllma
.

nervo.o. Horário: lO� li 11 •.

2'h àl 5 bar... - Con,uUóflo:

Rua Tlradentel. li .- 1.0 &n4&1

- Fone 3246. R ••ldancl.: •••

Lacerda Coutinho. 11 (Ch,o.r••"

ESPAnh. - ron. 1141

Dr. Hélio Peixot�

I
"

ADVOGADO
Escritório - Rua rellpe

Schmidt nO 37 - 2° Andar

-ISala 4.

Residênc1a Alameda

Adolfo Konder na 27

Caixa Postal 40e

Telefone - 2422

A
I
I

I DR. NEW'fON U'AVIL,A
CIRURGIA GIIlAL

APRENDA INGLtS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua'Tenente Silveira, 42
f'ROJ ETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRlJÇOES

A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
to.ape<:lalia\a em lIIpléstia. de &ni!� t recto

r .... tamento de hemorroídae, fll\ulu.• t4.
Clnr,la &Dal

CONSULTÓRIO: - P,ua Cel. Pedro Demoro, 16&3

Estreito

R.EGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.· REGIAO - S.'� .

Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIRuS

-

C%SSS%SSS$S%SS%�%%S%%%S%%S%%%%SSSS%%S·$%S%S#

C. E. VIE'GAS ORLE
DENTADURAS INfERIORES

MlIJTODO .PROPRIO

rIXAçAO GARANTIDA
Advogado

ED. ZAHIA. 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

t ,;
.

'SSS$SSSS%SSSSiSSSSSSSS%%SS*�%$'%SSSSSS%'DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DiPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS X - PONTES -r-r- PIVÔS

TRATA�ENTDS DE CANAL

HORARIO - das.a às 12 e das 18 às 20 hnr us

HORAS MARCADAS .- 'das 14 a s III Il(lrl�.'

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

-

Escritório de Advocacia
Ru!\ Felipe Scbrnldt. 14 _ 2.0 andar - P'lorlanOpolla
DI' Acáclo Garlbaldl S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. EvUásl0 Nery Caon

�l1estões Trabalhístas - caueae clvela. comerclala, crimi
nals e fiscais - -Administração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
�a!l - r.ontAh111cllld!'· "!<<'rltas. baraneos. anAliseI' � �r-lclu

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

ATENDENDO DIARIAMENTE SA

MA JERNIDADE CARMELA DUTRA '

SERVI(O DE RA'OS X
Hlldjoiúgistas: DRS. A. J. NÓJ:rn:c.\ m: fll 1\ I:lf:.o\

"WALDO J. R SCHAEFER

.Exames do Estômllgo - "e�irul:l Biliar - ICIII._

Toras - Ossos - Intestino, etc.
Risterosalpingogr.alia Ra,lilll!'f:tJia Obslfllrl(':I

(Gr:.&Vid�)· - Radiololria Pediátrtca

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARC ...

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERa:ÇO: Rua Irmã Benwarda .'I/O õníbus à, por

ta (Almte. Lamêgo).

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

;-wra (I URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de
"perfei(;oamento na especialidade. nos Hospitais de
�'r(lnle\"idéo c Buenos Aires só reiniciai-á sua c lin ic a de
f'l'ianc:a� ('111 dezembro depois do dia 10.

.

Joãu Morifz s. O.
(lINleA SANTA CATARINA

Clinica Geral
Doenças Nervosas e Mentais
Angustla - Complexos - Ataques - Mania.-;

Problemático Afetiva e sexual

-� ....� ---,--_.._,------- '-_

,)
.

COJ
i *�IIf!A'�TOOO�

Tratamento pelo EletrochoQue com ft11c.stc:;la
• lf';" r noslnsul1nate.rapla -'. Card.lozolorapla �

. .::!9flotrl"llpla (' ; l '''\,
-

,,"It- \IAPrJO5
PsicoterapIa. . .! ,i ....t

RIt*Dll'eçã�:.O�:�ci�I���o�E 130RBA i I ;.:. �-Iz:'l:".:)� _�
�� �'�DR. JOS,� TAVARES lRACEM.'"

,: I _

..,.

DR. IVAN BASTOiS DE ANDR!\UE

CONSULTAS; Das 15 às 18horas. .

_ ..,
End�ereco: Avenida Mauro Ramo�. 286 : -. �(jbElL\.'.t" '·II.-\l"-\ U UI: NO�'I:M8KO _ &SQUll'U

'Praça EtelvIna Luz.' ! KI; A YELlI'E 8C.IlIIID'l
............................................. "lU \1 ." "'UI(ICA,'.o\· III!!"! Hf'I"O (lU tl!- 1:1'10 - CANTO
............................................ ---__-----------------

HUDIO JURIDlíO ., T e r r e nos

Venda
Mauricio dos ReIs .- advogado
Norberlo Br�nd - advogad.'j

Advocacia em geral no Estudo
Santa Catarina

de

Voeuçt1. <1. SeQJloru - ''''roo\O.�

10glA - IIlttrlcld.111 .'dlca

Con.ult6rlo: Ru. Vlo,or ••1-

rellel n.o 28 - Toldono 1107

Con.ultal: O ... Il bora. om Cll.n".

Residência: Fonl "ai II UI 81.

I�enaU. n.�7�1 ---���----------------------------------------�

Correspondent.ea:
INGLATERRA BRASnuA

• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

I
ARGENTINA SAO PAULO

Ed SUL AMmICA 5° andar
Fones: 2198 e 2081

� �•......�

De�artamento �e Saú�e rública
PLANTOES DE FAHl\lACIA

.Q

.MF::S DE NOVEMBRO

6 - domingo
13 - domingo
15 - tel'ça.feir<l lferlado)
20 - domingo
25 - sexta ·feira (feriado

27 - domingo

(

l
, I
\

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

Lotes excelentes para construção ime
diata á rua Almiranle Lamêgo, 171"
próximos- aO mar, a 100 metros do
ponlo de ônibus. Estuda-se facilidades
de pagamento.
Tralar na' mesma rua no n.o 144.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla
DR. GERREIIRO DA FONSEC'A

1·�'e�·1O:·
�.. I

distribuição ..:.... publicidade - cobranças - informa
<;.ões.

'

Queira consultar-nos sôbre quaisquer livros:
nacionais -- estrangeiros - técnicos - científicos
litel'attll'a em geral.

- CAIXA POSTAL, 258 -

Florianópolis - Estado de Santa Catarina
EDITORAS: ALBA - CLEOPAT'RA - REVISTA

I4EGTSTAÇÃO TRABALHLSTA - LIVRARIA JARf\.-";
GVA, DE SÃO PAULO - LIVRARIAS. EDITORAS
REUNIDAS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 23 - 20
ANDAR - SALA 8. DAS 9 ÀS 11 HORAS.

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

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUiSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE'
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

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

(ren te a Radio Anita Garibaldi).
RESIDÊN_CIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99

FONE - 3560.
REINICIARÁ A CLINICA NO PRóXIMO M�S.

LIVRO PRESENTE DE AMIGO

Farmácia lJatarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antonio

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Tl'ajal.lo
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 d-e Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt
Rua Trajano
Rua Trajano

,)

't

\
O plantão noturno será efetuado pelas �armácias Sto. Antônio, Noturna e Vi

tória. .

.. .

O ,plantão diúl'l1o compreendido entre 12 e 12,30 hs. sera efetuado pela farmacla

Vitória.

,

i O plantão natUl"no será efetuado pelas tarmácias do Canto, Indiana e Catari

l
nense.

A presen c label:1 nüo poderá ser altcrada sem pré\'ia alltol'izaC;ilo dêste Depar

r
tall1ento.

\,
_----- ._,� ,r�

E,STHEITO
Jorge Silveira
REPRESENTANTE DE LIVROS

Farmácia Indiana
Farmácia CatarirlenSe
Farmácia do C&.n te .

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Malo

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedl'o Demoro
Rua Pedro Demol'o

.c •• C.ueJbelr• .lJtafr., llQ
t �i�font.' 3022 - ('·'{a. Pos�a� 189
l:nd ... rpl;fj Tt'I�lrrári('o ESTADO

UIHJ:TUH
tl.iol,"'Io' dI? Arr .. à.!l Ra rr. ...

G E R E·N 1 I

Uü�!l!nl(tl' l"ernan,1ea ,II:' AGulHIJ

Osvardo Mello
H.DA r o s e s

Flávio Alberto de Amorim - Aodr4
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zu ry Machit'
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A Silveira Lenzí

COL.·\HOHAlJOHES
Prof I};,rrl'ir,,� Pilho _. [lr Oswaldu Rodrigues Cabra}
- Dr. Akidt'g Abreu .- Prof. Carros da Costa Pereira _
">rof Othon ij'!-:(;ll - :tlajor IIdefon)ojo J u vanaj - Prof.
Manlwlitl1 .II:' nrll(>lil1� - l ir Mi:ton Leite da Costa _

Dr' Ruben Cost a -- Prof A �eixâ, :\etto - Walte!
Lang e .- Dr. Acv r Ptrtl() da Luz - At'Y Cabral Teíve _

Doraléc ln Soares - Dr. Fun r ou rs R.,y - limar Carvalhe
- Fernando Soutt. MaIor - RuI Lobo - Roze�:-!o V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PllBLICID"!l.
Osmar A. Scbllndwe1m - Aldo P'ernano�
- Ivo Frutuoso.

