
"0 I8TADO" O MAL6 .A.NTIOO DlAR1() Da 8. C.A.'l'AJlUI.& F'lurianópulis, Sábado, 17 de Dezembro de 1960 '1

Há em todos os países

L
nem et círcensís, que a tan-

um problema para cuja so- to correspondem as sub-

lução poderiam os homens venções aos deboches car-

cooperar, pelo menosentre' navalescos e aos esportes
03 povos crítãos, se hou- profissionalizados mas utí-

vessem êles realmente que, • • • lizando-se das m'edidus le-

rido .acaitar e pôr em prá- .� , .� gais, como sejam as do en-

tica os ensaios e os exem· mundo" _ mais do que em evolucionista, no tocante à do seu trabalho e pelo tra- i dos seus irmãOs; de uma I primorosa col.aboradora sino e as da conscrição,
plos de quem nasceu para qualquer outro país, pode espécie humana, por muito bulho em prol dos grandes' disciplina exemplar e de ' dos seus pais e do seu es- para lhes dar educação e

servir-nos de Mestre ter o problema uma solu- mais rápido que seja, rela- ir terêsses nacionais - e
I
amor .ao trabalho, com o pôso em todos os labôres disciplina e o hábito, dos

Nosso Senhor Jesus Cristo. ção humana, antecipan- tivamente às outras espé- só depois dessa conquista utilizarmos a conscrição le- de que resulta para o po- bons costumes, Isso conse

No Brasil - "pátria dOI do-nos à solução lenta da cies animais, mesmo assim interna, estendermos, en, gal para mais amplos obje- vo, em geral, o pão de ca- guir-se-à com preceptores
Evangelho, coração do Natureza, cujo processo c o r r e Iparelhamente, no tão, aos demais povos emí- tivos do que os de uma da dia... de nível moral superior c

I tempo, com a sucessão das

I
gratórios da terra, os bene- simples aprendizagem de com uma oficialidade das

idades geológicas. fícios que aos nacionais já cunho militar, sem absclu- Temos o Estado quase fôrças armadas, de cujo
Para essa cooperação houvéssemos prodigaliza- tamente deixar de preparar qUE: adstrito apenas à fun- patriotismo tenham-se pro'

humana com a Natureza, I do: benefícios de uma edu- o soldado para a defesa da -ção de punir, quando seria vas graça de ter o grande
oastarla que adotássemos 01 cação cristã, acima de tu- Nação, como aliás já lem- muitç mais Próprio de uma Caxias como "condestável

cr itérí., de atender, prí- I do,
tornando o bras ileiro, brou um ilustre general do sociedade civilizada cristã- do IJWlério".

meiramente, às necessida-, que ,1'\ e mesmo, por sua nos s o Exército quando, mente, tê-lo aparelhado pa- Depois, .sim; depois de

des dos nacionais, educan- ind'!inação natural, dotado exercia funções senato- ra redimir o cidadão, edu- estar o brasileiro salvo de

do, disciplinando, apare- de sentimentos altruístas, riais; benefícios, em suma, candoo - de tal modo que tantas misérias que o RIpO'
lhando seriamente o ho- um fervoroso crente em de qualquer outra natureza êle jamais viesse a tornar- quentam e de tantas priva
mem brasllen-o para viver Deus e um sincero amigo que seja, desde que visan- se criminoso. ções que o enfraquecem,

d., à formação do caráter, Deixem as elites o seu poderemos abrir as portas
com que se distinguem os orgulho, os seus forais ca- do país à imigração espon

homens responsáveis, da ricatos de uma nobreza in- tânea, praticando um dever

turba multa dos fúteis e compatível com os princi- cristã de humanidade. An-

dos atribi liários, que sõ- pios de uma democracia tes disso, não!

menta vivem porque vêm os cristã, e afastem a preten- Isso porque, como povo

outros viver. são do círculo f'ecbado, cívüízado, já sabemos nos

nestes tempos em que se governar por nós mesmos,
concede ao povo o direito p o d e 11 d o perfeitamente
do voto secreto, pelo qual prescindir de normas alie
a" massas podem escolher nígenas

.

que se apenas fi
a. sua feição, e procurem

I

zeram a desgraça lá fora,
- isto sim - encaminhar, I nos outros países, ele. que
oriental' essas "massas", I são originárias, não podem
não oferecendo-lhes a.inda, I ter a pretensão de fazei'
como na antiga Roma des- felizes os brasileiros ...
moralizãda e pagã, pa- Arnaldo S. Thiago

IRMANDAD� DO SENHOR JfSUS DOS
PASSOS E HOSPITAL (DiE CARIDA'DE

Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Especialistas' de
Aeronáutica, fará de vocês Sargentos Especialistas da
Fôrça Aérea Brasileira. Quanto à mulher, isentá-

Matriculem-se no Curso Preparatório Noturno, que Ia novamente de quaisquer
funcionará com início no mês de Janeiro próximo, em ,ocupações que não sejam
nóssa Capital.

(
as ditas domésticas, as de

Não precisa ter o ginásio. er.fermag'em e mui especial'
Inscrições para matrículas e informações a partir

i
mente as educacionais do

de 20 de Dezembro na rua Almirante Alvim, 19. nos! primeiro grau - isso nas

dias úteis, das 19,30 às 21,30 horas. i cidades, porque nos cam

pos é sempre a mulher a

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, pre
vino os interessados que até o dia 27 do corrente mês,
às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital na sua

Secretaria, proposta em cartas fechadas, para o forne
cimento de Pães, biscoitos, caf'ê, e outros generos ne

cessários ao consumo durante o semestre de Janeiro a

Julho do ano próximo vindouro.
Florianópolis, 15 de

_

Dezembro de 1960.
José Tolentino de Souza - Secretário.

JNGR'ESSEM NA FAB.,E GANHEM Cr$.
23.000,00 à Cr$ 30.000,00

. MEN'DlfANC'IA EM, FLORIANOPOLlS
E soa DISTRITO' ,DO ESTRIEITO

I De comumv lacordo com

o sr. Osvaldo de Passos Ma

chado, P�efcito desta eapí
tal eonvídamos a todas as

Associações oU conjuntos
ele pcssôas que tem sob sua

proteção !)es'sôas ou l'amí
lias pobres, para compare;
cerem a uma reunião que
ra remos realizar no dia 17
do corrente. sábado as 19
horas, na �fj.}a da,s sessões
ela Câmara Munlcípal,
Edifício da Prefeitura Mu
ntcípul, a fim de se tratar

.

do grande problema da
mendícanc.ír emz Florianó
polis e Sub-Distrito do

iEstreito, especialmente
nestes dias que passamos
às vésperas 0.a,<: retas co

memorativas do rJatal de
Jesus. //
Esperamos o cornparecí , //

me'," to, pelo menos, um re- 1/
presentante de cada enti
dade �e assistência à po-

II
bresa, a fim de podermos //
resolver êste magno pro- II
blema. /I

r----------------------------------------------------------------

--x--

Hoje, na Policia Milíiar,
acontecera as ' solenidades
de Formatura da Turma

"Governador H e r i b e r to

Hulse". 'As onze horas; se;

rá oferecido um Coquetel
aos convidados. u

--x--

Bel'for e Taltíbio Del Va

le y Araújo, receberão ho

je, no Quartel da' Polícira
Militar a promoção de Se

gundo Tenentes, Os para_

bens do "Ra;dar", ..

--x--

Galeria das Sedas, A Mo

delar de Modas e' Veralu

ci:ll, estal'ão \repr('sentadas
no' Desfile das Estações
l.-oj" no Lira ,rr. C.

--x--

Na simpática Cidade d,e

Lajes, p_contecerá hoje,
uma' gránde festa no Clu

be "1. de Junho", Maria

Lucia Costa, receberá Ia faL
xa t;1_e Mi'ss Brotinho, de

Lajes. ,:: �it.._j
--x--

MARLI' MAURA MEIRA"
representará Florianó,polis,
na 6.a Festa Imperial da
Glamour de '1961, do Sul No clichê - vemos as criancas felizes, brincando com

do País, que será realizada o Papai-Noel, no Estadio da FAC, festa patrocinada
no di� sete de janeiro pró- pelas seguintes Sras.: Margot Ganzo Araujo, idealiza-
xim·-J no "1.0 d� Junho", Da I d h d C li' O O

-

IUI {ora a campan a os r., 1 ou 2 ; Ivone Avi a, Neide
Cidade de Lajes. Marli, já. Costa, Cléia Lobato, Leonida Vieira, IIca Azambuja,
foi Miss, Brotinho do Lira Leonor Di Bernardi, Ina Tavares Moellmann, LOllrd,�s
T. C. 'l'Rainha. do Clube 12 Assi.s, Kirana Lacerda, Celina Di Vicenzi, Doris Ramos
de Agosto. Tudo "azul"... Gomes, JY.Iaria Tav3ires, Vera Fialho Lemos, Virgína

'-'-x-
. .j' Borba, Maria Ramos, Florinda Ganzo, Esmeràlda Lins

Juça Ca,braI, acontecerA "Neves, Zaira Hulse, Miriam Petr:y, Sônia Consoni Rol
hojé, no desfile das, Esta- dão, Didi Peixoto e srta. Olga Lima. Nesta festa foram

t;ões no Lira T. C. Qufa,l se- atendidas oitócentas c'rianças, com gêneros aliment.ici-cn,
l'á, o mês que ela depres'� roupas, brinquedos e etc... - HONRA AO MERTTO.

II
A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se a pn ro II
lhada pata consertos, reformas e pinturas de /1
q ualquer tipo ele bie iclatas e triciclos, con tan do 1/
para isso com um corpo de mecanicos e pintores II
altamente especializados. II

I
-----------------��--------------�----�--------------,------------------------------

HOJE N OLIRA T. C. SE
RÁ REALIZADO O DES,FI
LE DAS ESTAÇÕES - VE

RANEIO, CARNAVAL, ALU
NAS, PASCÕA, NOIVAS,
.JUNINAS, FRIO E CHU_

VA, SWEPSTAKE. PRlMA

VERA, NAÇÕES UNIDAS,
VIUVAS, PAPAI NOEL, RE
PRESENTARÃO OS DOZE
MESES DO ANO, POR BE

LAS ,MOÇAS ...

--x--

Hoje, Enlace Matrimo.,
nial da srta, taiía Odila No

cettí, com o sr. Gunther

José Amrnon, às dezoito ho

ras, na Capela do Divíno

Espírito santo. Fdicida
des., ,

,
\! i

-� \, :

\ ,

r---
I

o�Ó6 di iJiAa�- /1v "'Wl'� a(t1,"
oSsociand �� ck 710Pln _ �

.O-se ao· �'tDfJol4esplrito festivMogno da '

o da, dataCnstandade .. formUla
�

i:�

votos de �FEUZ
seus iiI,

NATAL" e de "PAZ NA
�

TERRA Ao
- M

/ S HOMENS D�� eÔAVONTADE" Maria Terezinha, filha de Nilton Batista da Silva e

de Maria de Lourdes Fonseca Batista particiPa aos

ti
'

parentes e pessôas de suas relações O nascimento de

'"""'''''''''==�=_''''',.;;;;�I sua,. irmãzinha
Al1na !\IIa1'ia:, o.corric:. o no dia 8 elo COT-

.-' 1>--' -�' rente na Maternidade "Dr. Ctu'lps Corrêa" ....

.__-.�

tará? Aguardem para logo
mais", Ok?

--x--

A 'TV-Canal Seis de

Curitiba, que será iuaugu
rada no lll'óximo mês de

janeiro, ldia 19, tratou a

sr-ta, Norma Raspolt, moça

que desfilará hnjr-, no Clu

be �a Colina, no Desfile
elas Estações. , .

--x--

JOICE RAMOS. Miss Ele

gnnte Disca Dance, será a,

presentada hoje no Clube
da Colina, ° belo brotinho
foi eleita sábado p.p.

--x--

'I'erezínha. Dnrlng; uma

elegante curitibana, acon

tecerá hoje, no desfile das
Estaçõos no Clube da' Co

lina.

nhos Bar de Brusque será
inaugurado hoje.

�-x--

No Clube "Congresso" de

IJaguna, ho] e acontecerá o

Festival elas "Saias".
--x--

Teresa Busch, represen
tará urfi11 dos meses, no des

file de hoje, "no Clube da

Colina.

---.::::x--
° Colunista publicará Os

nomes de todas as partici
pantes no Desfile das Es

tações, na próxima terça
feira.

--x--

O Clube R. "Limnénse",
apresentará hole, um des

filei ,para a. escolha dei Miss
BroÚnho 1960. Ag-radeço a

gen tileza do convi te.
--x--

A srta. Bela Altoff, está
circulando pela Cidade,
procedente de Criciurrf... A

Élegante moça, participará
ele um desfile de fantasias

que êste colunista está or

ganizando para o próximo
mês de fevereiro,

--x--

Iv,Juta Noronha, a de
gante morena, da Rua Pre ,

sidente Coutinho, partici
pará rio desfile das est�- ições, representará o mes

de" ,

--x--

O Restaurante 'do Caí-li·

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

P,ARTICIPACÃO
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,-�
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Banca�a �overDista volta orgia . �e cargos na ma�ruga�a · catorze cargos
cria�os IJe�resentam Dlil�ões· a verloD�eira continua

A madrugada de ante-ôntsm foi a hora mais própria que a bancada
governista achou por bem encontrar um meio de encaixar catorze f'isca ís da
Fazenda que, aprovados em concurso com vagas contadas, tinham que ser

aproveitados por serem uden iatas. tA eterna vigilância. em Santta Catarina,
zela por sua elite. Haviam 30 vagas, passaram "14, nat.ualmente os'14 res
I antes teriam que "viver".

'E o govêrno do ar. Heriberto Hülso tem coração de manteiga. Ou me

lhor, coração de mãe. Sempre cabe, tom geito, no erá rio, mais uns f ilhos.
Pródigos, natu ralmente, porque são escolhidos a dedo. Os eleitos do tesouro.

E assim foi. Para que a mocada não sobrasse, o governador não se

pejou de telefonar para a AS$embJéia,' mandando chamar certo parlamen
menta r cabalando seu voto para dar maioria que aprovasse o meio encon
trado para que os pobres catorze rapazes não ficassem ao Deus dará,
E :'.ssim o povo "entrou A rristória não Se CU1L

bem" novamente .. Na case tando muito' do novo e o
do "eu pago, contínúo po- velho, é a seg-uinte: I) sr.
bre mas em compensação Laerte tinha eanclid:ltos
você d e vive bem". O PrD_ nos fiscais de Fazenda f,
jota imoral foi .aprcvad., provlrdos. O sr. Arnldo Car
pela madrugada, com o re- valho. candidato ao gover ..
púdio da bancada do PSD no, e já em plena campa-
e elo PTB. nha à sucessão do sr .. He-
Laerte versus Arolr11) rtberto Hulse também tí.,
Mas, a Que vem o empr - nha ox _seus "mennns,"

nho do sr. Heriberto:Hulse, para colocar. Como
-

as va
o Que declarou rio. Diário �,lis eram trinta e .3001'a
Carioca, Com, o beneplácito rarn catorze udenistas 1�0
de íntermedíários.. oue em cr.ncu r1'O dos "mais 'ld; ..

