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nucas desta unidade sulina.
A feituI!.· desta rodovia, no
trecho citaõo. continuou o

entrevistado. nos dará
meios de razer pr-ogredir

:':i��'���Ó;:��L'l;.ii�ai��lli;�_
cões com grande parte rio
território cntartnense, vi

vendo ounse que �ó volta
da parà o lito'f'.�l. � concre-

H1o:1<;:iio desta e-itrada xe

impõe, no etano nacrouet
de rodovias, pelos oenen
r-ios que prc;;tará de ime

clblu a mat ele quntrn
r,.,nto· mll hn.bit:\nte.s que

RIO 30 (V. A.) - Só a

censtrucâo da BR/36. no

seu trecho Fiarianopolts
Lajes, poderá dar à. s�nta
Catarina a sua almejado.
tntegrccão poJ1tlca e �onó
nuca ücnndo esta umdade'"
cem' comunicações segura>;
unra c!uase. tôda a Flua área
dnndo ao E�tflllo um 1-

me-se lllf nnnctm rl.e ele

mentes 11arn desenvolver-
(' revelou il m-prense o co

-onet Antonio ele t.ru-n RI

as [111101' ,1e um iovnnte-
1n-�ato sübr(':"I j)nsf;ibil,i
(':t '.'I tin-i ... tH':I' f' ('('(,�o

S\JERANÇAS

n�a:o����:,���:�� ;;�C:l���:� ���I�::�I�:::'::' �18l�: ;�et:�ir�
-. E"pr,ranças cS'<a;;, que convergem para um nome,

por turlos n" motivos é merecedor da confiança nête

t),.;it11C!;l: ('cl!':o Ramos. Com file, estão as perspecti
I!l' lIltllhul'cs dia,. para Santa Catarina.

e ELE continua
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OUE.1961 TRAGA 'A FAMltlA CATARI NENSE DIAS DE PAZ E TRANOUILlDAD E. OUE- A NOSSA TERRA RETOME-tO CA M I N H O D O PRO
GRESSO. QUE AS BEN çÃOS DO CRIADOR DESÇAM SÔBRf GOVERNANTES E GOVERNADOS
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Integração� E(onômica de umd Vasta Região Sulina
ua construção beneficiará a mais de 400 mil habitantes - Cortará Santa Catarina na dire ção leste-Oeste - Fator indispensável para
o desenvolvimento de Florianópolis
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têm �1,.', vida lis-adn 'A re.

giâo Que eln cortara, pros
seguiu o coronel La:rD. lU-
bas.

'

DIFICULDADES TECNICAS
- Examin'ar.do-",e o:s de

talhes cio território catan
nense continuou o coronel
t.ara Ribas venrtea-se que
e construcão da BR-3G cte
manda grel'l,de esterco pa-

\'nc��:��s a�é��?�'�:�� ����
rando !H'ahmdamente seu

custo. Este é um ponto que
1�5.0 nos cabe ctscuür. pois
não somos e�p('c:d[stn;;

em Engenharia ROdoviária

��� te:m� �e;o����:r�i�:
a. BR-3S, no trecho Lajes
-, Florlan�'Polis, dará a
Santa Catarina novo Uen
to em seu desejo constante

de pI'ogredil' e de �e inte
g;ll' to�almcnte na econcmía
»actoear .0 .gemtnárjo Srrcio
Econômico -:'.0 Est.adn. rua

ltzüdo 11'-' corrente Ih&:;,
foi um I. testado público
d('.�ta vontade de trabalhar
pru-n ('ngr:mdecel' o Bra
úl.

ATOS OFICIAIS
DECRETO DE 19 DE DEZEl\IffiRO DE 1960

O GOVERNADOR DO ESTADO
Nomear
De acôrdo com o art. 13, item II, da lei

198, de 18 de dezembro de J954:

Norma Maria Bruggmann Viégas de

Amorim, para exercer O cargo de Assistente)
padrão 1-2S, criado peja l�i 1). 2;45�, de .'i <III
n�O -ée 196tJ,Ctex cxercicio na Pr(._d.
('w'aoorin Administl'ativa d.) Estado ele ,rSall
ia Catarina, no Es'tado da Guanabara.

PANAMAS NA ASSEMBLEIA (SOB fi. PRESIDENCIA

DO DEPUTADO RUY HÜlSE) �OMEAÇÕES
HESOLU(AO N." 391 (iO .

N O :\1 _E I A

ZIL;\IA FERKAl\"DES STURA �IYEL 3 AL CB� 12.000,00
y'ÁRA LENTZ ALVES �IVEL 4 .AL CH!>; J .!íOO,OO

JUREMf.ALBA:\I �IVEL ;� ÂL cn- 12,OOl),On

CEl\"1 PINHO NIVEL 1 AL CR� JO.OOO,OO
HELENA JOVITA DE MELO NIVEL 3 AL CR 12.000.00

W.·\LMOR ROUSSENQ' NIVEL 4 AL C'l!s ] .500,00
EUC'L]DES LUCIO }l"AStlME�TO NIVEL 4 AL CR�, 1.500,00
IVALJ)O DOS SAKTOS CARVALITO :\IVEL 4 AL com er.·o.;; 1.500,00
RUTH TORRENS NIVEL 4 AL com CRs 1.500,00
OHES'rElS ARAUJO NrvEL 4 AL en .... 1.500,00

MA URO ROSA DA SlLYA NIVEL 4 AL Clts 1.500,00
JÚEI.! ROGE!UO FURTADQ NTVEL 3 AL ('R� 12.000.00

ASTROCILDO QUADROS Xj\'EL 3 AL CR."i 12:000,00
!\'ERI CAMILO DA SILVA NIVEl.3 AL cns 12.000,00
:.\'rVEA BARRETO NIVEL 3 AL com CTl� 12.000.00

WNSDERLEl REfS NIVEJ�T3" AL ('010 C'Rfoi 12.000,00
SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS NIVEL 4 AL cns 1.500,00
!lIARlO ALTAM!RO DA SILVA NIVEL 3 AL CR!>; 12.000,00

FELICIANO BARBOSA FONSECA NIVEL 1 AL CR� 10.000.00

MILTON PAULO NORONHA ::-\IVEL 1 AL CR� 10.000.00

NERI PAULO DA ROSA :\'IVEL 1 AL tom cn� 10.000.00

ROYAL DA SILVA JUNIOR NIVEL 1 AL CR� 10.000,00
ARlSTIXO JOSt CAMPOS �I\'F.L 1 AL ('RJi: 10.000.00

A' fOTO 'DO ANO

� nosso Repórf ej- FotogrãCico, ua turde de anteontem

r:xou o flagrante acima, ii suida dõ Tesouro do Estado.I rala-se do carregamento do dinheiro destinado no PII_
gamcntn do funcionnlismo da Assembléia l.egislativa!!!

VICE-PRESIDENTf DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEiTORAL·

Foi. empossada no cargo
de vtce-r'resrcente do Tri
bunal Revional Eleitoral o

desenIb.ngadol' José 'do
-PatroCÍr.io GalJotti.
I. Na oportunidade, usou
da palavl''' oDes. Prest
dente Ivo ounncn' Pereira
de Mello, Que ressaltou as

faeuldadeg morais e .tnté
Iectuats elo ítustre Juiz.
O Dr. Procur-ador Regio-

r.'.ll Abelardo <la Silva 00-
mes, associou-se às mena

gens.
Por fllr.\ o Oe.s. Patrocí

nio Gu!lottl agradeceu a

��a.: v���g��I�o d�iz����
botar com a Justiça Elei
toral, tão engt·andecicY�. por
altas rtguras <lo TrIbunal
Regional zaottorat.

Busca�pés
Aceitando gastar vários milhões para barga

nhar votos e transacionar cargos, a fim de eleger-se
presidente da Assembléia, o depulado Ruy Hulse,
filho cio govemadcr Heriberlo Hulse galgava unta

posição po,r meios lf'trIodos que a quaiquer moço re

pugnaria.
Grimpando desse jeito, que esperar-se da sua

atuação ii testa do poder legislativo'! O que veio, o

que aí esta, revoltando o povo e levando as classes
produtoras à greve dos tmpostns 11111'11 não ve.rem

sem: dinheit·os divididos Ilo.r um gl'UIIO til' gozlulor{'s
- nllO roi surpresn ulgunul,

Espanto hav,eriu se êsse pltl'y-bóy, {!1'lfuldo ,por
um mar de lama, rengisse c d(';logc. dignidade ao 110-
lIer político, em atitude rll! �êr cntTegndo cm t,r1unfo
pelO povo.

_A�or......,..al'a tristeza de Santfl Cnlarina, t!,;se ra

IHlZ desmiolado e sem nível rara a vicia pública, flS

sume, transmitido pelo pai, o govêrno cio Estado_
Que espc,rar-se dele? Os que o teleguiam já es

fregam as mão;:, antegoznndo os alas que o farão
praticar.

Que Oeus lenha piedade de fo:anta Cularina!
E possa jlercloar, na vaidad(' do pni, n irrespon

!:'ahiliclade do governador Heriberto Hul�(',

intrépido, o "moni:lrengo" da Praça 1,1 ('on

linua a zombar cio florinnollOlilnno. Enlrn fi'!tI ('

sai ano E' ELE ainda. ('ontinml. A unN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A'NIVERSÂRIOS

FAZEM ANOS HOJE

_- Sra. Dnlvu Maria Nunes
- Srta. Mar-in Lourdes Nunes
- ar. Pedro Paulo Serrão
- menino Carlos Alberto Fonseca

FAR�� OANOS AMANHÃ

- artn. Vera Grame. aplicada aluna do Colégio
Sagrado Coração de Jesus e filha do sr. Case
miro José Crams

- sr-tá. Maria da Graça Lago
- sr. Cláudio Lopes
- sr-ta, Marta Cristina Pires.

COMUNICAÇÃO
O POSTO ESSO, da Rua Conselheiro

Mafra, esquina da 7 de Setembro, reinician
do suas atividades, sob nova direção, espe
ra continuar gozando a preferência ,dos se

nhores motoristas, em todos os serviços _

con

cernentes ao ramo.

9 6
Que ü tlllHHlu lenha pHZ. que a;; cl'iaturHl' melhol' se

eiltelHl;11ll c- ql� dê.'<se entendime-lIh surja 11 C"olnbol'a..,âú

�1:lee ��:�:�:���'�;11���:1���:�:1:::���:�� �r��-�� ::d:I�;:
llmadve""Úrio.

Snn-ynt(l�da...lire..,Ro (lo;;J;l$I..",-btà.�ç,iJ�Jt�.!ltu::>- "4.0.Mo-
110-1:11'" IIUI.', pUI' �!I<I \'('%,'I11ô1nterú em IflGI n m('�fI1;l é

I r!ldi�iO)IIHr ol'iC'ntw;nú de bem sel'l'ir o povo,

CENTRO

_________

"0 ETADO" O HAI8 ANTIGO DlARIO D. SANTA CATARUH

I .

Sociais

LED;�OTRIN!;,TAI CIRCULA"lt EM PIS'ir.� e<\IHOCA.
f\CREnI'rAM08 EM SRU :::lUCESSO.

ec, Jantavam no Querencw Palace em

I "". à
O A

I
�o�l�a�;::�st�O D; S���l���' °C�taO S�1���

,
1 usava wn modêlo em tecido Bangu, que

ANO VELHO - ANO NOVO - Mais ti esentoe e
�

17npressmou bastante

sessenta e CinCO dlaa e este esperançoso 1961 "ela o ,
ano velho � Pa1abens a sellhonnhR Olga V 'uma

Assím os anos correrão dentro do tempo infinito pela bomta decoracao do restaurante do
�

E 11 nossa \ Ida também ao compasso e ! limo da Lira Tems Clube

Eternidade. ..,AI�Ui
Os anos suo bons uu maus, segundo nossos llrOPI"lOs�, Multo snnpátlco e gostoso o fmL de nOite

desejos, nosso trabalho, nossa atividade dentro desses li· ii ttuc aconteceu no apartamento do stm ,

mites também por nós determinados, a pático casal S,·. e sm. !t1((rio Correia.
Para o homem trabalhador, honesto, digno da exis- :%

têneia Que Deus lhe deu, todos os anos serão bons.
Não são assim, os anos flue rasem boa ou má. a nos

sa vtda.
O homem é que faz. o ano bom ou rnáu.
Todos possuímos dentro de nós essa coisu maravi'

lhosa, ess(I dádiva do Céu, eS'se IJresente inestimável,
que é o Reino de Deus, ("amo disse o Soberano Mestre
Jei"us,

Cumpre-nos, apenas, àeHpertar esse Reino.
Crescendo para a es.pil·itulllidade, crCf;.t'efldo pum

Deus.
EsperlÚ" somente que o Ano XO\'O nos seja bom niio

btlsta.
É preciso. é necessiirio que o fa�:<lmo!O. bom.
Com llossas próprias obras.
Pela prática do sublime precelk dhino, consubstan

ciado no Amôr a Deus sôbl'e todas as coisas como no

am'or:lO próximo .com o amor !lne devemos a nós mel'lmo1:l.

Aí está toda ri! Lei e também todos os pl'ofétas,
E então, cumllri!'-se-a e!<se voto \ indo do Alto através

de uma divina Mensagem: .

.

.. o inul\do é cerâmica sublime em pleno C01:lnw�,
Cada 11m plasma "eu de"línô

.

de aCôl'do �O+ll 11 ,�tll:
pI'ópria vontade. "

Há os (jlre fabl"icHln ânforas pari( () vinho do Senhor,
c há os flue modelam ccatérl\s J)Hr" 11 cicuta do espírito, ,"%$ """-CíXS�S1EX""S'C'F'S

Compmlheil'O da Tel'ril., bze da existên.cia uni vaso U Para almoçar e jantar bem, depois de sua �
�l:.;�·:d:;l �l�� 2�:1:I�(\����1I�1I:��;!�:i��(�: �:�l��e(�!':�'���ul:.�: ti casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL H
��Ot�,::::;��;,�' ,Ie '"'''' ,", ,,,pó,,,, , rll,ln" '''�u, URGENTE _ VENDE-SE _ OCASIÃO

Ei,; tambélll meu,; voto,; para tí, leitu]' amigo,
Faz filie seju bom, o ·;H1O' (11Ie hoje {:()meç!l.
E trabalho tem,

A degíincia no ano de 1960
se personificou nos cava

liteiras considerados, os

mais destacados nos meios
sociais.

o hut temo do Cnlunit!ht Social Caio, da cidade de Lajes
hli na pi�cina cum bonitos c elegt.nt es broto ... do

-xocterv' lujeunu,

Osvatdo Machado
Ader-ba l Ramos da Silva

Mario Ferreira
Newton d'Avüu
Fulvio Luiz Vieir-a
Chfll'Jes Edgnrd Mor-itz
lIa1'ol<10 Carvalho
Nilton Cberem

Wo�ney Collaço Oliveira
Mãlll"iciQ dos Heis.