HIPR."'INTA"TI
tHPr..ulac;6. A. 8. lAr. L14.
IUO:- Rua Sena.ot O•• t..." - •• A.lt.r

T.t 11"14
... Pt.,!. Ku VitÓrIA 167 -- ""'., ti -

Te!. li-8''''
I<..rvtç. TeJerráfl('Q da UNIT.D PR.SS (\j�P)

AO.NT.S • CORR.SPO�D.NTB�
•• TlHlo......UDJcJpJú. r . '�ANTA CA'f AKiNA

.lNUNC.JI
IIh4 .... t,\ �.tr.'., tU acord. ('o... U.a..I••• ",.r

-

VlrgUio DIa&

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se rt:�sj...lcasabilüd pelos

'ol,reitos emitidos [I{l5! arti'!.\).S a..�j_n:ldo�.

L O T E S
Com grande facilIdade de pagamento. vende-se lotei

a longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir iua
casa. imediatamente.

Vendas: Edlflc!o Montepio 3.0 andar - Sala 30a _
Fone 2391 e 3426. .

'

,

- j

DR. SAMUEL FO'NSECA'
CIRURGIÃO. DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Pl'eparú de ca \"idades pela alta velocidáde
RORDEN AIROTOR S. S. WHITE

COllsultól'Ío e Residência:
1:113 .JerÔnimo Coelho 16 - 1.0 andai' - Fone 2225

ExclusÍ\'amente com horas marcadas

Dr. Helio FreUas
POENÇAS DE SENBOR1.R 1PARTOS - cmuROU -.

CLlNICA OUAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - BIItrel
to, das 16 à3 19 hor� (s,:l Ia-Ido da p' -mácia do Canto).1
Reli.: _�utos Saraiva, -&70'

- Estreito - Fones 23-22 e li8387.

LEIA·
Panorama-
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

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

Rápido "BARRIGA VERDE" SIA
Transporte de Cargas

Em Organização
Tl'Ii rego �IÚl"uo com o "Transpol'les Osni" e

··Translln:u _. T,"ansjlortes Hodoviários"
.

Matr1z
FLORIANÓPOLIS

F1l1al
SAO PAULO

Rua Allhâla n. 740
Telefone: 52.74-711

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

Rua FcoY Tolentlno !.l II

Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Tf'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 (Filial)
CRICIUMA
ARABANaUA

A.tendemos as seguintes praças: Biguaçú, São José,Sao Pedro de Alcântara, Palhoça, Al'Íriú, Santo
An:aro da Imperat.riz, Bom Retiro, Urubici, São Joa
QlI.lm, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri.
Ciuma, �rarani'uA, Lajes, Campo Grande, Teófilo

OtOfil. Teresópolis. NanuQue e PÔI"to Alear•.

LOTE
Vcnde-se ótimo lote, sito à rua Urbano SaBes,
área 400 m2. Informações Edifício Montepio,
3.0 andar sala 305 _,. fones 291 - 3426.
i�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUINZE S'RTAS. DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO, CONCORRER,ÃO AO TíTULO "MISS ELEGANTE BANGÚ SANTA CATA·
RINA 1960" O ACONTEC'IMENTO, ESTÁ ·M·ARCADO PARA O DIA TRES PRÓXIMO, NOS SALÕ,ES QO (-LUBE DOZE DE AGOS·
TO A RENDA DESTA NOITE D�E ELEGÂNCIA E CARIDADE REVERTERÁ EM' PRÓL DOS N!ECESSITADOS •

.

Prêiêiiú,ã
..

ü.i:Fiôiiãiiõíiõi'is"'
m.mss.""..m usxsm.m

:m=o
Movimento da Tesouraria, em 14 de Setembro de 1960

Saldo do dia 13 (em caísa) Cr$ 6.105.759,90
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 45.283,60
Depositante de dinheiro 1.346,00

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Exação e Fisc. Financeira
Educação Pública

Sego Pública e Assist. Social
Encargos Diversos
BALANÇO

6.152.389,50 I
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

5.300,00
4.200,00
1.000,00
8.865,00

6.133.024,50

6.152.389,50

6.133.024,50
1.199.211,80

Na '!'esoUl:aria .

Em Bancos ............................•

7.332.236,30

r
,

Prefeitura do Município de F'lorianópol is, em 14 de Setembro
Movimento da Tesouraria, em 15 de jSetembro de 1960

Saldo do dia 14 (em caixa) Cr$ 6.133.024,50
RECEBIMENTOS

RECEITA OR'ÇAMENTART
Arrecadação 101.560,10 Administração Geral

Movimento de Fundo� 100;000,00
Depositante de dinheiro' 6.174,60

59.000,00
2.200,00
1.800,00

25.366,50
22.789,90
21.280,00
34.142,00

6.174.180,80

de 1960

DESPESA ORÇAMENTARIA
PAGAMENTOS

Exação e Fisc. Financeira
Sego Pública e Assist. Social
Educação Pública

cerviços Industriais
Serviços de Utilidades Pública
Encargca Diversos

BALANÇO

6.340.759,20 6.340.759,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria
Em Bancos

6.174.180,80
1.099.211,80

7.273.392,60

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 15 de Setembro de 1960
Chefe Servo Contrôle JUCELIO COSTA Tesoureiro

M. C. FREITAS Diretor MARIO LOBO

Ala-Mota �o
r.s.o.

DECRETO
O Prefeito Municipal
de Florianópolis, no

uso de suas atribuições
e tendo em vista o que

dispõe a lei n.? 311 de
5 de junho de 1957,-
DECRETA:

Art. 1.0 - Serão isentas
do Imposto de Diversões
rendas de espetáculos tea
trais ou de cinema que re

vertam, integralmente, em
favor de caixas escolares e

de instituições beneficentes
ou culturais. Parágrafo 1-.0
- Em caso de se destinar
para tais fundos . apenas

parte da renda, a isenção
será relativa a essa parte.
Art. 2.° - No mesmo

ano, uma sociedade não po

derá ser beneficiada mais
de urna vez, a não ser que se

trate de espetáculo de cul
tura e "em interêsse profís
siooral.

Art. 3.° - A parte inte
ressada esclarecerá, em re

querimento dirigido ao Di
retor do Departamento de

Educação e Cultura, as ra

zões do .pedido, as .caracte
rísticas da instituição a ser

beneficiada e a natureza do

espetáculo, inclusive dados
sôbre o local e data de sua

realização.
Parágrafo 1.0 - Os re-

1uerimentos deverão dar en.
brada na Portaria da Pre
feitura até 48 horas antes
da realização do espetáculo
Art. 4.° - Êste decreto

-ntrará em vigor na data
de sua publicação, revoga
das as disposições em con

':rál'io.
Prefeitura Municipal de
F'Ior ianópol is, 11 de no

vembro de 1960.
OSVALDO MACHADO

Florianópolis, 5 de
Novembro de 1960

OF. n. 3/60
limo. Sr. Diretor do jornal
"O Estado"
Nesta
Comunico a V. S. que em

reunião, da "Ala-Moça do

P.S.D." que foi efetuada no

dia 28 p.p, foi eleita, e em

possada a nova diretoria,
que regerá seus destinos de

28/10/960 até 30/4161, fi
cando assim constituida:
Presidente: Arnaldo Ta-

·1/
1/
/1
1/
//
/1
f./
i/

A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
lhada para c onsertos, reformas e plnturas de

qualquer tipo de bicíclatas e triciclos, contando

para isso com um C01'pO de mecanicos e pintores
altamente especializados.

vares;
Vice-Presidente : Carlos

Abreu;
iSecretário: Clovis B. Fer�

raro;
Tesoureiro: Henrique 01'

tiga ;
Coordenador Geral: Dr.

F'rancisco Grillo
Departamento Auxiliar:

Dr. Renato Ramos da Silva,
Hélio Hoechel, Renato Ca
bral Teive, Alonso' Macha
do, Walter Almeida, Ma
nuel Rosa Alves, Osmar de
Souza, Walmor Silva, Acá
cio Ouriques, Nilton da Sil-

II va, Osvaldo Meira, André

/1
Villain.

Com o protesto de eleva

j; da estima e distinta consi-

1/ deração.
Atenciosamente

�j Clovis B. Ferraro
/I

Secretário

Prefeito Municipal

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

O INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA,
empenhado na campanha de difusão da taquigrafia
brasileira, abriu inscrições ao seu curso por cor
respondência, através de 12 lições. Escreva hoje
mesmo, dando nome e enderêço, para a Caixa
Postal n.? 2fíOO ou n.? 8600, São Paulo.

