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A omissão do gov. de
Minas enfraqueceu conside
ravelmente o movimento,
mas não bastou para des
trui-lo no nascedouro. O
&1'. Aluisio Alves, já Iper
feitamente, entendido com
(i sr. Ney Braga e Celso
Ramos, espera a resposta
à.s ,consultas antes de' pas
sar a fase objetiva do exa
me dos nomes dos advoga
dos que deverão .constítu ír
a equipe a ser contratada
&0 mesmo tempo por todos.
os E�tados.

A cohertura parlamen
tar dessa batalha judiciá
ria' será orientada no sen
tido de levar o Congresso a
uma reforma da Constitui.
cão, para que sejam' adota
das providencias

.

capazes
ci'2 impedir a repetição de
uma pratica vergonhosa
q ue desmoraliza o regime
pera n te a opinião :pública.

O sr. Aluisio Alves já
f;�tá· refazendo seus planos
administrativos para 1961,
purque sabe que passará
(;' prjmeiros ,seis, meses lu,
tando para reduzir as pro.
por(;õ::;s da autentica pilha'
�'e:n Que está transfol'man-

cerca de �em mil habitan
tes. Desde 1925 a cidad�
está ligada '_w' Continen
te pela ponte Hercílio Luz
que tem figurado; em cai':
tões postais- da Capital ca
tarinens'e. Tem a ilha unia
extensão de 54 quilômetros
(los pontos extremos n!m:te
su�, e dezoito na sua tfã,rte
mais larga . .com 172 quilô
metros (I:e costa é rOdea';da
por consideráv,el número de
ilhotall. Está localizada a
967 qUilômetros do Rio de
Janeiro e' a 1.284 ,de Bue-

Arti(ulam-se governadores eleitos para anular
judicialmente 05/ Inve�tarios �feitos pela situação

1110, 27 (V.A.) - Os governadores tuações que estão .sendo criadas em seus vernadores {!:eitc'2 já alean- tamente enquadrada nas

eleitos, sem distinção de côr partidaria, Estados, pela voracidade' e falta de .com- çaram, além dos :"r·3. Alui- diretrizes morais do pro-
estão-se a rt.ieu lan do para uma ação co- postura dos dispositivos políticos repu-

sio Alves e Nev Braga, os grama udenista, há o seu
.

t
. .

d di d Sj:S. Magalhães Pinto e caso pessoal em Minas.
mum em defesa do pa rrmoruo os seus' Ia 9S pelo voto popular. Celso Ramos. Apesar dos excessos queEstados, que vem sendo submetidos a um A possibilidade de uma acão unica pac estão assína.lando o apaprocesso �istematico -de saque pelas si- ra derrubar todos 0'3 inventarlos de umà O gO'''�rnadcr pleit,o ele gar das luzes na adrniriís-"
tuacões derrotadas, e que às vezes assu- só vez, criando-se a consciencía nacional Minas, não e3tá .incllnarlo tracão do sr. Bias Fortes.
mern aspectos calamitosos, de verdadeiro de um dos mais terrívei vícios do rez

í a integrar_se 11) esquema
não' é'.o escandalo a sua

, .' SI' '"
-

por uma sérte 110 razões marea .prédominante. Na
escandalo nacional, corno e o caso no 'me, foi c onaiderada. "pelo sr. Ne'Y Braga, verdade, o sr. Bias Fortesque si:'li\ulariz,),ln ,\ sua ];le-Ria Grande do 'Norte e no Paraná. governador do Paraná, que vai' herdar . - ..

I t está completando uma das
. siçao, Inicia mente ,1 sna

Coube ao deputado Aluisio Alves.-na do lupionismo uma herança trágica, um di
-

d
.

1 ., administrações mais desas-
-

con 1!;l'.0 e preste el1J-€ 't'a trosas da: historia mineiraqualidade de governador eleito· do Rio Estado literalmente arrasado, com suas UDN cria-lhe uma série üe mesmo considerando-se a
Grande do. Norte, a iniciativà de pro- finanças comprometidas até o fim do constrangimentos, tolhen, herança que lhe foi dei-
curar alguns governadores eleitos a 3 de próximo quinquenio. do' a sua líberdarle .de ma- xada pelo governo do sr.

vimento. O presi.lent-z da' J I' K bit h k
.

outubro para um exame conjunto das si- , UEo_ e ino : u 1 sc e com-
UDN n80 -poderia aparecer plementada pela adminis
movenr'o uma açu,) que é, tração de alguns meses de
em última análise. .:.I. de- dilapidação e de orgia fi·
nuncia de crimes l)l',j,1;i,c:I_. nanceira do sr. Clovis Sal-
dos pr r 'algunr, governado- gado. Mas o caso mineiro
res {liiados ao "eu pruprlo que levou o Estado a uma
·partido, ,ramo, no caso. os s.tuacão . de ínsolvencía,

.

srs. Di:larte Ma riz, tio Rio com o pagamento 'ab iun.
Grande do Norte .. ,\ Heri- cionalismo em atraso e 03

bcrto Hulse de Santa ca, . í'uncionái-ios em greve, é

tarin" mais que de incompetencia
que de emp.l:eguismó. O sr.
I,fagalhães' Pinto não esti,
lraria apresentar ao País
() seu Estado nUma posicão
que poderia levar a opinião
púb1i.cu a

.

um julgamento
injusto OU apressado.

.

r

DOMINGOS F. DE AQUINO

GERENTE

o sr. Ney Braga está dís ...

posto Ia, uma atlturle drás-'
tíca, demitindo miUE1!'(�3 cte
funcionários nomeados
pelo sr. Lunion nos. últi ,
mos mêses

-

derrubando,
com um único ato,' o tes
'tamento legado' p01' um

. sistema político. que des
ceu até H última degrada
ção. Os governadcf'=3 eleL
tos receiam, toda vi'.},. r,1.1e

)A'EROPO'RTO 'DO .

,GALEÃO ARE'RTO
A,OS MAIORES
AViÕES· DO
MUNDO

G!mIm
. "

.- '

...

�.�-Q ,'. .

-

advogados, de àlt,,) gabari
to profíssional � moral, pa
ra a defesa na .Iustíça, nos,
tribunais regionais e no

supremo, .
dos vi:':cladl'Íl'os

í

nterêsses dos K::L:v:los EvL
'd,enteménte, caberia aos

advogados traça!' o,:; es
quemas de ação na Jus
tiça; mas o que senil indis
pensável, é que se configu'
l'asse claramente sentido
de uma luta tc·omum sem

ílualquer coloração parti-
ciária:-' .

As :o,'versas �ntre os gG-

Ma;; além dess,t razio·
Íundamental, que',seria bas
tante para impei�-lCJ de

nal'ticipat· de uma calupu'
ilha que considera vedei-.

o CaSTIGO

as lutas contra e",'2 pro
'e,esso, que Ise vem alas
trando perigosamente até
constituir-se num perigo a
respeitabilidade elo regime
democrático, confinsJ.l:Js ao

plano dos .seus Estr.H!lIi'.
não alcancem repercussão
nacional que se írnpõe pa,
ra provocar uma reacão
capaz de levar o COll!Írcsso
até R uma refo'rm':;, eonsti
tucional, que imI}eça de
fato a sua repetiçã.j' no

futuro.
A necessidade' ele ser

caracterizada nitidamente

:�����:��!���:;�:��r� Em vigor a Portaria·.711 que fixou 0'5' 'noYo'_sà solução QUe vem sendo

�?��;;:1r?�:!0l?�lJr��E�:
r.

preç'os do Trl"'go par-a e
......

s·le. a'n'O''Cla de alguns deles, que ,se. "-

���O�!��� i��J;���' ���: ,NÃO SERA' 'PERM,ITI'DA EM JANEIRO- A ENTRADA, DO P,RODUTO IM-PORTAD O 'NO RIO GRANDEBRASILIA 2>( (V.A') - vldados a se lLhegt·ar2m. r
i . _, .

_ "
.

�a �i��t,O��"�in�:tlé�ftUá� ('��/�i�e��d�l��[�lU����; DO ,SUL, PA:RANA' :E ,SANTA CATARIN·!:-
'

1f;1���s ������t,1��. ali����
"Aerlonáuti,ca, D;Otifi'CQÚ

.

as tido partidário. '.
.

, ' taria estabelece detalhes
autorida'des de todo mundo O sr_ Alo�sio Àlves lem_' ,Rio, 27 (V.A.) - Já está em vigor a Portaria n. 717,' (;0, mas quando o prod'uto ap6s a integralização com- sóbre Do efetivação das tran
'que o aer01porto·.internacio- brou a 'formH!a que psta baixada Ipelo ministro da Agricultura, e que, comó _infor- fôr e'nsfleado, à ,opção .do Pi'Ovada e 0 transporte efe- ",ações, notas de compra'
nal elo, Galeão, nC) Rio de sendo adm:iti�a c.om,o

-

a mamas, fixa .em 2..400.000 toneladas a previsão"do abas- \'�nded01', serão acrescidos tivo?e suas. quantidades {:'t.c. e, a,pós' fixar o preço
Jan'eiroJ fói fiomQI�gad.o·' ('

.
J
mais cOI!ye�ient�:. (ie;,Jol;; .. teciment� nàêipiHl:l de trigo .pai'a 1961, gua'rdada-a'mes-' do, justq, �alor da .sacUl'i�, ao tn{l:o na.�l?nal.. de venda do trigo estran-

aberto l.lO tráfego 'aiheo,- 'pe'.o;!ll1Po.W.Hr�;n"'os;;r'g'(he���}btrtçâ'o4t..... �a..'àdÓt�:Oà em-l96:<# ,:...��te .?J1J.�lX'ln2e:,�e 8q cruze-i,' .J,\.sSlnála, atnc!a, o ato do 2Sü'o em Cl'�,8.840!00 ,por
'ã,pós ifuporta'ntes tefor- nadóres dos - Est-adu;§ Que '. �:a pLVIJ )?... � .. '" .. f

•

�Otl; lJu�·.�h::'Q �Ulli�n():VO. '. SJ', BlH;ros· Car-V'�lho que,': -tÜ'l�elada, .a--.,gvan:el, CIF
- t·"

"

m 'l"Ir'oblem''n c"- l�bm o oJJJetIvo de melhor �tender as. p�J:'�es dD
.'
Os _m�lPh9s somente .rec.·e- m.u·ante u m_ês de,' jtmeiro portos marítimos. inclusFmas, sem restricão.. para lveSse o,,.., .

,. v' .

- 'v' 1 -). t t d .

- ",,:....... d' "Ht'S 'nesse' setor o .ato sal'ienta que pod-erão' s�l" efetua- . _,:_.e,raQ .,' l'Igo es ra;ngeH'o , v.�n OL;:l:0,· nao sera permi:. XE: PÔl'to Alegre e Pelotas,"S aeroriaves d QualQu(.'r �a..d:ell1'.lf4'Ua....a_" ,e WL lu . ,- .

.

.' .

.
,'., "

çl t d _1 - .

u
-'..1 1 d'

-

t
-

I t
-

d t' ri d t t I }WP.O.18_, e ,co.mpl'ovar .a �- , .l a a entrada ue produto ('i:ltatui que, a inobserva�n-tipo incluindo os mais' vp-ntarios 'escan_,a IJSOS, as Impor açoes sup emen ares 0 ngo .. !.!Ima o o a
f t d

.

t d P
•

mod,'ernos tl'pOS "
__e "viões contratariam 03' serviços previsto, que se de�tiuarão.a c:orre.t à. ·amo:rtiz.ação de '.1�IfS1Ç�0 oe e Iva e, ncP mi- ll'npor a o no arauá, Rio c�a ?O� dispositivüs que.. ..,

- )JJmo. 307Q
.

de .suas cotas GI�nde do Sul e'Santa Ca- dlscIplmam o comércio e a
a jato. ' de meia dúzia de gJ:,ande3 créditos legítimos de moinhos que os possue.m. do produto naclOpal: pl'O- turma, -a menos que ocor- indústria triticolas impli-

CumprirQo Serviço de Expansão do Tl'ig(i),. tendo em �'tlda a compra,desses 3.0% ram er.sos de absoluta e tará no .cancelamento do
vista a pI'odução oe trigo nadonal, estimada em 300 mil ))uderão receber "até 50%' !)remel��e necessida�e, �e �'eB'istl'� da· einpl'êsa moa-

toneladas, e o consumo interno, fixar as .cotas básic'as de suas cotas do cerea1 im· <ibasteclmento,. a cnterIO g€}l'a. mfratora no SET,
de tr'igo nacional, ,proporcionalmente,-a todos os moinhos portado, sendo os 50% res- �'�: CdO�Ps ·1�ca.ls, l!las ob- :tle.m (te outras sancões de

t.antes entregues ._soment,o
�Ll va a� as hmltaçoes an- LeI.

nêle registrádos, bem como as cotas complementares de

trigo estrangeiro, necessárias 'ao abastecimento de cada
zona ,consumidora, de acôrdo com as normas vigentes.

DO MAQUIS - 37-F - RECEBEMOS ESTE FIXADOS OS PRE'ÇOS hedolítrico 65, '3.té Cr$ ..

'RECADO: "SE O GOVERNO AINDA 'NÃO SOU- A Portaria do m'Lilistro. :1.118,00 para 'fi 84. Êsses
BER, AVISEM: QUE EST,ÃO J?REPARANDO CON- da Agricultura, fixa' tam- . p-reço<; se entend;e�n. pagÇls
TRA O ESTADO O GOLPE DOS JIPES. CONFIEM hém o�; preço� a serem p�- !la sede do mUl1lCIl,lIO pro-

NA POLICIA MAS NÃO CONFLEM NA SECRETA- . g:os pelos momh?s aos ,tr:l- dutor, estando pre;:lsto qu.e
. ,...

�
tlcultores, por mtermedlO para () cereal de peso abal-

.

R.IA DE SEGURANÇA
..

ALERTA. TE.NHO. TO.DO� ..... _ ào Banco do Brasil, preços .xo de 65 as-<transações se

OS DADOS PARA' ENVIAR AO SR. CELSO RA- .' que são calculados em Çr$ áio' de livre'. ajuste entre,;
MOS. ESTÃO DANDO O GOLPE DOS JIPES. E - 1.100 ..00.0,00. ::pa.ra o peso comprador e vendedor. To-

, ISSO VAI DAR CADEIA PARA GENTE GROSSA. hectoht�lco baslco 76� e düs o� preços .se l'eferen: a

'.
.

" tiue variam, em progressao, 60 qUilos .}IqUIaos de trigo
ALERTA. OLHO NOS LARAPIOS... de Cr� 839,00 para o pêso a granel, limpo, sã{\ e sê-

\.

Rubens de Arruda Ramos

Aportando á Florianópolis,. depois da-derrota de'

Jutubro, o senador lrine\l Bornhausen deitou entre-·
vista à imprensa. Alguns aspectos dessa "inte,rview"
já foram objeto de análise nossa.

'

A finalidade' da presença INFORMAL do pre'
sidente 'tH!enista em nóssa Capital surgiu descoberta
das suas declarações. Demonstrando-se razoável ú

até mesmo 'ajuizado quanto à linha da UDN cata-ri_
nense frente. ao nu.vo govêrno, o consPÍcuo senado,f
não se demorou em entrar no assunto político-parti
dário que aqui o trouxera. Das suas afirmações
repontam: \

Ló - que veio precipitair o problema suçessório
. da presidência da UDN no Estado;

2.'0 - que não aceita a sua reeléição;
3.'0 - que é pensamento do s�u grupo, domi

nante no Partido, largar a "batata quente" nas mãos
do governador Heriberto Hulse.

Nessa cor,rente trifásica do senador Borllhau·
-�en lrâ um evid,ente sentido de castigo e de vingan
ça,' com rigore� bíbI'ico� entressachados: "quem co

meu a carne, que roa os ossos".
O governador-testante, quando ainda sonhava

com a vitória udenistà em 3 de outubro, mandou que
lhe énfeitassem o ri�me para candidato ao Senado,
em 1962. Der.rotado o Partido, persistiu candidato.
Para 'preparar terreno, elegeu seu filho presidl:lnte
da Assembléia e desencadeou o panamá.

.

De logo 'o senador Bornhausen pet:'cebeu que o

governador ,e a everitual maioria comimda.da }>ela
Mesa da Assembléia, estavam a esvasiar a UDN, já
duramente g'olpeada com a d'errota. Viu que as ile'

ga.lidades em ,que a administração se perdia, éramo
ventos semeados para a tempestade que a presidên
cia da UDN teria a enfrenta,r assim que apeasse do

poder. Previu quanto ingl�ria seria a luta "ab initio",
com'a razão e com a opinião. pública contra a UDN.
Anteviu uma posição sem sai!lfl para' o :presidenté
udenista, metido numa encruzilhada· em tripó:. ou

lutair contra 17-'anulação do seu próprio. testamento,
.

enter,rando-se ainda mais no descrédito p�pular; ou
.

concorda.r com a an.ulação, 'confessando-lhe a tor

peza, muito embora o p�rtinente dispositivo. do, CÓ',
digo Civil; ou omitir-se, de mãos e pés ·atados. A

opção,' óbviamente, qualquer que seja, dá em ne

gativo.
,

Pór sôb,re isso, para quem deseja ó nome em

evidência e sonh� com uma poltrona, do l).alácio dos
Poderes, a presidência da UpN, com � aJa bornhau-

'

seana irritada e em ma.ioria, é mais do qtúi'êsse bál
cão de �bacaxis e jacas, porque o próxi�o biênió,
com o pleito de 62 no meio, decorr�rá ao, largo das
facilidades oficiais usadas dftrarite dez anos. O pró-:
selitismo po.lítico à base da corrupção e do subôrnÍJ,
da pressão fiscá1, da coação. policial, dos contratos'

paternalistas, das . liberalidades do Tesouro, s�nÍ
apenas ",ma lembrança saudosista e um proces:;;o
bartido da nossa vida. pública, O futuro presidente

.

da UDN, e seu candidato ao Senado, terá que lutar
de mano a,mano.

