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Participantes do Seminário:

8an�uete �e confraternila�ão no Clu�e lira
sr. CelsD. Ramns a me�al�aJo�'erto Simonsen

Mais de quatrocentas personalidades entre participantes do Seminá
rio \Sócio-Econô�1iéo, convidados e autoridades, se confraternizaram no a l

môç., que lhe foi ofere , ido pela Federação das Ind ústr ia , de Santa Catarina
e Confederação Nac ional da Indústria.

Presidiu a mesa o sr. Celso Ramos, que estava acompanhado de sua

esoôsa, da. Eclite Ramos, comparecendo, também, o desembargador Alves Pe
drosa, presidente cio Tribunal de Justiça, desembargador Guilhon Gonzaga,
presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ministro Nelson Stoeterau, pre
sidente do 'I'ribuna l de Contas, ceI. Veiga Lima, comte. da guarnição militar,
representante do almirante Rademacker Grunewald, cornte. do -5° Distrito
Naval, sr. Charles Edgard Moritz, presidente da Confederação Nacional do
Comércio, sr. Otto Hlavaceck, representante da embaixada da Tchecoslovâ
quía sr. Lidio Bettega, presidente. da Federação das Industrias do Paraná
representando o $1'. Lidio Lunardi, presidente da CNI, governador Luiz Ca
valcanti. de Alagoas, sr. Aroldo Soares Glavan, diretor da Federação do
Comércio de Santa Catarina, S:'. Wolfgang 'I'heodor 'I'uchen, e representante
da embaixada da República Federal da Alemanha.

o sr. Celso Ramos, com a medalha Roberto Simonsen,
que, no banquete do Lira T. Clube, ante-ôntem lhe foi
entregue pelo sr. Lídio Bettega, presidente da Federa
ção das Indústrias do Paraná, e representante do sr.

Lídio Lunardi, presidente da CNI.
OS ORADORES

Após o banquete, usou
da palavra o dr. Leopoldo
Petry, de Araranguá, re

presentando todos os se.

minaristas, que sintetisou
o i_'ignificado do Seminário,
deS'de seu início, e que, soo
a direção do sr. Celso Ra
mos, 12gou a Santa Cata·
rina um documento dos

,Govern�dor de Alagôàs:
O Calarinense Empolgou-se Com o Se ·minário - Ex,tra-
{ordinária Experiê\ncia Será Aplicada em Alagôas

.

:LÁ'FER VAI IA EUROPA ASSINAR
,TRATADO: IMIGRACÃO
, .

RIO, ROMA - c:onfirrnou, ontem, a visita
Para assinar o Tratado do chanceler bra,sileiro,

de Imigràção BraSil-Itália, sem precisar, porem, a

inaugurar a Casa do Br�- data da chegada do miniu-
['U e assistir à trasladaçao tro Láfer à capital italia"
dos corpos dos "praci- na.
nhas" brasileiros do Cemi- O ministro das Relações
tério àe Pistóia, o chance- Exteriores irá acompanha-
ler Horácio seguirá, ho- do do ministro Azeredo·
je às 24 horas, para Ro- Silveira, chefe do Departa-
ma, onde será hó[!pede do menta de Administração
govêrno italiano, em visi_ do Itamarati, completando
ta ofieial de três dias. a missão com funcionaria!'

. Ao fornecer esta infor- da Embaixada do Brasil

mação, o Itamarati an'un- E:m Roma.

_CÍou que haviam "sido sa- A chancelaria italiana
tisfatoriamente resolvidas :ndicou que o chanceler
as última[� dúvidas" sôbre brasilp-iro conferenciará
o Tratado a ser ceIebrado com o mini[·tro Antoine
entre os dois países, no Segni)i chefe da d\ploma-
ümbito da imigração, "um eia italiana. O Itamarati
dos atos que motivaram a adiantou que, o ministro
visita do ministro das Re- Lafer será recebido tam
lacõe[! Exteriore's à Itália". bém pelo presidente da
b Ministério das Rela- República it.aliana.

ções Foxteriores da Itália O sr. Horácio Láfer de-
verá participar, ainda, de
uma reunião no Qurinal,
para um "'tête-à-tête" com
2. diplomacia italiana após
a qual irá ao encontro do
nresidente Gronchi, em
Palácio.
No dia 10. às 10 horas,

o chAnceler do Brasil as

sü\tirá à missa na Basílica,
de São João Latrão. segui-,
da de llma cerimônia cívi_
ra com honras militares
de um regimento de três
armas na praça daquela
catedral. Falarão os mi
llistros do F.xterior do Bra
:-,il e da Itália.

.
,

mais preciosos.
O industrial Guilherme

O entusiasmo do catari
nense pelo Seminário Só
cia-Econômico empol.gQ.ll a

mim também. - São�estas,
as primeiras I)... lavras à

reportagem do deputado
Luiz Caval�anti governa
dor e�eito ':::e Àlag'oas, _ ..

e

que v::,io a Santa Cat8rJS.J..1
corno cnnvida·do do �con
clave.

-

"Essa experiênCia,
.

pelo
seu :.onteúdo e o'or sua
transcedental importâ':lda,
será r�novada em :�u-Es
U.Ado, pela Fe::'eraçao das
Indústria alagoana. .,. te
,nho certeza que, comi a

mesma sistemática adota
da ::,m Santa CalJ.:l.rina, eo
der-se-á ::olher um cabedal
de pesquisas ,das mais úteis
atualizand'o-se grandemen
te- o estudo da conjuntura
<'J.:1quela unidade, e bus-
ca::do-sej concomitante-

mente,as soluções para as

n1esmas".

JA' ESTEVE EM
ESTADO

NOSSO

"Já estiv-e e.m Santa Ca
tarina - continuou o go
vernador eleito Luiz Caval�
'(ianti - quando era rela
tor rL'. Gâamara do Depu·
tados do Ministério de

Viação, .quando incluí ver

bas para a BR-36. Renovo,
agora a sfatisfação. de re

tornar a êsse Estado, em

o'�asião tãd oportuna, pois
o Seminário por certo irá
constituir-se, para o· pró
ximo govêrno, em manan

daI útil ,de sugestões que

Ren�ux, em seguida, disse
do SIgnificado transceden,
tal do Seminário, que sa
cudira SaJ,1ta Catarina,
empre,,,iando ao evento um
cunho ele alta responsabi
lidade e patriotismo. R�·
cordou, na ocasião, que
com o mesmo espírito e p
mesma crença seu pai im
plantaril. chaminés em
Brm·que. Realçou, na o.ca_

o povo, em sucessivas i'eu
niões, ofereceu no conClave
que QlI). se encerra:
"Volto ao meu Estado da
pIamente satisfeito e e,n
tusiasmado porque! sentí
que () Seminá[Ho lá dará
bons frutos, ::.omo. a,conte
ceu anui. Nesta ooor'tuni
darle, -desejo expressar ca-

(lorosos agra'�ecimentos,
j\J.ni:llmente cem' minha
'espôsa, ao ilustr.e casal
Celso Ramos. pois re:ebe
'mos de ambos as provas
!mais caras de <lmizade,
'que muito nos sensibiliza
'ramo Reprr:sentfam, perfei
tamente, as tradiç.ões de
lhaneza. fidalguia e de
hospitaU::iade do generoso
Povo catarineDse'.

É GOSTOSOCOMO
CAFÉ ZITOo

sião as qualidades de li
deranca do sr. Celso Ra
mos, nresídente da FIESC,
a quem o Estado muito
devia pelo fato de ter Ie,
vado a bom têrmo o Semi
nário Sócio-Econômico.
O jornalista Marcelo

Coimbra Tavares, presi,
dente da Federação Nacio
nal dO:J Jornalistas, falou
em nome da imprensa bra
sileira, exprimindo sua

emoção ao deparar com s

união de tôdas as fôrças
vivas de Santa Catarina
em tôrno da idéia do se
minário, manítez-tando St1?

. emoção em ver ímígran
tes de várias nacíonalída,
des se integrarem na nova
Pátria, O' orador diSse es
tar seguro de que o sr. Cel
so imprimiria, no govêrno
catarinense, o regime de
aueterldads e trabalho d'}
Nereu. Sôbre a imprensa,
disse ser ela- apostolado às
vezes não de tôdo com,

preendido. Congratulou-se
-com o êxito do Seminário,'
augurando rellcidades aos

parttcíuantes e em eepe
elal ao sr. Celso Ramos.
O governador eleito de

Al,agôa;;, ten.ccoí. Luiz Ca
valcantí, agradeeu ao pré
sidente da FIES'C e sua
espôsa as .gentílezas com.
que foi comulado, junta
mente com eua consorte,
manifestando a ótima ím,
pressão que lhe causara
os resultados do Seminá
rio, pois tinha intenção <le,
com a entidade respectiva
em Seu Est.ado, fôase um
cometimento dessa natu·
reza levado a cabo em

Alagôas, ;Realçou a hospi_
talidade do povo catari·
nense. expressando COl1-
gratul8.ções ao idealizador
do Seminário.
CONDECüRADO O SR.

,�Imperador II da ,Etiópia em, Brasília
BRASÍLIA, 6 (v. A.- -

'Váirias persoIlal,idades 1n_
,ternacionais visitarão esta
ea:pital neDta capital nesta
primeira quintazena

_
de

dezembro, segundo progra
ma distribuido pelo Minis
t.ério de R�lações Extreio
res. A primeira delas é o

ministro "da Educação da
Nigéria, cuja chegada está
prevista para hoje à noite.
Quarta.feira deverá es1.ar
em Brasília o príncipe

Hu�'Sein, herdeiro do trono
de Marrocos. Dia 10 virá
ao no,sso país o ah_nirante
Clemente, minist.ro da Ma
rinha da Argentina, que

partiCipará das comemo

rações doe dias 12' e 13 em
Brasília, relacionadas com
a "Semana da Marinha".
Finalmente é aguardado
entre os dias 12 e 13 o im,
per_ador Haillé Selassié, da
Abi9sínia.

.

Ainda as chuvas:

Delegacia da Marinha Mercante
sofreu grandes prejuizos

dos 'importantes '�OCUl11C!l- prédio que não preencho
togo O dr. Gastão Assis', as :Q.!1diçõe;; para tal li
por outro lado, f�l.Z -sentír nalidade. Somente .eom re

Ati) autoríoades, po4 nosso pares, poderá a Delegtacía
jntermÉz:1Q'J que. as instÇl,- permanecer :naC{uele local,
Iaçêes da iJ:np(�l·ta1Tt-' _F.e- pois oue a" c.l)'t.1vas '0111-
partição estão flituadas em �::ETam em g�anüe parte

- enlre�ue ao�I:
os ora�ores

"

CELSO RAMOS
Condfcorado com a me,

dalha do mérito Roberto
Simonsen, e qus lhe foi
entregue por da. Edite Ga,
ma Rarnoe, o sr. Celso Ra
mos, emocionado, historiou
o desenvolvimento do Se
minário Sócio-Econômico,
e o início de seu trabalho
no sesí, quando manteve
estreitas relações com Eu
valdo Lodi, Augusto Viana
e, recentemente, com Lí;
dia Lunardí, Realcou a ím
portáncía de pesquisa que
agora chegava ao fim, re

putando grande aubsídlc
ao próximo govêrno, ma,

nírestando receber a hon
raria que lhe foi conferida'
com humildade. Sentia-se
plenamente compensado
de tôdas as canceiras.
Agradeceu as palavras dos
oradores que o antecede,
ram, esperando, à te�·ta do
governo catarínenss, tra
balhar pelo progresso de
sua terea, desa] ando ao

governador eleito de Ala
goas que também realizas,
se em sau Estado um go
vêrno repleto de êxito, fi
nalízando por agradecer a
colaboracão de todos os

participantes do Seminá;
rio, sem os quais a idéia
não tería sido vitoriosa.

"'-..
....� -, nom a reR

Em palesl;I\a ">'-
i da

portagem, o Deleé,.HT-e
_

l\>}arinha Mercante erp. ,no�
'so E�attlt;, cl�'� GMtao 81-_
moni.'Ii:e 1\S'SIS reporbndo
se ás últimas zhuvas que

assolaram a capital, co�tou
-nos do prejuíZO que i:)(;lIreU
a Repartição da que e de-

legado. it 1Inf,)l'mou-,nos o ti u ar

daquela Delegacia q�e. p,e
la madrugada dq dIa c a

grande 'chuva, foi cham>�
do em casa. em virt�a.e (10

prédiO estiar ,sofre�ll�o �
ação do t€�poral. Para la

partiu imediatamente, �n
cQl'1trando a agua

,

numa

altura de dez ce·ntlmetros
do assoalho, e ,dezenas de

goteiras que espalhava_!!l
agua por t?':'.os os lugare?,
'nclusive sobre os arqul

�os que' tiveram ,de ser

ren�ovidoSc, 13, grande ::usto,
em vLsta de estarem se

inutilizD.l1c\O. I

Com o auxílio d,e outro
destacado funcionádiQ.._ da

Delegacia, foram !)res·C'rva-

"" "

CRS 3,00

Dois aspectos do banquete de confraternização no Lirn
tornaram parte mais de 400 parficipant es do Sem ínár ío

TenÍ.8 Clube, onde
Sócio-Econilmico.

a resistência ,�- o prédio
contra a, água, e outro
temporJJ.l como o ,de tem-
pos atrás resultará im-
prelli-slvel. j<"'Íca o apêlo
para a� anto1'ida"L's dê dí- .

rcíto.

