
'F'

o MAIS ANTICO DIABIO DE SAHTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS (Domingo), 17 de Dezembro de 1961 - EDIÇAO DE HOJE - 8 p A G I NAS

·ThC- CR'jZEIR0-G0-SijL--c7/11IiNII{j';- ..� I
O TEM P O (t:/tcteorolôgicoi

rsvntese do Boletim oeometeorotõatco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 hs. do

dia 17 de dezembro 1961
FRENTE FRIA: Negativo- FRESSAQ AT1wsr"Ii:RI.
CA M.�DIA: 1018.2 mb: TEMPERÍVI'URA MÊDIA:
19.3° C; UMIDADE RELATIVA M�DIA: 1>6%; PLU.
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 nnus: Nega.
uvo / Grupos chuvosos esparsos nos CB atê' fi mmar .

Tempo estável.

� i C II m·a O n COD�eDa�o lu.yiu a senten�a em �csi�ão �e senU�o
a decisão do 'rribunat. E�- dem dizer com a conscten- gtcmuenn em um C'lUUê- desse homem, que usou c

sa sentença é, para o .�JYO da em paz: "Não é víngar,-, nado que só poderá daqui (((,s::iS de Hitler,

de Israel, uma esper ;,� «e ca, mas justiça". por diante, lançar mão da

alivio, apelação que seu eovoacco Em »rtucípío. um -tc s-u-,

JERUSALEM, 16 IFP) _ _/deverâ �nterpor perante o pós ucvcrã ser acorrentá-

Os que temiam que o 'Trfbunru Supremo de t s- cc rrc ece que será �r81\,;-

processo de Adolf Eich- "Dino Mitah", palavras J1I.'- rael. Segundo o reguramcn- !l'i roo para o cárcere ,�c.!I_

bratcas que significam "que :�an:n�!�:��ári��Sti�i('�1-0 I ��dT;�:.�:ml:h�ãOprl;����
sua cu�ldenação sejc a cárcere. um uniforme vo'r- dos' perfumados larn":jlds
morte", converteram Adt!f 1111 ;r.'Jj o ultime untronno da Costa Medtterrnnr-a.

.

a morte -

VESTIRÁ UNIFORME VERMELHO E TERA OS PÉS ACORRENTADOS'
.'

. Je�U��L�M, 16 (F�) - Adolf Eichmal1n, on- Por outro lado, para a de- prtas mãos, lançou os ctcc

tcm�e u': s:ao de .senh�o, escutou a senten;a de terminação da pena, é ne- gruçados nas camaraa de
,,"or. pouco mais polido do qUe de costume nem cessaris ter Lambem em pás''.
um só musculo de sua face se move Momentos �ntes conta o dano causado com No país hebraico, onde
vo.rê"'., havia dado provas de seu nervosismo. Pele seus crimes as vitimas, os se amam os simbolos, 1)<1.
�rlmelra vez desde a abertura dos debates, o Tribunal sorrtmentos provocados a

recc que o proprio céu bc-
tUlha u� otrczo de um quarto de horo. A espero era essas vitimas e a seus pro- via desejado mantrestar
írn�re;;slonanre, Esses QUin2:2 minut03 carecerem um xnnos". seus sentimentos. Enquan-
,:::r.;,:J. Err- silen�io, o publico e o próori" acusadc 11- "Efetivamente. cada to os juizes deliberavam.
nrem �.� ?'hos fixos no aorta pelo qLO! deveriam en- trem que trausportevn mi' um verdadeiro diluvio cala,
rrcr GS JUizes. _Uma especte de cnqosno poírcvo sobre seres humanos, envteoos sobre Jerusalem, no mo-
rode o :;010. Eícbmorm mordia os lób.cs e fcaiu gesto pelo acusado a Auscnwrtz menta em que o presidente
nervr,�.;>. A audiencio durou cpenos cez minutos O ou a outro local de extor- lia a senteuça. AS nuvens

�(eSlce:·te, Mosche .Lcndau, lê a sentença cem vez -mínío. representa sua '1'1.r- se abrluam e-um sol -a-

.9(OV;. Uma vez �ais, depois de explicar o fundo juri- ticipação direta cm mil as- diante ilummou as pedras

����oo�:;)����osPd'tool'o,outseoxdtoo. lido pelo n1'J:):strado re- sassmatos coru premedita- rosadas da cidade santa.

