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Uma das emissoras da Capital, anteontem, estava
"muito preocupada" com a possibilidade de o futuro
governador ser "chantageado" por deputados e ter

"que adquirir alguns deles" para poder governar.
O interessante é que essa rádio não se preocu

pou, nem um pouquinho, com o fato de o atual situa
cionismo haver adquirido maioria no Legislativo pa
ra chantagear o povo, criando compromissos que já
orçam pela casa de, um bilhão 'Para o futuro gover
nante.

Para o comentarista o perigo da atual conjun
tura está numa pulguinha. Os elefantes não têm im

portância!
x x x

O governador Heriberto Hulse, na sua entrevista
arqui-supercíníca, ao DIÁR�O CARIOCA, afirmou que
ao deixar o govêrno vai entrar em vigilância... em

tôrno do seu sucessor!!!
O sr. HH está com a faisca atrasada. Mas tão

atrasa-da mesmo que até o lema da UDN seu .govêrno
já alterou, porque sob êle, em Santa Catarina

O PREÇO DA PROSPERIDADE É A ETERNA Prosseguindo
COMILÂNCIA moracões da "Semana da

_ Mã,rinha", o §o Distirto'
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lia cave'rua de "ll-H� h� 1����1�, �uepI:�l;U����:��to C�;�r!1ao�it�:: '

J1 U J.l uUU bstitutivos Jefferson Agui,ar e Caiado de

RENATO BARBOSA Castro (Câmal'a e Ser:ado), o líder pa;:;
" tronal, com sua manen'a profundamen-

, ,quando o meu velh� e pres�do amIgo tlõ humana, opôs sensata� e inteligentes:21 eS1d�nte C_har!es Edgar �ontz (��C) restricões aos trabalhos em tramitação
��;�mlU a ,dIre�ao dos Ser';lç?S assli.'ve!l- parlaÍnentar, no que concerne á pura e
�I�b do patroTIClto �o co.mercl�,,�o paIS, simples legitimidade do direito de gréve.
confe�so q�e, !lO lhe OUVIr o. dk�urso, d� Para êle, _ e seu 8Jt.O pensamento po
p�sse, sor1'1 com de�crença, Pobre LIC? líti o

.

de verdadEira limpidez _ a
Tao bom rapaz! Casado com uma das fI- .c e. . . .... .

'

lhas do saudoso Dr. Goeldner! Tão dig- gre_v� pqdera ::3.1' .le!5ItIma, ou 1!�g.lt1ma,
no, tão corréto, iria 1.'31' cunado, para resIdI��� a leg�tlnl:Idade do .dlleIto. .d�
com'eco de conversa, pela velhice trans- deflagr�a-.a dep:l�s ,oas .

categonas e .gl u
viada" do SESC e do SENAC do antigo pamenco� l?roflsslOnals, desatendIdos,
Distrito Federal. A morte de Lico per-

terem r�cornd?a �lm r,ecurso patron,al,
turbarÍa a vida plácida e tranquila do que �L'_"onduzlna'n a cOlre�pondente re_

lar amavel e acolhedor de João Eduardo clam",çao na JustI"a do Trabalho,

Moritz, presidido pela inteligente e in
teressante senhora, que é a minha, pri
ma Maria_Stela Amaral. Ao final do
speech, lido caJmamente, sem preocu
pações de rebolados oratõrioL', nem de
lantejoilamentos demagógicos, com a

discreta e envolvente naturalidade de
quem se encontra cumprindo apenas um

dever, inquiriu-me o jovem a,dvogado
Ruy Collaço Barbosa: - "Você que ach::t
de tudo isso, pai?" E eu lhe respondi:
- "Ruy, êL'se homem ,vai entrar pelo ca

no aqui no Rio, e já. Êle é de Florianó

polis. Terra de gente honesta. É muito

': e��;i��O� ÁW:Bag:�-a, enfrentar essa ca-

1 Cat.arinense, - sem minhoqulsmo -,
mas bastante cioso da terra e de seus

homens, comecei a me interessar pela
atuação do Presidente Moritz. Quando
esperavam, trucidá-lo, á entrada do es

conderijo dos flalteadores, êle reagiu p

sóla, começando por ar·rombar a ponta
péL' e caneladas

-

todos os escaninhos e

biliquêtes, capazes de esconderem as pa
tifarias do CESC e do SENAC do Rio de
Janeiro. As ratazanas da imprensa ta
rifada fugiram,

/

desabaladamente, com

o élan das primeiras investigações e dili
gências. Folhas de pagamento passaram
a ser saneada8-v Fiscalizava-a", diréta
mente, a Presidência. Toda remunera_

ção representaria a regular prestação
de um serviço, considerado útil. A gran·
de imprensa brasileira pamou a Se fi
xar curiosa, na figura simples e modesta
des�e surpreendente patrão, preso tão Bem se conduziram o Presidente Ne

sómente áil reivindicações de alta polí_ rêu Ramos e a, direcão estadual do
tica econômica e assistencial, a uar exe- PSD, ao promoverem "entendimentos, no

cutada no plano brasileiro, Imperturbá- �cntido de conduzirem ao c.enário fede-
vel baniu os mercadorel:l das arcadas do ral a figura moca e afirmativa do en

ten�plo do Senhor. Politico, no sentido tão Presidente da Federação do Comér_
bom e con�trutivo, sustentou, e susten_ cio de Santa Catarina. Eu estou seguin-
ta o saneamento salarial pelos termos do bem de perto a administraç'ão de Mo
ex'atos de realidade da produção nacio- ritz, sem outro interêsse a não ser o de
nal defendendo, no pagamento de ser- constar um homem de nOS8a terra rea

vic�s e mão_de-obra, maior capacidade lizar o que pouca gente acreditava' de
aq"uisitiva do preço do trabalho. No de- sua coragem moral: - lancar o ariête
bate maiu ou menos recente, travado na dê rara. dignida�e .

contra -os suposta_
área' da regulamentação do princípio �ente mexpugnavelS fortins da corrup
constitucional do direito de gréve, a te. çao e da malandragem, e que eram o

se, inteligentemente esposada pelo Pre- SESC e o SENAC do Rio e sua perfeita
sidente Moritz, foi, sem sombrá; de dú- réplica, denominada Legião Bra&ileira

; vida, a que maior acústica. alcançou na de Assistência.
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Meditaram e refletiram as classes
responsá'lleis �:ôbre a orientação certa do
líde'r Charles Edgar Moritz. É confort.a
dor e repousante me&mo, para os que,
como eu, acompanharam, e acompa
nham, a evolução do problema em

apreço, constatar haver essa diretriz,
sustentada e defendida pela firmeza de
convicção de um hon:em de pensamento
e de ação, impedido se consubstanciasL'2
uma greve geral de imprevisíveis propor_
�ões. Entregou o govêrno da República
a Legião Brasileira de Assistência
(LBA) á vigilância de�3e catarinense,.
merecedcir, por todos os títulos, do res

peito e do acato dos concidadãos, para

Ique suspendesse a6 epi;aleiro essa nau

avariada, exposta em todos os bórdos á
voracidade dos ladravazes que a diri
giam. Em númeroL� redondos, existe o

seguinte: - sem diminuir os servicos
assistenciais prestados, ante� amplián_
do·os em várias regiões do país, Moritz
está economizando, na LBA, �;) no setor
de salários, mais de 5 milhões mensal
mente. E, no SESC e no SENAC do Esta-
do da Guanabara, nada menos de 2 mi_
lhões, em igual prazo. A intensa recu

peração [�2 es�enderá, como mancha de
azeite em superfície líquida, pelo país
inteiro, de sort.e que, sob a atual dire
ção, tanto a LBA como os serviços assis
tenciai� do Comércio, passarão a apre_
sentar saldos, dentro do prazo máximo
de dois exercícios,

Naval, I'Há promover
realização- \::a seguinte' pro
gramaç�ão: às 8,30' nQl;aS,
PrO'va, ele "'Nl!t�Çã!), _

tend-o

Congresso dos.
Aduaneiros
PromovidO' pelO Departa.,

menta Regional da União
Nacional I::OS 'Fiscais Adu
ar.eiros de São Paulo: te
rá IUlgar nos d.ías 13 14, 15
16 e 17 do corrente mês n�
C.üpital paulista, o X.o
CONGRESSO DOS ADUA
NEIROS ou seja 'o primei
ro �epois da retumbante
vitóriã alcanca1ja com.. a
criação 'da càrreira de A
gente Fiscal do ImpOsto
Aduaneiro.
FLra 'participar do. gran

,:; e acor. tecimento, segulrão
na próxima segunda 'fei!"].
para São Paulo os senho'
res Agentes Fiscais cluIm
posto Aduaneiro dr. l\1aidy
-Silveira e Mauro Ribeiro
Ica ISihl.>., Que irão repre
sentar a classe dos adua
neiros de Florianópolis.... na
pessoa do Inspetor sr. Ema
noel Campos e do GliaI.:; a
Mór sr." Narbf.ll Silva.

-,..

Os referidos funcIonários
vi.ajarão p e 1 a VARIG,
numa cortesia toda espe
cial da digna Diretoria �da
grande emprêsa fJérea na

cional, a qual :onsignam
os seus melhores a,gradecj·
mentos.

como percurso, o trajeto,
da Ilha do .c.Luvão, ã'o ',;ra··
piche -:!o Miramar. Em se-

-,g:u!:a haverá a Regabt ds.
.

�ut-rigg:ers a 8 temo.s; �e-l''''
curso' EStaleiró 'Naval' 'dé
Coqueiros ao MilLlmàr. De·
poiS; Regata .à vela, classe
Sharpi.e.; P\'}rcursQ,.� TJía.n'
gulação na Baía _ SUl -'-o

chegada, ponte da C!.ipita,
. nia dos Portos. Shaw .-de'
esquí 8,quático, saltos e'
acrobacias em T}oITwolim
Olímpico. 'As 16 horíP-f, en

(eramento 1::0 Torneio �e'
Xadrês em homenag'BffiI à
Marinp.I;\; local, Clube Do,
Ze' de Agosto.

Das 15 às 19' horas:, vis"i"
tação pública ao l Contra
Torpedeiro "Baurú", .. s'E1.�o
no cáis.

' -

'As) 20 hora;s, I.0 Desfile
de bandas \::e Música; 10'
cal, praç1) XV de' N-ovem
bro,

(l MAIS AN'l'IGO DIARIO DE

SANTA CATARINA"__

ANO XLVII - N° 1 4 O 6 2

EDIÇÃO DE HOJE - 8 pÁGINAS

DOUTEL PATRONO
A "Turma Brasília" doe

odontolandos de 1960, que
colara gráu hoje à noite
no Teatro Álvaro de Car
valho, tem como Patrono o

Vice Governador, Doutel
de Andrade.
Para esta solenidade,

chegou ontem em nossa

Capital, procedente de
Brasília, o parlamentar e

líder trabalhista em San
ta Catarina. Pelo o que fo
mos informdos, o deputa
do Doutel de Andrade, per
manecerá diverso[' dias em

Florianópolis, entre seus

correligionários e amigos,
promovendo demarches e

rormusações parcídárías,
para o próximo govêrno
que se instalará em 31 de
janeiro.
No Dit-trfto Federal, tem

o Vice Governador eleito,
estado no entendimento
dos compromissos assumi
dos com as diversas re,

gioer- do Estado, legando
às classes trabalhadoras,
rnaior assistência da Pre
videnr ia Social.

IMadeireiros 'Pedem
A cxecucão de

(
medidas

urgentes que tornem o re

florestamento em Santa
CÜ tarína um plano sêguro
E racional fOI considerada
como providência essencial
para evíar-se 'õ .esgotarnen
to das reservas regionais
que �o uma ru.lS bases da
econcmía local. Tô':Sas estas
resoluções foram

'

aprova
das por unãnímicude por
cêrca ::,e cinquenta lideres
da industriá madeireira em

uma das comíssôes-' espe
eíal.uda C.O Semisário

-�

Só-
'cio Econômiio !c:o Éstado,
organizado sob Os auspícios
da Federacâo ',:'1.s Ir. dús
t-�'ias de. stâ, (.',1 tarina. Uzr. a
s'ugestão considerada te
tere-ssante e \:e grande
r®ercussão foi. incluída n,)

séqUito r-1:e l'ec01'lwndaçõe"
.>do capitulo "llladeira",
Tlb,ta-s.e \::'0 estudo relati·
vo às despesas com ore'"
norestamento, que ctever'iio
sér ab�ltidas do irr'pôsto d'�
rencla. Assim se estimula
ria em :grande escala ao,3'
investidores sulinos ne3l�e
importante setor da econo
mi/a catarinense.

Terras IDevolutas:
I Reservas

Outra importante provi·
dência incluida na lista c,e
sugestões é a ref'erente à
transformacão de �erras
devolutas de l:hixa renta
pilMade agrícola ou ,Indus
trial em res,ervas 'florestais.
Tal iniciativa abriria um

grande !:.ampo de fação pa-
ra o mercado interno e
com possibilidades. amplas
externo. Os. partiCipantes

Encôntro' Nacional de Educadores
Sob o patrocínio da Con

federação Nacional 'Zoa In
dústria, realizar-se-á, nos

próximos dias 12 e 13 na

capH'J.! gaúcha, um! semi
nário, ce edu adores brasi
leiros, ocasião em que se
rão debatidos oS mais di;
ferentes temas pertinentes
à Educacão, Os catarinen
ses farao repl'esettar-se
por educadores oe renoma-

Itajaí 'Evitará Inundações
Um pla'TIo de aproveita·

mrnto múltiplo c,a bacia
C o rio rtaj aí, Que corta

,grande região industrial

catarinense, surgiu co-

mo um recl.mo dos
próprios homen�, de em

prêsa co Estado, durante
Os ":�ebates da subcomissão
de transPo1'tes o S:>miná
riQi Sócio-E�onômico de
Santa Oatarina, presidico
pelo industrial Celso Ra
mos. O objetivo principal
dêste faproveitamento se

ria d'e caráter hidroelétri"
co, através da re'presai5�m
de alguns laf�uenes do Ifa

jaí, evita'TIdo-se ainda, as

sim, Oi mfaior problema com

o qual se debatem as po-

pulaçõ.�s ribeirinhas d,esta
ngiao catarine�se: inunda
ÇÕ% periódicas,_, com pre
juizos incalculáveis para a

arf}i. Além disto, o apro
veitamento dito "rriuiti
pIo" viria :oncretizar um

programa d,e alta rentabi
li'dacle do vale do Itajaí.
PI!;" a irrigação dos krre
nos marginais, de !fer'tili
da'de razoável abriria novas

perr,pectivas em diversos
set(\res agrícolas. Um. fla
gelo de �ifícil SOlUÇa0, que
é replesentada pelas chei
as que se repetem anual
mente, seria retiraido da
ordem 't"e problemas 'que a

livre emprêsa e o povo en

frentam na região,

'da exp;eriênci'a" no campo
educa':lOnal, nas diversas

modalida;ce,s do ensino e

da assistência sociaL A de
dele-gaç�b ca'tari'U'ense será
constituié,fa, das segui'n:tes
pessoas: - Paulo Preiss,
dQ ensino primário; José
Carlos Gubert, do ensino
industrial; Osni Paulino
'da Silva, do ensino comer

cial; Glauco Olinger do
ensino agrícola; O�valdo
Mello, do ensino normal;
Irmã Oa,cilda, da Enter
ma,gem; Ma'�'re Olma Cas
ses, da economia ctomésti
ca e serviço so'cial; Acácio

S�n'tiago, da adm:inistra
çao; Celso Ramos FIlho d'a
,engenharia; Walmyr Im
tencourt, 'ca arquitetura;
Nil.sonJ Paulo, da química
e física; Joaquim Madeira
Nev,es, GIl, medicina e far
mácia; Telmo, Ribeiro, do
Direito; EU'�'oro de Souza,
de filosofia; Padre Pran
cisr:o de Salles Bianchini
da educação para t::eser-�
'volvÍllllento; Osni Régis, de
investimentos, Lidio Calla
do, �'e Ciê?-cias sóc}.üs; e
Pe. Eugemo Rohr do 2n

sino :.:ecundário,
'

A redação dêste jornal
,congratula-=8e eom os eju
cadores de Santa C"a't"arina
augurando aos ,seus legíti�
mos represent'J.,ntes 'TIo Se
mÍnário, pleno sucesso a

tUação brilhante.

l' '-:�

'Reflorestamento
'do Seminário aconselha
ram " i�!plantl3.çâo de
grandes parques florestais
a União, do Estaldo e dos
munícípíos o mesmo se o

brigando à fazer com us
ferrovias aue utíllzam Ie
nf..a e pelas fábricas de
papel que se estabêlêõerem
r.o território catartnenss. A
ligação rd:oviária Leste
Oeste, com boas estradas,
surge como uma das me
didas complementares run
damentais, seguí'.ia de uma
divulgação -Intensa, nro
vando a validade econômí
ca '�-a madeira para o )!;s
tado e 13S vantagens q'le
para êle advirão com a
melhor da qualidade' 'cas
1:liver�3s espécies prinCipal
mente Com.f'. im,phintacáo
de um novo parqv..e· indUs
trhI- altamente €specializ::t
C-D. O industrial Celso Ra
mas, presidel�.' do cel'tJ
�e, apresentou congratula,
çoes aos membros da "'1>ub
comissão de madeira pelo
critério que rtsaram co�o
can':o, aci,rr.f.l, 'de tudo, a
integração !)conômi�a r.;
gional como meta final.