-
.

E co.mo. o sr. Bo.rnhaUsen seja senador e não

seja chefe.; com� Ó bloco Inco não queira nada, com
finan.ciam,entos eleitorais sem a contrapartida dos

depósitos em massa .do· Estado; como �',quem 'luepa.
fou a cama que: nela se deite" - a,í está o, sr. Heri

berto Hulse tram;(orm�do em faquiJr pela bruxária
. bornhauseana.

'

O castigo ê duro,
aplicado co.m justiça,

mas - convenhamos � foj

humor, ironia � ·sem vaseli·-
na ...

Com �le o' senador Bornhausen ékÍsabafo'u
resultados de 3 de outubro com muita clàss�"

,
• r·. ' .

dos

do o Rio Grande do Norte
numa unidade verdadeira.
mente inadministravel: bas
ta que se assinale que só as

.

despesas com o. pagamento
do pessoal ascendem a mais
de 130% da receita prevís
tá' para o ano vindouro.
No Paraná, o sr. Moisés

Lupion abandonou todas' as
cautelas e se entrega a
uma política alucinada. A
estes dois exemplos, soma·
se agora o de Santa Cata
rina - segundo a denun
cia do governador eleito
sr. Celso Ramos que tam
bém apresenta o final da
administração do sr. Herí ,
bertoHulse I�omo íncorran
do nas mesmas praticas
condenáveis ..
A reação conjunta, num

movimento que tem todas
l'.:', possihilidades de alcan
citro uma grande reuercus .

são nacional e que será
certamente ampliada com
é�. incorporação de outros
Estados, podelJá

' realmen
te .:ontribuir para Que en
contre uma ,solução para
,mn dos males mais desmo
Talizadores do regime.

de "O Estado de São
Pau lo" chi 25-12-60

-

SANTn CATARINA: .1I�a rouco Conlleci�a
A Ilha de Santa Catari

na onde se localiza ::,. cL
dade de FlorianópoUs tem
uma área de 402 ouÜôme
trog qua,drados; está sep'a-
rada do Con.tinente por

Um estreito de cerca de 430
metros, com profu'ndidade
média de vinte e oi� (me

tros Sua população" é de

fALECEU!
".'

11 L TIM A- ,RiEPRE-
SENIANTE' DA
NOBRE-IA DO
,IMPERIO

.

pos Aires.
I Gom rela,ção ao p�!a,no Na
) iónal de Turismo a ci:

, daele 2stá s'ituada na tercei
ra ,zQ'na. ficando apenas a

'

dois metros I alCiíma do ni
vél do mar., O ponto mais
'eleyado da Capital . o mor
ro ,do Ribeirão, com 650
metros. Dentre a,s Pl'inci
pais atrações: da cidãde es
,tá, a fam\lsa Lagoa da Con
ceição, que merece trata
mento especial num pro
grama de incentivo' ao

-

tu
ris·I11O.

. NOTle·IAS
-

DE. PORTO UNIÃO
Fal�ceu em Curitiba la

'

Sra. Da. Zelinda FormighL
eri Carneiro r o dia .29 . de
novembro, às 22 30 horas
transladado para' Pôrto U:
nião, seu corpo desceu à
.sepultura no dia 30, no Ce
pemitério Muntcipal.

Dei�oul seu - espôso Sr.
Bo'n ifácio 1-I",es Carneiro, € _

os seguintes filhos:
Prof. Ephigênio José Car

neiro, casado com a Sra.
Aures Margarida Carneiro
Sra. Enedina Carneiro Ro� SE CELSO ASSUMISSE EM
drigues, casada com

.

o sr. MARÇOA':ácio Rodrigues .

Sra. 1\I1�a,ria ct� Lourdes
Carneiro BÚlffara casada
<!olh o Sr. WilSO'lli'Buf'fara;
José de Jesus Carneiro"

'casado com o ,Sra.' n. nz�
FerreÍlla, da Silva.

.

RIO. 27 (ViA.). Foi
sepultada sá;blido â 'tarde .

no, cemintério del'Jacal:épra�
gua dona LeopoldIna Fran
cisca de' Andrade, barone
za de Taquara" que faleceu
com a idade de 98. anos,
à" primeiws 'horas da'quêle
dia, 'r.a casa grande de sua
fazenda, em Jacarepaguá.

A baroneza de' Taquara
.em, talvez, a últim'a repre_
sentante do Império, ainda
viva e mantinha sua vida
seg'undo ,os Icostumesl im
periais embora, a,ceita'ndó'
sem pl:qtésto as 1m;posições
da Republica, que viu nas
cer fainda jovem.

NOVAS COM,PRAS DE rAFE' FEITAS
I ,

'PELA ,ESPANHA
A Espanha lsnviou ao

BmsjJ uma delegação pa_
I;a· tratar de Intensificar
as complb.s d,� café bra,si
léito. A d-élegãçâo: êheliã
da pelo Sr. Juli'an Alegria
visitou o Sr. Adolfo Becker:
pre'.sidente do I.B.C.; e em

Icons.eq:uência dos eJ;lten
dimentos realizados, 'novas

,complf,,,s dei ':.afé foram
feita:s. Par·a holmenagear a

delegação, os representan_
tes da firma aue vendeu o
café (JaJbour Êxportadora)
ofereceram um aImoco
ao Sr. Julifan Alegria, no
Joquei Clube Brasileiro, à
Av�nida Rio Branco:

Dirc�u jCarneiro, casado
com a Sra. Da, Nilza �ia
Carn�ito;
I Terezinha

_
Herondina

Correa, rasada iam o Sr.
Milto>n Alv,es CorrEIa,;
Gentila Ferreira ICespe-'

.ctes, casada 'cc/m o Sr. A
madeu Ce.spedes;

,

Marl�ne Apar,ecida Car
neif('), solteira;

iA, extinta deixa ainda
14 netos.

'.

Comenta_se €Im . PÔl'to
União que, se Gel'so '"S81)
misse em março, isto é
Unl mês mais tarde a ban:
cada da, U,D.N. Hzària re
duzida a menos de dezes_
seis elementos. Para com

pletar o testamento do 'a,
,tual güvêrno s'ão tanta,s as
renú'ncias dos homens da.
"eterna ,comilança" para
assumirem cargos, de no

meação qll'e se perdurla,sse
u,m pouco mai.s. o atual go_
vêrno, não haveria mais

dezesseis deputados para\
assumirem. Parece que to
dos ,se empenham para re

nunciar, E' mêclo de nov,a
mente enfrentar o eleito_
radQ e é preocupação pela
\sobl'evi'vência a 1custa do
testaJmento.
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t� Para almoçar e jantar bem, depois de sua
U .

casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

atuava nt", TV-Tupi da Rio
de Janeiro, com Dilú M'.O

,
. . ,

às terça-feiras, 'Ir;udou-se pa;
ea São· Paulo, onde tem a

tuado :::'0 J'eatro e na T�le_

NASCIMENTQ
Ach!.t-se erri' festa o lar do

Ivens Patrian'OVa, que veio

j:.._ssar !.is festas .de fim de
ano em companhia de seus·

na Praia de Bom Abrigo,
nesta oápítat, voltará, para
São Paulo dentro em breve,
a fim de cumprir seus com
promissos artísticos. -.

Ao tvens, os nossos votos
de um próspero e feIiz bno
novo.

distinto casal Sr. Amilton
'Schmidt e de usa exíma. es

'posa.; ,dna. Dilma Schmi'dt
com o nascimento de uma

garotinha 'que receberá o no ,

me de DULCEMAJ;'t
,
SCH

lVI'l'DT, que ocorreu no dia 22

deste mês.
Os de O ESTADO desejam

ao distinto casal muíbas fe

licidades e saúde para o seu

bebê.
VIRGINIA MARIA DE· FL

GUEIREDO

''r"�II,
.A!niversarhi-se hoje a preu

dada. senhorita Virgínia i'fia
ria' dr_Fi<guelredo, noiva do
sr. Agenor de Souza Neves

do alto comércío madeíreí;

�o de Itajaí e filha do Cõ
ronel Aldo Fernandes e de

sua espôsa Hilda Figueiredo
Fernamdes.
A distinta aniversariante

que completou 'com brühan
tismo o curso Normal do Co

légio COll",ção de Jesus é

elemento do meio social
, flõrianopolitano.

Os do "Estado" auguram a

VirgLnia Maria os -seus me;
rhores votos de perenes fe

licidades.

visão.

IVENS PATRIANOVA

,p A R -T I ( I P A ç A· O
Nicolinü Tancredo J.auro Gonçalves

e ' e

Edesia. Koerig 'Í'ancredo Julieta Neves ,Gonçalves,
Particilpam aos seus parentes e pessôas. de suas

relações, o c;ontrato de casamento de seus filhos
Maria de'Lourdes e Ary

,MARIA DE LOURDES e ARY
CONFIRMAM

Rua Crispim Mira 43 Rua Fernando Machado 1G
Fpolis., 15-12-60 •

. sempre.
Pontilhas de sonhos.
éada qlial o mais belo

rável:
e parecendo sólido e perdu-

','

,Com uma nuvesinha em çada cimo como a prevenir
i' surprêsas ,desagradáveis e, inesperadas.

A incógnita do tempo.
O enigma do futlll·o.
Que a gente não sabe o que virá Çser, cada vezmais

desejado para qu� a·s sombras do que ,passou sejam var:
ridas do gl'ande' son)1o que a gente vive acordado.

Lá vem 6 1961. Está perto_
E à velho, com.barbas brancas, ,curvado, vai saindo

llela porta d,os fundos aberta depois de trezentos -e ses

::;en ta e cinco dias, para lhe dar saída.
Deixou muita coisa ruim.
Em compensação, a_cabou com muita coisa impres-

tável.
Muita gente há de se lembrar dele c9m saudades.
Saudades de coisa� que vão e :t:lão voltarão mais.
O mundo é assim mesmo.

)Sempre foi assim e se deixar de ser assim, não ha
vel'f, repartição justa que possa ,satisfazer a tod(!s.

'/Icontec/m�ntos

cJ\� �Ow4U�

)

Sociais

o "BRO'l'O DO ANO" 'E. CARMEM ROSA -'- NEUZA
SALõES DO CLUBE DOZE'l

.

1 - Como acontece todos; ao "Broto do Ano", dos

Ios anos, na movimentada e! lindos presentes ofereci
elezante soirée de Natal,1 dos pela "boutique" Jane
noa salões do Clube Doze; Modas e Farmácia Droga-'

• j
de Agosto, foi apontad., o, ria Catarinense.
"Broto do Ano" - Real
mente foi bastante difícil ? - COQUITEL: ,_
para a Comissão julgado- A nova turma de oficiais
):a, pis lá estavam reunido da Força Pública do Esta
os mais lindos e elegantes do reuniu na noite de 'sá
Brotos da nossa sociedade. I bado no Querênc'ia Palace,
Merecidamente .recebeu bferecendo a Crônica, So-

a discutido título, Carmem I .cíal da cidade um coquitel.
Rosa Caldas que fÓi bas-I

' O Colunista anotou a pre
tante aplaudida pela a

'se-I seuça dos oficiais: Ledenir
leta e elegante assistência

'

Rosa; J,oão, Péters, Sera
que c�m�areceu. ao

,c�ubel
fim Fransozi, Affonso ·H.

Doze. Hel iane Lins Rainha .:1(' Oliveira, Moacyr Car-
do clube Doze fêz entrega rêa, 'I'altibio Araújo, Pau-

?

PERJ\'IANECERA' AQUI, DU
RANTE JANEIRO, RENOIWA
DO DERMATOLOGISTA

,

',;."('
�m janeiro próximo, virá

passar aqui as suas férias o

DR. JOSE' SCHWEI'DSON',
nosso conter-râneo, residen.,
te, há rr.uítos anos em Curi
tiba.

S.S. que é, sem favor al

gum, dos mais notáveis es

pecialistas no diagnóstico �o
cancer eL. pele e no trata;
mento dermatológico em ge
ral' possue vasta clíníca zia

ca�ital paranaense. E', cheré
do �erviço de ,Radioter3!pia
cio Hospital São Luõas, e da

Clínica. Dermatológica do
Sérviço do I.A.P.C. e ainda

Esteve em nossa r�dação o prof€s.sor assistente· da ca

Jovem Ívens de 9liv�ira �a- .deira de pel1lnatologia
triano\'-.c., agTa.d'('ce�do a'l!o-, SifíHgrafia da Facul(rade de

ta que publi:.amos -em:: nossa Medi:éina.
edição· de 22' de novem�ro Óurante a sua' -permanên-
.•huo .�·)brei_ Sl.ut,: ã:�Uàçfl.p ·ciã em Jlossa Capital, o Dr.
':::0 'Teatrõ, no Rio e, em- São josé S:ch'Weic1soi1:'atenderá OS

paulo, e dall'do_.nÕ,g> seus voy ,�asosl de .sr.'i; ,éspe':ialidade,
tos de Boas :Fe"�t�c, . à, tua': TrvaJl_�;>29 - 1.° an_

O cantor C�:t�l�r��e�, ,��e d·r·, - >. ': I_::�- ,lo.
" � '''0 ...._

P A'iR��lt-{ lP�-A_o':(' 'Ã O <...--__;;:;_,."'�.'.•",--,,-.��---

QuizaY C'aryalho'dos S�ntos ,e r..ed� lVIa,riza Camisão ([UBE 15 - D'E, NOVEMBR'O
,

de Oliveira, parti.dpam ,àos' pàl'(mte:s e. amigos de seus DIA 1.0 de Janeiro, (Domingo) grande matinada
pais, o seu ,contra;(o de' casamento.,

-

Infantil com,'início às 15 horas. e ;. noite com início às
Florianópoli,s�. 20 de qezen).bro de '1960

. 20 horas grandiMla domingueÍl·a.
RIU! Bocaillva 210 � Ana '.Ângelo. La Borta 125

Florianópo'lis

APEPITIVOS
O�valdo Melo

_ �U81C-A DOS.FIM DE ANO COM LUA CHEIA - Dia 31 a lua III
estará redonda, brilhando no 'C;éu. IJ.I::II�JOIA�Q�IA=M�·E:N�T�E�0A=B�/:1:,A�S:P.�'3�"8:.,��=;::;;==��INão, redong.a como um tamanco ,como diz a perver- �sidad'e daqueles versos anedóticos.

Mas em autêntico plenilúnio.
Se os dias e as noites correrem como ontem, 1961

entrará prateado.
Cheio de esperanças. .. C01110' toãcis os anos.
Esperanças que não morrem, porque renascem

FACULDADE"DE, SERViÇO ,SOCIAL DE
SANTA CATA'RINA

Rua Vitor Konder, 53 - Florianópolis
__:: SE VOCtl:. .. �

- se�'l:'reQCUpa .com -os problemas de nosso tempo,
- deseja desempenhar uma tarefa profundamente

humana,
'

- sente o impulso ,de dedícar-se ao trabalho de construir
um Mundo Melhor,

Gostará de conhecer esta PROFISSÃO:
SERVIÇO

SOCIAL
- Uma carl:eira de futuro.
- Uma consciente e segura afirmação dos

..transcendentes valores da pessoa humana.
- Uma contrição positiva e construtiva'

para o bem-estar social.
- Há urgentellecessidade de Assistentes Sociais,

de ambos os sexos para o desempenho_eficiente
da, nobre tare,(a de "FAZER O BEM, BE�
FEl'l'O". -. ��;,

.

.,.

'.

Aínilton e Ailton partici�am aos ,parentes e pessoas
amigas

"

de seus pais o nascimento' ,de sua irmãzinha
DUCElVIAR, ocorrido no dia 22 do eOFrente em sua r�
sidência, .

PARTICIPACÃO,

,

.Otilio R._Lisboa e s.ra. Maria N. IJisboa
e

vva. Filinto S. de Farias
participam aos Iparentes e pessoas amigas o contra
to {]e casamento de Selts filhos t

LAZARO e EDMII.SE
NOIVOS

Flol'Íanópolis, 24.12-60

II
II
i
II
II
II

1/
A RAINHA DAS BIC�CLETAS. acha-se apare- II
Ibada para' consertos, reforma!'! é pinturas de I
qualquer tipo de bicicleta.g e trLciclos, '-contando II
para isso com um corpo de mecanicos e .pintores II
altamente especializàdos. II

-MARIA BRILHOU NOS

lo Muller, Balfort Araujo,
Renê Kel, Sidney Pacheco
e Egon Peressoni. O colu
nistas: Celso do jornal "A
.Gazeta",

'

Radar Lázaro
Bartolomeu e . Th-eofilo
Prado.

3 - A cantora Neusa Ma
ria em: nossa' cidade, brl-,
Ihou em suas apresenta
cões. Felicitamos' 'aos Di
;'dol'es do "Avai F .. Clube"
pela vinda de -Neusa Maria.

4 - O· discutido José Ro

dolphjj. Câmera da revista
Jóia e Manchete, está cir
culando hoje em nossa ci
dade.. Desejamos lima feliz
estada;

,

5 - NQIVADO: Com .P

srta. Ilda Boos, marcou

casamento o sr, Nilvio
.Scussel - A Coluna Social
deseja aos noivos e dignas
famílias os melhores votos'
de felicidades,

() - Logo mais, o,Querên
cia Pnlaee estará com seus

. salões
-

completamente re

modelados a disposiçã,o de
,seus habi.tue�, As mesas

para o movimentado Re'
v('illon ,dó Querência Pal(l
ce poderão, ser re,s.ei'yadas
pelo têle'foÍlé 3840.