No próximo (lia- oito, inallg1Ira-.�e na ct.

dade uma nova "Boite"

COIIL o confortável B(/I'('O (t motor do
Go;ernador e sra, Rui (LodràesJ Hll1se,
foi I'ealizada na ultima semana uma ex

cursão pelos aprncioeís arredores de

nossa ilha.

Livio Romano visitará, mrtis uma vez,
FloTianilpolis. SUfl apresentação sejará
nnm elegante jantar dançan'e.

Na tal'de de ontem, 1Iwvim-;;t'ou�"tr
Cblbe Sbroptim'isla teienao .distriblliçãQ
de presdÚes aos i11;j(}l"/õallos do Hospital\'
de Caridade e PUlli/hão Josefina Boiteu:r,

; l
Somente agora, descobri l..vorQUe)0l{9J'
çostam de jurnnr I,. M. Ela\é

unda'l
....

:1��aA�i��o�s�I::xtm/�si:�:afo;r. ��I�
jf�el (jeny) Cruz tuna - A COl1lna Social
associando-se ao acontecimento deseja..;,
lhes teucuacões. .t" _ Brt!1os da cidade de "Lajes numa

Itlovintenlarlti tarde na plsclne da
Inzenda do Dr. Domingos Valente.O S1'. e sra. Dr, Elpidio (LBa) Costa soe-

Yara... uütencourt Kasting, :iii esüí de

volta de sua templlrada de praia. O Bro
to elegante. voltem mais bonita e decidi_

damente vai fazer sucesso.

Estamos informados de que dUTftnte a

pennanéncm de Gina Mac Person, Miss

Brasil, na cid((de dI:! Porto Alegre, acon
teleu um novo romance entre Gina e o

Cronista Social Flavio Carneiro do jornal
"A Hora"

iS

a mais completa
e moderna linha

de relógios de co,ntr3le

Roló9;O' d. pomo' corto9rólj�o., aut09'Ó
lico•• pa'ocó1culod."'iiodeob,o_.

d. Iodo. o. ripo. e mod�]<u

(OMPAMHIA lAGUS - D. MÉlO PIMENTA DE RELÓGIOS

nCltITóRIOEM(URITIU,

�"">"A�enid<> Rio 8,anc<> .. 41 .

'.
.

6.<>and<>r.,a!� 805/606 �,!t' ,",,� .��.,
t�l"f<>" .. , 4·52�7 �:..,.... r.(e�{{IT""

..

Balneúrlo
Terrenos

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

Praça Lauro l\oIüUer
esq, Ru..'l Bocaiuva
Casa c/ frente 'pl o' jardim
Rua nocaíuva, e para o Mar
Rua Conselheiro Mafra .esq,
Rua Pedro Ivo. fundos

Rua Almjrante A1vlo
Terrenos

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
8ARREIROS

Loteamento
Terrenos

Rua Apiai
Terreno

Rua POt'tella
Terreno

Rua Brig. Silva r'aes
Terreno RUR Fúlvio Aduci-

Casa (e/Praia particular)

Rua José Elias
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

BOAI ARUlGO:
Casa

Avenida Maul"o Remes
Tt'l'l:eno

Rua A1tamiro Gulmarâes,
Casa

oua.uaj,
ttU;J1J0l( oluamBil101

OU1VlJ:I!) OU OHlIOlV

CAPOEIRAS
Rua Almte. Lamêgo
Ter-reno

Ce/Praia particular)
Rua Oaus. I\bfra
(asas

'rerremos
Rua Juca fio Loicle r- Des..
Pedro Silva

AGRONOftHCA: Rua Des. Pedro Silva
ctiacara c/2,600 m.

nua Frei Caneca
Te:'I'emol' com vista p/a
baia sul

COQUEIROS

,.Jardim Rlbamnr- (Prntn dn
Meio)Uua Frei Caneca

Terrenos

ESTREITO
'8!BJd eu souauej,

Rua. CO)lacabana
Chocara ele veráneio c/4,
900 m. c.' piscina de 50 m.

ENSEADA Di': BRITO

::.- ;.�- P.raia de F(lra
-B1Mo e/52,OOO mz

COQUEIROS

Rua ,Raynundo Córi'cia
Casa c/IDO m.

Casa
II/O mar

OFFllECEMOS PARA PAGi\MENl'O E',j :;0
l\1J!:SES, TERRENOS· COM óTIMA LOCALIZA

���;A�UA!S .!lICA DO LOIDE E DES. PEpRO

L:-""FORMAÇÔF-S SEM
J

COM�HOMlSSO E IDA

AO LOCAL.'''-

........ . .

�lImOVelS
!"�"",,,>�<',:,.,,,,,: 0'

Rua Felippe SCbmidt, 0,(1 3.1 - Sala 2-A

REP�ESENTANTE PARA SANTA
.CATARINA

ANTIGA FABRICA .DO RIO DE JA
NEIRO, DE ARTIGO MASCULINO, NECES
SITA pE UM BOM VENDEDOR COM C(i)N
DUÇAO. - CARTAS URGENTES P�RA
RUA OITO DE, DE21EMBRO 46:m0-
MENCIONANDO IDADE, FONTES D!tRE.
FERENCIA, ZON.A EM QUE VIAJ<t E

A·ITUAIS REPRESENTADAS. /
(

.

_
ACELINO ALVES, (SILOj comunica aos liIcus

amigos c fregueses que yendeu o Ht:_l :Mat o

Grosso e que fidcjtliriu o
_ 4 .

HOTEL LONDRINA

Rtla 15 de Novemhr0, 49 - CURITIBA

'lnde. ('�per:l conlinuar sendo distinguido 'om

II llreferência de todos os Cufarinenses .

TERRENO)

CASAS
J�ote� de gl'ande futuro no loteamento "Bairro Ypil'8l1ga" em Ral'reil"�,
(jnfJJI) E"colar -1.lIz Estrada Federal Asfaltada - Visitas sem comlJi-"ende-!'c duas, situadas à I"ua Fnll1cisco Tolentino,

na" '! e 6, medindo lOx18,
miss:o no local - Escl'itbrio de Vendas de InlO""isLot/l! excelente pum t"onfltrllç!1O de cdifit-ios ele

ilpal"(amentos ou :l1'nlnzém.
TERHENO

NÃO
PO�ITICA

LHA
ECON'ÜMICA

Rlla Felipc Srhrnidt, 14 - Sobrado - Fone 2�47 _ Fiorianópôlis:

OTTO JULIO MALINA

AOS NOSSOS AMIGOS E FREcamzES EXPHESSAMOS NOSSOS:

Antes de compraI" ou reforllHu' sua bicicleta, visite
�('Ii1 \·l)nlpl'(lmisRO·:t-p,_AT\"TT.�1)!� lH-efCLE'I'J\,. I't!:\

ÇOllseIIH'il'o M::lfI'AJ 154;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aspectos· da Sodólogia Contemporânea
Para o cristão, digno de OCUV...L, lugar: o infinito en

ser assim designado entre

Ilderr�
um infi'nito número

os seus semelhantes, dois de seres que cantam a gló
são os habitats dos homens: ria do Senhor! Ali não há

o do plano astral, dífinltt- problemag de economia,
vo e eterno: o do plano n- nem, de finanças; ninguém
sico, !lrovisól'io e temperá- se preocupa com alimentos

rio, A esse respeito não há e com vestes. com resrdên

discrepância alguma no mo- "eras e com Os mil proble
do de pensar de jatólicos, I mas residenciais - e o

protestantes. espíritas. pen- mail; Interessante e que to

sande do mesmo modo bu- dos os que se lãabítuam a

dtstas, Slntoístas, islamitas despreocupar-se desses pro-
todo o .ser, em suma, b'emes (por isso que o há

dotado de razão e de íote- bito é uma segunda nature

Itgêncta. znt. não pensam mais em

No plano astral, por mais voltar para o plano material

absurdo qu pareça, ninguém '" E nisto é que está o X

(Cunt. da última pág_) ,
da Questão! Ensinem-se os

==

Editôra Globo S.A.='
RUA TENE};'TE SILVEIRA 56

DISPÕEM PARA PRONTA -ENTREGA
CURSOS DE LI N G U A.P H O N E

nos seguintes idiomas
INGLÊS-Am.
ALEMÃO
FRANCÊS
INGLÊS - Ing.

DIVERSOS PLANOS DE VE'NDAS
Solicitem uma demonstração em sua

residência pelo fone 2624
Interessados do interior queiram usar o

cupon abaixo_
, , , ' , , , ' , ' ' . , , , , ,

EDIT.()RA GLOBO S, A,

CAIXA POSTAL 259

FLORIANóPOLIS
Queiram nos enviai' pl'ol'lpectos e p!f1no de" venda

p:l]'fI o ('url'lO lillgUaphone'de

Nome:

Até meiados de Janeiro

PAGU( (M 10 SUAVISSIMAS M(NSAlIDAD(S

�elo mesmo �re�o, �eJo �re�o exato �e A vlsrn

Lindíssimos vestidos para passeio, esporte e festas
Belos, elegantes e levíssimos tailleurs
Saias e blusas
Maillols c shorts

( uma ma�nifica oferta (Xtra - �xtra vantajosa �e

hom,ens a se

despr,e�erem.llenta,
tiansícâo para a

I
dem material.. �udo de na- necessidades ?ãO têm

I'lrá-j,vem
per.l simpleS) atuação

dos lnterêsses mlatel'la]s; e" conquista de um mundo tureza nedcoísücet ter de excíustvrdede. preva- dos bem educados na órbi

rluqum-s o homens nos sãos melhor, e de falta de Assim não e possível en- ueceneo sôbre as mesmas tata de todos Os negócios,
principias do altruísmo, da tran,qullldade, falta fie paz, centrar solução para o pro- as suoertores necesstdeues 1!:ste o dever supremo dos

car-ídade, do devotamento ii .íalta, '_',bsoluta falta, de a- blema que ta,temorlza os da cu.turn da moral, da es- homecs da Religião, aos
ciência pura, e não só à

I
mar - �uz do céu, reduztda trinta e nove do Prêmio, No, piritJl.. Iízação. j cuats-aesus ainda hoje repe-

�����: �e fiJoa!I:�:;Ç��ic�e�� ��!:.:.�����'sa��tn�:m�a�:: ��� edê::isi;�o���n:e:��::.. deD��� r.e:!:ss����:��c��:i�!� ::z ;�ue��r::n�el�!�cl: q�Ue�
se os homens 1'.0 aprimora- que se acende e se apaga, _dão cientifico, etnoa qUE cio está o caminho aos res- Tia seg�ir: "Deixa aos mor

menta dos mais nobres e -sem jamais satisfazer 8. 9.1- adstritos aos mesmos pendo ponséveís, em todas as eia- Iltos enterrarem os seus mor

e�celsos sentimentos da d�- ma, porque .,n�v,�mente �e res g:�er.alizados no mundo ç�es eI� stoco. pelo� ,neg'o- 11 tos; vem, tu, e segue-me".
ncadeee Imoral, da eraten- converteu no m"tlnto de I_e- dos áblo. CIOS aunentes a espécie hu- Se assim procederem os

duele, da moral pura, do a- produção, CUJa necesaíchdc Como proceder t:ntão? mana: e terem a máxlrrra, dfcinulns de Jesus, os esta-

mor fraterno, sem limita- s:ttlsf:ia, "vasi� ?ermancce o Simplesmente atendendo ao consideração, sem negllgen-[ldistas saberão como prece

ções de espécie alguma, do coraçao, identificado, o _HO, conselho.oo Fundador do cias descabídns, as questões; der,
'respeito absoluto às obras ,MO SAPIENS, com o leao e Cristianismo; atende]' a es- educacíonars, por Isso ,qUe,IIRIO DE JANEffiO, novem

ode Deus, sem as tristes e com a hiena, com o búfalo tas necessidades do corpo, reolvidas estas, as demais: oro de 19M,

,blafemas preocupações de e com o pardal, " esquecido prementes pelo san Imedía-, questões sociais se resoí- !Arnaldo S, Thiago
tudo modificar 11.L Natureza, de que levou tectos milênios tismo, sem negligenciar,

substítuêndc tudo que é na- :'pal\l, pôr a prumo no glo- "-O,ntudo, a respeito das

l�ural pelo vão artlficialls- bo a sua espinha dorsal"! tl'!.nscedel'tes necessidades

jmo\- das conquistas huma- Hcrrescc rererensl! Mas, da alma,

cas . , .: eduquem-Se os ho- apesar de tanto horrcr, con- A obra da salvação e 0-

enens, em suma, de acõrdo
- tlnuam os estadistas a con- bra de educação, repetem

com 10� prindpiOs tnsons- dlcíonar a gra'nde'J:J." a poli- aodos os que 'possuem a

-máveís do cristianismo, sem tlca dos povos, a sua admt- visã'õ csare das necessidades

qua ísquer superfetações hu- nlstração, o seu progresso, humanas, diferenciando-se

manas Que os desfigurem, _ ás regras de uma boa econo- das necessidades puramer.te
e o resultado natural, a con- mia, de un» perfeito sanea- anima a que se acham sub

'Reque.:,Ja lógica de tal pro- menta das diferentes re- metidos inteiramente os re

cesse educativo será recut- gfôes do globo, de uma a- presentantes das diferentes

'tal( á Imensa maioria da po bundante alimentação de espécies do reino animal,

,puf.lção do giobo ter-ráquec ercteínas. e vitaminas, da menos 1) homem, dotado de

condições propicias à livr€ ecertuva de vias de comun!- inteligência, fie vontade, de

adas espaços inter-planetá cação, etc, et�'t tudo de or- razão, para quem aquelas

eícs, à vida livr� e feliz nos

,infi'nltos espaços, sem quais
.que!' limitações maU1fM.�,
,da. qual nem por deCreto

,ninguém, Que a tenha po-

lClido alcanç,'J.r, IJen'Sa em

,voltar para a escravidão car

,nal, or.de todos ficam obrl

.gados a resolver os seus pro

,blemas aborrecidos da car

,nl', hoje t.ão '<Iara 'Que aos

,pobres uma bela oportuni
odade se apresenta de -se fa

ozrem vegetarianos; da 1'ou

'PR, tão sujeita à moda; da

'casa sempre ria.. iminên,�ia

ode �er Jr.'odificada a lei do

tr.quiJI.nato; da intranQuill
ldade humana, atinai, fiais

l(J,a� do que mais pa.de<:e lo

<hol'neh1, lJ(,'ste século de vt�

PARTICIPAÇÃO

COMUNICAÇÃO
A ASSOCIAÇÁO DOS SERVIDORES PúBLICOS

DE SAINTA CATARINA comunica a todos os servidores
estaduais, que o' Exmo. Sr, Presidente da Assembléia
Legislativa, em data de 20 de dezembro de 1960, eancto
nou o projeto do 'Deputado Agostinho Mignoni, elabo,
rado por essa entidade de classe. que concede gratui
dade aos servidores estaduais e suas familins em esta

belecimentos hospitalares do Estado,
Ê o seguinte o crcjetc sancionado:

Lei nO 617 de 13 de dezembro de 1960
Concede g'l'atuidflde aos funcionários estaduais, nos

estabelecimentos hospitalares do Estado e dá ou.

tras providências,
O deputado Ruy Hulae, presidente 'da Assembléia

Legislativa do Estado de Santa Catarina, de conformi
dade com o art. 22 e rn-t. 29, da Constituição do Esado.
faz sabei' que a Assembléia Legil'llativa e eu promulgo a

Nicolino Tancredo Lauro Gonçalves Reguinte lei:
'

e e Art, 1° - Ficam isentos de pagamentos, sob quais-
Edesia J<oerig Tancredo Julieta Neves Gonçah'es ouer formas. os funcionários públicos estaduais e Bua.!!