Uma visão realista oe Santa Catarina
Confiança dos jParlicipanfes no Êxito ,do Seminário
IEntusiasmo dos O\radores na Cerimônia de Encerramen
tOa j

À cérimônia do encerramento dos trabalhos do Seminário Sócio-Eco
nômico de Santa CataI'ina, realizada no Teatro Alvaro de Carvalho, ante
ôntem à noite, sob a presidên,cia do sr. Celso Ramos, presentes alÍtoridades
civis, militares e eclesiásticas, era in.contido o entusiasmo de todos os par
ticipantes do conclave pelos resulados obtidos.

O primeiro orador foi o sr. Atilio Fontana, deputadn federal, que anali
sou o alto sentido do .conclave, que encerrava, no bôjo de suas conclusões,
um levantamento completo das possibilidades econômi,�as de Santa Catari
na, constituindo um guia seguro para a próxima administração.

Um aspecto de uma das sessões plenárias do Seminário, no salão nobre da
Faculdade de Direito

O sr. Julio Zadrosny, in
dustrial integrante da ca

lavana de Blumenau, reaL
çou o dgnificado do acon-

tecimento, agradecendo
em nome dos participan
tes do conclave as aten
çõe[! com que a direção da
Seminário comulou a tô
dos. Reafirmou ainda, a

confiança em que os in,
dustriais e os participan_
;tes de outras categorias c

classes empreéltavam ao

cometimento.

zando do cotêjo com nú-
-

meros de nosso progreélso,
c o sr. Lidio Bettega, pre
ddente da Federação das
Indústrias do Paraná, re·

ljresentando o sr. Lidia
Lunardi, p1'esidente da
Confederação dOa Ingúil.tria, falou ·em nome deste
(2 aludiu à colaboração e
confianca da direçao da
CNI no' êxito do Seminá�
rio, experiência rica e que
já estava produzindo seus
frutos.

dando por encerrado o

conclave, fez um rápida
r�trospec:to do empreen
dImento, sua repercursão e

a�cance em todos os rin_
(;oes de Santa Catarina
l'ealçl'l,ndo a disposicão d�
homem catarinens� em
colaborar neS[ia tarefa de
desc?brir 5'eu Estado, diag,nostrcar seus prOblemas e
enconte'ar a medicina ade
quada .

para sanar os óbli_
ces de nossa conjuntura
AgradN;eu o compareci
mento de todos os presen
tes, das autoridades, ex
pressando sua confianca
no progresso e na feliéi
�ade 51E:Elta unidade da Fe
aeraçao e do Brasil.

O sr. Enéas Fontes, pre
sidente do Conselho daa
Classes Produtoras, refe
riu�se, por sua vez, à parte
técnica do Seminário, fa·

O s�·. Celso Ramos, pre
sidente da Federacão da�
Indústria[' de Santa Cata
Ilna e idealizador do Se_
minári'J Sócio-Econômico,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SENSACIONAL, BRILHANTE! Soirée ,e Show (om a Orquesrla lEspetáculo "SUSPIRO 'DE ESPANA" Cantores Vic,tor Cambira, e
Bobby Gimenez - M,ESAS NA SECRETARIA

'

paulo (-\ ramos
• ...... • • • .•. * ••

pat.l.ds �s feli:itações
o ESTADO.

ANIVERSARIOS
menina ROSANA KA'TIA

OURIQUES
oompíesa em data de hoje NASCIMENTO

seu segundo, aninho a en- Encontra-se em festas,
cantadoda menina ROSANA desde o dia 5, o lad rio ntsBo

KA'TIA, dileta filha '-:!.� nos- prezado amj,�o sr. José Ti

SO particular amigo sr. Acá- búrcio Joaquim e de sua

cio Ouríqueg e de sua exma, exma. esposa, com: o nasci

osposa. meu to de um robusto me-

Kátia na resídênja de seus nino, que, na Pia BatismU

genitores oferecerá lauta receebrá o nome LUIZ CAR·

mesa de doces e guaranás à LOS.

suas amiguinhas e acmíra- Nosos parabéns, com votos

dores. I de feli::.idades ao Luiz Carlos
'A aniversariante e seus

'

.---,-------------

,..

PROGRAMA DO MES
,í

Programa -dc mês de Dezembro
Dia 11 - --Formatura Faculdade Odontologia e

Farmácia.
Dia 13 - CINEMA _.to Fantasma da Rua Morqui
Karl Maldes ,J... C1âüde Dauphin e Patricia Medina
Colorido, ,

Dia 17 - .Formatur-a Contadores "Academia Co-

mércio. ISanta Catarma", : ���Jii
DIa 20 -4-- CINEMA - "Até parece Mentira"

.Jane Wyman je Denn is Morgan.
Dia 21 ..:_' Formatura Escola Industrial Florianó

polis.
Dia 25 NATAL - Soirée - Infanto JUV1)nit
Dtstribu lção de Bombons' e Brinquedos a garotada

E.: a noite sorteio surpresa.
Dia 27 - CINEMA - "9 Professor e a Corista" -

Vi rg in ia Mayo - Ronald If�âg�h e Gene Nelson
Colorido.

...' -

'I � ,-�
Dia 31 - Baile - Reveillion �"ii1ésãS"";:� Secr e

taria - a partir do dia 2..Q:
.!,.. ... +..._" __ L_.,,-A

APEDITIVOS
�USIC-AOOS
DIAQIAM'ENTE DAS !9AsP8HS1

_.

SINALEIRP�S: POUCAS E ALGUMAS
I

INúTEIS
Serviço que deve merecer toda a atenção por parte

dos responsaveis pela sua conservação, para que efeti
vamente se torne ,oisa útil é, entre outros, o que atende
ao trânsito público.

Em nossa Capital, porém, esse servico não vem me

recendo as atenções que lhe são devidas:
Com referência especial ás sinaleiras, automáticas

então, nem vale a Ipena ,discutir, pois: as rec1amacõe;
vêm de toda a parte.

.

A que foi colocada na ,cabeceira da Ponte' Hercí!io
Lliz, não funciona.

E, lógo em que local isso se dá.
Outras como na rua Felipe Schmidt,

defeituosas e com lâmpadas indicativas
que é um' absurdo.

}'-ol'ém, maior e mais espantoso se torna esse ab'

surdo, quando a ,causa, segundo nos foi informado, ain

(,a ontem, V2m de não possuir aquela Inspetoria, lam

r:1d�,s para as devidas e necessárias substitui�ões.
E corno não há em depósito, fica por isso mesmo.

Até, quando, não sabemos.
Talvez até janeiro de 62 ...
E NÃO HAVENDO NADA

. Resta lembrar que "cidade limpa

de

, .

contecimentos Sociais

Foi o maior desfile do
ano Marguít venceu. Os

Produtos de Beleza Max
Factor e Guerlain.

-0-

100%.

. I

I

ciuma, Laguna, L a g e s,
Joinvílle, Tijucas, Itajaí,
Joaçaba, Caçador, Rio do

Sul e Blumenau deram

com encanto e elegância
maior realce á festa.

-0-

LUSTRA-SE � LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE \, MOV,EIS
Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodrigues e

Fi:eitas à rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

Num acontecimento que

empolgou a cidade de

Florianópolis, e que foi

acompanhado com entu
síac.no pelo Estado inteiro,
uma moça de 20 anos, cha
mada Maguit Faber Ven

ceu o titulo "Mlss Elegante
Bangú de 1960". Maguite
que fora eleita em sua ci
dade que é Blumenau, na

Capital do Estado concor

reu com outras doze dispu
tantes, que representavam
Clubes pertsncentee as oi,

dades do Estado. Nunca
uma escolha foi tão dificil.
Escolher Elegância sempre
é muito mais sutil e árduo

< do que escolher beleza. O
Sr. Elpidio da Costa Souza

qUe presidia o juri, lemo
brou bem disso as inúme
ral pessoas presentes nos

salões do Clube Doze de

Agôsto, para ter-se serani
dade de não deixai' que o

� clima clubíetíco írrtlutsse
'"tí: na escôlha. Essa noite foi con.xi u�da de: Sr. e Sra.

sobretudo uma vitória pa-
Dr. Elpiaio Costa Souza;

ra o nosso Estado. O teci- p.r;, �l1eú(joro Lelis. Leite

do, o desenh_2...ft -s rn.-ü'lher ,fe, OliVeil,!'a:e Sra: Ipr. Luiz
_
os tl·��é'lerr;en;.os que pró_! Femand�s�c;eo, Sf"ta, Mr,

'l1;;;cionaram o prazer e a:' rili�� �el o .Miss Elegante
torcida do público, é que

Bangu 958 e a Sra. Dr.

fizeram dessa noite' es- Ingo Renaux.

plêndida de elegâncla e ca- Sendo feita
rídade um acontecimento

tari,na clrculamv na

,ueia-"'Iicapi. Senhora

Bernadetl!Viégas e Senhorita Nice
Faria,

-0- �
No proxímo- dla 17 esta

rei atendendo um novo

convite, para víeitar Lage.
- Desta vez, será a coroa

a apresen ,

çâo Miss Brotinho cidadr
tação das elegantes pelo dede Lages - nos salões

r Sr. Eduardo Dutra, locu- Clube 1'3 de Junho.
Moças vindas de Cri- tal' já conhecido em nos- -0-

sos meios radiofônicos. Su- Sabado próximo aconte
plente, coube o titulo a cerá nos salões do "Oecat
Srta. Denír Bortoluzzi, Palace Hotel" desfile dr
Miss Elegant.e Criciuma - Bermuda.
Menção Honrosa, Margo
Paim da Luz, a represen- O Vatapá amigo áconte

Florianópolis se repre- tante do Clube Doze de e b t t n ldc u as an e co corri o,
sentou na elgância de Agôsto. não comparecendo o con

Margot Paim da Luz, Ma- - O -

vidado especial que era
riza Ramos e Maria Hele- O casal Rui (Lourdes) Sr. Ribeiro Martins, o ho-
na Di Bernardi. Hulse recepcionou em sua mem Sociedade do Brasil
O Desfile Bangú de 1960 luxuosa resídêncía U�1 gru- -0-

nos Salõe!.' do Clube Doze go �e amigos para uni Dona Martha Bracht. to:
de Agôsto foi o íncer, "SOC1�ty" em homenagem' a assistente dae Elegantes
ramento da parada de ele- a M1SS Elegante Bangú na noite de sábado duran-
gâncía em nosso Estado Srta Maguit Fader S

.

,. . ,em te a parada de elegância
revertendo sua renda em dUVI�� foi o ponto alto da Bangu � O colunista agra-
beneficio do Club das So- reumao Marguít. dece a d. Martha, os servi-
roptimist.as. - O -

ços prestados a Desfile
A comissão julgadora foi' Elegantes de Santa Ca- Bangú.

"'",,':iS'» iS $},%%SSS % ..... tt%%%féS'% iS» ",.�",. ••%."" :u;)'í��I:�1t%%$,q;TéSSSSSSs:

dos Industriários
E D-I LT A

Às Prefeituras Municipais e às

:Rep�rtições Estaduais
1 - De acôrdo com a classificação constante do'

Quadro n. I anexo ao Regulamento Geral da Previdên

cia Social, aprovado ,pelo Decreto n. 48 959-A, de

19-9-60 publi�ado no Diário Oficial da União de 29-9-60,

encontram-se () P2ssoal assalariado diali:;ta e mensalista da:; Repar

apagadas, o tições E:;taduais e Prefeituras Municipais deixou de

ser f.iliado ao JAPI, passando para o âmbito do INS·

TITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

FERROVIARIOS E EMPREGADOS EM SERVIÇOS
PúBLICOS OAPFESP). ,

2 - Assim, não ,deverão ser I'8colhidas ao LA.P.I.

contribnições ,dêsse pessoal, referentes ao mês de ou'

tubro do corrente ,ano e seguintes.
Floriahópolis, 1° de Dezembro de 1960.

GENTIL T-ELLES
Delegado

COMO É GOSTOSO
O C A F'É Z I TO

Dr. Hélio Peixolg

ADVOGADO
EscrItórIo _ Rua Fellpe

Schmldt nO 37 - 2� Andar -

Sala 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 21

Caixa Postal iOe

Telefone - 242:1

MAIS 'EM PAUTA Idepende de você" ...

VOLTA À ILHA
Das promoções da Marinha, comemorando a

sua semana, a mais interessante me parece ser a

grande regata em tôrno da Ilha. Que me lembre, é a \

primeira vêz que se realiza tal regata; podem ter
havido outras anteriormente, que em nossa .cidade já
houve também _coisas bôas, sim senhor !O caso é
que não havia mais, e a Marinha veio reavivar a

coisa, .c om essa bem pensada competição - ao que
me informam, em três etapas, com lightnings.
. A�om�anhal'ão o percurso várias embarcações,
lI1CIUSIVe chapas bran "as" - corvetas, provável
mente. O que, além de dar a necessária segurança aos

intrépidos velejadores, proporcionará a alguns' afor
tunados o alto Iprivilégio de partfcipar, sem fazer
fôrças, do raid.

'

Quanto a mim, pobre e obscuro cronista limi
to-me a elogiar a excelência da idéia e fazer votos
para que vingue tornando-se uma tradição em Flo-
rianópolis.

'

Tenho dito!

IStc ..)� �����\\·%%%��%%��'��i
Na Polícia promoções
Vai haver e a granel,
Tenente, dorme tenente
E acorda. .. Coronel

LEMBRETE
O Capitão Julinho, que se mostrou tão cioso da

díschplina da Corporação, dando parte desta coluna
·para dar uma puxadinha no Comandante, não tomou,
ao que consta, qualquer atitude com referência a

denúncia feita pelo Jornal de Joinvile contra um seu

colega, e transcrita por êste Jornal.
Será que a vaga de Major iá foi preenchida?