Transportes
,Aéreos Em

Nova Fase
Complementando as pro

vidências a.cima ind,icadas
os participantes do Semi:
nário Sócio-Economico de
cidiram i'n-iciar um �raba
lho em ::.r..;vor da ampliação
'd;as pistas dos aeroportos
'das cidades de ltajaí Join
'ville, �.io do Sul, Joaça'ba,
Tubarao, V1deira Concór
dia, Criciuma e l:faguna',
Desta forma, as possibi

lidades de a:�so a região
aumentaram de mui t'o
criando um meio de trans�
porte de maior ca:t:-rJ.cielace
para exportaçâo elos pro
'dutos catarincnses. Afém
disto, foi pedida a cor-clu
são de vários campos de
'pouso em cidades consi s e-
rad:;l,s de vital impOJ ,"",

ch para o plano de tl:ans
,lJortes �e mercadorias na
l'egião. Para que esta ,rr';c
dida tenha mais rápida
tramitação, foi lembrada.
in�lusive, Ia possibilida-dé
de se estudar a criacao de
um Departamento

-

Esta
dual '�e Campos ct� Pouso.
'Esta solução deverá aten
der, a um ciclo de priori ..

daGes, levando-se em con

si�er�ção o volurme de Co
�erclO de cJ.:lda município
mteressad'o. Tudo isto se
ligará a um estuc:o e um

l�vantfJmento das conl:li
çoes regionais de fOl'ma a
ter-se 'noção �xata da ca
pacidade de deman':1a

'

de
cada comuna, propiciando
s�, assim, os !dacbos neees'sá
nos para o esta,be!ecimen·
to de linhas e as conexõe$
que cooperem parJ I) 1)1'1).
gressO zor!al.

FLORIANÓPOLIS, 11 DE DEZ�MBRO DE 1960 - CR$ 3,00
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Banco de Iíesenvclvimentc do Esta do:

a��!!��d�m�o��!o PE���eÇ�!":i�O S��;���t������' t!!����l���ando partiCipantes
inserida entre as selecionadas para o debate fmal do Serr:_maI1o S?C�O, de Desenvolvimento do Es., vi��nto, O Banco deverá

. , -

Econômico aqui em realização, apaixonou os homens de empresa e a?ffi-l1lls- tado de Santa Catarina. A dividir euas atividades ini-

tradores, sendo aprovadas as bases do ante-projeto que ?everá trarr.lltar n.a �ase será a tributação ee- CIaIS nos ?e�uintes, seto-
A 'bl" L islativa do Estado no ano vindouro. Medida de muito soli- tadual, prevend�-se, em, res: 1) crédito agrícola:
,ssem �Ia egls. a efetivação do certame presidido pelo indus- especial, os seguintes run- 2) :;rédito industrial; 3)
CItada, somente agora, com

., �
dos: de obras e equipa, crédito profissional; 4)

trial Celso Ramos é que ela tomou corpo e _fOI orden,aaa �m t�rmol? de as- 1:1entos.. .de. ínvestímantoe, crédito geral; 5) Departa-
sunto definitivo, Os objetivos do Banco serao o de fínanciar investimentos Ct.e .

assístêncía aos_ muní- mente de Seguros; 6) De-

d interê 'mediato da economia regional e o de propiciar créd'ito geral, C11)lOS" d.e educação, d€ partamento de Investimen-
e m eresse. 1

"" . " t ,
desenvolvimento agrícola tos; 7) Departamento de

tendo em vista o incremento da PI odutn Idade. construcáo e de saúde pública. Além Cadastro' 8) Dsparta-
Os recursos da nova en- nal;, 3) aurr�e�to do po- geral; 8) s-= de disto, o Banco poderá re' mento Técnico. Foi reco-

tidade creditícia, prevê o tencial _energetIC?; �) �m- habitacões populares; 9)
correr à ajuda de entida- mendado, também a 01'_

segundo item das resol�. plantação de mdu�tnas financiamento às prefei- eles rínaneeíraa nacionais, ganízação de uma' repre-
cões aprovadas no, SemI- básícas: 5) c�mstruç�.o, d_e turae municipais visando entre as quais lO BNDE, o sentacão do Banco na me-

nárío, que foi inic�atlva da �ymazens e síloe, trígori- auxíltá.Ias na organização ,

nor unidade territorial, do
Confederação Nacional da fI�O� e matad�uros I��US- de seus serviços de águae Banco do Brasi e outras Estado. Os debates para
Indúdri8; serão destinados tríaís: ,�) s;rvlços baslCo�. f esgot-os. Vários outros entidades, mesmo as de estudo dêst.s tema trans-
aos seguintes setores. pre- da. agricultura, entre_ o" itens foram também apro- crédito' de iniciativa re , correram em clima de en-
ferenciais da economia es- �uaIé' �s �e conservaçao e�

vades neste setor. gional, como o caso do tusíasmo e mais de cem
tadual: 1) transportes, em recuperaçao dos, SO,I.O�, m_ CAPTACÃO DE RECURSOS Banco do Estado de São participantes do Sminário
suas variaa modalidades: camza�ao e. e,etI.IflCaç.ao O ítem três foi o dedí- Paulo, e eventualmente neles' tomaram parte ati-
2) aparelhamento dos por- do mero rural, 7! f}nanCIa- cado iJ, parte de captação até as entidadeu interna� va,

'

tos e da navegação regío., mento das profIssoes em

Aproveitamento Multiplo da Bacia do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U Para almoçar e jantar bem, depois de sua a
t1 casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL H
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ANIVERSARIOS , me-nino Gilson Golçalves
menino Lauelíno Delamar

Santos I E'-nos (grato registrar na

E' palia, nós motivo !die sa- data de hoje o aniversário
, I

tisfação registrar em data de natalício ICiO travesso rneni-
I

hoje mais um aniversário no GILSON filho do nosso

natalício do galante meni-I particular amigo sr. Iolcorí
no Laudelino Delamar, filho Gonçalves e de sua exrna.

de nosso estimado colega de II espôsa d. Rute Gonçalves
trabalho sr. Delamar Laude- O Gilson aue conta com

lino Santos e de sua e:lPma. elevado número de amíguí
sra. Odete Maria Santos. nhos, re cepclonará os mes-

O aníversarí'ante na resí- mos na resídêncía de seus
dência -:e seus pais ófere.ce- pais com farta mesa de do
rá lauta mesa de doces e ces e guaranás.
,guara,nás a seus amiguinhos.
Ao Laudelíno e seus dlig- Ao Gilsinho e seus dignos

nos pais as felicWações de genítnres, os votos de felící-
"O mSTADO". tações ::e "O ElSTADO".
�SSSSS%SS%%SS%SSi'SSSSSS%%%SSSSSSS%SSS%SS

��ortuni�ade �a com�ra �oS �
,ii" últimos a�artamentos �o

"Edificio Toni"

':'\veriida Rio Branco, 33

�onstrução já no 2.0 pavimento

VENDAS: Rua Felipe Schmidt, '37. Sala-2A

, ,

"
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Duas à rua Delminda Silveira, amplas e constru
cão recente, de frente para o asfalto, Tendo garagem e

;1'ea de terra deaocupadaipara qufntal, - Uma- casa a

rua Felipe Schmidt, necessitando reparos gerais. Tem

quatro quartos, três salas, cozinha Etc. Terreno de
8m X 80 metros. Uma Casa a rua Monsenhor Topp, llé.

parte plana da, rua, nova e desocupada. - Duas no

Estreito - uma no Balneario e outra à Rua Osvaldo
Cruz. Um predio para Casa de Comercio e residência,
sito a rua 24 de maio. - Aceitamos tambern encomen

da de Casas de madeira de fino acabamento e no mode
lo que desejar, e local que V. S. determinar. Entrega'
mos pronta para residir. Preço de acordo com a enco

menda e parte financiada em um ano, Maiores informa
cões a Rua Felipe Schmidt 2, Sala 3 - Junto a Associa·
�ão Beneficiente de Santa Catarina,
,

BR-36 - FLORIANóPOLIS-LAJES.- Ainda re

ferindo-se ás "Conclusões" do trabalho apresentado pe
lo coronel Lara Ribas no Seminário Sócio-Econômico 1ha pouco realizado nesta Capital com êxito eshondoso
como é do conhe.cimento de todos e cuja repercussão
alteou ainda mais o conceito ,de Santa Catarina além
de suas fronteiras com ressonância até em países es

trangeiros, vale- trans-crever nestas linhas, o ,final da'

quele trabalho, aprovado e elogiado na Comissão de
Turismo.

Fala o autor sôbre a necessidade de urgência panJ,
a construção do trecho Florianópolis-Lajes e assin
comenta:

"'Alega-se que a sua construção apresenta en@r

mes ctificuldades técnicas e seu custo será elevado. :É
11111 ponto que não nos ,cabe discutir.

Confiamos na reconhecida capacidade da engenh:.
ria brasil-eira para resolver o prÓblema.

Tambem é sabido que o trabalho fecundo, o civisID'
de quatrocentos mil brasileiros com as suas grandes vi

brações sentimentais e as suas emoções íntimas e COD

fbntes na destinação do Brasil, valem muito mais do

Cjue o simples custo de uma rodovia,"
,

A Comissão aprovando .por unanimidade o referido

habalho, fê-l,o de consciência, dando completo e ir"

restrito E;l1dôsso áqllelas ,conclusões.
Florianópolis não póde de modo nenhum ficar iso'

bel;'\ � omo vem acontecendo.
Todas- as estradas no Estado tomam rumos que se

dist:.HcimYl dil Capital servindo apenas a int�resses de

!'lei '\ L1 LI zia criminosamente ,contra o interesse da cole·

ti\':{'�\de. Tem sido assim.

Assim, porém, não pode continuar.

Daí, a urgência na construção da estrada Floria·
]1 {)polis-Lajes.

E;:RC trabalho se impõe como condição inevitavel

rara o progl'er:so ela Capital, de toda a rica região ::;er

ra"J r :1 fi,Jal. 'le toelo o Estado de Santa Catarina.

"() ESTADO" O I'I1AI8 ANTIGO 'lHAfUU J)B SANTA �ATARINK:

comecrreaos Sociais'
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VOLTAM AS MOVIMEN-.
TADAS E CURIOSAS LIS- i
TAS QUE MARCAM".Ii
ELEGANCIA DO ANO

--x--

A elegância de nossa so:

cíecade, ano de 1960, se l
pôs em evídêncía no bom-Igôsto, distinção e esmêro
das senhoritas e brotinhos

I
que aprento hO'Je:' I'srta. Nice Far,l.l, ---'- srta.
Hercilia Luz - srta. 'Ligia,
Moellmann - srta. Normo I
Mussí - srta. Beatriz Luz
- srta. Ana Maria Sch- I
mídt - srta. Nel".f.J. Mafra
- si-ta, Eliane Araííjo
srta. Yara Pedrosa - srta,
Marília Peluso.

srta. iLigia Moellmann
.

--x--

Os Brotos do Ano: Yara
Bittencourt Kasting - Sil
via \Hoepecke da Silva
Regina Patricia L. Neves -

Margot Paim Luz _:,. 'I'ere
zinha Amim - Miriam Luz
- ,Tânia Fialho - Regina
Pereira Oliveira - Diva
Maria Carvalho - Vang'c
Cruz,

, --x--
, 1 - sómente na próxima
semana, apresentarei as

"Senhoras Elegantes elo
Ano".

--x--

2 - Hélio Barros e Arle
te Gonçalves marcaram

seu casamento para. o dia
18 de janeiro próximo.

--x-�
3 - Jane Modas CUtl11-

prímenta com votos de fe
liz riatal Jas elegantes que
durante º ano lhe' dera�
preferência.

--x--

4 - Os telcidos da Fabri
cação Carlos Hoepeck E. A.
desfilaram na c�dade de
.Joinville nUlmI �ovjmeu.ta
do festival de modas.

--x--

5 - Realizou-se no ,d;ia
8, o casamento do acadê
mico de Direito Jornalista
Flávio Amorim com 11 srta.
lVJarÍa CelÍlna Silva.

--x--

6 - "Natal Oara Suja"
ti a peça que fará estréia
110 Teatro A'lvaro ,de Car
valho no próximo prõximo
dia 15.

con'l'ra
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NAO É .LAXANTE

em nossa sociedade o sr e "Cine Clube" - revista da Federação dos Cine Clu
sra Charles E-dgard Moritz. bes do Rio de Janeiro, é o novo orgão de divulgação

__ x__ cinematografica que acaba de surgir. Desde "Fan", do

. 12 - Neuza Maria a Chaplin'Club, nos idos de 1928, até a "Revista de Cí-
cantora sensação, dia '25 nema", são inúmeras as .publicações que, sem grande
cantará na !Rãdio' Guarujâ sucesso, tentaram se dedicar a divulgação da sétima

e Clube Doze de A,gosto na arte. Lembremo-nos de "Filme", Mima revista de que

elegante soirée 'de Natal. rircular-am dois números. No momento temos a irregu
lar "Revista de Cultura Cinematográfica". Agora esta
"Cine Clube", que começa bem, e com' interessantes
trabalhos, além de fragmento de roteiro, do tão dtado
e pouquíssimo conhe.cido "Limite", de Mário PeixotoP
-Destaquemos, ainda, "Situação do cinema brasileiro",
ele Marcos Farias (que é também o .diretor responsável
da revista); de interêsse ainda é "Legislação do cine·
ma brasileiro e lei do adicionaI", bem como informa

ções sõbre cine-clubismo,

--x--

7 - A novio'ade no setor

de publieidat'o no ano de

1960 foi a instalação de

vistosas placas de propa
ganca de "Walter Unhares
Publicidade".

---x--

8 - RIO - Ana lMaria
Carreírão festejou no dia

seis; {JS seus +5
.

�mos -

Ana, reeepcíonnu um grupo
de amiguinhas em seu a

partamento para a tão es

perada... festa de 15 anos.

A Coluna f�ocial cumpri
menta com votos de :fe,

Itcitacões.

Tel'czinha Alilim

valho C0111 o 'dll'. P,edro An·
tônio Cherem - A COluna
Social cumprimenta

-

aos
noivos e dignas famílias.