PARTICIPAÇÃO
ARLINDO ANTONIO HULSE

E
MARIA AUGUSTA SILV�IRA HULSE

Participam aos parentes e amigos o nascimento de
sua filha DENISE, ocorrido dia 27 na Maternidade Car-
los Corrêa. ,

Fpolis, 28 de novembro de 1960.
--------------------------------------------

Remington Rand do Brasil $. A�
Precisa de auxiliar de escj-ítórló, com conhecimen

to de datilografia.
Apresentar-se no Escritório à rua Trajano,! 18-B,

das 16,00 às 18,00 hs.
'

Alugam-se apartamentos de fino acabamento

prédio l'ecem-construido, com espetacular visão pano
râmica da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo contí
nente. Apenas dois apartamentos por .andar, contendo 3

dormitórios, ampla sala de jantar, banheiro completo
cozinha espaçosa, terraço de serviço com tanque, quar
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima

praia para banhos e ótimo local de Ipesca.
Ver à rua Almirante Lamego e tratar na

Muller a rua Trajano 4-C.

Aparlamentos: ALUGAM·SE

.-'

Im f.do o m..ndo ... a .xp.rltncia dos 'roflstas mosfra -

Você não pOde comprar pneus
que custem menos p_r quilômetr�

do que Firestone , -.

COMÉRCIO E INDÚSTRII GERMINO. STEIN S.II.
-' . .,.-"",*,�", -,.".�::;;. :2-\, �

.

RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

I Dlailr estIque de pneus 1ã"$'O"- �da praça

'

......

./

•

VENDE-SE

CENTRO ESTREITO
Rua Araey Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rua São Jorge.
Terreno
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Poi-telta
Terreno
Rua Fúlvio Aduci
Casa (c/Praia particular)
Rua José Elias

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

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

ALUGA-SE

CENTRO'
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escl'ltól'lo

Rua Gerênímo Coelho

Salas p/escritório

I DIA
I

DEZEMBRO
4 - "Soirée" de Formatura das Normalistas do

Colégio Coração de Jesus,
7 - "Soirée" de Formatura do Colégio Cata

nense.

8 - Baile de Formatura da Fáculdade de
Direito.

" 9 - "Soirée" de Formatura do Instituto de

Educação.
" 10 - Disco Dance com atrações.

17 - Disco Dance com atrações.
" 25 - "Soirée" Infantil à partir das 15 horas.

31 - Baile de Gala.
OBS. - Traje a rigor - Cavalheiro, ISmoking ou

Summer. Senhoras ou senhoritas, vestidos
compridos rigorosamente.

V 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,
lampadas e grande quintal. O referido imovel está no
alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
hora. A venda é por motivo de viagem.

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO EM 30
MÊSES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUA4S JUCA DO LOIDE E DES. PEDRO
SILVA.

INFORMAÇõES SEM

COMPROMISSO E IDA �Imóveis,�.) r. .,' 1', ,(\ O('JO a 'n" istraçac\V:�.l FfLlPE S�IDT :n s<L:J 2A � El! SAO LUIZ

Rua Alvaro de Carvalho DAS SEM COMPROMISSO
Sala Comercial com Insta- Rua Fe)ippe Schmidt, 0.° 37 - Sala 2-A

AO LOCAL.
INFORMAÇõES DETALHA

A
•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-6- FLORIANÓPOLIS, Quarta fe ira, 30 de Novembro de 1960
--------------------------------------------------------------------_._,---,-----------

"O .STADO" O MAIS ANTIGO 1JlAlUO DI SANTA CATARINA

1 I R A Ir Ê N I S C L U B E D'A 17
.

"SOIIRÉE CHIC" DESFILE DAS ESTAÇÕES" 24 M· OÇAS R:EPRESENTA-
'RÃO OS 12' MIESES DO

.

ANO IN'ÉDITO. RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MÜLLER À PARTIR DO
.... /'·I"'...,.'·_�_ 'W"I ...� ... ·_I ,_...

Sociedade Pró Desenvolvimento
Na 62a Reunião da Direto-

J
organísarãa uma Comissão

I
Sr. Prefeito Municipal, no lhe as reivindicações da so-

.

TupL:1ambá, até sair na lVJ.hx A escôlha �:o representante parte do leito da rua Gaspar
ria realisada a 15/11/60, foi para ir conferenciar com o día.seguínte, a fim de �var- cíedade, apreser,ta�lj,s naque- Schrann; depende apenas de da Sociedade, recaiu IDa Dutra, apesar dos ofícios
..........................-, _ ..----....---- WJ lIa reunião, e em anteriores um morador Que ainda não pessLh. de seu próprio Presí- nêssts sentido, às autorída-

• _
. reuniões concordou em permutar com dente, Dr. Thales Brognoli. des responsáveis;

...
- " Os assuntos tratados, e so- a Prefeitura, pelo seu, os ter- Terá assim, o Estreito, mais =-provídenclar as medi

... • "_ luçõe:s apresentadas pelo se- renos 'Que lhe foram apresen- uma voz a se fazer ouvir em d_s necessárias, no sentido

• .. �hor Prefei�o M�niciPal, ro- iL,:'os. benefício de seu progresso é de melhorar as condições de

• l1li r am as seguímtes : - - estabelecímecto da li- engrandecimento. segurança ·e estética c1.0 ta-

II1II , - cobrand, da promessa nha Circular Estreito-Capoél- Em reunião da Díretorra, pume para construção ,

do

JIII •
do Sr. Prefeito Municipill re- ras - Bom Abrigo - coquel- (o dia 22/11/60, que tomou super.Mercado do Estreito;

• ferente à construção da rêde .ros - Estreito; concordou o o número 63, foram organí- - para modjrídar e 'adap-

elb' obtendo-se como resposta f·eito anteriormente, estando dos segui:ntes assuntos: dade.

• que a promessa fÔLI.t. feita no até presente na Prefeitura, - Trator com os morado- Na mesma reunião ainda

•
...

sentido de fazer o que estí- um representante da Iínha ses da ,rua Max SChrann, do Q Sr. Presk'ent� desta Soci;-
HOJE, !.l\A FACULDADE DE DIREITO ta de 15 anos de Miriam : Amanhã co- ...

vesse ao ·seu ald.nce, e isso do Bairro Bom Abrigo, em- assunto relativo ao calç.ü·-I dade fêz um relato dos re-

• SEHÃO DIPLOMADOS OS SRS. CEL- I mentarei. II1II
Iria fazer, isto é, dar apôío c boiü com parecer contrário, mento de seu trêcho de rua, sultados da en!r.evisiLl. com o

• SO RAMOS E DOUTEL DE AN- III promover as demarches no ao ser ouvido; em face do resultado da en- Sr. Prefeito 'Municipal (as-

l1li DRADE, GOVERNADOR E VICE-GO- ESQUI AQUAT1CO, uma grande' sentido da concretízacao do - ginasio para o Estreito; trevista com o Sr. Prefeito
I
sunto já divulgado).

JIII GOVERNADOR ELEITOS. atra?ão ,�10S festej�s da '·'Semana. da� :�eal colimado; o Chefe .:',0 Executivo Muni- Municipal; ,j. Florianópolis, Estreito, em

• Marinha . Os esquiadores serão homc-: - cald.rnento do restante, eípal prometeu continuar tra- - Tratar com ·as,· auto'rícta.� 2311-60.

II1II No próximo dia dezessete aconte- nageados no Lux Hotel.
_ • digo, da rua Max Schrann, no balhando por esse objetivo; des da Secretaria da Agricul-I

... cerá no -Lira T. C. o Desfile das "Es- •
trêcho compreendido entre Esta Sociedade obteve ex- tura, da retirada das máquí- I Oeljno Oamango Pires -

• tações". Novidades à vista. AMANHÃ, no Colégio Coração dCIIIIII Escola de Escrita e Escola -d'e ')ress�va vítóría em sua luta
I
nas c"a Fíatrulha Mecanisada, Diretor de Pesquisa e

• ,Jesus, serão entregues solenemente osllll Aprecdízes, devido ao exces- pelo docsenvolvimeinto do Es,

I
que contdnuam obstruindo Publícídade.

ELOISA HELE'NA ZANIOLO DE certificados do curso Primário, às aluo' sivo pó ou Iâma, conforme o treíto, 1:1.0 conseguir com o _.
-----

., CARVALHO, acompanhada de seus pais, nas que concluíram o mesmo.

•
tempo: devido a falta de Sr. Prefeito Municipal, que .

