
NI t lAl: JK "CO 'O(OU*� HnpaFfan Ião: m·inisteria'I�'Íor:·êo.nvBcir6�··ipé dJ� �esiljente Juscelino,
Brasília, no próximo dia 23, sexta-feira, no Palácio do Pknalío. Se'g:undo 'informa�ões .cbíides pela reportagem,
assuntos administrativos, elém de examinar todos os problemas não solucionados pelos Ministérios até o dia 31' de Janeiro. Esclarece
ainda, nota chegada de Brasília, Que é desejo do sr, Presidente da República a,celera'r o término tle muitas obras iniciadas em" sua

- .

gestão e que serão inauguradas antes de S. Exce'lência deixar o govêrno.
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J. L. entrevista o
() Governador eleito de Santa Catar-ina, sr, Celso

Ramos, visitou esta cidade para agrade,cer·a magnífica
votação que obteve neste Município e para 'lieeebel' as

hOi11cr.agens de seus correligionárfos, amigos e admira
dor-es.

O povo lageano recebeu o ilustre conterrâneo com

expressivas manifestações de .rigoz.ijo, conduzindo-o
Lriunf'almenta do Aeroporto ao centro da cidade, onde
foi ovacionado carinhosamente em praça pública.

Permanecendo alguns dias em Lajes tivemos opor
tunidade de colher importante entrevista, na qual o
G overnador eleito focaliza diversos aspectos de sua

vitória e de sua futura admínistraeãn,
P) - Como recebeu V. R) _:_ Recebi a vitória

J.:xcia. o l;'e�ulhdo' das úl, do meu nome, nas urnas
umas eleícões ? livres de Santa Catarina,

;..

1=-•
•

No inter ior do. Estado. - em Itajaí, Tijucas e
Blumenau - no.SSo. diretor ouviu um só estribilho.:

.

-:- Aquela vergo.nheira lá da Capital já termí .

nou? Já gastaram todo o. dinheii:o.? Já deram sine.
curas para todos os afilhado.s?

, � daí Po.r frente as críticas se tornam ímpubli
cavers, Udel1lstas tradicíonaís, confessandu.ss aturo
dídos, não. compreendem como o. govêmo e a maio
da situaciorrista na Assembléia tenham perdido a

compostura para desafiarem o. Po.Vo. da maneira
que o. fazem.

A revolta lateja em todos. Mas a írresponsahí
lidade continua. , .

* *
Preceitua a Co.nstituição. de Santa Catarina, no.

§ 2.0 do. seu art. 8;°, que "a juda de custo. e I> subsí.
dio, (dos deputado.s) serão. fixado.s no. fi� de cada
legIslatura, para o. subsequente".

Êsse dispo.sitivo. visa a que o.s legislado.res não.
I(;:�rislem em causa própria. Mas, à maio.ria go.ve,r
?LIsta essa' norma, co.nsubstanciado.ra de co.mezinho.
pdncÍ}Jio mo.ral, é asneira qu'e não. r,esiste às razões
do esto.mago.. r

E o. líder go.vernista }l,ro.põe aumento.. E justifi.
ca: "trata·se de um aumentinho. minimo, de sómen
�e, de apenas mais 30 mil cruzeiro.s mensais",

E justifica: "Imaginem que o.ntem fui a uma
festinha e já gastei dez mil cruzeiro.s!'

Não é mesmo. escarrar no Po.vo.?
*

� * *

A reação po.pular, mesmo. nos quadros udenis.
ias, está sendo subestimada.

Eis a o.pinião de um do.s fundado.res do Partido.:
- Em 62, se a UDN quiser ter presença na As

sembléia, não. pode indicar à reeleição. nenhum do.s
seus atuais deputado.s! Se o. fizer, será um partido.
acabado. e mo.lrto!!!

com muita humildade, mas
sem nenhuma surpresa,
porque velho lidador da
uemocracia, só a compre
endo através dos parfidos,
e a� cinco legendas que
apoiaram o meu modesto
nome e mais a dissidên
cia da U.D.N., nos asse
guravam uma vitória tran ..

quila..

P) - Quais os prínci
pais rumos que Pretende
V, Excia. imprimir ao Es-
tado?

.

R) - Seguirei o pro
grama que me tracei e que
Os partidos o esposaram e
o ue a maioria do eleitora.
do catarinense sagrou nas
urnas de 3 de outubro
passado, já agora reforca-
00 Ipelo resultado do Se
mínário Sócio Econômico,
.reíto y.elp povo, e que me
permItIra atacar os pro
bl emas cabrinenses dan,
do-lhes as prioridades a
t-entadas pelo mesmo.
P) - Pret'ende V. Excia

escolher algum Secretário
de Lajes?

R) - Não O Governa
dOI' já é lajeano. A me
n,?S q�le .os partidos que
tem direito de indicar li
vremente nomes Para o
preenshime-�tü das Secreta
rias que lhes tocaram pelos respectivos protocolos
indiquem. ,"
Pi Pretende V.

Excla. reagir, lealmente
contra Oi'! re.centcR ato;
da Assembl'ia Legislfttiva?

R) - Sim, Já o afirmei
por diversas vezes, que
do testamento só aceitarei
o qu� passar pelo crivo da
J l!stIça, -Como discipulo

-
numero um de NEREU
RAMOS, habituei-me a
cultuar a justiça.
Tenho, portanto, razões

de sobejo para acreditar
que só passará o aue fô"
l'ealmente' .constitl1.êional.

, P) - Espera V. Excia,
cüntar com a cobertura
do Govêrno Federal para
sua administração.?

R) - iSim Primeiro,
porque é de tradição bra-
8iIeil'u o apôio do' Presi
dente da República aos
Governadores. ,Segundo,
porque S, EXCla. o Dr.
Jânio Qt.I.'dros em tô"
da a sua propa.ganda em
nosso Estado, afirmou nas

�
, P��'a que a pr�sidência da Assembléia fôsse parar às

maos do hJho do governador, sr. Ruy Hulse' '/0 govê�'nol t.omou
as seguintes providências:

1�� �d�ui�iu o deputado_quirin� flach por cr$ 3.000.000,00;
2 tlegoclOu com o entao preSIdente braz alves a renúncia

em troca da criação de MAIS UMA ASSESSORIA, para
a qual seria, nomeado e emj seguida aposentado
na sua vaga seria nomeado o deputado. Tupi Barreto e
em seguida! aposentado, i para a, nomeação (do traidor
quirino flach.
Total) do custo da promoção do filho do governador a

presidente do Legislativo:
Compra de um deputado.
Assessoria e a_Josentadoria de outro

G8,OOO)00c mensais- (anual) '" ...

Idem, idem - mensal de Cr$ 71. 000,00
(Anual) " Cr$ 852.000,00

Assessoria ao traid{)r (Cr$ 55.000,00 no míni-

mo) anual Cr$

Total, por enquanto

Mas, " não há panamá.

Cr$ 3.000.000,00
Cr$
Cr$, 816.000,90

660.000,00

.... Cr$ 5.328.000,00

Governador ,Absolvido o dr!.o.José Eliomar da Silva
,

r.racas publicas que'.nâÓ
tinha compromissos .'t;'om

nenhum partido.
Jornal de Lajes, desta'

cando a importância do
111'011unciament., de S.
Excia. agradece a genti
leza com que se colocou
a disposição deste jornal
resnondendo seu <J,uestio
nário.

�1JO Jornal de , Lajes)

�Talão Vale Um
bo��l:��°l.�;F:Jji� Milhão": HOJE O SORTEIO
mais" ou dos "dez menos"» Foi aberto o crédito espe- Carvalho. Como se sabe, pital fo'i.l.m dístrtbuídos

Isto é função dos nossos cial, pelo govêro o, de hum àquela casa de espetáculos, cerca de 400 mil certífíca-

"cronistas sociais" gen.te rr-ilhâo e setecentosmil cru- deverá acorrer grande nú, dos' e. no i:::terior, 600 mil,
que se diz abaltsada, nêstes zeíros para fazer face ao mero de autoríôades civis, verificando-se, segundo foi

misteres da vida mundana, pagamento imediato dos m ilítares c eclesiásticas es- apurado junto ao Presiden-
. Extraordlnáríamente, êste contemplados do concurso pecialmente corivídadas e te (1.a comíssão, falta de

despretencíoso eolunisa, 'Vai "seu talão vale um milhão",
I enorme quantidade de po- certificados numerados pa-

apontai' para Os Ir-iteres de que será efetuado hoje, às pulares, Se,r'ente nesta ca; ra a trodi.

"Política em Tabela';, os 18 hs, no Teatro Alvaro de
nomes de alguns que se

- --.:....----------------------Q-u-e-st:-:ã::-o--d:-e-t-ll-n-a-a-s-s'7in-at:"t-l--"projetaram" na vida .no, UNIV(R�IDnD( ( ra. ou mais.
lítica do Estado, baseado E' verdadeiramente es-

e1.allmlact�tmu�oes '�Ouse °Hs_Oc,?:�� tranhável que, às véspe-
lU.._.... � raso de tão marcante mo-

DE VFS,ÃO DE 1960".

D(�(NVOlVIM(NI� mente, nada de planifi-
- 1 - Pauli::o BúrIgo -

'

cado tenha sido revelado
Deputado à Ass('mbléia Le- ao público. aos interessa-
gísla.tiva atual vi ce.ipresi- dos mais de perto, sôbre
dente da Casa. Chegou aqui PAULO FERNANDO LAGO os prováveis rumos do
de mansinho munido de ensino superior do Esta-
uma arma poderosa; o seu Como fato complexo, o significado de "uni- do.
mandato. Manteve-se fiél versidade" pode ser mensurado por diferentes Universidade é interês-

ao. seu Partido (PTB), por ângulos de análise. Resumiremos que, primeira- Sé coletivo. E, requer mo-

pouco tenspo, até que a sua bi,ização de energias in-
mente, "universidade" deve implicar "desenvolvi- telectuaís focalizadas em"mercadorja" subisse de'�·

.