--x--

A MODA;
10 - Os vestidos \para

ba.ile curtos são sempre
amplos e vaporosos - Ves
Lidos comprild'os, está em

plena moda.
--x--

II - Voltou a circular

--x--

9 - CO,IT'.' prazer regis
tramos o contrato de casa
mento de ISônia Mar.!J Car-

i

I
.
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APEPITIVOS
�USIC:ADOS
DIÀOIAMENTE DAS /9As23I1s

=----,. ,

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'

,. ,
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A RAiNHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
lhada para consertos, ref'crmas .« pinturas de
qualquer tipo de biciclatas e. triciclos, contando
para isso com um corpo de mecanicos e pintores
li ltamen te especializados.

II
II
II
II
II
II
1/

Informa�ão literária
SALIM MIGUEL'

Acontecimento de singular importância foi o lan
çamento, no Centro Catai-inense, (Estado da Guana
bara). com a presença do Governador do Estado Sr. He
riberto Hulse e senhora, de Dona Kirana Lacerda de
nomes ,)s ma:is representativos nas letras brasil�ira��
além de parentes e amigos, do volume "Democracia �
Nação", contendo discursos de Jorge Lacerda. Organi
zada por Nereu Corres e prefaciado por Adonias Filho,
a obra contem uma parcela do que deixou o político e

intelectual Jorge Lacerda. Depoimento, principalmente,
e depoimento de um homem profundamente interessado
nos nossos problemas, o volume deixa patente que Jorge
La.. e rda escrevia para ser ouvido, isto sem prejuizo da
qualidade do que deixou escrito. Mas em especial para
quem conviveu com êle, se torna difícil não imaginá-lo
com aquêle encanto e f'ascínio que lhe era tão (peculiar,
transmitindo sua mensagem, que agora nos chega um

tanto fria, despida daquele calor que só êle sabia in
suf'lar ...

Em nome dos amigos de Jorge Lacerda falou Mar
ques Rebêlo, tendo agradecido em nome da família As

ceudiuo Leite. O governador Heriberto Hulse, em rá
pid\ts palavras disse do s ignif'icado da homenagem.

Dentro de poucos dias o volume será lançado entre

nós, numa festa a ise realizar na Casa de Santa Catarina. \c:.

Com um coquetel, na livraria São José, na Guana
bara, foi lançado "Escritores Brasileiros Contemporâ
neos", de Renard Perez, edição da Civilização Brasi
leira. Depoimento de grande interêsse para um melhor
conhecimento da vida e da obra de nossos autores vi
vos mais representativos, se compõe de reportagens
pub licadas in'icialmente no suplemento literário do
"Correio da Manhã" e vem agora acrescido de pequena
antologia escolhida pelos próprios autores -

o que
.sem dúvida dá a êste trabalho de Renard Perez um'

novo valor.

Não foram nada an'imadores os resultados do prê
mio "Revelação de Autor", para poesia e romance, pa
trocinados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Li
vros e pela Câmara Brasileira de Livros, num total de
Cr$ 200.000,00 cada um. O de romance não foi atribui
do por não haver a comissão encontrado em nenhum

"cl{,)� concorrentes "qualidades que justifiquem a con

cessão do prêmio". O de poesia está dependendo de es

clarecimentos posteriores, quanto ao ineditismo do
autor.

Comissões julgadoras: Poesia: Cassiano Ricardo,
Manuel Bandeira e Ledo Ivo. ,Romance: Sérgio Milliet,
José Geraldo Vieira e José Aderaldo Castello.

Ainda a propósito de uma acusação de plágio, pu
blicada em notícíárlo anterior, temos, em vista do qu�
foi publicado nêste jornal, um esclarecimento a dar
10SS0S possíveis leitores. Acreditamos que a missão de
um jornalista é informar. Se a informação é agradável
ou desagradável, isto independe do jornalista, nem a

êle cabe a defesa do que está divulgando desde que
esta divulgação seja feita com honestidade. Pois bem,
:imitamo-nos a informal' a respeito do que publicou o

último número da revista "Leitura", com distribuição
�m todo o território nacional e mesmo no exterior. Vem

agora o acusado, respondendo não a quem o acusou,
mas ao colunista. Ora, nos páre.cia mais lógico que,' em
vista ele dizer que ainda não leu' o artigo que respon
deria aos dois. ao mesmo tempo. E aqui estaríamos

prontos para divulgá-lo, mostrando q�e o Sr. Paulo de
Carvalho '�etto não tinha razão. Caso o Sr. 'Walter F.

Piazza ainda não tenha lido o artigo de "Leitura", pá
ginas 18-19, estamos prontos a lhe emprestar o exem

plar que possuímos, para que aind� melhor' e mais di
retamente a quem deveria, possa êle res/ponder. E é só .

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

Ala 'M,oça - Partido Social Democrático �

C O N V ,O C A C Ã O
,

De ordem do Sr. Presidente convoco todos os mem"

bros, da "Ala-Moça do P.S.D. para comparecerem dia 10·

do corrênnte às 15 horas na sede do partido, afim de
em "Assembléia Geral" tratar de a:::suntos importantes

CLOVIS B. FERRURO
Secretário

II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- II
I Jlnda para consertos, reformas e pinturas de I
1 i qualquer tipo de bicicletas e tri.ciclos, contando II
II para isso com um corpo de mecanicos e pintores II
I! altamen,te especial,izados. "
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JUIZO DE DIREITO DA I de a.
ô

rdo .com o disposto
COMARCA DE TIJUCAS. no artigo 455, citado,
EDITAL DE CITAÇÃO, devendo ser, afinal, reco-

nhecido o domínio do su

quanto a esposa apenas 1 castanhos. E isto é uma COM O PRAZO DE TRIN - plicante sôbre o referido

ouve calada, mexendo com causa que não consta nos TA DIAS, DE INTERES· imóvel, cuja sentença lhe

os ombros. Depois os dois regulamentos e preceitos SADOS AUSEINTES, IN- servirá de título hábil para

se levantam, desaparecem soviéticos para a concessão CF.RTOS E DESCONHE- a 'inscrtçâo no Ofí.cio de

por um instante; voltam e do "visto" do' passe. CIDOS Imóveis. Dá-se a presente
:;,gora é ela que fala e fa- o valor de Cr$ 3.000,00 pa-

.a, enquanto o marido as- De vêz em quanto se en- ra os efeitos legais. Pro-

siste calado, Isto se repe-I centram noticias interes- O Doutor Manoel Car- testa-se provar o alegado
til! por algumas vezes .. tantes em jornais estran-' mona CaIlego, Juiz de Di- com testemunhas e visto

Curioso o londrino pergun-: geiros sôbre a nossa vida' reito da Comarca de 'I'iju- ria, se necessário. O assis-

ta a empregada o que é que e sport.íva .Já contei" aque- cas, Estado de iSanta Cata- tente que esta assina tem
..:.:-:

há com os patrões. Ela: "O la do "juiz" Garrincha que, riria, na forma da lei, etc... sua residência nesta Cida- ..:.:.-:-:
'.:::::::."

que êles têm? Nada ape-" depois de ter apitado uma de onde recebe citação. Ti-
nas só possuem "uma den- partida, embarca às pressas FAZ SABER a todos jucas 16 de novembro de

tadura !" 112m um carro blindado, por quantos interessar possa o 1960. (as) Claudio Cara-

êle adquirido no exército, presente edital de citação, murú de Campos ASSIS· UM PAPAI NOEL QUE SE PERDEO partido do General de para escapar da fúria do . om o prazo de trinta dias, TBNTE JUDICIÁRIO." Err

Gaule venceu as eleições público revoltado. Agora de interessados ausentes, dita petição foi exarado o II
I '. m. papai-noel de r arne e osso. Uma dessas muitas

em Sedan, onde o seu can-. vejam esta que um jornal incertos e desconhecidos, seguinte despacho: - "A., f
.

.

rn o ensrvas e modestas criaturas que se paramentam
ridato, o General Noiret, se i lernão puhlica-: "As auto- que por parte de José João como requer. Designo o dia -'!.e p spai noel e que saíem, pelas I' a divert ir e
elegeu com grande maioria.! r idades esportivas brasilei- Jeremias lhe foi dirigida [ 21 do corrente ás dez ho. us s, a

,
' -legl'al' 0- corações inf ti h d

Os seus partidários o feli-, ras estão observando sé- petição do teor seguinte: ras, li') Forum, para a jus-:
c

," an IS, gan an o uns cobrinhos
.

di d "O h "E
.

tif ica
-

f'eit ---d"d
com a propaganda de alguma rasa comercial.

Citam, izen o: sen ar riamente o jogador "C0li- 1_ xmo. Sr. Dr. Juiz de 1 çao, ei as as eVI as O " I d
. ,.

. o primeiro general fran-' nho" da Baía. É que êle usa
I Direito da Comarca. Jos' intimações. 'I'ijucas, 18-11- f. ??Pdl n.oe .

a nossa história é pão de numero-

,

S d I I J
-

J
.

bras i 1960 (as') M C' ,

I
.sa amilia, pOI CUJO bem-estar se concentra o seu ca-

"es que vence em e an .. uma cabeleira e acontece oao eremIaS, rasileiro '. . armona -

rinhos
.

t ., E
E 1870 1940 f , t·, lt

. d·· J'::l D' it " Feit
a ; 0 .. 0 in eresse. agora no Natal como todos os

<m, e oram ge- que es a j a enganou duas so erro, pesca 01', resi- mz, e Irei o.. ei a a d, n" , •

' "

nerais alemães os vitorio-,' vezes ° gulei ro, que apa- d�d� no lugar Meia Pra ie iusttificacão foi exarado o
emais chefes d� faml.lIa, cresceu a sua preocupação,

los." Ilha a cabeleira, pensando distr-ito de Itaperna, mun
' <; e g u in t e despacho : _I, Que bom nao sena. pudesse ele transforma-se, mi-

.
I
ser a bola! Enquanto éle' c ip io de Pôrto Belo, dest. "Vistos, etc. Julgo por

I raculosamente, em .papai noel de verdade! Mãos cheias

P 1
"

N' .

I
.

ue roupas para sua espôsa e filhinhos Ma- h' d
atr i: la ixcn, a esposa .rega a cabeleira... Col i- Comarca, quer mover f

I sentença, para que produza .

l' . .' � . os ( ela::; e

ia vice-presidente dos Es- 1.110 shuta a bola para deli" presente ação de USU'f,'; f\CUS legais e jurídicos ef'ei-. �,Ll.oselmas, bebidas dehcI.osas e quitutes saborosos ...

"a 10� U id
-

t d êdes l I
'- _! t

.

tif i
- _tue bom ... que bom seria

nos ni os, quase nao 1'0 as re es. nterrcgado I
PIa0 em que expoe e re i os, a JUS I icacao de fls. O t r

" ..

»oude acompanhar o seu (-, jogador alega não ser quer a V. Excia. o seguin-: procedida nestes' autos;
.

. ,u.. ro (Ia o, nos�� papai noe! entrou numa casa

na r.do na visita que êste proposital, que a cabeleira te: 10 _ O suplicante é requerimento de José Jo�( �ümelcl,:l. de 110�sa CIdade. Entrou para oferecer os

fez a Moscou. É que os, .he vôou da cabeça, no au- posseiro há mais de vinte Jeremias. Citem-se'" po-
seus S�IVIÇOS. FLou um tanto acanhado com o movi-

,> -' ment t d t b I
.

seus olhos são às vezes. 1!e da luta, vara as mãos do e .cinco anos, de um ter' edital, com o prazo de trin-
o 111 enso o es a e eClmento ... mas encheu-se de

cinzentos e outras vezes' goleiro." Es'sa não! rena situado no referido
I
ta dias, na forma prevista

coragem e perguntou pelo chefe da firma. Informaram

lugar Meia Praia, com 40; no § 10, do art. 455, do qu.e esse se a.chava no sub-solo do estabele.iment, onde

metros de frentes e 500 di- C.P.C., os interessados in-
�xbte 11�1 d�partamento de artigos populares.

�;';!;!�5=�Çl-.ç=-CII-=:''''=-IC_=-ICl-==-Cl�_CIIIC.' tos de fundos - ou sejam certos; pessoalmente, o Sr.
E la f�1 te!' o nosso papai noel... E alí é que o

'20.000 m2 _ fazendo fren Dr. Representante do M.
'10. so papaI noel perdeu-se. Esqueceu-se, diante dos

tes em terras do requeren- Público nesta Comarca; c,
. reços tentadoreS, dos .preços inexplicàvelmente muito,

te e fundos no 'Ri� Perr. per precatória, a ser exp�'
muito baratos, a sua pretensão de cbtel: Rervico e lem

quê; extremando ao Norte diria para o Juizo de Direi-
rrou-se arenas da sua condição de esposo e p�i.

e ao Sul com proprietário� to da 4a Vara da Comarca
'Da magnífica oportunidade de comprar por preços

:gnOlados. - 20 _ A pos- de Florianópolis, o Sr. De- '�XCép ional.mente baixos, os artigos sonhados. As suas

<;e do suplicante sôbre o re- i legado do Serviço do' Pa- modestas C'.conomias estavam alí mesmo, na Rua car

ferido imóvel sempre foi tI imônio da União. Sem teira. Comprou, comprou tudo que antes lhe parecia
na ífica, contínua e inin-! Cl'stas. P.R.1. Tijucas, 23 �!c aquisição impossível.
i en-u.pta e exercida ::om de novembro de 1960. (as) O seu dinheirinho rendeu mesmo aIí na Grutinha.
animus domini, isto é, sem- M. Carmona GaIlego RendEU um natal abundante e feliz. Quanto ao objetivo
1're foi propriedade priva- Juiz de Direito." E para Je procurar serviço deixou-o para outro dia. Tinha
dn e nunca foi reclamada que chegue ao conhecimen- Tempo.
·)U embargada por terceiro to de todos e ninguem pos-

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

desde s época de sua an- sa alegar ignorância, man-

: dou eXlpedir o presente edi
te essol"a. - 3D - Em vis- tal q�le será afixado' na

ta do exposto quer o supli- sede dêste Juizo, no lugar
cante regularizar a sua do .costume, e, por copia
posse sôbre o referido imó- publicado UMA VEZ no

w!l, de conformidade com o Diário da Justiça e TRES
disposto na Lei Federal I

VEZES no jornal "'0 Es
n. 2.437, de 7 de março de' tado", de Florianópolis.
1955, <ll:.e modificou a re-I Dado e passado nesta ci·
:cáÇão. d0 ftl'tigo 550 dn Cá- dade de Tijucas aos vinte

�.ig-o Civil. E para o dito e quatrO' dias dO' mês de
-bm requer a designação do novembro do ano de mil
dia e hora para a justifi�a- novecentos e sessenta. E< n,
ção a que se refere o arti- (as) Gercy dos Anjos, Es
go 455 do Código de Pro- crivão, o datilografei con
cesso Civil, - na qual de- feri e subscrevi. - isento
verão ser ouvidos os se- de selos por se tratar de
n1-:ores Florêncio de Melo e Apsistência Judiciária. (as)
Ma;"oel Jaques, pescadores,' M. Carmona Gallego _

reSidentes no local do imó- Juiz de Direito. Está con

'leI usucapiendo, os quais forme o original afixado
comparecerão independen- na sede dêste Juizo, no lu
ten'lente de citação. Requer gar do costume, sôbre o

111a:s que, depois da justi- que me reporto e dou fé.
ficação, sejam fe·itas as Data supra. O Escrivão:
citações do Sr. Delegado do Gerey dos Anjos.
Patrimônio da União, por
pre:atória, em Florianópo
lis, - do sr. representante
do Ministério Público nesta
Cidad.o, e dos interessadop
incertos e desconheci.dofl,
por editais de trinta dias

Pai' WALTER LANGE

N° 182

O Casal Hick em Ber-
wick acordou assustado,
altas horas da noite. Do
escuro ouviram alguem di
zer: "Acreditam agora que
a sua casa pode ser assal
tada?" Nada lhes aconte
ceu e no dia seguinte fo
ram procurar um agente de

A seguros que, na véspera, os

tinha aborrecido com oter
tas e pedidos, recusados
pelo casal como desneces
sá rias. O agente de segu

ros .. , foi o assaltante' da
noite!