'

, •

/' o

,. '!

7 :._ �m co�anh'ta,?� seu

_l2a.L�:r,��:aU4.
és ti!- Wtssan;do r/w!eck-e-?-.à Iem nossa CIdade, (l graclO�'
sa Mal'ià Cristina:' �

-

\
g - O "Clube de Imprensa
Junior" l'euniu ontem no I

Querência Palace,. para um

j::..ntar homenageand'Ú o

credenciado jornalista Ale
xandre Djukit<>h.

�) - Reabriu a "boité" PIa.
za, com uma nova direção,
que segundo 'nos informa'
l'nm bastante eficiente.

10 - Festeja "nivel''' hoje,
o Dr. ,Seb-astião Vargas
alto fU'l1ci'Únário do SESI.
A coluna social cump1'Í
IJlenta com votos de felici.
dades.

1] - Simples mais bonita,
será a decoração do Clube
Doze' de Agosto, para
movimento Reveillon.

12 - Estamos informado�
de qlle o jornalista Palll(
Costa Ramos dentrõ de al
guns dias dará show na

cidade de carro modêlo 61

CO'MO É 60STOSO
O CAFÉ ZITO

óculos
para
leitura

- Promoção jde Teófito ,Prado dos

paulo c. ramos
�

2S, QUASE iNAUFRAGIO-
E quando me dêi em conta de que era a tarde

de 25, dia Ip-erfeitam!'!nte imprestável para qualquer
atividade, aceitei, com muito gôsto, o, convite para

integrai" a tripulação de um sharpie, -suave gaivota
dos mares ocidentais; qüé' sairia' em 'demanda do

.:continente, com regresso 'marcado para o cair da

tarde.
O que não estava marcado vara cair era o vento

sul, que afinal nos pegou no Balneário, 5 milhas
. náuticas distante do galpão do Iate Clube, nossa

origem, à qual teríamos forçosamente de tornar -

soprasse apenas um, terral -ou o próprio furacão
"Donna" com tromba d'águae tudo.

.Devo confessar, a bem da verdade, que quase
acedi a candentes apêlos que me foram feitos por
um amigo residente n'Ú Balneário, no sentido de que
voltasse de ônibus, a f irn de fugir à dura luta que se .

adivinhava nas ondas penteadas de espumas· que
'agitavam a plácidaBaía Norte. Mas, - a dignidade
scima de tudo - não .poderia cometer a suprema
covardia de abandonar o barco justamente no mo

mento em que parecia inevitável o seu naufrágio,
trazendo, sôbre mim com muita justiça, a pecha de
"rato de bordo" - e eis que bradei aos companhei
ros, num tom dé voz que traia o meu temor: Desta

vêz, vamos!
E fomos .mesmo. Para infelicidade do, meu co-c,

ração.. que batia tanto quanto a vela, castígada pelo
vento, 'àquela altura com tintas de tufão. fNo meio
da Baia, me sentí como o próprio participante da

expedição Kon-Tfki, velejando sem destino e sem

destino -e sem rumo aõ sabôr das, ondas, meio cami.,
nho entre a América e a Àsia - a América o EsÚei,
to e a Asia o distante, lingínquo, lnalcançável Iate
Clube:

.

À certa altura me pareceu que uma corda esta
va mal colocada, e comuniquei, de pronto, o fato ao

timoneiro, Com o que, provoquei sua ira, desde que,
em nenhum barco, existe corda; "o que há, me ex

plicou, grave, é cabo". Cabo ou corda, ,a porcar-ia do
negôcjo estava sôlta, e xinguei solenemente a ter-
minologia naval.

_

'

- Ora, vai p'r,o diabo que te carregue e amarra
essa droga' log.o!

.

O 'que não percebí é que a disciplina havia sido
quebrada, e se não há disciplina nêsses momentos,
g difícil espacar da tragédia, Gom mais êsse "han
diGap" as esperanças de- sa'lvação se me afiguravam
pi·ticamente nula's. Mas, eis que me ocorreu um pen
samento, que, afinal, me COn.fOl·to,u e ao resto da

.....

tripulação a_té o fim, da atribulada viagem: 'no dia
de N,ata'l ;ning\léIl1Il1:01're, ora bo:as-!': E tod�s cl:eram.

Pat'a el.1curtar, declaro-vos que cheguei 'são e
�aivo - o q,ue é óbvio, aliás. Mas não tão são que

Q,'eix�.:"s� 'de �e�tir u� ea-}afrio -' ao s�r inform�d'Ü, _

'4Tó.:ie, que d'OlS assa1s.sjJha.tos haViam 'SIdo c'OmetIdo�,
na cidade.' nata: diâ2·5; hora: ,1 horas um e 5 horas

'loutro, 'p.recisamente a.hora do vento.I

Os assassinados mOl',rel'ani, como ê evidente o'
que me fêz mudar o pensamento original: "no dia
de Natal ning'uém morre, '" de shàrpie, com a gra
ça de Deus, e do Espírito Santo, Amém.

AUXILIAR DE JESCRITORIO E
CARTAZ,ISTA COM ,PR4T1CA
TRATAR no Escritório CENTRAL de

"1\, M O D E L A R"
- Trajano, n.· 7 _-

MADflRiEREIRA B'RASILPINHO SIA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃOPela presente ficam convocados os senhores Rcio-'

nistas d� MADEIREIRA BRASILPINHO SIA pára em
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia,
30 de Dezembro de 1960, na sede social à Rua Santos
Saraiva, 495 - ESTREITO - FlórianóP6lis, às 8 (O'ito)horas 1eliberar sôbre a seguinte .

ORDEM DO DIA
a) Mudança da sede \Social
b) Diversos assuntos

Florianópolis; 20 de Dezembro de 1960
Antonio -Scherer - .Diretor Presidente

A ;IRMANDADE DO SE'NHOR DOS
PASS,OS.COMfMORA 196 ANOS
A \veneranda ll'mandade do Senhor' Jesu's dos Pas

s?s, como todos os anos, ,comemorará a 1.0 de janeiro
VIndouro a data de sua fundação, criada que foi em igualdata de 17-65.

Às sete horas da manhã, na capela do Menino-Deus
haverá a comunhão geral para os Irmãos e Irmãs. Às 8
hor�s ,santa missa com cânti,cos, sendo celebrante S.,Excla. Revma. Dom Joaquim Domingues de Oliveira ve-
nerando Arcebispo /Metropolitano.

'

Estará presente, o exmo. e revdmo. Dom Felício daCunha yasconcelos muito d,igno ArGebispo Coadjutor. ,

Ap�s a celebração do Ofício Divino, serão bentas aFarmacla e a Casinha do Hos'pital ' de Cai"idade, obras
e�tas de v,alor inestimávei,s para aquele nosocô'mio, pois
sao, ambas localizadas em ambiente arejado, espaçoso e
com todos requisitos de higiene, sendo que a casinha ê
a óleo combu�tível, tendo eapacidade para mais de 500
pessoa·s.

'

Como é de hábito, segundo fomos informad�s a
Mêsa Administrativa não faz convites especiais par� a
data aniversária, entretanto, receberá com todo o pra.
zer a visita 'dos que o quiserem�fa,zer, ou assistirem as
solenidades.

. À Mêsa Administrativa da lrmandadé do Senha; dos
Passos, na :pessoa de seu ilustre e abnegado Provedor
Des. João da Silva Medeiros Filho, enderecamos as -feli
�itações deste jornal, estensivas a todos o� que moue
Jam naquela Irmandade e esta-belecimento modelares.
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"O BSTADO" o MAIS ANTIGO DIARlO D.B B. CATABUU

A CRôNICA SOCIAL DA CIDADE FOI HOMENAGEADA COM
. NO QUERÊNCIA. PALACE HOTEL.

SÁBADO p.p., os Segundos O TENENTE Ledeni M.
Tenentes da Polícia Mili- Rosa, em nome de seus co

\a,r domenagearam os cru- legas, usou da palavra,
\listas sociais da. Cidade, enaltecendo as atividades

\om um elegante Coquetel. e importância da crônica
lo Querência P. Hotel. social da Cidade.

Estando o Divino Mestre,· e se,. algum dia, isto não --000-- Rei dos reis "foi deitado en-
um dia, a .pregar à multidão, acontecesse, as próprias Quando Jesus, na madru- vôlto em panos".
que atentamente O escuta- pedras haveriam de entoa- gada de Domingo de Páscoa, Alí, sôbre aquela Gruta
va, comparou-Se a uma los. triunfante e glorioso ressu , humilde e abençoada, parouPedra rejeitada pelos obrei" I --000-- citou do sepulcro a grande a estrêla

.

brilhante, anuu-
l'OS, que tornou-Se, depois i Não falaram também aque- pedra, que havia sido colo- -ciada séculos antes ..
a pedra angular da constru-. las pedras que se achavam cada como garantia e segu- Cantaram, tambÇ.Jn, ali, oscão.

.

nas mãos dos que deseja- rança, guardada pelos sol- anjos do Senhor: "Glória a
.,

Falou-lhes tão clararnen- varn apedrejar a pobre mu- dados romanos, foi removi Deus no mais alto dos Céus,te que foi compreendido até lhei .pecadora ? da milagrosamente pelo An- e ,paz na terra aos homenspelos fariseus, que, mesmo Quando Jesus, penalizado ío do Senhor, que dêsceu do de boa vontade".contra sua vontade, tiveram de tanta 'miséria humana, Céu. Pedras benditas, rochasde aceitar que 1l:le se refê- lhes ordenou : "Aquele., que Cumpr-ia-se, assim, .a pa- que deram agasalho à Sa.ria à Sua Pessôa. I não tiver pecado, atire a prí- hn ra do Salvador: "Eu Sou grada Família na hora em'Kão raras vezes, como o' meira pedra;" êles, envergo- a Ressurreição e a Vida", que mais precisavam de tétolemos na Sagrada Escritura I nhados, certamente ouviram --000--
.

e em que nós, os humanos,Jesus nos fala nas pedras, a vóz 'da própria consciên- Aproximando-se' o nasci- seus irmãos, Lhes fechámosem Seus ensinamentos. da, e, como num éco à pa -

men to de Jesus, José e Maria as portas.Quando, chamando' a Si- lavra do Senhor, deixando procuraram um lugar para Atê hoje, somos nós quemmão, perguntou-lhe se real- cair as pedras, desaparece- 'Êles na estalagem, êsse lu- f'echamos >O coração ao Se.mente O amava, dísse-Ihe : ramo gar, porém, não existia:. nhor. Êle nos fala no Seu"Simão Pedro., tu és pedra; Se as pedras lhes 'pudes- "Veio para o que era Seu An.or, no Seu sacrifício, nosôbre esta pedra Eu edifi· sem falar, ali, . teriam ím- e OS seus não O receberam." que devemos ao próximo, emca rei a minha Igreja, e as plorado : -Joguem-nos contra Jesus nasceu, em Bel'm, nossas esperanças na Felizportas do', inferno não pre- vós mesmos, que sois mais numa gruta, onde havia u'a Eternidade; mas 'nós, sem-valecerão contra Ela", pecadoras que ela. mangedoura, em que Êle, o pre como em Belém, quant-E Pedro, o Apóstolo pu ri-
.tas vezes não Lhe havemosficado no amor a Jesus e no Irmandade do, Senhor Jesus...

, idos respondído : Não há lugararrependimen to por ha�ê-Lo
para Vós!negado, tornou-se. o Primeiro p ) H It. d (.Jd d Mas a gruta sempre está.chefe visivel . da Igreja; assos, :.,e ft OSpl aI e aJ1 a e a dar-nos a oportuna lição deIgreja esta fundada pelo

d A �
�

F d I todos os tempos: mesmo napróprio Cristo, o Messías. Festa e ",niversá!io/ile -un ação. humildade, como ela, peque-Quando, dias antes de
nina e simples, poderemosSua cruci'fiéaç.ão, Jesus en- De ordem do Irmão Provedor Desembargador João oferecer a mais santa e con-trou triunfalmente na cida- da Silva Medeiros Filho, convido todos .os Irmãos e Ir' seladora hospedagem dede de Jerusal'm toda a mul- mãs para, no próximo dia 10 de Janeiro, às 7 horas, na amor Àquele mesmo Men íno,tidão que O acompanhava Igreja do Menino Deus, tomarem parte na comunhão que, tim dia, aceitou o tétoentoava louvores, dizendo: geral e, a seguir às 8 horas, assistirem à Santa Missa pobre de uma gruta, que foi"Bendito o Rei que vem em solene em comemoração do 1960 aniversario de criação iluminada pelos clarões ce-nome do Senhor"..

'

de tão veneravel Irmandade. A referida solenidade, lestiais.Entã:J alguns fariseus Lhf abrilhantada pelo Côro Santa Cecilia", da Catedral Me- Que em cada coração hu-disseram: "Mestre, manda tro.po)itana, será celebrada pelo Exmo e Revrn'0 Arcebis- �n.ano se constrúa unia hos.que ,se ,calem". po 'Dom Joquim Domingues de Oliveira, o qual, ao pedagem a Jesus, e que do' E Jesus, mais uma vez, Evangelho, fará sermão· alusivo a tão justa eomemora- intimo de todas as a.lmas se-

J
lhes respondeu: "Se êles se çiio, e tambem, ter á a comparêncía do Exmo e Revmo jâm entoados louvores mís. calarem, 1.).lS pedras falarão" Arcebispo Coadjutor J;>om Felicio Cesar da Cunha Vas- ticos e sinceros de uma fes-Porque sempre, até o fim concelos. '.

tiva e'santa, calma e ventu-.........,..""""'......._......�............- dos séculos, se hão de ,ouvir Florianópolis, 27 -de Dezembro ,de 1960.
I

rosa "Noite' de Natal" .Os louvores devidos a Deus, José Tolentino de Sousa -=-' Secretario H�Iena Caminh,a Borba

realizado
.
há poucos dias

AS VITRINES da Farmá- no Oscar Palace Hotel. Ao
DIA 12, DE janeiro próxi- cia Catarinense, Galeria
mo, acontecerá a Primeira das Sedas, Magazine Hoe
Batalha de Confete.. Vinte poke e Caçulínha de A Mo
automóveis desfilarão com delar, estão de. parabéns
�\%SS%%S"'b•• u... • o , �. eu •• o. $, "'. 4í .... \,.,,'#.. •• 'fe ••�,.,'\"=='\" ......�.��lS,.SSS%

SEGUiNDO Tenen- .'
....

-- João Braz Pete-'
Ledeni M. Rosa;
fim G. Fransozi;
1S0 H. de Oliveira;
�y Carlos Pache
c�elfor Del Valle y
AI ,

'. �o ; . Egon Jose_

I'
Ti\� Peressoni;
Ta o Del Valle y

,
Ard, Paulo Nasci
men'Muller; Renê
Keil foacir de Oli-
veira rrêa aconte-,

I
c eram . Coquetel em

h?menxl
aos cro- .'

11I S tas '.' ais.

CELSO plona; Zu·
ri

Mach� Teofilo
Prado dos :ários As
sociados d P. Alegre
e o "Radar'\stivera.m
presentes n�homena
gem de sábad"�.p. no
Quel1ência P. loteI.

O "RADA�" ·�t���
ce a gentilez� �'?hol11'enagem e do c. vite
dos Segundos T ren

tes da Polícia Milf.ar,
, pelo. Grande Coqu\tel
ql!e passou ...

QUEM será a Glamour

Girl do Sul do País de

1961?
.

as candidatas dos Municí
nios, que participarão do
grande Concurso da "Gla
mour". Haverá outras a

trações. , .YEM dispertando grande
"S

.

tr" dosinteresse no oCle.
três Estados: Paraná, San
ta Catarina e Rio Gil'ande
do Sul; pela .6.a Festa �m
perial da Glamour Gir],

que será realizada nesta

Capital, nos próximos dias

10, n, 12, 13, 14 e 15 de

janeiro próximo.

DIA 13, no Querência Pa
lace Hotel, serão apresen
tadas as candidatas com

um desfile de 'Verão".

TÉOFILO Prado, seguirá
hoje, para Pôrto Alegre, a

fim de providenciar as pas
sagens das candidatas... \

FLORIANÓPOLIS, rece

berá muitos visitantes pa

ra as festividades do COB-
e-

1"curso da "Glamour do Su

de 1961.

A SRTA. Cecilia Kalbuck,
noivou com o Sr. Lotário
Bertoli, no dia 24 p.p. Os
rarabens do "Radar".

APARTAMENTO
ALUGA-SE óTIMO APARTAMENTO COM SALA
2 DORMITÓRIOS, COZINHA, BANHO, E ÁREA
COM TA�QUE, SITUADO À RUA DUARTE
SCHUTEL
DIRIGIR-SE À nUA FELIPE SCHMI:o..CJ', 34,
SALA 6.

Uma casa de material, em Coqueiros, esquina' 'De
sembargador pedro Silva com José do Vale Pereira,
pelota do Praia Clube. Tratar pelo fone 3297.

NAO
p 'O �'I Til C.A

L E I A !
ECO'Nü MICA

Sua bicicleta esta velha? :Não se preocuPe, .a RA
INHA 'DAS BICICLETAS tem um COl'po' de mecânicos e

,pintores especializados, que lhe a retornará nova em

'APARTAMENTO
ALUGA-SE óTIMO APARTAMENTO COM SALA,
2 'DORMITóRIOS, COZINHA, BANHO, E AREA
COM TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE'
SCHUTEL.
DIRIGIR-SE A RUA FELIPE SCHMIUT, 34,
.sALA 6.