"
,

tacão. Não traiu a sttá te... mento", já que assinala etapa avançada de pro- eguipes, de I especialistas
gel1tla, foj- haído � isto-- ces&o de desenvolvimento. d') aparelho dê ensino

-

que pOSSal'l1 apüntar so-

luçõe:; que se equacionemsim -, pelo seu espí,rito wperior. A simples estruturação das isoladas
com as exigências de um

mercantilista, pela imp�rio.· es,colas já possibilita, teóricamente, emergência complexo ol'ganismo que
sidadel r..1e. faz.er algO du no· ele uma "fôrça" de interação, decorrente de con- é o Estado de Santa Ca-
vo; co.nsegl.liu fazer de uma

tactos culturais mais intensos. Em têrmos de ec'o- tabna.
"dissidência" uma "desis_ Projetar e criar uma
tência". Foi o }l:nlamelitar nomia -elidamos que participantes isolados se in- universidade .são fatos dis'
quI' menos falou, mas em tegraram num, sistema .cujos objetivos são tanto. tintos de Se imprimid ru_

cômpensação., foi um' dos específicos a cada tlm como também há os gerais, mos de "desenvolvimento"
que mais ganhou. Isto vem os deneminadores comuns. O fenômeno se identi- de uma universidade.
apro.var .a co.nclusão da té· Aí é que os problemasfica, em grosseira aproximação, ao fato da "acu-
se rle sua auto.ria, baseada realmente serão exorbi-
nos seg'uintes têl'mos: "eIP.. mulação". E, acumulação de fôrças" suscita ,uma tantes. Passar um proje-
boca f-echada não entl'a� ,cadeia de consequências, que podemos rotulá-Ia to-lei é apenas preâmbulo
'�rr�ôsca". mas entra di·" como similiar ao fenômeno da. "convergência". de uma questão extrema-
nhciro.". Usa terno

pal1amá!�
As escolas sUlpel'iores de .Santa Catarina, ao rrente.. delicada. Para que a

nos diaSj de semana; Ílll.tro_: "universidade", criada me-

duziu a moda de camisa de '
que tudo indica, serão integradas num sistema, diante aprüvação de um

sabotoada e gravata inco'''' e alimentadas por verbas mais elevadas do que projeto., seja uma "lrtliver-

rad,a. na Assembléia, Não Sf�� as atuais, proveniente da participação do Estado. sidade", em seu senti,do

pode dizer que seja um bur.... Vê-se, pois, que dois importantes fatôres de sócio-cultural, em sua

função renovadora, e logo,1'0 ou um ignorante, pois impulsão desenvolvimentista irão atuar. E, re� transformadora de cOlndi-
êstes andam de quatro; t1 o sultados de "melhoría" tornam-se aparentemente ções pré-existentes, será_.
homem em questão, anda claros e imponderáveis, A antevisão sumária de preciso muita 'suma de
com duas!! trabalho previsiünista, de

,2 - Braz JOaJf!uim Alves' prováveis efeitos benéficos da criação da Uni-
coordenação, de análises

- Ex_deputado (há ü!l1ze versidade de Santa Catarina, injetada mais avo- meticulosas, de asculta-
anos), aposentou-se no Le- lumadamente por verbas federais, exclúi, de ime- ções necessidades de vá-
gislativo Estbdual, semanas dia to, oponentes ao projeto que a qualquer 'mo- rios tipos.
atrás, com fl., ninhal·]·a de mento l)odel'a' seI' sancI'ollad pelo presl'dente da Daí no artigo primeiroOI
68 mil cruzeiros por mês. (iUe escrevemos sõbre o

Surgiu de uma apagadinha nação. , assunto, afirmarmos que
ei'!cola primária, para inau- Se a criação de "universidade" dependesse "há uma atmosf,era miste-
gUlI;,r uma ,nova, esCola na apenas da "vontade ·coletiva", e acionada mais dosa em tôrno do fatd",'
Assembléia; a .dos aue fL partículamente por eminentes personagens da que "ninguém sabe de na-

cam ricos de um dia para o vida .catarinens'e, e" pois, se restringisse a uma
da sôbre o que se está pas-

outt-o. Autor do livro, ;'Co- sando. sôbre o que será o
concordância pülítica, estaríamos despreocupa· destino de cada 'esC'Ola, e

mo enriciuecer com um

mandato"� muito vendido dos com o fato. vrincipalmente, que me-

"besd seller" nos corredores Entretanto, é exatamente a relativa facilidade didas serão tomadas para
. facilitar a Iprodutividadeda cl.ita Casa do Povo, Es- com que o projeto ganha realidade ql1e nos as- es,cola1' do estudante uni-
creveu também, diversos susta. E' c.omo se um fato -revolucionário pene- versitário de Santa Cata:-
opúsculos, t!.tis cOlrro... "O h'asse nmna sociedade pouco preparada par& l'ina. ,

PTB Que S3 lixe. .. eu que- controlar se .consequências dos impactos qÍle inl-' Fizémos uma ·pergunta
1'0 é o meu" e outro; "... simples: Para quem será
e o Senador ncreditava em 'iitàvelmente advirão. Embo-rr., tenha havido aI-

a Universidade?
dissidrncia '

.. quã, quá... guma coisa, que com exagêro chamariamoi;l c", lIoje faTemos unia ou-

quá". Pessoa be,nQU!l;ta e movimento preliminar", o significado da "univer- tra, também simples, mas

malquista ao mesmo tempo. sidade" é grande demais para o püuco de prepa- cuja resposta dependerá,
Diz Que não foi o primeiro l'i'ovávelmente, de numero-

traidor na terra, antes (l.êle,
1'0 qu·e estamos no setor da "administração". ·sos debates que preci,sam

"aconteceu" o JU(J)s. Tam- Se (jueremo.s uma 'juni- mente insufiiciente para ser feitos, à� numerosos

bém diz ser muito pal'e:ido versidade", implicativa de uma exigência moderna dt! estll�dos que têm que
t

. desenvolvimento". de àlte- formação ,do dirigente de ücupa]' lugar de destaqllecom Santo An Olllü', por isto I d' d d O di'ração vertica das ·con i- socle a es. esenvo Vl- em momentos de tamanhaacredita que os seMs peca_· t
'

d 'tcões atuaIS de nosso en- meu o sera, quan .0 mUl o, importância:dOR políticos estejam per- sino superior, estamüs puramente horizontal. E, A Universidade de /San-
doados, Atualment(' 3ir:da ainda apenas, tateando so- nada de estrutural será ta Catarina é quase rea-
sumido, e diz que não apa- iuções e problemas ql!e l'esulta�t�. , .

lidade. Será criada. E,
necerá mais em BruSijUe, serão exaltados em funçao Os dll'l.gentes pohtIcos daí?
sua tenh. natal, pois teme do c<Jrater revolucionário do Estado, as fi:guras de Que alterações estr'utu-
as manifestacões caloro.sas que deve seI' implicito ao prôa do Ensino, se encon- rais serão resultantes?
dos seus conterrâneüs. Co· fato da criação da Univer- tram no mais dramático A Universidade terá
mo homem cltl visão, com- sidade, mont(l da vida escolar ,de si.gnificado suficiente pa.
prou um potente binóculo Se ficarmos em "vonta- Santa Catarina. 1'a a ·situarmos dentro de
para espiar os ex-amigõs e che:l', possívelmente a E, nada sabemos, ipara modernas concepções de
ex-pares tomarem cafesi UnÍversidade de Santa apenas informar, S«;l há un.iversidade?
'I;ho no Ponto Chico Usa Catarina nada mais será equipei'; técnicamente cre- Ou será apenas mudan-
pijamas panamá e dizem do que um aparente c?n- deneia.das qu� p:o�sam di- ça de nomes?
que aprendeu m�ito em junto de escolas supel'lo- agnostlU�.r as �delalS neces- Será satisfação de ne-

matéria de tf'stamentos, () i'es em q.ue os profes.sôres sidades sociais e buscar no cessi.dade social? Ou de

que não o preocupará, ganharão um pouco mais, fator educação, o sentido vaidade social'l
terão títulos diferentes. de "sns.citador de mudan- São perguntas que ex-quando chegada a hora fi- ' ,

Más o problema do au- ça social". pressam an'siedade públi-na!. manto da produtividade Até ago.l'a temos a im- ca. Mas o. público 'Pre,cisaContilluaremlos ,na próxi- escolar poderá ser o mes- pres,sãG de que a: criação.· ser atendido, po.is Santa
ma edi§��'VEIRA LENZI

mo, isto é, reconhecida- da Universida�e é'pura Catarina é o público.
---

a oue havia sido condena
do -por desacato. e lesões
corporais leves.

Julgando na' sessão de
ontem revisão crímmal re

quer ída pelo dr, José Elio
mar da Silva, médico resí
dente em Itajaí', o colendo
Tribunal de Justiça' do Es_
tado por maioria de votos,
deferiu o recurso, absolven
do o requerente das penas

Foi delator o sr. Des.
Ar·r:o Hoeschel e advogaram
a causa vítortosa OS drs.
Rubens de Arruda, Ramos
e Fúlvio V(eira.'polítifa.····cm·

...... ta�efa ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 31 Reveillon no QuerenciaDutra e
seu conjunto .

VENDA' DE MESAS NA GERENelA DO HOTEL
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'paulo c. ramos

ANIVERISÁRIOS CATARINENSE SE
DESTACA

SR. BENITO SELVA
Com grande satisfação

registamos na efeméride
de hoje, m�.:lls um aníversá.,
rio natallcio do nosso dis
tinto conterrâneo e parti
cular amigo sr. Benito SeL
va, ·eles tacad o funcionário
do IAPTEC e elemento de
profecção em os nossos

meios SOCI8.IS e culturais.
O nataliciante, na opor

tunícurle de tão grata data,
será alvo por parte de seus

inúmeros amigos e admira

dores das mais expressivas
demonstrações de apdeço c

estima, às quais juntamos
as nossas com votos de pe ..

renes felicidades extensivos
fi sua dignísslma família.

-
•
,
•
•
•
•
•

Conforme o resulado ror., II(
necido e já divulgado pelo ,.

Colégio Militar de Curitiba, •
vem de conseguir O honroso. ,5.° IUP'al' no admissão ao I
mesm; dOlégio, o menino .'
Miroel Makiolke wolcrwski;,
(ca tarínense i filho do Dr.! �
Miroslau C. Wolowskí e �

Emília M. W()lowski. \f
l�, rabens ao Míroel e vo- J

tos O.Ué' continue brilhando
j
J

FAZEM ANOS HOJE

-� r. Altino Delambert
-- sr. Romeu Delayte
- s r. Artur Souza e Cruz
- sr. Ney Cardoso Bittcn-

court

'!l')enina-moo,a, Isaura ISilva
I

nos estudos.
'Í

A P A R T A M E N T '0'
ALUGA-SE óTIMÔ ,i\PARTAIVlENTO COM SALA
2 DORMITóRIOS, COZ1NHA, RANHO, E AREA

COM TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE

SCHUTEL.
DIRfGIR�SE A. R�TA:' FELIPE SCHMIDT. 3,1,
SALA 6.·

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

N'EGÓCIO DE OCASIÃO
VENDE-SE UMA CASA DE MADEIRA NA .f'RAIA

, '-. DE CAMBORIU, DISTANTE APENAIS 100' METROS

DA PRAIA COM INSTALAÇ.ÃO SANITÁRIA - EN

CANAMENTO D'AGUA - LUZ - GARAGEM - VA,

RANDkO EM DERREDOR CERCADA DE RIPAS

PREÇO: ·CR$ 250.000,00 - TRATAR COM AGI - nUA

ANITA GARIBALDI, ESQUINA RUA DOS ILHÉUS -

FLORIANóPOLIS.