O banqueiro americano
Harpe- Joy tem uma ma

nia incomum de divertir
se, inédita mesmo. Cada
ano viaja durante duas se

manas com um circo, tra
balhando de "palhaço"!

A bela Martha Fay Tay
ler conseguiu o primeiro
premio numa .prova de
"guiar automóveis com se

gurança". O prêmio consis
tiu num belissimo carro

esporte. Poucas horas de
pois o carro estava comple
tamente inutilizado por im

perícia déla..

Ccnforme estatística, as

autoridades financeiras
an:ericanas remeteram 56
milhõ0s de formulares de

il1�pôsto de renda aos seu�

contribuintes, no ano pas'
,�ado. Tres e meio milhõe
de kilos de papel foraD
gastos. Calcula -se que Of

:levedares de impóstos ga!"
taram para o mesmo fim'
1ú mil litros de tinta.

Um velho sargento' dc
exér ito enviou uma cartr
a Chur.chill, quando êstf
fêz 85 anos de idade, feli
citando'o e lembrando-Ihl'
qtí��i em 1899, o "'tenente
Churchill" o tinha' puni,
do com 3 dias de prisãe
inocentemente. "Remem-

Iber?" A noticia não diz se

o Mr. Winston Churchill f'1(

lembra diRto. nem qual
resposta que deu.

APEDITIVOS
�USIC'A DOS

OAB /9Allfl3I1s-,
Um inglês é convidado

de um .casal de es�ocêsses.
Du [';,nte a refeição o ma-

o

rido fala e conversa, en-

I
ri

•

M010RES ELÉTRICOS (
"?;��:� ARNO,." • ..í,;� '.'

Funcionom�nto perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada... .

fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

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

produção em série.
.::.... ,

,."
."

... i ":(:1'
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..0

..t:.
; �
,
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, .
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* Motores monofósicos até 1 Y2 H.P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de co,tura

* Motores es�eciais

A
INDÚSTRiA E COI\',ÉRCIO

REPRESENT ANTE EM HO�I.<\NÓP{._U$:

Florianópolis, Domingo, 11 de Dezembro de 1960

EDITAL

CONf[{(IONA·l( OUAIOUf; npo
Df CHAVI

�ua: frlnclsu lolenlil\o. n.' 11

o
!il'

AÇÃO IMEDIATA

CONTRA

DÔR- DE DENTES

DOENÇAS DO CORACÁO
,

TONICARDIUM poderoso cardiotônico-diuretico é
TONICARDIUlv! O T'5NICO DO CORACÃO

ino, ....c:ldo no tratamento da Artéria Sclerose, di'stmbios de
Pressão �rtérial, doenças dos RhlS e ReuJ11!) tismb.

)
I, r---------------,�I ".

CLUBE RECREATIVO

DE6 ,JANEIRO
ESTREITO

t PIWGRAMA Dl<.. FESTAS DO
lVl1l:S 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 Bá
sico Técnico Comercial Senna Pe
reira.

DIA 15 -

Bingo Dançante - às 2000 horas
DIA 17 -

,<

iSoirée de formatura dos Contado
randos de 1960 da Escola Técnica
Senna Pereira.

OBS. SERÁ EXIGII�O A CARTEIRA
SOCIAL E O TALÃO Dó M1l:S
CORRENTE.

,
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"O ESTADO" O MAIS ANTlGO 01AHlü DE ::iANTA CAT.\IUNA

MANHÃ CHEIA DE ATRATIVOS . NA BAíA SUL - Dentro do sugestivo programa com que o 5.0 Dislri:lo Naval comemora ii Semana da
Marinha, várias e importantes provas aquáticas serão realizadas na manhã de hoje na baia sul. Remo, entre as guarnições de oilo
remos do Aldo Luz, Martinelli e ,Riachuelo; Vela, enlre Veleiros e lale Clube e uma demonstração de esqui�aquátitOi eis os espor
tes que ,farão as delícias dos florianopolitanos na manhã de hoje, prometendo um mundo de emoções aos aficdonados dos três a�

reciados esportes.'
.

�,

IUg.u as horas nos separam da Preliminar

sensªciooal preliminar S. ilvestre mi��O :e�:tid:e�::�
Duélo empclqaníe deverão travar Sylvio Juvêncio dos Santos e Waldemar !�:�:i�!:f.arão Gua-

Thiago - Walmor Schroederr Pedro Paulo Flôres e Francisco da Silva os Preços
rquibancada -- cr$

nomes que: .epatecem em segundo pi �no com possibilidades de vitória·- 50,00 e 30,00.

Caravana do Ar, Bocaiuva, fiqueirense, Austria e nrovavelmente Ipiranga,
Geral - cr$ 30,00

_ e 20,{}O�

deverão lutar pelo título _' As diversas solenidades. ,--.......;._...----'"-.;;:.._'
------

, A� está a sen_sacio�al pre- I d(l,de� de lutm:ein com os

d." .

sapos ". prova �m solení i
r

IInfJê mDfJClJIÍ RIIIIO/lirníriar de Sao SIlvéstre. fu--:dlstas SylvlÜ e Wal':'e- ::la�:e, �ue contara com a !
-, 'ULlC IUIlIICJrJf Ir/n/I)Dentro de mais aígumas ho- mar. no bloco dianteiro, presença de autoridades es- i 'I"'" """

_

ras teremos o grano e desfile I
sunj indo a111':a o jovem portívas, !JOS atléta s classi- I

----�-'--'''-o
'-o

'

com as emo"cionantG;t-ra-ns""'!!!m"7ls-so::'e-s d-ede atlétcs pe.Ls principais Francisco da Silva, W loca- ficados, bem como, às equí- .

ruas e praças da capital ca- lidade de Ilhota que apare- pes vencedoras. Caberá ao

tarínensc, cada um lutando ce como incógnita para nós, sr. Prefeito Municipal ':'_al' !l

por alcançou o objetivo: re- . mas que ':'izelfi possuir qua- saída simbólica, detron te ao

presentar o Estado barriga- l idades pait; brilhar em mais Magazine Hoepcke, Após )

verde, nas eliminatórias Ide esta prelímmar. O garoto foi competição haverá un; desfi- r---�,------- -

PfutoA��e.SMá�a��a �st�o e podMisffa Sffi· le����co de�dM �s 'j-���������������������������������_
do esporte amador, dentro "ação da prova, a menos bandas musicais ':a cwade;
das comelfiolLções da "Se- que sinta as e.moçôes de ta- encerrando as comemorações
muna ':a Marinha". n.r..nha responsabilidade. A· o dL, dentro o programa
DL' ,-, tre as dezenas de cor- tlétas do Bocaíuva Carava- elaborado da "Semana ;;'a

redores que aspiram o titüio, na do Ar, Figueirense, Aavi, Marinha". i\. Rádio Guarujá,
aparecem Sylvio Juvêncio Austria e possivelmente Ipí- comandando a rêde catarí

dos Santos e waídemar ranga, além de avulsos, Co-
-

ense ':os esportes, esd, rá
'I'hiago. A ::.apital do Esta'do

; locarão slJls resistê!Jcias e detalhando o desenrolar da

lutando contra a cidade d� �uas capacidade de velo i'�' a- competição, movimentundo a I
B'umenau. Cremos que sera, de, em busca de prêmios Maior e Melhor equipe e-;'I
o grande '::uélo da prova' magníficos, ofertados por portiva do Esta'�o, numa g>,rústi.::'J., marcada para a noi·

'

autori'iades esportivas e pelo gantesca cobertura, em C0111'

le rle hoje, com seu início fi- jornal mais completo do binação ::.om o jorr,Id O ES Ixilclo para às 20,45 minutos. \ Costinente, 'A GLzeta Espor- - TADO, o Mais Antigo D:árb

Sylvio é o atual dete,ntor

I
tiva de São Paulo. Troféus I de Santa Catarina. Ido titulo ':e campeão do ·sul e meda'has serão distribui·

do País e tri-campeão do !

E,;ado. Walden:a.r Thiago qu.e I A "Sporl-Press" Escolherá lambe'm
i

t:lmbém em vanas (yPortum- I .

I '

��'�:��,r;��'�:���o: S�à ���se� IEm Sanla Catarina o "Craque do Ano"
rania paar o jovem Sylvio, I I I rinense entretanto nao sa-

tentará arrebatar o título Continuamos hoje a nossa be'lnos �e reune r;edenciai8
que perdeu a três anos p.as- série (e artigos, revelanlo suficie':c tes para ser o craque
:,L,dos. Por sua vêz,' apare- nO·'Des de craques do nos.;o número um ':'e nossos gr:
cem os ':ois corredores do futebol, ·�e onde poderão' sair mados. Sómente, 10 sénflOl
Figueirense Futebol Clube, o cJ..que número um da representante da Sport Pús·
vVal:r. 01' Schrocder e fiédro temporada de 1960, aponta- saberá responder. Mas, que

Pau'o Flôres, com possibili- dopelaSport-Press, Dinho deve figurar em sle" _

DINHO - O rápido ata- listas de 'Domes não ha dú'
cante surgiu com destaque, vida.

no Seleto, ':aí foi contratado NERY - Verdadeiro astro
pelo Palmeiras que !a.credi; e 'Jogador é Nery, pertencen-
tau nas suas qualidaUes. Du- te ao Pauta, Ramos. Foi o

l'ante o certame regional, foi grande zagueiro da sérIe de
,) spantalho das defesas jogos 'desenvolvidos pelo on·

co'-Lrárias, 'armando e con: ze práiano e figura obriga·
cluin'::o jogadas que redun- tória no::; compromissos ci('
duram em vitórias para o clube.
onze palmeirense. SurgIu o Nery, durante o l'egio,nai, de-

campeonato estadual e Di- monstrou toda aquel!a. firme
nho, continua ceamo titu:far sa OUe lhe é característica.
absoluto de sua posição. Po- Cabe':eador emérito, Nery
rá ser um dos 1110111eS para o talvez �eja colocado em �c_

próximo scleuionado cata- (eOllt. na 7,a pág',)

ondas médias: 1,420 kc - 5 kw
ondas curtas: 5,975 kc - 10 kw

C
Com a moior e melhor equipe de locutores e comentaristas

"

de Santa Catarina: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui
lõbo, Luiz Coelha, Gonzaga Lamego, Mauri Borges, Osnildo
Martinelli, Róúget Carril!

r

q . Florianópolis. Domingo, 11 de Dezembro de 1960

t � rde Q Choque da ivaUdade
!Fig,ueirense e Avaí preparados para a batalha que vem monopolizando as atenções do públi ..
co -- ,Os alviacelesies dispostos a vingarem o revés do lurno, mas os pupifos de Saulzinho es

tão preparados para o que der e vier - Quadros prováveis � Preliminar. dentro das suas lapti�
dões reais e tenha um

Jog::U11 na tal'de de reja entre os -dois ve- cêrto, Nos seus últi- Já o Avaí vem a-
I pouco de chance.

hoje os esquadrões, ri- lhos mas sempre leais mos c 0111 P r o nussos traves,sando f,ase dE2� I

Grande peleja a que.

d t T.... d A I d
,.

d OI'
.

f I SVi'IS c racaçao o •

I
a versarios como uma errotou I_) rmpico avorave. o pontos assistiremos ,100'0 mais

vai ,e Figueirense, em

I
batalha de "vida ()u por 4xO e o Paysandú tem perdido em seu-

no estádio praiano.
prélio lválido p e I 0/ morte", já que O obje- por 3xO e lá em BIu- últimos compromisso' Quadros Prováveis
Campeonato da

se-I
tivo dos dois clubes '6 menau, dominao pas-

i
.

b I.
FIGUEIRENSE·

d Z
.

I
'

i'.... I •

� muito em orj) em a .
-

gun a ona, em cuja a cançar uma posiçao I sado, conseguiu empa-, , ..... Domi; Osni,' Trilha e
tábua d classificacão o honrosa no certame do: tar com o Palmeiras guuns p�e�los nao me

Ciro; Márcio e Aniel;
r lvi-preto ocupa a qual é líder I') Marcí- sem abertura do esco-: recesse eixar a can

Wilson, Fernando,
ta tI.... 11·0 Dias e vice-líder o r" C p -it

. cha amargando a der
qu r a co ocaçao e o . a aCI a-se aSSIm, P d

' . Sérgio Ronaldo e Pe
"D n" r -

rota. o era VIl· a con ' " -

alvi-azul a penúlimat, Palmeiras. o eca o pard, ,.;, .
-

...... reréca.
Tais colocações são, O Figueirense, com conquista de nova vi-I! segUtlr 1 adrehab�htabça{ AVAl': - Joãozi-

Porém, "squeiidas pelo Saulzinho na direcâo tória, v i s an d o seu'
na arrie e .oJe, as-

');'

I t d nho (Tatú); Bonga,
Público florianopoIita- técnica vem se condu- triunfo no 'primeiro

an o para ISSO que
e d f t Enísio e Gercino;

no que considera a pe- zindo com zrande a- turno. I s us e ensores a uerr
1

. ,

CC> Cláudio � Abe ardo;
Betão, Nilson, Vadi
nho e netinho.

.,

Ff;'()::.� .,-- ,\'/A.1 X FIGUEmENSE
H:.:ai - :,�_mCILIO DIAS x CllWENPOi{TT
Hrnsqu,;! - CARLOS RENAUX X PAISANDiJ
Blumenau - OLíMPICO X PALlHElHAS

•

, I

Os (ampeões de BOI do Mundo
E' a seguinte a relação

! dos campeões de box do

mundo, rias diversas catego
rias:

Peso pesado - Floyde Pat
, terson
I Peso meio-pesado - Ar
chie Moore
Peso médio - Gene Ful

lmer
Peso meio-médio - ''8en

nuy Kid Paret.

Peso meio-médio Júnior -
Duilio Loi:

Peso leve - Joe Brown !

Peso leve Júnior - Flash
Elorde
Peso pluma - Davey 1':10-

ore.

Peso g,1.1.10 - EDER JOFTIE

(brasileiro
J

con siderado

Pugilista do Mês).
Pego mosca - Pone Ki'�2>

pech

PELA

RÁDIO GUARUJÁ

R�DE CATARINENSE DOS ESPORTES
Rádio Nereu Ramos - Blumenau � Rádio Herval O'Oeste o

Rádio Difusora - Laguna _ Rádio Oifusara - Joinville e Rádio
Clube de Lajes _ Rádio Cultura - Joinville

- ..l- _

UMA GENTILEZA DOS REVENDE.DOREl:?
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Aos fun ionforios dos CO;TeiQ, e Telegrafas, desta

r-apital cujos autilios foram dispensados, quando. ne
'essal'io por o.Cl1sião do acidente sofrido por minha

[i:h::1, no dia 7 do corrente o profundo agrade.cimento
r�e W1YLDE1VfAR FERNANDES E SRA.

------------�---

[t]lUNA* CATOLltAI
�l.