.... _

\.

UM COQUETEL

o "RADAR" em nome dos
cronistas presentes, agra
deceu as referências elo

giósas do orador oficial do
Coquitel.

pelas decorações e suges
tões de Natal.

As MESAS para o dia 13
'prOXIn1,p, .

no Queren.::ia,
com o desfile de "Verão"
da 'Festa da Glamour, es

tão sendo reservadas ....

A SOIRÊE Infantil do Li-
ra T. C., .aconteceu muito
movimentada com o Sr.
Francisco Medeiros, ani
mador da petizada,

ANIVERSARIOU dia 25
p.p., o eficiente cronista
social de A Gazeta, Celso
Pamplona, autor do gran
de desfile das "Bermudas"

ilustre jornalista, os meus

sinceros votos de felicida·
des pelo acontecimento.

óculos
para
leitura

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

só Z J l' O

3FLORIANóPOLIS, Quarta f eira, 28 de Dezembro l:.le.:...::.1.:_96,:_O .....__---:- _
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Momentos que a memória guarda para sempr,

� krilh�OJood
'. lima tradição J4eb; gôsto' .

.

!

cu. de
Cigarros
SOUZA

CRUZ

1·'4P7·H

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ISTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO U. SANTA CATARIN, ..
------------�------------

. .-

:fl-n-d- -ic-·-a-.d-u--r-·P·.·r·u·'-j'WS-s'"-i
_

.. -.
- -·0

..
-, 'Ihos - Ouvidos - Nariz e Garganta

.....�1 �.. DR. GUERREIRO, DA fONSRi

ii _
. - .•

.

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

OR
.. 'ilii.\----._.,.--__lIa -'.-- -·Ul ')'RA-ONT IONISAÇ-O EX MES d Ih

. HENRIQUE PlUSt:U 1\'1'�NDE.NDO D1A�IAltIEN'rE NA'
-" � '. e 1 A.' A os o os e·

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUISH-LOMB.
-EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DEHNQ EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSiTES pelos mais modernos process-o. Opera _

em

todos os HOSPI'llAliS de J,1'lorianópolis.
CONSULTÓRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

t:,Umes do Estômago - VeFicula Biliar - Rir." - (rente a Radio Anita Garibaldi).
l'cra:x - Ossos - Intestino, etc. RESIDmNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 9!) -

Histerosalpingografia Radiografia ObstétrIca FONE - 3560.

Wr.,lVidêz) - Radi«tlogia 'f»edtátrica.
.

U!SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERtÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. OtUbus A por

�a. (Almte. Lamêgo).

CUNICA SANTA CATARINA';'
C!inica· Geritl

Doença'S Nervosas e Mentais

I
Angustia - Complexos - Ataques - ManIas -

Problemático Afetiva- e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesIa

InsuIinaterapl1l - Cardiozolors,pla -- Sonotl'rapla e

PsIcoterapIa
Direção dos Pslqutátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSJ!l TAVÃRES IRACEM,"
,Com grande fa.cll1dade de pa.gamento, v.ende-se Iowa

DR. IVÁN BASTOS DE ANDRADE
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Unhares, pró-

CONSULTAS: Das 15 às 18 hora:! ,. ximo fl Penitenciária. Podendo o comprador constl.'Ulr sua

I Endereço: AveJ;Üda M91lro Ramo!'!. 286 casa, Imediatamente.' '.
'"

! (Praça EtelvIna LuZ)
'" , ! �ndJic._Edjf1cln [>jonteplo :l.o andar - Sala S05 -

.......0.$

·

-Ji'-one ·'2B91.�e .2867.
---------�_.--------------�------�----------_ ...

CII-rlOll Corria.

DOENÇAS OH SBNBORA!

PARTOS - GP8RAÇOMS �

PARTO S.EM: DOR p.lo mé'04o

pIlco-prolUIIlloo

Coneultórlo: Rua Joio pln'o 1> __ 10

da. 16.00 àl 18,00 bor... "l4nd.
com horu maroadu. Tel.rone
1085 -- Re.lc1êncl.: Bua a.neral

-

: e ...

.

'Br;",moom. ',111 I HU D-t O J U R í O I (O i
E!/'tI5NJáM'IN..

-

O '!.i !..

I Maurlcl(} dos 'Rels - advugado
Norberto Brand ---:- advogad'J

.... .

fIIIP'"' I Advocacia em geral no I�stado de

uAS' I Santa Catarina
A VENDA " .

.

.

BaNCAS DE tORNAIS CorrespondeJ!"�I:
IR INGLATERRA BRAs14J.A

E REViSTAS <: _

E_STADOS UNID08·
. RlO DE JANEIRO

•

: ÁRGENTINA sAo 'PAULO

: Ed. SUL AMmICA 50 andar.
! Fones: 2198 e 2681
_1iI IIiI � .

PARA180

Uper&Qõ" - DO.1I0u ai s.uo..
rlil. - CHOle. d. AdUHot

CurlO de Elpeelallz&çh.O no

I!o.pl_/tal do. Servl<1orel do •• tlldo.

(Serviço CIo prot. Mariano dt All
drade). Con.ulta.: p.la manhA 110

HospItal de Caridade. 'A tarde d.. 1
15.30 horas em diante no dOlUUl

tório. à Rua Nunel .aohado. 1'1.
esquina da Tlrad.n,.. - 1"let. .

Z'!96. Re,ldêncla - RUII .ar._
chlll Gania D'Boa D.O 141 - Til.
a120.

•
. •

C A F E Z I N'H O, � NÃO!
CAFE ZITO!

DR. LAüHU DAURA
CLINICA

.
('a ..A.!

EspeclaUata em mOléll'I&I CIo 8"
nnorea fi ViU urlnárl.... CWIII 'a_

11cal ,. ... ln!ecçõe. agua.... art.

ntcaa, do "parêlho genlto_urlllárlo
em ambca OI aex-ol. DOlno.. do'

aparê!ho DIgeltho. de lalama

nervoso. HoráriO. 1 U � •• 11 I

2% à' !> hOra. -- Con.u1'ór1o:
Rua Tlra<1entel, 12 .. -- 1.0 lUla.,

- Fone 324.6. Rula.nela· 1.111>
L&Cerda Coutlnllo. 11 (Chl,o..r. "'li

E_panha - .rOIlI lU.

(.._ 1'1 M r')r:rR· AS f).RR.�

'ill�;
",

�'�;-.jSTHtJr.:;XO
'"

,

IRMAOS BlfENCOURT
(AlI:, eAb��ó 'ONf IfiG?
A"J r 1 (10 o f ç ó : I r Q ()-� _�'4I � N I

..... ,.
. ....

DR. WALMOH ZOMEH
GARCIA

Dlplomaao pela yaoul<1a.C4 Naolo
nal de Medicina da Uol'''\I'.102l4.

!lo BrU1l

Ex-Interno por concur.o :.Ia ••'el.

Q.1dade_Elcola. (Slnloo do Prof.

OctáviO RO.lrlgue. Lima). JIx
Interno do Serviço d. C1rurala do

lIespltal I.A.'p.IiI.T.C. eto Rio a.

lanelro. Médico 110 HOJl)I\a1 d.

Carldal1e t da

,.

ADVOGADO

Dr. Hélio. Peixolll

EscritórIo - Rua I'ellpe
. I'Schmldt nO 37 - 20 Andar _

Sala. 4-.
!Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal tOI.

Telefone - 2m.

VENDEDORES
Ofereço o,portunidade
a pessoas jovens que

queiram trabalhar c.omo

VendedoreS Ramo LRcra
tivo honesto interessa

dos apresentar-se .com do�
cumentos e atestado de

conduta ::to Senhor Antô

nio Carlos Hotel Cruzei·

1'0 das 18 às 20 horas.

VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselhe1ro Mafra
170, com bôas dependências, claras e· al:ejadas, fôl'l'oS em

alto relevo, soalho _de tacos com desenhos, lustres, glôbos.
lampadas e grande ql}intal. O' referido imovel está no Reportagens:Reuniões Sociais - Casamentos
alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio

DEPILA- urgente. Trátar aa mesma com o proprietário a qualquer
- Políticas - Coquiteis -- Esportivas

hora. A venda é por motivo de viagGm. Atende a qualquer horado dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra ,

160 - fone 30-22.
'

Il • D A 'f o R Jt 8

Osvaldo Mello c..... FlAvio Alberto de Amorim - Andft

Nilo Tadasco. � Pedro Paulo Machallo -- Zury Machs"

___________________'...:.........&_ do - Paulo da Costa Ramos - Carlos 11._ Sllvelra Lenzi .

COLABORA'DORES

A P �R - E N D A I N G L E S Pro í. ilârrelrn� Filho - Dr. Oswaldo Rodriguell Cabral

_ Dr. Alcides Abreu - ProL Carlos da Costa Pereira -
.

m P'I M Ed d G e
'>rot Othon d'Eça -- Major Ildefonso Juvena; - Prof.

CO O ro. r. war r en Manoelito .te Orne lle s --. Dr. Milton Leite da Costa -

T S"I' 4-2 Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas �etto - Walt�l

à rua enente J velra,' {1ana-e - Dr. Af:yr Pillto da Luz -- Acy Cabral Teive -

• _

s

Doralêclo Soares - Dr Fontoura Rey - Ilmar Carvalhe

-s:cii��iiii���==�ii:'iiiiã=s":;"ãiii:i'��J
- Fernalu!o Souto Maior _:_ Rui Lobo - Roze�cto V. Lima.

LSSSSt!$ll,.,.ssttSSSSSSssssssSSSSSSSSSS·SSSi.SSS''''- Maury' Borges - Lãzaro aartolomeu-

c. E. VIE'GAS ORLE'

MA IERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

I(adiúlugi!'ltas: DRS. A. J. NóBREGA DE ULl VE11:."

EWALDO J. R. SCRI\EFER

,

Advogado
IW tAHIA. :l." ANDAR FELEFONE, 2248

DRA. EVA Ba SCHWEIDSON �1(HtER·
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

E�peciali8t.. em moléstia. de anUlI • recto

T�at.&m�tlto de hemorroídas, !l.tu!.a.a.•14.

Clnr,ia &na.!
CONSULTORIO: - P.ua Cel. Pedro Demoro.

&atreito

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

Escritório de Advoc.cia· �

RUd Felipe SclÍlil1dt. 14 _.> 2.0 andar -- Florlanópolb
Dr. Acácto GarlbaidJ S. Thiago
D:. EviJásio Nen Caoo

Dr. José de Miranda' Ramo.

Questões TrabalbJstlUl _.- Caua-IUI civets. comercíaís, .crinú·
naís e nscaís � Admlillstração de' bens - Locscao e ven

aa de Imóveis - Naturalização - mventáríos ,.... ocoran

ç.as - Cç.lltabtlldad!",·- p:;altas. balançol. Q,nills'e, � �rtc1"
---- -----_._---------._--------_ ..

L'O TE
\. elide. ,e óti·mo lote, sito à 'rua Urban n Sallc8_.
;üea 400 m2. Infot'mações Edifício MonteplO.
3° andar sala 305 - fones 2391 - 2867.

DENTADURAS INfERIOR'f:S
M�TODO PROPRIO

XAQAO GARA"NTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON.-
CIR,URGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÇ>S
TRATAMENTDS' DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 hom.�

HORAS MARCADAS .- das 14_às 18 hor·al!

RUA TnAJANO, 29 - 1.0 andar

. Apartamentos': ALUGAM-SE.
Alugam-se apartamentos de fino acabamento em

pl'edio recem-construido, com espetacular visão pano
'l'âmica da baia nor1e, ponte Hercilio 1; tZ e todo conti
nente. Apenas dois apartanlentos por andar, contendo,3
dormitórios, ampla sala de jantar, banheiro completo
c-ozinha- espaçosa, terraço de ser.viço com tanque, quar
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima
praia pára banhos e ótimo local de pesca.

VaI' à rua Almirante Lamego c tl'at-al' na Joalheria
.l\Iullrr arua Traja-l1o 4-C.

( A N ( E R DA P É l E
(Diagnósti,co e tratamento)

ô-OENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇõES - PLASTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
--MÉD'LCO
Assistente da Clínica

[lclllano!;ógica e Sifiliográfica da Facul;lac!c de jl.ledi
c-ina do ·Parana

CO�.sULTORlO� Rua Tl'ajuno, 29 _:_ l° anel.
,\TENDERA' DURANTE O MitS DE JANEIRO

._-

--'Cl-rN:fc'A--"D1tfl'ARTÀ-�'--

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

VENDE·SE

DR. [,VIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

IIOI1.-í.RIO: 2as. - 4as. _\! 6as. - das' 8,30· às�1l�30
horas .'.

-

•

'
j -- 3a�. � .fias. - das, 18 às 20,00 hot'as

,

OH. JORI;2 SEARA· POUDORQ
110RARI0: 2as. 4as. e 6as . ..,.--' das 19,00 às 21,00

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

CO:-\SULTORTO: Felipe Schmidt, 19 - l0 andar
- sala 2.

DR. SAM,UEL FO'NSECA�
CIRURGIÃO -. DEN'l'ISTA

Clínica - Pt'ótese - Cirurgia Bucal
naio X - Infra Vermelho

I'reparo de cavidades pela alta velo�idáde
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

.

Consultó.rio e ·Residência:
HlIa .10-rõll'imo Coelho, 16 _. 1.0 andar - Fone 2225.

Exclusivamente com horas marcadas-

----_._-_...:._ -.-----------_._._-

.JACOS -DE LUXO - Comunicacão
� ,

Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci·
da em Joinville informa a seus distintos fregueses qUf
INC�S REPRESENTAÇ-ÕES LTDA, estabelecida nesta
Praça Ed. Hot� Royal, deixou de se�' seli representante..

Para gualquer _pedido, ilustração ou consulta sobre

T.ACOS LAMBRIL,' SOALHOS, etc.. queira dirigir-se
.Ill'etamente a Fabrica Mediante pl�eços especiais,
_ .praça Hercílio Luz, 270,Fone 332 - Joinville.

S-o F R E D O, F í G.A D OI
-"'.=�._-

Rins, Nervosismo, Reumatismo Pris�o--de Ventre
Impotencia, Cansaço, Doenças' do Aparêlho Di:
gestivo; do Estôm�go, Doenças Epáticas e para

o,:!ÍI'os males! Nãõ Desanime-! Peça-nos hoje mes

mo, se não encontrar nas farmádas da sua cidade ,

Mul�-Plantas - TATUABA - OU

Especies Page
Que alguém disse, operam milagres curativos.

I..aboratórío Veg. Pagé
Rua Duque de Cáxias; n.o 208 ._ Põrto Alegre

. Enviamos pelo ReembôIso Postal ou Aéreo.
gSSS'i'SSSSSSss,*"'CflSt:SSiSiS%%SiSSUSSSSi '",

_._- -:_,: ..... --:,,'- ... ��'--.. ,'� .
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ao C.HelJl.1r•••'1'., 1.0

T.l.lone 8022 -- Coxa. Pos�Al 13�
ID.frf(. Tele,rátlco ESTADO

UIU.TUR
llatles,l de Arrllc1s Ramos

O. R .-N T I

Dornllllol- Fernandes de ÀQul.o

/

PllBLIC1D"!l.
')smar A. ScbHndwelm - Aldo l"erna.no� ..... VirgUlo Diu
- Ivo "rutuoso.

-WIPRI"I,NTA"".
. .pr••u.aç_ A.. 8. Lata Lt.&
1110,- HUI Seu'.l· Da.lu 4' .- ' .• ,.d.r

TeL UI'"
� Pu!. M.. Vlt6rl. 157 _. N,.t II _.

- T�1. 11-8'"

�c-rv1ç. Te.leld.lko da UNlTIn PR.SS tU-Pt
AO.NBS • CORUSPO�D.NT.�

•• if�Q....ulllelpiea t' 'olANT4 CA'I"ARIN A

.ANlJ!ilCwJI
....�Ua.t'..· ...... tr.t•. d. lecrd. Cti. fi tilNl& •• .,1W�'
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ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcnsabiliza- pelos
'01,1 eitos plnitidos BCi! arti'-!os. assjn�H'lo.

8icicl�tas 8e�star
A venda em suave}s -prestações mellsais na RAI

NH A DAS BlCICLET .<\S, 'Rua Conselheiro Mafrà, 154.

Peças e acessôrios, paTa qualquer tipO' d'e bicicleta,
pinturas' simples e jubileu, consertos e i'eformas, só na

RAINHA DAS BICICLETAS, R'üa Conselheiro Mafra,
1M.

Se sua bicicleta está \'elha? ;llão se"prE:.ücup.c, leve
na I{AINHA DAS BICICLETAS, Cl.�e 'ct;t- l�e, ret�rilará __

e

.

nov.inha em folha. Rl_Ia: Conselh.�iro �f�a:> \5�.,.�
,
\ '.- .':\ i

.
., __,......" .

/ ..
. .:.l �."

lun�!f�' LAQUEI� -' f;�'
ENGRADA'-SE MOVE1S

Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodrigues e

Frei·tas à rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.
�

-

Dr. Helio Freílas: IDOENÇAS DE SENBOBAR

PARTOS' - CmURGU --

I

CldNICA GERAL
Consultórto: Rua Ce!. Pe

dro. Demoro 1.827 - Estrel·

to, d.as 16 àa 19 horaa (aJ la

do da F� "'mácla do. Canto).
Res.: .... iWWS SaraIva, ·&70

- Estreito - Fones 2322 e I'8387.
"--..