• ���l �n��'�; ���. aA�����;�.a_rvalho, viu.
AS FLôRES E PLANTAS dão ao' �:;��a�·u;o��C���:�le:sa�·��sP;�.� ��o;��s p�;����� cdoem�U�a�:; NENiDE-SE POR MOTIVO DE MUDAN'(A

• lar um aspecto alegre e convidativo. ' gassern o calçamento direta- ntegrante, da Comissão Mu- I Vende-se por motivo de mudança o Instituto de

_ NO DESF'ILE DAS "ESTAÇõES", , .I !ent'ê ao contratante; ricípal para Assuntos Execu- Beleza- "Macriff", situado na Rua João Pinto, anexo ao

lIlI duas moças farão o "papel" de "viúvas",
"

A COLU:�A registra as datas nata- - prolongamento da rua :ivos.
.

Hotel Royal. Informações no local, Horário comercial,
P representando o mês de novembro. Iicias que hoje, transcorre dos Srs.,: Lucia Maria Lang e, Mies Elorianó- �:P�:�:::a Ep��á��, �e:;:;.;, D�.�S:,:'. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZA DO EM 31 DE OUTUBRO DE 1960, NA
�' !�ll��� �=ao���::��l��odac�i:I�i���a�'� lança- Felicidades

• ESC-RITAl 'DA SOCIEDADE DE ASS�STÊN CIA SOCIAL PR'Ó-HOSPITAL iE MATER-
• UM DOS TREZE MAIS ELEGAN-, I DE GRADA FAM'LIA DO ESTR EITO.� "Naç����I:epr���to'u bne�u :1�Safí!;ip�i�l� �!� �!v�t�D���lO�� �;;6g�sac����:I��' N DA ' SA I
IIP Parabens.... go. .O "Radar" observou e notou o bom'
• gôsto do cavalheiro.,
Id ANIVERSARIA HOJE, o jovem es-

li' tu dante Rogério Mou ra Arraes, filho do

� Sr. e Sra. Capitão Manoel (Irair) Tou-

• rinho. Ao aniversariante os meus cum-

primentos.
•
-
•
•
•
•
• ções".

• LUCIA RUPP E MARISA RAMOS,

• representa:rão o mês de junho (juninas).

• lVIARTA NORONHA, será a noiva

• representando o mês de maio e terá TEREZINHA GONZAGA E HELIÃ-,
uma dama... '\ �E LINS, acont�:er�,o no coquetel da,• Semana da Marinha. '(Duas belas

• ONTEM, no' Querência Palace Ho- Rainhas). ,
... tel, aconteceu movimentadís�ima a f�s- •
'I1liIà -m "fi. �_m ...��.... -.__ .....- __,_" -. ...... '._.,

ELIZABETH BAYER JORGE, par
ticipará no Desfile das "Estações" Te

presentando o mês de março (colegiaH.

,
UMA SENHORITA QUE FARA"

ANIVERSARIO AMANHÃ, será inclui-:'
da na lista das Treze Mais Elegantes'"
Srtas do Estado. •

NO PRIMEIRO SABADO, aconte-.
cerá no "Doze de Agôsto" o Desfih'
Bangú, patrocinado pelas S�roptimistas.�

A "SOIRÊE de Formatura, das'magistrandas do Colégio Coracão I de
Jesus,

-

será o grande acontecim�nto dO'
próximo domingo no Lira T. C. •

ROSITA OLIVEIRA,. será uma ele
gante no "Jocky Club", representando o

mês de agôsto, no Desfile das "Esta"

A COLUNA FELICITA a Sra. Es_'
ther ·Melo Lentz, pela data natalícia,
que hoje, transco-rre_

•

•

MOTORES ELÉTRICOS f
ARNO

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

de garantia que os Motores Arno representam poro o

Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con
trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima no

produção em série.

I \

'* Metores monofóslcos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos olé 300 H P

®
ARNOS.A.

../I- A.'\o;ores pc:ra máquinas de co<turo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C-IA.

DIA ,DOIS •

do Estreito

DÉBITO CRÉDITO
SALD.OS

DÉBITO CRÉDITO
IMOVEIS .

EMPRESTIMOS APAGAR .

JBRÜ!S E DESCONTOS ,' .

CAIXA EC. FED. EMPR. HIPOTE-
CARIO , .

MOVEIS E UTENSILIOS, MAT.
CIRURG '.

MATERIAIS PARA COINSTRUCÁO
CONTAS CORRENTES ,. .

BANCO NAC. DO PARANA SANTA
CATARINA .

CONTRIBUINTES MENSAIS
BANCO INCO .

,DIVERSAlS DESPESAS
.

CAIXA ., .

BINGO DAS JOIAS _ .

COLETA _

.

CAMPANHA DO PAPEL VELHO ..

IMPOSTOS .

SUBVENÇõES , .

DONATIVOS .

PATRIMONIO .

1 . 783 . 048,50
150.000,00
30.729,10

1 .783.048,50460.000,00 I
170,30 30.018,80

310.000,00

3.280,40 247.571,00 244.290,60

305.775,10
,

2.000,00
48.000,00

305.775,10
2.000,00

248.420,00 200.420,00

52.470,00 52.160,00
89.947,00
170.147,00

310,00

173.588,50
17.433,00
1.300,00

89.947,00
343.735,50
170433,00'

�539. 499,00 538.199,00
22.800,00
12.510,00
1.787,00

2.534,00

22.800,00
12.510,00
1. 787,OG

2.534,00
50.000,00
181.808,00

1. 202.445,30 !

50.000,00
181.808,00

1.202.445,30
3.278.504,60 3.278.504,60 2.316.007,90 2.316.007,90
Estreito, 31 de Outubro de 1960
Padre Quinto Baldessaro.
Presidente da Diretoria

Manoel M. da Cruz Jor.
Presidente da Comissão de Finança

Irmã Aurea Rost. - 1. D. S.
1.0 Tesoureiro

Lédio João Martins .

2.° Tesoureiro - Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC�C sob 11.0 2.112

,� ..",

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1960 - NA ESCRI
TA DA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA So.CIAL PRÓ-HOSPITAL E MATERNIDADE
SAGRADA FAMILIA NO ESTREITO.

A T I 'V O

IlVIOVEIS
Va'lor dos ·adquiridos
CAIXA 1.783.048,50
Dinheiro em caixa .

BANCO IND. E COM. DE SANTA
CATARINA S. A. C/DISPQSIÇÁO

Idem em deposito .

MOVEIS E UTENSILIOS E MA-
TERIAL CIRURGICO

Valor dos existentes .

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
Idem, Idem, .

CONTA CORRENTES
Saldos donativos a receber ..... : ..

BANCO NAC. DO PARANA ESTA.
CATARINA C/DISPOSIÇÃO

Dinheiro em deposito .

1.300,00

173.588,50

305.775,10

2.000,00

94.420,00

310,00 2.360.442,10

PI A S S
EMPRESTIMO APAGAR
Saldo dos Emprestimos no Banco

Inco e Bco. Paraná e Sta. Catarina S. A.
CAIXA EC. FEDERAL - EMPRES-

TIMO HIPOTECÁRIO
Saldo a pa;gar do lmovel Hipoteeado
CONTA CORRENTES
Saldo a pagar relativo aquisição

dos Imoveis e Utensili:os .

PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo Patrimonial n/data :....... .

I V O

310.000,00

244.29(),60

294.840,00

2.360.442,10

�.,;;.

.. .J.\��.

Estreito, 31 de Outubro de 1960
Padre Quinto Baldessaro.
Presidente da Diretoria

Manoel M. da Cruz Jor.
Presidente da. Comi'ssão de Finança.

Irmã Aurea Rost. - I. D. S.
1.0 Tesoureiro

Lédio João Martins.
2.° Tesoureiro - Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC-SC sob n�o 2.112

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAlS ANTIGO DlARIO DE B. CATA.lllnA FLORIANÓPOLIS, Quarta fe ira, 30' de Novembro ele 1960 'I
--------------------------------------------------------------------------__------------------------------------ ----------------------------------------------------�

CAM:PEONATO CITADINO DE ATLETISMO EMPOLGA -- A PEO:ER�ÇAO ATLEl'ICA CATARINENSE, QUE AGORA TEM A PRESIOI-LA O
ESPORTISTA ODY VAREllA, FAR:Á REALIZAR, NOS PR'ÓXIMOS S.ÁBADO 'E DOM'INGO, O CAMPEONATO D-E ATLETISMO DA CIDADiE, QUE
DEVERÁ CONSTITUIR UM SUCESSO, ESTANDO OS TRÊS 'CLUBES:QUE A 'ELE PA'RTI'CIPARAO EM' FRANC'OS PREPA'RATI VOS, TUDO INDICANDO
QUE HAVERÁ DISPUTAS DAS MAIS RENHIDAS E SENSACIONAIS E'NTRE ,fIGUEIR'ENSE, BOCA1UVA E CARAVANA DO AR. AGUAR'D'EMO-·�O.
�'U':h"'\"'·"ini.4..%'"&'4.. ·.\ii'f.'te",." ..��%%$,.,.S%,..,.SSSSSSSS'SjSiSSSlSS%SS%SS%SSS%S"SSS%SS%%%%SSSS%SSS,.,..Silt"".-:.��:SS%,..%%%S%S%SS%%SSSS%S%SSSSSSSSS$SSSSSSssssssssss:a

FREDERICO BRUNS
Presidente

CELINO AGQSTINI
1° Secretário

lLembrand(li]
__

o -000---""
-=:.