O CÉGO É CAMPEÃO DE TIRO?
Parece incrível. Funcionário aposentado daU

E.F.D.T.C., como cégo, foi nomeado pelo Secretáriot'
de Segurança Pública, Napoleãosinho Elias Adaime,(i
Investigador de Polícia na cidade de Tubarão. Dias t�
atraz, o Investigador em questão, que não é cégo pa
ra dar tiros, alvejou um menor em plena rua.

Atitude do Secretário: Conservou o Investiga
dor (Pedro Café), na Delegacia de Tubarão e ain-, ,

da prometeu uma. promoção. Como se vê, as premo

ções injustas, neste Govêrno que aI está, vão bem
na Polícia Civil, na Polícia Militar etc. etc.

• "TÁ TUDO MUDADO, SINHô"
�1 Antigamente a escola era risonha e franca ...

��. Bons. tempos aqueles .

.: ?S homens eram austeros, e

l um fio de barba respondia par um compromisso de
vida e morte porque os homens tinham vergonha.

Pois bem ... naquele tempo a gente comprava
um fraque bom, de excelente elasticotine, um fraque
de boa fibra, por sómente duas patacas .

O tempo passou e muita coisa mudou ...
Hoje? Compram um f'laque de fibra ordinária,

pela elevada soma de dois milhões.
Seu talão vale um milhão
Que beleza de idéia!
O prêmio maior vai ser
Uma "boca" na Assembléia ...

I�",_W�$

�"Ui e J.aL_,.�:o;� •• \, "Ue \ '\ .,�;:;' 1. .. ",i. '\..",••

Ministério do Trabalho Indústria e

Comércio
Servico de Alimenfacão da Previ-

• •

dênçia c Social -',lA PS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

A Delegacia Regional do SAPS comunica aos in
teressados que está realizando ,oncorrêl1cia adminis

trativ,a para venda de 11.000 (onze mil) sacos vazios
le algodão e 6.000 (seis mil) sacos vazios de aniagem,
cujo estado ele conservação poderá ser verificado no

Armazém Distribuidor, sito à rua 24 de Maio S/i1, sub
distrito do Estreito, nesta CapitaL

Outrossim, esclarece que:
1 - as p·ropostas de preços deverão ser enviadas

em en;velopes lacrados, ,eom a observação
"Concorrência Administrativa", até as 18
horas do dia 20 do corrente, para a Delegacia
Regional do SAPS,' rua Francisco Tolentino,
nO 10, Florianópolis, onde será realizada a

abertura das propostas, dia 21 do corrente, �s
9 horas, na presença dos interessados;

2 no fatal das unidades, ficam incluidos 20%
em máu estado de conservação;

3 ao SAPS, compete determinar sôbre as con

dições de entrega, reservando-se�lhe o direi
to de recusa das propostas que ,não Ipreenche
rem as condições exigidas pelas ordens de

serviço em vigor.
4 - maiores esclarecimentos e informacões pode"

rão ser prestadas nos enflerêços ;ci�a cita
dos.

Florianópolis, 6 de dezembro de 1960.
JOl'ge Manoel da Silveira Riuoldo Celso Feldmann

Encarregado do AD Delegado Regional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OFERECEMOS

A sensacional linha dos afamados cal�ados

J O Y para senhoras modern{ssimas bolsas luvas

CHAMPA6NE para sua festa!
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Homem do (afé revela
Cafei(ultura do Brasil

O Sr. Thomas Loudon, I conhecer de perto à cateí-: J exterior. O· presidente do

representante da produção cultura do Braeil, a convi, instítutc, também, . trans,

da feira britânica na Arn- I te do Ministro da Fazenda, mitiu ao Sr. Loudon íntor

,.::. e que, nssea qualidade, I Sr. Paes de Almeida, e do mações sôbre a Industríah

funciona junto à Embaixa· I Instituto Brasileiro do Ca- zaçâo do produto, processos

da da Inglaterra em Wa- I fé. .íe estocagem etc -.
O Sr. Lou

shington e no Convênio In- O visitante inglês demo don maníteetou-se plena
ternacional do Café, após rou-se longamente com c mente satisfeito com os in

entrevistar-sé, ontem, com presidente da autarquia ca; formes recebidos, de fonte

o presidente do IBC, Sr. [eeira, obtendo informes oficial.

Adolpho Becker, na séde do completos sobre a careícul. O Sr. Loudon, há 20 anos,

Instituto, declarou à

im-j
tura do nO[:30 país e do de- visitou a região amazônica

prensa que é com enorme senvolvímento da comer- orasíleíra. Agora, volta ao

interêsse e prazer que veio i .::ialização do produto para Brasil a fim de conhecer

de perto o nosso café. Rea-

firmou qUe é uma ótima

!portunidade de eL�tabelecer

ontato com o principal
país produtor do produto,
.io r..undo.

InGu'J'ogado
senvolvimento

sôbre o de

da cateícul-
tura africana, disse que a

cultura do '·Robus.ta', após
fase intensa de expansão,
e.itablltzou-se. A atual díre,

triz de Uganda - afirmou
- é desencorajar a. cultura
Jo produto, tendendo para
\ diversificação da produ
ào, tendo em vista o forte

.. lcsequilíbrio entre a oferta

c a demanda do café, no

nundo. Quanto ao tipo
Arábica", que vinha regls,
.rando considerável expan

.ão, os produtores africa

nos, últimamente, assumí,
'am a consciência do grave

desequilíbrio estatístico do

açoitados por fortes tor
mentas onquanto que a

Holanda, França e a Ale
manha Ocidental também
sofriam os efeitos dos ven

tos,
.

que paralizaram total
mente o tráf�20 de navios
no Mar do Norte .e no

Báltico. Ainda em Gales, o

LONDRES, 5 (A.P).

Violentos. tem p_o r a is,
chuvas e ínundaçõee cas

tigaram com fúria a;-_to
r/.l nos últímos dois dias,
depois do outono mais ú
mido- em quase cem anos.
O sudoeste da I:n1glaterra
e o País c'e Gales foram

interêsse em conhecer a
ternaclonaís, e, dessa forma, com vistas ao aumento do

I
nio, a título de emergência.

procuram conter o deeen- coneumo �a bebida, resporr- O Sr. Loudon disse que, em
volvímento de sua cultura, deu que e, realmente, um prímeíro lugar, para a [.'J

No momento - disse - os problema que figura nas lução do café, é preciso
africanos concsntram suas

I preocupações do Grupo do compreender o problema em

atenções no combate às I Café, que funciona no pró- sua totalidade; a' seguir
doenças do café. Uma prova prío sistema do Convênio. reduzir os impostos que
de que Os africanos estão No próximo mês - disse - gravam o produto, em vá,
preocupados com o meneio; o aludido grupo estará reu, rios países do mundo; in
nado desequilíbrio, é que nído a fim de apreciar a tenslficar-as a propaganda
aderiram ao Acôrdo Inter- questão, e, possivelmente, com vistas ao maior consu,
nacional do Café, há pouco divulgará o eeu pronuncia- mo da bebida, não só nos

renovado em Washington, mente a respeito.
certo de que érn um precioso Concluindo jsuas declara

instrumento para o discipli- ções, diSSe que o mecanismo

namento de sua comercíalí, da comercialização do café,
zação. Ante" de tudo no mundo, já progradíu
afirmou - é um ínstrumen- bastante com os conhecidos
to destinado a solucionar o ínetrumentoa internacionais,
problema do proôuto, a Ion- decorrentes de' entendímon,
go prazo. t.os entre os vários países
Abordado .sôbre a neces, produtores, notadamente, a

sídade . de se intensificar a partir de 1958, quando se

propaganda do produto, celebrou o prímeíro conve-

Carlos E. H. Freysleben e

senhora ·,tem o prazer de

participar t�os parentes. e

pessôas de suas relações o

,:ontrato de casamento de
seu filho, Nelson com a srta.
Laura Guerrieri.

paises tradicionalmente con

sumidoren, eomo nos novos.
Lembrou que nos Estados
Unidos, a partir dos torrado
res, há uma grande cons
ciência do valor da propa
ganda ,como precioso veí
culo junto aos consumido
res, com efeitos positivos e

salutares para o incremento
do seu consumo.

[I A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- II
Ilhada 'Para consertos, reformas e pinturas de I
/I qualquer tipo de bicicletas e trlciclos, contando II
II para isso com um corpo de mecanícos e pintores ii
ii altamente especializados. II

PARTICI·PA(ÃO
Humberto Guerrieri e Sra.

tem o prazer de partict>ar
aos parentes e pessoas de
suas rela(,!ões o contrato do
casamento de sua filha Laura
com o sr. Nelsom .da Silva
Fr�sleben.

OS :NOIVOS CONFIRMAM

Rio, - GB, 3 - dezembro Florianópolis - se' 3- de
- 1960. Rua Lopes da Crúz zémbro - 1960. Rua Deodo-
342 - Apto. 6 - Meyer

'

1'0, 18

".

PROGRAMA DO MES

Programa do mês de Dezembro
Dia 11 - Formatura Faculdade Odontologia e

Farmácia.
Dia 13 - CINEMA - O Fantasma da Rua Morqui
Karl Maldes - Claude Dauphin e Patricia Medina
Colorido.

• J\RQUITETONICO
• TOPOGRAFICO
DE' PROPAGANDA
PERSPECTIVAS
TIMBRES, ETC.

.�----------�------------------------------ ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MO ESTADO" O !IAIS ANTIGO UIAHlO UE SANTA CA'L\HINA

FALTAM ALGUNS DIAS PA,RA A PRELIMINAR DE SÃO SILV'ESTRE - O tempo passa e se torna )mais sensacional a preliminar de São
Silvestre que será realizada na capital Ido Estado, na noite cfo próximo domingo, num grande desfile de atlétas pelas principais, ruas
e praças (da metrópole càtarinense. Apenas q'uatro dias nos separam da prova, pois dia 11, saberemos o nome do alléta que repre-
,sentará 'oficialmente o 'Estado ide Santa Catarina em Pôrto Alegre, nas eliminat'órias para a monumental ISão Silvestre do dia 31 de
dezembro lá em São Paulo. Inúmeras medalhas estarão' sendo disputadas por dezenas de atlétas, JJentilmente oferecidas p e I a A

-

,Gazeta Esportiva de São Paulo. Também estarão ,em jogo, nesta grandiosa prova pedestre.
Sensacional: Campeão Brasileiro
Nocauteia ex-Cam,peão do Mundo
RIO, 6 (v. A.) - Foi sur-

�

início 'do segundo assalto,
preendente a vitória de Se- Nascimento surpreeriãente
b'astião Nassimentn, cam- mente acertou novo cruzado
peão nacional dos leves sô- e ganhou a luta. De qual
bre o mexicano Lauro 'S'al- quer forma, SaUas não a

-----------------------------, las, sexta-feira, no Iblrapue- gradou, sua guarda é baixa

(a9'm' I-nhamos pa'! ra a sensedonel Prell·ml·nar'�:,:�el:::ie:at�oCo:ro?���� �eOn::������u��i��;������:�
",

naL Com apen'as 3 minutos êIe fôra proibido de atuar na
tado um: adversário de gran- Califórnia, devido às suas

d S S
Morro" que foram

promovi-', totalmente,
com o desapare- beça, porém, a sua federa- de c'ategoria, "Tião" não te- precárias condições físicas.

e a#IWo. I-Iv'est re das pela J-7. Não pedimos cimento de súmulas, no in- ção está atarefada, terá um ve dificuldades para decidiI A notícia, até agora, não foi

para realizar a prova' a se cêndío, roubo de cronôme- campeonato estadual 'de 'a,- o combate, Lauro Sallas ve- conrírmada, mas a ímpres
ít f

.

I t ' .

b b d a tlétísmo, ,teve um voleí e terano, com' 138 combates, são que Sallas deixou é deacei amos 01 porque nos ros e o próprio om ar e -

U'

anos anteriores o represen- mento e:o Estádio Santa Ca- U..squetebol, terá que se pre- ex-campeâo do mundo
,
vá- que está sem reflexo , e sem

tante de A Gazeií: Esportiva \ tarina por verdadeiros amí- ocupar com o brasileiro do rias vezes citado na lista dos condições para voltar aos

de São Paulo o mais lido gos do alheio e inimigos Ceará li! consequentemente, "dez melhores", não chegou ringues.
jornal esportivo da América I frontal �o esporte' catarí- não poderia ainda mar cima a aguentar dois "rounds"

Latina, fazia o eliminatória I nense. NE!1Se meio tempo, a ter a responsabilidade de frente ao "pegador" nacío- Antes de luta, mo centro
sózínho segundo suas pró-

1
FAC não existia e não exis- c e uma São Silvestre que nal. Co mapenas 3 minutos do ringue, ovacionado in

prias paravras, e apenas no
1

tíndo, nunca poderia pleí- dá n.'a,lmente trabalho, Além e 21, segundos de luta, foi de- tensamente pelo) público,
tempo de Osmar Cunha na' t,(,'8r ,a reatização da prova do mais, cremos que por ter clarado fora de combate. Éder Jofr1e homenageou o

presidêncía da FAC foi que de São Silvestre, mesmo feito tudo sózinho agora, o Alguns, comentaristas a- argentino Ricardo Gonzalez
a eclético deu cobertura a porque não tinrh, condíçõts representante de a Gazeta crIam que o resultado foi campeão sul-americano do�
competição, nunca preten-v z'e a realizar, nem mesmo Esportiva cansou e resolves acidental, 'alegando inclusive penas, que lhe serviu de

dendo .mesmo arcar com as jogo de ping-porg, Quanto entregar a prova para o nos- que SaIlas munsa fôra no- "sparríng" em Los Angeles
responsabilidades c','a. prova mais uma São Silvestre. so departamento, no afãn de cauteado. Com efeito, decor- para as lutas com Medel e

todos os anos realizadas pelo! n_).. liza-1a brilhantemente. ridos apenas 26 segundos de com Eloy Sanchez. Também

representante ele A Gazeta Agora o FAC existe, justiça Nã acreditams que os clubes luta, o mexicano, ainda com Aristides Jofre e o ernpresá
,Esportiva de São Paulo. E seja feita, Conta :om um tíquem, alheios ao aconteci- o corpo frio, foi !atingido no rio A. Katzenelson recetre

os senhon's sabem perfeita- prest.lentc esforçado que mento, que só lhes dará queixo por violento cruza- l'"m aplausos, assim como o

mente que a FAC depois de além do mais é um cavalheí- projeção, não uma projeção, do e des,ab�u na lona. 141- creínador argentino Lázaro