Pal'ticiIJanl ao!', seus pal'entes e pessôas de Ruas familias, em estabel�imentos hospitalares, maternida_

relações. o contrato de casamento de seus filhos des ou creches mantIdos pelo Estado,

M:I!'ia de Lourdes e Ary Art. 20 - O Departamento de Saúde Públicn c 1Ie

MARIA DE LOURDES e ARY mais unidades hospitalares do Estado atenderão, no pe-

CONFIRMAM dodo da tarde, em ,horário especial, os servidores pú.
RIHl Crispim Mira 43 Rua Fernando ?I1::!dlaclo 16 bli:os e seus familinl'es,

Fpolis" 15-12-60 AI't. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, I'evogadas ns disposições em contrário,

Palácio da Assembléia Legisllltiva do Estado de

Sant.a Catarinn, em Florianópolis, 18 de dezemb!'o de
1960,PARTICIPAÇÃO

Amilton e Ailtoll· participam aos parentes e pessoas

amigas de seus pnis. o 11:lScimento de sua irmãzinha

DUCEMAR. ocol']'ido no din 22 do corrente em sua te·

hl@nri,

Ruy Hulse, presidente
NOTA - A PRESENTE LEI, FOI DE INICIATI-

VA 'DO SECRETÁRIO GERAL DA

ASPSC, COLEGA J,J, OLIVE_lR_A_..........."""l'll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARTIDO DE REe_RESETAÇÃ.O POPULAR
CONVENÇÃO REGIONAL
C O N V O C A ç Ã O :

O Diretório Regional do "Partido de Representaçâo
Popular", Secção de Santa Catarina, de licôrdo 'com os

Estatutos, CONVOCA a "CONVENÇÃO REGIONAL"
pam os dias 3 e 4 do mês de (evereiro p, vindoul'o, na

séde social á. ruu Conselheiro Mafra, 32 l0 Andai', nei'ta
capital afim de tratar dos seguintes tópiCOS:

fi) Eleição elo Diretório Regionnl pRra o·bi�nio
1961/62.

b) AS!>'unto!l diversos.
Constituem 1\ "Con\'ençlio Regional":
I) Dil'etól'io Regional
]IJ.O,; presidentes dos DirctÓl'ios l\funici.pais ou

I'ClH'eSentante . com pl'ocurnç_i'lo (Firma reco'

nhecida)
lIl) O!l representantes do Partido pela ;:r.erção elei·

toraI Regional llO Congresso, na AAAembléin
LegislativA Estadl1nl, Cnmarafl de VereAdores
e Prefeitos.

Obs.) Cada convencional, além de seu voto, só pode.

�
d. representai' mais "UM '"OTO", Todos os Diretórios

�;�,���o����'�nPç�{i, Dh'etório Regional terão direito fi vo

PROGUAMA DA CONVENÇÃO
DIA 3 - As 15 horas

1) Instalação ela Convenção
2) Apresentnçilo de creflenciais
a) Saudações

AS 20 HOUAS

-.-

NÃO

PO � I TI C J\

L E ,I A!
ECONOMICA

Antes de comprar ou refcrmerSua bíctcteta, visite
sem compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua
Conselheiro Mafra, 154.

APARTAMENTO-
ALUGA'SE óTIMO APARTAMENTO COM SALA
2 UORMITôRIOS, COZINHA, RANHO, E ÁREA
COM TAXQUE, SITUADO À RUA DUARTE
SCHUTEL
DIRIGIR_SE A RUA F};I.JPR SCHl\1IDT, 3,*,
SALA 6.

U fi
ii A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare- li
Ilhada para consertos. reformas c pinturas de f
11 qualquer ·tipo de bicicletas e u-tctctos. contando
11 para iS80 com um corpo de mecanícos e pintores
ii ettnmentc especializados.

JOSÉ SCHWEIDSONDR.
Deverá chegar i\ Ploi-ianôpolia, 2n, ren-a próxima, o

nosso conteruâneo, DI', JOSÉ SCHWEIDSON, residente,
...qá muitos anos, em Ourtttbe.

Pretende (I DI'. ISchweidsoll passar entre nós O mês
de Janeiro e embora seja em gôzo de férias, atenderá os

casos clínicos da especialidade da qual ê um dos mais
renomados médicos do país: diagnóetíco do eancer- na

pele e tratamento dermatológico em geral.
Uma feliz estadia na nossa Capital aãc os votos quo

spreseutamos ao Dr, José Sch'\\'eidson.

Vende-se Dois Lotes
Os lotes são ligados, com um total de 23,75m de

irente por 29,OOm de fundo, em esquina, localizado!;! llas

proximidades dn Escola de Aprendi:zes Marinheiro.
Pre�o de ocasião. Pagamento à vista.
Tl'atar fi Rua Presidente Coutinho 11 - Telefo_

1H� 2215.

URGENTE - VENDE-SE -- OCASIÃO
CASAS
Vende-se duas, situadns :\ rua Francisco Tolentino.

nOs 4 e 6, medindo 10x18,
Local excelellte para construç:io fie edificios de

apartamentos ou nl'mazém.
TERRENO

Bic,icJetas BEKSTAR, II ullima palavra em bi·
II cicletas, encontram'se a vendn na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Oa tamanhos e pelo II
II menor preço da cidade. Rua Conselheh'o Mafra II
II 154. \I

CORRETORES
PRECISAoSE DE 5 ELEMENTOS AJ�TAMENTE CAPA
CITADOS, DINAMICOS, ENTRE 23 A 30 ANOS Dt

IDADE, CI INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA, APRESENTA
CÃO IMPECÁVEL, PARA TRABALHAREM COMO
nELAçÕES PUBLICAS EM IMPORTANTE REVISTA
E JOR::\'AL DESTA CAPITAL. POSSIBILIDADES DE
GANHO SUPERIOR A CR$ 30,000,00. INúTIL APRE
SE�TAR-SE NÃO POSSUINDO AS QUAIJDADES EXI
GIDAS, TRATAR NA RUA JOÃO PINTO, 9.

�

1) Assuntos de interêsse pa.rtidário
DIA 4 -- ÀR 10 horas

1) Eleição do lio\'o Diretório Regional
As 14 horas

J _

1) Po�se do novo Dil'etório
Às 20 horas
Encerramento.
l\lloriAllóllolis, :U dÓ dezembro de lD60

Erico Muller
Presidente

II A RAINHA DAS BICICL8TAS, acha-se apat·e· II
II Ihada para tonsertos, refOl'mas e pinturas de II
II qualquer tipo d(' ])iciclalas e tl'iciclos, contando /1
1/ para i::;so com um corpo de mecAnil.'Os e pintôI'eR 1/.
li :lltnnH'ntc r;;)1c('i:tlizadg..,. II
1/ - - - - - Ir

II C O N I E CE U,... SIM ...

I)Or WALTER I.ANGF� �ll'a, ramíltc uma pequena teção de Deus, c, por êase �lrovidenciou as luzes ctr-
:-f,o 185 residência. Todos Os domtn- motivo, podiam dizer de .<J, cUhnws, po!'; atraídos pela

",Memórias de um velho Pastor" gOS, como ainda na noite de para sí: "mesmo .na mata
t Ilumlr.ação, mllhareg de va-

(Continuação e fim do númei'o anterior) um dia da semana, poder- virgem celebramos um feliz oga.lumes esvoaçam ao redor,Natal nos anos de 1887, 1888 e ISS!} na Matn se-ia encontrar, e efetiva- natal", oousando alguns nraaentet-
Virgem. mente -se encontra vla, na ca- ramente na ramagem da

NAT:'�O SE;:S'OEUS I:rt�e e�el�:tu��.nltlVO e con- ANO 1889 �:��s á����:d:: ����. o���
Continua �erigrinando em multa caÕhac}J.. Encontram Do ensino do canto, -C0!I10 NATAL NO PATIO DA OASA padas. Maior claridade me-

minha companhia,
.

a uma muitos homen!l desaImaõos diz a senhora Pastora, eu PAROQUIAL 1hor iluminação goze� os
região diferente e que já es- em cuja 'Companhia, rarre- liquei encarregada .. Na época três primeiros bancos o�de
tá povoada mais densa-

I
ando celebram o seu Na- do Advento faziamos exer- Seis anos temo,R sido ser- 'Se aglomeram as cr{ança.,.

mente, Os habitantes são tal. serão êíes de faro tão ciei()g assíduos dos coros e vidas pela escola provisória Brilham. Quai� estréias os O·
todos Jídímos I.".grlcultores a-I desalmadosç Ou talvez, jveínae cencões alemãs. As �-,proveitada como casa de 0- lhos infantis, porfiando com
temãs e lá veremos como e, muitos dele::;, estão aqui somando {'U a porta e en- ração e toscamente construi- as lanternas acesas no seu
fCftejado o Natal. Eles mo- precisamente porque cêc toando: "Stílle Nacht, Hei> da de palmito, Agora, po- colorido enquanto declamam
ram, no longe de extensa es·: c?contmm cousa melhor, ou lige Nacht" ("Noite Feliz"), rem, � ação lias tntemérles os versos natalinos ou nnr
trada, muitos ainda em suas. vieram para esquecer? En· da dtretta e da esquerda sur- se fazia sentir sôbre R!; pa- ram as histórias do nasci
pobres choupanas õe palm.·t�o, dever-se-Ia flmpala·los, giram as cnanças da. escola redes de modo cue na eml.\mento do Salvador Ate pa

�o�lr�ut���le� ;:�as fae t: �:�s :o�err�o�: ao�la:;;��:� I ��elcór��e cae���;e���m,o��: f�;�Cl:O d�el�::p:a�es���� ���a�u:R'n!�ta�ue��mâr�:'Se
tece uma OU outra -estcên I trabalhadores o necessártc 1 casas ou nas plantações De mento, todos eram cbrtgados com tl�l encantamento a en
era de alvcnar.'.l Todavia, o para a substatêncía ampa- -ase em cíasa se extendIa o a sair, procurando abrtgo ao caram Enquanto o pastor •quadro que se nos apresenta la los, porem, com a men- canto, entoando alegrem1hte '�I Iívre Dispondo de rrun pronuncia 1\ sua prédica,
em seu mtencr cuase nao sagem 'HoJe vos r,f'sceu o

II
;pela matana afóra Na nor- guados recursos, tol, entre- cantando toda a comunidadedifere do que rct descrito Balvadcr!" Precisamente te santa a nossa modesõn e" ta.nto, dado tmciar a cons ou as crianças !.tlternc:d<>Os pais e os filhos mais ve- nos anos deCisivos e cheios cola mais parecia um co' trucao de uma pequena I mente, dando lugar ainda alhos amda rememoram como de renuncia dos pnmetros nueíret. Não se economiza- greja de alvenaria de estítc soctecace de Canto, rccaucelebravam seus pensamen- tempos serta tal mensagem 'varn, as palmeiras e como digno e Que brevementé'<es- zada à Iparte em um caratos p_'.l'a a importância das duplamente necessária. JUR' 'não havia Lasoatno era cô- tara concluída. As aulas' e ruancnão, onde no-temcomemoracõcs. Deve essa ta:nente encarecendo, nos modo e rácn fincar os pal- os .servrcos divino!; domini- brincos de princesa; o côroclrcunstâncía rporventura primeiros cinco ou talvez mitos no chão. As palmei- cais erí.m ministrados. du- as vezes tinha o estranho

causar extj-anhesa? Há "eis dez anos. a consequência será ras eram ligadas por florões ra.!'te a construção, na espa· acompanha:m:ento do cI'icd
anos já estão localizados no o alheiamento dos novos e as paredes, então nuas, çosa casa paroqUiai Porem, do!) grilos ou do coaxar d<1s
lugar, Igreju não 'existe. A imlgl'émtes de Deus e da pa· eram OI namentadas com fo·

I podem ela pOi ventura rece· rãs Que mal.� 'parec}J.m u

'l.ocalldade
mais 'próxlm'.\. on- la�ra divina e, assim, o

1eS·llhagens.
?bviame,nt:,. não I

bel' todos quantos comp.3re, martelar

SÓbre.
uma bigorll9

...
de é anunciada a palavra de; teJO do Natal verlfica'se na faltava a mde�ect.lve, arvo- cem pelo mato? Então rea· Ao redol', envolta em pro
Deus dista l(!uatl'O horas rie venda e não rh Igreja. E o� re de natal, nao podendo