REPORTE'R. FOTOGRAFICO
AMllTOrN

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

JNGRESSEM NA FAS. ·E GANHEM Cr$.
. 23.000,00·à Cr$ 10.000,00
J�vel�s de 16

_

à 22 ano�, a Escola de Es.pecialistas de

Ael'on«ut,lca, fara. d� voces Sargentos Especialistas da
.FôI·ç.a Aer�a :BraSileira.

�atri�ulem�s� ,Il� CUl'SO Preparatório Noturno, que

funCIOnara. com lIlLC10 no mês de Janeiro próximo em
�lóilila Capital.

'

Não precisa ter o ginás'io.
Inscrições para mafrículas e informações a partir

de 20, d� Dezembro na rua Almirante Alvi� 1D no'
dias utels, das Ul;30 às 21,30 horas:

" .
;:;

ARMAI,EM, COM' MO,RA'DIA
Vendo a Avenida Mauro Ramo>! 1!)6· um Armazem

de Sêcos e Molhados com ótima fregu�zia a caderno
bom movimento a dinheiro.

'

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

l'\e�óc�o. lItJ:-ente, não há intermediário; a h'atar rom
o propnetal'lo -no mesmo local.

FloTj�nópoIis, 12 de 'Dezembro de 1960
.

-CARLOS GAINETE
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o DSO �O ic�eqne visaoo nas �ra�as �e �aDta �atariDa
(Dr. Eugênio Doim

I "ASSENTAMENTOS DE membros componentes e se-

Vieira) USOS E COSTUMES CO- rá publicado no "Diário Ofi-

O uso do "cheque visado" MERCIAIS DA PRAÇA cial" do Estado. (as.) Edu-

constitui praxe antlquíssi- DE ·FLORIANÓPOLIS· ardo Nicolich," secretário.

ma, entre os hábitos comer Aos vinte e sete (27) dias Foi pre-sente o sr. 'Dr. João

ciais e bancários do BrasiL do mês de outubro de 1960, Bayer Neto, Consultor Ju

No entanto, não é êle pre- em sessão ordinária 'da Jur ridico, (ass.) Eduardo San

vis to ou regulado pelo Có- ta Comercial do Estado de tos presidente em exercício.

digo Comertial,· nem por Santa CataTina sob a pre- Roberto Soares de Oliveira,

qualquer disposição Jeg�l sidência do sen'hor Eduardo Eloí Struwe e Garlos Galuf.

posterior. ,�..
_

. Santos, no Impedimento do. Dr. João Bayer Neto. Edu

Al'lresenta, mesmo, algumas respectivo: titular, e com, á ardo Nrcolich, �écretário".
variações e peculiaridades, presença dos senhores me.[l,-' !" "�
em sua utilizáção, de praça bros, Roberto Soares de OH='

�
•.�iI"II"""'..-!"""'

para praça, o que tem difí- veira, Eloi Struwe e Carlos �' .. :

euttado a sistematizacão, G31uf, Consultor Jurídico e -'

pelos estabelecimentos 6an� secretário que êste subscre- h \

cários, das normas de ser- ve, depois de ouvir a Asso' ,
(OHflCClOHA·5( OUAlOUE� npo I•

. DE OUVI

Iviço a serem aplicadas ao ciação Comercial de Floria
Qua: francllco Tolenlino, n.' 2.

assunto. nópolis e Banco do Brasil

O Banco do Brasil, exem- tendo procedido às averi- -

pio de organização e efici- guações que Julgou conve

encia bancária, tem busca- nientes, e atehdendo o que
do obter a uniformização do mesrnos usos eram confor

tratamento' a ser dispensàdo mes aos sãos princípios da

aos "cheques visados", pro- boa fé máximas comerciais,

"
varando, para isto, manifes- assim como geralmente pra

tacões dos órgãos represen- ticados, entre os comercian

tativos das' classes pr-oduto- tes desta praça e não serem

ras e dos estabelecimentos contrád'os a disposição al

bancários, a fim de que seja guma do Código Comercial

oromovido "o assentamento Oll lei posterior, a Junta Co

de usos e costumes" relativo mercial resolveu. por maio

ao assunto, nas Ju·ntas Co- ria de votos: fazer 6 seguin
mercuns competentes.' Tal te assentamento, de usos e

assentamento tem fôrça de. costumes, comerciais nas

disposição legal, 'para às diversas praças do Estado:

oracas a que se. refira, e já .É consagrado nos meios co

h�.viff sido efetuado em San- merciais, _em suas relações
tos, São Paulo e no Rio de com os estabelecimentos bar

Janeiro. canos: 1.0) - O uso de'

Com o mesmo objetivo de cheque visado, a pedido cL

fi'xal' por escrito o direito sa.C'ador, ou do favorecido
cOllsustEdiriário, a Associa· (portad0r), quando não é

cf\o ,Comercial de Florianó reclamado ou o seu imedia

polis;, e o Banco do Brasil to pagamento, 2.° - O uso

da Capital do E:stado" pro- bancário de bloquear a

moveram idêntico assenta- quantia sacada, debitando o

lTIento nos livl'oS próprios sacador, a fim de garantir (:

:Ia Junta Comercial do Es- pagamento do chequ.evisa·,
.. Jar(lim Ribamar' (Praia do tado, com· validade "nas di- do, mesmo que, antes da sua'

Meio) ve�'sas praças do Estado". Ê cobertura pelo sac-ª._d.:o sejam
'!lJ'!l.Id '!lU souaua,!. o seguinte o texto ao impor· apresentados cheques ,co-

tarte registro, de interêsse muns, dentro do ,prazo de
Rua Copacaban.a de tbdos os .comerciantes, in· validade contado dã data de
Chocara de veráneio cj4.
900 m. cl piscina de 50 m. dnstriais, depositantes e es- sua emissãm

I'
tabele.cimentos bancarias de 3.° - O prazo considera-

San�a CatariFla 'e�publicado do a que alude o n. 2 é o de

no Diário Qíicfãl do�Estado, �O dias, quando emitido o.

edição de .�22· de novembrc cheque no lugar ou praça de

fi:ldo: seu pagamento e de 120

... Jias, quando emitido em lu'
...----------.....

gar ou praça diversa. 4.° _.

GOSTA DE CAFÉ1 Decorridos os prazos de que

EN'fA-O PEI1A CAFE' ZITO trata o n. 3 e não apresen-
V tado pra pagamento o che-

qu� visado é costume resta
f •

d tAbelecer por melO e ex orno

contábil, a q'Uantia bloquea
da, no crédito do sacador.

E, para que os referidos coso

tumes não mais sejam con

teftados, a Junta Comercial
do Estado de ,Santa Catari
na ·lavrou êste assento, que

é p:ssinado por todos os seus

-.

,ó� ETAnO" O MAIS ANTlGO DlA.RIO D" 8. CATAJUlII.A

EDITAL
JUíZO DE DIJ:mITO DA (264, 1112), com frente na

1.a VARA CíVEL DE FLO- extensão de 13 metros à
RIANúPOLIS _

.-

rua Juca do Loid, fundos

<, Erlil,al de praça com !1 pra·, na extensão de 13 metros,·
.

zo de' vinte dias· I extremando com proprieda-
.-

I de de Oswaldo Luía- do Ro

sário, lado Leste, na ex-

O Doutor WALDE- tensão de '20 metros, extre

MIRO CASCAES, 1° maüd ocorn propriedade de

Juiz Substituto, da P Antonio Santaela, ·lado Oes

CircUltscrição Judiciá- te e mais uma casa edUi·
ria do Estado, no exer- cada no mesmo terreno,
cício pleno do cargo de construída de tijolos, co

Juiz de Direito da la berta de telhas, forrada, l
Vara Cível de Floria- assoalhada e snvidraçadav ]

���,._,"\ nópolís, S.C., na forma com diverso,'; compartimen- �

tos de um so pavimento em \
da lei, »om estado de conservação.

FAZ SABER aos que, o Dito imóvel, está registra
presente edital de praça, do às f ls. 2(){) do Livro 3-0,
com o prazo de vinte ·(20) no Cartório do 10 Ofício de

dias,. virem, ou dêle conhe- Reg istro de Imóveis desta

cimento tiverem, que, no r:apita1. E, para que che

dia 23 de Janeiro de 19(H. filie·· n') eonhecimento de

às 15 horas, o porteiro dos todos mandou expedir o

auditórios dêste J'uízo tra- presente edital que 'será

.rá a público pregão de ven- �fixado no lugar de costr.

da e arrematação, a: quem n·� e publicado na forn..

mais der e o maior lanço ia lei. Dado e passado nes
.

oferecer sôbre a avaliação ta' cidade de Florianópolis
de CI'8 550.000,00, do imó- Estado de Santa Catarin'a,
vcl abaixo descrito, penho- aos quinze, dias do mês de

rapo a BRAZ DE ABREU, dezembro do ano de mil no-
.

110S autos n? 12.282, de vecentos e, sessenta. Eu.
, Acão Executiva, que lhe (ass.) Carlos Saldanha -

m;ve _ A MODELAR: Um E" c r i v ã o, o subscrevo.
reno situado em Coquei- (Ass.) Wa ldemírn' Cascaes

l'()�, no segundo sub-distri- . Juiz de Direito.
to do Estreito, desta Co- confere com o original.
marca, com a área de du-

zentos e sessenta e qunti Carlos Sa.Jdanha

metros quadrados Escrivão

II
II
j/
II
/1
II

A RAINHA DAS BICICLETAS., acha-se apare jI
lhada para consertos, reformas e pinturas de I I

qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando iI
para isso com um corpo de mecanicos e pintores II
altamente especializados. 1/

//

VENDE-SE

I
- .

Balneário
Terrenos

CENTRO

COQUEIROS /

Praca Lauro Müller
(Jardim da Praia de Fora)
Casa na praia
Praça Lauro M'üller
esq. Rua Bocaíuva,
Casa cl frente pi o jardim,
Rua Bocaiuva, e para o Mar

Rua ConS'clheiro Mafra esq,
Rua Pedro Ivo, rundos

nua Almirante Alvin
'terrenos

Viaduto:
Rua São Jorge
Terteno
BAIlREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos

.

!tua- Apiai
Terreno

Ruá Portella
Terreno

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

Rua Visconde' Ouro Preto
Casa e Terreno'

Avenida Mauro' Ramos
Terreno

Rua Altamiro Guimarães;
Cãsa

RiJa Almte. Lamêgo
Terreno

Ce/Praia· particular)
Rua Cons. Mafra
Casas

Rua Fúlvio Aduci
Casa (e/Praia particular)

Rua José Elias

BOM ABRIGO:
Casa

ouarraj,
tlllalJOd °luawtlal°'I

OU'IVUan OU OUUOl\!

CAPOEIRAS

Terremos
Rua Juca do Loide e Des ..
Pedro Silva

Rua Des. Pedro Silva
Chacará c/2.600 m.AGRONOMICA:

Hua Frei Caneca
Te:'l'emos com vista p7a
bai'a sul

Rua Frei Caneca
Terrenos

ESTREITO
CôneiaRRa ,Ra:ynundo

Casa c/100 m.

V
Casa
11/0 mar

ENSEADA DE BRITO �

<�� .

Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

COnUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO E�IT :�o

. MÊ�mS, TERRENOS COM óTIMA LOCALIZA

çÃO, RU�S JUCA DO LOIDE E nES. PEDRO

S�LVA, õ _, ...... t _i"__ i

FLORIAN6poi.ís, Quarta f eIra, 28 de Dezembro de HJ6õ"
--------------------------------------------------�

.. ..

.--._ .. _,__;�--

�

"

.,o!

:w-

�?�
-....

tar f as' r e d u z i das,* com
-o:(;.1i�.� .. -.....

r

diàriamente a:

1

:�

saída às 9 horas da- manhã

eêi PORTO ALEGRE sarda às 18 horas
1

�VA.AIG

Vende-se
VENDE-SE MOTIVO MUDANÇA:
1 sala de jantar
1 quarto de casal, completo
Rádio-Vitrola ABC nova

- Fogão "Wallig' 4 bocas e forno
2 transformadores "Eletromar":
.1, Cua rda-roupa .c/espelT1O interno
Y ('j;fma's de solteiro
1· 'éomorla, 1 mezinha'

··1 Poltrona-cama "Drago.
2 tapetes de lã. 2,40 x 1,70
1 passadeira de lã 3,00
1 Bicicleta de moça "Monarch" arco 26
·l\10VEIS DE COPA: Balcão, meza e 4 cadeiras ..

- Rua Tte Silveira, 105

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, q-ualidade
comprovada ...

* Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam poro o

co�suinidor.
Os Motores Arno são .!igorosomente controlados pelo Sistema C. I. Q.• Cen-

trele. Integral d.e Qualidade, que asseguro· perfeição máximo na
.. _ �_ _�2:---"'·_'---·-- produção em série.
"·�.i�':':�'�..•.�, •.�

��#

....�·� ...Stf:��' ...��· �_,
'1'- :_...,�_��i::.-'���

T

�.

* Motores mOl)ofásicos até 1 Y2 H P ®
ARNOS.* Motores trifásicos oJé 300 H P

•
* Mot�res poro máquinas de costuro

INDÚSTRIA E COMÉRCIO* Motores etpeciais

REPRESENTANte EM FLORIANÓPOliS:
INFORMAçõES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.
-

Rua FeUppe Scbmidt, D.O 37 - Sala 2-A

Aluga-se
MEYER & elA. ;

,

f

. 'PC
�.;-::

Com 3 quartos, sala, Ca

sinha e instalação saÍlitá_
ria,. toda pintax:lla.. á oleo à

casal sem filhos menores.

Rua José Bbitêux,· 13.a

fundos. Tratar em frente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, Quarta f eira, 28 de Dezembro de 1960
,--- ,,---,----------

o ex atléta Erasmo Que Será ésta a segunda prova
, atuava mo Guarani e no a ser realizada, contando

Pu te'b'ol-'Parulista e' Guan'abaii",O ,�::::ri��:�s�n�,�'c��i�·al::� ��:i:�:it��mrro de atlé-

, .&.... ver amigos e passac o fim xXx

absorvem Q�
. t'

. �

d bl·
' �:s.ano com seus família- Sc�niid��mt,,��� :::�ec��;�

(

O esporte de sa'nta c'ata '
' S, ,q. e�coes, ' O pU lCO Ao Erasmo, os votos de inúmeros títulos para san,

_ _.,
feliz estada na capital 'do ta Catarina, quando rema-

fina tá ua- -/
ano. O espo: te e esquecido Sao Paulo-RIo, procurando sua vez o sr. João Silva lá muita coisa poderá la- Estado. va mo oito gtgante do Aldo

es a par ado.c-O '�.ergme por algum .".:, M h"
-' ,

'
, , ',' L t

cat
. "� aias. as, em acompan ar os movimentos nao deseja contar com o contecer. Enquanto Isso xXx UZ,' encon ra-se em Flo-

arinense, que ",desperta compel
-

/' 'I' 'S-
.

·d··
,. .

I'
a grae 1 t

-
asaçao Em' ao Pau- ger;us' os clubes, na desa- treinador Abel Pícabéía na vamos continuar a acompa; A prova de ISão Silvestre, rzanopo IS onde veio rever

Port':'�
e

af'�nç�o! dos d.es- I lo e Rjo; onde é vasto o 'balada correrta ele co: .'!_ direção do 'onze vàsc�Íino. urhar mais de pert� o �o� que no ano passado foi arnígos e passar=o film, de
IS as icara esquecíd., setor- esportivo nã f" d '"

' .

durante ál,g n

.

'd·. , E . _

' " ao 80 re !gUlr o concurso esse uU Dentro em breve ° contr-a- vímento do esporte dos dois realízada com sucesso na ano com seus familiares.
u. s las, n- paralJzaçao cltaquele craq u

.

t .J
.

X
quanto 1ss'0 'o clubes1'-' I. �e, o essa' ou

_

o do 'treinador atingirá seu n)d,iores centros' esportivos cidade, ·de Itajaí, voltará a x x .

beram seus' jO�tdO-r.(>s. Tul_, Os jorníüg.e emíssôras, t:quela situação, gerada por final c já os senhores dL dç país na expectatíva de ser disputada esse ano. O torneio abérto de fu;

do é festa neste fim de sem maiores 'preocupações,
um cas? ,q��lq,;er,. que ga- r,etores jdo 'clube cruzmal- reínícío do estadual barriga Div,ersos atlétas já estão tebol de salão em vi.stas

destacam fatos como acon;
nha evldênc la. Vejamos al- ,tmo, pensam na contrata- verde que começa a fer- inscritos. drd'S 'festas de fim .de amo,

S'OC'IAl ESPORTIV'A tece em outras' épocas rio
gun , deles :, ção dr, Martin Francis!co .,er... xXx somente será relnícíàdo

, !
ano. Para' os cronistas da Corlnt.ians Paulista de ou de Zezé Moreira. Até O quadro do Us'.a,ti 'de provàvelrnento dia ,7 de [a-

'Contratou casamento Guac atlara ,e da .Paulícéa, Presidente Prudente, Amé-
-,-- São João 'Batista está vi-va- /neir'o,l apresentando mais

'com a senhorita Gladys não existem' .dífículdades. rica e Juventus, terão que mente empenhado em ar- uma bôa rodada, com tl'es

Frits,ht o atléta Maurílio Entretan,tú, ',�omo par�nós; rE.p,Jizar HIlL torneio ,�ntre mar uma possante equipe jógoa programados ..

Borges; .

atualmente víneu- mílítantes da' crônica bar- sí para se saber qual dêles

�
Â. •• '.M. ......