CARTA
/

PATÉTICA DE UM PESSIMISTA
veiu assinada, mas, ·cQnfesso que pe�o nome não o co

nheco. Pede porém o mis'sivi8ta, s·eja publicada â Cal"ta

wm' o pseudonimo qué escolheu: CHELAS.
Primeiro tTopecei no pseudonimo es'?olhído. A pa·

lavra., porém, devel''ia estar, j·egistrada. no "Amansa
Burro". E nêste particular o Dicioná.l'io Prático Ilustra
do. .. é um paí, qllalldo' não, um pl'Lciente profes·s<?l'.

E estava mesmo. "GRELAS'! - ,Sitio da freg. de
Beato -de Lisboa. O seu antigo convento está hoje trans"

(armado em recolhimento .de viúvas e em fábrica de

pólvora. 'Chelas atualmente faz' parte da cidade de

Lisbôa". Que be'leza e qtle sitio paradoxal.
Muito obrigado, sr� Jaime de Séguiel', diretor do

Enciclopédi:co. Penso que você ainda esteja aqui pelo
planeta, dicionarisançlo ...

Disse que a carta era patética e é mesmo. Isto

porque chega de ·comover ...

E vamos a,O que pensa CheIas: lVIeu caro SI'. Os·
valdo. "Ás vezes chego a ter pena do amigo. Tào crente
Q tão fácil ele aceitar as ,coisas, quando dizem respeito
á Cidade dos catarinas, ou melhor dos floriaJl0polí-

comecsrenos

••

Sociais

...MARTA LUCIA COSTA
A NOVA MISS BROTI-
NHO LAJES CAIO
OU CAZZI, O CRONISTA
BATIZADO

O clube 1° de .Julho na

cidade de Lages recepe io
nou seus asso�iados e

também convidados, para
a 'elegante e movimentada
soirée para a coroação de
Miss Brotinho 1960. Preci-
samente ás vinte e

horas, dava entrada nos

salões do Clube- 10 de
Julho, a srta. Maria Lúcia
acompanhada do Sr. JOS€
Cuidalli, presidente do
clube em f'oco, .. quando
Miss Universitária de .Por_
to Alegre, srta. Lilian,
coroou a nova Miss Bro
tinho Lages. Lúcia, com

aquele ar de simpatia e

distinção que lhe é pecu
liar, encantou aos convi
dados e associados

três

Realizou-se no dia 17, o enlace matrimonial ua srta.

Yara Odila Nocetí, com o Dr. Günther José Ammon 'I--= No clichê, {IS noivos recebem os cumprtmentos do

Iexmo. Sir. Dr. Aderbal Ramos da Silva
"��,,. �,

Neiva Bianchíni Miss Ele�'"de piscina, passeio a ca-� I
garrte Bangú Lages a com- valo e não faltou tamb{m� I

panda do Dr. Orlando a boa musica que o jover. r>'" I,
Souza, Maria Aparecida sr, Tiago de Castro Netc_
Simão, S�tnd�a Lisbôa. tocava no se� violão.

� .

que
compareceram a .f'esta. O
salão de festa com.p.etn ,

mente tomado por uma

seleta 'e elegante ass ístên
da, reinava grande .an i
mação com o famoso con

junto de Roberto Boudanf.
Nada deixou a de�e.iar as

atenções e simpatm do ca-

sal ar. e sra. JO'l& (Vera) Caio ou Cazzí o cronis-. Já estão de volta de su. _Guidalli. Impos-�í"el 'n.ara o
.

I d
.

ti
.

d
. 'J'�'" ta SOCla a srrnpa .ica e viagem ·e nupcras o casa If.l

colunista anotar todos os acolhedora cidade de Ln- jornalista Flávio (Celina)1)I1I
j.Jl'esentes ao grande acon· ges, foi batizado na pisei- Amorim. _
tecimento: sr. e sra, Ibra, na do Dr. Mauro Nerbas, g1J
hin Simão, SI'. e sra. Pe- por um grupo de lindos

.

Festejou
.

"niver:'-nO. úl.:dro Lísbôa, sr. e sra. João brotos do "saciety" lagea- timo domingo, a srta.. !,
Costa 'N_eto, srta. Neuza no. Elayrie Amin. A CoI yna_Campos muito simpática --- --- Social cumprimenta comr.í8num elegante conjunto de O Quel'ência Palace vai votos de f'elicitacões. � i
saia. e blusa - srta Yara aconteéej- com Reveillon :__.,_ �v�lent€ alcom.panhada do bastante movimentado, - Neusa Maria dará seu,iIll
Sl'. Telmo Ramos, sr. e sr;,. inaugurando súas 'covas Sho'w nos salões do Club(�
FLlrtado, ,sr. e sra . .sbn�z· iní\talaç.ões - R�serva oe Doze de Agôsto, na ele·,_zi, srta. Vera Ramos a mesas ,pelo telefone gante. soil'ée de Natal -_ i
môça dos olhos 3840. Nesta mesma noite serú I--- --- apl'esentada a sociedade o.

. A ensolarada tarde de Broto do Ano. 1<11# I

NOTíCIAS D'O PANAMÁ

Paláció do Govêrno (URGENTE) Acabam de
ser efetivados no Quadro Especial, do Palácio, to
dos os copeiros cozinheiros, mordomos, lavadeiras,
passadeiras. etc., com serviço no Palácio da Agro
nômica.

Corre que o governador enviará igualmente,
dentro de alguns dias mensagem à Assembléia'
Legislativa, efetivando o "menu" de futuro go
vernador. A lista dos pratos ainda está sendo ela
borada, mas transpirou, contudo, que dêles tem
sua inclusão certa São êles: Maionese de car iarão
envenenada e Salsichão li Heriberto - ou vice'
versa.

----·--000-----

Assembléia Legislativa (URGENTE) A mesa

da Assembléia Legislativa acaba de tomar enér
gicas providências no sentido de que seja provi
dênciado um tôldo de lona, que será estendido
sôbre o jardim fronteiro àquela casa com a fina'
lidade de proteger os seus 1,879 funcionários nOE

dias de pagamento em que, ,porvent11ra chover.

\

-----000,-----

Assembléia Legislativa ,Urgente o cêrpo
médico desta casa acaba de resolver o mais in
tricado problema que já deparou desde a sua

criação. Tratava-se da aposentadoria, 'exigida pe
lo Presidente e Secretário da Casa, do cidadão
Osvaldo Rubim. Como o referido cidadão é pos
suidor de uma saúde invejável, não havia "como
incapacitá-lo: o dr. Vânia Collaço é que descohriu.
a brilhante saída, com êste singelo e simples lau
do: Aposenta-se. O requerente é Feio, com ten
dências para '11 HORRíVEL. Sem esperanças de
melhora.

-----oOo--�---

000----

Palácio do Govêrrio (URGENTE) o Governa
dor Heriberto Hulse, ao receber ontem um tele
grama. do. deputado Arí Milis, adjetivando-o de
r,óbrio, honesto, digno, etc. teve a seguinte excla·

mação, ouvida por todos os circunstantes:

!
-- Olha aí: já começou a gozação!

---------0001--------

Palácio do Govêrno (URGENTE), que falta
só um mês l)

Reina inquietação nos quadros panamenhos,
desde que um alto membro pessedista, ·elemento
de absoluta confiança do governador Celso Ramos,
declarou categôricamente a um beneficiado das
últimas nomeações heribel'tianas, que o futuro
chefe do governo ipagará,' pontualmente, ,seus
ordenados.

_.- Só que em garra.fas de óleo ele rí.cino, com·
pletoú!

A· T E N ç Ã O

Aviso às peSSOjlS abaixo rvencionadasl
.

AVISO ÀS PESS:OAS ABAIX'o MENCIONADAS I
I

�:g���:��e�r��1 u�:�t�i�a��1�n. ;,'\'r."J.nf.t-%. "J.n:c;;'T'te"J.\. "..'4U "J."J."'•• "4 ',,'" "i. "i. ... i. "i. "i. 'f.:" ... "i."i.<;';;'''.:�,"<;'''1."i.� "i. ... "i. 'I. <i. 't. "J. c;, "J."J....,,"!

zi, reuniu as mais lindaf.moça bonita ·que muito bem e elegantes garOÜt,s dt;.
representaria sua éida.de LO ",society" lageano paré �
(ertame Miss Sta. Catarina. uma tarde elegante n J

O . cronista Cazzi, Jsrtá. fazenda do Dr. Domingos
_ .

Jonfl:la Vieira, o sr. Pedro Valente Junior .:.._ Aconb. f
Gtiilhon P. Mello, srta. CéU desfile de maiô, banho'

âiíL,._a .... _'- ..__ \�__ -'__ 'tB

tanos.

Essa, por exemplo, de acredi·tar no ::;IOJ)g "ddad'e
limpa depende de você" e. na sulstancial colaboração
l'otariana com suas cestas que viio sel' colocadas por
aí, deixou você eufórico 'e mais bairrista ainda ...

Meu caro, isso de cidade suja ,é no Brasil todo e, a

já agora Guanabara é a mais suja de toda�. Já assistiu
os nossos jornais de cinema'? Não viu como a objetiva
do reporteI' apanhou coisas de :nripiar'? Nào tem visto?

E' que falta a edtlCaçflO adequada para ensinar .o

povo. Ensiná!' a' colaborar ·com -a cidade, com a lim
peza das ruas e a conserva(:ào dos jardins.

Meu amigo, quando a;;; cestas forem colocada::;, et\·1
tOl! a vê-las de um lado para outro das calçarias como

bola em peladas.
Espere e verá, a nij,o ser que as prendam 110S

lugares onde vão ser postas, como vi faz pouco tempo
em são Paulo e Rio.

E aqui fico .para ver ,cumprida minha profecia,
Ass. CheIas".
Pois é\ meu caro.