Santa Caj_'-_'rina' não havia ni.tas", deli uma briga V.OS
tcstilJ11entos? diabos.

ALA MOÇA
Partido Social Democrático

CONVOCAÇÃO
De OJ'dem do SI'. Pl'esi(lente, (;onvoco os senhores

membros da "Ala-Moça do Partidl) So:h11 Democrático,
)):U';1, lima reunião a Rel' realizada hoje (dia 17) às 15

hOl'ilS, na séde do partido.
-

Clovis B. Ferram _ Secretário

Loteria do, Estado de Santa Calarina
11ESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ONTEM:

500.000,00
50.000,00
80.000,00
20.000,00
10.000,00

Joaçaba
Cl'iciuma
Concórdia
Canoinhas
Florianópolis

- 1.:l95
4.�W3
1.46·1
2.264
2.800

CR::tí
CR$
CR::;
CR$
CR:;;

(idade Universitária de Sla. i(a·tarina

CONVITE(

o edifício c�a Faculdade

ele FiloRofia é o primeiro
que se ergue na espaçosa,
�ivifica'nte e unificado)':)
'CIDADE UNIVERSITIA'RIA
DÉ SANTA CATARINA, no

sub,distrito da Trindade,
sob o amparo da Santíssi
ma Trindade.
Para í'ue não fiQue ali

temporà;'iame,,, te s6zinho.
.omo barco desÉ,!"rrado, te_
rá em sua frente, desde já,
amplo e f('pousante j al'dim,
que q ligará às duas aveni
,elas que lhe dão acesso.

Será o JARDIM DE ACA-

DElMO, em homenag-em à
velha Filosofia Grega, e

;;W1S árvores �?rão phnta
das no dia 17 de dezembro
de 1960 8ábwclo, às 15 ho_
ras DOI: estu::'l.ante�,

.

com

pl'e'ende,r-do-se no têrmo
,"estudantes" também o"

professôrl's, porque o pro
fef'sor...deve ser Ul11\ perpé_
tuo estudante. "\
Florianópolis, 115 de de

zembro de 1960.
Henrique ca Silva 1F0ntes
-Encarregado dos 0studos
da crJJ cão d:'. Universidade

de Sacr.<ta Catarina

O sr. Aroldo Carvalho a

certa altura vendo qu� o
trtular G_'", }I�azenda, com i1

mao em allas�'.,., ia aprovei
tar s·ó seus candídatos, ,náo
ncou pelos autos. Foi todo
o mundo para a Agronorní
ca. Arclorto amurça renun
ciar. O sr. Heriberto Hulse,
que tem pavor a testarnen ,

tos iii como não podia a

provertar no Exevutívo a

moçada de ,deicão de seus
dei» i>ecretários· e otenden
do ainda (1 que 'o titular do
Interiur e Justiça ameaça_.
va l'enunciar, teve um"
idéia genial. Ligou para a

. Ass{"moléia, Que esta p!J.n�
essas -oisas, e conseguiu
já uma lei encaxiando o�
catorze fiscais. Chamou um

parlament:1.r ao truefone
pediU-lhe a.pôiu e foí ü
bas,!_nte. A ki pa:-;sou, Í(:;
sando o erário em alguns
n� ilhões ,:e cruzeiro".
Foi êste o fim da sessão dr;
nuldrugada. No dia seguin_
te t.eve mais.Mas é uma
história para a edição dt·
.amanhã. Inclusiv,e, o SI'.
Aroldo C:ll'valho foi à _\,_
sembléia no �ia seguink,
sorridente, .,;orriso candid�l
tura, agradecer a uns e
outros. E r.t.1.turalme-nte cá
balar para Que o movimen�
to "exPontâne.o�; dr colo
car o '<>1'. Heriberto Hulse
na presidência da UDN to
me vigoroso impulso pa l'�
comrpletar satisfação 'elo se.
nadoi' e de seu filho ex-
'fututro sucessor... '

Este. no e.lto comando que
exercia, disse aos seus '�a_
rl'S:
- A presidência retira o

requertmento,
- Mas não (pode! retru

caram alguns \dep:uta.dos.
No que o Búrigo respon-

deu:
/

_ Agora é tarde, Já ras_

guei !! !

Depois de muita complí
cacão ide muito riso, frutos

A Assembléia viveu, 'em da� "gafes" cometidos pela
uma da� tardes desta !3e- presidência, disse o repre-
m�na, momentos engraça- sentante de Crescíúma,
dJ>;simos, hilariantes, desllgando I) auto-falante
Foi )lm quá... quá. .. do Iplenário:

quá [medonho, Posso seI'. burro ...
O� titulares do Mesa, de ,

mas tenho .autnrtdade pa-
putado Rny Hilse e �, "ma- ra presidir :! Assem;
quinísta", Volne·y, não vcn- bléia!!!
do assuntos Iilmtportal1tes x x x

(impnrtamtes para êles, é JUSTIÇA P�RA �OS
tt:ldlo Q que se relaciona INSPETORES
com testamento I panamá, Os Inspetores Escolares
ampreguismo eíc ... ) para do Estado, estão 'revoltados
trutar, entregaram Q co- com a destgualdade em que
mando da. sessão, lao Vice, foram coolca:dos. Os pa-
Paulino IBúrigo. [Enquanto drões e os vencím-nms, são.
isto, '-'S ditos Presidente e fenln,tes, mal' a..s ntribui-
Secretádo, naquclo 1mrde çõcs, as respon�abilidades
quente. vestiram camlSI_ são as mJesmas; tudo sob h
nhas �ém golas �- (�aquelas Signo do, mesmo Regula
de carnaval '-, sapatinhos mento,
csporte �em meias, calção,
toalhinha enrolada na

mão, pegaram Ipm big cal'

rioho, e se tocaram, para a

praia, indo 'molhar os cor

pinhos no reino )doce de
Neptuno.
No .recinto da "mais fa

lada, c Búrigo 1.wesidia os

trabalhos, suarento, camL
sa desa'botoadâ, gravata
ancorada.

'

A !?el'ta ::-..Itura, o autol'
de um· requerime,n to pediu
des'iistência Ide uma ma
tél'ia ,'apresentada, no que
retrucou o Presidente:
- De acôrodo com a

DISSIDÊNCIA. " !!!
Noutra lo:casião, entrou

em foco, � reqU('rimento' da
Comissão ide Hnancas da
qual !fazem varte 5 �em
bros, jsemdo um dêles ()

pl'óprio Búrigo.
'

.Q.uanto ao easo da transferência dasapollce2 para ct Fundação,
.

o Governador J.orge _Lacerda, Se não tivesse desa
par�cld'o tao PI ematuramente, o "teriar�ahzado, como n_os prometêra

.. Na sessao da C:ongl:eg.açao em qUe minha proJilost� fOI unammemente aprovada, re
quen, ant�s mesmo de formulá-la quefO['3e c�mslderado Presidente de Honrada entlda?e o De�embargador Henrique�ontes, profeSsor Ilustre, por todos os
tltul.o�, .e o decano dos PrOfessôre[J uni
versltanos em Santa Catarina sendopresidente nato da mesma' o Diretor daFaculdade. A1?rovada, unânimemente a
PEoposta, o DIretor nomeou uma codüs
sao, composta do antor da proposta ed?S .

emInentes Professôl'es AlcebíadesSI!Vel'!'a
_

de Souza e. AIcide.;; Abreu paramml:ltalel!I a escl'ltura Institucional e
�l'ovldenclarem os demais ato[' exigidosa personalidade jurídica da FUNDAÇAO.O m.eu presado amigo Tabelião' EdsonJardIm se prontificou lavrar a escritura
em suas notas, sem cobrar quai��quer

. emolumentos que lhe cabiam por lei _

gest� de rara elegância, que desejo'�qui
consIg�ar com a maior simpatia e re
�onh�Cllnento. Á exceção do profe[J30r
I�1terInO Alves Pedrosa, os demais a as
nna.rarn (! .a. FUNDAÇAO JOSÉ ARTUR
BQITEUX. Ira mostl:ar, dentro em ROU
co,. no �eg1me a.utonomo e autárquicoda
Umversld!!de .. a ext.ensão e o significadode ['ua fInalldade.

Acho que, ao laelo
.-�._.�_.•._----

da Faculdade ele

Por que a diferenca de
venciment.os e de jlÚárias?
Não há, -nem !Jode haver
pstímulo, nem promoção!
Há elementos ele carreira

inicial, :MM-14, Q espera de
promoção há 9 anos!
São êstes Os métodos jus

tos do govêrnd que aí está!
Oi:�Jcrimil1ações e apadrL
nhamentos. Pouco. serviço
para os da panela e traba
lho duro !lal' o� oue só
querem cumprir as suas o

brigações.
... e depois, ainda ;têm

coragem �e (Jeitar entre_
vistas, dizendo descal'ada
mente, qUe t>i tudo bO'm,
tudo certinho, sem testa-I'mento e com, o máximo de.
justiçà. Que justiça... a Iclêles ! ISILVEIRA LENZI 1

---=-

As recentet� conquistas do fun
ciona.lismo público civil deram sentido
aGS assistentes de Ensino Universitário
(30 mill. Conversando com o Minié!tro
Clovis Salgado, certa vêz, em seu gabi
nete, eu lhe fiz sentir a dificuldade de
me afastar ela Faculdade. Perguntou
me o grande lll'ofessor da Universidade
ele Minas Gerais onde andava o meu

aSé>Íst.ente de cátedra. Mas eu não o ti
nha. Nenhum professor o tinha, na nos
sa Escola. Fui, então, autorizado a in
dicar á Congregação assistente de mi
nha diréta e imediata confiança e, se

surgiél3e alguma dificuldade, o opositôr
poderia lhe cabõgrafar que êle reafir
maria o que ef:tava autorizando. Desin
cumbindo-me ele tão agradave! missãO',
esclareci ao corpo cãngregacional o

ocorrido e não houve problema. Indiquei
o jovem Professor Dr.' Paulo Henrique
BIasi, hoje Procurador Geral do Edado,
moço qUe vem desempenhando a con

tento tão árdua tarefa. A Amistência de
,Ensino é a >lnte-sala. pára cát.edra. O
Professor Paul:::> BIasi, por exemplo, re

presenta', para mim, o que o Arcebispo
Dom Felício :representa para o Arcebis
po Dom Joaquim: coadjutor com direi
to á suces[·ão... O Professor Ferreira
Lima convidou para Assistente ao Pro
fessor Arí Kardec de Melo, tambem nos

so antigo aluno, qUe se conduz á altura
da confiança que lhe foi depositada.

Temo[J hoj e Universidade federal, re

presentando. belo estímulo ás nossas ge
rações, eis que c magistério universitá
rio é uma das mais apaixonantes car

reiras a que 5e possa aspirar. Estudem,
pois, os novos valores qUe começam a �·e

a.firma!'. Preparem-se para os compen
sadores sobressalt09 de concursos futu
ros. A velharada, sobretudo na Facul
dade de. Direito, está na última lona,
distante apenas dois ou treS! períodos le
tivos da compulsória constitucional. Di
zia-me, a respeito, o Professor Girão
Barroso (Universidade do Ceará):
'''Em Fortaleza, nÓ[l temos os nossos ve
lhinhos de estimação, mas vocês aqui
parece qUe não ficam atrás, Seu Rena
nat.o." E eu lhe respondi, á meia voz,
no Douto.ral: ,,_ Não provóque. Olha
que eU convóco uni colunista social, cha
mado Zuri Machado; êle monta uma pas
saréla aqui no Salão Nobre e faz um

desfile, patrocinado peloé' tecidos Ma
tarazzo-Boussac. E você, cearense, vai
caír duro prá trás ... "

\

".

Florianópolis, Sábado, ] 7 de Dezembro de 1960
r=

Deus, algum humor e não
turbar-me à alegria asso

berbado fígado, Aprecio e

degusto a boa th-ada, legí
timo filho desta terra que
o [faeeícioso rFl'ei Macuco
disse ser dos 'casos raros.

Queres fcoisa melhor do
que Isabel' �'ir oportunamen
te, com malícia e mesmo
em venenosa subtileza?

QU!3 se ha Jle fazer em
terra que, a� efetivações
do testamento governa
mental, deu rua à nova �o
que fôra efetivado o 'gover
nador?
� E� C!'lso, a nossa ter
ra. '1<·eli21mie·nte !
Deus :! conserve assim,

chistosa e sem bílls de>:
__

J

preocupada 'e mais dlspos-
.

ta tàS frechadas �10 espirl-
to �o que às concretíssimas
pedradas. dos. quebra-que
bras. Deus, a mantenha as

sim, alegre e ruidosa ao
l'iso da anedota, à jC'rítica
do apelido, iV euica da vaia,
sem coldres ostenl;iivos lH'm

tocaia:� lSinistras avêssa. à
cóleJ;a oue pel'dhra remóe
e explode anguinária.
Felizes somos que ainda

rimos à tabela d(' urecos
dos indispelnsáveis feijõe�<;.
Porque, Celso amigo", _

e nisso terás forçada inge_
d,ência e reSlponsabilidade
mtUito Igrande' - !!. coisa
está mais para o choro do
qUe ·para o riso, mais para
paredões \�uban.os p-ue para
ehistes !!e esquina, tal mo'
do I I!'!esfaçatado agem os
saqueadores Ido erário pú
b�co do pé de meia_...Yar _hcular.
E' !necessário salvar a

chalaça, porque ela alivili li.�

llre�ão e mantem a fé.
Fe de que has de Con

COl'er 'para melhorar algu,
ma; COIsa.

Pois não é muito o quepedimos,
Apenas respirar um DOU-

co �

Até mais,
VIEIRA DA ROSA

Bilhete
Caro Celso.
Eis-me de volta aos bL

lhetes muito emboa da
aljava, da ironia ilhôa .te
nham ':partido f'leehas mor

dazes, tachandocme de So
oral PÍJIlto <tatarineta.
Vale o elogio da compa

ração miniaturista pois que
Q famosso míssívísta se tor
nou austero gual'dião da
pureza democrátlea e da
probidade administrativa.
E vale. a facécia, por so

brar.ime ainda, J'rraças a

AcMs ao lume
A lendas da Amazônia,

dize�n Que existe um bicho
feio capaz de fazer toda a

sort� de milagres, o ML
nhocão.
Tem a forrrJ.I de uma

granrle .
,ro inhaca, corpo

languinhento e arrasta-se
sôbre as águas e charcos. ;;..
residência -=-êsse cf.J.valhel-
1'0 é subterrânea.

'O dr. Harriso'n Brown,
professor de geoquí�i�rJ. �a
Universidad'e fia Cahforma,
fez um estudo dos efeitos
das radiações atômic'as, na

humanidade futura.
Se os "Esteites" l' a Rús_

sia contim..Lirem com as

e�periências nucleares com

bambas de hidrogênio de
mil meg:atons de poder, o

negÓ-,io
-

vai í'icar pr·!to prá
xuxu.