� para o certame de 1961. O xXx

lado �o' Paula Ramos Es- ríga verde, nossa miss-ão descerá para a segunda dL - . - -
-

-.." !prJffitiro objetivo d(� seus A equipe do Guaramí

porte Clube. está restrmgida aos àcon, visão. E' o conhecido :Tor-
<

, 1161t.I.ITA' diretores foi a contratação perdeu os pontos cla., pai-tí-
Ao jovem par, envtamos tecímentos esportivos,' do neio da Morte! Enlquànto de um treinador. Gei1doldo, da ciue havia ganho em

nossas feJicitações, com vo- Estado volvemos nossb a- isso a Ponte Preta que foi

�
ex player do Filiurire!nse campo, contra ° Paula Ra-

tos de perenes felicidades. tençã,o' para; futebol de goleada pelo São Paulo no �
.

'",FO,AM.A:.- foi o contratado, devendo mos. Esta foi a decisão dó
__-'-_-'-_____________________ prélío derradeiro do certa,

.

assumir suas ,,'funções dia Tribunal de Justiça Despor ,

FEOLA, (ONTR.ATADO- PELO. 80'CA: me, Lguarda com expecta, 2 de janeiro. tiva que bpreciou o recur-

tíva o seu companheiro de NOTIC'IAS DO PAIS xXx so do ,-;.lube praíano. As-

I MILHO-ES infortúnio que sairá írre;
.

. E' pensamento da l1i.re_ ssm, o Guarani pas;;a a

I
I: medíàvelmente dos três Noticia-se em São Paulo !d�sta!(:,tmos Bugre, Melão, toda do Avai, lutar pelo contar com quatro pontos,

SÃO PAUtO; 27 (V.A.)';_ restante, ,após o primeiro clubes mencionados. O São que a Ponte Preta. realiza- Mig�el, Boquita. título máximo do certame na .lide'rança ido campeo-

Vi'cente Feol'a, o t�nicd ano ele -atividade dentro do raulo, após! a construção, rá um giro por ,gTamados xXx regional" de 1961, com uma nato, s�guido do Paulla, Ra_

.que conseguiu 'para o Bra- clube da "Bombonera": em parte, do Morumbi, de- de Santa Catarina, receben- A diretoria do Bonsuces- POs'5'd,nte, eqUipe, capaz de mos (,ue conta c{)m 'cinco

si! -"< primeiro título lnun- I-nfo]1ma_sr que diante fie seja armar um pó"sante do d"" oportunidrud,e a im_ so vem de rej,eitar um se classificar e lutar lado pontos.
dial de futebol, ao levantar tão tentadora propostá., Vi- esguadl'ão pai'';' a tempora- portância liquida de .. ' , ,(elnvite de EJmpre,sál"io da a l�do com as gra:ndes ex-
o cetra da "Traça Jules RL cente Feola; mesmo le"tando da 61. O dinheiro deverá Cr$ 100,000,00. 'Europa, vizando uma ex- !pressões do futebol cata- O avant,e Eurides a 111a1-

met", em certame realizado em conta a sua .pretensão superar tudo e ,graças a ori, xXx cursão do clube tricolor ao rinense. or revelação' do futebol i-

em grama;dos ,suecos em de Íl'ntar a conquista do _
eintação de seus diretores; A equipe do TalIibaté Velho Mundo. As bas,rsJ xXx Ihéu, pertencente ao Gua-

1958, a-pós receber e acej- bicampeonato para o Bra- I o São-Paulo, dev,er.á voltar mandou emissáriQ ao Rio Qropostas' não foram $a- E' pensamento da dire- ranq esteve tl'dnando na

tal' esplêndida proposta, a- sil, não titubeou em aceitar a ter dias gloriosos na de Ja;neiro :para contratar tisfatórias. tor�a, do Paula Ramos tra_ eqUipe do Marcílio Oiás e

o ofereci1mento do pl'esi- caJ.TIlpanha. d'e 61-. O tr1: olor í tr�s 'Jog:iídores de ex�r�,s- xXx z,er até nossa Capital '11- e- não Imais retol'nou à c,a_

dente Armla,ndo, pois em dese)J.' uma lista enorme ó'e i
sao do fut,ebol brasllelro. O São Cristóvão resolveu quipe' milionária do Metro- pital, desconhecendo-s,c o

agremiações brasileiras ja_ 'jogadores, principalmente. Os ,nomes dos craques con- através de reunião cl2 sua poI de Cl'i,:;.iúma, para uma paradeiro de Eurides, in-

mais consegUiria reunir tão do Rio. Vejamos a titulo! finuam e11� rigoroso sigilo. diretoria que a partir do partida, no ,estádio da clusive o presidente do

vultosa soma em dinheiro. de curiosidade' alguns de-l xXx próximo ca\mpeo::lato será Praia de Fóra. Em seguidu Guàrani.

Já 110 dia 3 de janeiro Ies:,.Jorge, Djalma e Ivan DivúLga:,� �1l1 'São r'lulo realizado o salário base do o clube tricolor retribuiria xXx

vi,ndouro, F,('ola _irá a Mon- do, Améri,ca. Maurtnho do ! que o Co:mtl�ns e o �ão clube com prêmiOS por em_ 'a visita.

tevidéu, a fim de ver o seu' Flumine-nse. Silas e Osvaldo ',Pa.ulo, estao vlva:mente m_ pate e vitória. xXxI
t d

' . -

d
novo qlJa,dro em ação, con- do Ma'dureil·a. Quarentinh} I el'essa DE na aqUls�çao GS xXx Somente �s as fe,stas
tra um clube uruguaii. E do Botafog,o. Da Silva do I !jaga.dorcs Lori,co, Jorg� e O põnteiro esquerdo Boa� é que será decidido o caso

no dia 5 do mesmo mês, o Olaria, além dos paulistas I ClOVIS, tO'�os pertencentes bá da representaçú,o do 'Hel'cílio Luz e Metropol,
popular treinador brasileiro -Baiano da Ferroviária, Ro- a Portuguesa Santist'\. Flamengo está sendo cobi-I para se ,conhecer qual o

estaT{� em Buenos Aires,
.

meu da Ponte Preta Benê xXx çado -pelo CorLntians de I clube cam�eão da chave
então "omandando seus 110- do Guarani -e outros mais, :São !Paulo, resolvendo\ as· sul.

,C01110 vemos, o -cJube sam· A diretoria .do Jabaquara ,sÍtm o problema da- põnta
paulino, vai mesmo gastar! vem da apresentar uma esquerda de seU ataque.
milhões pa.ra a cdmpra de ,lOnga

lista ,de c1.ispensa de Contudo, acredita_sei que

alguns destes e,raques. Por seus jo-gidores.' entre ele,s

I
o Flamengo não solta,rá' seu
atacante.

xXx
f'

I' No próximo dia 4 ds ja-
neiro, o América, clube

ca1ír)peão da Guanabara,
e:stará int:ir;;..ndo uma ex

cursão por gramados da A

méric_a, atuando nesta' da_

ta na Colombia.
Após uma Isérie de jo,gcs,

visitará também o Mêxico.
xXx

---,----�---_._�--

" }

bandonará o' "soe�eI''' na

cional pe!ilJ argentino, ele_

poLs de. entrar em ,enten

dimentos com o sr. Alberto

Armando, presi-de_nte do

,lEoca Júniors, da capital
portenha.

'

VOs pupilos, OU seja, inicL
ando sua tarefa dentro do

mais popdlar clube' 'a'rgen
tino.

Vicente Feola receberá de

"luvas" a excepcional im

portância de 40 mil dólares

ou seja, 8 mdlhões de Cru
zeiros. bem como um prd,,_
,nado mens1a,1 (le Cr$ .. ".,

100,000,00 (cem mil ruzei

ros). As é'luvas" serão ""pa
'gas parceladamente, uma

parte quando da as:Si�tu
ra do contrato e Ia, "parte

..

� C'����.� Im ,.do 'o m•.IHfo ..... a .,xp.rllnclo dos 'rotl.tas mostra -.

'\ Você não pode comprar pneus'
que' custell menos por quilômetro

.

do que Firestone

COMÉRCIO E INDUSTRII GERMINO 'STEIN S.L
, I

'

RUA CONS. MAFRA, 47 - FLOR�ANÓPOLlS
, �. ,

o maior estoque _e pneus 'Firt$tont da praça
•

,_., __ • _ .... w • ��_••• - ,.-.

A equipe do Barroso de

Itajaí, traça planos para
formar uma equipe de real

méritos para a ,l'-"inpanha
de 61.

O América n."e O,;,mpos xXx
Sales, está prestes a. con'tra-

Vários jogadores ,do fu-
tal' outro atacante baiano.

tebol estadual estão :nas
Trata-se de Pinga, perten· cogitações dos barrosistas,
cente "-o l�nco do Ipiranga

que vão inÍiciar sula,s atívi-
da Bôa :e��� 'dades, contratando 'cra_

ques, logo após o Esta-
Além do Palmeiras tMIl_ I dual.

bém o Botafogo mostra-se

interessado no ponteiro es-I
'querdo Becece, p.ertencente I

ao ,denco do Fortalza; dl

xXx
Dificilmente o treina,dor

osva1<io Brà:ndão ,continua
rá a fre�te da direçao téc_

õ.i:c� do' Palmeiras. Noticia

se que' Reganeschi, será L

"seu substituto. Por sinal o

com�et.en�q ,treinador �sta
com seu,::'c(}ntlb,to termll1a

,

" "��fii'.ani mas ain,lo C0m, "�'r.:�; J

da ;não reiloV'óu, aguardan-
do um pronunciamento do C ....�,
clube Piriq��. 'N Ã O
Sabe-se que o jogador 11•••" ..

' ..�,.

Barbosinha, perten(!ente ,a? I' �" .. ,... ,

'.

elenco do J8Jbagu'a,ra esta p·O � II T 11_( IA E '( 'O N O M 'I.( A,
sendo 'pretendido por \lima ,

.
- 'de Sft,o

,grande agrem1açao,
Paulo.

Ceará.

xXx
Continua a se desenrolar

a luta pelei ataeante Benê
do ,Gual'a,ni, a maior reve

lação da. temporada de 8a"
cio futebol paulista, Sãd
Paulo e Corinti9Jns, mos-'
tram intel'êsse pelo j{)gadol
mas o Guará,ni exig,e 5 mL
lhões pelo ,ates�Jdo nbera·
tório da grand-e reveiação
campineira.

xXx

Dentro de mais algun,s
dias dever'á viajar para' 'a.

Bahia:, ,onde parti,ripará
da tJi5tvessia da Baia de
.Todos os Santos' o conhe_
cido ,nfaodadoI1 Sérgi� Nas
cimento..
Na' oportunidade repre

sentará a Federação Aquã
tica de Santa Catarina e o

nOS'50 Estado.
xXx

xXx

,0 esporte n� capital, tio
Estado, bem como, no in_

terior, encontra-se tota.l
mente ,paralizado, tendo
os :;.lubes suspensos in'élu
sive os treinz.lmentos. So
mente apõs o Primeiro do

Ano, é que os quadros vol

tarão ,a 'a.ltividade.
xXx

A equipe de Caça Sub_
mt.i'l.'ina denominado VeJ:.

melhinha. irá mudar d€l no
me. Em COln versa COlilll ,o
atléta Laudares, a �órta-
,g�('nl foi informãda que

noVo nome será dado à e_

quipe, estando' os seus �om
ponentes ,estudando um

A equipe do Palmeiras
deverá visitar Sa:nta Cata
rina no próximo mês de ja_
neiro devendo ,,1na. oportu
nidade, dar combate a um

selecionatlo formado por
ia,tlétas· de tôdo "o Estado.

xXx
O atléta Julinho que' já

militou na equ�e do Fi-

19ueirens,e, Carl-os ,Rrnaux
� Avaí desmentiu Os co:
mentários

..

de que havia as

,sinado compromisso com o

Paula Ramos.
xXx

O Tribunal ele Justiça
Desporth'a da F. C. F. vol
tará a s,e reunir ,!:a noite
da próxima quinta feira,
oportunidade em que vá
rios processos deverão ser

julgado,s.

que .se ajeite perfeitamC'n
te e seia, do agrado g'rral.

,xXx
. '"

xXx
A ,equipe do Vasto Ver-

de, de B!umenáu, pros,se'
gue na construção .ere seu

estádio Kurt Hering, situa_
do no Bairro da Velha.

O,s a,'�mbrados ãeverão
I'er colocados dentro ele

breve,� 'dias.
xXx

C,ontinúa a despertar in_

vulgar interêsse a prelimi
nar de São Silvesh'e que

se aes'enrola na cidade' de

Itajai a passla,gerí1 do ano.

L E I A !

Antes de comprar ou reformar sua bkicleta, visite
sem compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua

Conselheiro M�fra, 154.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
VENDE-SE UMA CASA DE MADEIRA NA PRAIA
DE CAMBORIU, DISTANTE APENAIS 100 METROS
DA PRAIA COM INSTALAÇÁO SANITÁRIA - EN
CANAMENTO D'ACl:UA - LUZ - GARAGEM - VA
RANDAO EM DERREDOR CERCADA DE RIPAS
PREÇO: CR$ 250.000,00 - TRATAR COM AGI - RUA
ANITA GARIBALDI, ESQUINA RUA DOS ILHÉUS
FLORIANóPOLIS.· -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LICAll ���J��oa��20f.r� �s!�!���!!!!!�J!o J!s�f�!!n,;a
(66a.), foi aberta com o pal; do fará para Que o mesmo de' télerônes; manuais, está
pitante assunto das enchen- se conci-etíse: , completamerije superada-
tes no Bêco Caramurú: com- - foi deliberado tambem - o caso da linha de auto;
pareceram diversos moradoes que' esta socíedade solicite à lotação foi longamente de

daquela' vía públidd;, entre Oia. Telefônica Catarli'eniSe, batido pelos presentes, no

os Quais o .sr. Vitor Araújo, a instl.;.Jação em ponto éen- tando-se que há uma geItl
que fez longa esplanação traI deste Sub_Distrito, de expectativa por um despacho
sôbre o assunto. Com ofício uma Sub-Agência Telefôníca favorável do sr. Prefeito Mu
da Secretaria de Saúde e As, ou coisa QUe, o valha, com nícípal de Florianõpofis, em

si.s�ê�cia Social, que lhe roí cabine e serviço de taxação 21 dej dezembro de 1960.

Marta 'd:OS três anos foi dlrl�Ido,.e diver�sos rerortes, de. fonograímas, vist� o l]r�� .Celino Camargo Pire.:" � Ipara o templo e prometeu
de jornais da epOII.:lI, rom, treíto, por todos motivos, ja DIretor dó Dep. ,de Pésquí

permanecer s'empre virgem. provou que o problema das ser merecedor de tal melho- sa e Públícídade.

. Pára tôdas as moças de endhentes naquêle local, já
'

Israel era uma glória casãr, esteve em Idêntica situação .-,-.'.--------.. ...:!---- --.� ...-----.

se pois que de unsa delas em fins de 1.957. Agora po

nasceria Aquêle que haveria (em, está mais grave; o pe

de remir a Humanldada rígo de se reproduzir a Indn

COr forme as Escrituras, cfu� dação poderá sobrevir a

diziam assim: qtl.lJquer momento e, no

entanto, até uma audiência
com o Sr. Governador do Es_,

tado, para tratar do assunto,
esta. sociedade não pode

conseguir, 'J.pesar de esfor

ços, nêsse sentido.

Apesar de tudo esta socie
dade resolveu "v'oltar à car

ga", procurando em lomís.,
são, novamenté, o Sr. secre

tário da Saude e Assistêri'cia

Social, visto ter sido' uma

das I).;utoridades que demons

trou interesse pelo proble
ma; foi designada uma co;

,ICOLUNA' CATO
JL.

�
,

�>,

A, SCHMIPT

Comecemos hoje a transcrever da revista "Uma Luz
Nas Trevas", a vinda de Nosso Sentor Jesús Cristo, desde
seu nascimento até a sua morte.
1 - ERA UMA VEZ... gem, Esta Vir,gem é MARIA

Era uma vez um meníno que havia desposado José de

que se chamava Jesus. Este Nazaré.

menino Jesus era filho de
Deus Padre e de uma Virgem
que se chamava ,Maria ..

Maria era uma príricésa
da grande f'àmilia de Davi.

Seus pais Joaquim e Ana
a conceberam na velhice.

Maria foi' aquela Mulher

de quem falou Deus no

no principio do 'il1'undo,
quando disse à serpente:
"Eu porei inimizade entre

ti e a ·'Mulher, entre la.\ tua

descendêncía e a des:cendên

cía, dela. Ela te esm3igará a

cabeça � tu procurarás mor

de_J.l1 no calcanhar".
Esta moça - Maria - não

trouxe com el3l, o pecado de

Adão, que todos nós traze

mos e que para o apagar
rnos .precisamos do Batismo.

Marial é - '2., Imaculada

Conceição - pois ela con;
,

cebida sem pecado, não trou

xe a mácula original.
Por isso a Igreja Católi

ca d-iz em �e referindo a Ma-

2 - MARIA ...

"E tu Belém, na terra de

Judá, não és de forma algu-
ma 'ai ímenor dentre as cida
des princlpals de Judá, pOis
de ti sairá o 'chefe que há
de governar o meu Povo 'Iue
Israel".
Marfa no entanto, se acha

va indigna de ser a Màe: do

Salvador do mundo. Em sua

tão ,gllarnde humildade, que;
da ser fi. escrava da mãe
deste Salvador.

desta' nova carreira, para

ambos os sexos, nos quadros
superiores da Indústria, Pre
vidência e Assistência So'CÍal,
On6,anizações Gov.en:::ame:r:�
tais--e Interhacionais Fôrç'êls-'

. ,

Arimaldas, 'étc.
'

Estão os "Assistentes So_
ciais" (té>:!nicos do S'erviço
Social) enquadrados no 'pla
no da Confederação N3icio
LU das Profissões Liberais,
por ato' do Ministro do Tra
balho.