·�-<�·J:::��������&�����1§:�"l:r��t!�;':&����i,;;t'&i��qr§!!��:')íF&;;��·�:dm::�..Er·ta�4tt.:_g-��l�_ �
���.****�.*.***�*k***.k***********.*****************.******.*****W*k�.*
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A. SCH:Vnp'1'
Rn{revista com o Monsenhor Frederico Holbod
.�

PRIMEIRO CONGRESSO MARIANO
INTER-AMERICANO

," No clichê vemos o monsenhor Frederico Holdeb, quando
, o ortunidade palestrava com este colunista sôbre oLaPI'Primeiro Congresso Mariano nteramencano que se

realizou em Buenos Aires no mês passado
América do Norte. A Am,
rica Central tinha Noss
Senhora da Conceição

ra da nação irmã é a Nossa
Senhora de Lujan. Veio de
seu santuário para presi
dir o congresso de spnQ f i
lhos. Foi a peregrma de
honra.
Cerimônias principais

Nn programação do Ccn
Rl'23�'0 seus organizadores
fOi':""\nl de 1'ara feli.cidade.
Il':eram em mira estabele'
,el'/-gl'andes reuniões, das
quais partic,ipasse o povo, eNa dia 13, foi a sessão
[!s;;.embléias especializadas solene de encerramento de

1(,mie os Bispos e Delegados Congresso, com um Ponti";
olhi\s»em, em fundo, os ficaI. Na ocasião em que " i
iema� principais dessas as, multidão desfilava, sobre-I
se:,lbléias podemos salien- voava os céus argentinos I
lar, entre outros: "Comu� '.1ma esquadrilha composta

i

nit'mo e Cultura"; Comu· de 16 aviões, apresentando!
ni"mo e órdem Econômica ,-.os Congressistas um espe-!
e So ial"; Comunismo e a táculo inédito. I
TIeJ:gii':.o". Nas sessões ,so-· Ouviu-se a palavra do'
Ienes, à noite, eram apre- Presidente da Repúbli.ca:
>!el1taclos grandes .conferên- Argentina, 'Dr. Artur Fl'on-'
(ias. de cunho popular, su- ct'izi, e a homilia do Cal'-!
bOl'dinados aos temas ma- deal Legado, e en{!errando,.
l'iaJ1.os. No dia 10 falou-se foi lida a Mensagem do
sôb'''e "'Maria 'Mãe do Ver- Santo Padre o Papa João
bo incarnado;'. Dia 11 XXIII. i
"Maria, Mãe dos Remidos"; IHia 12 - "Maria, Mãe do À tarde, a imagem d,'

.

Corpo Místico". Nas ceri- N. S. de Lujan. foi conduzi- i
mamas realizadas pela da, em prO�Issao, pelas:
manhã (missas, exortações, ruas da Capital Argentina, Icomunhões gera'is) toma- em verdadeira demonstra-,
vum parte grandes massas ção de fé. Ipl.pulares. O dia 10 fo.i O Cardeal Caggiano leu I

- 1
( ons.'gl'ado; 11 à juventu a oraçao, consagrando o.s i
zle e dia 12 às famílias. povos das Américas à nos-I
A Comissão Central teve sa Mãe, Maria Santíssima.

a feliz idéia de tornar mais Isto é o que me cabia
leves as jornadas, introdu- transmitir como l'etribui
Zilldo no pro.grama repre' ção. ,da ,confiança e colnbo"
sentações, passeatas e en- l'ação dispensadas por' tido
.cenações. Foi impressio" a honra de representar ne.�"

nante o desfile dos carros se Congresso a s.,Ua Excia.
representando as três Amé- Revmo. o sr. Ar,:ebispo ll'i2as. Nossa Senhora do. Metropolitano e a Arqu!'G1",adalup,e repre"Sentavà a diocese de Florianópoli$ ..

* com tarifas reduzidas

diàriamente a:
f .�{..� .'; ........� :;: '-Y

��\... "'-t.�\.,� f!

CURI18A-SilO PAUlO-RIO
saída às 9 horas cí a. manhã

ea PORTO ALEGRE sarda às 18 horas

VARIG

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos,
__ Políticas - Coquiteis -.

- Esportivas 1

Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito. :
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra, :
160 - fone 30-22. I

------------------------------------------------1

Um devoto agradece uma

graça alcançada por 8to. j
Antonio dessa Capital I

MOI ESTIA DE SENHORAS a pessoas jovens que
queira trabalhar como

Vendedores Ra.mo �ucl'a
tivo 'C onesto enteressados
apresentar se com do'
cumentos '" atestado de
conduta 'ao Senhor -Antô ,

ldo Carlos Hotel Cruzei
ro cas 18 as 20 horas,

IOlportun idade

COLICi\S _0_ COLICAS

5EDANTOL
fOl11 o uso cle!
sedatíva e de j
dismenc'ITri'I,,1

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOUÇ
DlgETO
6.PAULD�

P\O

\

..,

;$ -,">Ç,,:����,.(�""��LJ !.
�

-

.

�

______________ . ......,�"'...�_c_:u;�..., •..
·

......�"I'<\"" ... ,.m.---

a piO.neira

VENDE--SE

Rua Altamiro Guimarães, MORRO DO GERALDO
Casa Loteamento Portelln

Terreno

CENTRO

Praca Lauro Mii,ller
(Jardim da Praia de Fora)

.

Casa na praia
Ymdulo:
Hna São JOJ'I:"C
T'i-r rr-r o
nARREmoS

Em Buenos Aires - Ire

mos dar uma pálida ideia
rin magestoso conclave ma-

.

9 13 de mo. sua representante e ;iiano. Dos dIaS a
-- ,, o -------

I· se na JOSf·a Améri a, N03<'a Se

I GRACASnovembro rea IZOU- -

quela ,capital o Primeiro rho ra de Lujan.
REPO-RTE'R FO-,OGRA-FICO 1A nota color-ida foi dada'Congresso Internacional, I ALCANCADASoue te\'e p01' finalidade es- �elas meninas em trajes

I M I 'L T O N1)' � 'j' ",' '

••
'" ..J

.•ospertar o in te' el ig iona is. No dia 11, teri- I A 1
co t " l' � -

I Uma graça alcançada pelo
•

tóli :lo como palco um estádio Ii ê-se [10 todos 03 . a o lCO.
Sagrado .Coracão de Jesus

11,'\1'.'\ .n luta >'0 comun ism: esportivo, foi rezado o Ro"j" _ü" .

I da. Catedral de' F}Jolis.
.

t
- diário Vivo, em intenção d: I;:tO[1, sob a pro eçao r

\'ir"'ôm Santiss ima. Sua 'greja do Silêncio. Cada i

. S��nticbde o Papa designou 'm dos mistérios dolorosos \
'o i representado por um Iaeu legado na pessoa de

ICardeal Marcelo Minimi, rupo de pessoas oriundas

dando assim a máxima im- '? na ises da Cortina de
1

t'
.

concl ..ave. �er�'o. As Ave-Mar ias eram!:)01' ;,l\V�la ao
I-�

"';'Cranc1e número de princ i- .ovens vestidas· de blusas
I

Jes d:t nossa igreja se fêz 'irancas e calças azul-mari'l:hB. O Glória ao Pai erapi-eaente : Cardeais, Arce- ,

i ll1 grupo de meninas tra - !
bi"]1GS Bispos, in.cl usive 3

Ido Dr�sil, autoridades das iarido vestidos brancos. No
.írculo central, 'sobressaiaA més-icas. O f)OVO argentí-
1 imagem da V-irgem. O�-110 deu mostras de seu va- I

lôr religioso comparecendo, -:'ai-Nossos eram iniciados i

em massa, às assembléias .0 idioma dos povos. domi-I
. , . ",adas. pelos comumstas. e I

As rc)!;!":\s dolorosas podem s�r evtta d asgerH is e às cenmonlas re"
.terminados em espanhol. ,SEDANTOL - regulador e tônico de açãolirriosas na Praça do Con ,

-
- As Ave-Marias eram reza" d I'"

-'

t t • 1{tre soo Houve concentra' -omprovac fi f' iciencia no ra :1111en"O ons
-

das nas l iriguas oficia is docões colossais, .como a das
. .

t d e f'a- ·=ongresso !português,crIanças. j uven u e
h

. - •

'I" 3span 01 ing-lês e francês.
mi Ias.

A I 'f '

L. Era
._

�s uzes oram acessas a
a, como no nosso -

'1' ]:", .... d'I'N Se hora tem ,8C.1\':'\ que eram reza os
su, 1 assa n

.

té U dmuitos filhos e a padreei- :8 mis enos: 111 os pan-
os altos foi a representa-

. ão da peça "'À Mari a o Co"
'ação". de Calderon de La
�,lrca, grande traumaturgo
,ovanhol, adaptada à oca

sião, e levada à cena, nu'

ma noite cálida. na própria
praça do Congresso. Nessa
ocasião relembrei com mais
saudade ainda, o país que
representava, o nosso que"
'ido Brasil.

Praça Lauro Miiller
esq. Rua Bocaluva
Casa c/ trento pi o' j ai dim,
Ru.l Bocaiuva., e para o Mar I

I
Rua Consclheiro Mafra esq.
Rua Pedro Ivo, fundos

Rua Almirante Alvi n
Terrenos

Rua Brig. Silva Pa es
Terreno

Rua Vis('onde (Juro Preto
Casa c Terreno

Avenida Mauro Ramos
Terreno

nua Almre, Lamêgo
T'e rreno

(c/Praia particular)
Rua Cons.· Mafra

(_ asas

AGRONOMICA:

nua Frei Caneca
Tel'remos com vista p/a
ba;'.l sul

Rua Frei Caneca
rel'renos

Loteamento
Terrenos

Florianópolis

ESTREITO
Rua :Ra;ynundo CÔl'I'eia
Casa cll no m.

l�lla Apiai
Terreno

..

:::asa
1)/0 má!'

H lia Poi-t ella
Terreno

n.l,tl Fúh'io Aduci
l'"sa ,c/Pl"<IiH pu rt ic u la r)

l?' J José Elias
�.' :J

CAPOEIRAS

COQUEIROS

�al'dill1 Rib�mal' (Salga)
1 el'l·eno�. na praia

Rua De·s. Pedl'o Silva
Chac;1rá c/2.600 m.

Rua :.Tuca do Loide e Des ..
Pedro Silva
Terremos

BOM ABRIGO:

RHa Copa.cabailla
Chocara de

.

vel'áneio C/4.900 ,Ir., c/ piscina c e 50 m.
e telefone ,

ENSEADA DE BRITO

Praia de Fóra
.�

Sítio e/52.000 m2

COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO F'f ''',

1\'Ii::SES, TKRRF.NOS COM óTJIlIA LOCALIZA
c.�ÃO, HUf\S JUCA DO LOlDE E DES. PEDROSILVA.

f?\PORlVIAç:ÔES SEM

cm.íT'IWlVIISSO E IDA

AO LOCAL.

Rua Felippe Schmidt. n.o :I' - SaJa 2-1\

VENDE-SE
Um rádio portátil marca S'DNDAR ELETRIC, eH,

perfeito estado de conservação, Prêço Cr,$ 7.000,00.
'L'nltar éom Ós:ny, fi nu General Bittencnud, 83 _

fone 2GS7.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- 6 -

PARAISO

- DOlnQu OI Slnno.
ellDlea di AdultolriU! -

Curoo de Elpeclall,aQAo no aa.pt...
tal dOI Servidor.. do .nado.
(Serviço do pror. Mariano de AD.
dra;cte). COD"ulta.: pela manhl no

Hospital de Caridade. 'A tarde dU

1&.;10 ::'ora. em t!lante no colllUl

tório. à Rua Nune. Machado. 17.

.�quIDa da Tlradent.. - TIlef.
9.7611 Re,ldêncla - Rua .&1'1.
cbal r;ama D'Eçl 0.0 UI. - TIl.

1120
------ ---

DR. WALMOH ZOMJ:R
GARCIA

Diplomado Pila "Cul4a4a l(MI4!r
n .. 1 cte Medicina da UnJ��dadl

da BrUIJ

EX-Interno per eoncuree 4a ...._

"ldade_Elcola. (Slrv1OO do PrOf.
octávio Rwrlgu.. LlmII). 1Is
tnrerno do Ser:vlço d. ClrUrlla dO

Hospital I.A.P.IiI.T'>C. do alO di

l arrelro. Y;édlco do HOIPUaI d.

Caridade I da lIa'erD.ldadl Dr,
Cario. eonaa.
DOENÇAS DR SaNHO.AS
PARTOS - OPIRAQOIS -

PARTO SEM DOR pelo m6todO

,
.

pllco_protlleolloo
Con.ultõrlo: RUI JOão plu\<) n 1(1

dai 16.00 àl ul,OO bor... ...Mnd.

oom hor.. marcadaa '1'.1.'00;
3035 - Re.ld4ncla· R u. (0;.0•••

Blttencom' D 1Cl

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

C1,trnrtnso'l" .• tJ v ., U •

só CAFE ZI TO

Dr. Hélio Peixol�

ADVOGADO
Escritório - Rua l'el1pe

Schm1dt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

ResidêncIa Alameda
A.dnl!o Konder nO 27.

Caixa Postal 601.
Telefone - 2m.

r-iNSINO.",.
A 'VENDA NAS

BANCAS DE IORMAIS
E REVISTAS

LAUHO DAURA
'UNIO elLU.

I I

....lI\.(".llata em mol6ftIN ai II"
r �")' 'H • cll\a urln,rt.. Cura la.

l' -\! rl"\,, '1It",r�ri('1 aguc1&' • or ....
O" ...... .-<,., Jlo",r';lh(l 'Í(�nlto_url.ni110
6fT' �rr-,hr ...), t4HO. Do.nou do

� .. ,,·,:,Jhr. fl1g('atlvo. de m.iIIIlI

O."·O,r} Rorárlo' 10'" II 11 •

� ". �. � honu - ConlUl'6rlo:
RlI. TlradeDtel 12 - 1.0 U.....
- ;<-ooe :'\2411 R..le16neta: ...
, ACP' rt8 loutlnllo. 11 (CII,_e ..
E'PQnbl - FODe .....

-o ESTADOF'Iorlanópclis, Domingo, 11 de Dezembro de 1960

EspecIalista em moléstia. de ani.:� e recto

T�atamf!n�o de hemcrroídas, !I.�uta., lU.

Cinr,ia &na!
CONSULTORIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro.

Estreito

..... 801lIKAl'U" "RAÇA 11 D.I NOVEMBRO - ESQUIN ...
aUA rt:Ll�� 8CIIMlU1

el"l.1AL .... U.8IIlANA" DISTRITO DO JL8r:�JtITH

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Si'lveira, 42

ED. ZAHIA, :!U ANDAR I'ELEFONE. 2248

�lüiiicadürPrõllssloõali
... ,,', '''''lll> 'Iil'i.. m. ... __ .... .... '& _ - _ - .. 11"

.

- ._.-

(li{ HEl\HI<-llJlI: I'IUSCO DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER cssnnSUSU%"<%UnSns%snsu%%%u::;U%U%S

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado -

VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra
170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em
alto relevo, soalho de tac08 com desenhos, lustres, glôbos
lampadas e grande quintaL O referido imovel está 1.0
alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar, na mesma com o proprietário a Qualquer
hora. A venda é POi' motivo de viagem. Sei'viço rapido e perfeito, tratar com Rodrigues

. Freitas ii rua Conselheil'O Mafra, 164 fundos,

DENTADURAS INFERIORES.
METODO PROPRIO

F'r X A ç A O G A R A N T J O Ao

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

IJII'LUMAPO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTDS DE CANAL

IIORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horaa

flORAR MARCADAS .- das 14 às 18 noras

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

�J
-

"ua CoueIh_ire .!barr., 110
telerone 8022 - C·xa.. P0�tA: iss

EDder�(o TeJe�ráfico ESTADO

DIRJ:TOR
R IllieD I de A rr i, db H. .. 'l: IH

G I: R E-N T I

Domlngos Fernandes ,ft' AQUIIlI,

:\TENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVI,O DE RA 'OS X

Radiologistas: DRS. A. J. N6BREGA DE OLln:II:A
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!licuJa Biliar - Itlnl<

Toras - Ossos - Intestino, etc.

Hi�tcrosalplngograria Radiografia Obstétrica

lGravidêz) - Radiologia Pedlátrlca.
IlISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER1!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ôníbus l por

ta (Almte. Lamêgo).

Escritório de Advocacia
RuI!. Fellpe Schmldt, 1. - 2.0 andar - Florianópolla
Dr. Acácio Garlbaldi S. Tb1ago
DL José de Miranda Ramoa
Dr. Evllásio Nery Caon

�lIestões Trabalhistas - Causas cíveie, comercíaís, crimi
nais e riscais - Administração de bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturalização - lnventários - Cobran
ças - ContabUldade: escritas, balallços; análtse .. � �erlcl..

'LOTE
\ l'lIde-6C ótimo lote, sito à rua Urbano Salles,
arc:1 ·100 012. l nf'o rmaçôes Edifício Montepio,
.