O urofessor Brown já es
tabefeceu que só será possí
vel a vida, no subsolo. Te
rãq �e ser construídas rida
des inteirasi debaixo (h tC'r
ra para fugir aos ráios
gama que vão ser Os donos
do mundo.
De tanto fazer' milagre,

o homem acaba vítima dê
leso E' bem feito!
\úmos virar minhocões.
Ou, o (iUe é provável,

osso de minhosa!
S. Lima e Silva

--_.:-:�-:---::-:-----....:....._=================---

H1Isfo'r,'� rI!I U 'I ,8 VOfSI"d�rle �f���Ç�:��is�l, r:����ti::Pitfr�laa ���:;':i�
u Uu J II UuU ���:tr�ev����ô�y�·:g�� :ld��������, �d�

RENATO BARBOSA a regênCia do Maestro Carmelo Prisco;
III " a FUNDAÇÃO JOSÉ ARTUR BOITEUX;

Sempre me p-reocupei em pou3uirmos a Orquestra SinfoÔnica de Blumenau; o

r.ecursos de tal monta que nos possibi- Conservatório de Música de Bru�que; o

ll.tasse�n CU1'SOS de extensão universitá- Teatro Universitário, de Florianópolis;
l'l�; VIagem! de inte.rcâmbio cultural e o Institt'lto Histórico e Geográfico de
nao apenas.desportivos, dos nossos al{l- Sant.a Catarina; a Academia Catarinen
n?s; e, a nos, Professol:eL', frequentes se de Letras; O Mu[!eu Municipal de
VIagenS de obseIyação)� estudo, não só Lajes (Museu Tiago de Casho); o Mu
aos c�ntros congeneres maü.l adiantados seu de Arte Moderna e a Casa de Vitor
do Pl;u,s, como! principalmente, aos do Meireles, organizando-se nesta uma pi
exten.or. LeVeI anos 8. refletü· e a medi- nacotéca.
tal' soJ;Jl'e o assunto. No início de 1958
reque1? um!! "

reunião da Congregacão:LanceI
_

a IdeIa de organizarmos
.

llnl,aFund:;tç3;o de Pl'ofes�ôres da Faculdadede DIreIto de _Santa. Catarina, para aJ
ca�ç!!rmos a .tao be.lo objet.ivo. O patri
l11?lll_O respectIVO [!81'1a constituido de seismIlhoes em apólices da elívida públicaestadual e q��, destinadai.� á nossa Escola, no governo Nerêu Ramos, teriamde volt.ar �o Estado, em face ele nossafederaJlzaçao. Recorreríamos tambem a
?Opativos .particulares. Expús minhaIdeIa, no RlO,. a Edmundo da Luz Pintoem uma admIrável manhã, pas�'ada na�
�uele re?anto de in�eligência e de cultu
I a,

.
que e a casa amIga de Ribeiro de AlmeIda, 36, na Laranjeiras, e o Embaixador Se prontificou a fazer um donativode

_

200 .mil, em t.ítulos da Belgo-Min€ira,
ayoes. altal��en.te valorizadas, e cujo ,rendImento Ja faz parte de um prêmioanual.

Do "Diário Oficial" de 115 do· corrente:
RESOLUÇÃO N. 390/60

A Mesa da Assembléia Legislativa do. Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, con'
feridas pelo art. 11, item IX, ela lei n. 2, ele 23 de
julho de 1948 - ne,gimento Interno.

RESOLVE:
Conceder aposentadoria:
De acôl'do com o art. 237, Hem lI, combinado
com o art. 239, item I, da lei 11. 198, de 18 de
dezembro de 1954,
A Braz Joaquim Alves, n J cargo ele Assessor

Técnito, do Quadro do Pessoai da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado ele Santa CataI'Í
na, com os proventos mensais de sessenta e oito
mil setecentos e cinquenta (: rllzeiros cr$ 68.750,(0),

\)
inclusive adicional.
Palácio da Assembléia LegislDtiva elo Estado de
Santa Catarina, em Florianór,olis, em 13 de de
zembro de 1960.

Hu:y Hulse, presidente.·
Volney CoUaço de Oliveira, 10 secreLário.
lVIádo Olinger, 2° secretário.

Tão logo a notícia de!'::se ato, de verdadeiro (l

justo prêmio a um das mais altos valores morais e

mentais da atual geração, chE"gou a BruRqlle, RlW

tena natal, a cidade inteira se cobriu de crepe.
Houve' reuniões acaloradas, de homens de to·'

dos os partidos, ficando decidido:
10- quanto ao aposentado - ignorá-lo;
2° - quanto ao deputado Mário Olinger, tam·

bém filho ele Brusque, e subscritor do ato - con

sagrá-lo em praça pública, bustificando-o, para

que seus conterrâneos, pelo menos uma vez ao dia,
possam m_imoseá-Io com tomates fora de uso e ovos

"ao ponto". �

A admirável terra ela tecelagem, diante da 'as
sinatura do deputado Olinger, de�idiu mais tecer,
desde já, Gua candidatura à reeleição, em 62!!!

Vai ser uma barbada! E8perem e verão!!!

���

x x x
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I TITULO DE FESTAS: -- DE

H O J E a t é o 'd i a 2 5

em '6 PAGAMENTOSMENSAIS, sem
acréscimo algum#' isto

I'
I de 'A VISTA os seguintes artigos;

\ "'-, '�
r

p.\
f ,';

� -� ,Os máis graciosos modêlos em ,tailleurs
.....
� \,
}. ,

'--� ;
,

\

/ .\1,jJ: Y')
I " ,

Y'estidos de passeio e esporle'

As.mais lindas saias" blusas

Maillols -- Shods e Sla,ks

Teste Para Auxiliar de ,Escr'itório ,Coluna d� CLUBE DE DIR'E·TOR'ES LO-
A ACARESC, farlt realizar um TESTE no dia H) de JISTAS DE i

, FLORIANOPOUS
Dezembro para admissão de um AUXILIAR DE ESC�I.. .., ( "

.
, 1. Realizou-se dia 6.12.60 no dia 18 de Dezembro, se-

TÓP.JO. (Ambos os sexos).
.

de 18 anos 'e -'e.' no Restaurante do 'Oscar. rá um acontecimento fn-
É INDISPENSAVEL: Ter mais 111 I

"'''�'� I Pa.lace Hotel a última reu-
I bulos., para a petizada de

1I0S de 35. �. nião almoco ordinária do nossa terra.
Estar quite com o Serviço Militar '

ITer o Curso Ginasial ou equivalente Clube, do ano de 1960.' .5. A comissão encarrega.
2. Presidida pelo senhor da da Promoção de NatalINSCRICÃO: Até às 11 hs. do dia 17 'sábado no

Ari Melo e secretariada trabalha sem descanso paEscritório C�ntral da ACARESC - Avenida Leoberto
:jelo Sr. --Miguel Hermínio ra proporcionar _ este .

ano
Leal S/No - Agronômica.

Da ux, em virtude achar- um Natal diferente em

:le viajando o presidente nossa cidade.
Moacir, a reunião trans-

.

6. Distribuição de balas,
zorreu de maneira provei- desfile do Papai 'Noel pe
cosa, sendo os associados las ruas da ICinade, orna

que a ela comparecerem mentaçãc das l'UªS pr inci
.'olocado's a par das últí- pais, e· outras featividades
mas providências para a marearão in delévelmente o

Promoção do Natal. " Natal deste Ano 11a me-

3.' Foram estabelecidas �orIa de todos e princi
as bases para o concurso palmente das crianças.
3e vitrines de Natal, cujo 7. Dia 30.12.60, encer

julgamento será feito por rarnento das atividades do
ama comissão composta Clube no ano de 1960, sei

-los Srs, Haydée Assis, realizado no restaurante
Co' PIOf.. Walter Piazza e Prof. do Oscar Palace Hotel II

João Andrade Evangelista jantar festivo com o com-

Mentira" - [<'ilho.
,

parecimento de' todos' os I
4. A chegada o Papai I associados e respectivas'

Noel no Largo 13 de Maio, senhoras.

ALUGA-SE

- mesas na Secre-

Aluga-se, uma casa em Barreiros, à rua Moura,
11.° 78,. por Cr$ 3.000,00. �

<,

. Tratar com Bernadette Carreirão, no IAPI, 'Edifício
IPA,SE, 2.° andar..

ARMAI,EM COM MORA'DIAPREFEITURA,MUNICIPAL DE (ORLEÃES
NOTA DA $fC'RETARIA GERAL

NOTA DA SECRETARIA GERAL
. De ordem do Senhor Vidal Pereira Alves, Prefeito

Municipal' de Orleães, convido li todo. aquêle que se jul
gar credor desta Prefeitura, apresentar-se, por gent ile
za, nesta Secretaria Geral, até o dia 20 do corrente mês,
para a devida legalização e pagamento.

Outrossim, esclareço, que se trata exclusivamente
de transacões realizadas durante a sua gestão admlnís ,

trátíva, O{I seja a contar do dia ].<' de fevereiro. de 1956
até, a presente data.

Or leães, 2 de fevereiro de 1960.
Antônio. da Silva Cascaes Júnior

Secretário Geral

Vendo a Avenida Mauro Ramo!" l!'l6, um Armazém
de Sêcos e' Molhados com ótima freguezia a caderno,
bom movimento a dinheiro.'

Aluguel c-om moradia sob contrato até 1962 por
c-s 1,200,00 mensais. Base Cr$ 500.000,00, sendo 50%
a vista e o restante em 12 prestações.

Negócio urgente, não há intermediário, a tratar com

o proprtetár]o no mesmo local.
Ftor ianópolis, 12 de Dezembro de 1960

CARLOS GAINETE

II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare', II
Ilhada para consertos, reformas e pinturas de I
II qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando !IlII para isso (0111 um corpo de mecan icos e pintores II
i: a ltamcuts especializados. II

Jefone 3750. �.

,

e, pelo
)

preço

REPORTER FOTOGRAFICO'
AMILTO N

VENDEDORES
Ofereço ,oportunidade
a Illessoag jovens que

queiram t:rabalhar c,omo
IVendedores) Ramo Lucra
tivo honesto Interessa
dos apresentar-se .eom do·
eumentos e atestado de

conduta (lo Senhor Antô·
iDio Carlos

,
Hotel Cruzei

ro Idas 18 às �O horas.

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

EM
qUALQUER
VIAG�M
AÉRbA�

PARA
QUALOUER'
LUGAR \.
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• ti •
. a rua Tenente SIlveua, 42

�- '-\ii> lt!t. W. ..... -- ... -----• Ao - ---- U� - - - - - ••� :;:·-,,��ssi-ii"""i�3������a;�iiiiiiiiiiiiii=
{li{ HENnJ(�ll. I'RISCO DRA. EVA B. )(HWEIDSON BICHlER �b%U$s:,.S%"!U%Sh%$"'SS%SSSSSSSSSiSSSSSSSSS'

CUNICA DE SENHORAS ECRIANÇAS li c. K VIE'GAS ORLF; .

r Advogado

I, r.lJ ,t,/\li1/\, �" ANDAR I"ELEFUNE, �248

1163 -

��"'t.�':.�",,�...,.��........-y�"""""""'��'Y."." ••

PAJU r�(l

rli.. - el\olc., til A<lul�

ç;ur&o de t.peclalll"9lo no BOIPI,..
' .. I dOI !lervldorel do .ftad�.

(SerViço do prot. Mariano Ct AD-
crace j . Cououa•• : pela m.nhi DO

Hospital de carldad.: ' .... ,.rele el..

16.::10 �lDra. em tÚante no ooq.wul-
tório. à Rua Nuns. iii achado, 17,

esquina <l.a Tlradln,..
·

- T��.

2766. R8'lldêncla - Rua •.,t

chal Gama D'lllo. D.O UI. - Tal.

Ili!O.

nn. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela l'ao1&14.ela ,NUlC!._
nal <I. Kedlcln& da Onl,_14&4.

110 ,BrU1l

E,-In�erno por �.onoureo el•••..,_
"ldade_Elcola. (Servt90 dO PrO'.
octt. vlO Roltrlgua. Llm.). az·
Interno do Serviço d. C1rUrat. 40

Hospital I.,Á.P•••T.C. 40 KI0 d.

Ianeíro. MédIco elo HoaplMl dt

Caridade • el. ..ttl'1l1d&4. pr.
Carla. Corre •.

DOENÇAS D. S.NHO&A8-
PARTOS -' OP.RACO.S -

PARTO SIlJl: DOR pelo m4t04o
p.lco-profll,,'loo

Consultório: Ru. Joio PintO II. 10.
dM 111,00· à' 18.00 hor... Á"Ddt
00111 hor.. marc.el.. _ Telefona
10111 - Re.lellncl .. : RIU Genlra'
Ill,tt.Doo\1M II. lU:

CAFEZINHO, N10!
CAFE ZITO!

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

EscritórIo _ Rua J'.ellpe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

ResIdênc1a
Adolfo Kon(!er na 27.

Çalxa Postal ta•.
Telefone - aaa. I iL

�S1NO
-"

' fIIII'
A VENDA _NAS

BANCAS ot IORNllS
\ E REVISTAS

f

/

Ilk_ LAURO DAURA
(LINIC,A ••�

h'W",,\�!,It&' am mol�'I.. Clt ...
,. '1"'''. t vl&. urinar!... cura ra..

1" "I ,. ... In!ecçôe. a�el... or6-
" ••• <lo H'llfélho .enl\o-urla6r1O
.,r. "n!},," Ot "'XOI. Doeaou do

1..n ... ,.�l..hn Dlgelt1,o. dO .......

" .. r'·'1OO Hor'rlo: IO� .. II •

� ;., a' � bor.. - COElflÚ'6flO:
r.'la Tln<1ent •• I! - 1.Q ullal

Fnm 3241\ . R ..ldlneta: ...

� lJ!lcer<la COUtlrl/:10, ii _�Ob'O.,a ..
�:;,l1�nb. rOA' 1141'

VirgUlo Diil

".. Coaaelhelr. lbatra" 110
Telefone 8022 - C·xa. Postal USiI

Inderpço Tel�lráflco ESTA nO

DIR.I'('UH
Itnt!tll' de Arr,,(ja ft�'l'",�

t<;apeclaHat.. em moléstia. de an�! e rrc to
. Tl.:'atamento de hemcrroídaa, fi.tu lu, .t4l.

Clnr.ia &.D&!
CONSULTORIO: - J?,ua CeI. Pedro nemoro.

Estreito

TI. R X-N T.

OomIDII'0' Fernandes de AiJlI\IIG

OIVQldo Mello - F1á,'io Alberto de Arnurrm - Andt"i

Nilo Tadasco - Pedro P�ulo MlIdili<lo - _tury �lll(·h ..
110 � Paulo da Costa Ramos � Carlos A. Stlvelra Lerizl

-

DENTADURAS INFERIORES ---------------------.._._-_
.. _-._ ..