I lizaremos a festa ao ar livre. funda gravidade, encontra·se
Jornada. E' verdade que três

t
pOUCOs que I'ão aderem a tal ser um pinheiro sel,:a um! Na entrada do pátio paroquio a sombria 110resta, contra::;

já dispunha de um :simuTa· \ estallo de coisas, mas que ,pé de mato da capoeira .. ai pende encimandb a por- tando com ',:s lumlnarias
cro de escola. Um antigo al- ficam em seus tug.úrios, que

i Qda.ndo estavam acesas
��s i ItaLda 'uma brilhante es' das gentes sablsfeitas, Então

faiate enslnára durante ai-I amam uma modesta arvore velas, veriflcou·se um del,-a-' trêla n�tallna como que um cada qual muito de sua 1;1Il�
gur_s mêses as crianças, na de Natal com algumas veloJ!;, : ,gradável incidente, poiS �m.a : convite suge:�tivo:'l rodos t.erna, 1'�gt'eSRa aos lares,
lei�Ul'a e na escrita. Foi de ,lendo em comum as histó- cobra venenos.a l,.,nlnhala.�el.quantos pasSarem pelll es· pua acender, 'também lá, a
duração efemera, pois a ce-- 1'ias natalícias, esses ti.!!- na sua ramagem, e poderia

I
tll_da_ Um 'CÍpre.<:te, ('xlgen- árvore de natal; todavia não

��:::�:�lS�enã�O��::elll��� �:��c;�st:o om���a�anam�:�i: ��ta��:a��[����: e d�:� I !�f:�ad�ei�o!O j�����o::� �:���ae�10::r��i!�téri;0�5�
va, Depois chegou um mo- "J.. vltgeml rentes à mesma Morto o

I' JamplOes colondos e uma suas ál'ia;;;.canÚ.:ldas �m côro,
ço, alemão novo, para a f:;'ilS' bIcho peçonhento, duplIca lIles colocada na frente des' executadas com maestria
'se dos imigrantes oe com a· ANO 1888 dos fOlam os motIvos parCl 'sa alvore ce natal, orna- (eram teuto-boemios muito
l!,ueles ares 'pretensiosos tão Ique lendessemos graças a mentada com tlõres e fo dados a música). Pouco a
conhecidos, Pelo cartão de NATA'" SOIl.O SIGNO l)A Deus E quando :omeç�"m llhaogens, serve de altal Os pouco extinguia-se o alumi-
'Viogita intitulava--tSe "candi- , ALAyRA DE DEUS I a ecoar as cançoes natah

I
bancos foram ImPlovlsados nar das lanlerrJas e a vôz ....

dato em ciências naturaIs" , telas Juntamente com os co-
com taaoas sobre e�tacas do.<: cantores perdia'se nas'

era, assim um homem estú- Coo () e diferente o NatClII rais da comunidade, aco�pJl>o fmcaL'"s no chao To(lo o prlfundidades das selvas;
dado. Após sei'S semanas foi na m.ata vugem quaor:do e In�ados pelO lf ....,rmomo, local esta rode<tdo de pai· entretanto, perene fical'á pa- �

desPedido porque estava celebrado no melo de uma iquando fOI anunciada a duas
I mitos ligadós entre si por l'a mim ê,�se qu.adro de mi

'Q.uase �empre embriagado. comunldad"! cristã: No m€to1rrvezes mUenar e sem?l'.e pe-:meio de cipós: llOS quais.os !Il1'J, vida na floresta vir
Com. um "engenheiro" a ex- da mata foi locnlizada uml 'renemente nova histona do

(fiéis dependuram 'Suas lan- gem, essa noite de Natal no
periéncia foi pior e depois, com�idade oeristã. Viera \:"aSCimento do Salvador, aSI t-ernas que porfian} cÜ'ml O pátiO paroquial. Feliz Natal
não ,havia mais escola. Que da Rússia. Em conjunto,. ocriança.s, umloi, POI' uma, i luar na 'iluminação do alll- - Natal na mata virgem.
:'l'lHagre quandO um colono vieram talvez em número ]'iam dizendo sua� �odas e

biente, Deus, êle' Dróprlo,
hO·Je. diz aos fUhos mais ve· de 140 à procura de um no- !suas sentenças alUSiVas, ca· -----__:_---------------------

���s�.�'v::��,,�es���a:.���Na� s;'� �::tot�C::P::�d�i�h�:;�:ll�:_a :��::�Jn:::e:�a�I�: MOl ÉSTIA DE SENHORAS
mulher lfica em casa �ui- redige. MOI'avam, nos

prt.\ E!-?,tão olvidar .que estâvamo�
dando. dos filhos menores, meiros tempoR, sob o mesmo VIvendo no seIO da selva. lia

chegam os outros ao destino, �:� '��r.�ar;��il��' ���:tt�� :�:e�nãZpósdet:�rr:i;O' d:i�.����.: u:�a�a���ha�:m(��;)h� 'palmitos, que servia de es-l bada � primeira arvore, c�m
•

d N
'

I d I j levatfdo 'o coração cheio dc alegria As regras dolorosas podem ser�evltadns com o uso do�:i�Oe:�ta:a v:;:e�;rc�.v�n; '��n�lae ume an�r�:�a que fos-
I
cada qual regressava ao lar: SEDANTOL _ regUlador e tônico de ação sedativa e de

lI�gulça fresca e cachaça. se levantado para sí e pal1a
f
convicto de estar sob a pro- _comprovada eficiência no tratamento das dlstnenorréias,

COLICAS COLICAS

SEDAttTOL

'"�_'-�"....:,�t.��,,��:�� .,-" ....siíIII,.����.�a�= �.���.�w*��*.**.***�******�*********.******* •• **************.*.

super.,46c
* com tarifas reduzidas

diàri-amente a:

CURIIIHA-SilO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da_ manhã

I

�_s 16 horas 1

VARIG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE, na Boite Convento",
em Aruranguá, acontecerá

um "show" com O conjuu
to "Monlfln Rouge" e Leda
Figueiró, às 22 horas. O
cotunb-tn agradece a gen
tileza do convite, da Dit-e
{oi-la.

ELfZ"-BETH Gallotti, (D.
('ecili;l de "Lição de Bota.
r.ia") personagem de Ma·
chndo de Assis, que brilha
no eHpetaculo de estréia
no Teatro Nacional de Co
média, na Belacap, está de
narabens pelo sucesso.

...\ gracWsa ciiritibana, Norma Raspolt ,
re

presentando o Papai Noel (nossa Nova),
mês de dezembro, no Desfile das Estações
renlidado no dia] i p.p. no Lira T. Clube,

NO DESFILE das candi
datas (10 titulo de Glamour
Cirl do Sul, com automó

leis, haverá o Grilo de
Carnaval das Escolas de

Samba, "Protegidos da

U Pr-lneesa" e "Filhos do

n Continente".

A GRACIOSA Maria Jen
nete de Ofiveíru, aluna
íntemu do Colégio Nossa
Senhora Aparecida, da Cio
dade de Caçador. encon-

�1�:I�'�:i��nd�o:� S��lsf�I�.���
F.S'I'OU providenciando
Il:u'a esta !'!emana, a Ex·
)losiçilO de Fotografias do
Def'.fih,' das '�Estações",
que mnrcou um sucesso no

Clube da Colina.

o DR. ORLANDO Borges
8chroedel', aniversariou 6.a
reil'u p. lI., comemorando
!HllI data, com um jantai'
n(J Oscar Palace Hotel.
rl'e�entes: A elegant.íssi
ma Snl. OI'lando (Maria

Helena) Schl'Oeder; Sr. t'

sra. Alfl'edo (Joaquina)
8rhroedel', Sr. e sra. Os·
:11:11' I Hosedettel Schl'oe
der. P:l1'Hbens pelo acon·

!frim('lnto ..

�i�Z!loC··\.:�;n��' d�un�!���I�
b.t;í C'ir('ulllndo Ilela Cida-
de. t

() H1W'I'INIIO Rlizabeth
l1ayel' JOI'ge, está acont·
,cndo 110 Bnlne{u'io (I,�

I
('ilmhOllu

�! Aell�: '�)r����aatl\�:I��1 aes.�
Festa da GlamoU! do Sul

,

Ji':\I("ONTRA SE nesta C.I
I'lt,lI" o SI e �I.\ DI Teo.
dUCIO Selllco Atellllo, des
t ,c:ld" medl�O da Belacap,
filie que I leiam pala pas

li .';:11' as fe.':las'dc fim de ano.

o ELEGANTE brotinho
de CUl'itiba, Maria Cristi.
na Fernandes está eh-cu
l.mdo pela CidPde.

o "UADAR" jantou no

Ouerencíu. com o Sr. e

ara. Manol\) (Teresa) Rim

hau. .sextll.:!Jeira p.p .. Gos
r ou muito du Coquitel de
t nnm râo .

lJELENA Simões CO�TêA,
uma bonita Ictrinha que
n.el'e.t> um grande desta
(lue na cblulla ''Radar''.

HOJE. o Radar vai acon'
lccer 1111 l)l'aia de Coquei_
I'US, Hmanhà em Camburiu:

estudando a Festa da
Rainha do Atlanlico Ca
tnrinense,

AGRADEÇO o telegrama
rle Bôas Festas do Sr. e

st-a. Arno (Adelaide) Buer
e")', de Blumenau.

1\IUITO bonita a decoração
de Natal, no Restaurante
do r.lra T. C., conreccío
ronda pela Srta. Olga Lima,
que nõresentcu sugestões
mara\'ilhftsas.

FLORIANóPOLIS, DOMINGU, LV de Janeiru de l!HH
---------------------------------------

_,_

[@LUNAtCATOLlCAI
A. SCHMIJlT

CONTRA

DÔR DE DENTES

Disse então Maria.
- Eis aqui a MI'Va do Se

nhor; FAÇA-SE EM MIM

Di-/. urna lenda que a to- SEGUNDO A TUA PALA.
dos os candidalos ao casa- VRA.
mentn com Ma:ria foi pedido "Em consequência disso

que colocassem na arca do esta palavra entrou em Mn

templo um bastão. que mar- ria gantísslma como uma se-

�:�ooc��et:n::��� ��:O;:i�� I :�n;7 q��er:� nãeo ��C::eêb!�
por Deus.

lo
Verbo em espírito?" (Bos'

Eis que o bastão de São suetj.
José floresceu, e, com isto, Tão extraordinários são

ambos compreenderam que os efeitos da fé, que pode
era da vontade. de Deus (IUe I PI'CdUZil'. consequências se

üzessem os esponsais, melhantes isto é, prodlgloa
Sinal é de que se os nu- de abnegação e operosidade

bentes devem chamar a nas almas verdadeiramente

Deus na pessoa de seu re-
I
cristãs,

p.resentante, os nubentes por
sua vez, também devem ser UMA GRANDE LIÇÃO
chamados ou assistidos por DE CARIDADE
Deus.

PARTICIPACÃ�O-
Martinho Santos Feli� Lenser

e ara. e ara.

Part icipam aos parente.'; e pessoas amiga.'; o noivado
dr. .';eus filhos -

MARJ HELENA e EDENIR
NOIVOS

Fpolis., 24/12/60

«conunuacêc)
OS ESPONSAIS

Ademru- c vnlquiria

Continua o mesmo evnn

gelista:
ANUNCIAÇÃO DO NASCI. 'Naqueles dias, pôs-se Ma-

MENTO DE ,JESUS ria a caminho e dirigiu-se
com presteza às montanhas,

O Evangelho de Siio Lucas em demanda de uma cidade
conta-nos o seguinte: de-Judá. Entrou em casa de
"Foi o anjo Silo Gabriel Zacarias e saudou a Jzabel.

enviado por Deus a uma ci. E. assim que Iznbel ouviu
dnde da Galilêia, chamada a saudação de Maria, exul-

�:���;' cao�m�mV���:�, d;�;1 ���b�lm;���En;Ase��e��;p��
nome José, da casa de Davi:

I
RITO SANTO, exclamou m

O nome dn virgem era Ma- altas vozes:

rin. "BENDITA :ÉS TU EN_
Entrou o anjo onde ela es- TRE TRE AS MULHERES

tavu e disse: EU TE SAú-. E BENDITO t:.: O FRUTO

DO, CHEIA DE GRAÇA; O. DF TEU SEIO".

SF.NHOR É CO�TIGO.

IA estas palavras se assus- _'" AVE MARJA
teu e.a e refletiu o que sig-
nificaria esta snudaeâo. E, assim, foi composta a

Disse-lhe o anjo: Não

te-Illo�sa
oração - AVE MA·

mas, Maria; pois achaste RIA.

graça diante de Deus. EIS O anjo ao anunciar li Nos
QUE CONCEBERAS E DA- sa Senhora que ia ser li mãe

RAS À LU� UM FILHO, A de Jesus diaee :

QUEM PORÂS O NOME I
AVE MARIA, CHEIA DF.

JESUS. Será gr-ande e chn- ORA.ÇA, O SENHOR:f: CON
mudo Filho do Altissir�lO; VOSCO; e. �anta Izabel ao

�.���' :eSs::h�:i l�:vtr:ei�1 ��eoer�el'c�n���l��ud:e Nossa Se'

nará, eternamente eõbre a

I
BEN�ITO É O FRUTO

casa d� Jacó e o SEU REI· DE VOSSO VENTRE.
NO NÃO TERA FIM. O acréscimo salutar ado-
Tornou Maria ao anjo: tado pela Igreja Católica,

nA-;c�;��� �:ri�t?�) iste �el��:D�t��:o�:f��R���
- "O ESPíRITO SANTO PECADORES, "AGORA" ..

DESCERA SOBRE TI, e, a! Tantas vezes quantas, pie,
virtude do Altíssimo te fará ?osamente, recorrermos a

sombra. Por isso, o Santo! tntercessã., de Maria.

��=m��oti �AS���:O s�� I
(continua)-

DEUS. Também tua parenta ESTA COLUNA DESEJA Ã
Jzabel concebeu um filho em lrr.ODOS OS ELEITORES E
sua ,:,elhice e já e!;tá no :;ex'i,COLABORADORES UM ANO
to mes, ela que pasS!I por es. DE 61 CHEIO DE FELICIDA
téi'iJ; porque A DEUS NA_II .nF..JUNTOS AO SEUS FAMl
,DA Ií: IMPOSSfVEL". LIARES. ' ..... SALVE 1961!