.

" :lIlilar �:t1:1 �W'i - fones 2!l1 - 3426.

R • D A 'f O R E � \
Osvaldo Mello - Flãvio Alberto de Arno rrrn j
Nilo Tadasco - Pedro Paulo M!I('hac..o - GUri \do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A Silveira

\

(UNICA SANTA (ATARINA
Clínica Geral

D·oenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataque-s -- M.lfWl.'

ProblemátIco Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com !li\t'.'itc.';la

Insul1naterapla - Oardíozolcrapla .- Sonotrrapta ,.

PsicoterapIa.
DIreção dos PS1qulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSJl: TAVARES LRACEM:\

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADI:.

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

------ ---

COLABOHADORES
Pro!. BarreIros Filho - Dr. "Oswaldo Ro.l r igue ,
-:- Dr. Aleides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pf't'�
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefon!:lo J uvenaj - \Manoelito de Ornellas - Dr Milton Lelte da C".
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto -

Lanre - Dr. A�yr Pinto da Luz - Acy Cabral T'et
Doraléeio Soares - Dr. Fontoura Rer - l lrnar Ca rv
- Fernando Souto MaIor - Rui Lobo - Roze�·"!::.> V.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu

PlJ8Lí('IDA.�}.
)sOlar ..... Schl1ndwelm .:.... Aldo Fernandt"'::
- Ivo Frutuoso.

H.PR.�.NT.\"'T.
'lepre..ntaç6. A. 8. Lar. Lt4.
1110:- Ru. Sena.ol Oa1lt•• Jt -- , ..

'I'.L Bltl4
lt P.. I. a.. Vitória 167 - �,,·.1 1&1 -

Tel. li-8'41

�1't1e. Telell'ifJce da UNIUD PR.l8M I t, - P I

AG.NT.S • CORR.SJl,OiolDJIlNT.i"
•• TMe, .. aunJclpiol'� 'oI.A!lfT.4 r ... , A I:, � 4

.6.NITNC_ JI
1I.41•• tI1 (."e.trata. d. acordo ("Ali!! /I ha b.. l......Ir.'

\
I

\

I
\
\
\

I
i Endereço: Aveni.da Mauro Ramos. 286 :

(Praça Etelvina Luz I �

I.......·....·· ········..·····�·····P

- '•••••••••••••••o e..'................ e

ii M�U�I� �:�" � �d�.�� I ( O I
Norberto Brand - advogud'j

Advocacia em geral nu EslalÍc, dt·

Santa Catarina

Correspondente.! :
INGLATERRA BRASnAA
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AMIi::RICA 5° andar

; Fones: 2198 e 2681
I•••••••••••••••••••••••••••••••�,........·

CANCER DA PÉLE
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇÕES - PLÁSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWE'DZON
-MÉDICO
Assisten te da Clínica

Demartológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

CONSULTORIO: Rua Trajano. 2!l - 10 ando
ATENDERA' DURANTB O Ml!;S DE JANEIRO

DEPILA-

CLíNICA DENTÁRIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

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

DR. JORe.::; SEARA POLIDORO
lIORÁRIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00

horas

às 11,30

horas

às 21,00
ASSINATURA ANUAL CES 1)01, pll .

:111s. e 5as. - das 8,00 às I J ,00 horas
CONSULTORIO: Felipe Se hmidt, lG - l0 andar

- su Ia 2.
_;;.----------------

A direção não se rt'S;)(�:l�nhiii/,�,
conceitos emitidos nos artiaos a$E'n�(d()�

\

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

pl'edio l'ecem-constl'uido, com espetacular visão pano
râmica da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo conti
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
pmia para banhos e ótimo local de pesca. I

Ver à rua Almirante Lamego c tI'atar na Joalheria
Mullf'1' a rua TI'ajano 4-C.

" 10 - Disco Dance com atrações.
"

17 "-- Desfile das Estacões
" 25 - "Soirée" Infantil>à pal�tir das 15 horas.
" 31 - Baile de Gala.

O'l3S. - Traje a rigor - Cavalheiro, ISmoking ou
Summer. Senhoras ou senhoritas, vestidos
compridos rigorosamente.

L O T f S
Com grande facUldade de pagamento, vende-se lotei

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, 'Pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, Imediatamente.
Vendas: Ediflclo MontepIo 3 o andar - Sala 305 _

�one 2391 e 3426

.y E N D E - S E

TACOS DE ,LUXO - Comunicação
industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci.

·Ia em JoinvilIe informa a seus distintos fregueses que
�NCAS REPRESENTAÇÕES LTDA. estabele.cida ne'ta
Praça Ed. Hotel Royal, deixou de s�r se�l representante.

Para qualquer pedido, ilustração Ou consulta sobre
r�COS LAMBRIL, SOALHOS, etc, queira dirigir-se
Jll'etamente a Fabrica Mediante preços especiais.

Praça Hercílio Luz, 270 Fone 332 - JoinvilJe.

II S O FRr"'ô'õ''''FTG':nrõ',� R;n" Ne",,;,mo, Reumatiamo, P,'i,ão de Venh'e,
fmpotencia, Cansaço, Doenças do Aparêlho Di
gestivo, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros males! Não Desanime! Peça-nos hoje mes
mo, se não encontrar nas farmácias da sua cidade

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia EUl aI
Raio X - Infra Vermelho

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

ConsultóriO e Residência:
.J erônimo Coelho. 1 G - 1.° andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

Multi�Plantas -- TATUABA
'Especies Page

- OU

Que alg'uém disse, operam milagres cl1l'ativo�.
Laboratórío Veg. Pagé

, Rua Duque de Caxias, n.o 208 - Pôrto Alegre
Enviamos pejo Reembôlso Postal ou Aéreo.

�%SSS%'SSSSSSSSSSSSS%%%S%SS\%%,··· ••• o •••• _

t.. . •• •• ,1",'

Dr. Helio Freilas 1
I

DOENÇAS DE SENBOR1,!'1

PARTOS - CIRUROIl

CLíNICA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe-

1ro Demoro 1.627 - K.tr!'l

O. das 16 à3 19 hora.� (li:! 1a-

8icicletas 8e�star
A venda em suaveis prestações mensais na RAI

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

Peças e acessórios, para qualquer tipo de bicicleta,
pintu eas simples e jubileu, consertos e reformas, só na ,.RAINHA DAS BICICLETAIS, Rua Conselheiro Mafra,
154 .

Se sua bicicleta está velha? não se pl'eocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornará
novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

ia da F' 'mácla do Canto,

Res.: _ ....ntos SaraIva. 470
- Estrei to -- F'()ne� 2322 e

J387 I
---- ..-----

Olhos - Ouvidos _, Na.riz e Garganta
DR. GERREIRO DA FONSECA

TRATAMENTO das SINUSITES' sem operação Jlor
ULTRASOtN' e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUiSH-LOlVIB.
r.:XAlVIE de OUVIDOS, NARTS e GARGANTA por ,MO
;)ERNO EQUIPO RHENOL (úni.co na Capital) OPE-

,. RACÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

II STNÜSITES pelos mais modernos pr(>'l"essos. Opera em

todos os HOSPITAIlS de Florianópolis.
CONSULT6RIO �- RUA JOÃO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Garibaldi) ..
RESIDÊNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT f)!)

FONE - 3560.
REINICIARA A CLINICA NO PR6XIMO M11:S.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE
ENGRADA-SE '. MOVEIS

e

João s. 6.

CANTO

-�-------------........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O BBTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE B. CATARINA Florianópolis, Domingo, 11 de Dezembro de ] 960

,.

pROGRAfv1A DO MES1
Programa do mês de Dezembro
Dia 11 - Formatura

Farmácia.
Dia 13 - CINEMA -

Karl Maldes - Cla ude
Colorido.
Dia 17 - Formatura Contadores "Academia Co-Imércio [Santa Catarína", ': � .'''::.� I
Dia 20 - CINEMA - "Até parece Mentira"-IJane Wyman e Dennis Morgan.
Dia 21 - Formatura Escola Industrial Florianó

po l is.
Lri.. 25 NATAL - Soirés - Infanto Juvenil
Jjjsll'ibll;�ão de Bombons e Brinquedos a garotada

l: a noite sorteio surpresa.
Dia 27 - CINEMA - "O Professor e a Corista" -

Virginia Mayo - Ronald Reagan e Gene Nelson
Colorido.

'Dia 31 - Baile - Reveillion - mesas na

_secre-'Ital'i:l - a partir do dia 20.

Faculdade Odontologia e

I
O Fantasma da Rua Morqui IDauphin e Patricia Medina

A "S�ort Press" escol�erá ...
(cont. da 4.a) I1CS engana.rros .no Próspera.

gurrco plano po mão parti. Daí, pasou para o Vasto
cípar do certíame estadual \.. Verde em (..I.ráter de em

não estar em cartaz. Toda- préstimo. Desenvolveu seu

via, o sr. agente da Bport- futebol e colocou-se 'entre os

Press, saberá por certo indl- melhores da temporada d:
cal' corn espírito de justiça, lutebnl blumenauense.: Val
o I.�ome '::0 craque do jn). .cu ao Próspera e o Comer-

Nery tem chances. �:ário tentou contrata-lo.
SCHliPPMANN Outro ,,0. avia, o Vasto Verde le-

\'-101' de re-cnhecidos mérí- :ou a melhor e ficou com o

tos para figurar nestã sele- .ogador. Formou um a"J.que
ção é Schippmann. Durante respeitável com Lazita, Jan
o campeonato da região. ror- go, Heitor !.! Michel onde
mau no quinteto ofensivo :lestacou· se sobremaneira.
do Floresta de Pomerode Findo o certame foi empres
on;e ganhou destaque pelos ;ado ao Carlos Renaux onde
seus inúmeros tentos, con- se encontra brilltan'do e 'de
quístando o título de' artí- cidindo partidas. Ainda do
lheiro elia. cidade. Devido as mingo conquistou Os dois
suas boas saudações foi con- tentos frente ao oímenport.
tratado pelo Olímpico, onde Merecerá as hür-ras 'do crã
continua a figurar com des- que do ano, escolhido pela
taque. Ainda recentemente Sport-Press?
contra o Avai, Schippmann, Na próxima edição contl
foi o goloador com dois b·.,- \ nuaremos com a lis'L1:l, ae

tíssímos tentos. Reunirá as 1 craques de onde poderá sur

preferências 'do sr. agênte I gir o atléta que será diplo'
da Sport-Press? .

I mado em grande cerímônía,
QUATORZE - Mil1tava no como o Craque da 'I'empori

futebol criciumense, senão! ta de 1960.

Vellde-se
Vende'se móveis usados de escritório (CIMO 10

peças), salas de visita (4 peças) e janta{' (9 peças),
quarto de casal (8 peças), et�., 'por motivo de mudança
urgente.

Ver e tratar na Avenida Rio Branco, 60 ou pelo te·
lefone 3750.

A G R A D E C'I M E N T O
Os Bacharelandos da Faculdade de Ciências Eco

nômicas de Santa Catarina' (Turma Charles.. Edgar Mo-
1itZ) registram, por intermédio de "O Estado", o seu

agradecimento à firma GREPACO l'NDúSTRIA MA·
NUFATORA DE PAPÉIS S/A, sediada à rua ·do Ouvi
dor, 104 - 3° andar - Rio de Janeiro - Guanabara,
pela .colaboração .prestada às solenidades da formatura,
lom que assinalam a conclusão do seu Curso.

A ajuda da fi-"ma Grepaco revelou compreensão aos

que se dedicl.MI às Ciências Econômicas e ofereceu, de
outro lado, oportunidade para que os Acadêmicos apre
ciassem o alto quilate dos produto::! fabricados por esta
firma, que se vem dest.acando, sobremaneira, no se:tol'
industrial respectivo.

Gj'êmio dos Economistas de 1960

A ��� !��OL��� to�aaJ�o�aCAL I
Rl:ha·s.e em lamentavel es- ra em um vasto bnra.cG
tado Ide .conservação. aberto na pista que vem de' I

. Vert1'ide é que o Governo Estl'ei to. E logo em S8gu i
conÚ'atou a sua reforma, e da, com um carro de pas'
essa parece estar sendo sageiros que teve de con

feita .com muito cui.dado. torna' lo, aconte�eu o mes'

Provavelmente a ve I h a mo •.. em outro bun'.co!
"Hercilio Luz" ficará co· Trafego interl'ompüio.
mo nova quando tal serviço Elogios ao Governo. E a in·
<:begar ao fim, o que se da- falivel Ipiada: "Eles, c.om::>

rá a julgar pela morosida- lião na bar,ca, julgar!! que
rle' com que está sando fei- ninguem mais preci�a da
to, lá por volta de 1965... ponte!"
Até aí, tudo muito bem. Tal estado de- COlli"as não

Muito llovavel o intuito de pode perdurar. Urge. pelo
�estaUl·a·la. Muito ace:rta- menos, remendar o que [';('

do o cund3ldo ,com que se vai estragando.
leva a efeito o serviço de Ta.par buracos - tiue se

Tegtauração. tem Iconstituido em tant0
O que não se justifica, pro.grama de governo.

no entanto, é o completo Nem todos vão na b�rca.
abandono em que se en- senhores!
contra a parte ainda não
renovada.

/
-----,

Quase criarias são os aci· COMO É GOSTOSO
dentes que o mau estado
àas pistas ocasiona. O C A F É Z I TO
Sabado á noite, por

exemplo, um caminhã!) en�

���'�$������%••�� ••

\������\����%\�������\��\:�;�:!:.�:!�:��!:=:�.!ô
sr e Isra Idll'. José Hulse; sr �
e sra dr. Heitor Ferrari; sr

e sra ;Alfredo Mussi; sr e

sra 'dr. Newton Avila; sr e

sru dr. Walter Wanderley;
sr e- sra Comte. !Castello
Branco; SI.' e sra dr. Laer

te Ramos; sr ,e sra He�i
que Stefan ; sr e sra dr.

Julio Doin Virira; sr esra

Moacir Pinto ; sr e sra dr.
Wa!mit' Mattos; sr João
JOS;) da Silva Junior; srta,
Sônia Araújo, erta. Dulce

Bepler e' muitos outros
convidados.

O casal sr e sra Walter

No clichê - Vemos o jornalista Flavio Amorim, com a

noiva, srta. Mé',l'ia Celina Lisbôa da Silva.

(hoje sra. Flavio Amorim

Dia oito p.p. I'
realizou -se

o Enlace Matrimonial da

srta. Maria Helena Mussi,
com o sr. Walter (ldattos,
regístrandot um grande a

contecimento social na Cio
dade.

O ato religioso, foi reali
zado na Catedral Metropo
litana.

A recepção aos cnnví da
dos .aconteceu na simpática
Associação A. Banco

-

.-:10'
Brasil.

Um gostosíssimo
"amer í- ano" foi
para Os presentes.

(Representante para iSanta Catarina: COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES STROBEL LTDA ..Praça General
.isónio, 45 - 4° And. - Sala, 1105 - Caixa Postal 1974

J.� CuritiQa - Paraná).

ij- A (O R D E O N VENDE-SE)
.

{
VENDE·SE UM, MARCA RICOMELLI. 80 BAIXOS,

2 REG1S'TROS, NOVO. VÊR E TRATAR NESTA RE·
flagrante, DAÇÃO, COM OSCAR SCHMIDT. '

�1t ii.., �"ii�L� � �l if��::?ti· � �:i��.!!:,.,�_,_.._�t-·�:.�:,!·::j;·· �:!'---=:'�-='-:::::-:::!.'1:'�

HOje, no Clube 12 de A·

gosto, acontecerá o !baile
de formatura dos Odnnto
landos de 1960.

jantar J R03sa fotografo, colheu êste interessante
servido no Instituto de Beleza 'I'rês-Joli

(Maria
Muito símpátída a sra.