J.ue Osmar Cunha '" 'd'eixou, 1'0 r_l, acepção mais clara regional ou estadual. mas va'�1tou-se oItO. si�gundos de- Kocci. Éder ofereceu, uma

;01 caindo aos poucos, a do têrrno ; educado, honesto nacional e até íntemacio- pOIs para reagir, soltar bons medalha de ouro a Gonza

ponto de deixar 'de existir e que sabe onde tem a ca- r: ai, correntio o seu repre- : ganchos €o) novamente ser' lito e uma flâmu a ari�
sentíante a� lado dos mais' contido pelo brasileiro. NO! fada por toda a sda família.
consagrados fundistas do - - -

- � -

globo. O simples fato de par- I I
II
II
/1
II
/1

II
/1

Fer-nando Línhareg da Silva vel Que novos nomes se des-

I taquem, novos valores apa-
Sylvio Juvêncio dos san-. reçam corr; possibilidades

tos, no momento, é o atlé- inclusive de ,c.esbancarem O
ta mais credenciado 'a re- extraordinário Silvio Ju,'
presentar Santa C1atarina vêncio dos Santos. Este' ano
nas eliminatórias de Pôrto as eliminatórias terão a Co

Alegre, visando a sensacío- bertura (,I:J. Rádio Guarujá,
nal e internacional São SU- através seu. departamento
vestre que todos Os anos é esportivo e jornal O ESTA
realizada na capital ba,'Udei-' DO, e por isso mesmo acre

rante, contando com os mais ditamos que o sucesso' seja
espetaculares e consagrados total, a exemplo do que a

fundistas de todo o mundo. conteceu com as duas pro
Mas mesmo assim. é prová- vas ciclístic'JS "Volta ao

Catarina.

O Brasil nas Taçasr"Osvaldo Cruz" e
"

O'Higgins"
RIO, 6 ev. AJ - O técnico.

Vicente Feola e o dr. Hílton
Gosling fizera1X�' umi, esbôço
quanto ao roteiro a ser se

guido pela seleção brasileira
ele futebol para os jo/gOS das
taças "Osvaldo Cruz" e "O'
Higgins", re.spe2,tivameríte
contra os pal'ag�os e chi
lenos. Preliminarmente, fi-

cou decidido que os jogado
res convocados deverãé se

apresentar no '�ia 27 de àbrll
de 1961, não havendo treinos
,:lalla o primeiro Joso da sé,
de a ser efetuado em Assun

�ão do Paragúaí.
Vicente Feola fez Questão

de declarar hoje aos

-

jorna-'-, Pe'Ças e acessórios, par3i qpâ'lquel' tipo de bicicleta,
listas, !'la séde da Confe'die- pinturas simples e j ubileu, �onsertos e I:efor�as, só na

ração BrasiJ.eill" de Despor- RAINHA DAS BICICLETA.8, RuI', Cons,elhell'o Mafra,

._1'" ,111\" to� que o roteiro agorattra-
154.

_ ,�, çauo, era apenas um es udo
preliminar, sujeito a alte- Se sua bicicleta está velha? não se preocupe, leve

,rações, principalmente' de- .1U RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe l'etornani

pois que os al'emães cance-
lOvinha ,em folha. Rua: Consel,beiro Mafra, 154.

laram o amistoso marcado I_.J�Q�'s;a�,�'�I!�m�'����,��,'�"'..:"�', .;____

RIO, 6 ev. A.) - Sábald10 para o Mal'acanã. E em sín
à noite, em Los Angeles, Ge- tese o roteiro é o seguinte: """'''p:;;'''''''''''-l%%''''''%%'''''''" e%;::'-<''''··b'%.=P;;S%%dP S:S%d"'%%"'%"'''"1ne Fullmer r1eteve s-eu"" tnlr- dia 27 de abril _ apre��.- ara a maçar e jantar em, epais e sua

lo mundial dos pesos-médios tação dos jogadorcs; úia 28 I casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
I' t�:s:s:s:::l�a:s:s��c;::c:::s:s:::%:!c;:c:s:s:s:::l�a:s:s::s:::lI:.'!:r::S:'�n O resto é conversa!reconhe;jdo pela N.A.B'l ao

- e.ldme medico ,e prepara-..
o .,,� , _

empa'i)'ar em 15 assaltos com tivo para a viagem; dia a1
"Sugar" Ray Robinson,' ,que

- embarque da seleção para
tentava mais uma v,ez 1'e- Assunção; dia 30 - 'Jogo
cuperar s'eu cetro. A decisão contra o Paraguai; dIa 1.0 e

não agradou às 10 mil pes- 2 de maio - trein1amentos;
soas Que assistiram à _, dia 3 - segundo jogo con

terl'o esta sido muito agfar- tra o Paraguai; dia 4 -'

rada e bastante violenta, a
I embarque para Santi-agô cio

ponto de os luta'res terem I Chile; dias 5 e 6 - t�a-'
terminado o combat'e an-I mentos na capií'...l andina;
grando. O árbitro Tommy

I
dia 7 - primeiro jOgo cop

Hart deu a vitória I�� Robin- tra OS chilenos; dias 8 e9 -

san por 11-4, o juiz G�e I
treinamentos; dia 10 - se

Latka deu empate por 8-8 e gundo jogo contra os chile
o juiz Lee Grossman deu a nos; 'cia 12 - retorno ao!
vitória a Fullmer por 9-1. Rio,

Hicicletas He�star
A venda em suaveis

NHA DAS BICICLETAS,

ticipar 'Já é uma honra, ao

lado de estar representando
prestações mensais na RAI- Santa Catarina esportiva.
Rua Conselheiro lVIafra, 154.' '

Se ficarem ce róra, esta
rão da-ndo prova de ineapa
cidad1e, d.e falta de colabo
ração com o próprio espor

te, fiúando eternamente no
Ianonimato. O vencedor é que.

poderá ir devidamente cre- 1
denciado à Pôrto Alegre O'n- I

de oxalá' consiga 'a vitória
para podermos ver entre os

corredores de �odo o mundo,
na largada espetacular do
dh 31 de dezembro um cor-

-., --- -,-----

Fullmer
Manteve-se
(am,peão

r,edor' de Santa

•

MOTORES ELÉTRICOS (
ARNO!!'t�t·.'·_,.,.:

�:.�A� � -:_

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada...

.

de garantia que os Motores Arno representam para o

Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q.• Con-

trôle Integral de asseguro perfeição máxima na

_._ _ produção em série.
�" (itri>:' .��{. '�''''.' '�� 'ft� • 161I1H6 ••\ i

�� 1.6....'TA'f I
��
Dia 18, r em Lajes. o Vasco, do Rio
O Internacional, de Lajes O sr. Osni Mello não irá

Viel11 de ,telegr,afar ao .presi-; apresentar obstáculo, .deven-Idente Osni Mello ,solicitando

I
do comuni:ar ao Internacio

licença para efetuar ;uma nal ,concedendo aI lioença,'
partida amistosa com o .nuito embora tenha que
Vasco da Gama, 'do Rio _ de alterar 'as 'datas das dispu
Jfaneiro no próximo dia 18. tas estaduais pel1d terceira
Alega o clube serrano que zona. I

o jogo com o !::lube de São A RádiQ Guarujá através
1

Ia':. uário já está firmado, I da palavra at'.llisada de 'Fer
de�'vndo a d'elegação vascaí- nando Linha.res 'd'a Silvá,
:1a viajar dia 17 par,a Lajes, com comentários de Luiz
onde dia 18 dará combate Osnildo Mar0nelli, transmi-
ao Internacional. I tirá a 'PartIda,' ,

fDIER JOFRE, O"Pugilista do Mês
PROVINCE, ,6 (lJiPI� - Elo;y Sanchez no dia 18 de

Éder Jofre, habil pugilista
I

novembro, pIara ganhar o Ibrasileiro, foi designado Bo-

'cam,peonato mundial' dos

Ixador do Mês na cl1assilic,a- peso24galo reconhecido -pela
ção ce novembro d'a Asso- NBA. O brasileiro é o se

ciação Nacional de Boxe. gund'o latino-americ'ano que
Éder foi eleito por causa 'dre conquista o reconhecime,nto
sua sensacionaV vitórIa .por mundial de ,seu titulo,
nocaule sobre o m�iêano

®
ARNOS.A.

, ,

* Motores monofásicos ate 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de co�tura

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:
, "'Ç""

MEYER ,& CI,A.
Felipe Schmidl, 33

II
A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II
Ihada para consertos, reformas e pinturas de II
qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando II
para isso com um corpo de mecanicos e pintores II
a ltamen te. especializados. II

II
I:� - - :__" -�- -

JôgO N° 1 - PAISANDÚ X MARCILlO DIAS
Local: Estádio Augusto Bauer em Brusque.
1° tempo: Marcílio Dias 3 x O.
Goleadores: Jorginho aos 10 � Idésio aos 19 e An-

toninha de penalti aos 37..
.

Quadros: M. Dias: José Carlos; Antoninho, Gilber
to e J.�el II (Clel�son e Joel; Renê" Idésio, Aquiles,
La�'anJmha e Jorgmho. Paisandú: Aurélio; Valdir, Vi
la,l e Iton; Wallace e Altair;, Nilton, Alderi, Julinho,
Nilo e Godeberto.

Arbitro: Jair de ISouza. Anormalidade: O cotejo foi
suspenso aos 39 minutos da primeira fase por se' en
contrar o árbitro armado de um revolver, provocando
protestos do clube alvi verde -paisanduano. 'Êste cotejo
deverá ter seus minutos terminados na tarde da próxi.
ma quinta feira ,com portões abértos.

Jôgo N° 2 - PALMEIRAS X FIGUEIRENSE
Local: Estádio da Baixada em Blumenau
1° tempo: O x O. Final o mesmo resultado.
Quadros: Palmeiras: Largura; Roberto, Lázaro e

Fernando Cruz; Zito e Ivo (De Lucas; Jonas Mima
Deba, Dinho e Albano. Figueirense: Domi, Osn'i, TriJh�
e Ciro; Mareio e Aniel; Wilson; 'Fernando, Sergio, Ro
naldo e Perel'éca (Alipio).

Arbitro: Iolando Rodrigues.
Renda: Cr$ "37.600,00.
Anormalidades, Pereré,a contundiu-se, cedendo o

-seu lugal' a Alipio.
Jôgo N° 3 - CARLOS RENAUX X CIMENPORT
Local: Estádio dr. Hercílio Luz em Itajaí.
1° tempo: O x O. Final: Carlos Renaux 2 x Cimen

pOl't 1.
Goleadores: Zéquinha de penalti, Quatorze aos 29

e 44 minutos, Pela ordem.
Quadros: C. Renaux: Adalberto' Sarda Afonsinho

e Simplício; Alcino e Ivo; Sarará, Petruski Quatorze
Teixeirinha e Agachado. Cimen,port: Nazar�no; Lam�
breta, Moreli e Marzinho; Nelsi e Zéquinha'; Acári,
Lalú. Leal (Lac.ava), Telê e Bruninho.

Arbitro: Oscar Pinheiro.
R-enda de Cr$ 13.080,00.
Anormalidade: Aos 34 minutos finais, êm vista do

tento conquistado por Quatorze surgiram grandes con

fusões, tendo o árbitro finalizado o mat,h.
JôgO N° 4 - AVAí X OLIMPICO

Local: Estádio da F.C.F.
1° tempo: 1 x 1.
Final: Avaí 2 x Olímpko 2.
,Goleadores: Betinho aos 13 oe a 1 minuto e Schip

pmann aos 42 e 29 minutos.
Quadros: Avaí: Tatú; Gersino, Claudio é Enizio'

Bonga e Abelardo; Wile, 1.016, Nilson, Vadinho e Beti�
nho. Olimpico: Bernardo (Alemão); Maninho, Nilson e
F. Nilton; Hélio e Aduci; Renê,. Malll'o, Orion (Nani.
co), Jan,go e Schippmann. "

Át'bitro: Wilson Silva.
Renda: Não foi fOl"llecida.

Anormalijade: Não houve.
M. BORGES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE 8. CATABnU Florianópolis, Qualrta-feira, 7 de Dezembro de 1960

DESFILE DE BERMUDAS, DENOMINADO "UMA NOITE EM MIAMI" NO OSCAR P ,ALACE HOIIEL, EM BENEFICIO DA CONCLUSÃO DA ALA JACIN
THA PEREIRA OLIVEIRA ANEXO AO HO SPITAL DE (ARIDADE NO PROXIMO DIA 10 AS 23 HORAS, NUM,A APRESENTAÇÃO DO' COMENTARISTA

� SOflAL DO JORNAL A-GAl.ETA "CELSO u, :RESE'RVAS DiE MESAS NA PORTARIA DO HOTEL.