cêc e sua responsnbütda fe Com uma tranquilidade
:'Pode-se �izcr Que tais :coletlvidade!(, sobrepassam [urfdiea e moral nesses as- cxtraordmnrta e sua 1;:',,-

crimes globais, asshn como em gravidade a soma de sasstnatos não c de moere .vidnde emocionante, I} pu-

'o� Crill1e� �ontra a huma , ratos delitos particulares algum menor que a do mi- bhcc da sala e o {i1':�
nídade dlngldos contra as de que estão compostos, seravet que, com suas p" aguardava na rua rececou

Senador

desempenhou impol'�".ntes
cOmissj)es.
Na vida politica ·teve

atuação do mais alto rele-

GovernaDor CRSO RaMOS
ProjetalHlo-sc 1/0 cc1turio politico, assim como 1uere

cera evidenCia 710S meio,s indulltriaiS, o senhor Celso Ra-

1I!pS marcou sua ascellção. pela força das suas qualida,des
morais.

'

Duas constantcs caraclerizam�lIo na açilo: a energia
e a serenidade. Energia que se mio confunde com au.tOJ"i
tCl.1ismo vu prepolência. ])orque sempre se cercou de equi
pes para o deSell171enl!0 das suas missões. lUas imerqi(t nas

decisões, cnergia 11ll execução das metas propostas e acei

tas, ellc/"gi(� u,u defestt dos esquemas que provocou ,te

teeniColi e cwecializadoli. ,

A pUl', liU(t serenidade 110 comportamento dc homem

de t-Iltidade, de homem público,
Essas duas 1Itw'"us da

sua j'ormaç(iH, aiJ/d(L IUl

j pouco, quando a ,.,.adio fof
sU!Ji3'''uUda li fJ1"Clve crise,
ameaçada meS1,/IJ da gü.er
ra civil, COllt(4.1ldanl1r. a su(

condula e se fi-!.Cr!l1it de

cisivas na 1Ilanutcnçiio dr

paz e da ordem,'que er

7nuito dcpendem'lu do mo·

do de agir e de cl1fi'cnta
os fatos do govemador co

torinense.
Mais )'ecenle7llenle (ti"

da, novamente o povo cn

tarinense acompallho7L
atitude do seu governantl'
posto em prova no,� dia

tristes e tragicos das en

chentes que ctilsolara1n 1'á- r·

Tias regiões do Estado, O sofrimento da SlLa gente foi
nessas duas emergenetas, o seu sofrimento.

A testa do Executivo, eleito por entusiástica decisão
popUlar, o governador Celilo Ramos, sem exibicionis'ill,OS
01t cnce1l.aç6es demagógicas, vai cumprindo jirmemenie
a programação que, na cu.mpanha eleitoral, subemete!L

ao exame do povo.
Nestes primeiros meses da sua ad1ninistração rea!Jf2-

"elhou e reconquistou as finanças publicas, armando' {I

poder para, em 1962, trwlsforllw,r em realizações as

prioridades quc, u.través do Seminário Sócio-Econômico,
]o1"am apontadas 110S proble1/tas catarinenses.

Nas relaçõei1 pol1ticas, ao largo de sistemali,:nnos �

intransigências, Inaugurou fase inedita de intensa cola

lJoracão admiMslrativa com todos os municípios, sem

discrimi1lações, atento somente as efetivas exigências
do bem estar e do progresso c:atari1lellsc.

E porque, na mais «U" magistratura, venha-se con

duzindo com illegavel acerto e extremado espirita públi
co, esta o eminente governador Celso Ralll'Os cercado do

respeito e da consideração do povo.
E por isso, na data de a1nanhã, que assinala a pas

sagem do selt aniversario natalício, tel'a o honrado go
vemadol' oportunidade de )'eceber as mais justas e ca

rinhosas detnonstmções de apreço e regosil0 dos seus
...

, gove1"lI.arzoil, '1nuUo embora ausente (lo Estado.

�, ���t(}Aio�,�:��":;;��:;r:seal����:�� J!e ::::;i�:a .��:���:;�:l��;
..

�eus fJ$]J��t�� S Cu.'l1wr_�nentc?s, ',.' , _

.',i;. ",�,j ;"
'. .,. I,' >

vo. como representante de

Santa catannc. no Sena

do, onde se destacou sobre

maneira pelo seu talento,

pela sua operosidade e pe

la sua devoção aos ínte

resses da torra natal.