CAMPEÕES N.o DE VÊZES ANOS

FLUMINENSE .... 16 1906, 1908, 1909, 1911,
1917, 1918, 1919, 1924,
1936, 1937, 1938, 1940

. 194.1, 1946, 1951, 1959.
13 .

. . .. H1l4, 1915, 1920, 1921,
1925, 1927, 1939, 1942,
1943, 1944, 1953, 1954
1955.
1923, 1924, 1929, 1934,
1936, 1945, 1947, 1949,
1950, 1952, 1956, 1958'11910, 1930, 1932, 1933,
1934, 1935,'1948,

1957.,.1913, 1916, 1922, 1928,
1931, 1935.

BANGU 1 1933. ISÃO CRISTóVÃO .. 1 1926.

IPAISSANDU . . .. 1 1912.
----000--- !

O futebol é de muito pouca popularidade nos ,Esta-Idos Unidos. O noticiário esportivo dos periódicos norte- i

americanos pero cupa-se mais com o beisebol, o rugby,
i

os grandes jogos' do basquetebol universitário, o hóquei,
o atletismo, riataçbo, box, corridas de cavalos, do que
com o 'esporte preferido dos brasileiros. O futebol nos
Estudos Unidos é apenas o esporte de algumas regiões
do país, justamente aquelas em que há concentrações de'

portugueses, italianos ou espanhóis. Entretanto, mesmo

lreconhecendo as suas deficiências no futebol, os norte
americanos jamais deixaram de prestigiar a FIFA
comparecendo a quase todos os torneios mundiais.

.

-----000-----
O Botafogo foi campeão Carioca pela primeira vez

no ano de 1910, 110 5.° certame (os quatro primeiros fo
ram ganhos pelo 'Fluminense). Marcou o alvi-negro, na

oportuúnidade 66 tentos contra apenas 9, tendo sido der
rotado uma única vez.

rLA1\fENGO

VASCO DA GAMA . 12

BOTAFOGO 8

16
11
9
8
5
2

•

5
6
6
6
8
20

TENTOS A FAVOR

Paula Ramos ... ,
.

�onJe�a a empolgar a Preliminar �a �orri�a oe �, �ilYe8te
INSCRiÇÕES JÁ ABERTAS - SC'HROEDER E FtÔ�R'ES CORRERÃO PELO FIGUEIRENSE - ('OM SILVIO

,: ::AS ESPE;RAN'ÇAS DO (AiRAVANA DO AR
o público recebeu com sim- será realizada em nossa me- Arruda E.lllomé vem sendo te possuem qualklades. i DOS SANTOS AS ESPE_

patia a notícia de que a pre- trópole no dia 11 do próximo
I
realizados sem�nalmente no Walmor Schroeder e Pect'r'o I RANÇAS DO CARAVANA

liminar de São Silvestre. êste mês. I estádio do F:igueirense, com- Paulo Flôres, foram as duas I
ano será organizada a realí, Os interessac'os que dese- petições ,d'e atletismo, sendo figuras que mais se desta-] Inegavelmente o nome de

zada .pelo ·d'epartamento de jarem participar da prova observados alguns elementos caram nestas provas de se_! Sylvío Juvêncio dos Santos,
esportes da Rádio\ . Guarujã que procurem pessoalmente I que poderão participar da: Ieção, devendo os mesmos! representa várias conquistas
de Florianópolis.

-. -

. Os membros do Departamen-I prellmír ar de São Silvestre I representarem o Frguelren- I para a equipe do Caravana.

Os desportistas, consulta�: to Espor'tívo., da Rádlo aua'l a se realizar. no próXimo.
dL; : s�, nesta prelímjráar de São

I'
Agora, com !a. prelímínar de da

dos H respeito, arírmaram
'

rujá ou telegrafem ou escre- 11. Várias competições fora,tr.i' Silvestre. São Silvestre, o fal:r.los� rua-

que b. prova deverá ter UIm
I
vam uma carta, os morado-

I
realizadas na tentativa de I dista, mais uma vêz estará

transcurso dos mais sensa-I res do interior, soliCitando a escolher aquals que realmen- COM SYLVIO JUVÊNCIO competindo, tentando con-

cícnais, conforme é tradíção, I
sua inscrição. I qujstar mais um titulo para

ainda mais agora, organiza-! Para maior brilhantismo a sua equipe juntamente I
da pela Maior e Melhor equí- da prova, conforme acontece • com os �eus companheiros i -I'-U-R-S-O--G--R-A-'T-U-IT-O--pe do rádio datarínense. [lm.'..:l�ente, as forças aroma-

�. 16...M6 .,� que luüarão pela glória do �' DE TAQUIGRAFIA
Ainda com respeito a pro- c as, através doe seus CO!Dan,

.

T
Caravana �:o Ar. Dirigidos pe

va, vários desportistas de- dar tas prestigiarão a prova. 111.1-'1.'.' lo desmortista Sargto. Caíuby POR CORR1.tSP'ONDE�NCIA
ram seu depoimento, reafir- mandando inscrever uma de� Alves de Almeida, a tradício-

manco OS seus propósitos de zena de atléta.s de dada cor, �"FOR"A·
nal equipe do Caravana do

colaborarem com a eomíssào poração, Também o Figuei- I .....
,

'-I: Ar, estiará formando ao la::·o
organizadora da prova, prara \ rense estará sendo represen ' da representação da Mari-

o seu maior brílhantísmo. I tarol n:sta prov�, pela prj-

OS CERTAMES DE JUVENIC E
I nha e �o Exército, colaborãn

, meíra vez com boas chances J do a cima ele tudo para o

ABERTAS AS INSCRIÇÕES' de sucesso. êxiot integral desta prelímí ,

PARA A SENSACIONAL
J

AMADORES
-

EM NÚM'EROS nar '2'e São Silvestr,e.
1/

PRELIMINAR WALMOR SCHROEDER E I Sylvio, uma vez IITJais reu- /I
PEDRO PAUL OFsôRES COR- JUVENIS i ne as possibilidades de con- /1

Continúam abertas as ins-RERÃO PELO FIGUEIRENSE quistar o título de mais esta /I
críçôes, para a preliminar ola CLASSIFICAÇÃO preliminar Que 'será realizada I í /
corrida de São Silvestre que Sob a direção do professor

I pela equipe esportiva de í.�a_ Ii

1° lugar - Guarani, ° p.p. I
zareno coelho:. "(�II20 luza r - Avaí e Paula Ramos, 4

20' lugar - Atlético, Bocaiuva e Fl'g',ieírense, 8

----C-R-U-ZE-I-RO-=--.·--:::E.�S-PO�R-T�E-C-LUBE
A DIRETORIA DO CRUZEIRO fUTEBOL CLUBE, tEM O MÁXIMO PRA�ER EM C ONVIDA'R V. S. E :EXMA. fAMILlA PARA A GRANDE SOIR:ÉE
QUE FARÁ REALIZAR DIA 3 DO CORRENTE (SÁBADO) NOS SALÕES DO LlMOENSE, NO SACO DOS LIMÕES. - NOTA: APÓS A SOIR!ÉIE HA
VERÁ ÔNIBUS PARA O' '('ENTRO DA C IDADE. o

AMÉRICA 6

GGuaraní .................................

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

Figueirense .

Avaí .

Bo.caiuva
Atlético

.................................

., .,
, .

VENDE-SE
Uma chac ara em 'I'acorobi.: com 6.860 metros

quadrados, bonito lageado.

'I'ratar à rua Antônio. Mattos Auriass, 364

. Estreito

TENTOS CONTRA

Avaí ......................................

Bocaiuva
GGuaraní

.................................

........................ � .

Paula Ramos .

Atlético ' .

Figueirense

PRÓXIMA RODADA

Avaí x Atlético e Figueirense x Bocaiuva

AMADORES

CLASSIFICAÇÃO

1° lugar - Tamandaré e Postal Telegráfico, 2 p.p.
2° lugar - São Paulo, 5 I
3° lugar - Caravana, 7
4° lugar - Treze de Maio, 9

,5° lugar Áustria, 11

TENTOS A FAVOR

Postal Telegráfico 20
São Paulo 13
'I'amarrdaré .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12

8Treze de Maio .

Áustria
Caravana

TENTqS CONTRA

Tamandaré .

Postal Telegráfi.co .

Caravana ..........•.......................

São Paulo , .

Treze de Maio
Austria

PRóXIMA RODADA

Tamandaré X Treze de Maio e São Paulo X Cara
vana do Ar .