Escritório. de AdvocaciaMiTODO PROPRIO

p'rXAQAO GARANTIDA
,

COLABORADORES
Prof. Barrelroj Fiillo - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabra.
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Ju v�naJ. - Pro t ,

Manoelit·o de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa ......,

Dr. Ruben Costa, - Prof. A. Seixas Netto -- Waltc:

Lange _ Dr. Acyr Pinto da. Luz - Al'Y Cabral Teive -

Doralêclo Soares - DI'. Fun t ou ra Rt'Y - l lrnar T'n rva lhe
- Fernando Souto Maior .i: Rui Lobo -- Roze�r.Q V. Ltma

Maury Borge. - Lázaro- Bartolomeu

!tu.a Felipe Schmldt, 14 - 2_0 andar - ·1'·lorlo.nOpulll
Dr Acacro Garlb;lldl S. ThIago

DR. MOORRIS SCHWEIDSON ur. Jose de t.llIunda Ramoli
Dr Evllá.slo NelY Ca.OIJ

Que.stões Trabalhlstas -- Causus crvets, couie rctaís, crtnu

riais e ríscaís - Aduunístração de bens - Locação e ven

da d� Imóveis - Naturailzação - Inventaríos - Cobran

ças -- Contabilidade- t'scr�·as, balanços, anáüse.. � Çlerlclu

CIRUROlAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAjMENT'OS DE· CANAL

RORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 nor as

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 hora..
'

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

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

._- -<-----------_._-------

LOTE f·U8Ll(�ID .. 9.
Osmar A. Schllndwelm - Aldo P'ernanO",;:
- Ivo Frutuoso.

I RIPR.SaNT!"T.

o.,re••• taç6.. ,.. 8. Lar. l..tclà

I 11101- Rua Seu••r Oul.. �t -- ,,, l. s�e7

,
'feL BitS.

1 � P••I. R.. Vlt6rfa 167 -- 1.'-�" J �, -

"411. Jt-8'�'
�n'1<:C! T .. It'ltl'áC!('Q dfó UNITIHI PRI1Hg j 1 . PI

AGINTIES I c.OnRJ:SPO!,DJlNTJI.."
•• Ta-do. <te .anlefplo. c' '�A "'lT..\ CA l' A R;r'iJ!

.lNIJNC •. Jf§
�".'A.t,· Mtatrllt •. d. acordfl ('to•• tlilb... '. P19 .. lar�J

t\'fENDENno DIARIAME"NTE NA

MA JERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVtÇO DE RA'OS X

veude-se ótimo lote, sito à rua Urbano Sa lles.
área 400 m2. Inform:ções Edifício Monteni»,
3° andar sala 305 -- fones 23!ll - 2867.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se 10tM
1 longo prazo sem juros, sitos á- rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenclárla. Podrndo o comprador construir sua

,�asa, Imediatamente.
Vendas: Edlfirlo MontepIo 3.0 a.ndar - Sala 305

Fone 2391 e 2867.

I
Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar _- KloM '

Torax - Ossos - Intestino, etc. -,Oi!!t�rosalpingograCia Radiografia Ohsltlrl"I'.

(Gl'liVldêz) - Radiologia Pedlátrica.
DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MAHCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmmO
ENDER!ÇO: Rua Irmã Benwarda sino õníbua l por

ta <Almte. Lamêgo). às 21,00

I!nrliolol!;stas: DR�, A. J. NóBREGA DE OLl VEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

UH. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

I I O I: ..\I: I O: 2as. -_ 4ns. e Gas. - das R,30 às 11 ,:�I)
horas
:Jas. e âa s. _ das IR às 20,00

DH. ,JOHC�� SEARA POLIDORO
IIOI! r\HIO: 2[15. 4:1s. c Gas, - das 19,00

hOJ'a�

.'\SSIN ATUR.A. I�NUAL 600,00

E l.

(UNICA SANTA CATARINA
(finica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

::ln s. c 5ns. _ das 8,00 às 11,00 hora s

C00iSUJ,Tli!-110: Felipe Schmidt. I!) - }O andar
_ sala 2.

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

l O T·1
Angust,ía - Complexos - Ataques - ManJa..�

I'Problemático Afetiva e sexual
I Tratamento pelo Eletrocboque com Roe/nesla

•

I.
Insul1naterapía -- CardJozolorapla - SonoterapIa e •

Psicoterapia IDIleção do.!> l'slqulátras -

DR. P!l!RCY.JOAO DE BURSA IDR. JOSm TAVARES IRACEMA •

: '
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

: �ONSVLTAS: Das 15 às 18 horas :
• E-m;lereço: Avenida Mtl.UfO Ramos, 2!i6 (II

: (Praça Etelv.ina Luz) : Clillica _ Prótese - Cirurgia Bucal

: e ett..c .,..e4...... (, naio X -_ Infra Vermelho
• 10 - Disco Dance com atl'acões.

I

.. ] 7 IL- Desfile das Estações
• I' reparo de cavidades pela - a lta velocidade

I
i·ti $.et................... ",)- "S'

� " I f t'l' t· I
IlORDEN AIROTOR S. S. WHITE

II S T U D I O J Ú R I D I ( O ·lt. \ o�'s_ 3;{ ��ra�:�;�e��i��ra�__ � aC::�'I�:Íl���s 1::10:�::S,_ ou
R�R JeI'Ônim�o���1Ii��·i016 � �.�s���::�a� Fone 2225

S S ExelmtÍvamente com horas marcadas
llmmer. enhoras ou senhoritas, \·estidos _

Maurlc10 dos Rels -- advugado compridos rigorosamente; Dr. Helio - Freitas

I Norberto Brand - advogadlJ i DOENÇAS DE SENROR?� IAdvocacia em geral no Estado de

J
TACOS DE lUXO - Comunicacão PAR'I'OS - ClRURGlJ•. --.

• Santa Catarina Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci CLíNICA GERAL

! I Consultório: Rua Cel. Pe-
; (a em Joinville informa a seus distintos fregueses que
• Correspondentea: INCAS REPRESENTACõES LTDA. estabele.cida lle.,ta

dro Demoro t'.621 � Estrel-

: INGLATERR.A BRAB1:l.J.A

I
Praça Ed. Hotel Royal,

�

deixou de se'1' seu representante. to. das 16 M 19 horas la.) 1a- '

� ESTADOS UNIDOl:3
.

RIO DE JA,NEIRO Para qualquer pedido, ilustracão ou consulta sobre do da F'-�mácla do Canto).

: ARGENTINA SAO PAULO TACOS LAMBRIL, SOALHOS, �tc. queira. dirigir-se Res.: _4011tos Saraiva. 470

6 EC: SUL A.Ml!lRICA 50 andar Jiretamente a Fabl'i·. n Mediante' preços especiais. - Estreito .- Fone!' 2322 e

I�. ,
• Fones: 2198 e 2681 Prat:a Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Joinville. 8387.
� 6•••a•••••�.......... V ,\"����%XS%%S%%�;S:S$$%%%SSSSS% � ,

1 S O F R E D O F" G A DO! j Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla
f4 Rins, NCl:vosismo, Reumatis.mo, Prisão de_ Ventr�,. DR GUERREIRO DA FONSECAI Impotencla, Cansaço, Doenças do Aparelho Dl- • .,

gestivo,
.

do Estômago, Doenças Epáticas e para
I

outros males! ;..Ião Desanime! Peç.a-nos hoje mes- TnATAi\IE.\lTO das SlNUS1TES sem operação pOl'-
mo, se não encontrar nas farmácias da sua cidade VLTRASO.\i e IONISAÇÃO. EXAl\(ES dos olhos c

I:ECEITA de óculos com EQUIPO BRUiSH-LOMB.
.
EXAME de OUVIDOs., NARIS e GARGANTA por MO

. I
PEnNO EQUIPO RHENOL (úni.co na Capital) OPE

I RAÇÃO de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEP1'O- e

ISIN.
USITES pelos mais modernos pro2es�M. Opera em

todos os HOSPITAES de Florianópolis.
.

CO.\l'SULTóRlO - RUA JOÃO PINTO 35 (em-

I·
(rente a Radio Anita Garibaldi).

RESIDÊNCIA -:- RUA FELIPE SCI�:'LDT 99 _

FONE - 3q60.

DR. SAMUEL FO'NSECA
CIRURGIAO - DENTISTA

. CA.NCER DA P É L E'

- ou

I���;;�
(Diagnósti,co e tratamellto)

DOENÇAS DA PÉLE _ SíFILIS
ÇÕES "'""7 PLÂSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ - SCHWEIDZÓN
DEPILA-

-Multi-Plantas - TATUABA
Especies Page

-MÉDICO-
Assistente da Clínica

Demarlológica e Sifiliográfica da Faculdade de Medi
cina do Parana

('O�.sULTORIO: Rua Trajano. 29 - '10 and_
ATENDERA' DURANTE O MÊS DE JANEIRO Que alguém disse, operam milagres curativos.

. Laboratól'Ío Veg. PagéI ;i Rua Duque de Caxias, n.o 208 - Pôrto Alegl'e
1 Enviamos pejo Reembôlso Postal ou Aéreo.

f C'%�$�S�S�S�,..�S�S�S�s�s�S�s�%�S�S�S�s�S�S�S�f..�,....�s::�%�%�S�%�%�,.�":::"'r-��m�.,,�í'��.,..�%�{�%:!���..
. n---------------�--------------------�------

. Bicicletas Betstar
Apartamen,los: ALUGAM-SE

AllIgam-;:e ápartamentos de fino acabamento em

p:·ed.io I�eceri�-constrllido, com espetacular visão pano
]'a�rllca da bala norte, ponte HerciJio Luz e todo conti
r:ente: ��enas dois apat'tamentos por andar, contendo 3
dOl'�l11torJos, ampla sala de jantar, banheiro completo
cozlllha espaçosa, terraço de sel:viço com tanque, quar
to e W,C. de empregada e garage. Nos fundos ótima
praia para banhos e ótimo local de pesca.

Ver à. rua Almirante Lamego e tr�tal' n,� J Ih
.

!VI I
" na ena

, LI ler a l'UI1 'rl'ajano 4-C.
.

.!

A venda em suaveis prestações mensais na RAI
NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154. ARQUITETONICO

TOPOQRAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TtlVIBRES. ETC.

Peças e acessórios, para ql;!alquel' tipo de bicicleta:
pinturas simples e jubileu, consertos e I'eformas, só na
HAINHA DAS BICICLETAJS, Rua Conselheiro Mafra.
154.

.

V E N D' E· S E
VENDE:SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

1 :0, com boas dependências, claras e arejadas, fôrros em
a.to relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, gl6boS
la�npadas e grande quintal. O referido imovel está no
n.JlIlhamento e desocupado para pronta entrega. Negacio
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a Qualquer
11ora. A venda é pOI' motivo de vIagem.

Se sua bicicletli está velha? uão se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe n�tol'nanl
J1o\"inha em folha. Rua: Conselheiro MafI'a, 154.

LUSTRA-SE LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
ger;·jço rRpido e p�rfeitD. tratar com Hodl'igues e

F'l'eifas à I'ua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Nerêu Ramos, 13

Florianópolis, 9-12-60-
Rua Nerêu Ramos, 5

ou

/

EPEL

I

,SO(IEDADE PRO' DESENVOLVIMENTO DO EST'REITO

e e

Em reunião da Diretoi-ia,
do dia 6-12-60 (65a.), a Co
mi,,�ão encarregnda de tra
tar com as autoridades
competentes, do grave pro
blema dos .moradoros do
Bêc o Caramurú, com suas

res idenc ias seriamente a

Esta Scc iedade apela l'En procurados
aos senhores comereiantes 1l,211te.
c industriais do Estreito Plorianópol!s (Estreito),
no sentido de colaborarem, -om 14 de dezembro de 1960.
fazendo sua propaganda Celino Camarco Pires
através do Boletim quo Diretor do Dep. de Pesqui
será impresso, os quais se ;ia e Publicidade.

e c onstanternente

pelas enchcn-
seus trabalhos Do último noticiário ela DO PACIFICO - Realizar-

que foram concluídos jun- Co "feelel'ação l\I.lcional do 1 ,.;c 1_ em Lima, Capital de

Secretário da' Comércio para o Estado de Perú no período ele 12 a 2[

Saúde, o qual declarou que
I Santa oatarína, através da I de outubro de 1961, a II Fei

a solução do caso estava! l<'ederação do Comercio, dES- i rà Li ternacíonal do Pacífico,
na dependencia de suple tacamos i igual? de 1959. :fI: teressados

mentação de verba especi· FEIRA INTERNACIONAL LE l deverão 'dirigir seus pedidos
fica, que somente o Sr. Go- LYON_Fra'Dça -_ Exportado- i à Embaixada do Brasil, à

verriador poderia determi res (h tarínenses são convi-: Av. Com, Espínar 181, Mil r_;
na r: dados a participar dessa' I flores cm Lima, Rep. elo

- foi nomeada uma co Feira Internacíonal, bastan-j Peru, 'sol;icitando inforn.a

missão com a incumbencia do snderecar seus pedidos I ções pormenorizadas e con

de venificar a causa por-I ao sr. Clodomir Leite, Presí- I dicôes. .

que a agua encanada não dente da Comissão

perma-l'
ACORDO DE COMERCIO

está chegando nas residen- nente de Exposições c Feí- - O inteiro teor do Acordo
das loca.lisadas nos mor .Ls - D.N.I.C

..
- :alácio .do I

Provisório ele Co:mérc:o. e Pa

ras, em face declaração de Traba.lho '- Río cie Janelrc ;''':,:;cntos Brasil-Grécia, er

diversos moradores; '-- Estado dra Guanabara. I tá publicada no D.. 0. de 24,
diversos moradores O período do. certame é de It' IX.BO. pg. 12906 e ,seguin_

do malfadado Bêco Cara- 4 a ]2 de março de 1961. teso
-murú, .se tornaram socios FEIRA INTERNACIONAL
desta entidade, ao verifica'
rem o interesse demons

I.rHdo pela sociedade por
seus problemas. ao relatá
los' nesta reun lão :

.

- foi deliberado também
se 'tomar providencias ]\0
sentido de tornar esta en

tidade, de "utilidade pú
blica";

- em reunião' da Dire
toria, do dia 13-12-60 66a.),
esta Sociedade contou com

! a presença do Sr, Nereu do

I· Vale Pereira, que trouxe

sugestões para a solução
I do problema do esgôto pa-
ra o 'Estreito, entre elas, a

de tributação de 10% sôbre
o valô r dOR imoveis o que
não foi aceito pela maio-
ria;

.