Dentro do PaTtido Socbi

Democrático foi figura de

marcante atuação, pelo
prestigia da sua palav!"<l,
pela partiCipação nas lu

tas politIca.<; e pela lealda
de partidâria com que ser

viu sua legcada.
Lutador de prlmcira Ii�

nha, deve-lhe ti democracl'l..
bt'asileila aS,'ÜJ1aJados ser

viços, entl'e o::; quais vlg'o
rosos e enf'!1'(!Í('OS p!'onu:1-
ciamentos contra os extre
lJ1Ísmos da Lnbunr, do Se-·

nad ....

NATAL - 16 - Tenni
nau a gréve dos arruma

dores do Pórto de Natnl
que voltou a funcionar" nor
malmente e::;ta manha. A

ad!ninistração do Pôrto
anunciou que o pagamento
dos atra,�ndos reierentes a

lei de, paridade no plano
de cJasslficaçao serao pa
gos.

D. Sara hoje no

Rio
RIO - 16 - Dona Sal'a

Kubitschek e sua illha

Mârcla estão' sendo espe
radas hoje I1fsta capital
procedentes aos Estados
Unidos, A �primeira Da

ma do Pais foi a Nova

Iorque pura CUIL'iultul:> mc
dicas.

Galloti
Brasil em assembléias in

ternacionais, perante as

quais reafirmou a SU"l

crença de espiritualista e

democrata. '

.

Um traço marcante dã
sua personalidade roí sem
pre a soüdartedade huma
:111, que exerceu ao modo
cristão, com 'encrencra e

..juase anonimamente.
No Rio, fundou e man

Únha um moderno abrig:J
para meninas órfãs e p!)
riódicamente remetia, em

dUlheiro e roupas, vultosos
<I uxilios para Ps ll€ecs::;ita·

-;::;e�e�â.t·iflS��j:CJarlt;S):;:o,n-
O �t:u del:lD.parecimçtü',

enluta.- Santa t::atariníl. "

abre grande la:::lllla na:; ii
leiras do PartidJ Social Dc-
mocratieo.
Contava o seni:��or Oal-

1::otti 66 anos e deix:t vit:\':'I
a exma. sra. Alice Fausw
Gallotti e uma fllhE., exma,
sra. Alice Bezerrá, tamúc n
VIUVR.

Ao govêrno de Ha�ta Cú
tarina, ao Partido SedaI
Democrâtico e a e}:tr.<1. :'H
miná enlutada .�:�pre,;
samos os nossos vOt.IS w:,

intenso pesar - tallt-J mai'.i
sentidos

. por to'.los de/ota
c f'a por terem no sandc�,.,
sé{lUdor Gallotti um gran
de e sincero amigo.

Concêrto
Discofônico

Em prosseguimento do
seu progranta de obras

mann passasse por uma

vingança ficaram tranqui
lizados pela serenidade e o

rigor do julgamento e' po-

Deixa a UDN de Rió do Sul o Vereador/
Dalponte, Více-Lider do Partido

Secretário da Câmara
e

Solidariedade ao Governador Celso Ramos e ao Prefeito Raulino João RI)
sar - Saiisfeito com a ação do govêrno calarinense - Novos rumos

apelar o governador Celso rodas as expectativas e

Ramos e o Prefeito Rauli- que. por isso, o pOVO cate

no João Rosar (PSD!. de rínense estava soltdárlo

Ó Vereador Mario Dolponte, vice-líder do UDN e Se
cr�tá,io do. Câm'l,ro de Rio do Sul quando"folova

4l.JlQSia r.epqrffi!j,er'tl. � ....,_

Es.teve nesta CapHal, in- lideI' da UD"N e SeCl'CCári:J

tegrando,a Comls.;;iio da daqt.ela Casa Legisl.iva.
Câmara de Vereadores de S. Excia .. .,que estava em

Rio do Sul que veio tratar companhia dos Vereadores
da criação do novo muni- Vitorio Fornerolli, do PSD

eiplo de Lontras, o Verea- e Walmor Maes, do PTB,
dor Mario Dalponte, vice- foi ouvido pela nossa re-

portagem e pela Radio
Gual'ujá.
ROMPEU COM A UDN

Disse-nos inicialmente o

sr. l\-Iario Dalponte que,
diante da atitude de al

guns Vereadores da üJN

de Rio dn Sul com relaçao
ao projélo da criaçao do
novo município de Lontras,
havia i'ompido dchni'tiva.
mente com o seu pal"tido,
a UDN.