Bolsas de Estudos olere
cidas pelo "Canada Council

1961 19&2' , AP�r�����:��o N��iO;:;����
- - de Nível Superior (CAPES),

.

comunica que o Conselho

Canadense está oferecendo
bôlsas para estudos, no Ca

nadá, de Artes, de Humani
dadee e de Ciências Sociais,
para o ano acadêmico de

1960 a 1961.
Nos estudos de Artes es-

000 compreendídos aperfei
çoamentos, em nível PÓL'
graduado ou extracurricula

res, em arquitetura teatro,
'.�teratura, música, pintura,
escultura, artes gráficas e

outras atividades criativas
ou interpretativas, como ci

nema e rádio.
Nas humanídadee, os es

tudos também pósvgradua
dos ou extracurricular, de
verão realizar-se em um dos

seguintes campos: história,
línguas, líteraturae, mate-

IENDE-SE PO'R MOTIVO DE M,UDANÇA mátíca pura, filosofia e ar

queología. As ciências so-

de ciais incluem economia, so

ciologia, ciência política, an

tropologia, geografia, direi

to, educação e psicologla,
As bôlsas, com a duração

de um ano acadêmico, eetão

abertas a artistas, humanis
tas e estudiosos de ciências
sociais que, poesuíndo diplo
ma universitário ou qualifi
cações, tenham revelado eX

cepcíonaís aptidões para ês
ses estudos e ativídadee.
Os candidatos a estudos

pós.graduados deverão cum

prir um programa orientado

para a obtenção, no mínimo,
do "Master'e degree". Os in

ceressados em realizar estu

ias extracurriculares deve

.ào apresentar um plano
detalhado das atividades

jue pretendem desenvólver.
É requíeito indispensável

) satisfatório oonhecímento
Ia língua ínglêsa ou fran

esa, atestado por institui
'5.0 de firmada idoneidade.

�xige-se, ainda, que os con

orrentes ocupem no Brasil

,rgos cujo exercício venha

1 beneficlar-ee com os estu- I----:-�;--;--;--;;_--;;-�---::::-----_====�---.--------�------
���:dá�erem realizados no A T E N ç Ã O _ _ _ _

_ _ _ _

As bôlsas cobrem as des, JACOB WEICMAN, viajante, tendo recebido de di-! II Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavr; em�i- -:-11
.esas de manutenção -'(2000 versas firmas, comunicação de que seu ex-empregado,' II cicletas, encontram-se a venda na RAINHA li.ólares oanadanses) e de RUBENS OLIVEIRA ou RUBENS FURSTENBERG fi- II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo II.ransport., de volta ao Bra- nió de Max Furstenberg vem assinando documentos' co- II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra IIiI. mo se fora filho do declarante, e, inclusive, também as- 11_154_. _

_ _ _ _ _ _ _ _

IIA seleção final será leva- si_pando o. nome do, declarante, ludibr-iando, inclusive,
a a efeito no '''Canada'' diversas firmas comerciais, faz público que não se res
;ouncil", em Ottawa, Cana- ponsabiliza por quaisquer compromissos firmados pelo
tá. dito indivíduo. tendo mesmo comunicado o fato a polícia
O "Canada Council" pode- para as imediatas providências necessárias.

'á, a seu critério, renovar Florianãpolis, 4 de dezembro de 1960
is bôlsas por mais um ano, JACOB WEICMAN
juando os reuultados obti

dos pelos bolsistas forem

amplamente satisfatórios. rr===================��fo, íntereseados deverão , I 1/
preencher -os formulários C LU B E
:ue lhe serão fornecidos -

untamnnte com tôdas as 6 DEexplic. cões relativas à apre

ventacâo da" candidaturas
,- 11:1 Embaixada do Cana

lá, Av. Presidente Wilson,
,65 -- 7° andar, caixa pos
: 1 2164, Rio de Janeiro, Gb.
,u no Serviço de Bôlsas de

-�,tudos, CAPES, Av. Mal.

Câmara, 210 - 8° andar -

3]). - telefone 32-5312.

Ê s s e f.' formularias, de

. id::unen te preenchidos, em

riplícata, deverão ser de

rolvidos à Embaixada do

':::anadá, ATÉ O DIA 15 DE

JANEIRO DE 1961.

Comunicado n? 64

Nov/60

CASAS - VENDE-SE
des e novas. Uma a rua Felipe Schmidt necessitando

consertos em geral. Uma a rua Monsenhor Topp nova e

desocupada. Informações a Rua Felipe Schmidt n. 2 -

sala s. . �. �I.JI�"

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

__)

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos
-- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 - fone 30-22.

Vende-se por motivo de mudança lJ Instituto

ne�eza "Macr iff", situado na Rua João Pinto, anexo ar

Hotel Royal. Informações no local, Horário comercial,

Seja qual fôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para solucioná-la!

Temos completo estoque de pneus

para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc, Visite-nos I

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

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel. 3451

FLORIANÓPOLIS Sta. Catarina

_ .....

.._
-_...._-

...
-

��.�X#::::L�
��oe;V ".;""�-:'------"'"

......... 4P--

Momentos que a memória guarda para sempre

Cigarros
SOUZA
CRUZ

Cia. de

1-'''97-H

RECREATIVO-

,JANEIRO
ESTREITO

PROGRAMA D.I!.; FESTAS DO
MÊS DE DEZEMBRO

DIA 8-

Bingo dançante - às 20,00 horas
DIA 10 - '.

Soirée de formatura do Curso Nor
mal Regional Haroldo Carvalho

DIA 14 -

Soirée de formatura do Curso
sico Técnico Comercial Senna
reíra,

DIA 15 -

I,
II
ti
li
lid
I:
"
t

J
Bá
Pe-

Bingo Dançante - às 20,00 horas
DIA 17-

Soírée de formatura dos Contado_
randog de 1960 da Escola Técnica
Senna Pereira.

OBS. SERÁ EXIGIDO A CARTEIRA
SOCIAL E O TALÃO DÓ M1l:S
CORRENTE.,

L_
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ Florianópolis, QUllIrta-feira, 7 de Dezembro' de 1960 -o aSTADO" O MAIS ANTIGO DlAIUO n. SANTA CATftRINA

�iüdicadõrPrôiíSSlãiiali
APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
, �\ 'fN. _ ..__� .a,.a_..�_,... ·_ .."

.. � '.. _. .

HENRIQU. PRISCO DRA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER CSS"rssnsus,.'SSUSSS%SSSSSSSSSSSiêSSSSSSSSSS:
PARAISO CUNICA DE SENHGRAS E CRIANÇAS

c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado

E>p(,,,,.';llta em moi_lU .....
ntlOr�. e via. urinAr1., cur. ni..
Oicai �\U In!ecçõel IlllUd.....
o'C"'•. do aparêlho l.nlto-'IIrID6I'lO
,,.,, �mb('. o. "%01. DoeDtlll 110 VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra,,,,, .. /ilho Dlg,Ulvo I do...... 170, com bôas dependências, claras e arejadas fôrros emop,v"eo HorArlo: 10% .. U. alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, g10.bo�? '"> à. 6 bora. - coDl1l1t6r1Oi _

l{l1n Tlradente•. 11 - 1.0.... tampadas e grande quintal. O referido imovel está ))0
;;'nnp �24f1. R_d........ alínhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio

,""prda Coutinho. 11 (C...... urgente. Tratar' na mesma com o proprletál'io a qualquerg.p"oba - rOD' ••". nora. A venda é pO'l' "motivo de� viagem.

OH.

Operaoõ" - DOlnl" Clt .......
ra. .- CHnlo, di Ad-.ltol

CurlO <le E.peeiali.liOlo DO .......
\al CIo. Servidor.. do JIItadO.
(Serviço <lo prot. lIarla.o d. AI&
drade ). Con.ultu: pila mlllbl ao
Hospital de Carldadl. 'A 'ar41 CIU

15.30 hora. em l!1an�. DO oolllUl

tório, à Rua Nun•• I.Chado, 1'1,
esquina da Tlradln'.. - TIl".
2766. R..,id�ncia - Rua .an.
chal Gama D'.oa. D.O 1'1, - Tel.
•U!O.

DR. WALMOR ZOMSR
GARCIA

Dlploma<lo PIla ,a01ll4... .�
Dal d. IId10lDa da UIII.......

dii· BrUU

Ex_Interno por oonOllND .......
".Idade_Eleola. (s.moo do rrot
Octivio Ro<i1'lru.. LIma). aE
Interno CIo SenlOO d. C1rUIIa 110

Hospital l.A,p••.r.o. CIO ato Ih
Janeiro. Médico do Boei.... · ..

CarlClade I da IaHn:l1Gtllle IP,
Cariai eorr•••
DOENÇAS D. SaNBO"'
PARTOS - OP••AQO.J -

PARTO SI1M DOR pilo m6toeo
Pllco-pro:fUatloo

Conlultório: Ru. Joio PlIlto D, 10,
d.... 16,00 ã. 18,00 bor.... •.......
oom hor... marcad.... Telldo••
80815 - :a1.idlnCl.: I•• GeDeraI
Blttlncour' D, 111.

S�BOROSO?
SÓ CAFE ZITO

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escritório _ Rua l'el1pe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -
Sala. 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 2'7.

Caixa Postal ,__
Teletone - 2m.

XiNSINO."
A VENDA MAS

BANCAS DE JORNAIS
� E REVISTAS

'I.lH.. LAURO DAUBA
CLINICA .�

�apeclanat.& em mo:léstiaa d. a.n�.. • rtct9
T"atam.ll\o de hemorroidal, ftato!u, .te.

Olnqia aD&l
CONSULTORIO: - PAla CeI. Pedro Demoro,

"'relto
1&53

DENTADURAS INFERI'ORES
M!:TODO PI!0PltIO

P'IXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

DIPLOMADO PEL,A U;NIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS)' - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - da�'-8 às 12 e das 18 às 20 boru
HORAS MARCAD,AS .- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO,- 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA 'fRNIDADE CARMElA OUTRA
SERVICO DE RAJOS X

•

RadioloJiistas: DRS. A. J, NóBREGA ·DE OLlVEH:A
. RALDO J. R. SCHAEFER

ElEamel 40 Estimaco - Vel'licula Biliar - RlolI
Toras - Osso, - Intestino, etc.

Ristf!rosalpjngografia Radio,rafia Obstétrica
COr:,lVidêz.) - RadiOlogia PedJátrlca.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDBRlÇO: Rua Irmã Benwarda a/n. ODlbua to por
ta (Almte. Lamego).

CLlNltA SANTA CAIARINA'
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais-
Angustla - Complexos - Ataques - MarulUl - ,

Problemático Afetiva e sexual :
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insuíínaterapía - Cardloz01orapla - Sonoterapia e

PS1coterapia,
Dlreç.ão dos PsiquIátra.! _

DR. PEBCY JOAO DE BORBA
DR. JOSl: TAVARES IRAcEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS:; Da.! 15 às 18 horas I
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

.

I

I (Pr�ça EtE1lv.tna Luz) t
........................., eee4

r

,I i·····S·j;��Õ··�;;;;·�;··...,\ D1,�
Mauricio do.s ReiS - advlJgado
Norberto Brand - advogad'J

Advocacia em geraJ no ESladó de
Santa Catarina

:
I

I
_••••••••••••••••••••••••••••••�•••�*....

CorrespoDden� ;

BRASlLlA
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO

INGl.ATERRA
ESTAPOS UNIDOS
ARGENTINA

Ed. SUL AM:lBICA 50 andar.
rones: 2198 e 2881

( A N ( E R DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE _:_ SíFILIS DEPILA.
ÇõES - PJ�ÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
-=MÉDICO
Assistente da Clínica

Demal'tológica c Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CONSULTORIO: Rua Trajano, 29 - 10 and.
ATENDERA' DURANTE O M�S DE JANEIRO

Apartamentos: A'LUGAM-SE
Alugam�se apartamentos de fino acabamento em

p�'ed.io recem-construido, com espetacular visão pano
l'amlCa da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo conti
nente. Apenas dois apartamentos Por andar, contendo 3
dor�itórios, ampla sala de jantar, banheiro completooozmha espaçosa, terraço de serviço COIr. tanque, quarto e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima
praia para banhos e ótimo local de pesca.

Ver à rua Almirante Lamego e tratar na JoalhOI'iaMuller a rua Tr·ajmlO 4.C.

V E N D E-S E

;.

ED. ZAHIA, z.v ANDAR TELEFONE. 2248

--

Escritório de Advocacia .

Ru� Fel1pe Schmidt, a - 2.0 andar - Florlanopoll�
Dr. Acácio Oarlbaldt S. Th1ago
Dr. José de Miranda Ramos
ur. Evllasl0 Nery CaOD

Questões Trabalb.1.stu - Causu crvets, comerciais, crun,

nals e ttscats - Adm1nIstração de bens - Locaçâo .e ven·

da de tmóveís - Naturalização - lnventarlos - Cobran ..

çu - Contabtudade : escrttas, balanços. ant.Use" � l)enclu

LOTE
vcude.• se ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
;'II'l':I ,100 m2. Infrn-mações Edifício Montepio,
.;" :I!!dar ,;ala :lfIij -- fones 2D1 - 3426.

( l í N I (A' D E N T Á R I A
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZ.�

IIOI:.-\RIO: 2a8. - 4as. e Gas. - das 8,30 às 11,30'
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

DR. JORG� SEARA POLIDORO
HORÁRIO.: 2a8. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21.00

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

CONSULTORIO: Felipe Schrnidt, 1:1 - 1� andar
- sala 2.
-----------------� ------

DEZEMBRO
4 - "SoÍl'ée" de Formatura das Normalistas do

Colégio Coraçãb de Jeslls.
7 - "'Soirée" de Formatura do Colégio Cata

nense.
8 - Baile de Formatura da Faculdade de

Direito.
9 - "Soirée" de Formatura do Instituto de

Educação,
" 10 - Disco Dance com atracões.
"

17 - Desfile das Estações
>

" 25 - "Soirée" Infantil à partir das 15 horas.
" 31 - Baile de Gala.