- ainda com referencia
n.o caso do Bê co Caramur ú,
foi decidido que se pedisse
uma audiência ao Sr. Go
ve rnador do Estado, para
se tratar da suplementá
ção ela verba;

- o Sr. Presidente desta

OPORTUNIDADES COMERCIAIS

ACORDEON

entidade,
membro

na qualidade de
da Comissão' Mu-

VENrm-SF. UM, MARCA RICOMELLI. 80 DArXOS,
2 rrEC1!S"rRO�, j(J"':'GVO. V:í!:R E' TRATAH NESTA nE
DACÃO. COM OSCAR SCHMIDT,

PARTICIPACÃO
1

Sy lvio Rigue ira Peluso
e

Wolga Machado Pel uso
Têm o prazer de participar aos

de suas relacões o contrato de
filhos

.,

Arnaldo Delpizzo
e

Zilda Sá Delpizzo
parentes e )1eSSÔas
casamento de seus

F'Iorianópólis, 7 de Dezembro de 1960,
ELEONORA c. PAULO CESAR

Rua Hermann Blumenau, 42

Florianópolis
Rua Coronel Cabral, 49

Tubarão

PARTICIPAÇÃO
Sa lvi o Guilhon Gonzaga Miguel Daux

Anita Athanazio Gonzaga Lidia Boabaid Daux
Participam aos seus parentes e pessoas de suas

relações o contrato de casamento de seus filhos
'I'erezinha e Miguel Hermínio

TEREZINHA e MIGUEL HERMíNIO
CONFIRMAM

a vista

n ic ipal para assuntos exe

cutívos, comunicou que deu
seu voto favorável à insta
lacão da linha de auto-lo'

.

e cen-I
P' E R O E. U - S E

A Cautela n.? 1 038/59 (grupo jóias), emitida pela
.Carteíra de Penhô res da 'Caixa Econômica Federal de
Sta. Cata rinu, em 27 de abril de 1959.

3 LOJAS A SUA ..DISPOSICÃO
.

-

CIIS. MlFBI, 6 j

FLOBIANOPOIJS
·15 DE IOVEMBRO, 1405

j BLUMEN
TRAJANO, 23

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O JOGO AVAí X PAYSANDÚ) TALVEZ, VENHA A S'ER O ÚLTIMO 'DA,TEMPORADA':":'''O.fcboqüe'Sel1s�cio'hal.de-alí1anhã,hesta Capital, en-
fre Avaí éPaysandú, da rodada nÚl11ero qualro do relurno, lalvel',jenCerre,a lemporad�:pr,ofissiól1al futebolíslica de 60,. islo levando-se
em ,consideração que a impossibilidae d� real'ilação �a\S.a rodada no,dia-�de Nála,l� A�menos que a FCF decrete :8 antecipação da
5.a rodada pará a próxima quarta ou quinta-feira" assim co,mo da ,6.a para, três ou quatro dias, an les do dia mar'cado, ,a lemporada será
inevitávelmenle ,encerrada amanhã.

'
.

'�<,:'
/

,,',;!L.,
"

I" ,�. _ _:
"

• '.
•

Números dos ('erlames de Juvenis
e Amadores

Caxias x Peuls Ramos
/

o noturno inlermunicipal,amistoso entre os dois grandes clubes, marcado para ,hoje promete
arrastar grande público ao estádio"dr. Adolfo Konder" - O' Campeão do Estado .desejoso de
devolver o escore de sábado último a o vice-campeão r- Quadr'os Prováveis �iZ;c��a�lceu, Hoppo, Osmar

cial de 59, CO!Q',O Campeão e

vice_l)"mpeão que foram do
Campeonato Estadual de Fu

tebol.

Sábado passado, em Join

villle, jogadam os dois qua
dros um amistoso que agra

Nova vitória obteve o C. A. ter I, aumentli o número ele dou inteiramente aos espor-
gols para suas cores. Ter- tístas c}J "Mancheater", tais
mina, desta maneira, o}.o os lan�e,; emocionantes que
.ternpo com o Independente a porfia não deixou de apre ,

vencendo Por 3 contra 2 sentar o (�ue. é perfeitamente
tentos. ,natural levando-se em con-

. , m�,Apenas transcorridos 2 mi- sideração a atta, cJJteg'oria
nutos d-a 2.a eílipa surge o dos dois quadros.
gol n," 4 do, Independente: O nosso Campeão perdeu

ção por certos lances apre- Jnel centua da ponta dírcí., . pai' 2xl, depois de árdua ba.,
sentados. A defesa do São ta e Morell! Que acnmpanha- talha na qual evidenciou seu

de, Tião e Luizlnho: Gunga
- Din e E'cner ; Erasmo (Ca r-Luiz que no 1.0 tempo mio va o lan ;e conclui. Bibi a- valor e tenacidade, Perdeu

atuou a contento, dexando notou o último ponto drl devido ás condições fisic',.s
"furos" a mercê do ataque tarde, cobrando penalti, de- de seus players que tiveram
contrário, veio Ia rírmarcse Pois ('I; uma' falta de I-Im'oL que vhjar quatro horas, che
no período complementar. elo e "'dite)' I sôbre um, con- gando i1, Joinville pouco an
Na defesa do contunto trín- trárío. Aos 17 minutos é tes elo match e, portanto,
dadense houve a falha da marcado penalti contra o sem se darem ao impresctn ,

qua Iresultou o gol inicial onze da Pedra Grande, mas dível repouso. Hoje" todavia,
elos adversários. Quando da,' desptrdiçado por ACioli que, não se dará th!. Os trícnlo
marcação de seu 3.0 ponto, o empurra o couro pela l'!nha res irão á liça bem descansa- _,

conjunto do So Luiz impôs de fundo. Terminou o en- dos e sequiosos de devolver
forte reação à cidadela con- centro sem que fossem des- o revés da sabatina.

.

ter dora, no entanto agindo contados 3 minutos, tempo Também' o Caxias se atau
corretamtnte ° sexteto de· em Que esteve paraliz!ada a II telou, pOis a estas h011.1'8 de
fensor dos rubro_negros im-, partichi, para �ocor'r.os ao de_ ve estar vi<ljançlo para esta
pedia (,ue as jogadla,s fossem fensor do Sao LUlZ Deba, Capit?J, deven90 aqui .estar
concluídas e alterassem o' contundido depois de ' uma

marcador. bO'mba de Morelli ir de en· v_/_;.· ._. _

'Mor,elli marcou o gol pri- CODt'dO ao seu rosto.

Um prélio de envergadura polítanos na noite, de hoje,
como há muito o públíco

I
reunindo Paula Ramos e

aguardava, será presenciado Caxias, Os grandes he-róis da
pelos aficcioh1a,dos flortano- temporada futebolística ofi-

Independente 4 x 'São Luil 3
Independente, da Trindade;
ao derrotar, domingo, no

Estádio do Paula Ramos, o

São Luiz" F. C., da Pedra

,Grande. Foi um bom espetá;
culo presenciado pelas tor-
cidas das duas equipes, não
faltando momentos de emo-

meiro aos 8 minutos. Nova- Assim atuaram as duas es-

mente Morelli, aos 20, âm- quadras'
pliou para sua equipe, depoIs,

'

Independente; Aldo (de
.ele um pelotaço de Odilón

I
pois Airton), Valmir, \ihlter

bater no poste. O terceiro I e Dema (depois Harol'do);
g'ol do Independente foi con_ Vavá e Valt'.'r II; Odilon,
signado por Joel, isto !tOs,30 Osmar, Joel, Morelli e Acioli.
minutos. O São Luiz dimi� São Luiz' Chagas, Alírio,
nuiu a .diferença aos 33, por DeL'_ e Diquinba; Sarará e

inttrmédiô de Beto . Pouco Bibi; Beta, Enio, Mauri, Iva
depóis' Bibi: c�brando faita ni e Cafoto (depois N:aldo).
máxi!p-a cometiqa por Val- Odivaldo dos Santos

...

I�r".. �=====--===�,
CLuBE RECR�ATfVO

I 6 DE J A N E I R O
I
!

PHOGÍL\MA DJl; FESTAS DO
M:fl;S DE DEZEMBRO

DIA 15 ,-

Bingo Dançante -- às 20,00 horas
DIA 17 -

,so-írée de formatLlIc_a dos Contado
randos de 1960 da Esc'ola Técnica
Senna Pereira.

DIA.. 25 - NATAL -- GRANDIOSA S01-
!1ÊE CHIe 'DAS VELAS - APRESEN
TAC.i\O DA.FAMO'SA CANTORA bA
RADIO NACIONAL E TELEVISÃO _

I. "NEUSA MARIA".
I

� i
OBS.
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! �
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SERÁ EXIGIDO A CARTEIRA
SOCIAL E O TALÃO Dó MÊS
CORRENTE.

''''

..

•

ás J 2 horas, descansando I�,
seguir para o encnntdo que PAULA RAMOS .- Paan-

está marcado para ás 21 lia-I �Iona (.MO�Si:��n�);. lV.'arré'

1'<lS. A atracão: o reaparc- co, Nei y e E d1O, ZIlton e

cimento de -Erasmo, ex-de; Nélinho ; Hélio, Valéria, Os-'
fensor dó Figueirense, E' car sombra o Betinho.

espe.t.da a maior peleja do Preços
ano, pois tanto Paula Ra- Arquibancada _ cr$ §O,OO
mos :()mo Caxias estão em e 30,00 e Geral - (;1'$ 30,00
Iorcna � compenetradns d, e 20,00,
missão que o.s levará ao es.,

rádio ela .Praía de FQr<.1 logo

Quadros Prováveis
CAXIAS - Cláudio; Nei- só Z I Ttl i

lei ! ...t'(lI'>IIl��aa,i "90"'_""� .......-.-"'� .... , ..J

Sinveramen te, estamos decepc ioriados com a decio
sà o da comi ssão q ue esco+heu o Craque eh, Anrr, do ru
tebol c aturinense. A escolha recaiu em Teixeirinha pOl
G voto,; ('ontra 1, dado a ldésio. Quando despretenciosa
meu te, rea I izamos 1It11êl sél'i� ele tre,; artigos, pu blicadOf,
ne}ta_:> páginas, relacionando uma dezena de atlétas,
'3::>ta\'amos convictos de que em um déles recairia a es·

olha. "Porém, rle'cepcionados, constaü:1.mos a designacão
ele Tei4'eil'inha e afil-mamos por que. O notável Tei�ei
l'inha, o jogador de maiores glórias do e�,porte catan
'lense, verdade se diga, não merecia tal indicacão. Se os

senhores que participaram da comisf'ão que ei,egeu 'rei
xeirinha, t.inham em mente premiar o grande jogador
;J0r ;;e encontrar no fim de sua extr:1Ordinária calTeira"
pe,al'am.

O (raque do ano, pejo que diz e exprime o titulo,

Futebol, em Timbó develia 'sel' aquele que realmente apresentou exibições
de gala durante a temporada. O qUE' Teixeira fez () que
deixoll ele fazer em temporadas paBsaelas não interes-

Timbó (Do Oorresponden- sa: Se quizemtm dar o prêmio como homenagem à Tej
te) _- Mais uma v·ez de- xehinha, discordamos, inteiramente.
monstrou o Caramurú, 10c,aI,

, Cabe agora, perguntar à comissão; Teixeii'inha
sua categorGi, impondo_se produziu o sufidente durante o certame reg,ional e o es·

facilmente ao Ipiranga, de tadual, para merecer tal honraria'?
.

Esperamos que ()

ArrozEfira, pelo escore de -6xl,. gr. Moacyr' IguatemY da Silveira responda, esclare=en·
em peleja ef.etuada nesta do o porque da escolha de Teixeirinha, quais os seus

cit�:õ.de, domingo último" pe- merecimentos. Acreditamos, isto sim, que o nonie de
rante grande púbUco. Já nos Nildo Teixeira de Melo, tenha sido escolhido através de
45 n'.jnutos os timboenses "eu passado glorioBo. 1;; se isso realmente aconte�eu, o

veici�m por 4xl, tendo na 10SS0 dC:;;8gravo à comissão Cjue assim determinou. De-'

etapa final conseguida mais, fendemo.s, nesta oportunidade, o direto de mais de uma

dóis tentos. Tanto a d('fesa lezena de craques' que se <;sforçai'am, brilharam e se

como o ataque portalLm-sc :onstítu'!ram nas grandes estrêlas de suas agremiações,
ás mil maravIlhas, fazendo, .nfelizmente, a comissão ao que parece, errou.

clssim. jús aos aplausos do Também, a história de· Teixeirinha, talvez imp,'es'

pÚblido que vem presti:gian� ,ione melho.1' ao;; desportistas elo país, poi.s �ormará .ac
do a práti:ca do esporte_rei aelo de mais dez �raques do futebol brasIleIro. A b1O

nesta cÍl. .fJ.de. Zeca, E.gon e �Tafia de Teixeira é expressiva mas, voltamos a fl'izilr,
Ni�o II, com dois tentos ca- l e:colha foi .péssima. Aguardemos, e_ntr�tallto a expU
da marcaram 08 gols da açao do sr .. Moaeyr Iguatemy da iSllve!ra, represen-
'. encedora Que for-' :antés da Sport-Press, que naturalmente haverá de seI

E'(,ulpe v· -

.
•

'm' Costinha' Mau- oubhcada.
rnou assI ' ,

ricio
"

Schumann e Célio;

Valé�'io e Waldemfar Elizio;

Alfredo, Zeca, Egon, Nico II

e Nízio.

G O STA D E C A F É 1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

.., "

x x x

Fato que despertou a curiosidade do reporteI' �. tal
vez tenha passado desapercebido por parte do público,
foi o relacionado com a derrota do Guaran:y. frente ao

Avaí, na tarde de domingo. O Guarans que vinha lid,e
rando o ce;rtame de juvenis, tinha uma cartada dificil à
cumprir diante do AvaL Além do mais a sua situação
de- invicto, estaria sériamente' ameaçada. No entanto, o

que ,se viu foi o Guaran;y atuar com oito jogadores en

quanto o Avaí, álnesentava-se compléto'. E o resultado
foi o plarar de 2 x O, favorável ao onze avaiano. Foi
quebrada a invencibilidade do "bugre", graças a ines
ponsabilidade que já vem. se notando no clube de New
ton José Garcêz, Atlétas jovens que necessitam do clu
be para alcançar mais tarde um objetivo, começam a

inveredar pelo caminhc1 da indisciplina ainda mais sem

; qualquer árg'mnento, pois o Guaran:y era líder invfcto.
Lamentamos o ,sucedido pois o Clube Atlético Gua.rany,
emb�ra modesto, sempre primou pela disciplina.

Infelizmente, não há solução pat'a pU,nir os faltosos.
M. BORGES

Eis a classificação dos certames de juvenis 'e ama

dores, após os encontros de sábado e domíngo :

JUVENIL
10 lugar � Guarani, 2 p.p.

2°_lugal' - Paula Ramos, 5
30 lugar - Avai, 6
4° lugar Figueirense, 8
5° lugar - Atlético, 9
60 lugar - Bocaiuva, 12

Ataques mais produtivo: Paula Ramos, com 17

:ento,;, seguido do Ouarani, com 11 e Avaí, com 10.,
Menos produtivo: Atlético, com 4.