Eu tambám fico para ver e quanto ao "slong", po-
demo,s mudar para êste:

'O l'erorter vem ai".
Está bem?
Ele vai ver si l1a ou hão ha sujeiras.
E8pere também você.

Esperemos os dois.

o "RADAR" ESTÁ EMPENHADO PAnA QUE A 6.a FESTA DA GLAMOUR GIRL
TENHA FLORIANóPOLIS POR SEDE.

Vila Ru bens Alve;;; - Casa 6
,

'

'JOÃO ALVES COSTA - Cal'l1et 59349

IVO AMARAI. - Carnet 23785
Escola de Ap'}:.endize:; fle Marinheiras

!

j\fARILIA ISANTOS
R. Tobias de Barreto, 27

, ..

Pedimo8 às pessoas acima mencionadas que com

pareçam em nossa filial à Rua Geronimo Coelho, 16,
'para nos fornecerem seus nóvos endereços. Embora
pro.curados por diversas ve"es nos endereços acima,
não os eflcontramos. Pedimos -trazer na ocasião, seus

ca l'nets de paga·mento.

COLUlVIBUS - Importação, Indústria e Comércio
8/A R. Gerônimo Coelho, ] 6

União .. Calarinense
.

Secundários
,
;Esludanfes
NOTA

A "Biblioteca Cruz e Souza" iustalarla à Rua ÁI
vaTO de Carvalho 38'-A acha-se a disposição do público
em geral, estudantes, professores. funcionários etc. no

horário eotnerCÍal.
ÜiSMAR PISANI
Bibliotecário

Encontra·se nesta Capital, o jornalista
'feofilo Prado, Relaçi)es .Públicas da Ci
dade de Porto Aiegl'e, vinculado à crô
nica social, dos Diários Associados, na

Capit.al Gaúcha, promotm: da 6.a Festa
Imperial da Glamour Girl do Sul do
País de ] !)61.

Sátbd'C' 1).t)'. acont-<;.'ceu na

Polí'cia MiÍitar as rSàiel1ida·
des ele Promoção .Turma
"G0V. Heri'berto Hulse",
com a presença do Gover_

�
nado]' do Estado, do Co-

.

.

mandante do 5.0 DIstrito
.

Naval, Alte, Augusto Gru_

neWald; dr autoric:hdes ci

VIS, militares e eclesiástL
caso

O "RADAR" está em entendimentos
para que a sede da B.a Festa da Glamom
Girl dQ. Sul, tenha a nossa ,Capital COUtO

sede. Posso afirmar os leitores. que êste
acontecimento, será marcado entre os

dias dez à quinze, no Lirá T. C.

Renê Keil, Saulo Nunes de

Sousa, Sestílio Ângeli Fral1-
sozi, Sidn�y Carlos Pache_
co. Taltibio Del Valle 'y
Araujo I> Ve!nício Humberto
Bazadona Dutra.

Ag-radeço a·· gem.tileza do.
convite do Segundo Tenen

te Belfort Del ValI 'Y Arau

,io.

Nilma MO'nguilhott, fcstp-

jará hoje, o seu 15.0 ani

Após as solenidades na versário. Felicidades.
Praça de esportes, foi ser
vido aos convidados um

elegante Coqui'tel.

I�

Receberam as platinas i'!as O Seg'undo TeneJn.to - TaL
madrinhas os segundos Te- tíbio Del Valle :y Araújo; foi
nentes: AfQDso H. de OlL o primeiro colocado da tur

veira, 'Belfort Del Valle y ma. Os meus parabens.
Araujo, Dinoh Antônio Cor- . Hoje, no Restaurante do

te, Egon José Thomas Pe_ O Coronel Euclides Simões Carlinhos Bar de Brusque, tressoni, José M,aluoeI Nolas- de Almeida, Comte, da P. acontecerá UIl11 jantar,' ofe-�
CO, Moacir de Oliveira Cor- M., pronunciou UJn1' brL recido pelo "O Município"
rêa, Ne'Y Luiz de Souza, lhante discurso. daquela cidade. Depois con-

Paulo Nascimento Muller, tal'ei. , .

/a;u '"*_;..l1t$'4t:s;,:s%%t4n:�:sr:--.,,.,..s,,tI..\.��'J..$..��,,$";%"';$UU��1

Alniversál'Íou ontem, o Dr ..

Cesar Sí'ál'a, d.d. Executor
do Acôrdo Florestal do Es

tado. Os cumprimentos do

"Radar", pelo a.contecimen
to ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diga
A

voce

PARA

mesmo

;;_�"��,�se
S E N -II o R AS:

Blusas de malha algodão, excepco.nal
. oportunidade -

'
.

Blusas de jersey, bem lindas a .

Combinações de opala : .

Combinações de cetim .

Calças de meia .

Cn lcas de nylon .

• $ 118,00
$ 118,00
$ 83,00
$ 93,00
$ 1\),00
$ 51,00
$ S7,OOAnáguas jersey

PARA

Ternos de linho

RAPAZES:

Pijamas , .

Calças de tropical .

Calcas brim Koringa, legítima .

Camisas esporte '" .

Shorts .

$ 1. RDO,OO .

$ 240,00
$ 398,00
$ 285,00
$ '145,00
$ 35,00

RESPOSTA:
- .;

50 'mesmo

[tOIUNAt CATO LICAI

Após a Missa voltam todos novamente ao presépio
e ao som de NOITE FELIZ, o mais, elho ou o caçula da

família, coloca o Menino na Mangedoura e serão aber
tos os presentes que lá deverão aparecer.

Pois, sim, vamos à ceia do Natal.
Se não for costume assistirem à Missa da meia

noite poderão assistir outra Missa; recomendável é que
tõda a família assista à mesma Missa e, após a mesma,
coloca -se o Menino no presépio' e, então, faz-se are·

f'elcão .
.

Na ceia ou no café do Natal não se deve esquecer
as velinhas: duas de cada lado correspondentes às qua
tro semanas do Advento, ou .seja, os 4.000 anos de es

pera.
No centro, o grande bolo de Natal que deverla en

cerrar alguma surpresa.

Em baixo de cada prato, uma frase. Eis algumas a

título de sugestão:
NOSSO NATAL ISERÁ ETERNO NO CÉU.
BOAS FESTAS.
Mil felicidades.
QUE O NOSSO NATAL SEJA SEMPRE A FESTA

DA FAMíLIA, te.
A mesa poderia ser enfeitada com sininhos, estre

linhas fios dourados e, no centro, a grande estrêla de
cauda: Nunca debele de fazer

� algo diferente no Natal,
pois o Nata! é a festa da Paz c tudo o que se fizer neste
dia será sempre lembrado.

III

E, à tarde... após irem todos juntos repousar urr,

pouco ou fazer as suas visitas, não esqueça o que não

foi contemplado pelo Natal: o pobre do morro, o desgos
toso, o aflito, o doente, o presídiãrío ...

Vá visitá-lo e leve-lhes uma partícula de sua mesa,
de seus presentes, misturando-os com palavras de ca

rinho, pois no Juizo Final Cristo te dirá:
- Vinde bendito de meu Pai, Iposlsui o reino que

vos está preparado, pois tive fome e me destes de co

mer-; tive sêde e me destes 'de beber, andava nú e me

vestistes.

Então dirás:
- Senhor, onde fiz tudo isto?

_

E o MENINO DE BELÉlVI te responderá:
- TUDO QUE FIZESTES A UM DÉSTES

BREZINHOS FOI A MIM QUE FIZESTES.
(Transcrito de Uma Luz nas 'I'revas)

Noite feliz! Noite feliz!
O Senhor, Deus de amor,
Pobrezinho nasceu em Belém,
Eis na lapa, Jesus nosso Bem!
Dorme em paz, ó Jesus!
Dorme em paz, Ó Jesus!

.

PO-

Noite feliz! Noite feliz!
Ó Jesus, Deus da luz,
Quão afável é teu coração,
Que quiseste nascer nosso irmão,
E a nós todos salvar!
E a nós todo ssalvar!

MOLESTIA DE SENHORAS
C O L I C A S _0_ C O L I C A S

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e -tõníco de ação sedatíva e de
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,

DOENÇAS DO (ORAÇAO
TONICARDIUM poderoso cardiotônico_diuretico é
TONICARDIUM O TÔNICO DO CORAÇÃO

íno.cado no .tratamento da Artério Sclerose, disturbios de
Pressão'Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

A P A R , A M' EN' O
ALUGA-SE óTIMO APART'AMENTO COM SALA
2 DORMITóRIOS, COZINHA, BANHO E ÁREA
COM TAlNQUE, SITUADO À RUA' DUARTE
SCHUTEL
DIRIGIR-SE À RUA FELIPE SCHMIDT, 34,
SALA 6.

P A R , I ( I P A ç. Ã O
Osny José Garcez e Senhora

e Cordolina Pontes Nunes
Têm a grata satisfação de .particípar aos parentes
e pessoas de 'suas relações o contrato de casamento
de seus filhos

TELHA e 'WALTER
Florianópolis, 17 de dezembro de 1960

(ompra tão �ARATO 1
HOMENS

Camisas esporte .

Calças meio linho J.K. .

Calças Koringa .

Calças tipo linho .

Moias, bôas, , .

Camisetas .

,

$ 192,00
$ 285,00
$ 297,00
$ 255,00
$ 15,00
$ 2/1,00

•

CAMA E MESA

Jogos cretone .

Guarnições bordadas
-

.

Fl'm1has ,:por : .

Rôag toalhas de rosto .

Guardanapos (dúzia) .

Toalhas banho felpudas .

Toalhas rosto, tipo adamascado .

•

$ 288,00
$ 255,00
$ 110,00
$ 48,00
$ 72,00
$ 178,00
$ 55,00

A. SCHMJl'T

Su�estões· �ara O seu Natal
I

Na véspera, dia 24, não há nada melhor que come.

çar os preparativos .com assistência à Santa Missa, pois
nunca esq-ueça que o Natal é uma festa tipicamente
cristã.

No período da manhã prepare o material para a

ceia ou o café do outro dia.
A tarde, veja se todos os seus foram lembrados com

presentes, caso seja êste o costume em sua família;
nesse caso ninguém deverá ser esquecido.

Apronte os- cartões de felicitações, dê os últimos

retoques ao presépio - que é imprescindível ao seu Na; .Noíte feliz! Noite feliz!
Ital e a árvore que tem tanta significação para nós... Eis que no ar vêm cantar

IÀ noite, reuna sua família ao redor do presépio t Aos pastores os anjos dos céus,
organize uma festinha. Anunciando a chegada de Deus,

Comece com o canto - NOITE FELIZ. De Jesus Salvador!