TERÇA-Feira vou apreaen
tar a lista dos Treze Mais
Elagantes .de 1960. Quatro
já sã ) conhecidos. Três jo.
vens fnrfio parte ..

NA PRóXIMA semana a

presentaraí as Mais Ele
�anle.� da Cidade de 1960,
cor-respondendo a lista das
Treze Sr-as. Elegantes de
Sautn Cntartnn.

PARTICIPAÇÃO
Yvn. Mar-in Eugênin Jnnu Rrigido Alves

Martins e-

Nalaliu Sertornto Alves
participam nas parentes e pessoas nmtans o noivado ele
S('lI� filho.';

Fpolis. 24/12/60
noivos

PARTICIPAÇ,ro-
Luiz Bertull Frederico di Bernardi

e e

Wildi M, Berl.oli Cecilia R. di 1Iel'l1aI'Cli
participam ao.'; psn-entes e jessoas amigas o contr.uo

de casamento de seus filhos
Lotarto e Cecil!n

noivos
FpoJis. 24/12/60

PARTICIPACÃO
Quizay Carvalho dos Santos e Leda 'Mariza ('a�i,<;jto

de Oliveira, participam aos parentes e amtao, de seus

pais. e seu contrate de casamento.

Florianópolis, 20 de dezembro de 1960
Rua Boçaíuva 210 - Aua Ângelo La Pot-tn 25

Florianópolis
------------------- ----------

PARTICIPAÇÃO
Elpidio Dutra vva. Manoel José Viana

Corina Dutra

Participam aos pnl'entes e pessõas amigas o contl·a.
to de casamento de seus filhos Rute e Rosnlvo oco I'

riclo no dia 24 de Dezembro
RUTE e ROSALVO

NOIVOS
Fpolis., 24/12/60

PARTICIPAÇÃO
Frnnci�co ]\1. (lo,; PmzereS Sih'ino Ru!'!si

e e

Onélill Cunha du... Prazeres Alcet-lle C. Ru!?-si

Pnl'Ucipam ao� .';ellS parentes e pe!';sôas de sua.'; re

laçõc.'!, o contrato de ('asamento de sel1� filhos, Hamil-
ton Co- Rusi Mel'Y

,

Hanlilton e Rusi Mel')'
Confirmam

Fpolis, 2.·1/12/60

ANIVERSARIOU ontem, o

Sr. ucrmtntc Daux Boa,
buid. A C01UIH1 felicita-lhe
pelo acontecimento.

O DES1'ACADO Cronistn
Social. Flavio Carneiro dos
Diários Associados de Pôr
lu Alegre, acontecerá na

restn da Glamour, nesta
Cnpitnl.

O LIRA T. C., "ai in augn,
rnr a Eoite no próximo dia
otto e no dia 21, fará o

Cl'ito de Carnaval.

o SR JOSÊ Mussi, assu

miu há poucos dias as Iun ,

cões de Diretor Social do
Lira T. C_ Cargo que o co'

lunista exerceu até o mês
ele outubro p.p. Felicida·
dcs. J\1ussi..

QUARTA-Feira próxima, o

colunista publicArá o local
do Concurso ,para a esco- I
lha da Rainha do Atlântico
Cl1tarinense. Será num bal
neti!'io movimentado.

r:ORH�A�CHA-Xs 101·;
'iFIRE�TONE

-.

:'

Ji:
-

-;L� � '}""""1.'.1'
.,.1 �J".a.ti< .

�.
VISITE-NOS:

._

1 .....'d éOMÉRCIO E INDÚSTRIA

:iGERMANO STEIN S. A.
.

�ua��iro Mafra, �7 - Tel, 3451- Florianópolis - Sla. Calarln! _

----
_ -----

A!:'�:�'

que lhe asseguram
maior qUilometragem

J'Or cruzeiro I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_-_6_- I'_LO_R_I_A_N_Ó_PO_L_I_S,:..._D0l\11NGO, 1.0 de Janeiro de 1961

� Do."gu a. S..,bO.
Cllnl1:. 'h AdllHoo

I'AIUI8U
Curlo de j;IP,CIIIl.IO'o 110 80.1)1.
UI aOI SU9Ldoru da II'-dO,
(ServIço do prot. MltllllO dt .&.n.
cIr&dI). COluulU,; pela maDllI DQ

Hospital de C.,loI<1I.'II. IUQt 11M

tórIo, l RUI NUIlH )l_cilada, 17.

cblll Gama D'&�. 11.0 UI _ TeI.
ano.

.'

�t3:B'4Sê.m S ffU'IJuh#
(OIm(�·WIXI�IOllttTJO

OIClLlVI

t ...·I!MCIM.'......·n

DR. \VALMQU ZO�lII:n
GARCIA

DipLomado pIla 'IOIlIdUlI N.....
ar.! OI lIedlolnl QI Unlf_ldMlt

ElI.lnterno IKf OUlI.CW.O U ....,.
OI!CU,al_!lcol •. IS1r91� do prof.
Oct,vlo ROI.tTlllU" Llml). h·
Interno do Sentoo d. CU'U.II(II dO

HOlpltRl 1.11. P,I.T.C. 00 810 4'

J&lIelro. Mlalco ee HOfPlh.l 0..

CUldfllae. dI .".foI4..:1. Dr
C.rloa Carl ....
DOENÇAS o. saNHO""II
PARTOS - OP.IAÇOU -

PARTO S2M. DOR pelo muOdo

COnlllltórlo; RUI Joio PUlkI a. 10,
d ... 1(1.(1(1 U 18.00 horu......1lItt
DOm horu mu_... TIleto••
aOSfi - B..M.d"IDOI.: .... 'Q.Ó.Sl
'Il:!tl-llloourl a. UI.

�NSINO-
A VEMDA MAS

BANCAS OE IORIIAI�

E REVISTAS

OH. LAUIW HAUU"
CLINICÁ tu .... ,

EUleelllllull ,m mOI"'lu III S-
n!lor•• � .1&& IHlllitl .... cur. r._

'llerJ "utnlecçõ •• �d... cra_1ole... elO �PU61ho ,'QII.O_lUl.nirtO
em .wbC-I O•..�o. On.llfu 00

ap.'';IbD Olg...\.o. elt' .al,ma

nervOto. 80r,,:0: lO'" ,. 11 •

�'. AI 6 bon.

llua Tlraelllnt... II _ 1.0 delU

- Fone S24.� a ..lellnell: •••
L.cerell CouUnho. 11 {CII,ea..."
[Ipanho

Dr, Hélio Peixol�
ADVOGADO

EscritórIo _ Raa J'ellp'
Scbmldt nO ::17 _ 20 ADdar _

Sala t.

Re:lldencla _ Alameda
AdoUo Konder nO 2'1

Caixa Poatal lOl.
Teletone _ 2tn.

VENDEDÓRES
Ofereço ollorlunidade
:t pessoas jovens que

(tI,eiram I�:tbalhar como

Vendedores Ramo Luc.ra

Uvo honesto interessa
rios apresentar-se com do
cumentos e ales lado de

eondula tHt Scnhor Anta·
nio Cario", 11011'1 Cruzei

__�._o_d_as 18 às .20 horal.

"O UTAOO" O MAIS A.NTIGO OIARIO 1). SANTA CATARIN+

Osvaldo Mello -- ,i'JAvlo Alberto de Amorim - Andr'\ll

Nil o 'l'adaeco - Pedro Paulo Maehao.o - 'lury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - certes A. Sllvelra Lenzt

COLA80HAUOKIS
Prof Bn r relrns Ftlho - Dr. Oawetdc Rodriruell Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prot. Cance da Coata Pereira -

?rot. Othou rI'Eça - Major IldefoD80 Juvenal - Prof.
Manoelito de Ornellu - Dr. Milton Leite da Oeste -

Dr. Ruben Costa - Pror. A. Seixas Netto - Waltel

Lange - Dr. Aryr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

DoraJécio Soare" - Dr Fontoura Ref - Ilmar Carvalbt

"lõiiSiiõiiCõiiiiCiiiiõiiSiiiiiCiiiiCiSii""m'?i'l
= �:�d:o�::sto:t�::a� ��lr���!e:. aosendo V. Uma

e. K VIE'GAS ORLE p U B L , C , D .. II •

I
Osmar A SChllrl.nwetm

- Aldo rernaod� - VirgUlo DlII

Advogado _ Ivo J'rutuoso

aIPS.S.NTAflIT.
IW "6Ir.HIA. :.'. U ANDAR I"ELEFUNK, 2248 .... r.... tac&- .,.. 8. Lan L\4.

8101- R•• s.a'.t Da.·ta. lo' - I.a '.'.r -

'hI. lIA..
!. pul. a •• VIl'r•• 161 -- e... , .. _.

Te!. U-8'..
u..r .... te. T.lepiflc. da UNIT.lI f'1lII88 tti-PI

AO.NTmI � CORRII8POilD.NT••
•• TiMI.....obJdptol" '�ANTA CATARINA.

.!.1I11 II C _ J.
.... ,..", coe•• ,ala, d. aur4a r••• t.Nla •• ",.,

DENTADURAS INFERIORES

vcnde.ve ótimo lote, sito à rua Urbano Saltes.
:11(',1 100 m2 tntormações Edtttctc Montepio,
3° andai sala 305 - rouee 2::\91 - 2867

;"---;---"!--�------;-"":-----jOlhos - Ouvidos - Nariz e Garganla:Indlcaour Profissional: DR. GUERREIRO, DA FONSECA
•
a la �I 'I RATAi\[ENTO das SINUSITES sem operacão por

UH. HEN1u�u": �K�C� - - - -���D��A��E':l�� - - - W:-ULTRASOX e IONISAÇÁO. EXAMES dos oíhos e
. RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.

"'"te,, MAJERNIDADE CARMELA DUTRA EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO_
, OgRNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE-

fERVlrO DE RAIOr X RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

J" J SIXUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

]{(iIIIOlugistM: ORS, A. J. NóBREGA DE OLIVI�IH.' todos os HOSPITAIi.'3 de Florianópolis.
.

BWALDO J, R. SCHAEFER CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 {em
io:samell do Estômago _ \!e�lcula Biliar _ .In. _ (rente a Radio Anita Garibaldi).

Toru - OSSO! - Intestino, ele. HESID1l:NCIA - fWA FELIPE SCHI\1IDT ü9 -

IIh'\I'rosalpiJlgografla _ Radiugratla. Obstetrlra FONE - 3560.
tGmvldêz) - Rlldiologia PedJátrlea.

IlISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDO

ENDER1tÇO: Rua Irmã Benwarda e/n. OnlbUJJ " por
ta (AJmte. Lamego) ..

APRfNDA INGLES
com o Prot. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
E!p�llllilb em moléstia. de &DIa • recte

r ... tamfln\o de hemorroida., !I'\ula., ate

Ctrur.la &D&l
CONSULTORlO: - PAla CeI. Pedro Demoro, 1&�3

Eatrelto

METODO PROPRIO
VIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON Escrilório de Advocacia
RUi> Felipe Schnlldt, 14 _. 2.0 andar _ 1"IorlaOOpolb
Dr. Acácia OarlbaJd1 S. Thiago

CIRUROlAtl DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTDS DE CANAL

HORARIO _ das 8 às 12 e das 18 li" 20 hOTEl.'

HORAS MARCADAS ,_ das 14 as 18 hora,
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

Dr. Evtlásl0 Mer, oeoe
Dr. José de Miranda Ramo.

aueetõee Trabalhlst8.'l - ceueee Clvel!.. ccmercrets. cnnn

caís e nscets - Administração de bens - tccacac e sen

!la de Imóveis - Natural1zação - InventArlos - cobran

ÇIl8 _ ccmecüroece: ellcrllas, ba.hmçoll. au'llae.o � �rtct..CLINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

I
Angustia - oomprexcs - Ataque! - M

tnll�·1
Problemático areuve e sexual

Tratamento pelo etetrccnccue com anesteste _

rnsunneterapte - cerotcaotorepre - Sonoterapia e

PSI��I�:���1�08 PsiquiAtra! _

t

L O T E S
�: ;:;���:�E��:�6E�A Com grande racíudade de pagamento, vende-se Ioa.

DR IVAN BASTOS DE ANDRADIt
a longo prazo sem Juros, Slt08 {l rua Laura unhares, pró--

I
xímo a senuencíérta Podendo o comprador conatt ulr iua

��:e����AASv'e��: ����ol�:;��� 2811 i casa, Imediatamente.
_ Sala 3.' _i Vendas: EdHlrlo MontepIo S.O andar

1 Cl•••��r:�:=:�� "...J F_0_"_'_2_39_'_'_28_6_7. -------

LOTE

Apartamentos: ALUGAM-SE,·..••........�·····......••..........··r
nUO!O JURíDICO :

I
:
·
·
·

tle i
i

Correspondent.e.: :

� ����<��R��lD06 :���ANEIRO !
• .'ROENTINA SAO PAULO :
: Ed. SUL AMillUCA 50 andar :
I FaDes: 2198 e 2681 i
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MauriciO dos ReiS - advvgado
Norberto Bnmd � advoga dI,

Advocacia em geral no l<::-;tado
Santa Catarina

Alugam-se apartamenlos de fino acabamento em

predio l'ecem-construido, com espetacular visão pano'

râmic:<l da baia norte, ponte Hercilio Luz e todo conti_

nente. Apenas dois apHrtamentos por llndal', contendo 3

dormitórios, àmpla salll de jantar, banheiro completo
cozinha espaçosa, terraço de serviço com tanque, qLHll'
to e w.C. de empregada e gAl"age. No." funflos ótima

pnlia pal'a lJanhos e ótimo local de pesca.
Ver à l'ua Almirante Lamego c trataI' n,1 Joalhel'in

i\lu!lpl' �l rua l'rojano 4-C.

-

V E N D E-S E
VENDE·SE oUma .caSa sita a rua COJlstlllell'O Mafn.

170, com boas dependências, claras e urejadas, fõl'l'oS em

a:to relevo, soalho de tacofJ com desenhos, lustres, glóbm
lampadas e grande quintal. O t'eferldo Imovel esta m

alinhAmento e desocupado para pronta entrega. Negoch·
urgente. Tratar na mesma com o proprle!árl0 a qualquPI
hora A venda e Ilor motIvo de vIagem

( A N C E R DA P É L E
IlJlagnÓl:iti-co e tratamenlo)

UOExÇAS DA PELE - SfFJLIS UL':P1LA_

ÇõES - PL.ÁSTICA ABRASIVA

DR, JOSÉ SCHWEIDZON
-MEDICO
Assistente da Ctfnica

j)\'n�;lr\Ológil"ll I' Sifiliogr:i.fi,a da f.'llculdlld(' de Medi
cina do Parann

CO;':SLLTORIO: Rua Trajallo, 2ü - lO ;uld.