Afirmou que passal'la a

Santiago. Dantas:
melhor

RIO - ]6 - E _ f) es-

tado de saúde do Cl1an ...e

ler Santiago DanLas cont.l
llua apresentando m;Jho
ra::;, mas ainda inspira cui
dados. Possivelmente na

próxima semana tera per
missão llD.ra deixar a Cu-
sa de Satide onde está i11-

------

ternado e seguir para a

sua residência. Como se

sabe e Chanceler brasilei
ro submeteu-se a uma in
tervenção cirúrgica na se

mana passada.
musicais completas, o Grê-
mio Musical "Carlos Go- • _

JK irá aos EUA

Cuba e Panamá
romperam re

lações
HAVANA - 16 _ E �

Registrou-se oficialmente

.ontem a noite a ruptura
das relações diplomâtieas
entre o Panamá e Cuba.

nadar Juseellno Kubitschek. O México encarregar-se-â
devcrâ viaj ar no Início do

. dos interesses panamenhos
ano viudouro aos Estado::; em' Cuba.
Unidos especialmente con- _

vidado para uma Série de
conferências sobre'o de
senvolvimentislllo no Bm

si!.

, Rio do Sul. Adiantou que

pussnrja a formar. ponnce
mente, ao lado da Aliança
PSD-PTB, na Câmara de

com a nova politica rie

congraçamento posta em

pratica pelo seu. Ooven. ... -

dor.

Francisco
o SEU fALECIMENTO ONTEM NO RIO
A notícia do falecimento do ilustre catarlnense

Fro"cisco Benjamim GalloHi, recebida às orjmeiras
horas do manhã de ontem, consternou prot�ndamen_
te nossa Capital e o Estado.
Embora enfermo, J eml- tacado exemplarmente na

nente senador couten-eneo vida pública. Desde muito
vmha ultamumente {Ç{peI'J - rnoco" vinculou-se ;1 sua
mentando sensíveis 'l1t.ih'J- terra, como prorlsslonnj,
tas no seu estado de saúd,�, servindo nos depart,lll�en_
quando a morte o <;ur - tos portuârios da CapJb.l e

pl€endeu repentlnannni.e. cta Laguna. Chama.jo ao
FEho de Tijueas, o se- Ministério da Viaçãü, :10.

DF,c.or Fransisco GaUo! U, Cnpital Fedeml e no Norte
engenheiro e apvogado, do.;s

cençia de tradicional f'

i:u�)trt familiit, llllven(!o ..

s�, CL>D10 ::;eus irmãos, (I �:;-

Em 1t155 a sua grei pal'ti
dnt'ia, reconhecendo-lhe O�

altos merltos, aponton-
---------

lhe o nome h governançel.
do Estado. Embo!'a enfren
tasse uma cOIiKação cle

partidos, a vitória !,uglu
lhe por diferença mínima.
restando, todavia, a cam

panha como um grande
movimento aglutinador d.J.
opinião oposicionista.
Como Senador, pct' va

rIas vezes, representou o

.....

Terminou a greve
dos arrumadores

mes" oferecerâ aos allugos
da bóa música em aurução
no Salão- Nób� do Colé
gio Catarinense, domingo,
dia 17 de dezembro às 15,30
hs. de Georges Blzet'a

Ópera "Carmen" em ótlmo

elenco, reproduzida na
grande orquestrola do Co

légio com 13 altofalantes e

amplificador de alta. fidé
lidade, Explicações litel;"o-

RIO - 16 - E - O Se-

KENNEDY HOJE NA VENEZUELA
SÃO JOÃO - PORTO RICO, 16 (E) - l) Dresi�

dente Kennedy dos Estados Unidos segue h0Je' puro
Caracas dando curso o sua rápida viagem d� fi", de
semana pelo Amêrica Latino. No capital ve.,e7.uelo
no .,estão sendo ulHmodos medidos de seguronçn SEm

precQdéncio para-. ilTlpedir o ocorrência de disl(,,'bios
durante o visita do Governante norte americano. Tais
medidos foram fedobrados nos ultimas horos, tendo
se registrado alguns incidentes provocados per ("12-
mentas extremistas. O mesmo ocorre em Bogotá onde

a Polícia varejou o 'séde do Portido Comuni�lo e o

Instituto de Amizade Colombiono�Cubono, Foj ord2-
nada a prisõo de todos os líderes comunista.; do Co
lômbia que também será visitado pelo Presidente dos
Estados Unidos. EJõltrementes em San Juan, John Ken·
nedx '$xortou os povos 'americanos o se unlrem.em
tórno do "Aliança para o ProgresS"o", progremo qu
deve ser estimulado poro o d-es€nvolvimento do he
rnisfério.