Amcrica Lebarber chcn, a

conteceu -:::0 casamento do

jornalista FIávia Amorim.

Helena) Mattos
viajou para Buenos Aires.

Amanhã, na Câmara Mu
niçipal" !lcont�cel'á a sole.
nidade em homenagem

-

à
"Semana da Marinha". Es.
tá ·marcado para às vinte
horas.

Com um bonito conjunto Hoje, Da baía sul nesta

preto �. sra, Nadir Cariorri Capital, teremos o eomen

Marq�e< -aconteceu na' i-e- .... tado ski·'aquático!. Os es

cepção (lO casamento da qúiadores, foram recepcio
srta. Maria 'Helena Mus5i, nados pelas moças filhas

hoje, sra. Walter Mattos. das Pioneiras So'c·iais.

A "soirée" de Formatul'a
do Instituto de Educaçãô,
aconteceu muito movimen·

ada, na \sexta-feira que

passou no Lira T. C.

!nrêsirurare�s=··=····:··-
Escolas ilitares .

COO cursos doiarl.:91
;;Banco do';.Brasil

Assegure o seu sucesso em quaisquer dêsses exames, adquirindo os

pontos organizados por professôres especializados, civis e militares.
Pontos para: Vestibular de DIREITO (Cr$ 800,00 - ENGENHARIA

{servindo para Quinmica e Arquitetura, 5 volumes (Cr$ 2.500,00) - MEDI
CINA (servindo para Farmácia, Odontologia e Veterinária, S'volumes ....

(Cr$ 1.800.00) - CIÉNCIAS ECONôMICAS (2 volumes, Cr$ 1.300,00)
ACADEMIA MILITAR das Agulhas Negras, Escola Naval e Escola de
AERONÁUTICA (5 volumes, cada ·coleção, Cr$ 2.500,00 - Escola de MARI
NHA MERCANTE (2 volumes, Cl'$ 1.000,00) - Escob Preparatória de
CADETES DO EXÉRCITO (2 volumes, Cr$ 1.200,00) - EPC AERONÁU-
TICA (2 volumes, ' Cr$ 1.000,00) - COLÉGIO 'NAVAL (2 volumes, .

Cr$ 1.200,00).
BANCO DO BRASIL

Gracia Assis, MarIe Mau
rá Meira e Sônia Araúj o,
aconteceram elegantissi
mlàs no Baile de Gala da
Faculda:�e de Direito, :r.o
Lira T.C.

E:iane Mendes, um bro·

tinha elo futuro. Muito bo

nita e simpática ...

DecioCaldas Costa Morei·
ra e Claudio de Andrade
Teixeira, t,enentes do CTE.

"Bnurú", aconteceram
baile \rle gala do dia

p.p. no Lira T. C.

O Colunista, entrará

partir de ,-,manhã, na "O

PERAÇÃO DESFILE DAS

ESTAÇÕES'� para
-

o pró
ximo sábado no Clube da

Colina. Vocês vão gostar. ';.

Hoje, pela manhã regres
sarão os participantes do
Campeonato da P,e.sca Sub·
mari'[ a. Vamos aguardar o

vencedor .. '

nO'

.oito

D('sfile Ice Bandas e eli
:ninatória Ide Sãq 'Silve�.
tl'e, hoje à noite na Praça
15 �e Novembro, i prosse
guindo os festejos da Se·
mana da Marinha.

a

e FISCAL DE CONSUMO (cada coleção com 2
volumes, Cr$ 800,00),

Pontos completos para os exames do ART. 91 (2 volumes, Cr$ 1.200,00) -

Pontos completos para os exames do CIENTiFICO e CLÁSSICO (5 volumes,
Cr$ 2.500,00).

ESCRITURÁRIO do Serviço Público e Autarquias, OFICIAIS ADMI
NISTRATIVO, POSTALISTA, TELEGRAFISTA, ESCRIVÃO DE COLETO,
RIA AUXILIAR DE COLETORIA, ),.,LMOXARIFE, TESOUREIRO AUXI
LIAR DO I.A.P.I., ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS, ESCOLA DE
SAúDE DO EXÉRCITO, ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTI·
CA (Cada volume separadamente, Cr$ 600,00).

Tôdas as apostila::; estão rig'orosamente dentro dos programas ofi
ciais, com milhares de questões passadas em ·COl1cutSO de tódas as Escolas e

Repartiç6es do Brasil.
Atendemos por Reembôlso Postal. Para os Estados mais distantes,

enviamos por via aérea, sem aumento de despesas.
EDITÔRA INCA \- Avenida

I

Rio Branco,; 15.- Salas
1.708/1.1�, (Sede Própria) .::_ Te!.: 52-9865 - RIO - :aB.
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Si eu fosseura�ai Noel ...
Se fosse papai noe1, juntaria um jardim multicolo

rido de t�das as crianças pobres do mundo; pretos,
brancos, malaios, católicos, protestantes, judeus, espio
ritas. .. tôda a .g rande divers idade da espécie humana.
Sim, juntaria todos para a todos dar o que a dura vida
lhes negou. Faria aflorar sorrisos .as façes marcadas
pela dor, pela necessidade, por ódios e preconceitos.

Entrelaçaria com cordões de ternura e amor os

-ens coraçõezinhos ressecados.
Se fosse papai 110el ... daria, às mãos cheias, o que

riais tem faltado ao mundo: compreensão e fraterni
I::(:e .Custasse. o Que � ustasse, f'arí a todos entender
-lue a humanidade é uma só. Que todos são Irmãos. To
los. Lumumba, Eisenhower, Kruschev, Kenedy, De
ié:ulle; a Maria, lá do morro e o pequeno engraxate. Os
'i.ctotum elo mundo e o rebutalho dêste mesmo' mundo.

'I'crics tem os mesmos di:eitos ao banquete da vida
, h j.:lê,'ticl dccomposiçãn nas entranhas da mãe terra.

E ... ainda, se fosse papai noel, trataria de dar
-onselhos úteis como êste: ·comprar barato, comprar,
com pouco dinheiro, um mundo de bôas mercadorias, e"
que é só mesmo possível na popularisaima "Grutinha".

Sua
é Você ...

Vista-a com

bom-gõsto
escolhendo
TAPETES

BANDEIRA
- há mais

de 40 (lIlOS

a marca tradicional
do melhor tapête l

À venda nas bo(:s casas

II
II
II
II
II

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi
cicletas, encontram-se a venda na RAINHA
DAS ElCICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo
menor preço da ie idade. Rua Conselheiro Mafra
154.

II
II
II
II
II

Edilôra Globo S. A.
RUA TENEiN'rE SILYEIRA 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 .

DIVERSOS PLANOS DE VE'NDAS
Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone 2624
Interessados do interior queiram usar o

cupon abaixo:

EDITORA GLOBO S. A.
CAIXA POSTAL 259'
FLOJ;tIANóPOLIS

Queirarr. nos enviar prOpostas e plano de venda
1)81'a o ·curso lil1guaphone de

..... ,.,
, .

Nome:
........................................

Profissão, ••••••••••••••• •••••••••• 0'0 ••••••••••

Rua
',' , , . . . . . . . . . . .. N0

, .

CONSÓRC'IO �OE, D'ESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

2.a CONVOCA(AO
,

São convidados os senhores acionistas desta sc�ie
dade, para se reunirem em assembléia geral extraordi·
nária, no próximo dia 14 do .corrente mês, às 15 horas,
na sua séde social, à rua Conselheiro Mafra, n,O 72 _

1 a andar, nesta Capital, pára deliberarem sôbre a se
guinte

ORDEM DO DIA
10 Restrutul'ação dos estatdos socIaIs em face

da, Portaria nO 309, do sr. Ministro da Fazenda;
2° - Preenchimento de cargo vagos na .diretoria e

conselho fiscal;
3° - Outros assuntos de interêsse social.

Florianópol is, 6 de dezembro de 1960.
.�

OSVALDO MACHADO
Diretor-Pl'esiden te

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



São Francisco é Porto de Café: hoje � abertura
Estarão sendo realizadas na data de hoje as sole·

n idades de abertura do pôrto cafeeiro de São Fran
cisco do Sul, em nosso Estado, fato que representa
a concretização de velho sonho dos francisquenses,
bem como é dos mais auspiciosos para a econôrnia da

nosso Estado.
São Francisco, pôrto natural excelente, nos últi

mos anos, em virtude do abandono a que me relegou
o governo estadual, vinha ,perdendo aquela posição de

liderança que sempre tivera no nosso Estado. Com a

inauguração, entretanto, do embarque de café por
seu intermedio, São Francisco poderá retomar a an

tiga posição, voltando a ser o maior pôrto do Estado,
graças à iniciativa do I.B.C.

Eatarâo presentes àquela cidade, para o feliz

a..ontecimento, além de autoridades civis e militares,
o cel. Paula ISoares, dr. Darcy de Souza Canto, Antô
nio APóstolo, chefe do escritório do I.B.C. em Santa
Catarina e personalidades ligadas a política do café

em nosso país.

Resultados Positivos do Seminário:

Aprov-ado O Plano de Turismo para Fpolis
Em sua primeira reunião, a comissão especial de

signada para estudar o projeto apresentado pelo ·co

ronel Antonio Lara Ribas, no Seminário Sócio-Eco
nomico, sôbre um plano de turismo para a capital ca

tarinense, o plenário decidiu aprovar, por unanimida
de, o mesmo, tendo em vista a sua objetividade e a se

gura avaliação das 'possibilidades de Florianópolis no

que tange à indústria sem chaminês, O Trabalho do
coronel Lara Ribas compreende quatro partes: 1) do
cumento intitulado "Florianópolis e o turismo"; 2)
Possibilidades da Ilha de Santa Catarina: situação e

outras particularidades da Região em estudo; 3) su

gestões; 4) conclusões. À reunião da comissão espe
cial esteve .presente o jornalista Aramis Amorim, se

cretário da Comissão Brasileira de Turismo - COM
BRATUR, órgão da Presidência da República,
Entre as mais ínteressan- zo; 2) construção 'ce res

tes sugestões apresentadas tauilrntes em locais ade
pelo coronel Lare Ribas quados, com a somída ti

podem ".,.,' citadas as se- pica região; 3) constru
guinte.s 1) organização de çâo de pequenos hotéis, 'co
um programa de realiza- tipo "pousada", nas prín
ções a curto e a longo pra' cípaís praias catarinenses,

feito da capital. O debate
em torno da questão mobi
lizou conhécídos estudIosos
desta capíürl, bem cOlIlO
observadores do SESI e da
imprensa !�,o Estado da Gua
nabara. Desta forma, o

coronel Laría Ribas, com

seu esfôrço pessoal, ofere
ce à capital de seu Estado
um excelente instrumento
promocionaã de or!dell� le
gal das providências suge
ridas no documento, que.
será entregue ao prefeito
OS\t.lIjo Machado, com
uma documentação que
prevê a criação do Conse
lho e do Serviço Municipal
de Turismo.
Esta iniciativa pioneira,

nl1·s quais ainda não exis
tem balneários ou hotéis
de iniciativa privada; 4)
organização 'ce um plano
rodoviário lll1uni::ipal "do
ínterêsse turístico; 5) cons
trução de "paradas" em

pontos consideraldos.j de
grande lmportâncda tUrIS
tíca em FlOrianópolis, tais
como: Morros da J;.ldlgoa, 'c1_a
Cruz e das Pedras, com sé
'd es baseadas na' '�,rquite
tura regional, de cunho eu

ropeu; 6) abertura de' ca
minhos de acesso aos "cos
tões" apropriados à pesca
e à �I.'ça submarína.; 1)
criação da Comissão Muni
cipal-'�é Turfsmo direta
mente suborlü'natiâ ao pr e-

que o coronel Lara Ribas
'decidiu apresentar lao Se
mmario Sócío-Eoconômít o
de Santa Catarina, em sua

reunião final, poderá abrir
perspectivas novas ao tu
rtsm.o na Ilha de Santa lJ'.:t
tarína propícíane o o sur

Igimento der providências

de alta rentabilidade co

mo, !lar exemplo, um Fes�
tival f::,e Florianópolis fu
turamente dentro das' mais
perreítas técnicas do in
dústria sem chamínêj, O
êxito de t�:o isto depende-
rá, somente, da �ompreen
sâo dos interessa.dos e do
apôio I:;as autoridades e do
Povo.

In�ústria dO carvão �ede término �e
Central·s [Ie'lrllcas �!'tr���g�;��Ui�:�; I�f���

Os pentos que o ínterêsse
.

.

. nacional exige a continui-
dade da inf::ústria de ex-
/ tração de earvão e o seu

fortalecímentn em Santa
Catarina tendo em vista
que 'o carvão sul .aarínense
não é um carvão de Santa .5.

Cata�ina, _ é, Q, carv�o 'do
Brasil: nao e também LP11

produto l-IJra Santa Cata
rina e sim para todo Bra
sil".

,.

Florianópolis, Domingo, 1.1 de Dezembro de 1960

,Exterminar os BrancosPa,,'idários de Lumumba Ameaçam
na província.
Numa- reunião de parti

dários de Lumumba e fun
cionários das Nações Uni
cas crmstgnou-se segundo
lIa.:r.marskjold, Que depois
das prisões se fi"permith'.t
aos congoleses roubarem e

saquearem as propriedades
dos belgas" se OI ax-prlmeí-
1'0 ministro não ficasse em

liberdade.

As Nações trnídas ofere
ceram refúgio entre 1.600
a 2.000 bilancos que, segun
do cálculos, S·(' encontram
na províncía oriental.
Entrementes, .

a Comissão
Consultiva de H"ammarsk
[old sobr·e o Congo decidiu
enviar na próxima semana

umfa. delegação conciliató
ria de três meQ"lbros' a Leo

pofdviUe.

ordens hoje de resistir a

qtJj�quer esfôrço Que fizes
sem ali os partídáríos do
ex-primeiro ministra. Pa
trice Lumumba, para c�m
prír sua ameaça de matar
os belgas.