A Nova Diretoria do Vasto Verde
Recebemos e agradecemos o seguinte ofí.cio:
"Blumenau em novembro de 1960
Ilmo. Sr. Diretor do DEPARTAMENTO ESPORTI

VO DO "O ESTADO" - FLORIANóPOLf,S
Prezado Senhor
Apraz-nos Iparticipar a V. S. que em Assembléia

Geral Ordinária levada a efeito em data de 10 do cor

rente, foi eleita e empossada' a nova Diretoria para re

ger o.s destinos desta agremiação no biêmio 1960/62 e

que está assim constituída:
Presidente - Frederico Bruns I
Vice-Presidente - Rodolfo Buerger
1 ° Secretário - Celino Agostiní
2° Secretário - João Riedel
1° Tesoureiro - Mário Deciker
2° Tesoureiro' - Alceu Pabst

CONSELHO FISCAL

Membros efetivos - Osvaldo Corrêa - Bertoldo
Crahl - Bertoldo Buerger

Suplentes - Afonso Sievert - Bruno Jaehrig
_. Lauro Cipriani

CONSELHO TÉCNICO - João Buerger - Arno
Roedel - Raul Blaese

Na oportunidade, apresentamos a V. S. os protestos
mais alta estima e distinto aprêço,
Atenciosamente

O INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA,
empenhado na campanha de difusão da taquigrafia
brasileira, abriu inscrições ao. seu curso por cor
respondência, através de 12 lições. Escreva hoje
mesmo, dando nome e enderêço, para a Caixa
Postal n.? 21)00 ou 11.0 8600, São Paulo.

II
A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II
lhada para consertos, reformas e .pinturas de II
qualquer tipo de bicíclatas e triciclos, contando /1
para isso com um COI'pO de mecanicos e pintores II
altamente especializados. II

II
/1
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D Nova Séde da OMS

A gravura mostra um

desenho do projeto premia
do '::;e autoria do �rQuite'
to' suíço Jean Tschumf, pá·
ra o erlifício da futura sef.�
da Drganizanão Mlindial
da Saúde. 'I'schumi, que é

professor de Arquitetura na

Escola Politécnica de L�.

sanne, na Suíça, foi vitorio
so num concurso interna
cional -:1.0 qual partícíj.t.ram
mais cuartoze famosos ar

quitetos :�e uma dezena de
países.
Fni o Dr. M. G. Candau,

do Brasil, Diretor-Geral da

OMS, que tornou pública
!3. atrtbuuão do primeiro
lugar. Er.tre os outros ar.

quítetos concorrentes e.i"t!
va um brasileiro, o Sr. A.

E. Reídy, do Rio ,0.e Janeiro.
O pro] -to rio Prvfessor

Tsclmmi para a nova se:"e
da OMS prevê um tdifício
de dez andares, com uma

Abastar�ado
O Vereador João Pedro

Carpes (PTB) apresentou
à Câmara Municipal de
Cacador a indicação abai.
xo

.

com vistaE' à atuação do

Inspetor Escolar Altino Da_

núbio Wiekorn naquela ci
dade.
"Exmo. Sr. Presidente d'a

Câmara Municipal' e de
mais membros desta Egré
gia Casa.
O Vereador abaixo assi

nado, respeito�3.mente, re

quer (L V. Excia., depois de
ouvido o plenário, seja ofi
ciado ao Sr. Secretário de
Estado dos Negócios da E

ducação, para que. sejam
tomadas providêncían

-

no

sentido da abertura de ri_
goroso inquérito, para apu
rar irregularidade,.! prati
cadas pelo Inspetor do En
sino Estadual - Sr. AlUno
Danúbio Whiekorn, quando
em exercício no município
de Caçador.
JUSTIFICAÇÃO
O Vereador que este subs

creve encaminha
-

a V.
Excia., para os devidt'j' fins,
o projeto de resolu(}ao &u

pra mencionado, objetivan_
do seja solicitado ao Sr.
Secretário de Estado dOEi
Negócios dá Educação, ein
Santa Catai'ina, a abertura
de 'inquérito, para apurar
irregularidades praticadas
pelo Inspetor Estadual de
Em'lno, sr. Altino Danúbio
Whiekorn. Vejamos o por_
que de nossa atuação:

ACHAS AO LUME

Médico Morto
o dr. Orazio Gomes Ca

rere, morreu.
Suicidou-se.
-Quem é o gajo?
- Ilustre médico italia·

no. professor Ide anatomia
e\ histologia patollÓgica da
Universidade ide Milão.
Morreu morreu. Antes

êle do qlie eu. E' o provér
bio.
Verda,de é que desertam

do caldeirão da vida, dii
rilllmente vários idescon
tentes, pelos meios' mais
absurdos. O dr. Carere, es

colheu um Imeio, se bem
que original já usado por
outros homens. Mas não
homens coval'des, tristes;
desiludidos. Homens cheios
de vida, de confiança, de
amor a esta humania:de ...
(faltou-nos o têrmo, poris
so vá lá) porca.
Estava experimentando

um novo medicamento, n«

qual vinha trabalhando há
anos. O es,pecífico B-3.
Cobaia humana, é coisa

difícil. Todo mundo está
ldisposto a "dar a vida em

holocáusto à humanidade".
Mas na hora do fecha, nino
guém está aí !parai servir
de bode a ninguém.
Mesimo assim, 'O dr. Ca

[fere Iamnjou uma cobaia
humana. Ele mesmo. Fin
cou a ae:ulha. uma ved, no

músculo. Fincou segunda.
Tudo hem. Aesolveu tacar
o (ljabo da injeção na veia.
Foi tiro .t: queda, Matou

tudo. A começar vela co

baia.
Dizem ag'ora que vão

fazer uma estátua. dêsse ho
mem quI" tentou ser ben
feitor o,a huma,ni'dade, aqui
na Praça de Florianópolis.
Não acreclita:nos.
Se fôsse da Ava Gardner,

sim.

I
S. Lirr..a e Silva

área de mais de 14.000 me

tros q1.,blra".os. A fachada
de "cortina" será -onstituí
da de paredes de vidro com

"brise-soltís" ele alumínio
montacas 'numa estruur:;.,

de cimento armado revesti
da de márm-ore. A construo
cão I:: eve ser iniciada no

ano vin:':ouro, esperando-se
que esteja terminada em

1965.
O e0.ifício custara cêrca

de JO milhões clt;' dólares.
Será localiza � o em Genebra,
onr' e a OMS tem ti sua sede
atual no Palácio da antiga

Líaa das Nacões. A OMS é
uma agência especializadl3
das Nações Unidas.

A Repartição Sanitária
Pan-Americana, ramo exe

: utivo JJ.i Organização Pan
Americana da saúde e Es
critório Regional da OMS

.para as Américas, tam,
bém espera no� próximos
anos Ii':.iciar a construção
ele nova sede em Washing-
ton 'InOE! IEst3i:ns trnídos.

.'\.s suas atividades se exer
cem atualmente' em vários
cdífícíos c'� Washi::gton.

,..

FLORIANÓPOLIS, Quarta fe ira, 30 de Novc.r.bro ele 1960

•

O ensino
a) Na quaUdade de Ve

readores, cabe..nos não só
legislar, mas também fis_
calizar o emprego dos di
nheiros do Município.
b) O Sr. Altin.o Danúbio

Whieko1'l1, embora funcio
nário d.o Er!t.ado, percebe
pelos cofres d.o Município,
para atender sua Inspeto
ria, consoante se d�preen
de d'l inclusa certidão;
c) A Lei estadual nr...

198, de 18/12/54, instituiu
o regime jurídico dQl'. fun_
cionários pÚblico[! civis do
Estado (Estatuto dos Fun-'
danários Públicos);
d) Dentre as diversas

proibições consignada�! nos

Estatutos em referência, fi
gura, no art. 268, alínea V,
o seguinte: "Coagir ou ali
ciar subordinados com ob
jetivos de nat.ureza parti
dária",

óra. o sr. Altino, meses

f),nter'das eleições e munido
de jeep chapa branca, ou
tra coisa não fazia senão
promover reuniões de pro
feRsores, alunos e seus fa
miliares, com finalidade
e<;t.ritamente político.par -

tidária.
Sr. l're[!idente e dema�s

membros desta Casa.
Acreditamos, mesmo,

houvesse a paixã0 partidá
fia turbado a razão do sr.

Altino Danúbio, eis que, o

citado funcion�rio delibe_
rou expulsar dá Escola "Li_
nha La.ranjeira", I>'ita na

localidade de Tamandúá,
nêste Município, 2 crian
ças por terem incorrido na

"Gravíssima" falta do não
comparecimento à uma reu

nião determinada pela sr.

Inspetor Escolar, dia 11 de
setembro último, naquela
Escola p que visava única
e exclusivamente recepcio_

"Democracia e Nação"
- Hoje O Lançamento

._�.,�
. ,

<.