Defesas menos vasa das : Avai e Bocaiuva, com 6
tentos cada e Paula Ramos, com 7. Defesa mais vasada :

Figueirense, com 20 tentos.
Próxima rodada: Bo r a iuva x Paula Ramos é Fi,

gu e irense e Ava í.
AMADORES

10 lugar - Poatal Telegráfico, com 2 p.p.
2° lugar - Caravana do Ar, 7
4° lugar São Paulo, 9
50 lugar - Treze, 10
6° lugar - Austria 12

I

Ataques mais produtivo; Post�1,' com 20 tentos fi

I'amandaré, com 16 tentos. Ataques menos produtivos;
Austria e Caravana, com 5 tentos «ada. 'Defesas menos

:'asada�: 'I'amaridaré, 5 e Postal, 6. Defesas mais vasa"

da s : Austria, 18 e Treze e São Paulo, 15.
Próxima rodada (hoje): Postal x Caravana do Ar

e Áustria x 'I'arnandaré.
------_._---

O Figueirense vem de con-
t séde, que deverá se dar c;':'

:juistar com reais méritos. o I mingo, pela manhã, �' 10

orimeiro posto por equipe horas.

na Preliminar ele São Sílves- x x x

tre di.sputada domingo nesta No próximo mês de [anel-

capital. 1'0 será realizada eleição
l,f_zendo smi estréia em para presidente e vice pre

�ompetições desta natudeza, sidente da Confgederaçâo
soube O Figueil'enBe, sob a sídente da Confederação
Jrientação do professor Ãi: _ Vários são os nomes que

ruda Salcmé, obter resulta' estarão concorrendo ao mais
:los dos mui;; lisonjeiros. alto cargo de direção no es-

x x x porte brasileiro.

O atléta Dermantin Mal" O atual presidente Joao

tim;, pertencente ao Fi,guei. htd,velange, ao que se comen

rense, conquistou o título de ta, será candidato a reelei

ca,rrpeão lhtarinense do De" ção, não tendo sido ainda

catl0 no certame estadual de apontado o nome do seu

atletismo, promovido' pela eompanheiro de chapa,
.federação Catarinense de Fala-se que o· sr. Osni Mel-
Atletismo. lo, pr,e,sidente da Federaçio

x x x Catarinens,e de Futebol será
. Dentro do '�ampeo:r; ato ca- candidato à v1ce presi�
tarinense de �Itlétismo, di,,· na �hapa de João Havel(1.�

pu,I",do sábado e domingo úl- ge. Por outro lado, noticia-se
timos, o atléta Paulo Ardi em São Paulo que o sr. Men

gó, pertencente ao FigueidelJ donça. I-Ldcão, presidente da

se, bateu o novo rlecord ca· entidade IJindeirante, tam

tarinens,e
.

da arremesso de bém será c&ndidato à presi"
martelo com 1.\ marca de dência da Confederação Bra-

32,60 metros: sileira de Desportos e que'
x x x ' seu companheiro ele chapa é

Estão sendo tomadas toda:, o ratarinense Almirante Ma_
'J s prOVidências pela direto- >cimo Martinelli, Lt tual presi
ria ,do Avai, visar.do a inau dente .da Confederação Sul

gudação oficial de sua nOVf Americana de Remo.
.-----------------------------------------------

�
Brilha ,no Atlelismo o. Figueirense
Com o pé direito, o Fi_ I arremesso do martelo, lan

gueirense fez sua estréia nas, çando-ó a UT.:t distância de

wn�petições oficiais de atle- 32,60 metros,
tis 111O. graças ao tl'<l'balho do Na preliminar da Corrida

pro.fessor Edgar Arruda �h- de São Silvestre, conquistou
'0l11Él que uma vez mais d"ei- õ Figueirense outra façanha:
xou patente seu valor e in_ a vitória por equipe, derro_
teligência na oflganização e tando Atlético, Caravam. e

preparo de turmas atléticas. Bocaiuva.
O alvi-negro, fô.lém de f!tzer Não -resta dúvida que o

bela figura no citadino de alvi-negro, continu3m'do as_
.

atlétismo, contribuiu com sitm, será um dos maiores
um bom número de atlétas do fsporte-base barriga_ver
para a ol'ganizaçã� da sele- de de todos. os tempos. Nos
ção da, :idade que logrou sos, pilrabens á diretoria. do

leunJ,ll'-se no recente Cam_ Figueidtnse e seu departa
peonato Estadual. Seu atlé· mento atlético tão bem orL
ta bermantino Martins con- entado pelo esportista Arru

quistou o �aurel maior do da Salomé, pelas notáveis

Estadual, qual seja a vitória conquisJJas que veio desper
no deL!" tio, enquanto que o ta o ,esporte helênico da
hércúleo Paulo Ardi.gó tcid- inatividade em que se en

nou-Se o novo recordista do contrava!
--------------�----------------------------------------�,---------
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egas çodinhO
escreveu

LONDRES, 15 (UPl- -I.J. pilhL Não esclarece se o

A rádio da Etiópi-a anu,'1_I� Exército ou a Guarda Im ,

cíou, ,asta noite, que vários� perial estava em ação, mas

civis foram mortos e muh.1 que
"
um grupo de bandi

tos feridos €1:1".. sangrentos dos abriu fogo contra cí
conflitos nas ruas de Addis vis Que pacíücamente rea

Adeba hoje. A informação lizavam nsarürestações em

diz que "desurnana matao- favor 'do novo govêreio re_

ca" vem ocorrendo na Ca- presentativo do povo". Não
-

indicou também o locutor
se os atacantes eram par
tidários do deposto ímpe
rador Hailé Sellassié, em

bora manítesthsse que ti
nham agido "sob inl�aên
ela dos traidores, Os ex

generais Kabeda Gabre e

Medir Mencesha". Kabeda
é ex-comandante e chefe
do Exército etíope e Men;
geR·l�3., general de brtaado ,

é ministro do Estacl0 do
Minlstérío da Defesa Na-

clamado rei,
.

sucedendo ao

pai, o ímpei'ador Haillé Sel
lassíé. A noticia, ouvida
nesta Capital, foi propala
da enquanto o imperador
deposto voltava de avião
para o seu país, proceden
te do Brasil, onde se 'a_
clJJ.Va em visita oficial. O
embaixador etíope em Ro
ma ac uncíou cue recebe
ra cornuniracão oficial de
que o ex- R'oberano, que
conta 68 anos, já se achava
em. solo pátrio, mas não
[oi confirmada !1 notícia.

lucionaraan suas divergên
cias e concordaram, em tra
balhar em cooperação e de
acôrdo Com os principias
do govêrno representatívo
do povo -, Co.nfh,-se que em

breve cessará a troca de
tiros". A estação, entretan;
to, não estava no ar para
sua próxima transmissão.

PROCLAMADO REI

LONDRES, 15 (UPI) �

Uma transmissão pelo rá
dio (h, Etiópia anunciou,
hoje, Que o prmclpe-her
deiro Asfa Wassen foi pro-

ciorial, segundo os arqui
vos diplomáticos de Lon
dres. Um porta_voz da Em
baixada etíope, em Paris,
dec'arou que a luta eila en

tre os partídáríos e.. os ad
versários de Hailé Belassié.
Acrescentou Que também
se luta nos arredores da.

r

UM DEPOIMENTO _

O senhor Renato Barbosa iniciou, nas colunas de
"O ESTADO", a publicação da sua versão. a respeito da
história da Universidade de Santa Catarina, que a es

tas horas aguarda apenas a assinatura do Presidente
da República para tornar-se lima reahdade.

Um tópico do seu artigo de número um, entretanto,
pede, a bem da verdade, uma imediata refutação, em

bora não seja o' único a exigir reparos que, certamente,
virão com o tempo ...

Transcrevemos o tópico:
"Ela é (a Universidade), em grande parte, obra do

Diretor Ferreira Lima, que, a seu lado, à excecâo da de
Filosofia, encontrou tõdas as Egrégias Congregncões
dos estabelecimentos de ensino superior em Santa
Ca tarina".

Afirma, com isto. o articulista, �lma inverdade.
A Faculdade Catarinense de F'ilosofia - sem a

qual, note-se bem, não ,poderia ser constituida a Uni
versidade, pois a lei é clara c textual neste particular,
colocando a existência das Universidades na depen
dência da existência de uma Faculdade de Filosofia
para a sua constituição - a Faculdade Catarinense de
Filosofia, dizíamos, nunca se colocou em oposição aos

trabalhos e esforços que terá realizado o ilustre Dire
tor da Faculdade de Direito, senhor Professor Ferrei-
1'<1 Lima, no sentido da criação da Universidade.

E, se em contra-partida, também nunca se aliou
aos seus esforços, foi porque nunca lhe foram êles so

licitados - o que, aliás não justificaria a omissão -
mas, mais do que isto, nunca teve conhecimento, a não
ser Pelos jornais, depois das suas vitórias. dos traba
lhos que vinha realizando.

Talvez porque o senhor Renato Barbosa, que se faz
assessor do ilustre Diretor e que no artigo modesta
mente se apresenta como pai da idéia que o Senhor
Ferr'eira Lima realizou para gáudio de todos nós, lhe
tivesse soprado a inconveniência de aliar a Congrega
ção da Faculdade de Filosofia 'à iniciativa, por fazer
dela parte, como seu legítimo presidente, o Dsembar
gador Henrique Fontes, a quem aponta como contrário
li idéia - o que também é uma falsidade.

Nunca o doutor Ferreira Lima se dirfgiu à Con
gregação da Faculdade de Filosofia no sentido de que
ela apoiasse os seus esforços. Se o fez a outras Congre-'
gações,. das outras Faculdades, ignoramos, pois nunca
tivemos a preocupação de saber o que para nós s� fazia
com tanto sigilo. Tivesse-o feito e

-

sentiria que não es

távamos alheios aos desejos unânimes de Santa Cata
rina em possuir a sua Universidade. lVIenos para que o

onus da sua manutenção passasse oal_'ª o govêrno da
União, _.do qu�'P6í' a'h'fõl:a-TIõssa

-

telTa, conv.-mQ_o()<:: de,
que ela será um grande passo para o seu progresi;õma
terial e para o seu adianto cultural, a ex.emplo do Pa
raná, nosso visinho e irmão, que graças à sua Univer
sidade, ao prepl:tr� dos seus homens, à formação . das
suas geraçôes de moços, desde que Nilo Cairo e Vitor
do Amaral a fizeram, estadual e não federal, projetou
se vigorosamente na vida naciona!, tornando-se um

grande Estado, apesar de tôdas as vicissitudes da sua
v ida política.

Ainda mais. Houve sempre a preocupação de nos

alijar, a nós da Faculdade de Filosofia, certamente por
qualquer motivo que ainda ignoramos, das inciativas
realizadas em tÔl'no do problema da Universidade. Da
primeira vez que os Diretores das Faculdades se dil'i
g'jl'am ao Presidente da República em companhia do Se"
n hor Governador do Estado, o único que não teve a

J10nra de um convite, que não o recebeu, foi o nosso.
Por que?
Alguma vez nos manifestamos contra a iniciativa?
Bem ao contrário. Sempre que tivemos de depor pu-

blicamente, não só eu como os meus colegas, o fizemos
de maneira a deixar patente que tínhamos a Universi
dade (;omo . a maior das iniciativas havidas em Santa
Catarina nestes últimos tempos.

Há bem pouco, numa sessão do Rotari Clube do Es-
-

LJ'eito. que me honrou com o seu convite para tomar
j):ll'te numa das suas reuniões, em que se ventilam pro
hlemas da comunidade, fiz ressaltar a impOl'tâneia qüe
pEI'a nós apresenta o da criação da Universidade.

Iria o nosso Diretor atrapalhar a ação dos demais?
Seda isto duvidar' do espírito público que sempre

demonstrou o venerando Iprofessúr que nunca deslus-
tl'Cl1 os, cargos qHe ocupou. ,

E, se assim pudesse ter sido por que, à última ho
ra, depois de lhe esconderem a viagem programada; fo
Utm bus�ar a sua assinatura no documento a ser apre
Rcntaelo no Presidente da República?

ApeRal' da desconsideração, colocando seus melin
dl'es da lado, o Professor Henríque Fontes subscreveu
o cloc-ument'o depois de havei' repôsto os têrmos que
subespticiamente lhe haviam retirado. E a Congrega
çüo, registl'ando o fato, louvou a sua atitude, pois o.
CJue estava em causa não eram as suscetibiljdades que
podcria ter o seu Diretor, mas uma obra ao 'lal o seu

nome, mesmo que o queira obscurecer () se_lhor Bar-
bOí'l:1, estará ligado, desta ou daquela maneira.

'

Quand nos chegou telegrama, pedindo paJ;a que �

Congregação da Faculdade de Fílosofia aprovasse f

entrega do seu ,patrimônio ao Govêrno Federal, pan
que pudesse tornar-se realidade a Universidade, err

q LHtI'en ta e oito horas, necessárias para a convocação d,
Con.�elho Técnico e da 'Congregação mesma, teve o ca
80 solução unanimemente favoráveL

A única solicitação que nos fizei'am até hDje foi f
da nossa renuncia - jamais a do nosso esfôrco:

Daí porque repugna à Congregaç-ão da Faculdad(
de Filosofia a afirmativa do senhor Barbosa de que (

Diretor Ferreira Lima, cujos trabalhos, esforl'os (

preslígio ninguém jamais procurou desmerecer,
-

muit,
menos neste assunto, encontrara a seu lado as Con
gregações de tôdas as Faculdades. com exceção da nos

localidade de Asmara, n'a
província de Marrar. A rá
dio da Capital pediu aos
civis para não saírem à
rua. E f_,cresce,!'\tou: "As
duas partes no conflito sO_

. Detido Chefe

da Rebelião

fll.B� Ois�arou fo�uetesSAN JOSE', Costa Rica, 15
(UPI) - Forcas da Guarch
Civil costarr�quenha, de

pois de 11m choque ocorrL
do hoje de madrugacía com

os últimos revolueíonárío
nicaraguenses qU? se en

contram no território da
Gosta Rica, conseguiram
capturar Leonel oabezas,
chefe da malogib da tenta
tiva de rebeliâo centra a

ditadura Somoza. ]!'o�J.;il
detidos também oito corn.,

panhciro , de Cabezas, 'Iue
está ferido.

mo, lG ev. A.) - Dezessete foguetes "Nochetti",
f,lbl'Lados no Brasil, foram finalmente disparados da
base aérea de Santa Cruz. Dois aviões F-8 em vôo ra

zante, lançaram os nove foguetes a trezentos metros
por segundo sôbre um alvo; oito outros foram dispara
dos duma rampa colocada no solo. As demonstrnções
foram presenciadas pelo brigadeiro Loiola Daher, co

mandante da 3.a Zona Aérea e brigadeiro Araripe Ma

ç�do, diretor
.

da Divisão de Material da Aeronáutica.
Técnicos da Ln'dústria O brlgadeiro Araripe dís;

Química Mantiqueira, Que se QUe o ângulo ideal 'para
colaborou na fabricação o lançamento de foguetes
dos foguetes, ot-ientaram os- era de dez graus, rr.t.1s que
lançamentos, a iümpa de se? íncünacão rôsse esta
lançamento, com cêrca de o foguete passaria por ei2
três metros de cumpri; ma do alvo, podendo atín- O brigadeiro f,',centuou
mento, estava com uma in- gír, inclusive, as áreas ha- "que não' se compreendebitachs. Os disparos ere, um país independente nãoclinação de três gt�.l E' tuados na rampa eram fei- fabricar seu próprio armameio,. Que não era necessá- tos através dum detona- mento dI_' defesa. No fimria, pois os foguetes saiam dor. colocado a poucos me- de 1961, a FAB já terámuito junto 'dO solo, sendo tros sobre um dos jipes da construído gl'a,ncle parte do
que o rastro de um dêles fortaleza. Os brígadeiros seu material de treinamencheg'ou a causar pequeno Daher, Arareripc, e o coro_ to, Que ,dará à Aeronáutiincêndio, Que foi logo ex- nel Zamir Barros, dispara" 'OJ.,:' emancipacão ncces_t1nto pelos bombeiros da ram os h'ês primriros fo- sária' à s:eg'urarlCu nacio-

� Retratn! �e wi;q�i"õô'- AIVã(o°��e 'lârval�
ma 19 e �o �o corrente

A fabricação no Brasil
do "Fasc" (foguete subca
libre) trará economia de
divisas, pois seus custo está
avalãado em seis mil cru;
zelros Por unidade. O Zo
guetos americanos cue a
FAB usava no seu -treina
merito 'custavam cêrca de
quinze mil cruzeiros. O bri
gadeiro Araríps disse Que o

importante não é só Id,- eco ,

nomia, de divisas mas,
também, o QUl' representa
o Fase" para a segurança
nacional.