ATENDERA' DURANTE O M€S DE .JA1\ETRO

TACOS DE LUXO - Comunicação
Industria de Madeira TACOL1NDNER, estabeleci

da em Joinville informa a seus distintos fregueses que

fNCAS REPRESENTAÇOES LTDA" estabelecida nesta

Praça Ed. Hotel Royul, deixou de ser seu rcpresentante.
PAra qualquer pedido, ilustl'açàO ou consulta sobre

TACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc, queira dirigir-se
Jiretamente a Fabrica Mediante pl'eços especiai8.

Praça Hercilio Luz, 270 Fone :132 - J�
ClíNICA DENTÁRIA
DR. LUIZ C. SltVEIRA DE SOUZA

Ilnl:Ar:IO: 2as. - 4as. e,6a:\. - (tns S,:JO às 11..'.\0
horas
��as. e 5a;;. - das ! 8 à!i 2U,00 hO!"iI.'i

DR. JORG:� SEARA POLIDORO
110It,i.HIO: 2as. <las. e Gas .. - das 19,00 lIs 21,00

horas
3a8. e 5as. - dn" 8,00 às 11,00 horas

·CO:\'SUJ.TORTO: F'elipe Schmidt. 19 - 1° anelaI'
- sala 2.

SOFRE DO FIGADO!
Rinl:i, Nel'vosismo, Reumatismo, Priaão de Ventre,
lmpotencia, Cansaço, Doenças do Aplll'êlho Di

gestivo, do Estômago, Doellças Epáticas e para
outros males! Não Desanime! Peçn.·noa hoje mes

mo, se não encontrar nas farm:icias da sua cidade

Multi-Plantas - TATUABA - ou

Espedes Page
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIAO - DEN1'ISTA
_ Çlinica - Pr9tese - Cirurgia Butld

Raio X - Infra Vermelho

['reparo de cavidades pela alta velocidáde
RORnEN ,\IROTOR S. S, WHI1'E

Con3Ultório e Residência:
l:/HI .lerônimo Coelho 16 - ].0 anrtllr - Fone 2225

El'clllsivament'e rom horas marcadas

Ql,(J alguém disse, operam milagreli turati\"o.'i.
Laboratól'Ío Veg. Pagé

lllla Duque de CaxiAS, n.o 208 - rôdo Alegre
Enviamoli pelo ReembOlso Postal ou Aéreo,

,
.

".. C.......tr. .Itf..'ra, lia
r.lefona 8022 - Cu. Postal 189
.a..rlç. Tale,r'rke ESTADO

UIRaTUH
11Gb.. , d. Arn,d.a K.mol

G. K .-N T.

Oo::nlnrl}' Fernandu de Aqulao

K.OATOHIS

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00

A direção não se respousabiliza pelo.
cour-eitos emitidos Of',! I\rtilM!óI assinado-

Hicicletas HC,tstar
A venda em suáveis prestações mensais na RAI

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

Peças e acessõrtce, para qualquer tipo de bicic!eta,
pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, $0 na

RAI:\'HA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra,
154.

Se sua hicicletn está velha? IIi"tO se preocupe, leve

na HAINIJA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornará

novinha em foJhtl.. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
!S('rl'Íço rapido e perfeito, tratar (om Rodriglles e

[-'reitas ii run Conselheiro :\Iafm, 164 fundos

Dr. Helio Freüas
DOENÇAS DE 8ENBORA.'T 1
PARTOS - CIRUBOU_ _.!

.

CLINlCA OBRAL

Consultório: 8na Cei. Pe-

dro Demoro 1.627 - tstrel

Ito, das 16 M 19 boraa <a!) la

do da. f'-�mácla do Cant.ol.

Res,: .. 41ltOIl Saraiva, ·nO

'I·_ Estrelt.o - Fones 2322 e

&387.

LEIA
Panorama-
A fl:EVISlA DO PARANA

em tôdas as bancas

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

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

INGRESSEM NA FAB.E GANHEM Cr$ __

23.000,00 à Cr$ 30.000,00
Jovens de 16 à 22 anos, (\ EscolA de Especialistas de

Ael'on{lntic<l, fará de você:; Sal'gentos Espedalilitas da
F'õl"�a Aérea Brasileira.

Malriclllem-�e no CUI'N) Prc.parntôl·io Nottlt·no,. que
funcionará com início no mê!'! rle Jnneit·o próximo, em

nÓi'sa Cllpital. '

:\'ào preCisa ter o gin!bdo.
illf'Cricilcs para matrinllns c informações, a partit·

de :W de Dezernbl'o na l'1IA Alminmte Alvim, lD, nos
.lia,; úteis, das 19,30 ils 21,30 horas.

ARMAlEM COM MORADIA
\"endo a A\'enida Mauro Ramo� lÜ6, um Al'rnazem

de Sêe-os e Molhndos com ótima fl'egllezia a caderno,
bom mO\'imcnto a dinheirQ-

Aluguel tom mOI'adia sob contrato até 1962 _paI'
Cr$ 1.200,00 mensai;!. BlI;:e Cl'$ 500.000,00, sendo 50%
ti "ista e o restante em 12 prestações.

:\"egúcio urgente, não hfi intermediário, a tratar �om

o P!'olwietal'io no mesmo lotltl.
Florillllópolis, 12 rJ(> Dezembro de 1960

CARLOS GAINETE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Preparam-se
I-

i! '. 1 de Campeão dó Estado, I de Guerra". Todavia,

0I
uma guarnição bem cons-

e Imlnatorlas I tende posteríermente con'l Madinelli,,.n grande .rt- tlt uidn e adestrada nara

,,��,�r ,:":.;�":, ::'��:�'�'�'"T�;\ii"�;i�;"r;;��-a� :':1;' ;núlliomaspnssadns as festas de Natal: Ç[!S Armadas do Brasil", fi l

:C�;h�lI�����ti:'�� r;�n:�i:; i tel-em �ugar� na últi;a se-! Como anualmente' costu-I caíúva, Atlético, 'remandaré, do a meia do modes o Bocai

regatas eliminatórias que ��:�aeil':n::�S na aptta l

)mamús proceder, vamos

ele'IAvaí,
Paula R�mos e Fi'guei-: lúva•.. praticando -dereses

npnntrn-Iin 0$ representnn : O mais interessado nas
gel' hoje A Maior Revelação lFel)se,. cu��mndo .estupen-\m_agniflcas �anhat:ldo condi

u-s de nosso Estado às dts- dis ta
'

éld r
.. do Ano do nosso futebol. das extbtcões. sues Fulgu- coes para. Iigurer na lista

f (1�,�H'"SO�so'i �Od ·'tl�., J,a s'are. 'tanto cumprimos a l,"an�xibições deu-se con- ids revelações de 60. Foi, tu-
lJlliriS 11M;; limosas �'ovas _

e Jl" (1H OI. o I U o
missão com o maior cnté- tra ::I.tSocaiúva e Figueiren- discutlvelmenta com os vc-

O E. (. METROPOL ESCLARECE ��\n��dee�����n::'�ôb�:�: '��a;t�nt'�:ol�i'ed�;,vi:eeg���ic� �e�'d��:í �o���ar.at:r:li�:�:
Recebemos f REGULAMENTO SUGERI- posslvetg revelações de 1960, fransino e de pouca esta tu- 'no Paula Ramos, os três

0- ofício- que segue: MOS REALIZAÇÃO JOGOS que apareceram no futebol l�a', deu. verdad�iro "shw". Igrandes da temporada do

"(h-iciuma, 26 de dez em- DIAS QUINZE E'I' VINTE ilhéu. Guarany, Paula Ra- FOI a figura maxlma do es- onze Canarinho. Poderá em

ln-c de 1960. DOIS JANEIRO MEDIAN- mos, Avai, Atlético Bocaiúva, petáculo. Esteve com o 61, pontifical' como o me-

Hmo SI'. reduto- r-sporf.ivo TF SORTEIO LOCAL EN_ 'ramandaré, Figueirense, lo- "diabo" no coroo. Durante lhor arqueiro «e cidade.

fol_ol"illnópolis. rONTHOS PT AGRADECE- ram detidamente vasculha- Os jógos, demonstrou eran- Tem condições plrtra isso.

T'1'('�;1(lo,Senhol': .\[í)S CONFIRMAÇÃO". dos, com a 'intenção única de habilidade no domínio da MARCIO PINTO - oon-

Forrrtuiumos fi presente A Diretoria do Hercllío
de enc�ntra.r um, atléta pa- pelota..

Realizou joglad<ls d.e quistado ao 'remendare (a-

prua levar ao �onhel'imen�o Luz, telegrafou em resposta, ;·amo posto; DOcr;;��;; �r ���d�i��I���S �:::!��:ai:r��I� �:d!���ia����it� :i��po�:��
d� V

dSH�i 01�ciendo na ed;- � tegumte: 1 "I�esposta S�II P�u�:S R��OS por BETINHOo a prova sua versatilidade, bllidade e andou
.

jogando
;�,� o

e titu�o--MET�����o� h��!;1I1���Ula:en�:1l10:ispl��� do. ,Avaí Pai' �INHA, d� B�� Foi, enfim, o gra�cle homem a�xo doe suas .qualidades
lTF:Rrruo LUZ AINDA titulo campeão zona Sul Que

t ealúva TOTO e do Flguel- do Guai-any na [ernadu de

Ire�IS '.
Nao s: afirmou nos

SF,M SOLUÇÃO. cumpre-nos exigia apenas classificação .J'e��e MARCIO PINTO
'.
O !'- 60.

. Pl'lmel::os _ .�OgOS, ,�tuand0
injomiru-Ihes que conforme dois clubes para disputa tlétlco e o 'ramqndere nao BE�INHO. - D� várzea do loComo peao da eqUipe, pr-e

telegrama do Hercü!o Luz Ünmpeonnt Estadual t Es- apresentaram jogadores que Estreito vela dh-etamente ta e branca da metrópnle, A diretoria do Aval irá declarou que irá manter um

em n/podeI' �o mesmo não ludaremos
o

sua suge�N
s

pudessem ser Incluidoa nesta para o conjunto de "cobras" sendo ,-substituído em di- tentar, junte a .sua co-irmã, contado com os dirigentes
está estú interessado na fúr- voltaremos assunto é��C: relação.

.

do Paula R�mos. Não sentiu versas OPOl't�nidact_es. Mas, do Metropol a realização de das duas equipes para que o

mula para determinar qua l opcrtuua vg face cunrprem ia-! ,EURIDES. "". �UrgiU(.:1 I a e-ran�l� dírerence e a res- aos poucos fOi se fIrmt:mdo, uma partida amistosa nesta aS5unto fique resolvido em

o çllffi11eão da 7.Ona Sul, con_ sos já as!,;umidos", Ivarzea e (l1al fOI gUlnd�do ao

I1'Orul'd,bihdade.
A exem�lo chegand.o ao ponto de se <,anital, cujo match poderá definitivo.

il':lJ'iand? aSSi'IT'I, P-S têrmos, Ássi� sellJi), cremos que põsto de tit.-ul�H· do Qual'any. de Eurid:S, prO�l'ediu;, com Ç._Q,_nstitu!r err'J titular_)!bsOlu- sel'� efetuado à noite. Não sabe ainda o maioral
mellr:ionada nota. º Espol.'te fica definitiv.arnente solucio') IA promoção que o cam- ,�1. e�etua?�o .dos Jógos. Subs: tg_ do ,?osto, formando dupla Convem salientar nesta efecedeano se a d�isão se

�llll:e Metl'Opol...e quem ,nado qllal o clu,be e:;tá inte-' peo?ato foi se tlesenl'olandQ 1 tJ�UlU prlm.elramente .ao P?�"+d�, mel� de campo cQm_�- of*lrhmidade...que.. a eq\lLp� r&, em llm�'O�l mais partidas,
efetlllamente e"ta lllteressa- ressado em apontar o cam_

I Eundes. demonstrava pro- teuo Zackl com reais men- ,.meL Dele ct�pelCde tem mUi- de Cl'iciuma vem se .consti- pois tudo de.penderá da pala
do l1a solução, seniio veja- peão da Zona Sul. Igresso em sua cOl'reira de to:, .passando a seguir para .� a atuaçao de seu �o�- tuilldo como a grande atra- lira fiual dos presidente:;
mc�: Pela atençiio que >le dig-·futebolíta. Enfl'el1tou Bo-.mecho volante, com a con-!Junto. A tarefa de dommll;> râo do futebol catal'inense, dos dois clubes,
Em data de 20 do corl'en_ nal'e_m (lispensal' às in'fol'-:

. -

�'ltUSâ� ,de �élinho. N:sta Ide .meio de campo,_ requer pois mantem no momento - a-

te foi expedido telegrama mac;oes .supn\. sllbscrevemo_ • fun�ao, a.centou-se �md.g_ I�uit!a,
luta .e tenacld�de, a- um plantel dos mais podero- O Sr. OSl1i Melo, presideu_

pinn o Hercili6 Luz, .com co- no!' mm
'.

I
60ST � DE C AF E1 .mais seu ritmo � pa-drao de le� �o �als, con�ecldo da 30S, cont·ando em suas filei- te da Federação Catal'il1en-

ph à Federação. p.os seguin- atellc!Qsamente, _ • Jogo. Calmo, precIso nos lan- poslçao; _

ISSO MarCia, pode ,.as com. jogadores de outros 3e de Futebol falando à
te� térmos: "A FIM CUM_ Gilberto Oliveira ENTAO PEÇA GAFE ZITO içamentos, Bet�nho, inegàvel,./dizer Que.jII'conhece. �oi ou- Eslados. nessa l'eportag�m .declarou
PRIRMOS PARAGRAFO Sec. Geral .

mente COm�'lUlU um lugar ,tro dos CinCO revelaçoes que

I
- o - de<:conhecer as noticias de

UNICO ARTIGO SEXTO. j,le destaque na lista dIas .-apontamos, encerra·ndo a A promoção que fi direto_ que o Palmeiras de São Pau

l
maiores r�velações do ano, l-l�sta. Mas, o principal �bje- ria do Avaí vem de realizar lo jogar.á nesta capital Íl'en-

1 do futbol tlhéu. Um promis- tiVO desta repor.Uageml e a- com a cantora Neusa Maria te a seleção Catal'inensc,

!SOl' elemento de nossos gra_jpontar o _nome da MAI�Rlfoi. das �ais auspiciosa.s, Concordará plenamente

,madOS... liREVELAçaO DO ANO, razao _, pOIS o alvl celeste conseguiU com a exibição do onze ban
BINHA

--:- Coube ao trei- porque temos que optar por com a promoção um lucro de deirante, mas não poderá
! nador. Os-m Gon(klves, lan'- lum entre os cin�o relacio?a- : 35. mil cruzeiros, o_ que �ão palalizar novamente o .cam.