En:nntra-se no Rio, de
Janeiro desde ontem, 'o sr.

governàdor Heriberto Hulse,
a fim I�,e oresielir na Li_
vraria José Olímpio S.A., o

lançaimento ,do livro do sau
doso político Jorge Lacerda,
DEMOCRACIA E NAÇAO,
organizado pelo jornfalista
Nerêu Corrêa e prefaciado
pelo escritor Ado,tias Filho.

O ato contará com a

;presença da --sra. Kirana
Lacerda, espôJ:�, �Io saudoso
Jorge Lacerda alem de pe'Sr
sôas ilustres de nosso Es
tado da Colônia Catarinense
no Rio.

em Cataoor
nar peesoa que, embora não
detivesse parcela alguma
de autoridade pública, era

detentora da extraordinária
insígnia de <"candidato Ofi
cial" dos Govêrnos do Es

tado e do Município, ao car_

lTO de Prefeito da comuna.
b

E, para que Se não diga
que a qualidade de adver
sário político haja influido
na presente moção, reque
rem.os, desde já, que, para
confirmação de nOflSas as_

sertivas, seja t.omado, em

oportunidade, o depoimen
to do conceituado cidadão
e influente procer UDENIS
TA sr. Angelin Antônio
Araldi, radicado em São
Domingos, nêste Município.

Saliente-se, 'outrossim,
serem competentes para
determinar a abertura do
inquérito ora ['.)licitado,
tanto () chefe do Executivo
como o secret.ário de Esta
do (art. 297 do Estatuto dos
Funcionários Públicos) do
Estado de Santa Catarina).
Sala das Sessões, 9 de

novembro de 196'1.
João Pedro Carpes

Vereador pelo P.T.B."

I
EM SESSÃO SOLENE DO TRIBUNAL RE GIONAL ,ELEITORAL

Três indivíduos roubaram
cem cruzeiros e uma car

teíra de eígarrcs, par ·�tllal,
de marca ruim..

Isto aconteceu na Bela

cap que é como se ehamam

agora, a velha São Sebas
tião do Rio de Janeiro.
A polícia, que é. eficien,4ts

Rima, prendeu OE; meliantes
em flagrante, pois os ditos
eram .amadores.

Levados a processo, fo-
ram condenados. ..... .

Claro. Quem comete um

er\me, UilI�a contravenção,
uma transg'l'essão, é inva
l'iàvelmente punido.
Pelo me,nos aqui no Brasil.
Foram 'condenados a um

total de vinte e oito anos

de prisão e multa '(le doze
mil cl'uzeiros.
Fica-se às vêzes, a ma

tutar. Iniagine-sc algti.�11
roubasse dez milhões oe

cruzeiros, usando um yro-
cc>,s{) qun'íquer como l!esvio
de verbas,

- alterações em

fôlhas de pagamentos, ven

ela ':!e votos- nas -assem

bléias pllt·'_\'a!.m,ento de mate
rial de construção fictício,
sonegação de imlpôsto de

renda etc.
A 'condenação seria de

cem mil anos de prisão e

multa de um bilhão & dU
zentos milhões d,e cruzeir'.os!
Uma barbaridadt!
Ainda bem que a justiça

:e:e:,a�:rda, muda, e�ú.) H I l' H [ 1 V
dia e... L D
Vamos parar por aqni.

/'
,

Para o fim de entregar
aoe srs, Celso Ramos e Dou,
tel de Andrade os diplomas
de governador e vice-gover
nador do Estado, eleitos no

pleito de 3 de outubro últi
mo, o egrégio Tribunal Re,
gional Eleitoral promove
sessão solene, hoje, às 20,30
horas no salão nobre da
Faculdade de Dheito.
A cerimônia contará com

a presenta das mais altas
autorãdades e será presi
dida pelo sr. Des. Ivo Guí,
lhon Pereira de Melo, Ilus;
tre Presidente do TRE, que
discursará ao abrir a ses

L>ã.O.
Deverão falar, em segui.

da, os srs. Doutel de An,
drade e Celso Ramos sendo
que o vice-governador é es,

perado hoje nesta Capital,
procedente de Brasília, on,
de está participando. de
importantes sessões da Câ
mara Federal.
Em nossas próximas edi-

-

JUSlttA

CO'R'RIGINDO UM LAPSO
Carlos Adauto Vieira

(�uem tiver prestado atenção :-t tudo o que foi dito

e a tudo o que foi eS'('Tito sôbre a recente exposiç,ão in

dustrial, há de ter notado um lapso indisfarçável e que

procurarei corrigir através dêste ,comentário: a quase

total omissão dos trabalhadores e das trabalhadoras nos

elogios à Feira de Amostras.
Não sei se consciente ou inconscientemente, os tra

balhadores e as trabalhadoras, não tem -sido Gitados, co

mo deveriam ser, pela inestimável .colaboração prestada
à tôda a beleza desta festa da indúi'tria joinvillense.

Os trabalhadores e U
trabalhadoras foram quase
totalmente esquecidos. E,
no entanto, uma grande
parte dos aplausos, dos lou
vore&, se não a maior par_
te, lhes deveria te!; sido de.
dicada. Pois é graças à
aplicação da sua inteligên
cia e dos seus músculos, no
labor diário, com dedica_
ção, com zêlo, com capri.
cho, com ent.:usiaf'mo e, não
raras vêzes, com sacrifício
até, que puderam ser pro
duzidos desde os frágeis le
ques is máquinaü mais pe_
sadas; desde as grandíssi
mas confecções de banlon
.:lOS tecido[' mais grússeiros;
desde as simples pecas pa_
ra bicicletas às complica.
das para automóveis; des
de o pão diário àfJ compo_
tas finíssimas; desde a

dntiquada vassoura à mais
moderna. geladeira.
.
Inj llstificável, portanto,

este lapso, e<!ta desmemó.
ria, êste esquecimento em

relação aos que, anônima
mente, labutando dia e

noite, com chUVa ou com
sol, vem construindo a gran
deza e a g'lória de JOinville,
garantindo_lhe o honroso
g'alardão de "Manchest.er
Catarinense", pelo poten_

dai da sua indú�tria e pela
variedade do seu comércio,
acionados pela inestimável
pujança do seu elemento
humano, capáz de criar
aquelas maravilhas de be
leza e utilidade, expostas
na recente feira de amos�

tras_ e que arrancaram dOL'
visitantes, tanto de fóra,
quanto locais, expressões
incontidas de admiração e

júbilo.
Quero, com êste comen.

tário, fazer o registro da
minha imensa 9at.isfação
pelo que pude ver e que me

permitiu aquilatar o alto
nível técnico dos trabalha
dores e das trabalhadoras
joinvillenses na transfor_
mação da matéria prima
em um sem número de coi_
sas indi[!pensáveis à nossa
vida.
E, ao mesmo tempo, cor

rigir a falta' de não estar
send() exaLtada, ,como de
veria, a capacidade dos tra
balhadores e das trabalha
doras, a quem, indubita_
velmente, pertence o maior
mérito pelo esplendor, pela
magnificência, pela glória
de mais ef.!ta feira de amos.
tras.

Joinville, 15/11/60.

NÃO HAYERÁ ANISTIA FISCAL, 'NO
MUNICíPIO

Foi apresentado, na Câ
mara de Vel'�_}.(lores proje
to de lei Que visava o':oncedel'
ise,::'ção de multa até 31
de dezembro, aos contri·
buintes em atraso-- com .9
Município.

\Su\J,�netida a votos, a

proposlçao foi l'ejeita:!a:--
Dessa forma não haverá
anistia fiscal para os contri
buintes em débito com seus
impostos e taxas, Os quais
deverão !]:.:i,ldal' os atrasa-(
dos com (l acréscim� da
multa de 20 %.

.o>..:"'__ �

Renunciou o prol. Morales
Vem de apresentar, sua nharía e Arquitetura, seu ,s,er Icriado, nêsse Estado,

renúncía ao Presidente da 'grande timoneiro n� bata- um Conselho RegionRI, es

República o 'IProfes'sol" A-, lha pela regulamentação tava certo de que êsse 'I'ri;

dolfo Morales ':"e Los Rios prorísstonal. bunal de Primeira Instãn-

Filho, D. D. Preaídente do E! .de salientar qu'.' há cia! Ida Re�"lktlrr.lentaç_ão
Conselho Federal de Ênge- mais de 25 anos vinha o Protjssíonul haveria de ple;
nharía oe Arouítetuila, Professor Morales empres-,: narfiente corresponder à
Com o gesto do ilustre tando, na presidência do sua finalidade e nêle encon

Professor Morales, perdem Conselho Fedelb.l de -..iiuge- traria tm -rícas órgão 'de

os :profissionais de Enge_ nharía e Arquitetura; o colaboração. O tempo de
brilho de sua cultura a par encarregou de demonstrar
com sua reconhecida capa- qoe estava r.::erto.
ci:'adé; honradez e elevado A obra benemérita. reall-
eepírito público. zaca pelo digno Conselho
O Professor Merales, co- de Sua Presidencia, Dr.

munHmdo o fato ao COJ1- Celso Ramos Filho, é mere

selho Regional de Engenha- cedera de apreço e de ími,
ria e Arquitetura �à 10a. tacão.
Região, escreveu ao seu dig- Ao retirar-me do supremo
no Presidente EngenheIro curgo - Que procurei hon
oelso Ramos Filho a se , rar - o meu pensamento
gulnto carta : se, volta para os dignos co-

leg:as 'ie Santa Catarina.
Esse pensamento, nostalgíco
em lJ.ute pela separação,
ma � em grande parto de
esperança se baseia 'na con

fiança em Que' todos farão
para que a obra n.'....liza':'a
pejos Engenheiros, e Arqui
tetos do Brasil não venha
a apresentar soiução de'
continuidade.