OSSo - Traje a rigor - 'Cavalheiro, ISmoking Oll
Summer. Senhoras ou senhoritas, vestidos
compridos rigorosamente.

Vaiconslruir?
TACOS DE LUXO

UTILIDADE BELEZA E DURABILIDADE
CORES DESLUBBRANTES

INDUSTRIA DE MADEIRAS TACOLINDNlm
Representanbes nesta Praca

INCAS REPRESENTAÇÕES r:TDA.
Hua João Pinto
Florianópolis.

Ko C...eUletr••alr., 110
Telefone 8022 - CoXa. Postal 189
luder'cCl Telel'ráftco ESTADO

DIB.Toa,
Rntl... d. Arrlida Ramo.

G.R S-NT.
DomlDiol Fernandea rito AQuhlO

�.

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim Andr4
NUo TaCSuco - Pedro Paulo Machaóo - 'lury :\1acb"
do - Paulo da Costa Ra.mos - Carlos A. SlIve!ra Lenzí

c O L_A 8 O n A O O n Il: 8
Prot. Barreiro! Filho - Dr. Oswaldo Rodr igue, Cabral
- Dr, Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof, Otbon d'Eça - Major Ildefonso .Iu venaj - Prof .

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltel
Lanre - Dr. Ar.yr Pinto da Luz - Acy Cabral 'I'eíve -

.

Doralêeío Soarea - Dr. FOD tou r& R.ey - Ilmar Carvalhe
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Roze�tio V. Lima
- Maury Borge. - Lázaro Bartolomeu.

·POBLICID&9.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo J'ernanCie:.>: - VirgUlo DiU
- Ivo J'l'l1tuoso.

".PR.SaNTART.
n.,re... taÇ6M A. 8. Lua L"a.
110:-- Ro 8eIlaj.J n••lu " - ,. ' •••r

"eL 111t14
8. Pul. R.. Vlt6rl. 161 -- ��., JI -

Tel. U·8.4'
8.n1çe TeJel1'''lc. d. UNIUD PR.SS tU-P)

AG.NUS • CORR.SPOND.N'n�
•• T.......DIlfelplo."- li4ANTA CA''fAK(N.t

.l ••MCI.JI
•••'utt, ce.trat., cl. uord._ ('ti•• t."'la II. vlcef

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabíliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinado-

\

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

a longo prazo sem juros, sítos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua
casa, ImedIatamente.

Vendas: Edlfit'lo Montepio 3.° andar - Sala 306
Fone 2391 e 3426. -y

DR. SAMUEL FO'NSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
.

Raio X·_ Infra Vermelho
Prepal'o de cavidades pela alta velocidade

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Consultório e Residência:

Rua Jel'õnimo Coelho 16'- 1.0 andar - Fone 2226
Exclusivamente com horas marcadas

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAA 1PARTOS - CmURGU. _-,

CLlNICA GERAL
.

Consultório: Rua Cei. Pe

dro Demoro 1.827 - Estrel·

to, das 18 à8 19 horas Ca:> la-

do da "",rmácia do Canto).
Res.: ....antos Saraiva, 0170

- Estreito - Fones 2322 e

8387. I

LEIA
Panoram
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as' bancas

lOlbos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GERREIRO DA FONSECA

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

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

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

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

frente a Radio Anita Garibaldi).
RESIDll:NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT DD

FONE - 3560.
REINICIARA A CLINICA ,NO PRóXIMO M�S.

João Morilz s. ,O •
-----�--------------------------.--------

/t", ---- nos Y.4Pl"JOS (

.� ''lftt,----�----------------- �
... IOIlIlU.1II4'· 1'llA�4 fi DI NOVEM.BRO - .SC,iOIN.A

"OA, FELIPE 8CHMIDT
'lUA!. .,. ItABIIlAl'U" DISTRITO 00 ISTZJUTO - CA.NTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE 8. CATAIUllfA Florianópolis, Qua\1·ta-feira, 7 de Dezembro de 1960
-----------------------------------------�------------------------------------------------ ----------------------------------------------�----�,.
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rtOLUNAf CATOLlCAI
gcm milagrosa santa. OltFEU E EURI'DICE
Participarão do ato f igu- O'pcra compãeta _ :RCA

ra de projeção do dera ca- LM 6136
tarinense bem corno auto- O tema, que serviu de íns-
i-idades

'

civís e militares, píração a Chrlstoph Wíllí
especialmente convidadas. bakí Gluck, também ali-

rnentou a imaginação de
outros compositores, como

Monteverdi e Haydn. Orfeu
chora a morte de Eurídice.
Pastores e pastoras o acom

panham nesss sua lamenta
ção musical, que tem por
local o túmulo de Eurídice.
O Deus do Amor, comovido
ante a consternação de Or
feu, pretende dar-lhe uma

oportunida-d-e .para Que sua

ídolatracêa Eurídice possa
voltar ao reino dos vivos.
Entretanto exige, como pro
vaçuo, que orreu, ao, regres
sar do reino. da mor,te, gul..
ando sua amada, não possa
olHa-la, sem alcançar o rei
no dos vivos. O contratatoSEGUNDO ANO DE SA- é aceito e Orfeu tem per-CERDúCIO missão para penetrar nas

N o dia de hoje completa i soturnas regiões, tendo que') seu segundo ano de sa- atravesar zor}.J.s, cm quecerdote o padre Edgar J0- ; encontra Fúrias Heróessé, pois no d�a .8 de �9581 Heroinas � somQ.�as felizes:tidas de anjo, darão um rescucsua primeira rmssa,
que o acompanham no seuloque solene às fest�vida. Ao padre Edgar os : �- !
peregrinar sonoro. De re-lcs, quando colocara? a I:'

- V?tos de louvor, deste
gresso, Co msua amada re-oroôa na cabeça da lma-. columsta. I diviva, estla. aflige-se com o

comportamento de Orfeu

(
.,.., I que não a ll:..tend� e não aTACOS DE (LUXO -- omunlcaça,o I fit�, Eurí?ice não conhece o

Indust.ria de Madeira TACOLINDNER estabeleci· acõrdo feito entre Orfeu e o
,

deus ,d'o Amor e também nãoda em Joinville informa a seus distintos fregueses que
iNCAS REPRESENTAçõES LTDA., estabelecida nesta :he PO-d0 �er revelado. Por
P . Ed H t I Royal deixou de ser seu representante. ISSO Eurldice extranha, se1 aca . o e ,

I ti dí'Para qualquer pedido, ilustração ou consulta sobre
I aS.l?la e,

.

izenco que pre-

TACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queira dirigir-se fenna con�m�ar morta, do

Iire tamente a Fabrica Mediante preços especiais, I que voltar a vida sem o a�e-
Pl'::\c;a Hel'cílio Luz, 270 Fone 332 - Joinville. to de Orfeu, solta um grIto

A. SCH�\1IDT

NOSSA SENHORA DA
CONÇEIÇÃO: COROA

,çÃO HOJE
Centenas de fiéis, na noi

te de hoje, acorrerão à Ca
pela de Nossa Senhora da

Conceição, na Praça Getú
lio, Vargas, para presen
ciar mais um ato de fê em

homenagem àquela que
empresta o nome à Igreja.
As 19,30 horas, horário

que precede a novena que
se está verificando diària
mente, um grupo de meni
nas do Asilo de Orfãs, ves-

I
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SEMANA DA
D�EZEMBRO7

Herdeiros da tradição de
TAMANDARE', os Mari
nheiros do Brasil são senti
nelas da Pátria, nos mares
de todo o mundo. Em sua
bravura fi no seu espírito
cívico repou.�<:t em. -g'rande
parte, a segurança de nossa
soberama e o povo réco
nhecendo êsses valores, ex
pressa com entusiasmo a
sua gratidão. Por isso, êste
ano, corno os anteriores, to'
dos os brasileiros participa
rão das Comemorações da
Semana do Marinheiro, hon·
rando os bravos herdei·
ros da loriosa tradição
dos nossos Marujos.

Navio Aeródromo Minas
Gerais, Núcleo do Grupo
de Caça e Destruição, cons
tituido' pelos. Contratorpe
deiros Classe Pará, mante'
rá livres as vias de comu

nicações dentro das nossas
4,000 milhas de costa oceâ'
niCa:

DE 19&0

RCA, tendo gravado, não
há muito, o Ri.goletto, no

papel de Gnela e As Bodas
de Fígaro, desempenhando o

papel de Susa-nna. Lígia
Della Caf:,f.:l. é um valor novo

que, possivelmente, faz sua

extréía em gravações da' Voz
,c'o Dono, com feliz desem
peho,
Muita música, muitos có

ros .e voz, nem sempre mui
to apropdíada, ressentindo

nhecemos o trabalho de Ri· se da falta de um genuino
,sf stevens, como Carmem, sot�que italiano, o que, en
na ópera homônima de Bí-

'I tretanto,
em ouasí nada

zet, cujo desempenho e �s· compromete o grande valor
tarrte iú-ído. Roberta Pe- dJa gravaçuo.
ters desempenha o papel de I Correspondência para esta
Amare. Trata-se ,c!le uma secção: Luiz Artur Cesartno,
cantora, que se vem rírman- Rua São Jorg'e, n. 31 _ FIa
do nos empreendimentos da ,rianópolis.

-

angustioso, o Que faz com

que seu esposo) se volte e as

sim' rescinde o contrato.
Euríclce volta ao sono 'da
morte e, Orfeu, alucinado
pela terrível ar, lamenta-se
desesperadamente na ári'a
Che faró s,�nza Eruridke
(que farei Soem Eurídice). O
'('eus do Amor, atento à ma,

ravilhosa voz de Orfeu, é
movido à compaixão e faz
reviver Eurídice, pcrmítíndo
sua entrada triunfal no rei"
no (..Ia, vida.

CAMINHAMOS EM DIRECÃO AO
•

ABIJMO
.

DORALECIO SOARES
Estou completamente decepcionado com o sistemaEs.te é o enredo, semi-

de vida que levamos em sociedade. Levamos uma vidacomplicado, ma,s cheio de
egoista, cada um lúta por si sem se preocupar com oemoções ,� sentimentalismo.
próximo. Caminhamos em direção ao abismo levadosA música de Gluck parece
por por um personalismo Ipecaminoso alheio ao meioum mixto ,c::e Modart e
em que vivemos. O nosso sistema social tende a se de-,Haydn e a ária mais ta-
sagregar, visto estar-se criando um grupo de aproveimosa desta ópera, Che faró
tadores da situação apoiado por governantes e poderes'senza Eurídice, ise 'a,sseme- legislativos de maioria Íl'responsavel na. locuplataçãolha muito a ária <Porgi amor, dos dinheiros publicas distribuindo cargos de venci,da ópera, As bodas ,à'e Fi-
mentes vantajosos e apaniguados políticos, destituidos

garo, de Wolfganc1 Amadeus' de valores 'pessoais,' na sua maioria semi-analfabetos.Mozadt. Eis o aspecto geral do Brasil. Os homens que ele'
vamos aos Poderes Executivos e Legislativos não seO elenco é simples, nos
pejam de negociarem apoio a negoeiarem

-

a.poio a n epapeis pri�c�pais, ou S'ej�m gocios que contrariam os interesses do Estado em troo
?rf�U, ,Eund17e ��. A�ore. A

ca de elevadas somas de dinheiro dos cofres publicas,o�ela e. reple\;a,.,c,e coros, �ue traindo o juramento feito ao ser elevado ao poder. Odao uma tonahdade muito .,.

aue ora vem acontecendo em Santa Càtarina, aconteceatraentes a esse registro. No na maioria dos Estados Brasileiros. O quadro é triste e

fol?,eto, qu� acompanha : 1 inquieta�or. A elevação descontrolada. �e �encimentosfehz Igravaçao ela Voz d . f'uncionais, no governo federal e o privilegio dado aos
Dono, Ie-se Que o papel de 1 funcionários dos legislativos estaduais, coloca a maio
Orfeu representa p/a,da Rise ria dos funcionários de outras categorias e poderes em
stevens, o ápíce na sua I

situacão deprimente e humilhante. A categoria do'
brilhante carreira ,c::e mezzo ..

I funci�nários municipais não existe nem .omparativi
soprano. Aliás houve certa I dade. O povo então, este fica estarrecido diante da for
in(�ecisão ,�'e Gluck no atri� I m�ção desta "dan':, de. privilegiados, qu� os seus pro'buír o papel de Orfeu, que e

prros representantes erraram.
.masculino, a uma voz .mas- 'A mudança quase geral porque vai passar a a.d-

.' culina de tenor ou a uma ministração pública no Ipróximo ano, serve como adverI
.trabalho voz ambígua de tência aos que nos governaram inconpetentemente. As
mezzo-soprano, com preva-j nossas' esperanças repousam nos que vão assumir. Se,
lência feminina. A afirma� estes falharem, aí então cairemos no abismo e o cáo�
ção :::0 folheto, entretanto, envolverá a todos. Praza aos ceus que isto nã"o a,can-
não pode .ser s)lbscritl,a_. Co' teça pois será o fim do n_osso . .::;i,st�ma. social.· -

er;S\S%'%%'%%SSS%%'X%iss%:sS%%%%1íX%%SS%%;"!:1t'1:\t-{'SS%'% ·%%%%%%%%%5 i,,, •• ,,, ...:c-" �-
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HOJE INICIO DA "SEMA-
NA DA MARINHA"

díssimo principalmente o

siIlliPáÚco .

e \frequentado
bar.

I?, .:!om o desfHe das "Es
taçõ,es" ,. o Colunista esco
lherá uma representante
para particiI)ar da 6,a FES
TA IMPERIAL DA GLA
MOUR na cidade de Lajes,
'conforme convite do orga
nizador, jornalista T,eofilo
Pra:d1o.