ç�r Bmha, na ,representação 1dOS. _? desportiSta n:m1go, i deixa de ser um mcent�vo peonato estadual para a for-
titular do Aval Futebol Clu- c01lsclentemente, �od�ria de

j
para futuras promoçoes mação da seleção barriga-

I be. Quando aceitou o convi- J:;pronto fazer ·a ,,i-ndi'Ca-ção?

I
desse gênero, verde.

:.te ,�a�a dirigir a equipe, o Pois b"€m! AP�s 'demOl�.àO,� Já se fala q�e � Avaí i.rã - o _

,tradICIOnal du'be aZUI'fa es_festudos, conferimos o t·ltulo promover em Janeiro a vm- O arqueiro Leio, que já
,1Ià<�a. em deplorável situação,lde �e�lce na mQ{�est�-nra.s da à �.ossa capital de T?a�s pertenceu ao Avai

I p�atJcamente sem jogadores'ltradwlOnal- agremi�ao bu- � um, gtande. valor do l'�dlO e ao Guarany e que mais
INlzeta, - promoveu Bi,nha e grina. Quer na. campanhla ao c�I'lOC�, cUJo nome amda tal'de se transferiu para o

:���i���h�o c���d�é�i: ::�� I���r�� :O�j::: deti���a:_ ra�,fo, revela:� �:r;;eSt�n��d����a�:�teS���
I cador, foi uma das bôas fi- !nis, Eurides, cumpriu �xtra- I O presidente do Figuei- lo Guarany desta capital.
guras do clube Idurante o re- !ordinárias exibições, merE>- rense, Sr. Tomaz Chaves Ca- As negociações estão bem
gional e r.làrte o Estadual I::endo ocupar o põsto que bra�, que leassurnlU a pie adiantadas, tudo levando a

I Na luc" pela classlflCacão pa ora lhe conferimos slden.cta do alvl negro, esta Clel que Leio volte a defen-
ra o estadual Bmha lpa- n.M desejOSo de lllcenttval em dei o aico bugllno na tem_
receu com oe�to des�a�ue 1961 a construção do está- parada de 61.

conespondendo a cçmfian� dlo do Furacão no EstreIto, - o -

1 que lhe deposimva o treina-
d€vendo reUnIr todos os A diretoria do Avaí irá

dor Osni Gonçalves, Foi mai meJ;llbl'os do clube a fim de mant-er um. contacto com os

téçnico que Marinho, dai: tl'Btar do assunto. dirigentes do MetrQpol, vi-

'l'l'tzão de wa escolha para Devem2s louvar o traba- sando a realização d,e dois

/figura neslh relação, 1C0mo � J'hQ .que vem desenvolve�do amistosos. UlJ1. �esta capital
integrante do "Leão da Ilha" , /"1j o SI. Toma: Chaves _C�bral : outro em Cn.ciUma em da-

Il'eve méritos para tal 1 c::: n:1 construç.ao do '9s!adl.O al- ta a set' oportunamente mar_

TOTO _ Na campanha
- �I-ne�ro e Just? serJa que o cada.

.

'apa�ada do Bocaiúva, sobl'es- tI) L I,lustle. d��por!ist� contass.e Ne�e senti�o será env�ado
aíu-se um elemento. O ar-l ..>\ com o apOio nao so dos alvi- conVite ofiCiaL ao famo:'lo

queiro Totó. Conquistado da I negros como .ta_mbém t]aquc- onz� da cidade dQ carvão.

equipe suplente do Paula' les �ue se �Izem bo�s des_

Ramos, o jo.vem arqueiro i portIstas, pOiS ,se aSSIm pl'O-
.

A .equipe do Gu·ara.ny irá

ganhou destaque gual'necen- I ��d;��.� oe;����'�s::I�:�I:t�� ��l�l���'l.l; �;u;::trçOaS�::���I�
boI na capital do Estado. tiva contra a decisão do co-

- o, - lendo de Santa Catarina,
Não se sabe ainda quando que lhe tirou dois pontos em

se:'á :tecidi do o título-pela partida de juvenis, dando

é pnmeu'a zona do certame es- ganho de causa ao protesto
tndual, entre Metropol e do Paula Ramos,
Ht::l'cílio Luz. O recurso já foi elabora_
Falando a nossa reporta_ do e encaminhado à Federa

gem o presidente Osni Melo çã() Catariuense de Futebol.

,FEíiz)1fó, fSPORTISTA! '- Ao inici�r-se 1961, quando Ilôdas ,as esperanças se.renovam, dirigimo::nos aos 'esllorlisla� de,Sanla

ca-�Itarina, diretores de ,entidades e club es, atlétas, enlim a lodos quanlos�faz em espirle em nossa lerra,�nviando-thes ,a nossil sauda
!ção e concitando-os a novos esforços em esporle em nossa terra, enviando-de ver, Santa Calarina cada vez mais Jorle,e respeilada no

cenário dos ,esporles do País. 10ue te nham�dos ,um ano :repleto de glóri.as ,e felicidades, ��s nossos volos !�.� .......

_-

�,.
ASSOCIACÃO DOS CRONISTAS ESPOR·

.

.: .

.

�.,: ���wmTI��' r!�2�o:O�'SANM 'CATARINA
�.._... U Florianópolis, 29 de dezembro de 1960

Prezado Senhor.
Temos a satisfação de comunicar à V, S., que, em

Assembléia Geral Ordinéria realizada dia 18 do corren-

te, foi eleita e empossada a nova Diretor-in désta Enti
dade de classe, e que regerá os seus destinos no ano

de H161.
A nova Diretoria está assim formada:
Presidente: Cláudio Oünaer Vieira
vtce.Prestdente: Wilson Corrêa dos Reis
1.0 Secretário: Souza Júnior
2.0 Secretário: Luiz Coelho
1.0 Tesoureiro: José H. Duarte Silva

, 2.0 Tesoureiro: Walter Souza
Conselho Fiscal: Milton Ftlorneno Ávila

Fernando Linhares da Silva
Rubens Cunha

Sendo só o que se nos oferece para o momento, va

lemo-nos do ensejo para npreseutnr protestos de estima

e consideração.
Cordiais Saudações Esportivas,

Assinaturas ilegíveis do
Presidente e Secretário

"O M1'AlJO" O MAlS AN'UOO DIAIUO D. 8. CATUU", FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 1,0 de Janc_Í<_·o_'_le""l.._%_l _

os fl'Rowers" para as

� '-.

DOENÇAS DO CORAÇÁO

NÃO
POVIT'IC'A

L E I A!
EC'Q'NOMICA

MOTORES ELÉTRICOS

R.O
Funcio!,omenfo pcrfúilo, durabilidade �xcepcional, qualidade
comprovada ..

* Eis o� três fotÔ[.es de gorontio que OS Motores Arno representam para o

consumidor.

* Os Motores Arno sôo rigorosomente controlodos pelo Sistema C. I. Q .• Con
Irôl(t Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição máximo no

produção em série.
'1'"

1"< Mo:x�$ opecieis INDÚSTRIA E COMÉRCIO

* Mo!or�� tnOllofós;cos olé 1 Y2 H P

'* Mcl"rc� Irif{lsico! até 300 H P ARNOS.rA. TONICARDIUM poderoso cardiotônico_diuretico
TONICARDIUIVf O TôNICO DO ...CORAÇAO

ino,,__,tdo no tratamento d'a Artério Sclerose, disturbios de

Pressão Artérlal, doenças dos Rins e Reumatismo

,_\ N·. ..;t.)le� poro m.:íql.'inlls do co<tura

I�
.

RE;'RESHH ANTE EM Fl9R1ANÓPOllS:

N\EYER &. elA. II Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi-

II dcletas, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo II
'II menor l)l'eço da cidade, Rua Conselheiro Mafra li
II 54. II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

A Direção de O ESTADO comunica aos seus

distintos assinantes, anunciantes e leitores, que
amanhã, segunda·feira, não dará expediente em

suas Redações e Oficinas, mettvo parque não
r-irculará na próxima terça-feira, voltando a

Inzê-lo eêmente quarta-íetra, din 4,

�,AOUI E' PIOR

"Pelag noticias e comen
tários Que temos publicadO
�<;obre o <ISSunto, Já a o

pinião publica está per
feitamente 11. par do escan
�/.iloso procedimento da

nossa ASsembléia Legisla-
tiva. Anteontem, por exem
plo, foi aprovada 'Por 54
votQ.<; contra 13 o aumen

to de subsídio Que os se

nhores legisladores enten
deram/ por alta recreação
atrtbuír-se. Pelo reíato dos
jOl'lfals, puderam os tetto
res observar os subterfú
gios as manobras sub-ré-
'ptidas e os atentados à

própria' dignidade da Câ
mara com que os autores
do ignominioso projeto
logratt.im contornar a

Con.stltulção para !',e locu,
pletar com os dinheiros
públicos. .

Nunca fizemos bom jUlzO
desses homens a (luem um

eleitorado leviano ntrlbulu
funções legis�'d,tlvas. Re·

manescentes de uma epoca
Que ainda no.s envergonha,
o espirito dai maioria dê

les formou-se naquela ato

mofera de corruPçâo e

bandalheh'as t.l. Que Quinze
anos (le cllLw:lurn noo su�

jeitaram. Só por ingenulda
<le se poderia admitir que

���f) ��jeet��e���ss�ro '"f���
se o de desvirtuarem em

beneficio próprio as fun

ções (!ue lhes confiou um

povo tão pouca esclareci
do. Pai!..;.' êles, é comp ",e

o País ainda vivesse em

pleno regime getullstll. A _------__,
circunstã,.nda de o pÇlVO
brasileiro ter demonstrado
nas ultimas eleições, a lir

me disPosicão;;;\e im:prlmh'
rumos decentes ti. vida

política e admi'nl.:;;tl'ntiva.

Comenta o ESTADo DE
SAO PAULO, ele 30 de
.dezembro último, a propõ
sito do uumento dos sub
etõtos dos deputados pau
listas:

m.clonal, nenhuma slgnlü
cação parece ter para esses
indivíduos. Pelo contrârlo:
Indiferentes à advertência
popular, não se limitam a

afrontar a opinião pública
com atos semelhantes ao
Que prati(.til'am anteontem.
Vão mais além; nem tre
ptdam sequer nos atenta
dos contra a própria essen

era do regime.
.

"

Que díríum os ilustrados
colegas badeirante.s se lhes
Infnrrrrassemos que. por

aqui, além de aumentarem
os seus �ubsídio:s contra
expressa dispnsíçán consta
tuclonal, os senhores de
putados da maioria até
móveis u�dos vendem pa
ra � Assembléia, que entu
lham de novos sínecuríetes
'Um dia sim outra tam
'bem?
Que diriam ao saberem

que o quadro de aposen
tados cl,\ Asssembléía já

��:d:�\I�� e��ln������d:�
Que palavras es-creveriam

e aue e:'!pllcações arranja
riam para o fato ete tudo
�er feit-o !leIo voto dos
:wt\..getulistas de ont-em,
contra. voto dos estadono
vistas?
Por certo sem outra <;al

da. conclulram que o mal
não pode ser apontado pe'
10 modo com que o fizeram,
porque :!:eside na pouca
vergonha de uns e no mui·
to apetite de outrru!.
Aqui a "eterna vigllân- Em números redondos a situacão fi-

��;' ;��ad���slin��i��. d� nanceil'a do Esta'da é a seguinte:
--

��r.: �;�iad�eg���at'�i�a� Despesa orçamentária Cr$ 3.000.000.000,00
nh/Js e mais desplldorad'l.. Arrecadação até setembro Cr$ .... , .. , .. ,

que ho>""nta'"
2.800.000.000,00. Estimativa para outubro,
novembro e dezembro Cr$ 1.000.000:000,00

--:00:--
, Exc�sso ,de arrecadação p.revisto Cr$.

800.000,000,00
--:00-- .

Total comprom€tido até 25.12.60' Cr$ ,

1.059.000.000,00
--00:--

Pelos dados acima, com o "testamento"
c "panamás" do atual govêrno, o defici! fi

���i���ii�::ebe� �l�:��: nanceiro de 1960 já sobe a Cr$ , , .

.

���r�a�ue!��lr��: !��:��� 259.000.000,00!
emente material de tais E cada dia aumenta mais!

���sen:etl�i�r�O-�Srg������; ---:00:--'-

���l����n���i�ios a:�e���� Pagar lmp?stos, para um g?vêrno ���
)'1�'Ci�:� �� ����n!�eq�i: -perdeu Q controle, e aumentar esse deficIt.

ênCla., bem c�o as dif!cul·
dades insuperávei·s Que se

lhes deparam ao -deftontu
rem com o problenJ.b do
crescimento irrefreável das

populações humanas.