O secretário-ger-al, Do g
Hammarkjold, em informe
ao Conselho I:e Segurança,
revelou a adocão da enér
gilh medida depois que as
autoriaxies da, província
oriental adidas a Lumum
ba armeaçararn de'iapítar
alguns dos mil OU mais
belgas ra!:'.icados naquela
província, a menos 'Que o

chefe do Estado-Maior do
Exército. congolês, co.ronel
Joseph Mobutu, pusesse
em Uberda!de o deposto
primeiro-ministro dentro de
48 horas.
Hammarkjol deu b co

nhecer a a'�vertência que
.sôbre a nova medida dir1-
giu � principal l'i,ijn:esen
tante das Nacões Ui1itdas
no C ong 0,- Raj€sh",,�r
Dayal, ao. lugar-tenente de
Lumumba em Stanleyville,
Bernard Salumu.
O �ecl'etário-geraL· in

formo.u aa. Conselho de Se
gurança qu� :Eld.lumu anun
ciou ontem pela manhã o

plano ':::e prender todos os

belg'as residentes na pro
vincia oriental, chégàndo
até o extre;mo de "ameacar
nJ.."tar alguns dêles". ....-
Mais tar'.:!e.
Continua ·d i zen d o o

informe, o primeiro-minis
tro em funções da pro
víncia oriental - Manzi
kala disse, falan1do a lm

prensld., que todo_s os belgas
_da provínCia seriam presos
a menos que Lumumbá fi
casse em liberda!':'.e dentro
de 24 horas. Saiumu com
pareceu a ·entrevista e a
nunciou {me a ordem do
prisão seda. extensiva a' to
dos os bra·ncos radicado.s

Unias, encarre,gadas de

proteger a população civil
e Stanleyville, receberam

Nações Unidas, 10 (UP!)
- As unidades etíopes d'a.
Fôrça Militar das Nações

Entre as categóricas afirmações feitas pelos es

pecialistas em carvão durante os debates do Seminário
Sócio-Econômico reallzado em Florianópolis' avulta
rarn as relativas à necessidade de se dar consumo ao
carvão de uso local, cujos estoques tendem a aumen
tar, em face de crescimento da demanda do chamado
"carvão metalúrgico". Os estoques de carvão de va

por para uso local, deduzidos os consumos da CSN e
da SOTELCA, alcançarão um milhão e duzentas mil
toneladas em 1965, com um valor superior a dois bi-
lhões de cruzeiros. -

./

A afirmação de que é 'i: e
cessáría que a producao de
carvão dÚarinense 'al!lt'tn
ce dois fuilhões e trezentos
e cinquenta mil toneladas
para que as indústrias si
derúrgicas a coque possam
consumir Quarenta por cen
to do carvão nacionlal na
mistura - foi outra cora-

A PALAVRA DO COORDENADOR
GERAL, {DO SEMINÁRIO

Define o prof. Eurico da Costa Carvalho o

sentido do conclave que ora se encerra

Aproveitando a oportuní- consciente da responssbili
daae do enceramento, ha daíde que assumem, no es

pou; o, dos trabalhos do piríto ce ma��ridadé polití
ISeminário Sócio.-Econômi- ca dos partícípantes e no

co do Estado. 'ce Santa Ca- elevado espírito de brasllí
Varina na cidade de Flo- dade e integração que pre
rianóPolis, o prof.. Eurico. .sÍ'(:'Jiu às. reuníôês

.. Jínai�,
da Costa oarvafão=seu co- que se SItua o -lTllalOr sentl
oré cnador g,eral, feza se- do do cOl1"lav·e."

guinte. declaração a, "O Es-
tado". : Desta forma,. em poucas
"Os resultados i':6 Semi- linhas, o artífice de tôda

nário Sócio-Econômico de uma sistemática d� ação,
Santa Catarina\ ultrpassa- que teve mais dJe um ano.

ram :::'e muito a expect.ati- .patl)., se impor .
deffnitiva

va mais otimista. As con- mente no conc,eito dos ca

clusões eyprimem, lao la- tarinenses, quis· fixar sua

do de extr,ema vitaUda"de impressão final do esfôrço
da população, u�h ·noção 'que dará ao Estado �e

precisa cas limitaçõ�. MaR ,Santa Catarina novos hori
é na ascensão de postura lzontes de integlfação eco

democrática, na aceítação nômica.

jRussos !Dão
AI.moço a Jango

josa explicação da •.'a ao

plenário. do certame presi
dido pelo industrial Celil!)
Ramos.
Conelusões Objeti.vas:

Consumo J
Entre hs, conclusões obj-')

tivas lançadas pelos mem
bros· I:;a subcomissão de
Carvão '.:vultam as seguin
tes: 1) conclusão das o
bras da Solteca e co.nstru-·
ção de uma usina termo
eltric�.l na bacia cal'bomfe
ra de trezentos megawa tts,
com o. transporte desta
e.::.ergia para o eixo Rio
São Paulo, por linhas '=e
linhas de transmissão de
380 qUilote.s; 2) Construcão
de Usina Sid('rúrgíca "r::le
Santa Catarina, SIDE'SC,
que asseguraria o consu
mo de trezentos e Cinquen
ta milhões de quih,�.J.tes-ho
raso A promoção '::e uma
série de inve·sti!p�ntos com
plementares entre� os on�is
a Usina de de Beneficia
men_to de 1/2 milhão ':::e to
moçao de UIl_IJ série de
investimentos '!omplemen
tares, entre os quais' a Usi
na de BEmeficiamento '�e
um e meio milhão de to
neladas para dois, lnilüões
e ,trezentos e ·cinquenta mil
d?lal'es. Ca�cularam os pe
l'j tos, em ll1formla.çõesl a
reportagem, que os gastos
com a aplicação �e um pla
no ,glo.bal desta natureza
s�.ri�'1li da ordem de nove
�llhoes de I:;ólares. propi
cIando dobrar f.� produçãode carvão em curto pedo.
'co. Como parte final dêste
planejamento s·urge 'o. apa
relhamento de alguns Po.rtos catarinens·es, ·entre Os
ce Laguna e Henrique La
ges_êste último para,- a hrta
caça0 de dois navios e fa-

Fugiu O Príncipe Suvanna Phuma
Estão. sendo I esperados

par3, mais tarde outrot.'
aviões com fugitivos.
No a.parelhe:> que trouxe

Souvanna, estavam o mi
nist.ro da Fazenda, In
Peng, e sua família; o. da
Educação, Nhol1Y Abhay;
(I de comunicações, .

Vorsa
Vmng; o secretário do In
terior, principe Bo.un; o. de
Assuntop Sociais, Chau Si_
somang; o de Relações Ex
teriores Kham King, e um
coronel e um capitão.
Os fugitivos foram rece

bidos por altos funcioná�
rios do Camboja, e Sou
vanna e sem! aco.mpanhan
tes ficaram alojados na re

sidência qUe o govêrno
tem para hóspedes oficiais.
A principio, pareceu que

os para-quedistas, coman
dados pelo capitão Kong
Lee, haviam dominado a

�·ituação sem disparar um

só tiro, porém informações
po.steriores diziam que
dentro de Vientiane havia
tomado posição de luta
uma fôrça rival, disposta a

travar batalha.

PNOM PENH, Cambodja,
10 (U.P.!.) - O primeiro
ministro neutralista do
Laos, príncipe Suvana, fu

giu hoje de i1cu país.
Suvana saiu num avião,

co.m sua família e um gru
po de ministros de seu ga
hinete, da Capital lao.sia
ua, Vientiane.
Um alto funcionário in

formou que Vientane es

tava em perigo de conver
t.er_se em cenário de um

tremendo choque militar
entre- o Pathet Laos, co

munista, e as tropaé' do

�ovêrno.
Na manhã de hoje, ha

via-se informado qUe tro_
pas pára"quedistas leais a .

Souvanna e apoiadas por
tanques-e "jeeps" armados
haviam frustrado um gol
pe de Estado direitist.::t
contra seu govêrno.
Souvanna e seus acom

panhantes chegaram aqui
num avião quadrimotor.
Quase, ao mesmo tempo,
chegou um segundo avião,
mas apenas ocupado por
tripulantes,

ARGELlA RECE'BEU DE �GAULLE
COM BOMBAS

viado H Paris nota em que
expressa sua iniquietaçãQ._
pelo '.'.pressamento 'cl.e na
vios germânicos na ":"Osta
da Argélia, por autoridades
da Marinha francesa.

HOSTILIDADE
De Gaule chegou ao ae

roporto '�e Tlencen, ti. 100

·quilômetros de Orân" jun-·
to à fronteira marroquina,
num jacto militar eln'J que
viajaram também os mi
nistros da Defesa e da In

formação.
Em Elm!anin Temouchent,

OUVoU os colonos gritarem
por uma "Ar:gélia France

sa", ao. que um coronel �aa
comitiva respon'�eu com
um viva à Franç.fa., q,ue não
en-::ontrou repercussão.
"Esa gente se excita em

vão. Não precisamos gritar
mas trabalhar fraternal
mente" - 'comentou o pre
� idente.

CHOQUES
Em ti)da a Argélifa, ocor

rerann escaramucas entre
a polícia e os agitadores.
Não ha, porém, n_otícia de
mortos. E ao cair '::'3.. noite,
informou-se tanques do
Exército. .� caros blindados
estavam nas ruas, a 'Ordem
foi imposta.
Na capital, o.S estu'dan

tes espolhfaram prego.s nas

ruas, :;.onseguindo fur.ar os

pneus dos veículos que fo.r
maram! a comitiva do pre
sidente ::! provoran'do, '.1.
clusive, a paralisação <To
trânsito.

ARGEL, PARIS
Choque de ruf.l., entre po

pulares e polícia, explosão
de bombas e greve em qua
se todos os setores de ati"
vj':;ades, assinalaram a -êhe
gada,· o.ntem, o ,presidéh,�e
,charles De Ola.ulle à Arge
lia, para uma visita �e seis
dias em que pr,etene':! pre
gar 'a sua política pôr uma

"Argélia ar,"?elir..la.".
O presidente recebeu. em

Argel a notícia de que o

,govêrno alemão havia en-

- MOSCOU, 10 (U.P.!.)
O sr. João Goulart, vice
presidente da República

. dos· Estados Unidoi1 do
Brasil, foi homenageado,
ontem, com um almôço que
lhe ofereceu o minist.ro do
Exterior da URSS, segundo
informou a agênCia Tas::.
Entre os presentei:! à ho.

menagem figuram Alexei
Kosygin, Nikolai Organov
e outras altas autoridades
soviéticas.

JQ Bisa Garbo
LONDRES, 10 (U.P.I.)

_ O semanário "'The Eco
nomist" diss'e, ontem, que
o nresidente- eleit.o do
Brasil, sr. Jânio Quadros,
tem usado "táticas de Gre
ta Garbo" para ocultar-se
durante sua atual visita à
Europa.
Em um deL'pacho de seu

co.rresDondente especial do
Rio dê Janeiro, o semaná
rio declara que "usando
táticas de Greta Carbo,
permitindo. rumôres acêrca
de o.nde iria e não iria de

pois e rejeitando altiva
ment.e a sugefJtão de que
poderia incluir Washing
ton em sua viagem, o se

nhor Jânio Quadros tem
exibido bons dotes tea
trais". Quadros se encon

tra atualmente no Conti
nente e se efJpera que via
je de no.vo a Londres an

tes de regressar ao. Brasil.

1.251 Greves
Calarinense Que Se Destaca

COMO GOSTOSO;�m Menos de tarine'nse vê seus es;forços
·coroados \::e êxito do qual
'Calbe grande parc�la à Pro
fessôra Jurêma CavaI1azl,
pelos estudos primános, e

r.io. Colégio Catarinense pe
los seClundários.
i Será Paraninfo Ida Tur
ma o· Prof. dr. João Floria
no dos Santos Lima além
de outras homenagens que
serão tributadas.

Constitue para nós um

pI�azer poldermos cumpri
mentar ao dr, Oswaldo
Kersten e aos seus proge
nitores Will'Y Kersten e

Exma. espôsa com os nos

,sos augurios por inteiro
êxito em sua carreira nos
moldes de seu juramento
'ditado por Socl'ates e até
hoj e repetido..

Integrante de uma tur
ma na qual fazem plarte
lalunos ',je todas as nacio
,nalidades e inumeros bol
sistas latinO' - americanos,
dest!aca-se a pessoa de um

florianopolitanli o dr. Os
waldo Kerstens que colará
,grau em ato solene a rea

lizar-se no Teatro Munici
pal sob a pr.esidência do
Magnífi,co. Reitor Pedro
Ctllmom.
O jovem méIr3ü:o, o mais

jovem de todo a· turma, te
ve se,T.'pl'e destacado lugar
entre toldos os cole.gás, 0-

cupan do as funções dispu
tadíssimas em concur.so Ide
Monitor de Clínica prope
Idêutica Cirúr,gica.
Em ti/ata de 15 do cor

rente esse novo valor ca-

CAFÉO ZI TO

2 Anos.
SÃO PAULO, 10 (V, A.)

- o prof. Carvalho Pinto
governador paulista, anun

ciou que determinou o le
vant.9.mento das greves
realizadas nestes dois anos.

O resultado conhecido foi
de 1251 movimentos pare
distafJ o. qUe uma media de
duas greves por diá. Com
tudo isto declarou o gover
nador, São Paulo não pa
ra. PERGUNTA

Aquilo não foi bem uma chegada;
Eles estavam mesmo de partida.
Por isso é que a vassoura, consagrada
No mister. de varrer, foi invertida.

quando o sexo, parece, re·
sidir na cabeça de to.dos -.
Os homens, como digo.,

medianamente racionais
quando lhes convém, in
sistem na exploração do
pelo, pelo pêlo.. Se êste úl
timo pêlo, se relaciona com

cabêlo, também é discri
nação. Ultraje aoS" tra
jes, às convenções, à ma
neira de pensar, meditar
na mentira dos povos ami
gos, dos tantos Grandes
que dizem ajudar os me_
nores. Mentira de mundo,
de relações, - as perigo
sas são as melhores, mais
sinceras -, de homem pa
ra homem (quando é de
mulher para homem, a
coisa modifica), de naçã'o
para nação. Balela, bestei
ra de libertação, quando
cada vêz ficamos mais
amarrados uns ao.s OUtl'o.S;
ainda mais, quando as vi
das de milhões estão. de
pendendo da boa vontade

de errar ou não, de duas
ou mais pessooas, qUe fi
cam perto daqueles botõe
zinhos, deflagadores das
horrendas bombas atômi
cas e de hidro.gênio. Duas
pessoas - é o que infor
mam as agências nqticio
sas --, detêm a nossa so
brevivência. Gozado, duas
pessoas, como Adão. e Eva,
que fizeram de botõens, o

peregrinar-castiga-e t e r 12 o.
da humanidade -, e êles
não apertaram, imaginem
se tivessem "apertado!-.
Bolas, bombas, Hil'oshima,
Nagashaki, homens defor
mados pelos homens, im
prestáveis, mortos. Loucu
ra dos Grandes Chetes, do
(.�viador que carregou as

'célebres bombas - agora
êle está num sanatório,
brincando de bolinha de
gude -.
Viajens. .. ma1ens, é o

que o homem pensa. De
Gaulle também pensou.

Viajou. Foi para a Algéria
de povo diferente, vBste à
romana, stmdalias, quei.
mados do sól d'esértico,
lutando. para poderem vi
ver livres, da mesma ma
neira que 1789, os france
ses fizeram a Revolução;
Igualdade, Liberdade, Fra
ternidade. Mas a questão,
é a chata da discrimina
ção. Os algerinos ou alge
hanos, isto não faz dife
rença, estão recebendo ti·
ros e tropas, bombas de
aviões, e agora receberam
de Gaulle... com pedra
das. Arma rudimentar,
usada na pré-história, e os

maganatas de França, ,de
sejam que a Algéria seja
pré-história mesmo, fome.
cendo mão de o.bra e ma
téria prima bamtíssima.
Para acabar a pretensão
dos argelino.s, senhores de
França, é só soltar uma
das suas bem conservadas
bombas, ditas atômicas!

Mas não! A linha a se

guir, é a mesma dos Esta-I
dos Unidos: não podem
surrar o.S cubanos, ou sol
tar bo.mbinhas; só brigui
nhas e fofo.cagens pelo De
partamento. de Estado.
Ainda agora, aparece

rCllln uns cientistas malu
cos, lá no PaIo, em busca
do ho.mem perdido, ou o.

das cavernas. Pr'a que des
cobrir mais gente? Pr'a co

locá-los à mostra pública,
num circo? Pr'a fazer mais
discriminação.? Pr'a adian
tar os estudo.s antropoló
gicos? Pr'a que tudo isto!
Deixem lá os felizes, que
não nos co.nhecem. Nós os
homens moderno.S, discri
minadores, perseguidores,
saqueadores, exploradores.
Gostariam de saber, êstes
Pitecantropos, que a vida
nossa, e a dêles, está nas
mão.s daqueles dois ho
mens, o dos botõezinhos?

SILVEIRA LENZI

'Não vamos desculpá-los. Disso nada!
É questão que nem' vai ser discutida
Por nosso povo, atento à marmelada
Premeditadamente concebida.

Mas, formulamos nós, imparciais,
Que somos- e seremo& muitos mil
A perganta q·ue a. sã moral ensina:QUE FÉRAS!

Quanto ma·is os homens
se -conhecem, menos Se en·

tendem. Da necessidade' de
auto-sobrevivência, tiram
es motivações para explo
rarem e subjugarem os
seus semelhantes. Fazem
di.�c1"iminações quanto à
1)e�C, ao jormato da cabe
("(1., elo IJeico, do 1Jé e do
eoracão. Só nã:J jazem dis
cr:minacáo na hora da

I sexs:wlidade - e isto é
quase "Uma incongruência,

Quem precisa, de fato, varrer mais
Para fora? Se Jânio no Brasil
Ou se "seu" Celso em Santá Catarina?

Poeta Libertador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