--_.:__--

Ontem, pela manhã, O
CTE. "BAURU" D-18, de-

sa;�racou Idol trapiche da

Florestal e circulou - �l>ela
costa leste da Ilha de San
ta Catarina,. para. u!llll exer
çício de tiro� O" COlunista à
bordo anotop. (os ,seguin
tes engenheitos: Sr. e Sra.
Dr. José Hulse; S1'. e Sra.
Dl'. Orlando Goldener; Sr.
e Sra. Dr. Jorge Tom Wild;
Sr. e \ Sra. Raul Bastos;
Sr..e Sra. DI'. Anito Zeno

DE BRUSTUE _. Aniver-

Domingo, à noite no

Querência Pálacle Hotel, o

Colunista'observou, o traj e
das do "society" da cidade.

Amanhã, ","o Lira{ T. C"
aco,ntecerá o Baile de Gala,
de Formatura da Facul
dade de Direito.

Três jovens farão par
te !la lista dos Treze Mais
Elegantes da Cidade i de

1960. As iniciais... <UPU).
Quem serão ... Ag'uar
dem ...

sariou ontem, a sra. dr. No desfile das estações,
Raul Schaeffer. O Colu- acontecerá o ano v'elho
nista envia as f'elicitJ.lções dando o "adeus" ao ano
a distinta � elegante 8ra., novo. Vai acontecer. A-
pelo acontecimento. privei tem a reservar suas

_ _ _ _ _ _ mesas na Relo'joaria Mul-
A bela Norma

.

Raspolt, ler f.mtes Que terminem ...
de ,Curitiba, te)lefonou olll- _

o tem, para o Colunista con- Qual será a atração que
de firmando.a sua participa- o Colunista apresentará no

Mello Filho Direlior do ção no desfile das "Esta- baile do (lia 31:no Lira'Departanient� de Educação ções" a ser realizado no Tênis Clube?
e Cultura 'ca Pref,eitura e Lira T. C" no ,próximo dia _ -----

... 1 J;�prof,essor d::'� Oadeita de 1�. Será u,'na surpresa pa- O Lions Clube, homena-
Português do I,nsti1!uto de ra os assQciadoS' do Clube geará com um jantar o
Educação. A Coluna lhe da Colina. Comte. do 5.0 D. N .• Alm<i-
felicita pelo grande acon- � _ ll.:mte Augusto Hamann
tecimento. A vitrine de !\.f.:l.tal da Rademaker Grunewald, na

Casa "Az de Ouro" ficou próxima quinta-feira.
Hoje, acontece_rá no Lira: muito simpática no gêne-

.

_

T. C" a soirée ,de �orma- roo

turai I!!os alunos do Colégio
Catarinense.

'

� Petri; Dr. VitoJ," \Fontes e

DI�. Cláudio VaICj'lllte. ,ll-Re
presentantes Id·a illl\Prensa
escrita � falada assisti-
ram as manobras db nosso

enc�ente Jvaso de :guerra.
------

----

Aniversariou ontem,
Dr. Osva1do Ferreira

Dia cinco p.p., aconteceu
- - - - - - no LiL�a T. C., o grande

Anivers.ariou ontem, o almoço� do Seminário Só.
Desembar,gador Osmundo dio ,Econômico de Santa
,Wanderley da Nobréga, a Catarina.
Coluna lhe felicita pela - _

Os oficiais do CTE.
Baurú acontecerão na Soi
rée dei hoje e no baile de

amanhã, no ILira -'!\ C.,
Convidados ido Presidente
do Clube,. dr. Walter Wall
derlC:y, em nome da Dire
toria.

data que transcorreu. Walter Linhares Publi-
_ - _ _ _ _ cidades, ,está enfeitlando'a Agradeço o convite da

Elegall�í(Ssima a srta. Cidade com interessantes srta. Maria Helena Mussi,( Denir Bortoluzzi, Miss EI'e- propagandas. Gostei... parta o seu enlace .matri-
, gan.te iBangú de CdiciUllt1a. - _ _ monial oue será realizado� _ _ _ _ _ _ O Lux Hotel, ontCttP<, à amanhã,

-

na Catedral Me-

. Jt"e"�,a t!.������i�%�:%��%%n;!��"4e:!7:,/% ;;;!.�::t::%�;i�llt;;:sstn% % fétê%%'M
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Inquilinato: lovêrno atento à �ns8i�iIi�a�e �a Ii�era�ão
�os a�u�uéis

BRJlJSíLIA -

(TE. Baurú

o govêrno -está atento à possibilidade de liberação
dos aluguéis e estuda um decreto que poderá ir desde o

simples congelamento até a expropriação de, todos os

imóveis residenciais objeto de contratos de locação, ca

so o Congresso não mande à sanção, em' tempo útil, o

projeto de prorrogação da Lei do Inquilinato, cuja vi

gência expira no último dia, do ano corrente. Em' tal

hipótese, o Executivo estaria usando das mesmas prer-
rogativas de que se valeu, quando do decreto baixado
ficara na dependência, de um projeto de prorrogação.

A seu turno, liderando a corrente revisionista da
Lei do Inquilinato, os udenistas Dias Lins e Alde Sam'

paio, comunicaram ontem ao líder Rondon Pacheco que
irão pedir verificações de votação e obstruir a marcha
do projeto, caso os adeptos da prorrogação pura e sim
ples não transijam com a aceitação das emendas ofere
cidas pelo Senado.
O comparecírnento míni

mo de deputados ontem
na Câmara, no início desta
penúltima semana de ati
vidades da Casa, durante o

corrente ano, faz prever
que E!em acôrdo o projeto
do Inquilinato não' anda,
rá. Um simples pedido de
verificação poderá compro,
meter irremediàvelmente
a proposição.
Em vista disso, o depu

tado Aarão' St.einbruc.k es,

tá tentando' obter assina,
tura para um requsrímen
to de prol/rogação dos tra
balhos do Congresso Na
cional, visando unicamen
te a permitir que a Câma,
ra conclua o seu trabalho,
mandando o projeto à
sanção do presídsnte da
República.

A JK
De qualquer maneira,

tem-se como importante
que o projeto vá as mãos
do presidente da Repúblí
ca, com ou sem emendas.
NeE'3a oportunidade, en,

tão, o sr. Juscelino Kubits
chek, chamaria a si a res

ponsabilidade das altera.
cões propostas à Lei do
Inquilinato, sendo o mala
certo que êle veta as ex

pressões que irão onerar
os locatártos,

O CeI. Antonio de Lara
Ribas Diretor de Admínís
traçã� do SESI Naciona�
recebeu no Teatro Alvaro
de Carvalho, 'a.pós a ceri
mônia .de en(!enlamento do
Seminário Sócio-Econômico,
a Medalha e Diploma do
Mérito Industrial, aue lhe

foi conferida pelo dr. L)dio
Lunardí, presidente ��
Confederação Nacional] dia.

Indústria.

Representou o titular ,da

CNI no ato da entrega da

grande distinção, O' �r. Na

poleão Barbosa, presidente
da Fed'eraçã6 das Indús
trias Ice Alagoas, e que
vendo agradecido a home

nagem, em palavras singe-

Bilhete
Caro Celso.
Os maragatos ,cá da ter

ra foram visitar I) depu'
tado jfe'ded'al Major ,Luiz
Cavalcanti, i� o ver n'ado�'
eleito de Alagoas qu�_;;.aqul
veio nara o teu Semm1l'Io
Sócio�:Econômico. . . "-
Presidente do DlI:etorIo

Regional Alagoano do Par·

tido \Libertador! clal'�. «!ue
nossa Ivisita fOI deJubIlo.
Era � primeira go�rnaill�
çai esbdua.l que lÍlI�ll:nç�·
ramos. Para dar um ,ngm

ficado eSlPeeial, levam9.�
aquêlfi :caboclo· _" forte 'e

bronzeado da Serra, ta...
bém a nossa Iprimeira I'{�·
vernança em legend� pro·

pria: Oi Ismael Nllne�_
Em meio da eworla. d�

momento ( para Wm maIs

grata ,ainld,a por c'ln�ecer
Alagoas e Cavalcaníi ser

."mi,lico' como 'eu) e:l_t.r!,-
mo,s 'em séri·a com(petlçao
de despudor. Qual o aca·

nalhamen'to iIIlaior? Santa
Catafi,na? Alagoas?
Jogamo-lhe �. contagem

d� man!d'ato eletiv�, . par�
a�jos.enta,doda admmilstr!ltl
va e Luiz teve um sorriso

:,:uperior de comisel'ação:
nas Alagoas, :erll� contado
em 'ilobrado! E, assoo', fo·
mos metendo gôlos a gra
nel ora Jven,cendo � nossa

sa;ta terl'inha ora lls vul·

cânica terra. dos Goes, ora
empatando.

CelsQ suavamos a valeI'

para o 'campeonato de 'b':rt
xeza parlamentar, mas' a

final, :'.pós lo.ng·os es,fOl�
conseguimos R taça para
nossa terrinha.

Ontem, a comissão de
economia da Câmara de,
cídíu recomendar ao ple
nário a acsítacão das
emendas, em número de
quatro (4), augerídas pelo
Senado. Na sexta-feira, a

comissão de justiça enten,
dera que a de número
(de redação) devia ser

aceita, enquanto conside
rava a de n.i> 4 como ínó;
cua. Esta emenda é a que
permite "o livre reajusta
mento de aluguéis, desde
qUe assim acordem locados
e Iocatárío",

.

As outras duas emendas,
de números 2 e 3, foram
rejeitadas pela comissão
de justiça e aceitas pela
de Economia. A emenda
n.o 2 determina a cessação
do uso ou locação do pré
dio ocupados por empre,
gados de edifícios, desde o

momento em que cesse ou

f'eja rescindido o contrato
de trabalho.
Finalmente, a emenda

três faculta aos proprietá
rios a cobrança de tôdas
taxas de serviços mumcr,

pais e ainda "a majora
ção dos tributos havida
posteriormente a 31 de de
zembro de 1941" além das
deapesas realizadas "com
-os pagamentos dos Vigias,
de limpeza, fôrça e luz".

lIas e sinceras, o cel, Anto
nio de Lara Ribas, notan
'dlo-se que a concessão da
Medalha i Diploma. ao
Méríto Industrial ,� perso
nalidade de tantos méri
tos, causou a rrJais �viva
repercursâo entre os par
ticipantes ,é':o Seminário
Sócio-Econômico.
E' a. seguinte, a oração

do sr. Napoleão Barbosa :"
"Coube-me a honra de,

como' Presidente da; Fede

ração daJt Indústrias de

A�fagoas, representar, no

Seminário Sócio-E(!onômico
de Santa Catarina - a

_ cujo encerramento aca;ba
mos de assis,tir, feUzes tQ
dos pelos seJ).s esplêndidós
e fecundos resultados, e_

A ,coisa lá pela terra po
saboroso (mas meio remo

so) surUl'ú está feia. Co
mo lá, um grul10 de par
lalmientares(?) faz tudo pa
ra Idesmoraliza.r a. institui
ção perante o povo: asses

sorias, donativos de car

ros, aposentadorias, no,

meações e outI'as chancha

das, da] ratad,ia que .foge
da nau aguada.

Também lá o novo g',:)
vêrno desi:diu discutir tudo
isso nos tribunais, não só
'para, se livrar dos onus
administrativos idêSises pa
namáSl,1 como p�a COOpe
rar numa reaçao geral a

tal abuso.

Mas, como ia te dizendo,
Luiz Cavalcanti l1ã'o poude
conosco.
Acabamos. metendo dois

lindos gôlos indefcnsáveis
e êle se confessou humil
demente vencido.
O primeiro gôlo foi no

canto esquerdo, laUo. des
ferido com períCia e vio
lência: :a efetivacão em

honras, previlégio� � n.ro
ventos ide uma sec'retátP.t!

. O se,gundo, teve uma

trama mais bem feita (ou
.melhor feita, como te a

gradar o castiço).
Arranjou uma conversi

Ilha com o Muniz Falcão
(o Heriberto dt' lá) e, mi
lagre. êle conteve o pal),a7
má Identr() dos limites m·

zoaveis!
Aqui, não, a coisa piorou

justamente depois Ida tua
cOl'wel'sinha "agl"onollD�ca"
E Luiz Cavalca.nti vai le

var esta mágoa de Santa
Catarina,
Perdeu ,Celso !
Até mais

VIEIRA f)A ROSA

encantadamentc gratos os

reproesenÚ.mtes de outros

Estados pela fidalga aio

lhida oue nos dispei!a0u,
durantê êstes bravos e ,

inesquecível) ,�,li.as, a. �U:lta
e acolhedora socredade
desta Capil.tJ.l - de repre
sentar repito, a Confêde
racão 'Naciona1 da In:!lús
tría na homE',nagem que

era 2.0 Coronel Antonio
de Lara Ribas.