Depois, o caçula da familia dirá uns versinhos ou .
I

palavras, enfim, conte à turma o grande acontecimento Liga O'perária Beneficienfe de Fpolis.que está por se realizar.
Mas o bercinho do presépio deve continuar vazio. EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
No presépio, ao lado do bercinho, deverão estar os De o�-dem' do eenhor Presidente, convido os senho'l

pedidos da petizada e quiçá os de vocês também: o Na- 1 es associados desta LIGA OPERARIA BENEl<'ICEN-.
tal tem cada surpresa... I'E para uma Assembléia Geral Ordinária, a realizar.

Se for costume louvável na família irem à Missa ,'e, em primeira convocação no dia P de janeiro p. vin-

da meia-noite seria ótimo. douro (domingo), as 9 horas em sua séde social á rua

Todos Iriam à mesma Missa por não se compreen- I'iradentes n? 22, 2° andar, nesta Capital, com a se-

der um Natal sem Missa. guinte
Ideal seria ,se tôda a turma comparecer, pois em; ORDEM DO DIA: •

bora sejam muitos "todos participam de um único Eleição da Diretoria. IPÃO". . De acôrd., com o ° 1° do artigo 21 dos Estatutos
II sociais, não se constatando, á hora marcada presença

de 1/3 dos associados, no mínimo, deverá realizar-se a I
Assembléia em 2a. convocação, com qualquer número 1 I
meia hora depois. I

S.S. em Florianópolis, 21 de DEzembro de 1.960.
Francisco Agaipo Ferreira - 10 Secretário

na "(iRUTINHA"
III 'f;r��J��� :

..

'
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! MOTORES' E[ETRICOS
I

RNO
F'uncionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

de garantia que os Motores Arno repre.se�tam poro o

tróle Integral de

são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

que assegura perfeição máxima na

r--
• - produção em série.

-,:"'--;. :}...·�l .:�i�
"'-' ..

-

i";�.i:�t.i�"�S_�:�··

e-

�- .

.._-,

* Motores monofásicos até 1 \12 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costure

* Motores especiais

®
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA. ',.

'}(�;.
33

'I PREFEITURA �MUNICIPAL DE ,ORLEÃES
I NOTA iDA, SEC:RET1RIA' GERAL
I
I

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

Municipal de Orleães, co-nvido a todo aquêle que se jul
gar credor desta Prefeitura, apresentar-se, por gentile
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 adminis
h-ativa, 0�1 seja a contar do dia 1,(' de fevereiro de 1956
até a presente data.

Orleãe8;2 de fevereiro de 1960.
Antônio da Silva Cascaes Júnior

Secretário Geral

II Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bí- II
II cicletas, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I!
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra IJ
n 154. "

lefone 3750.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Quinta Feirá, 22 de Dezembro de 1960
__________IIIÍIII ._________ .. ,_�",..-�...."'.__..7_�,.r -----

- 4 -- "O ETADO" O MAIS ANTIGO mARIO D. SANTA CATARINA
__...__• •••• _,•• _�_' 111_'__•• _

Destacada Participacão do Sele
cionado Cafarinense em Curitiba

._-------

UM CATARINENSE TENTAR'É QUEBRAR
R!EC'OR'DE' MUNDIAL

Dentro de poucos dias a dldato
à

reeleição.
Federação Aquátíua de Santa'

,
-- o --

O selecionado catarinen-' de travou duélo com o sele� ga-verde conseguiu um .e�-I �endo, aos paranaenses por certo brilhantismo, não con- l.li,tarina marcará as' datas O Campeonato Catarinense
se de funcionários públicos

I
clonado de igual ca1legoria pate de 2 x 2. Na decisão tl3 x 52, o que bem demons-: seguiu porém, vencer ao sex- para as eleições da' entidade, deração Aquática de Santa

estaduais excursionou re-
! da Terra dos Pinheirais. No por penaltis, venceram os tra a; alternativas e a du- teto das araucárias que no visando apontar o presidente Catorina, a fim de ÍneentiRl.r

centemente à Curitiba, on- )futebol, o selecionado barri- -"catarinas" por 3xO. No bas- rezado embate. No voleibol, final conservou a vitória e vice presidente para o bíê- de Natação da temporada
------�----------------- 'quetebol, Santa Catarina embora<a representação ca- inicialmente conseguida. 3x2 nio 1961/62. Até O momento, 1960/61, será realizado na

.

apresentou muito bem, ven- tarinense aparecesse com foi a contagem, tendo os sets os clubes d3f' cidáde e do' ín, cidade de Joinville, na pisci.,
obedecido a seguinte mar- teriar estão convictos � rJi! do Tenís Clube Bôa Vistá,
cha. 15xl0 - llx15 � 15x9 apontar o nome do dr. Ary no dia 19 de março de 1961.
- 6x15 e 15xll. PereilrJ., Oliveira como can- Por outro lado, os campeona-

Os catarinenses impres- tos de water_polo_ e saltos

síonaram bem, devendo em ornamentais serão realizados
1961, haver novas disputas, S A B O R O S O 1 em Ploríanópolts.
entre os clubes de funcioná- No mês de revereíro, de 61

rios públicos dos dois

ViSi-1
8 ó C A F E Z I T O -serão h{iciadas as regatas

nhos Estados, nas diversas ... ....
mensais programadas pela

moda lidares. " Fede�tção Aquática de Sta.
----------------T"--------- Catarina,' a fim 0.e incentivar

e preparar os nossos remado
res para o Campeonato Bra

síleiro de Remo de 1962. Com

._�sta h1'i::.iativa a FA8-C está
'lht:,mente interessada em re

conquístar o prestigío que

sempre desfrutou o renro ca ,

tarínense, perdido nos' dois

últimos Campeonatos Brasi-

I! A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
/I lhada pau consertos, reformas e pinturas de
// qualquer tipo de, biciclatas e trícicíos, eontando
I! para isso com um corpo de mecanicos e pintores
/ I altamente especializados ..

II - - - �

1/
II
II
//
//
1/

N 1 O L E ,}A !
p·O ;UfJ1 C J\ EC 'O�iN Ü M I C A
Sua bicicleta esta velha? !Não se preocupe, a RA

INHA 'DAS BICICLETAS tem um corpo de mecânicos e

,pintores especializados, que lhe a. retornará nova em

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

,leiros, para.:hos.·
caríceas e gaú ,

o ciclista catarínense Amau
ri Silveira, filho de Florilanó
polis, atualmente no Rio de

Janeiro, tentará quebrar ore.
cord mundial de permanên;
ela em cima de" uma bícícle
ta em movimento.
O jovem ciclista caterí

nense tem apenas 20 anos de

idade, tendo 'já realizado uma

prova dessa natureza, fican
do eml cirr.h da bicicleta: 80

horas.,

Agora o barriga verde ten ,

tará ficar por mais de 110,
horas.
Amauri Silveira é filho de

José !Si!veíra e Maria ma
Costa.
Costa Silveira, residente nes

ta' capital,
Os jornais do Rio de JaneF

1'0 vem estampando rotogra,
f.hs do jóvem ciclista, razen
do-es maiores referências. ao
atleta catarínense, ; "

�
..'� �

mente, 11<:1'. dos bons nada;

dores da ck�ide, vencedor da
prova IvIal'cilio Dias, realiza
da dorníngo último, embar ,

cará "para o Rio de .ranelro,
lnde irá servir em-novo ésta

belecimento da nossa :tvlÁTL

aba de Guerra.
--o--

Dia 22 de janeiro será da

da a partida para a II Rega ,

ta Oceânica Florianópolis-Ria
de Janeiro com a partícípa.,
ção de iates brasileiros e ar

gentinos.

Severino Vitorrn« Nasci-

de"PAZ NA

DE 8ÔA

'U�IÃO BENE,fICE'NTE 005 CHUfER'ES
DE ':SANTA CATA!RINA

CONYQCAÇAO
A Diretoria da União Beneficente dos Chouferes

convoca seus associados a comparecerem dia 20 do. cor
rente em sua sede social, para tratar de assuntos de
interesse da classe.
BICICLETAS e vêja o seu facilitário, Rua Conselheiro
Mafra, [54. ;�

CAM;PEONATO REGIONAL -DE
ATL'ETISMO FEMININO

CALDEIRA
\ OE I
ANDRADA
'-�

A· Federação Atlética Ca- com a marca �e 29"
taiinense realizou na tarde 2.0 lugar: . Olga Andrade
de domingo, no estádio do. com 30" l/lO
Figueirense, no Estreito, o. 3.0 lugar: Anamaria .Beck
campeonato regional de a.tle com 30" 2/10
tismo féminino, alcançando. Arremesso do Dardo:
bons resultados, sem dúvida, 1.0 lugar: Alva Neves com.
muito embora o número. de 25 m. 5 cm.

participantes não fosse dos 2.0 lugar: Aurea Ferrari
maiores. com 22 m. 20 cm.

A verdade, porém, é. que Salto em Distancia:
Florianópolis começa a ga- 1.0 lugar: Zelia Sartorato
nhar vulto no setor de atle- com 4 m. 74 em.

tismo, e domingo tivemos um 2.0. lugar: Mady- Ribeiro
certame feminino que vem com 4 m. 58 cm.

atestar o progresso, da Ca- 3.0 lugar: Maria de Lour-
pital do Estado no. atletis- des Ribeiro com 4 m. 55-cm.
mo. Salto. em Altura:
Várias provas foram rea- 1.0 lugar: Zelia Sartorato '

lizadas no. estádio do Figuei- com 1 m, 25 em.

rense, cujos resultados fo. 2.0 Iugar ; Alva Neves com

ram OS seguintes: 1 m. 25 cm.

i 00 metros livres: 3.0 lugar: Anamaría Beck
1.o lugar: Zelia Sartorato com 1 m. 20 cm.

. .� ..

com a mar·ca de 1:3" 5/10 REVESAMENTO 4/ÍOO .

2,0 lugar: Mail)" Rjb:eiÍ'Q 1 Equipe: Maria de Lourdes
co.m 1:1"

.