Deputado , INegro
Recusa- Cargo

Washington; 15 (AP) �

O nresidente eleito, s€l:J.a
dor- John Kennedy, decla
rou hoje, aue ofereceu a di

reção gei-ai dos Correios ao

depu dado negro, William
Dawsori, de Chicago, que,
entretanto, declímou, Ken ,

nedy comentou com os jor
nalistas, em frente fie sua

residência, nesta capital.
que rnencionava o fato em

virtude de se fazerem mui
tas conjecurírs Quanto à
desi!?;nação de Dawsori pa ,

ra o gabinete. O deputado
negro informou-lhe que r;':,
recia mais acertado conti_
:nuar no Congr'esso P'.Úg
tem 18 anos de experiên
cia c.omo Igg'js.r",clor. Daw
san pOclel'ia ter sido o )Jt'L
nwiro minisb'o negro -:1fl

hi'Rtóri? (ln, Estados 1J'1'
dos. -�. _- '.� -,

D. Jaime

Solidario
BRASILlA -

o cardeal dom Jaime de
Barros Câmara enviou ao

senador Nov::i.is Filho o se

guínte telegrama: "Aplau
(lindo dec:hração de vossa
execelência f.::. respeito do
atual regime de Cuba, que
gC'ande perigo repres('nt':l
para to.da â Amédca L'l ti..
'nu, feli:ito V03sa >e'xce\ên
da -pejo ÓlJorLLlr:,n «,c'l'b ::,_.
consciência �o DOVO br.l:ii
leiro. Atenciosan1ente', car_
deal Câmara".

COMO e
o CAFÉ

GOSTOSO
Z I T04,Acidente Com Conforme noticiamos on

Item, o Povo de Flor;lanópo
li" terá a satisfacão de co_

. 'r-hecer a famosá, peça de

L. Romanowski "Retrato
de Wlade",' Que' será 'ence
nada no Teatro "Alvaro de
Canf."lho" nos dias 19 e 20
do corrente mês, às 20,30
horas.
,-S>e:gundo a crítica euro

péia, onde a peca estreou
trata de um teâtro origi�
,r. aI, intensu, talvez Ul1lCO

apresentado nos últimos
tempos.
'A par dIa, �rítica inter_ •

nacional a crítica especia
lisada do Te'atro do Para
ná, ()Illlde a peça foi leva,da
a efeito no "Teatro Guai
ra", comulou de cO':1ceitos
lisonjeiros .essa obra do
conhec1do homem de letras

'

L. Romanowski, Que é au
tor e ator no "Retrato de
Wlade".
O conhecido z la�reado

es;ritor Jaime Balão Ju
nior, entre outras afil'mra,_
tiv1a,g con'sagradoras escre-
veu:

'

"Com o "Retrato de Wla
de" ressurge o teatro de tc
mas, teses e .símbolos, em
plena unidael e de acão
dramátiUJ., o teatro de co_
ro� ínUmos do coracão so
litário, subdminantes à
tragédia rlo Bcn e do 'Mal.
O tentro estudioso. analis
ta e pesquisador que rom_
pe. o círcu!o distinto e pro
SalCO elo cotidiano paloa
vel - griirJndo a sua dor

,MACMILLAN
Armazenamento de (afé em Cur'iliba �LONDRES, 15 (UpI) - o

primeiro"ministro Harold'
Macmillan conseguiu sair
ileso esta noite de um a

cidente di trânsito em 1)le_
·r.o centro de Londres. O
efJ.rro elo primeiro-ministro
Hr:ou seriamente danifica
do, mas Macmillan pôde
prbsseguir seu trajeto para
a Câmara dos Comuns, f2_
zendo uso de um outro vei
culo. Ignoram�_se as eir
cunstâ:ncifds do acidente.

médio ela firma interven-;.!
tora Companhia Comercial,:
Hmlista de Café. Partici-t
param da reunião, alémt
do lBC, Sr. Adolpho Be-i
cker, e dos dirigentes dir,c-":
tores da autarquia Newton'
Ft-rreira de Paiva e Os
valdo <,?osta Rêgo, Os Srs.
Ivo Leao Felisberto Gomes
da Costa', 'VI:J.ldomiro Antu"
nes, Silzeu Pereira Alves e

Rui Barreto, pela Associa
cão Profissional de Arma
zéns Gerais do Paraná,
Francisco Cruz e Gastão
Kn,echtel, respectivamente
diretor-superintendente e
diretor de operações· dai Rê
de Viação Paraná-Santa
Catarina e o ohefe do Es_
critório do lBC em Curiti:
ba, Sr. Luis Antônio da
Souza Filho, assessorado
'pelo chefe da seção de Fis_
calhJ.ição do mesmo Escri
tório, Sr. Geraldo Cardoso
de Almeida.

.

Diretores do Instituto
Brasileiro do c.JJfé estive_
ram r e uni dos c o m

os representantes cJ:a Asso

ciação Profissional dt' Ar

mazéns Gerais do Paraná
e da Rêde Viacão Pal'ar.á=-
SantfA Catarina,' ocasião em

que estudaram a retencão
em Curitilba de cafés

.

de
mercado aQuirido pelo
Govêl'no Federal por intcr_

a nossa dor a dor de todos
nós para um mundo em

subIímatórias. O "Retrato
de WlaJde" sem ênfase é
um grito de dor shakeas
pereana no infinito da mi
sérh humana, 'fugindo as

•

falRas conveniecias e pre_
conceitos, pintf1ndo o a,ue
a vida eJ-éprime, traduzindo
o qu'1 o coração ,sente, sem
glorificar ,nem ,exaltar bons
nem maus, com retildão de
pensa'mento, i':el'enidade ne

juizo, pureza e corre
ção ... "

Mandaram-nos como autêntica a seguinte carta
que o sr. Heriberto Hulse, governador' do Estado, teria
enviado ao deputado Ru'Y Hulse, seu filho, p,residente
da Assemoléia Legislativa:

"Meu filho.
O 'Wolnei já te ussou bastante para desmoralizar'

no�. Agora d!ga-lhe 'que chega. Contaram-me, hOje, que
ate na votaçao da redação final de uma lei, foi inclui
da, solertemente, a criação de mais um cargo de aSS'2S
sor! D.e:sse jeito com que cara iremos enfrentar o elei
torado, daqui por frente? Ninguem tem mais dúvida d,;)
qu� o Celso vai reagir violentamei.lte. Sem}H'e que der
rubar um ato meu ou da nossa maioria aí na As-sem
bléia, o povo aplaudirá. E pelos meus cálculos, essas
"bombas" vão começaI:' a estourar justamente em épocas
eleitorais, com as decisões do Judjciário. O futuro, as

sim, é neg,ro. Previno-te com temJ11) para não te queixa
res depois: se há uma assessoria vaga na Assembléia,
nomeia-te para ela. A nossa maioria já anda pericli
tante. Não aguentará até 31 de janeiro. A tua )ll'€lsi-
lência, depois dessa data, valerá tanto quanto a minha
governadoria. Prefiro ver-te assesso,r do que candidato
à deputança em 62. Comigo no govêrno e tu na presi
dência do Legislativo - os Hulse políticamente encer
raram sua caneira. Talvez se salve o José, que ainda é
o mais inteligente de nós 'ótr�, apesair do apelido. No
meia-te, pois, assessor. Teti Pa:� Heriberto."

A �S. par� �e nomeares" será bom passares a presi
s�nCla ao BUrIgo, que ouvi _diz�r que há uma lei )Hoi
bmdo a gente se nomear a si mesmo. Acho i,sso um es

crúpulo bobo. Mas é lJl,rndent.e que mandps estudar o
- assunto sob, o pauto de vista juridÍco. fi."

,

Dlmte dess� afirmativa
(lO grande escritor parana
ense,. ,pão opomos dúvid3,s
ão êxito Que irá o espet'-í_
cuIa dos dias 19 e 20 em
nOSsa Capital.

PR'ESENTE A JK.0 Prof. Renato
Barbosa no

,Rotary

Condecorou
BRASíLIA, 16 (V. A.)

- Esteve hoje cedo no
Palacio da Alvorada, Ipara
entregar ao Presidente da
Republica um relogro
l1loed::t, fabricado especial
mente para ass\palar [\
fundação de Brasília, o

s�·. L. Jean KherlaJdan,
diretor de exportacão de
üma Í1!dustria de relogios
da SUlça. O relogio, todo
de platina, tem o formato
de uma moeda e seu mos
trador é cravejado de bri
ihantes, em i1Llmel'O de
22, representando os Es
tados e territol'ÍOs brasi-
1eiros .. Há também uma
efigie do Presidente Kuti
f,schek, com os clÍ?:el'es'
"Homenag'em ao reaIi'za�
dor de Brasília".

Mordomo I'

r;a. BRASlLlA, 16 (V. A.) -

O !'r..ordomo do Palácio da

Alvor'ada, Antonio Pinhei
ro. ,Bastos Sobrinho, que

'serviu recentemente ás or

dens do illTIrperador Haillé
Sellas.'üé, foi' a Ui':1ica peso
soa, além do pr,esidente da
República" condecorada no

BraRil pelo mon<'ll'ca /._"bj;,sí
nio;
Tal c!istincão deve-se á

maneira 'Pelá Qual o referL
d,l mordomo, Qtle fala in
glE,,;, atôndeu ao imperador
etiope,

Sempre que solicitados, estivemos presentes. Ape
sal' de sentirmos, sem saber os motívos, que a 110SSé.
companhia não era desejada, que a nossa voz não en
bem acolhida.

O que não poderíamos fazer, e não o faremos j,J
mais, é nGS meter no côro da missa que o senhor Ren
to Barbosa anda a rezar por sua conta" Quem muito s'

abaixa, a fralda da camisa lhe aparece ....

O Doutor Ferreira Lima tera. como teve até aqui,
a nossa solidariedade e a nossa admiração pelo traba
lho que realizou e que ninguém, a não ser o sr. Renato
Barbosa, e sabe Deus porque, anda a temer qu"e lhe ne

guem os merecidos louros. A Congregação da Faculdadel
de Filosofia não os reivindica para si. Exige, isto sim,
que a tal história se escreva com as tintas da ver-'
dade e não com a baba do engrossamento.

Convidado de honra palra
o jant8T de ôntem do Ro
tar,y Clube do Estreito, o

Profesor RenMo Barbosa
profer1u interessante pa_
lestra, intitulada "A Histó
ria Pl'ecÍ!,ld, Ser Huma;':ló,",
em que dis'correu, com

muita grfl.Ca e humor 56-
bre episódios do Brasil' Im':
perial. O visitante ':oi '�9."

lorosamente a'Plall�hrlo e os

rotarianos do C,)ntincnte
lh1.arcalbm na l'e11l11ã'O de
orntem rilais um ten1;o,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. (. - DI� 11.- Desfile das Estações -,... Vinte e Quatro Moças Repre sentarão os Doze Meses do Ano.
Mesas na, Relojoaria Muller. Promoção do Cronista "RADAR". .

ENLACE
NOCE1'TI AMMON

Hoje, a s 18 horas, na capela do Divino Espirito
,(Santo do Asilo 'de Orfãos, rea lizar-se-á, o enlace. da
prendada srta. Iara Odila Noceti, dileta f ilha do nosso

saudoso colega Sr, Sidnei Noceti, já falecido e da
Exrna. Sra. A)aide Garcia Noceti, com o S1'. Dr. Günther
José Arnmon, abalizado farmacêutico .em nossa cidade e

filho do Sr. Oscar Ammon e ela Exma. Sra. Nair Mar
ques Ammon,

Paraninfarão o ato por parte da Noiva no civil. Dr.
Aderbal Ramos da Silva e S1'a; Dr. João Batista Bon
nasais e Sra. Sr. Gilberto Abdala e Sra. No Religioso,
Sr. Heitor Bittencourt e Sra. Ala ide Garcia Nor etl : Sr,
Agarnenon Noceti e S1'a; Sr. Oscar Meira e Sra.

.

Por parte do noivo, no civil Dr. Vítor Mendes e

Sra : Dr. Ruberval Silva e Sra; ISr. Anibal Climac., Fi
lho e Sta. Marli Terezinha Arnmon e no religioso, Sr.
Oscar Ammon e Sra; Dr. Adércio Miguel Domingues e

Sta. Ana Maria. Schmidt; Sr. Donaldo Ritzmann e Sra.
Ao jovem par e dign issimas famílias, os de "O ES

TADO" apresentam respeitosos cumprimentos com vo

tos de felicidades.

ENLA.CE WESTPHAL-FILOMENO
Realizar-se-á hoje, às 16 horas, na capela do Colê

g'io Catarinense, o enlace matrimonial d� graciosa srta.
Leda Ynra Filomeno com o sr. Antônio Carlos West
phal.

O noivo, filho elo «nsa.l Alfredo Wsstphal, comer'

eiante, e a noiva filha elo casal Baldicero Filomeno,
funcionário da firma Cai-los ll oepcke e vereador, há
(luas legislaturas, à Câmara Municipal de Elorianópo
lis, além de .po litico de largo prestígio na ilha.

Paran infarão o ato, por parte do noivo, no civil o

sr. Bruno ISc-hlemper f' Sra ; sr. Osvaldo Westphal e Sra.
}oTO religioso o Dr. Rafael Cruz, Lima e Sra ; Sr. Nelson
Fernnndes e S1'a,

POJ' part e da noiva, lIO civil Dr. Ivo Reis Montene
EI'O e Sra ;-Sr. Onor Campos e ·Sra. No ;'eligioRo Sr. Hélio
da Silva Ilncschl f' Sta. Eloiza da Silva Hoeschl; SI'.
Séuvio Túlio ele Carvalho e Sta. Nez ir Scheidt,

Os cumprimentos de "0 Estado" aos nubentes, ex

tensivos a suas dignas famílias.