,
Diretor do Dex;,tutamen

to de Administração do

SESI, vem o homen!llgeado,
,cmrantl4 quatro anos, ac

proxima:damente" recomen

dando-se à estima e ad

miração de quantos '\:0l1l
ele convivem !pelog altos
serviços' prestadOS à ins,ti

tuição.
Cumpridor i(lirf;!prochá�el
,dos seus devcl"es, culto,
dediLt..,cto e dinâmico, vi

gilante .na defesa dos in
terêsses do causa 'Que re

presenta, sabe ain::á o Co
ronel Lara Ribas ser o a

migo ,exemplar o homem
simples que jàmais desce
à vulgf".ridade, o aduünis
trador enérgi;;.o, nas d ..'

enedgia sere.no, inca!Ja� de
em momento algum des
'mandar-se em

-

violência,
dotado dêssê espírito/ de
cooperação sem o qua1 se

malogram as 'melhores in

tenções de bém s{'rvir.
Mais Um Título

Se tantas quali'5ades :não
bastassem para fazerdes

jús ao galardão com Que
nes'te mpmento a _$iNI se

compraz em premiar-vos,
ainulJ contaríeis; senhod'

Diretor, �om um título de

primeira ordem, cuja legi
timida.de ninguelD:: ousaria
r.em '::e longe por em dú
vida; f) vosso apaixonado
'esfôrço, o vosso trabalho
inexcedido e inexcedível
para a realil.f�ção do Semi
nário.
A êle oeste não somente

o melhor 'de vasa ópedosi
<lade, mais igualrmente o

melhor � mais puro do vos

so amor. Amor a esta' flo
rescente e bela terra cata-

Viajaram ontem, �m
destino a BR�SILIA, os

Professores J0.aO DAVID
FERREIRA LIMA e LUIZ

OSVALDO DtCAMPORA,
Diretores da E!a'�'uldade de
Direito e ela Faculda'd!e de
FanlJ,ácia e Od:ontolog�fa,
respectivamente, Que na-

quela Capital. irão tratar
de assuntos' ltgtldosã cria-'
çã:o da UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CA
TARINA, cujo Projeto a

pós sua tramitação ';nas
diversas Comissões da Câ
mara Fe·d'eral, será

'.

�e
dado pelo Plenário ne�1es
prórimos dias.

-
'

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PE�A CAFÉ ZITO

�

Dia 22: Mensagem,de Natal do Papa
Cidade do Vaticano, (AP) - O Papa

João XXIII pronunciará sua/ mensagem
anual de Natal ao. mundo, êste ano, às 19
horas do dia 22 do corrente, segundo se sou

be no Vaticano. Ao meio-dia de 24, o Sumo
Ponífieet receberá todos os cardeais presentes
em Roma, 3! fim, de saudá-los. E à meia-noite
da véspera do Natal, o 1Santo Padre celebrará
missa na Capela Paulina para todos os mem
bros do corpo diplomático acreditado' na

Santa Sé.

225 tO:lela'tas métricas de
arroz, '�:oado pela Tãiiân
dia.
De :'.:ôrdo com os dados

fornecidos pelo Go_no
do Pasquí tâo os ca�clis
mos atíngtraam. um milhão
de pessoas, caw,hnE."ó da
nos de aproximadamente
10 milhões de dólares a um

dos: seus resultadns foi\ a

dístruícão geral do gado.

Florianópolis, QU3il'ta-feira, 7 de Dezembro de H160

Sôcorro às Vítimas'dos Ciclones
no Paquistão

, o 'Conselho Executivo 'dor'
Fundo das Nacões Unic.�s t
x;,lara a Inf'âneía (FISD"
tenciona despender 30.000'
dólares para . socorrer as

vítimas '�e dois íciclones
que ocasionaram enchen
tes no Pasquitão oriental
.r.o mês de outubro nndo�
A intervenção do FISI

permitirá o transporte e

distribuição igratuita' de

Homenagem ao Novo Governador

Comanda.:.te do 5.° bistirto
-

Naval.
9,00 horas\ - Missa so

lene, rh Catedral Metro
politana, por alma dos
1110Jltos elas Marinhas de
Guerra ,c Mercante nas
n'uas Guerras Munct'iais ..

10,00 horas - Inaugu
lf.:,ção tis, 1.a Exposição
Alusiva à Semana da Ma
rinha.

. Local; Saguão do j,APC e
JARnIM FRONTEIRe. �

Organização: Sr. José
Pereira.

14,00 horas - Sessão so�
Iene na Assembléia Legis
lathh do Estado de Santa
Catarina em Homenagem à
MARINHA BRASILEIRA.

15,00 - 19,00 horas
Visiü'ção aos Inavios de
guerra surtos no pôrto.
20.00 horas - Noite Es

portiva U.niversitária.
Local: Faculda'd'e de Di

re.ito.
Saudacão .à Marinha

Brasileira.
1.0 jôgo (F·eminino): Fa

culdade de Filosofi� x Clu
be Universitário.

Patrocínio:
Ca�l.:\rine,nses.

2.° jôgo (Masculino) :
Clube Universitário x So
'CiedaeIe Esportiva CruzeieIo.

Pa'trocínio: Empr,eza .�
Navegação Hoepcke S. A.

, Organização: Fed'eração
Atlética Catarinense.

Sentmela avançada de nossa soberania, a oewnãve, alerta, constrcuí vivo

testemunho de que nossa Marinha de Guerra não se descura do dever que
lhe foi impôsto, e que tem 'cumprido sempre: a defeza de nossas águas.'

Festa da Gruta ,Milag�osa de
Nossa Senhora: Angelina

Será r ..Llízada, no dia 8 Gruta Milazrosa de Nossa
próximo em. Angelina, a Senha da, na intenção

-

, ...
Festa da Gruta Milagrosa festeiros e do Povo. A' tar-
de Nosa Senhod,::t, tr.a·d�('Jo- de, se realizarão e,'Jormes

nal naquela localidade. festejos populares,. com

No �J, 7, véspera da Lí.rraquínhas, leilões, sor-

Festa, as sete horas d2.. teia '�;e nrendas etc.
noite, haverá grande' pró- São patronos 'da :r"es>ta o

císsão ' luminosa pafã a sr. Osny Hammeç e � sra.;

Gruta, após 'o que serão a- dr. Ivo Montenegdo e sra.:

'Presenta';::'o� aos, fiéis Iín- Elídio Thisen e S'Í'a.; Gas-'

dos fo,go� de artifIcio. parino Dutra Q sra.: AJ to-
D)J, 8, às 9,30 será celc- nío ICampos e sra.: Raulino

brada missa festiva: na Kocrich e slfa.
__'"=�__

Seminaristas Visitam Blumenau e Brusque
õntsm pela manhã, os A excursão foi bastante

participantes do Seminá- apreciada por todos, que
rio Sócio.Econômico, con- voltaram

- impressionados
forme o previsto no pro- pelo alto nível de desan ,

grama, se dirigiram, em volvímento industrial,
vários ônibus, para visitar pelae recepções carinhosas
aa indústrias de Blumenau de que foram alvo das au-

e Brusque, almoçando na torídades e de represen-

primeira ,e ceando na se- tantas de tôdas as classes

gunda cidade. daqueles rlorescentee mu,

nícípíos.

Agraciado o Cel. Lara
Ribas; Mérito Industrial ..

.rtnense, que, se gsográfi
cJamente é um tanto vossa,
atenta a círcunstâncía de

haverdes nascido em Esta

do. visinho ':ia mesma re

gião - o Paraná, tão viva
mente madcado por pe
culiarielades ecológícas e

humanas comuns - vossa

é, .Sj bem dizer, pela ·:;.on-
vivência longa e fraterna
com os homens de Santa

Catari.na - homens dia

in:itústrias da agricultura,
do comér.ctio, homens de

letras e de ciên':ias, e ho

mens das clas·es ·mais mo·

des·tas, os trabalrJldores
'd'as ·cidades OU aquele que
no.s campos, suám no du·
ro afã de lavradi 'e fecun

dar a gleba, servindo "'>fi

plJa,no mais humilde, .. po
rém não menos digno de

respeito, à grand'eza', do
País. Amor 'Que se t.raduz

até no fato de divf61i3des
@ntre o Rio de Janeiro e

Santa Catarina a vossa

t1esidên�ia, Amor que !di,gla-
se ainda vos levou a desh1·
teressaflaimente or[_anizar
uma 0xce1.entc monografia
sôbre Florianópolis e o lu,J
rísmo, rica t:!e úteis infor

mações. !Jal',� os ,turistas e

de $ugestões nara os go
vernantes qüe 'c'esejem.
como ced,tamente des.jam
tornar conh:::idas de nábi

tantes dlEl outras Uni'tiades
fC'd�erativas e de outros

rhís,es os encantos e atr�
cóes esta encantadora êi'
cÍade.
Reconheteida a Admiração
Recebeis,. portanto'. sr.

Diretor Coronel Anton. d,f
Larla Ribas, o 't"'iplorná e

medalha de Mérito Indus

tri,al, em 3.° grau� que ,�
,oho a honra de entregar-

.

vos em nome do sr; Lídia

Lunard'i, ilustre P,res1W.ente
da Confederacão Nacional
da Indústria.

-

"-E recebei,
com êle, a '::::edteza de nos

sa reco.nheci-da a'dlmilfJ.ção
ao vosso incansável esfor
ço em prol do desenvolvi
mento da Indústria Brasi
leira - D que vale dizer:
VOSSo esforço ,em prol do
'ej'esenvolvimento do Brasil"

Universidade Federal de Sla. ,(alarina

oAs 12 horas do dia de ontem, no restaurante do Lux Hotel, houve um

almôço oferecido pela comitiva de Pôrto União que se encontra nesta Ca
pital corno part.icipante dos trabalhos do Seminário Sôcío-Econômícn de

SaJ_tt� Catarina, ao sr. Celso Ramos, governador eleito 'para o próximo quin
queruo, Estavam presentes, o homenageado, sr, Salust iann Costa Júnior
Prefeito eleito de Pôrto União, dr. Robert-o Ciro Correia, WiII�y Yung, Alfre:
do M�tz]el', dr. Francisco Fernandes Luiz, engenheiro, Jayme Matzenbacher,
dr. Vidal Ramos, Prefeito de Lajes, dr. Ciro Machado ria Silva e dr. Célio
Cunha.

\

Peixada à Imprensa e CO�
laboradores do Semioàrio

A direção administrati
va do Seminário Sócio-Eco
nômico

.
e o dr. Celso Ra_

mos Filho, ofereceram ao[\
jornalistas que 'deram co'
bertura ao acontetecimen,
t<:>, e a tôdos os que parti.
clparam da parte de exe
cução e burocracia do
conclave, uma saborosa
peixada ,no Coqueiro Praia
Clube, ante-ôntem à noite
e que ,tl'anE/correu em am�
biente de alegria e cordia
lidade. Presidiu a Mesa o
ceI. Antonio de Lara Ri
bas, que se fez acompa_
nhar de sua espôsa fazen
ào-o também na qualida_
de de "comodoro' ad-hoc"
elo ,s�mpático g.rêmio bal_
lleano.
O comparecimento - é

excusado ressaltar - foi
concorridíE/.3imo, notando
s�, entre outros, o sr. Li
dlO Bettega, presidente da
Federação das Indústrias
do Paraná, dr. Guilherme
Renaux, vice-presidente da
I<'ederação das Indústrias
de �anta Catarina, prof.
Eunco da COE/ta Carvalho
e dr. Hans Goldman e es,

pôsa, e s c r i t, o r Àurélio
Buarque de Holanda, as,
sessor da CNI, técnicos do
SEE?I, ela CNI e aos quais
mUlto f)e deve o êxito do'
prof. Francisco Maciel Pi

l1l;tei�'o, chefe de Relações
Publlcas' do Seminário
CNI, jornalistas Marcelb
Coimbra Tavares, chefe de
Div.uigação do SESI Na
cional, Batista da Costa
da, Agencia Nacional depu:
lado e radialista Jota Gon
çalves, .radi�lista Acy Ca_
bral Telve, JornalilJta Ilmar
Carvalho, e numerosos co
lal;lOradores da CNI SES1.
Nacional e de Santa Cata
rina, Senai, Federacão
das Indústrias e Escrftó.
rio do 'I'WI.
O prof. Eurico da Costa

Carvalho, em rápido im·
proviso, agradeceu a cola·
boraçãu dos presenteEl pa.
ra o êxit.o do conclave,

Semana ida Marinha: Em,polg,anfes
Solenidades Nesta (apitai

Iniciam-se no dia de ho

je, em todo o território
nacional, as festivida'des
comemorativas da �en1ana
da Mari,oha-, o;asião em

que são pres,uadas sentidas
homenagens ao seu Patro
no TAMANDARE', vulto da
histó ria pátria ,.'tos mais

é"esta�ados, cuj os sêtvTços.
ao paIS foram os mais rele
vantes e se constitui como'
exemplo palh a nosSã:S glo
riosas forças armadas.
Nesta Capital, como an

tC'!ipamos, as sol�nidades
dês,te ano serão suoerilJÍ'es
as dos hnos ,anteriores
tendo o 5.° Distrito Naval'
através de Comissã:o 01'2
g.anizrucora designada pelo
sr. Contra-Almirante Au
gusto Hamann Rademla.
cker Grunewald, elaborado
extenso prOgrarma cons
tante de fes-te'JoS popul::t
res, para div,cl'tir o pübli
co, tais como'- expoSição
visitas a "faso.s de /o'uerra'
excu!sões, filmes. d�mons:
traçoes Ide esportes náuti.
,cos, reuniões culturais etc.

O programa para o dia
de hoje é o seguinte:

6,30 horas - JPalestra
na Rádio Diário da Ma
nhã
Progll.;lma: "A Hora do

Despertador" .

Convida'dlo: Contra-l"�.l.li·
rante Augusto Hamann
RaeIemaker Grunewalci'

realçando O magnífico trll
b.al.h.o em equipe que pos
slbllltoU Chegar_se a tão
magníficos r e sul t a dos.
Agradeceu, também, aos
51'S. capitão CarloD Hugo
de Souza, sr. Vitor Cardoso
e Luiz POlli, que, em pes
caria realizada horas an-

tes, conseguiram () peixe
para caldo saboreado no
mome:'lto com tanto pra_
zer, e aos quais homena
geava, no momento. Fina
lizando, elevava E'eu peno

K.>

samento ao Alto, para que
desse a Santa Catarina
dias de progresso.

Drogarias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