Ribeiro, Marly Ribeiro, Olga
3.° lugal': Olga Andrade de Andrade e Zelia Sarto-

com 14" 1/10 ,rato.
80 metros com b3irreira: E:stes os resultados verifi-
1.0 lugar: Marli Ribeiro c3ldos pelo. .campeonato· ,r.e,-

com 16"
I gionaI de atletismo fémini-

2.° lugar: Olga Andrade no, .promovido pela Federl;\-
3.0 lugar: Anamaria Beck ção Atlética Catarinén�e,
Anemesso de Peso: que contou ,com a pre�ença
1.° lugar: Aurea Ferrari do professor Arrudá �Salo-

com 8 m. e 45 cm. mé, dedicado memb'ro' da
2.0 lugar: Alva NeV'es com eclética, cuja :presidência

7m e 90 cm tem à frente a figura ,do efi-
Arr'.)messo do Disco: ciente presidente Odi VJl.-
1.0 lnga r: Alva Neves com rela.

ZG m. e 45 em. Queremos salientar que
2.° lagar: Anamaria Beck as vencedoras das provas

co.m 19 m. 50 cm. pe'rtencem a equipe do Fi-
3:0 lugar: Aurea Ferrari gueirense F. C., que assim

com 16 m. 80 cm. vem se projetando não só
20() Metros Lines: no. futebol 'como também ne

l. o lugar: Ze�lia Sartol'ato seto.r de. atletismo.

() /u
.

f

.'

.'

-. ULlÓ•. t40 Ô� •.'.
OSS. . hN.,..(� cI.r:fí. .OCIondo-se 00 es

-.
.

.

I4l'líUlo/.Jt1(,4
M

/Plnto . festiVO d .

agno da C·
a data,

nstandode �
votos

.

'

. ormulo .seu sde "FELIZ NATAL q
e

TEFtRA AOS Ho
.

. ,MENS
VONTADE"
---------

-_

"PIONEIRO" r O

,barco vencedor;
da 3.a regala
Na Manhã de domingo na

baia norte, teve prossegui
merrto o caunpeonlato de ve:

ia, de âmbito estadual, reu,

nindo na raia do Iate Clube

:) -émbarcações, cuja. coloca-
ção foi a segui'n'te:

-

1 lugar: Pioneiro com

Walmor Soat-es e Osvaldo

P'ernandes. 2° lugar: Pirata

com R)fael Linhares e Ed_

son Moura Ferro 3.0 ln:rar;
Ciclone com José Carlos e

Odilon Ko'nti 4'0 lugar: Ara

butã 'com Carlos Roberto
i\mante e Ta(l.eu Carioni

50 lugar: Itagiba com Ro

(Jerto Cuneo e Fausto Pam_

plona 60 :'ugar: Zé Carioca

com Adernar Nunes Pires

Filho e Italio Nolcline 7° lu-

Kon-Tike e Cairú foram

desclàssifi�:l,dos enquanto
Gavião abandonou a pi·ova.

,
\ I
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FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, 22 de Dezembro de 1960 "O .STADO" O MAIS ANTIGO OlARIO D. SANTA CATARINA
. ,_...-_........._-._.... . ...-t ....-....-.-'------.- ......--

I�I
I
II
II
II

/1
A RAINHA DAS BIÚICLETAS, acha-se apare- II
lhada para consertos, reformas e pinturas de I
qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando II
para isso com um corpo de mecanícos e pintores II
altamente especializados. II

DIA 25 -

Das 16,00 às 19,00 horas
Festa para filhos de sócios

Distribuição de Bombons e Brindes.
AVISO: Será distribuido na Portaria senhas numeradas

para rapazes 'e meninas.
Às 22,00 horas - -Soirée Chick
Apresentação da Cantora - Ncuza Maria
Venda de mesa

DIA 31 - 12 - 60 -- Baile "São Silvestre"
Reserva de mesas a partir do dia 20 na Secretaria do
Clube no Herário das 8,00 às 12,00 horas e das 14,00 às
18,00 horas.

Preço - 200,00 (Mesas com quatro cadeiras)
Traje: - A RIGOR.

�XTRATIVA LAURENTINO :INDUSTRtA
E, COMERCIOI SIA.

(Em, ior'ganizaçãol
FÁBRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S/A e

MAX HAMERS, na qualidade de fundadores da EXTRA
TIVA LAURENTINO INDúSTRIA E COMÉRCIO S/A,
convocam os senhores subscritores do capital social para
se reunirem, dia 30 (trinta) do corrente mês, às 10 horas,
na séde social da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A,
sita à rua 1.0 de Maio, 1.283, em Brusque, neste Estado,
a fim de, em assembléia deiiberarem sôbre o laudo dos

peritos de avaliação dos' bens, que deverão entrar par.a
a formação de parte do capital social, e sôbre a consti

tuicão '1la .sociedade.
"Brusqll'e, 15 de dezembro de 1,960.

Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A.
Dr. Guilherme Renaux - Carlos Cid Rena ux

Max Hamers,

" 25 - "Soirée" Infantil
" 31 - Baile de Gala.

à partir das 15 'horas.

;��Íóí�'lIM'"'--���7""'W"tlffr -rr7Tzt77WW��'""mF(5:J_g��,:; z,:,-""::r'__ ,,

� __ .***********************************************************�**w�.��.�.� , __ �

FAZ SABER 1'. todos
quantos interessar possa o

presente edital de citação,
com o prazo de trinta dias,
ele interessados ausentes,
iucertos e desconhecidos,
e ue }XlI' parte de Paulo
'Baltazar lhe foi dirigida a

l-,etição do teor seg�inte:
.- "Exmo. ISr. Dr. Juiz de
D ireito da Comarca -,
Paulo BALTAZAR, brasí
leiro, r:l!if' do, lavrudor, re

sidente na vila de 'I'ig ipió,
município de São João Ba
Lista, desta Comarca, quer
mover a presente ação de
usucapião, na qual expõe e ,

requer a V. Exia., o seguiu
te: - I - Que e posseHO,
por si € seu antecessor, de

;
"

'.,,_

* com tarifas r e d u z i d es

diàriamente a:

� CURITIBA-SIO PAUlO-RIO
'·I� ��J
i'f'

r saída, às 9 horas d a. manhã

ea POR,TO alEGRE sarda às 18 horas

I T-'-A-
---o

-L-
------....._

_::=:::",...
: -p"'o-,,-s"'e-"'t-r-at-a-l-'-d-e-A"S�S�IS�-

E D . �·nl,,;";"_:.·.',:.�.:l I 'fÊNCIA JUDICIARIA. (as)
. Carlos Temes - J. de Paz,I no exerc. do c argo de J. de

.t'
. I Direito. Está conforme o

nal reconhec ido o domínio quatorze dias do mês de de- original afixado na sede
do 'sunlícante sobre o ref'e- sembro do ano de mil nove- c[e,\te Juizo, no lugar do
rido Imóvel, cuja sentença centos e sessenta. Eu, .(a.:,;) costume, sôbre o que me
lhe servirá de titulo, hábil Cercy das Anjos, Escnyao, reporto e dou fé.
para a inscrição no Regis- o datilografei, conferi Data supra. O Escrivão:
tro de Imóveis. Dá-se a su bscrevi, Isento de selos I Gercy dos Anjos.
presente o valor de Cr$ ..

3.000,00.para os efeitos' le
gais. Protesta-se provar o

alegado com testemunhas
- e vistoria, se necessário.
O assistente que esta as

slua tem sua residência
nesta Cidade onde recebo
citação. Tijucas, 6 de de
zembro de 1960. (as) Clau
dio Caramurú de Campos."
Em dita petição foi exara

.Ia o seguinte despacho: -

'A., como requer. Desígne
J dia 12 do corrente, ás dez
noras, no F'orum, para s.

[ustif icação, feitas as in
cirna cões ne essárias. Ti
.ucas, 6/12/1960. (as) Car
os 'I'ernes - J. de Paz, no
sxerc. do cargo de J. de
')ireito." Feita a justifica
;5.0 foi proferida a segu in
.e sentença: - "Julgo por
.enteuca, para 'que produz,
.eus legais e jurídicos efei
tos, a Justificação de fls.
orocedida nestes autos �

requerimento de Paulo Bal
tazar. Cite-se, por manda
jo, o confrontante conhe-I'ido do imóvel; pai' editais,
com o prazo de trinta dias,
na forrrla do art. 455, � 1°,
�lu C.P.c., os interessados
ausentes, incertos e desce
nl-ec ldos : pessoalmente, o'
Sr. Dr. Representante do
M .. Públk:o nesta Comarca;
t', por preca tória a ser ex

pedida para o Juizo de Di
reito da 4a Vara da Comar
cs, de Florianópolis, o Sr.
De legauo do Serviço do Pa
trimônio da União. Sem
custas. P.R.I. 'I'ijucas, 13
de dezembro de 1960. (a-s)
Carlos Ternes - J. de Paz,
no exerc. do cargo de J. de
Direito." E para que .che
gue ao conhecimento dos
interessados e n 1 n g u em

possa a I e g a r ignorân
<:ia, mandou expedir o

presente- edita'l q}le ser�
afixado na .sede deste JUl'
zo, no lugar do costu'me, e.
110I' cópia, publicado UMA
VEZ 111) Diário da Justiça
e 'l'RÊS VEZES no Jornal
"0 Estado", de Florianó'
polis. Dado e passado nes
ta cidade de Tiju,cas, UM

i'
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

,Edital de citação, com o
.

prazo de trinta dias, de In-
t('ressados ausentes, incer

tos e desconhecidos

O Cidadão Carlos 'I'ernes
Juiz de Paz!lQ exe�dcio
do cargo de Jufz de Direito
da' Comarca de 'I'ijucas,
Estado de S. Catarina, na

forma. da lei, etc ...

c- temos
completo esl que

'.

de pneus
Títt$t'ont

I

I
��,

que lhe asseguram
maior quilometragem

por cruzeiro!
,I

VISITE-NOS:

STEIN S. A.
HJU Gllnsan!siro Mafra, 41 - Tel. 3451 -_ Florianópolis - Sta. Catarina

,h

e e

Senhora Senhora INFORMAÇõES SEM
Participam aos par81ltes e pessoas de suas relações

o contrato de casamento de seus 'filhos COMPROMISSO E IDA
Nice e' Rogório

Florianópolis, 7/12/60 AO LOCAL.
Rua D. J'aime Câmara -22 Avenirla Rio Branco - 64

}t�lorianópolis Florianópolis Rua Felippe Scbmidt, 11.° 37 - Sala 2-A

um terreno situado no lu,
gar "Canudo do' distrito
de 'I'igipiô, municipio de
São João Batista, desta Co
marca, com as seguintes
earactertstícas : - 36 me'
tros de frentes ao norte
com o caminho do Canudo
2, até certa altura corre
om 21 metros de fundos
acompanhando a extrema,
ê�O Oeste, com' Maria 'Bal
tazaj- Pinto e, dai, conti
nua para os fundos com 21:
metros de Íl'entes e 15 di
tos de fundos acompanhan
do, ao Oeste, o Ribeirão do
Canudo, fazendo fundos nc