Com êsse voto de con

fiança, desejo apresentar a

V. S. e aos dignos e ilustres
Conselheiros, o meu louvor
.pcla ação tão btnerlca.,

mente elesenvolvida. E, ain_
da m:iis, o meu !..lgl:a.:!eci
mento pelas late':!ções 1que
:sempre tiveram para C'O-

migo e pelo apôio (1_ue :lne
emprestaram nessa obra que
é' orgulho do BraSil.
Receba, Sr. Presidente' Dr.

Celso Ramos F1lho, o meu

amigo e apHtado abraço.
Adolfo Morales de Los

Rios Filho - PRESIDENTE.

ções publicaremos os dís,
cursos proferidos. A eole,
nídad., será irradiada.

*
Às 9 horas, na Catedral,

JURISMO iE O .. ,

(Cont. da 1.a pág.)
como a do 'I'ouring Clube
com viagens pelo. Brasil e

Exterior; a Em-preza Sar
tu rim que explora os "I)n-'

tos pitorescos do Rio de
Janeiro e outros pequenos
grupos. Para exemplificar
o que afirmo, vejamos a

qui em Santa Catarina. Na:
Secretaria de Viação e

Obras Públicas, consta e:"l

lima das suas diretorias a

organização de uma Co
missão de Turismo 110

temno do Governador Jor
ge Lacerda se falou nela
alguma .vez e não ,];lassou
disto. N1'\ Secretaria de
Educacã., e Cultura tam
bém aconteceu a mesma

cousa. A nossa Prefeítu-:
1'.'1. tem uma diretoria de
Turismo que também não
funciona. Assim é o qua
dro geral em todo I) Bra
sil, ,com excessão de lSão
Paulo que tem um serviço
que faz a1guma cousa,
mais resta muito a dese
jar.
Assim sendo quando ve

jo o nome Turimno no te
mário de Conferências,
Congreftlsos, Seminários,'
etc. me ve:.n o pensamento
de que vai engros.sar o que
iá se tem falado, es,crito e

discutido, sem entretanto
atingir o objetivo.
Desejahl0s Que no Semi

nário Sócio-Econômico a

se realizar as vesperas da
instalacão �o Governo Cel
so Ram.os, o turismo en

contre guarida entre as
l'ealizacões do futuro go
verl1ànte do Estado Cata
l'Ínel1se, são Os nossos de
sejos.

Doralécio Soa.res

Caro Celso.
Deixemo[! de lado os he.

-

r'Óicos "!panamenhos"; es

queçamô-los às barras dos
tribunais discutindo seus

el.!:.ranhos direitos tão pou_
co limpament.e adquirid'os.

Pensemos mais profunda
e elevadamente.
Celso; daqueles bancos

Isaudosos :d.a rua Esteves
Juni.or trouxemos, mercê da
teimosia dos dedicados je
suitas, memória, confusa
embora, dos egipcioe, cal_
deus, medas, babilônios,
assírios e outras nebulosaS'
civilizações de antanho.
Da hebráica, não, que está
ela aí, onipresente na his_
tória, perpetuada não pela
majestade (lo templo salo
mônico, nJ,.s pela perenida
de do eterno decálogo.

Por que isso, Celso?
E' que, como Roma e

Atenas, Jerusalém deu à
inanidade das obra!) mat.e_
riais do homem o sôpro vi.
tal do espírito imperecivel.
Caro Celso.
Vivemos uma época de

gigantismo materialista em

qUe podemos mergulhar ao

simple2 equívoco luminoso
de um radrur mal regulado.
Nesse quadro perigoso, nos
so país joga.se a um desen_
volvimentismo descontrola.
do porque olvidado do que
é ba[tc, do que é essência -

o homem e a sua imortal
dignidade.

Erguemos, obnubilados
por mórbido imediatismo,
por um ansiar doentio de
colher os frutos, por um

desesperado desejo de pron.
tos êxito[!, um ídolo de pés
de barro, porque esquecido
o homem e seu destino
eterno.
E eis como só pensa em

mavórticos termos.
Os governos, Ceh!o, assim

estão sendo, apressados na
colheit.a antes de sazonados
Os frutos, pa):'a. €Imlbriargar

. se na vacuidade sensaciona
lista dos êxítôs imediatos.
Ao invés de elevar o ho_

mem, erguem, sôbte os om_
bros do homem, a� mudas
e inanes pirâmides
Sê diferente, Celso.
Faze como aquele curva

do ancião que plantava
uma macieira.
E deixa aos teus netos, o

en.;argo de colhêl'_lhes os
frut.os.

Vteira da Rosa '

será celebrada míssa votiva
pela diplomação dos eleitos.

*

E àe 21,30 horas, no Iate
Clube aos srs. Celso Ramos

e DouteJ de Andrade será
oferecida festiva churras
cada pela Ala Moça do
P.S.D.

"Junt';lm,.mte com o �o
em Que comunico a V. S.
e ao '-:',igno Conselho de sua

JPresldêneia a minha re

núncia ao cargo de Presi
decte do Conselho Federal
de Engenharia € Arquíte,
tura - anós mais 25 tmos
de exercício - desejo que
lhe cheque as mãos esta
missiva.
Míssjva de reconhecimen

to e de gratí óâo. De reconhe
cimento: pela profícua ação
de V. S. e de todos os Srs.
Conselheiros" desenvolvida

nessa Re!_dão. De gratidão:
pelo !"pôio ::ecldido que
sempre todos se dignaram
emprestar à trd-nha tarefa,
não' só à prol mas, Itam-,
bem, Pela intangibilldade
fia segulamentação prOfis
sionaL
Quando procurei atender

aos apêlos dos Engenheiros
Catarinenses no sentIdo de

IRMANDADE NOSSA SENHORA DA
CONCEiÇÃO

FESTA DA IMACULADA CONCEiÇÃO
À. Irmandade de N. S. da Conceição, tem o prazer de

convidar V. Excia. e Exma. Família Ipara assistirem as

festividades que em louvor de sua padroeira N. S. da
Conceição, se realizarão em sua Igreja, no próximo dia 8,
e, obedecendo ao programa seguinte.

Novenas a começar do dia 29, às 19,30 horas. No dia
8, às 7 horas, lVIissa de Comunhão Geral; às 9 hOl'US,
Missa Solene cam sermão ao Evangelho e a tarde
Procissão.

Nas' noites de 5 a 8 de dezembro haverá bal'l'aql1i-
nha's ,em frente a capela.

.

A Irmandade, desde já agradece a V. Ex<cia. e Exma.
família pelo seu comparecimento r. estas festividades.
Durante as novenas o irmão Tesoureiro estará na Sa
,cl'Ístia para o recebimento dos anuais.

A ADMINISTRAÇÃO

FAtECEU O SENADOR OTÁVIO
MANGABEIRA

Vítima de um colapso cardíaco, faleceu, ontem, no

Rio de Janeiro, o senador Otávio Mangabei,ra. O extinto
participou ativamente, nos ultimos dez lustros, da vida
política l»"asileira, tendo exercido os· mais altos postos,
tais cOmo o de Ministro das Relações Exteriores. no Go.
verno Washington Luiz, líder na Constituinte, governa
dor na Bahia, senador da República em todos se ha
vendo com marcante atuação. Foi lU� _dos maiores ora�

dores da atualidade, pois, era intelectual de opulenta
cultura e invejável talento. Com seu falecimento a, Ba
hia perde um dos seus -maiOl;es filhos e o Brasil um po
lítico que soube honlrar e dignificar os postos que ocupou,

A maioria na Assembléia começa a periclitar.
Já teve que ir para os cOliredores, a fim de evitar
votação de mais alguns projetos super-emendados.
É que alguns deputados da maioria, favoráveis a

algumas leis que, embora políticas, não represen.
tavam panamás, parecem dispostos á bradar um

BASTA.
E terão os aplausos do povó e OS ag'lradeci

mentos de Santa Catarina. E o Le.gislativo voltará
a ser UI,l1 poder digno de respeito. E quando per
guntarem se a Assembléia está reunida não ouvi-

�
,

rao o que aquele popular respondeu:
- Estão lá. .. roendo!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