ENLACE
FEHRKIRA DE M.ELLO - VIElHA NOGUEIRA

, Com a prendada Sen110rita Prof. Maria Elv Vieira
Nogueira, filha elo casal Oity Nogueil'a-Danuzi; Vieir;
No�ueira, (:unsol'cia-se, hoje. na B:.silica de NosRa' Se'
n1101--:1, do Carmo, em "ão Paulo, o nosso distinto ,,,,"-

,1"""'---, """"""ico n...
'

-

C
� . ..,.---,., '..;1,.., r l1P,

---l'U'a, lW&E:j�t�.�gmÊt'O Lll'lz-F\�í"l"é'lr�\lWto§ ......tc,)n,1i\'l>}(jgado -elo
nOSSO Foro e filho do 110SS0 conterraneo Sr . .João Fer

reira de Mello e de sua Exma. ESl-'osaD .' Adelia Gama

Ferreira de Mello.
Aos distintos noivos e i\en�

cumprimentos.
digno� Pais OS 110:-;gO�

nôDAH DE OURO
Entre as mai� gratas e satisfatorias alegrias dOH,

seus familiares. amigos e aclmiradore�, festejam h'ojtl.
suas Bôdas de Ouro, o estimado círladão Germano Speck,
f! sua eXl11a. e dig11H espusR Dona Alice ACQI'di_ Speek,
que por muitus anos fôra comerciante, residentes em

'Pedras Grandes, distrito de Tubarão. onue �ão p'or to'

dos estimados.
O feliz, acontecimento será cOll1j-mol'ado tom

_

a rea-

l izacão de .míSR<l de adio de gTaca:o na igreja matriz,
iant'ar, e ret'epção na ;'esidência d� bentluisto: casal.

Os venerandos e estimados Geema'no e Alice Spec.k,
são ambos natul'ais de Pedras Grande!:!, .ond\') se con

sorciaram, tenelo tido de sua felii unJao, �,penas uma

riiha: a exma. senhora Estelita Speck Nicolazzi, digna
espôsa do Sr. Farmacêutico Niltoll Nicolazzi, prClprie
tãl'io da Farmác ia Santa TerezinhH, ele Uru�anga c ('0-'

Pl'opl'ietário da Farmácia Tubal'onense, 'de Tubarão.

São tambem Reus descendentes, aleg'ando-Ihes a feliz

cxidellcia quatro estimados "lletos: -Jâne Maria. for'

1"1ad.L'1 pelb Curso ,g'inasial do Colégio S. José, de Tuba

dio e á:ademica de Comércio; Marlêne, diplomada pelo
referido Colégio; e os menores Carlos Alberto, estu

clflnte e Eduardo Nicolazzi.
Ao estima0 ,casal ,e digna família, as nORsas since-

]'n:; felicitações e votos de felicidades.

��1Z DEAG.osti}
u

". .

,PROGRAMA DO MES'
Programa do mês de Dezembro
Dia 17 - Formatura Contadores "Academia

ll1('J'r-io ISanta Cata,riu". ,{{'!t�;'_\,,/':!i·� :'.��

Dia 20 -- CINEMA "Até parece Mentira"
J:tri,' Wymnn e Dennis Morgan.

Formatura Es,cola Illdustrial Florianó-

)in! is. _

Di:1 26 ;"JATAL - Soirée - Infanto Juvenil·
])iRtlibll;�à() dr Bombons e Brinquedos a garotada

(: :l Iloite sorteio Slll'pl'esa.
Dia 27 - Cl;\iEMA - "O Professor e a Corista" -

Virvinia lVLtyo --, Ronald Reagan e Gene Nelso'J1
Colorido. �

])in 31 - B�ile - Reveillion - mesas na Secre-
tari� - a partir do dia 20,

..

.---------.--------�----------------------------------------------------------

I FEDERAÇÃO DAS. ASSOCIAÇÕES ,RU
RAIS,DO ESTADO .DE SANTA CATARINA

E D 1,1' A L
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁROA

P E 2.a CONVOCACÃO
De acôrdo com o Art. 27, dos Estatutos, são convo

-a dos OR senhores Membros da Assembléia Geral Ordi
nária da Federação das Associações Rurais do Estado
.le Santa Catarina a se reunirem nesta Capital para, a

.egu in te ordem-do-dia;
,

1. Discutir e votar o Relatório do Presidente, bem
r:

como o -Parecer da Comissão Fiscal, relativo às
contas do último exercício.

2. Eleger o terco dos Membros do Conselho Deli
berativo.

Sociais

��'--J \ 1

A pergunta núo se di,'lge, certamente, aos poucos
:11Ílionál'ios que temos em nORsa Capital. Dil'ige-;.;e ao�

que conf<titl1em a grande, a imensa maioria da popula'
,ào, aos que mantem um detel'rninacio standard de vida,
ujo eqllilílJrio é mantido com ° bom senso e o cálculo,
D:rige-se, também, as classes mais humildes.

COl11ill'al' bem. Comprar por preços acessíveis.
::"ompnu o melhor e o mais bonito. sem expor':-;e a di,

diculdade:i futuras é o grande problema.
Pará solução desi'e problema é que ousamos fazer

".1f11a f'uge;;:tão: procurem os Estabelecimentos A Mo

del:H. Alí encontrarão tudo o que de melhor existe e

tuelo o que é do mais apurado bom gôsto. AH encontra- Um guarda, que não sabemos bem se (le trânsito ou

l'áo a melhor disposição em atender. Boa vontade e eA' 1� policial servindo na zona do barulho.

pirito ele cuoperação é uma alta e auténti"a caradel'ís'
.

Ac.-üo em cidade grande. Podia ser mesmo em cidade

ti a ele sua direção. O crediário de A Modelar sem [Jeq\lel�:i. Floi'ianóp01is sel'via, pois, daqueles persona-

éI,busal' de prec;os, é bem um sel'\'it;;) de interesse públ1' �'ens existem em cidades grandes e pequenas.

r.o. Existe fnesmo para bem servi!'.,
"

A época: véspera de Natal.

Quanto às ch1i:\ses humilde;:; e CjHanto ainda aos que Tuelo muito bem, tudo muito bom, fatos aplausos de

predsarn fazer eêunomia, só podemos indicar a "A Gru� 11ma assistência si bem que não numerosa, mas, seleta.

'tinha". A �'.iJl1páti-ca e tão bem sortida Gl'utinha. onde 'Osmar venceu, venceram todo sos componentes do

os Jll'ec.:os :-,ào, realmente, os melhores e os mais' eama' grupo de arte.

lada,;. M,eRmo porque, não é demais I'eprisfll': "A

Gru',
Para uma crônica, de um cronista que não é crítico

tinha" não se destina a ganhar _dinheiro e sim, a bem teatl'al, aqui faço ponto final com meu abraço, para

servil' o povo.
. Osmar.

"'"

IA�gD mais, Vera Lúcia No
brega Oliveira, sobe ao al ,
tal' mor da Capela do Dívi-

no Espírttn Santo.

I-x-x-

l - O sI' e sra Laercio
(Ana Maria) Gomes Silva

já estão de volta de sua

viajem de núpcias lao Chi
le. O casal em questão vai
residir na Belacap.

-x-x-

2 - 0 Querência �'alace

prepara-se Dara um muvt..:
mentado Revetllon.

-x-x-

3 - Cir .u,', 111 pelo Rio os

elegantes. casais: Dr. Rui

Hulse, Presidente da As
sembléia 0,0 Estado, o que
estamos informados será
ainda este ano à;verna
dor (lo Estado, Deputado
Fernando Viél;,f. s e Depu_
tado Volney Colaço Olivel
ra,

-x-x-

4 Sexta-feira, o mes-

mo grupo símpátíco de ca ,

sais de Santa Catarina a,

conteceram no 'Dt'ink �om
Djahua e-Miltinho 1110 "De

vaneio", em companhia d,'

senado}' Irineu Borúhau
sen, sr e sra dr. �lval'(t
(Lourdes) Catão, srta. Ni ,
ce Faria, sr '-'- sra MUI'Uo
(Helena) Gnndin, 801' e srn

di'. Luiz íFm;naml0 (So
nia ) Secco e estr- Colunis-
1'a. Sete horas ela' manhã,
quaJudo as elegantes damas
dA éOIl:,:agnllla e:-;,[·("I,'l r1'l IJ.'l'l; ""

a, sociedade carioca eca-
t d,'" ,0 ,,;\,

MARL-\ {;!Jegarú iL llQ:-; ...·H ca!libl 1]1) dia
... tarincn...e �tavam pl'eo_ janelo pejo avião C-46 ela YARIG.
rupada" pal'a r('mover sua
,

lqluah-em. Ist,.- 1') aA�",
A aplaudida intérprete ·l!' ":\u :::--,'oite. em uue tr> vi' -.,'

j ...........
ó """,--<, I

......_� ,'j)_!llt'I;'.J) 1),"
"" ...,l+ .... � •.• _'!J" ��lTn:rU "_It.�"':'·'l"\ """JTl·--.J�-"'T--.

-

....

1--lnl...t.:' �-.... ..' -�-" t..J.:.fF %
-

...._

teci;:-;';;-;'b�ite" "Sacha's"
eg, '.:.." �� p�',;__\.J <ll.Ul(()1'10 da Rádio GUAJ:{UJÁ às 2C

hOl'�lS e 5 minutos dO dia 25 de\'en'do exibir-se na me�ma
--

com !licadinho, uisque e noite nos Clllbe� 12 de Agôsto e 6 de Janeiro.
uma bôa mú!'-;ica. " A vinda de Neusa Maria tem o patrocínio do Avaí

\.
-x-x-

O simpático casal Fran
cisco (Anita) Grillo, está
esperando a vÍf.:ita da C('

gorrha,
-x-x-

Maristela Kubitschek,
festejou seu "lliver" no c10_

mingH, na, 'boitf''' "Au Bon

GO,urmet".
-x-x-

O senador Irineu Bor
nhausen ofereceu no "á!U_
do no "Au Bon Gourmet"
uma feijoada aos convid::
dos; �I' e sra Deputado
Colaço (Neusa) Oliveira, ,.

Deputado Ferl15ll1do (De_
te) Viégas, f'rta. Nice V"
ria e o Colunista.

--x-x-

8 - O discutido colunis
ta social .Jean Pouchard
está em francas atividades
}laral a sclecão �as Dez Se·
nhoritas MaiR Elegantes du
Brasil.

-x-x-

9 .-- O broto do ano será
escolhido nà eiegant� soi
rée do dia 25 próximo nos

salões do Clube -Doze' 3e
Agosto.

Co"

-x-x-

10 - Festejou "uiver" IH

dia 15 a sra \dr. Elpic1iD
(Lia) Costa Souza - A Co
luna. Social deseja a sra

Lia, os melhores votos de
felicitações.

-x-x-

13 - NEUSA MA�IA da-
11 - Colou gráu no Co

légio Estadual Regente 'Irei
jÓ o sr. Tito Eloy OliveL
ra. - O Colunista agradece
(l. gentileza do éonvite pa�
1'a 2,S solenidades da

-

for
matura.

Ru.: frfRtllco Jolenlloo, n.' II

\

-x-x--

12 - Murilinho o sucesso

13 - NEUS .AMARIA da,
rá seu "show" na elegante
e movimentada soírée de
NaLI nos salõc; do Clube
Doze de Agosto,

da "boite" "D.I'ink",
tará Florianópolis.

-x-x-

vísí-

---------_._---------------�

NEUSA MARIA Passará o Nalal
Em

.

Florianópolis

APEPITIVOS
t!,uSIC'A 005
DIAOIAM'ENTE DAB /9Ar,23I1s

-=====.;::--:_---
"

VOCE TEM PROBLEMAS PARA O
NATAL! \

Discutir e resolver sôb-e quaisquer assuntos ele
iriterêsse da Federação ou da Classe, dentro ela.
Lei e dos Estatutos.

Fi a ma rcado o dia 12 de janeiro de janeiro de
,961. à" 13 horas, na sede própria da FARESC, na Ave
lida Irineu Bornhausen s/n., nesta Capital entendeu
lo-se que, caso não haja número, a Assembléia se rea

izará, em segunda e última convocacão, no dia 17, as
-nesma s hOfas e no mesmo local.

Florianópolis, 12 de dezembro de 1960.
Clodor ico Moreira - President'e

3.

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

MISSA DE 6.0 MÊS
.,.. ..

- A Família de ALBERTO MORITZ convida aos pa
rentes e amigos para asaisthem, no próximo dia 19, às
7 horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Ca
.ed ral Metropolitana, a missa que manda celebrar na

'ntencão da alma de seu saudoso e inesquecível Chefe.
Na oportunidade ante, ipa OR agradecimentos' aos

que comparec erem a êsse ato religioso.'

;%SSSSSS$SSSSSS\SSSSS�SSSS%SSSS·
�� Para almoçare jantar bem, depois de sua
� casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
�SSSS$�ss*SS%SS'S%$SSSS<ssssssSS$<ssssss

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

Vende-se
Magnifica residencia com telefone à Praça Getu

io Varp as, s it uaçào previlegiada em terreno de 12 mt.
Ie frente por, 100 mt. de fundos. Estudam-se condições.
Iufovmacões fone 3,182.

>

., nicicleta" BEKSTAR, a ultima palavra em bi
t idet:ls. encont.ram'se a venda na RAINHA
DAS BTCICLETAS, em tO..Çlos 03 tamanhos e pelo
111€nOl' preçu da cidade. Rua Consplheil'o Mafra
154.'

.
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osvAI,DO MELO
"O NATAL DO CARA SUJA" - O nosso colega

Osmar Silva já é nome tonhe�ido no mundo das letras

catarinenses.
Esiá "empl'e presente lla imprensa e no rádio.
Tamoem andou, faz pouco tempo, metido num con'

:Ul"�O de músieas carnavale,,;::as e saiu-se muito bem,
pondo á mo�tra ma is êsse pendor artistico.

Agora, aparece no teatro.

Com o "O Natal do cara suja", Ipeç�i em 2 pequenos
atos de sua autoria e inspirada em poemas do Gabriel
Lucena, que anda pelas Tuas garimpando pepitas douro
entre os largHdos pela sorte desconcertante, mas, muito
em voga em mostra do des\'il'tuamento de todos os bons

sentimentos.
Osmar tambem \;iu no guri dos bec,os e das fave'

las, o quadro para um tema emocional e emodonante.
Andou á cata de quem soubesse sentir e interpretar

(lapéis para viver seu próprio .drama_.
Achou. Sonbe achar o rapaz que bem incarnasse o

"Anjo" ...
E trouxe Llliz A. d'Acampora para o'palco.
Realmente, uma revehl·çào. Um interprete á altura

do papel.
E rompoz a história triste com preciosa eolabora-

,ão de Mariazinha, a menina má com todos os defeitos
le uma educação moderna de ,pa,pái e mamãe ricos. Fi
'hinha única, ii moda das que "quero pOl'(lUe quero"
mpulsiva, cheia de vontade, abi'loluta. Papel vivido com

ótimo desempenho por Loisemal' Anacletp.
Geny Borges comandando a turma com aquela

./elha classe tão bem conheida pela" platéia's infantis
(' ele adultos tambem.

'

Waldir Brasil em Mário, Sivea Marques Nunes

numa dupla de figurinhas fmltoches comandadas pelo"
preceitos sociais da estirpe elo gl'anfinismo da época,
q ue serve aos l'equint(ls exagerados da moda sem fi

mínima noção dos de,'er'es espirituais ... Flac h em hom

tngulo ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