-

mesmo Ribeirão, extrernan
do a Leste com o referido
Ribeirã., do Canudo - ou

sejam 1.131 m2. - II -,

Que :1 referida posse foi
c Jr,.,:)'::" pelo suplicanted�"i�sé'Simeão, há 16 anos'
que já o possuia há mais
de 20 anos, e tanto a posse
do suplicante como de seu

referido antecessor sempre
:oram pacificas. contínuas,
ininterruptas e exercidas
com ânimo de donos. III -
Que em vista do exposto
quer o suplicante regulari
za!' sua posse sobre o refe
r.do imóvel de conformida
de com a Lei Federal 2.437
dê "/ de marco de 1955, qUE'
modificou a redacão do
art. 550, do Código Civil. E
para o dito fim 'requer a

dé�ignacão do dia e hora
;;al'a 3 justificacão a que
se refere o art. 455, do Có
digo de Processo Civil, -

na qual deverão ser ouvi
das as testemunhas Miguel
Olegário de Sfmas e João
C\1 o, lavradores residen
tes em Tig'iuió, as quais
comparecerãó independen
temente de citação. Requer
mais que, depois da justif i
caoão, sejam feitas as cí
tacões do Sr. Delegado do
Patrimônio da União, por
prec-atória em Florianópo
'is; do Sr. representante do
Ministério público· nesta
r:idade, da ,confrontante do
n;óvel Maria Baltazar Pin
I u e d03 interessados incer
lO.'1 e desconhecidos, pOl
editais de trinta dias; to
(\OS para falarem aos ter'
PiOS da presente ação den
tro do Prazo de dez dias,
d2 acôrdo com o art. 455
citado, - devend·o ser, afi-

N,Ã O
p/O � II T II C:A

L E ,I A !
EC:O NiO MICA

Antes de comprar ou reformar slla bi,eicleta, visite.
sem compromisso a RAIWtA DAS BICICLETAS, rua

Conselheiro Mafra, 154.

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

PA'�TICIPAÇÃO
Sebnstião de Carvalho Uma Nelson Seitor Stoeterau

Ct':NTRO

VENDE-SE
:��...... '�T

Balneário
Terrenos

Praça Lauro Müller
(Jardim da Praia de Fora)
Casa na praia

•.p
Praça Lauro Müller
esq. Rua Boeaiuva
Casa c/ frente pi o' jai-dírn,
Rua Bocaiuva, e para o Mar

Rua Conselheiro Mafra esq
Rua Pedro Ivo, func10s

ENSEADA DE BRITO

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

Loteamento
Terrenos

Florianópolis

Rua Apial
Terreno

Rua Almirante Alvin
Terrenos Rua Portella

Terreno

Rua Fúlvio Aduci
Casa (e/Praia particular)
Rua José Elias
Casa

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

A venida Mauro Ramos
Terreno CAPOEIRAS

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
'Terreno

Rua Altamiro
Casa

Guimarães,

Rua Almte. Lamêgn
Terreno COQUEIROS

(c/Praia particular)
Rua Cons. Mafra
Casas

r .Jardím Ribamarí (Praia do
Meio)
Terrenos na praia

Rua Des. Pedro Silva
Chacará c/2.600 m.

AGRONOMICA:

Rua Frei Caneca
Te;'remos com vista pia
bai'a sul

Rua Juca do Loide c Des ..
Ped,ro Silva
Terremos

Rua l�l'ei Cãneca
Terrenos BOM ABRIGO:
Es;rREITO
Rua ,na:ynulldo CÔl'I'eia
Casa c/100 m.

. Rua Copa;cabana
Chocara de veráneio c/4.
900 m. cf piscina de 50 m.

Casa
p/o mar

Praia de Fóra
- Sítio e/52.000 m2

COQUEIROS
. OFERECEMOS PARA· PAGAMENTO EM ::30
lVI1!::SES, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA
çÃO, RUAIS JUCA DO LO IDE E DES. PEDRO
SILVA.

•
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Oferecer um presente í'!OS que lhe

Somente

�.,���,�.".,
FOQAO,A GAZ WALlIG
O mais perfetto do Brasil

, ,

Cr $1.661 '!'tnsah;'CALÇAS PARA HOMENS
.

,REGAL·
em alpaca • oferta

especial de H.tll
Indispensável no lar ou no

Escritório

e- $, 695,
i�'
c- $ 554 'mensais

-'

•

BICICLETA MONARK
·JUBILEU DE OURO.

para homem ou senhora

Só e- $ 979 mensais

•

COLCHAO Df MOLA CITYTEX
Garântldo por' 4 anos

parã s!'lteiro Cr $ 531 mensais

para casal Cr$ 716 mensais

RADIO PIONEER • ótima recepção
perfeita, ,sonoridade • 3 fah(l�s de onda

c- $, 861 menslls

Espôsa, espõso, filhos, sobrinhos, afilhados,
amigos esperam ser lembrados por Você e você
não pode e$quecê��s !

.\�

\

J

.
_,

1

}
, ", .v •

,i

-r' -.

,
\.
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Importante eClsão
Tribunal de Justica

.
,

Gratificação de risco de vida integra- se nos proventos
da aposentadoria

Contra ato do governa;
dor do Estado que' ao defe
rir (depois de tre, anos) a

aposentadoria do Acelino
Linhares, funcíonárlo da
Penitenciária, negara-lhe o

díreíto de perceber a gratí.,
ficação de risco de vida -

foi impetrado mandado de

) segurança. O egré,,::iô Tri
bunal de Justiça Iulgando
ontem êsse l'ecur�o decidiu

,

eças godinho
escreveu

; CARTAS ,AO MAGNífiCO REITOR
III
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E O NATAL ico é

"Retrato de 'Wlade'" obteve absoluto
sucesso no Teatro Álvaro 'de Carvalho .JORNAtEIRO

TERÁ NATAL

No ambiente rru ternal e

acolhedor da Casa D. Bos

-.o, os jornaleiros de Floria
nópolis vívedão hoje o Seu

Natal. Às 19,30 horas será
rezada Missa Dela Senhor
Diretor da Ca�lo. ID. Bosco
- Pe. Agostinho staeheísn

e, R'PÓS, conrratcrnízarão
menores jornaleídos e Dírí

gentes da referida Socieda
de Asststcncíai. Farta mesa
de dôces será então servída

e, Los mec ores que mais
se destacaram nos curs os

letivos, seruo confedídos
prêmios. Do programa cons
ta também a apresentação
de um pequeno shaw orga
nizado e executado pelos
menores. Segundo i:1forma
ções Que colhemos, S. Excia.
Revn,f." D. Felicio C. Vas

cOlhellos, Arccbíspo Coad

jutor de Florianópolis,' es
tadá presente, prestigiando,
desta farom'a o Natal elo Pe

«ueno Jornaleiro. Por anelo
ctêste órgão da Imprensa,
Os Dirigentes da Sociedade
agradecem '.. todos os seüs
benfeitores, convidando-os,
outrossim, [I, partícipadem
das festividades Que hoje se

realizarão na Casa D. Bos

co, à Av. Hercilio Luz n. 2.

Prefeitura
• • • tIqj

InICIOU
. ..i I�

o�era�ão��.
men�icancia

Medidas enérgicas serão
tomadas hoje em reunião
que se /ealizaJ..á ,na Prefei

tura ent['e várias autof'ida

de� e ,entidades de fiasse,
com referêncJ_'. ao proble
ma da mendicância na ca

pital barriga verde e �o po
puloso sub_distrito der Es

treito.

Não constitui novidade.
dizer aqui da seriedade do

problema, Ciue envolve uma

séilie enorme de fatõres ne_

bt tivos aos nossos fôros de

civilização dai acreditar
mos ter sido a convocação
da reunião oportuna e de

coDsequências que puderão
redundar em beneficio não

só daqueles desí,?raçados
pedintes, mas também à

população.

POI' outro lado, às ulti

mas horas de ontem, fomos
informa elos de que a reu

nião, muito embora seja de

importância <:apital, tem

ameaçaú'!J, a sua realização
hoje, em virtude da proxi
midade das festas natalL
nas, 'com o que seria mar

cada nova dlaota.

S!\BOHOS01
stj Cf\fE ZiTO

Magnífico Reitor,
as deficiências da Faculdade de Filosofia, em ma

téria de instalações, como ainda óntem expúnhamos a

Vossa Magnificência, têm entravado os seus trabalhos,
embora não tenha arrefecido a fé que vem animando os

seus corpos docente e discente.
Será providência digna de encômios passarmos, nós

os seus professores, a receber altos proventos, entre
tanto, se não temos bolsas escolares que nos permitam
possuir alunos de tempo integral, aos quais !possamos
dedicar integralmente o nosso tempo, em vez de os

termos apenas algumas horas por noite, quando, esta
fados, cansados, moidos de outras atividades. deseja
mos, nos e êles, o confôrto de um pijama e RS delícias
de um chinelo?

Muito bom para nós, sem dúvida seria, se pensás
semos apenas em nossas próprias situações, pois os

proventos seriam uma recompensa compatível com - as

nossas funções. Mas, para os estudantes? Para () ensi-
110? Para as 'pesquisas? Para o aprendizado?

A cidade universitária resolveria o problema?
Mas, sem dúvida alguma, pelo menos, na sua maior

parte. E cu ainda direi a Vossa Magnificência de que
maneira, quando tiver acabado de referir as situações
de outras Escolas que possuímos. E Vossa Magnificên
cia verá que a Cidade-Fantasma do senhor Barbosa é
de fato um fantasma para os que, como êle, não dese
jam aplicar-se às suas disciplinas, mas -gastarem o

tempo a escrever baboseiras, auto-elogios. para se da
rem uma importância que, em verdade, não, possuem.