FACULDADE DE SER;IÇO I
SOCIAL DE' SANTA CATA_j, RINA ,

Dizia a Escritura: "Eis que
uma virgem dará a luz um

r!a': filho que' será o Emanuel,
Vóz sois tôda bela, ó Ma..: isto é, 'Deus conoscn".

ria" e a mácula orjglnal não Acontece que havia uml,
tocou em vóz". lei que determinava que tõ-

Como nos 'conta a Sagrada das as moças de· Israel se

Escritura Adão e Eva eram deviam casar, pois Que cada

feliz.es no Pml.liso, mas de- seus descendentes fôsse o

so'bedeceram, comendo o Messias. E cerno Maria era

fruto proilbido. Por isso, fo- muito obediente ela concor

ram .expulsos do Parà.iso, dou em se casar.

deveriam morrer e, não po- O casamento deveria ser'

diam entrar no céu com um membro da família
Estê pecado passou a so; de Lf_,ví. São José pertcncia

uos os homens pelo que de- concorrer coin os outros pa-

veriam morrer' e não' pode-. rentes, "

riam ,c·ntrar no céu. �' o pe- Era urna gló-ria o casa.,

cada ORIGI!NA;L. menta.

Deus filho, a Segund'a, E quantos .se contentam,
'Pessoa da Bantissíma -Trm., ainda hoje apenas com o

Jade, teve :pena da, Humaní- simples ato -ívíl, sé não por

dade e se ofereceu por ela um ajuste meramente parti
ao Divino Pai.·- cular, temporário, e Ilusório,
Então Ele se íncarc.ou c()Intra:.'. natureza . firi"s e

� por olbr� do E�pirito. S3.ntO: ' santid�de' do verdttr'deiro ma_
.

Terceira Pessôa cÍa SS: 't>r-Ín- - trimônio.

míssão para êsse fim., ...

- alguns associados mani- ,

testaram a idéia dai socíe
dade se interessar junto a

qUEl.T.' do direito, no sc:ntWo
de que as irmãs da Sagra- Sua bicicleta esta velha? :Não se preocupe, a RA-' II
da Família, que já cuidam INHA 'DAS BICICLETAS, tem um corpo de mecânicos e II
do HosrphlJ,J 0.0 Estreito, ve, ,pintores especiallzados, que lhe- a retornará, nova em li
nham também li. cuidar da

_

futura Crache que fkará U'MA NOVA PROFISSA-O LIBERA�L II
perto daquele 'nosocômto: ca- ,I '.

so a Irmandade manifeste
_"

-------1

·NIÃO· LEIA!
/

•

P O 'U;I T ii C�A. E C o IN O M I C A

De acôrdo com a' Lei n.o ..

1889, de 13 - 6 -1953, re

gulamentada pelo 'D'c:éreto
número 35.311, de 2 de abril
de 1954, e ensino de Serviço
Social mi expressamente re ,

conhecido de NIVEL SUPE
RIOR.

Excelentes perspectivas

dade" e nas1ceu, de uma Vir·
.

Continua.
SSS4S%SSS%S%SSSSSSSS'S%SSSSSSSSSSSSSSSSSS%as

Edilôra Globo -J. A.
RUA TENENTE SILVEIRA 56

,DISPÕEM PARA PRONTA ENTREGA
CURSOS DE L I N 6 U A P HO N E óculos

para
lei-tura

nos seguintes idioma-s
INGLÊS,_- Am',
ALEMÃ0
FRANCÊS
INGLÊS -' Ing.
DIVERSOS PLANOS DE VÉNDAS

Autórizada a funcional'-pe�
lo Decreto n.o 450õ3 de ....

19.12.1958,

Sé�,e própria: - :Etua �itor
,Ko:r:der ·53

Matrtculas I�,berta.s <'.té 20

de janeIro de 1959 Informa-'
.

ções e 'Tnscríções, na Se,cre�
taJ'ia dia Fa-cúldade de 'Ser..:

ViC0 Social de Santa Catari

n; - Rua Vito� Konder n.o

53 - das 1!5 às 18 horas -

T,clefone 327.6.EDITORA GLOBO S. A.
CAIXA POSTAL 259
FLORIANóPOLIS

Queiram nos enviar pl'o!'\pectos
pn ra o ,curso linguaphone {ele

e plano de venda

._�,

Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone 2624
Interessadós do interior queiram usar o

cupon abaixo,

.

I

SINDICATA DOS T'RABALHADORES EM' EMPRESAS
COMERCIAIS' DE MINÉRIOS E COMBUSTIVEIS

MINERÀfS DE SANTA CATAnlNA' .

E D I T A li 'D E
.

( O N VO C A ( Ã O
.,' t

Nome:
,

•• o_ • • • '.' '.' • • • • • • ••••••••••••

'

••••••••• � ...
•

P t·ofissão.

Rua N0 .

%SSSSSSSSS%SSSSSS$SS<%SSSSSSSSSSSSS1SSSS,S' AJSSEMBLÉI-A GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam' .convocados todOS�'�
Srs. Associados em Ipleno gôzo de seus direitos sindicais
para se r'�unire�.....em,�ssembléia Geral Extraordinária,
Ia ser realIzada 'no prOXImo dia 30 de Dezembro de 1960

,

às 1U,30 (dezenove e trinta) horas em primeira convo:
cação ou às 2.0,.00 (vonte) horas em segunda e última
convocação, conforme disposição' estatutária, para seI'

tratada da seguinte Ordem do Dia
Dis.cussão e deliberação da proposta de aumen·

to salarial apresentada pelas Cias, Texaco e

Atlal}tic:
Discussão e deliberação da proposta':a ser apre.,.

senta�a _:pe�o Sindic�to �ara o rejuste salarial
com vIgencla a partIr de 1.0-1-61 e termino em

31-12-61.'
.

. A referida- Assembléia Geral Extra'Ürdinárià será
levada a efeito na Sede da :pederação dos Trabalhado
res na Indústria do Estado de Santa Càtarina, sita à rua

_Tenente Silveira n,o 15, 2.° andar, sala 201 Altos da
Relojoaria Mont Blanc., _

'

.

Florianópo1is, 26 de Dezembro de 1960
Ernesto Theo Blanck - Presidente

24/12/60
� __ J ..

-h.,I.,'

r.=============== :::=====-:�==="-'.=--===--

Nas imediações pa Praça Quinze com -Fellpe Sch
midt, uma pulseii'a de ouro.

Gratifica-se bem a pessôa que à éncontrou, favor
entregar a Saldanha Marinho, ii fone 3284.

'

volta aG centro.
.

�

.·.P A R T l ( I P A ç Ã Q
Vva, Ma;ria Eugênia João Brigido A.l�es

Martins e ,

Natalia Sartorl,lto Alves
participam aos parentes e pessoas amigas ó noivado· de

filbos
Adernar' e Valquiria

noivos �I
,
,

-

- - - - - -

,-
- - -

Bicicletas BEKSTAR. ri ultima palavra em bi

cicletas, encontram-se a venda na RAINHA
DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo
menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra
154.

II
II
I!
II
II

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

(OM.UNICA(ÃO
. t .

A ACARESC, comunica que.rio Teste realizado para .I

admissão de um Auxili-ai: de Escritório, obteve maior
número de pontos, a Srta. Maria Laura Exterkottér.

Os testes encontram-se no Escritório Central da

ACARES-C', à disposição dos candidatos interessados
em vê-los.

, ...

Setor do Pessoal

,ASSOCIA(ÃOl CATARINE'NSEi I DE
'
.. - - .

FARMAfEUTlC'OS
ASSEMBLÉIA GE'RAL EX'rRAORDINÁRIA

_De ordem dp Sr: Presicfentê em exercício, convoco

os Ses. associadd\s de acordo C0111 o ,artigo 21 dos estatu

tos, para LIma sessão de Assembléia Geral Extraordiná·
,

ria a realizar'se no dia 2 de jf\J1eil'o de �1 em sua sede
social.'

.

Se não houver numero legal em l.a convocaçAo mar

,cada para às 19 horas, fica desde jú convocada a 2.a cQn-'

vocação pal'u as 20 horas.
ORDEM DO DIA:

l.0) Eleição do Delegado eleitOr junto ao C�nselho
Federál de Farmácia.

2.0) Outr6S assuntos de ordem gerfl-1.
Florianópolis, 26 de dezembr_;) de 1960

Dr. Osman São Paulo Torlres - 2.° Secretário

__
'

-------------�-----------------------------

OS PRINCIPAIS ..AiRTlGOS DE- VERÃÔ
'PARA SENHORAS EM.·'10· PAGA

MENTOS PELOS PRiECOS DE fA VISTA
t .

Embora já esteja no passado, o Náial, continna, po·
rém, a prevalecer o espírito de bôá vomade;' de bem se�'
vir e de cooperação, que são a' cara.cterÍstica dessa'festi-
vidade cristã.

�

. A primeira valio.sa testemunha de existência desses
bons IPropósit�s está' na. oferta, que,15em podemos dello·'
minar de magnífica, de A Moàelar, de Módas,.a' qual,
decidiu' ofel'tar, à ,sLla grande clientela' feminilla, alg'nns
dos mais 'impol�tantes artigos de estação, para pagam.en
to em 10 mêses, pelo 'mesmo preço reduzido qas vendas \

à vista.
Os artigos são: v.estidos de passeio e esporte tai1-

[eurs de verão - slaks e shorts _- maiIJots - blusas
e saias. Na verdade .os artigos de mais intensa pro,ellra
da estação, o que mais ainda destaca o espírito de coope-

'

rção de A Modelar ..
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MPREM
�!a carta�que é um· documento para a história. _estes· dias

que, abaixo publicamos valera como do- Sr. DIretor 'do Jornal atos do governo do Estado administrativa que esta-., i,ndustnals nao 11}als com- ,(::sta faz�ndo, o novo gover-

cu�el1to de uma época. O comerciante que a subscreve 0 ESTADO. c da bancada governista na mos vendo. :;',1 prarem selos ate a posse no para aguentar as despe

deixou ao nosso diretor a faculdade de divulgar-lhe o ,
.Nesta.. . A��e!Bbléi� ..TenhuHdo, no Devemos ficar .qui�tos_ e�1 do novo governador que 5�S nova,s criadas todos o.s

nome _ o que não será feito por motivos óbvios E nt'
Sou comerciante há mUI' UlarIo Oficial pagmas e parados diante dISSO! Não � sendo ,COmel'Clante e índus- dias terá que VII' para CI-

êsses motivos está '1 dís
., ;-' f" I

"e re to estabelecido nesta pra páginas de nomeacões de é a resposta. Devemos rea_{;;' trial saberá aplicar n/ di- ma de, .gós (contr-ibuintes)

_

' ..,.< 1 crrmrnaçao Isca, em fo��a de ç,� e mel� ramo vai bem ;',posentadorias, de' no�ea- g ir e ú meio mais ,�erto é y� ·nhe'iro.. ('orno aumentos de impos-

coaçao, mandada e�comandada Ipelo atual Secretário da !!_Iaça.s os esf�r�os. meus e coes, de decretos e leis. todos os comerciantes e ';oi Sem desrespeitar nenhu tos e taxas.
,

Fazenda _ pseudo líder udenista, de todos o mais es-
fia mmha famil ia, que tra- 'I'enho lido as críticas dos ",. 'ma lei podemos todos es- Se fizermos isso, noasa

magadoramente derrotado em seu municipio. O precedeu- ba�habe� n/ firma. JO,�'n�is, daqui e as trans- triturar n/ vendas nor- ,Associação poderá interes.

te cr-iado pelo sr. Laerte R. Vieir 'd '

.

" n�, ora o I_!"ovlmel(to da t:lIçoes de fora. E tenho> malmente nos livros com- sar-se para que o sr. Celso

• "
•

1 a e� ,o,s mais perigosos, n/ .f irrna nao s_e!3 dos 1:�)tad9 as montanhas de petentes sem aph�armos Ramos, assumindo o gover-

P?rqu� 1 �PI esenta odiosa provocaçao as vésperas de o l!�a!Ore�" todo o me� r�co ú;nheI�'o, dos créditos ex selosr As firmas mais fol- no, dispense o adicional

aituacionismo entregar o poder.
,

,]1.0. aos cofl:es púhlicos traordináríos, diariamente gadas poderão atrasar to- pela demora do recolhi-
A sugestão _ ti , de rio > t dos I

:Y.aIS ou menos 200.contos, publicados. E tudo revel- do o s/ faturamento que mente, E em fevereiro to-

, .

IpO par e e no )agamen o os rmpos- em selos, .para aplicar 11;0 tante vergonhoso, digno podera ser feito nos' pr i- dos .pagam por verba, sem

tos _ que .e ,fe.Ita nessa cart� .nada tem, devemos con-, Vendas a vista e nas dupli-, do n/ mais violento nrotes- mejros dias de fevereiro ou nenhum acréscimo pela mo'

fessar, de ll1edlt�. O sr. AlUISIO Alves, udenista eleito c atas. " . _

to, porque o que estão gas- ;1OS últimos dias de janei- ra, o que }lãç prejudica

governador do RIO Grande do Norte, esáá comandando bo �n::;ld�I_<?b11� t �lm d
dos t,�ndo ou melhor p,on�o f'o- 1'0, pOIS n�s, vendas a pra- nmguem e soo ajuda o nos-

idêntico movimento em seu Est.ado, contra o ,governo do í1TI��,fon 11 um e::;'d !J.' e_sse r,"" Idla� n/ ba,rbn:s e drr:he}- zo as duplicatas podem ser 80 Estado, svitando que ,ar-

'D' -t M ,. " .:_ � o e �onsl_ e o me 1 o .0.., contribuintes, e e11- seladas dez dI3:S' da data razem o Tesouro ate a

SI. mal e aIl�, �ambe� �udel1lsta. . L.�'.J?b�,m um cidadão cum; nheiro dos impostos, é re- da fatura. O principal, é posse do sr. Celso.

Em nossa ?n�XIma edlçao, nosso dI�etor responderá !:::.do I' d� �e�l� deveres, ci- curso qu� nos tira:m, para OS DE VISÃO, 1960 liãC! comprar self) nas cole: Essa minha idéia: podia

a carta que lhe fOl endereçada, nos segumtes termos:
• yOeSnh l�hglOSOSh ' d' , �,� despesas nece�sarIas do torras �ara .

o Vendas a ser comunicada em todos
o acompan an o os Estado e nao par a a-farra ( III ) VIsta, inclusive para as (os mumcipios e o senhor

El 'b
"

,!':ompras dos não comer- _'lLle é membro graduado

es tam .1,em evocaram a
(Como tudo continua, às dantes e retardar o fatu- do'seu partido e parente

,

'vézes colorido como o dia de ramenlo ,das vendp.s à (�o, novo governador pode-
hoje, às vêzes irritadiço co- prazo. ria tO:'11ar providências nes-

d
mo poeira, grão de are,ia 01.1. Essab providências não ,:e sentido.

t
..

1 F t "d 'N' '1
um minúsculo mosquito no tem fins polítioeos, ,pois não En já estou executando

IQ ICIOna
'

es a e 't
ôlho, continuaremos a lis, EOU militante nos partidos, I t nh

.

,

,

,

.

. 'a a ta dos "Homens de Visão mas me parecem justas e �'!d� � �l�r�s �o;e����rel�
1960", gente lidadora. em oportunas de serem lança- <me estão fazendo o mes-

NO ASILO DE MENDICIDADE "IRMÃO JOAQUIM", REVIVENIDO T iE M, P O S �;�!aàJ�f�i%:r�!��,�n��c�� ��:t��r���\ão s:��!��l��; �gri������3í�:I:���t�:��eJ�
IDOS, VELHINHOS :RECEBE'RAM A SOtlDAR1EDADE DO ,R O T A R Y' CLUBE

. Po�i��o;:OJ�go jftg�:a�1�ee:.� ���!il'�� d��b�����:o ÊO�e�'� sa���t1���del�ue o senhor

COMO :lSEMPR!E PRESENTE 'AS COM'EMO'RACÕES DE FAIOS DA HISTORIÁ • l��J.:'��r� ��:fii'1i: ��d:��p�e�t:��N�;����� �:fo:;�,:��� J�ft�m:,"��i"
N E"

Continuaremos com as fi-'

"Ir,�'ã�S��L:�i�;n��i?t��� DA HUMA'NI'DAD' lhinhos __:_ como o conhe- cal'_í� .u�
-

ponto a n:ais guras, embora esteja AI'is-

cão de meio século de exis�'
• cemos to'�os aquela mag'nl" n� h�:;�of]a humana da ms_ tóteles, lá do "'Olimpo' dos

tência, localizado à Av, cumprindo aquela sente-n- �'a rd.l:hdade pelos que tItu�çaO, 14 o� velhinhos, Esquecidos", a nos repreen-

HercI'II'O Luz, an,ox'o' a' Ma- ri M' D ajudam a uns r'eall'zar al'go r.eumdos em torno de uma der por tamanha insolência.
c ça .. e ,e'llInO - eus, arvore e rl

.,
- 6) - Volney Collaço de'

ernidade "Dr. Cm'los Cor- quando pregava. a seu 'de meritório ·e filantrópico ." :,e 1l� presepIo, Oliveira - Em verdade, não

1'€.1.:1," o Natal rle Jesus reu- ,tempo, o "amor ao próxi- em favôr de muitos - as fIguras simbolIzantes 40·s

niu 'Quantos
-

alí vivem mo". Alí no Asílo dos Ve_ festivirlades do Natal mar- quadros que originaram a
merecia o deputado Volne,y - --

' ..