CO�IO li GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

ASPECTOS IDA SOCIOLOGIA
-

CONTEMPORANEA
Somos rrr.,pelldos hoje :I

:�.�f:�:,r, alg���<;tad�érl�u��
publicados no Jornal do
Comércio, sôbre assunto dn
suma. gif... vidade,\. quo ",-101\
é >iugerldo por um tele�a'
ma, incerto no citado diA·
rio, de 17 do corrente e

(lue nos vem da!', "NaçO\!!\
Unidas", expresso n'os se·

guintes t,êrmos: "T,rinta e

nove prémios Nobel e mais
de cem per·sonalldades e·

minentes dirigiram ,uma

petição à Or�!.tnizRção da�
Nações Unid:ls para que a

ONU encabece um mrovi·
mento visnndo ao contrôle
da natalidade no mundo.
Alarmam-se economistas

�urt�C;��Og;:s c����1��tt.l�n:
turais, com o desmesurado
crescimento da.,,; populações
tiO globo, mais celeremente
observado. agom do que
em remotos tempos, devi·
do certamente � melhore<;
condições sanitárias qulW.
ciência médica :vai conse·

guindO estabelecer .nas dl

fet'ent� regiões do planeta
outros fatores 1"'0.'" quai"
nos dispensamos de fazer

especifiCa. r�ferêncl(J. por
isso que não é ela. neces·

f>ária. ao fim por nós estri
tamente visado neste ar--

tlgo.
No trato de probletlla�

�:��rlg�stu����e ��i'l h��i
3.JlOS do Inicio' ela civlli

,Jjção cristã, apegam-se
todos o, que são chamado;:;
3. versar o empolonnte as-

sunto, exclusivamente a

princípios 1.e economia po.
Iitica. c!ê�cia de flnllnças.
estatiüica, biologia ... doH;

ciências, enfim, 1'!\le tratam
do homem em sua condi
cionalidade a.nl4n:ll, sem a

miniJ\1n consideração Jhra
com o SER p()r exeelência

?,�Pl(m;,��� \.I�ê��nc��'1e ���
1 <::11',0;: da naly.reza para a

E� tempo de atentarm()S
mais .inteligentemente,

mais ponderadamente pa�
ra os ensinamentos do fun·
dador éa civilização cristã,
atê hoje apegada a um sim

ples rótulo, sem eficJência
nas determinações õ.é 'es

tad\stas, filósofOS lPen.<;a
dores e homens de ciência,
d� modo Que aos educadores
da mocidade não se propor
ciona o elemento funda
mental da pedagogia, que
é {I. civilização, com o qual
ficariam (\1-'...!l'�lhado-s, ts;nto
quanto os paIS de famlHa,
{IlIC lião educadores natos,
pa.ra n mlssão divina de
oriental' 0.<; h()mens 100

sentJdo de en'Caminhá·Jos
as verda<ieill\.g finalídades
de S\la existência.

.

E ri. verdade é que, fH'

mada nas consciéncia.� a

noção exata dessa !inaH
da<ie, estarh ipso (ato re

solvido o nevrâlgico pro
blema do crescimento de

masiado das populações do

globO, Que tanto confunde
e alarm-a os que se iul.
gam responsáveiS ....'P..elos
destinos Ola, humanidide.
Vejamos de' Que forma. a�
Hás simplisshna como SO

em ser tôdas as coisas na·

turaL,>, pois o artificialis
mo da vida humana é que

tl��(I����c�a 3.11 PãgT

InsWu�ão em Sanla Calarina: Gran�e Des�erlar
AClrmando que a escola, no Brasil, para conseguir

vencer, t�rá que ser planiada com vínculações entre si Politica em Tabela
.

I

:d�C�;:��:a�:b�r��� r:�eVnie�l�nre:U:� d=!:::�:d:Ôb�: MENSAGEM NATAL' DO PEQUENO JORNALEIRO
o atual estágio de instrução existente no Estado de San' Os tresentos e sessenta e _

ta Catartea e que recebeu o expressivo t iuln de "Educa- cinco dias de um ano agoni-
ção para o Desenvolvimento", �ante, pesam sôbre os mn_

No documento, que foi lido e "provado no Seminá- ��o�o�� t���l;�� �:r�g��
rio Sócio'Econômico do Estado, são destacadas as várias noite, cumprirão a implaca-
sttuações vividas" no lPais antes do "Grande Despertar" bilidade da 1nudança; um

pnrn a industrialização, pelo qual o povo passou a aen- ��p���;n�:tXn�l�o���loca�til' a necessidade de' educar os filhos em moldes condi- Se você, cidadã'o comum,
sentes com a nova era que surge, t01'nnngo'se neceseãnn for cumprimentado pela
para Ieee, a ampliação orgânica da rêda escolar ntual, passagem· do ano, não se

com unidades II, serem construídas pelo Estado. �r:���!e a�g�;fós;IO:el����::AJUDA DO GOyllRNO se aproveitem tôdas as trárto, pense na carga que

ell�e�Ct��nq��t�'�;1.'�I�r�c1�� ��tt�������lâna�a !eg�:- �f;: ga:r��::a��1:e��v:�r;�
�,�I'�t�e1��1.?0e�;�r��a�o r��: C�.;lÇãO e inge�ên�i:a;Oi: continuar carregando. Maio

t����a:m aionh�ii��� \1��� glic;� �� �s������ ���a p��: �egvd:t�:as:en�ra:::oa;:g�
6u�.����:a: ru����:nda;'i:�i: mb�isll'�.!m��blI;�:�m��a�� ���::li::n���ões, de ccnven-

�I���,�. maior do deficit es- �a;s·s��ui:�t�iv�d�n����: (Ju�o��TtM�i��:m��:éoê ��
"Nesses locais, onde a çao dos deücrts escolares, 1JTomessas, e continue as.

população apresentasse um em Santa oetartne e no
um, Veja bem o que a his-

ruinimo indispensável de Brasil tanto rrhi.s o sisi.e.
t6ria está a nos mostrar, o

"apotência educativa", agi- rol educacional brasileIro
que os nossos semelhante.f

rl� o rrovêrnc no sentido de em particular o de San'tà ��:�o;��::;:::Ie�r��:r::
::hment:t-las, coordenando Catarina que nos interessa e-eeee em paz _ nem pro.tod�s os esforces diaper- nessas considerações se l1uncie esta palavra. você
"f)S • fazem rôrces contrecütórtee será taxado de agitador, de

PO�\tr���ICO de tese�vOlvimento do pais ���iJ���a d-; ��;;'s.'la [ra-

de:�'s: o�i�sã:odop.pe;d�; �e( o ���n;���!��y���. s��� Veja que. eocé pertence (L

Público _ continua o ao_ demoYratlzaça� Inegável e ���ni::Jg, S��:O���d��ll)��Oé ��� t

,��rl�i�ioPs"fci���o���ic� ��� !�1:ss.�:��11�t;0�;;�.à ainda nao tem o nÚlnero DR. ACACIO SANTIAGO IGARIBALDI
de Santa Catarina _ 'mas a exrgrr a ampüeçêo rapi- wJictente de homens, pam
a sua presença em t,rabalho da, acelerada, das Innuên- reivindicarem a sua inde_

atuante com o Povo' e não cia., socreüeadoras da esco- pendência. Veja que se-aos

apenas para o povo. Em la ao povo em emersão. E i;�n�mi��m:1L'�Uif�Pf:����:
sociedades de�lllnha.das co- não eõ .a extensão cesses

I
tante. Acrescente na agenda

mo a nossa, de que Santa ínrtuênctas da escola ao po- uova que você ganhou o
Catarina é uma. dns mani- VO, mas 1., revisão completa calendário das lutas- dos pe-
restacões, é Importante que do seu contéucc prágmát-ico ouenos. Respeite os domi1L

também. gos e jeliados, uão como
----------------- datas comemO/'ativas, 1/Ias

como uma pausa, um des
canso para o se-u pesado
jardo. Medite o máximo Que
puder, sem nutrir raiva
(,�lltr� .

os poderosos: êlcs
$00 assIm mesmo ...
Continue sorrindo sem

trair li sua alma. C011tinue
(',cred·ita'ldo Que OS homens
.�ó podem viver em. socie_
clade, I.l qne o amor que 1I0S
liga aos nossos semelha1l
tes, não.e mais puro, mai.�
Mncel'o, paI' qUe ate o calOl'
social, sofre as gl'Q7Ides in·
fluências das máqUinas de
ventilação. Assim.. mesmo
prossiga amando. e se dis_
t)'aia, às vézlJs. com as be·
I.e::a$ da natureza; 1nlrlJ-Sf'
IJas fõ!has qne caem, ama_
I elecidas, e que se tornam
adttbos para novas frutifi·
cações, Acredite 1Ut /6rç(.j
(las ·raizes, que já ê acredi
taI' bastante,
Seja o trabalhador, o ope

rário de sempre, m.as não
se julgue unI carneiro em

rC_banho, Não se desespere,
nao acredite 710 novo Pre_
sidcnte, êle é uma transi
{�do. �o'lttn1te trabalhando,
cidadao comI,"!. Evite os falo
sos e descarados pOliticas
qtte se dizem representantes
d.o povo, evite_os e não acei
te os seus cumprimentos.
Fique em sua casa, com a

sua jamilia, convide OS que
'ião a possuem, dê comida
aos que não têm Q que co-
711eT; reparta o seu pão, o
seu vinho e a sua amijade
honesta. Dtga aos homens
de tôdas as cõres, de todos
os credos qUe OS vossos om
b1'OS continuam pesados, pe
sados como os frutos das
grandes árvores.

SILVEIRA LEUZI

CRÉDITOS ,SUPLEMENTARES NO GOVER NO HUm
(De :Julho a 20-12-60)

Secretaria da Viação e Obras Públicas
:�46.000,00
144.000,00

2.500.000,00
695.486,40
80.048,40

�. 682.206,20
500.000,00
443.500,00
171.750,00
35.000,00
600.000,00
250.000,00
151.1)50,00
990.000,00
281,200,00
600,000,00
830,000,00
4.566.50

1.�75.450,00
2.075.000,00

38.000,00
250.000,00
500.000,00
979.000,00

!lO. 000.000,00
2.000.800,00

. !l�. 000.000,00
25.000,00

·SG2.!l18,40
1 .500.000,00
1 . 2QO. 000,00

�itua�ão financeira �o
[sta�o �e �anta Catarina

Decreto n.O 1925
1942

" 1956
1963
1978
1981
1991
2020
2022

" 2026
2027

" 205·1
" 2072
" 2083

2088
" 2090

2091
2108

" 2115
2125

" 2129
2151
2161
2188
2199

" 2202
" 2221
" 2224
" 2242

2248
" 2249

5 de julho
18 de julhO
13 de julho
16 de julho
22 de j.ulho

julho
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
setembro.
setembro

27 ele
3 de

UJ de
19 de
24 dú
24 de
16 dE:
27 de
7 de

12 de
12 de
12 de
19 de
24 df'
26 de
29 de

outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outuoro

9 de novembro
16 de novembro
26 de novembro
29 de novembro
29 de not'embro

dezembro
dezembro
dezernQI'o
dezembro
dezembro

12 de.
12 0('
16 de
21 oe
21 de

1. 145.110.775,50

Banco Interamericano
�e Desenvolvimento

ASSISTENCIA TECNICA

Na Casa Dom Bosco do Pequeno Jornaleiro, após adis,
tribuição dos cerfif'icadoa de aproveitamento da escoln
preliminar. Na foto, vêm-se Dom Felicio Vasconcellos,
Jornalista Martinho Callado Júnior, presidente da SAPJ,
Pe, Agostinho Sthaelin, diretor da Casa do Pequeno Jor
naleiro, membros da Diretoria, mães de jornaleiros, ele,
Festa realizada no dia 22 de dezembro findo,

Com imenso prazei', registramo!'! na data de hoje, o

aniversário nalalício do Dr. Acécto Seufiego Gartbnldt,
pessoa sobejamente conhecida em n-ossos meio!': pollt ícns
e sociais,

Vemos 110 ilustre nniveraar+aute, um temnernmcutc
despreendide, humanililrio, sincero nus pequenas (' nas

g1'andes atitudes. Por éste (:aminho, tem o Dr .. \cáeio

Santiago Garibaldi, se conduzido na prútica politica.
Comporlamentos como o seu, sÍlo 1I10stra� cahni�, conl.l'n
os (lue cultunnl o opor'l1l1i�lIlo Ilolílico e a.'l manobras i'S_

cusa� de ascensão.
Pela conduta ilibada do dIgno pl'llc{'r trahalhísla,

1JeloS seus ge�tos, colocou-se índubitrwelmenle -, como

lima das grandes resen'AS mor;'!is que mililanl 110 campo

llolitico de nosso Estado.
Associando'nos nos seus Jlrezados familin.res, dl'.'le·

jamos ao Dr. Acácio Santiago Gllrlbaldi, os Inni:-; sin

cerO$ e melhore� l'OtOS de feliddlldes, na l'epetiçlio de
i fio �rata efeméride.

A pedido de um gOVél'110 Oll� de go\'êrno� membros,
ou de emprêsas privadas que possa.m I'eceber empl'êsti·
mos da instituiç_ão, o Banco poderá prestar ns!';istência e

assessoramento técnico.'!, em !leu campo de ação, espe'

cialmente parn o preparo, o financiamento e a execuçilo
de planos e projetos de desenvolvimento, inclusive o es·

tudo de IPrioridades e n formulação de propostas de em

préstimos ii base de p\'Ojetos especificas de desenvolvi·
mento nacional ou regional. O Ba)lco também poderá
prestar assistência mediante seminários e outras fOI'mà's
de ensinamento para fi formação e o aperfeiçoamento de

pessoal especializado para o prep4ro e a execuç[1O de

planos e projetos de deS'C",·olvimento.
Espera'se que algum; .canddiatos à flituação de mu

tuârio do Banco venham requerer II coll\boração dos ser

viços de assistência técnica {la instituição panl furmular

PI'opostas de Projetos específiw!l. É pos!O.ível que os pai,
ses membros desejem assislêt\cia técnica pnra a formu

lação de planos cconômico.� nncionais ali l'egionnis, as

sessoramento l)[lr!! fi execu�flo de !,lano� o� a.��istêneia

110 prcp,aro de propostas de projetos.
}O.O ]H'&'>tar assistência técnica, ü Banco poderá acor'

dar com o interessado o reembolso das despe�a� corres

pondentes, nas condições que .considere aproPriadas,
Cumpre esclarecer, para conhecimento dos benefi

ciál'ios de assistência técnica, que a prestação desse ser

viço não implf(lue, em forma alguma, em .compromisso
por parte do Banco em ajudnr, forçosnmente, fi fin:tn·
eiar determinado pI'ogrnma ou pI'()jeto.

-

Quem espera semPre ulcança;
Chegou, afinal, ó Ano·Novo,
Que vem trazer para o povo
Um grande sol de espel·Rnça.

AumclltHndo as hol'1l.'! má"
Desse govê!l'no que eai,
Inda \'êm mais pallàm(\s,
Do filho em lugar do pai.

Sessenta e 11m ... Nova era,

De trabalho e de honrndez,
Não seremos mais tapera,
O Estado vai ter sua vez.

.

.��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