Passemos, Magnífico, uma vista d'olhos pela Fa
culdade de Medicina, instalada .eom sobriedade e bom
gôsto, e mesmo com um discreto confôrto, ali onde foi
ou deveria ser o Colégio Barriga-Verde. Funcionou
muito bem no seu primeiro. ano de vida. E' possível
que no segundo consiga com igual êxito fazer funcio
nar as duas séries iniciais de seu currículo. Mas,
quando tiver as seis séries em funcionamento simultâ
neo, não tenha dúvida, Magnífico, terá obrigatoria
mente, necessãriamente, fatalmente, de espraiar-se
por outros Iprédios, por outros locais ou então cons

truir al í, se houver terreno, outra edificação, ou ainda
levantar outros pavimentos. E será sempre um remen

do, nunca um edifício construido com a finalidade es

pecifica de servil' a uma Faculdade de Medicina.
E não se esqueça Vossa Magnificência que já ago

ra, com seus vinte e oito alunos, muitas vezes êstes es·

tudantes se vêem obrigados, nos seus estudos de ana

tomia, a dissecar ao ar livre, 110' fundo do quintal, a

ceu aberto, ante os olhos curiosos (\OS passantes hor
ripilados.

Achará o senhor Barbosa que a sua fundação, com

bolsas para Que possa viajar ao estrangeiro com acom

Ipanhamento de excelente música de nosso amigo Car
melo Prisco resolve tal situação? E Vossa Magnificên ".�
da achará, também i F,

E quando a Faculdade tiver de instalar biotérios, e

cabínetes de anatomia patológica, e laboratórios de mi
�l'obicloR'ia de medicina legal e de fisiologia, resolve ..

rá o problema senão construi�do desde já as suas ius
talacões, para não se ver obrIgada a empregar grossas
verbas adaptando casas velhas desta rica cidade que,
desde os tempos de Dias Velho é, pelo menos para o

senhor Barbosa, tôda inteirinha, uma ·cidade univer
sitária?

E quando o estudo se fizer "in anima nobile,", nos

leitos dos hospitais? Terá a benemérita fundação de
[l'mão Joaquim possibilidades, eril. suas enfermarias,
mesmo se o consentimento para usá-las fôl' admitido?
Nã.o esta�'e!ll0s, nessa .�or�, a necessitar de .u� Hos�
tal de Chmcas, como .la dlspoem outras CapItalR, asso

ciados ao ensino da nobre arte?
Não recebeu uma instituição dessas, ag'ora, o nos

,o visinho Estado do Paraná, construido inteiramente
;)elo Govêno Federal? PorQ ue não a teremos também?

Porque será gue o nosso� irmãq do norte �em tudo o

Que pede e nos nada? Nao sera porque ah todos tra
balham num .só sentido do engrandecimento da sua

h�rra, evitando certos espíritos-de-porco que se satis
fazem apenas com a resolução dos seus ,problemas
pessoais?

E que me dirá Vossa Magnificência das Faculda
des de Odontologia, de Farmácia, de Ciências Econô
micas? Por acaso estarão elas em ,condições já ,não
diremos ótimas, em matéria de instalações, mas ao

menos compatíveis com o ensino, de acôrdo com a�

Sllas reais ne.cessidades, em ponto de ostentar o lJom

poso titulo que em breve receberemos, de Universidade?
Que tal, Ma.gnífico, se amanhã nos visitarem emi

)lências científicas de qualquer título, do Direito, de

Medi.cina, ,da Odontologia, das Finanças - e forem
re,cebidos por Vossa Magnificência no Aeroporto? Que
mostrará Vossa Magnificência para ju,stificar a exis
tência da Universidade? O senhor Barbosa com o seu

rharuto a .contar pilhérias mais velhas do que a mãe
do sarampo? Os alunos de Medicina dissecando no s�
rena? Levará as visi,tas para afundar os pés no assoa

lho de barrotes apodecidos da velha E'scola de Apren
rli7.es de Marinheiro do século passado, onde fundona
'1 "ora a Faculdade de Filosofia? O elefante branco
inar-fl bafio dos fundos da Faculdade de Farmácia? Ou
'l(Juêles banql1inhos ,de Grupo Escolar da Faculdade de
Di 1'e i to ? , ff" 'r , ... n ti f li •

Bela Universidade! ...
E' verdade que poderá Vossa Magnificência upl'e

"ental'. em compensação. excelente.s mestres de qual
:mer dessf\s Es,colas, alunos dedicados e .capazes em

qualquel' .dos cursos. !Não tenho dúvida a resJ;le}to. Ma�,
:::e OS viSItantes nel'guntarem ao no8'SO MagnIfICO Rel
tOl' onde se estuda, onde se pesquisa, onde se convive,
c!1de se debate, onde se é, em verdade, Universidade,
que nodel'á o Magnífi,co responder?

Ah é verdade! Vossa Magnificência poderá leva
I"� à 1'J'indade-Cit�y, onde a Facu,ldade de Filosofia tel'á
,..ido convertida em instituto Agronômico pela .cla,rivi
dência do senhor Barbosa, mostrar as sementeiras lou
raR as espiga's pesadas e info.l'mar, quando apontar
nnra OR montes de feno: _" Cibo, pal'a o autor da
I

.

�

'd""ununosa 1 elljl ....

i

deferí-lo, por maíorta de
votos. De acôrdo com essa
decisão ? gratífícaçao de
risco de vida Incorpora.ise
aos proventos, do funcioná
rio quando este pasE!� para
a inatividade. Para lavrar
o acórdão vencedor foi de

signado o sr. Des. Vitor LL
ma, voto vencedor, pO)' ha
ver sido voto vencido o sr.

DeR. Adão Bernardes, rela
tor.

Foi advogado impetrante
o dr. Ruben" ele Arruda
Ramos.

,

A Muni .Ipalídade, dentro
do Que lhe permitem as

suas disponibilidades finan
ceiras dará a Rua co'ntrL
buicão ao embcle.Lmento
da cidade, nos feRte.ios na

talinos.

Não atraves-Lnlo "i tua
cão de folga financeira, a

Prefeitura não pode empre ,

gar somas vultosas, mas

nào "e omitirá.
Como é de prave, a ve,

lha e secu 1.1'
-

f1�ueíra da

Praça XV.•. por determina
cão do Prefeito Osvaldo
Machado, será ornamenta;
da com motivos apropria
dos às comemorações. que
terão a realdar-Ihes o bri
lho uma nrof'usa ilumina-

�o. .

Nesse sentido, os Sel'VL

ços j{). foram iniciados.

������1i��ik��f-,�,�'�'�-:�����. -'�-���k��� _ ��., :·:�C�,.�t�;:�r�l�i.���,

In�ústria
.

�o C a f é solúvel
Dhetoria do Institut., Brasileiro do Café, decidiu

prosseguir no estudo das proposta-, para, falJrieat?ão do

café solúvel, tendo em vista o seu programa de incen

t ivo fi essa atividade no País.

Conforme noticiamos o

autor ator L. Romanows
ki, encerrou ontem a repre
sentação de sua tamosh pe
ca "Retrato de Wlade" no

Teatro "Alva�'o de Carva.,
lho", obtendo absoluto su
cesso.
Confirmando as critícas

do velho -cntínente, e tam
bém de Curttibu onde a pe ,

ca foi encenada no Teatro
Guaíra, numerosa assístên
cia esteve presente ao espe
táculo e o aplaudiu cntu,
siasticam:iente, fazendo o

autor ator voltar várias vê-

Realmente o teatro de L.
Romanowskí f. diferente,
dramático p. convlr cente,
pode-se dizer um grande
milagre psícorógíco levado
cm cena que galvaniza o

público pelo "eu ontenso
di-anLtísmo.

zes em cena.

Parabéns ao povo de F'lo_
ríanópolís qus foi brmda
do, antes (!e outra" grandes
{idade com 'essa obra prima
do nosso escritor laureado
e ):.1 rabens a L. Romano
wskí pelo completo êxito
conquistado no Teatro "AL
varo (I,e Carvalho".

C O M UNI ( A '( Ã O�
-

.

Comunico aos Senhores proprietários e ao povo

geral que no decorrer desta semana, o Mercado Públi
co obedecerá o seguinte horário:

Dia _ 23 _ Sexta Feira -- Início, à::;. 6 horas da
manhã _ Encerramento àfl 19 horus.

Dia - 24 - Sábado _ Início, às 5 horas da manhã
_ Encerramento às 20 horas.

Dia - 25 _ Domingo _ Início, às 5 heras da ma

n hã. Encerramento _ às 9 horas ela manhã.

WILSON FILOMENO
Administra dor

AS g�.
TAC - CRUZ�IRO D6�Ul
DAIlTIDA OIAQ'AMENT�

Com êsses dias de temperatura elevada, muitos são os que buscam ,refúgio na de
lícia gelada de um picolé. O nosso fotogra fo captou êsse flagrante na tarde de on

tem, quando o calôr se fazia sentir com grande intensidade em Florianópolis. Com
ares filosofais, .ai está um dos sofredores do verão. I :

Pelo aVIa0 dê! Varig q ue ateirissa rá 110 Ãel'oporto Hel'cí
lio Luz, domingo, às 12 horas e 40 minutos, chegará à

Ffor ianópolis a consazra ela le5trê la da Rádio Saciorial

NEUSA MARIA.
Exclusiva dos Discos RCA Victor, NEUSA MARIA

cantará Dia de Natal na Rádio GUARUJÁ, no Clube 12

de Agôsto e no Clube 6 d'e Janeiro, do Estl'eito.

�'

O deputado fedel'al KOl1GH Reis, no Rio, e�tá

afinando com o governador Heriberto Hulse nos

pro'pósitos de encobrir o sol com uma pel1ein,.
Ambos negam, lá longe, (I mar de lama que

vai por aqui.
Ainda ontem, em Blu.menau, ouvia ele ilustre'

colega esta cOlnfissão:
_ Não posso compreende1' como homens inte

ligentes, como o Konder Reis (. o. Aroldo Canalha ..

estão-se enterrando nesse fim de govêrl1o. Um sin>

pies contato com o povo lhe." mostraria que q Llill

quer ,cumplicidade com OR crimes sotiais qUe e"tào

sendo praticados será veto 101'mal a pl'etens<)es
futuras.

Hoje mandei a êsse calega �Ima "exvlic<1çào".
Um simples recorte do DIÁRIO OFICIAL, (Ie 20 tl,

corrente, com o Reguinle ato do governado)':
"Nomear-:
De acôrdo com o art. 13, ilelTl lI, da lei n. 198

de 18 de dezembro de ] 9[';4:

Marcos José Konder R8i <; pUJ'a exerceI' o Cal'

go de Sub-procurador, padrão 1-32, e ter exercíci

na Procuradoria Administrativa do Estado d

Santa Catarina no Estado da GUHnab:tra, cl'iilà

pela lei n. 2.452, de 5 de 1101'emhl'o ele 19GO".

Nilo está explicado?

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