_ , maior festa dJ cristandade
estar figurando ou "ponti- FLORIANóPOLIS, Quarta f�ira, 28 de Dezembro de Hl60'

--

O rOSSI·hl·ll·rI�des "e 'f-I'o' rli�no'�olll s ::����?::E��:e:��r: g5����:�}��:; Ha,nc'o Inter-amerI1c'ano delimites II U UuU U U nldad,. E todoa, una .já oe· ui aeaba, e,;ando um co,
U

como �'entro Un II-Vers1lla'rilO
�����;l'i��" ��!��S �����f;; ���Ie n:sst;�eme���� li;:t��� � Desenvolvl1me'ntoria, e outros ainda com a ! -:;ai dar um angú dos dia-
idade dt', sexagenários, Vi"� llos, A�;si1n mesmo corremos

'

veram, ná evocação do

,::aS'1
o risco, Sem dúvida, é o

'08JET'IVOcimento de Jesus, a tradi- homem em queS'tão', o dono
ção Que a humanidade con_ da bola, ou melhor, o dono
serva: há qt!bse dois mil da nossa mui gentil e leal O Banco Interamericano de Desenvolvl'lnento e'
anos. , .

Assembléia Legislativa. Vol-
ne,y nunca foi marinheirQ" uma instituição intel'governamental :cTiada com o

A hora da Ave-Maria na
'

mas para dar nó é um pe- objetivo de contribuir para acelerar o processo do

véspera do Natal, na càpe- dto. Enrola todo o mundo lá desenvolvimento econômico, individual e coletivo,
linha do Asilo, o pr�sépio na Assembléia!'; é temi�o dos países membros. O Convênio Constitutivo ,do
foi aberto b_, todos: Ir1más ].Ielos seus discW'sos, fazen-
da DivÍ'na Providêno:ia he-�I, do gam'izés e gaJos velhus Banco entrou' em, vigor ,a 30 de Dezembro de -1959.

roinas Que ali, no ÀSílQ,' da- Casa, baixarem a crista São, atualmente, membros dó Banco 19 países latino-

,concr.etizam na acão dE- quandO fala. Homem acos- ame::-icanos e «< Estados Unidos da Amérka.
servas de Deus, o evangé_'- tumadü aos climas tropi- (Divulgação da Federação das Indústrias do
lico "'glória a Deus nas a'!- l:ai.s, dá banhos de moral

e ' um a1nbõe1't 07'de na�o Estado de Santa Catarina)
turas e r.Lz na terra

aos;�.
< n. '. • e •

h,omens de boa vontade".
existe tal conceito filosófL

F' Q'
'

aco, Assiste as sessões de
E frente à Arvore do Na· "bermudas", camisa espor'

'

reG an otal, tiveram inicio as fes-' te e com sapato de praia.
- •

' ••

tividades, com distri-bulção Apesar de não ser Assessor, I "

'
,

,

de presentes a todos, inclu_ c TÉCNICO do time gover- ,

sive llrmãs e funcioná- �l.ista na Assembléia, ocupan Anunciaram, há dias, que um arguto reporteI'
rios. , ,cio também, a função de, do "'Diário Carioca" viera a Florianópolis fazer
Fato que o l',epórter ano' MAQUINIS'l'A do Trem he-

'

tou, com satisfação: a ho- ribertiano. Dizem que até o
amp'la cobertura dos "panamás" desencadeados pe-

menagem à Irmã Ro'bertL. Ademar não pode com êle; los Hulse _' Heriberto, governador, pai e RuY,

r1J, comemorando o seu- enquanto o Presidente do presidente da Assembléia, filho.
'

ju'bileu, tendo oa diretoria PSP gritava DESTA VEZ O reporteI' veio, de' fato, Mas não fez reporta-
da Associacão' através da VAMOS, e perdia, I) deputa- gem alguma sôbre o 'panamá". Apenas ,concorreu

palavra do -!'leu Presidente, do Volvei gritava, -, DESTA
sr, Sylvio Machado, feito VEZ VAMOS, para a Procu para aumentá-lo', arranjando muita matéria paga

uma saudação espe:ial l- ','«daria no Rio de Janeiro, a bom prêço, entre os próprios' '''panamenhos''.
(lueJJ, serva de Deus pelos e ia. Em matéria de ir, nun- A primeira divulgação já sail,l. Formidanda!

seus 50 anos de servico en-'
ca foi no mole, pelo contrá- Diz que ,o a'tual governador, fomen,tou até a ,.{ecuá-

t
-, 1 rio, os outros foram na.;

>"

regando-lhe uma l�m_ � su.as costas, e, pelo pior (os ria. Depois de fomentá-la, meteu-a no "testamen-

brança ,pelos s{Órviços pres-,' outros), fazendo as suas es- to", pois mesmo as juntas de bois carreiros, dcí
tados. � caramuç«s, as suas mutretas Estado, distribuidas na I:ha para aral:em lavouras,
No dia seguinte, Nata) t e se escondem, ao passo qUe estão sendo vendidas a Ylreço vil, quando não en-

no Asilo--odos Velhinhos, as' u deputado constante da
k'

comemorac'Ões tivéràm o
'

7Iossa lista, faz as coisas, c tl'egues em t.r()�a dos atrasad{;s que o govêi-no de-

seu ponto· alto: distribui' diz "que é o pai da criem- via aos tratadores! ! !

A ão; de lpresentes dóces, ça", Por estas, e por outras, .. * *

fru'tas,. ,,:,-) (: 'Um homem de visão côns- M
-,

t t-
�, as, nao 80 os semoven es es ao,se movendo

'A Rádio GuaruJ'á, como ,

cio, e porque não dizer, um '

I
' . .. ., de bens púb.Jicos 'para bens particulal'es. As pl,nI1_

tem acontecido, ,apresentou
(;OnSClO Vlswnano - como

"

magnífico show, dêle

par_,
muitos desejam ser" mas tas do Palácio da Agronômica também arranja'

t·· d t· t J
"tão podem. ,- Alguém que 'ram pés ...

lCLpan � .ar loS a;� !nossos" priva da intimidade do de- * .•,- '"

que propiCIaram aO,f; velhi- \ putado Collaço de
�

Oliveira,
','

nhos momentos de v,erc1a' af_irmo'u,nos que êle toma ' Um dia, numa roda, n� Assembléia, o Volnei
deira ' alegria. sendo OUf banho na banheira, e que disse a bom tom:
essa festã foi !>atrocirirãd� ma;s tarde, os S'eus colegp.s V"
t b'

• -,..- ou 'Cl'lal' um cargo para mim na '''cidade
am em pelo 'Rotary desta imitadores ap1'Oveitam,

.

e
' "

C 't I ° h d 10 '1
maravilhosa. De procurador, ,com serventes -,

!IlPl a . c eque e mI I)ão nas �!llaS águas.
cruzeiros, entregue na 0-- 7) _ Carlos 'Gomes de que' serão as criadas da minha casa _ com escri-

'casião, foi produto de uma Oliveira _ O ilustre pete- tório bacana, com automóvel c com se::retário pa-

sessão cinematográfica no bista dissidente, ou reni- 1'a tratar dos meus interes'ses. Sei que vai ser um

Cine São José, €i2'll' benefL tente, COl1W queiram, tam, escândalo, porqu,e o Rio não é mais a Capital da
cio do Asilo e a entrega foi bem se colocou como um ho-

rea1h..tida pelo sr Oharles m,em de visão _ ao lado do República e Santa Catarina não terá mais assun-

Edgar Moritz que, em br.e- l'enador Saulo 'Ramos -, to's a tratar ali. Mas é 'isso mesmo que eu quero:

ves palavras, d1sse da 1'a- lJela sua atuação no último um e.mprego muito. bem pago t; sem nada que fazer.

zão da homenag(,. evo-
pleito de outubro, Nos co- Os que o escutara'm puseram dúvidas em que

cando o Natal. 1/tícios, trombeteava vitó- .

" ria. :. vitória,' o resultado ISSO pud.esse acontecer, .crentes que estavam na pa'
A diretoria do. Rotary I

Clube desta Capit.IJl, assim, joi aquê�e que conhecemos aVTa do governador: "No. men govÚno não haved
O nosso honrado e respei- "J5anamás"�

,

atraves d,o seu presidente, tado "homem de visão", ,diz
Rl', Ra'nulfo CunUa" concor- não gO{itar de água gelada

O "D,iário Ofi,cial" de 26 do .corrente publica
reu, de maneira concreta, ou de picolé, mas entra o seguinte ato:

para 2'5 festividades nata- constantemente em "frias"; DECRETO DE 19 DE DÉZEMBRO DE 1960
tinas do A:silo. por isto, responsabiliza o O GOVERNADOR RESOLVE
, Assim, Os velhinhos 'do senador SauZ., Ramos pelos
nos'so Asilo, mais uma vez seus cost,umeiros "resfri'a-

Nomear:

tiveram Ulm Natal feliz, mel' dos". O "Solitário de Barra De acôl'do com o art. 13, item lI, da lei n. 19S,
cê da ajuda do�otary. CIu- Velha", como é conhecido de 18-12-1954, combinado .com o art. 1.0, da

be de Fpolis, e ode ".lmas ca- (I ex-senador Carlos Gomes lei n. 612, de 30 de novembro de 1960:

ri:dosas que, ness'as opo,rtu_ de Oliveira, apesar de der - V I
'

_ t d l·t·
o neY Collaço ,de Oliveira, para ex�rcer o

,nidades, realil.b.m a mara- 1'0 a .p, po � warnente, pros-
.

vilho:sa Noite de Natal, pa- SeYlflra no seu refúgio cargo de Procurador, ,criado pela lei n. 2.452,

ra os que, vivendo em um pTalUnO, ,escrevendo a con- de 5 de novembro �e 1960, e ter exercício na

lar diferente,' Qua não o
f:;iderada obra. "O PTB· nà Procuradoria Administrativa do Estado' de

seu, ta\;n,bém evocam a tra- Idade Média - causas e Santa Catarina, no Estado da Guanabara.
di':;ional festa, graças 10:1 �{���,<; de uma política stti-

Deus ainda uma .realidade 7--") // "���?e%�t�e ct��uêf�u�i�h;�� teg��nC��;�i������o�.Aristó: .:..�.��«"

peIó Cri3Jdor. .. . SILVEIRA UP;NZI _

I

_ I _ cão" entre estudalltes, pa-

Paulo 'Fernando Lago ,alôres humanos" que, com
. certeza, terão horizontes

Es aqui um tema que nos parece bastante árduo de trabalho profissional
e delicado, devido exigir considerações em tôrno de abertos. O processo, aquí
vários aspectos, nã'o somente do organismo urbano L:hamado de Hafunilamen-

cle'Florianópolis mas, sobretudo, considerando-o ius- to" não me parece túa'

crito 110 Estado de Santa Catarina e éste, por fim, pêutico, não é so14Ção, �pois
11 trai r estudantes, abrindo

numa vasta região -

o Brasíl Meridional. as pOL'tas dos exames ves-

O fenômeno "'universidade" se manifesta tam- tibulares, par,a depois' fe-

bém ,como estimulador de fatos de "convel'gência", c,'há-las, me ,parece, algo de
-

E b U
' ';atração", prática p'edagó-

isto é, significa fôrça de atraçao. 111 ora a l1lver-
lSka não acopselhável, já

sidade de Santa Catarina tenha séde na capital do
l{ue o pl'oblema é outro.

Estado ela deverá estar condicionada a acómodar ,Se aéeitarmos que a polí- ,

efetivo humano estudantíl de todo o ,Est.ado, e tam- tica de "fomento" de estu

bém de outros que vivem às voltas com o erescimen- (!antes é válida, resta-nos
o,aber -como ela poderia ser

to de "'estudantes marginais", uu ,sejam, os que não evidenciada na prática.
conseguem penetrar a fronteira imposta pela ,compe- Em artigo anteriOr tive'

LIção entre êles, nos exames vestibulares, em função !!lOS oportunidade de co

do reduzido número de vagas, notadamente quando mental' sôbl'e qu'estões de

se "efe' I'eln a ,cursos de Medicina, Engenharia Al'-
"'investimentos". LançamOl

, ' :l proposição do Prof. Eu

quitetura, e alguns dos ,componentes de fac.:uldades úoro de Souza, aquí simpli
de Filosofia._ iicada' "Dilatar a ajuda.

Parece-nos que ai já resiàe'importante "possi- mediante bôlsas de estudos
a estudantes pobres e efi-

bilidade" para a consolidação das funções da ''\\11i- cientes lancando mão do

versidade". E, assim, será cabível uma "operação montante qúe até então o

d.e amp;ro a estudantes", tendo-se em vista não so o Estado dispendia com as_

estudante florianopolitano que tenderá a se tornar nossas ülI�uldades".
Nêsse sentido também

minoria, caso o afluxo de estudantes de alhures seja cmerge uma possibilidade
mesmo realidade de grande expressão numérica, GU melhor, um ponto que

mas a êstes, cujas difi'culdades serão aaescidas. merece ser estudado: Co-

A atribuição de que semelhante operação impli- mo serão o(;llpados os esta-

caria em "'consolidação de fun<;ões da 'universidade", belecimelltos que funcio-
_

_ liam presentemente como

se fundamenta no raciocínio simples: A "universi- "departamentos �tadtlais" ,

dade" sel'á resultante de escolas federais, e, logo, em face à utilização pelos

estas estarão a serviço de tôda a ,comunidade brasi- mesmos departament6s, do
edifício das "Diretorias"

leira, ainda que objetive enfàticamente atender às 'prestes a ser terminado 'i
ne.cessidades de Santa Catarina.

'

rlaverá alguma possibili�
Cremos mesmo que a po' superiores. E, isto traz dade de' vírem aqueles es

1lítica de 'amparo" a estu- consequências outras. Há tabelecimenios "'ex-resi

dimte" é fatOr ,quase de fac:uldades ,cujo número de ti,enciais" a se ,�onstituirem

":;obr€vivência" da "'uni- rJlIno,� s:'mente é c,onside- como "casas de estudan'

\'el'sidade", desde que rável, devido à mínima exi- tes",! Ou o Estado se sen

queiramos que tenha sen gência que professôt.e.s fa tirá dé!masiadamen.le one

�ido de desenvolvimento. ZGm nos exames vestibula- l'ado rlelo aluguel das mes'

�VIesnlO que atentemos ao leso O' carácter cOr.1petivo mas?

tuto de que' a população dos veRtibulal'es se reduz Nosso desconhecimento
estudantil de Nível Médio a tal vonto que quase não sôbre os referidos uroble.

LÍo nossO Estado, apresente existe ",seleção", e, final- llIas nos impedem que teca:
,crescimento ,e, pois, au� mente, a produtividade mé- mos comentários rllais' a'
menta o número de candi· dia do nossO estudante te- Jongados. São problemas
datos pótenciais. às escolas rá que ",er inevitávelmente complexos que envolvem

su.periores, ainda assiI'1 baixa. A facilidade de pe' compli.cada rede de inte�
nossas faculdades serão netraçfto em nossas esco- rÊ:sses e de possibilidades.
por muito tempo, vitaliza' las superioj'es j tão pro- As perguntas, todavías,
das por estudantes prove· llllnciada 'que é ,comum 1:'01' nós poderão ser feitas,

mentes de outros Estados' muitos estudantes efetua- :E, reafirmamos que à "'uni
Num inquérito por nós rea- rem mais' de um curso si- versidade", ;como fator de

lizado. em coopera.ção com multâneamente, ,:.;om tem· "convergência", tenderá a

a U.C.E., entre os recentes, po suficiente pàra traba- atrair estudantes do "inte'

'ex-pnmeiramistas de vá- lhar ou paTa güzal' os atra- 1'i01''' e de outros Estados

rias faculdades de Floria 1;ivos oferecimentos do Essa atração será altamen'

T;ópolü", apur.ou-se que meio geográfico flol'iano- te 'benéfica, e poderá ser

tlent1'3 OH 67 entrevistados, [.olitano, t�celerada por intervencão

]2 eram provenientes de Muitos ,professôres fi- administrativa. Facilitar a

outros E:,;tados, e 14 oriun- cam num cruciante dile- dela do estudante na ca,pi_'
cks de nossas cidades do ma: Se "'apertarem", Ihes� hd de S. Catarina é atual'

:nteriol'''. mo dentro da possibilidade Jlo sentido de' expandir
Se houvesse condicões ele um exame vestibular ;;€US limites como ,centro

(r,elhol'es para a "'vida'; do !101'mal a reducão de ",ca- L!.1liversitário e a justificá
pstudanLe em nossa capi- louros'" será tão grande lo ,como tal. Essa operação
bl, sem dúvida encontra- (me o curso correrá o ris,oo de "amparo e fomento" ii

líamos um número maior de quase não possuir par-' "'produção de estudantes"
ne esruelantes provindos do tici,:nmtes discente. torna'se indispensável pa

"interior" e, pos:-\ívelmente À criacão da Univel'si- rft se atenuai' a insuficien'

1:tmbém de outros EstadoR. c!1tde deve correr paralela- cia di} capital como centro

Dêsse modo, a precária mente uma política de '''fo- de dinâmica e,conomica, de

situacão de "hosnitalida- r<lento e,studal1tíl". Preci- mercado de trabalho, que

tie" de Florianópolis atúa RUmOS possibilitar êsse au- �,üo reconhecidamente inex

romo fator j'edutor do llÚ- mento, para que s'e possa llres'sivos.
mero de alunos em escolas efetuar maior ",competi-

"
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