Comunistas con

cedem anistia
PEQUIM - 16 - (UPll

- O govêl'no {ja China

Comunista concedeu anis

tia a vários elemento.s con

siderados eriminosos de

guerra que participal'all1l
das campànhas anti-comu

nistas de Chankai Chéck.

Embaixador hoje
emS. P.

(SÃO PAULO - Esta sen

do aguardado hoje nesta

capital o embaixador dos

Estados Ulúdos no,Brasil
Sr, Lincoln Gordon, Se

gunda-feirà às 20 ho{as o

diplomata será receb�o em

audiellcia especial pelo 00-

v�l"11ador Carvalbo 9ill"lO .

Vereadores. Da mesma. 'UlUla.

AÇAO REALIZADORA DO

GOVltRNO CELSO RAMOS

Perguntado de como en

carava a Administraçao do

atual governo, afirmou que

a ação do atual Governa

dor estava ultrapa.-;::;ando

que di'i' respeito uu treoa

lho que vem realizando o

Prefeito Rauünc Joao Ra

sar, de Rio do Sul que, vem

eorr�spondendo pel'feita
mente aos anseios daquela
populaçuo.

---,�-_.-_._-..__.--�..._-_._-._-

ENCONTRO DA SAUDADE NO

"êoRAÇÃO DE JESUS'"

Encontro impregnado do mais profundo saudade foi
o que reuniu, no manhã de ônt<!M, no Colégio Cora

ção de iesus, os ex�olunos daquele educandário, di
plomados em 1941.

O cafê, oferecido pelo dire�ão do Colégio, con
tou com o presença do Irmã Maria Tereza, diretora;
Irmã Célia e dr. João Batista Bonossis, professores
homenageados pelos ex-alunos.

Em meio o um sem número de reminiscências, o ...

presentes recordorom __. professores e ex-alunos _

cada um de per si, os suas otjyidodes desde que dei
xaram aquele estabelecimento até os dias de hoje.
Emoção, saudade e alegria do reencontro deu 00 on:

biente uma nota especial e: singular.
Compareceram 00 café os ex-alunos sra. Doris Ra
mos Gomes, Cordel ia Gomes de Albuquerque, Anita
Berka Madeiro, Louro Cripa de Oliveira, Ulcinéo Bar.
bi Wiethorn. Yolando Mello de. Oliveira, Mario (nez;
Schaefer Lehmkuhl, Laura Nunes kerreta, Ruth Vici�
ra Fronzoni, Berenice Coelho, liso Pereira Oliveira
Botelho, Yv-onne Ferrari, Aldo Aracy Moeller, Sofia

Groms, Olíyio Moia e Ado Moreira Elias.

O Magnifico Reitor da U.S.C., no momento "cm que,
ao lado do Ministr,o do Educa�ão, assinava o termo

de posse de seu alto cargo.
(Têllh� na 8.(1 p;sino) _'::"-$,', ...i

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



stortanópotts _. 17112 1�6.i

AUPHINE Pró (onslruçã� da Nova Sede do CLUBE DOZE DE 'GOnO DIA 11 De Dezembro - Cartões na Secretaria a Partir do Dia 1.0

Magnífico. 'I

)eLa IU'escute COJllUIlic:tllUlS

aos haeharelandm; de 1961,
da F;u:!uldade de I)ij"eil .. �
,1:1 (lnh'crsidatle c1(' S:mLa

('atarina, que o� nu'sm,,�

111111",.50, fiO horüri<l (hlo;; II

:lo;; 16,3(1 1)11I'as, Ilrot'llrar

'H'SL:t Il!'fl:u:;io, I'ulll <l !õir.

J)I\'I�O 1\1 H:IOTl, .)'1 !'i('nq

- Em sua nueêncin, ,\SOLÁMAI9-PEftf[LTAOOf'.RASIL cli('I,i-s.

�a�gt��fi��b����:�,�.;���I�
----

-PAR-r-ICIPAÇA::O:dos respectivos Õrg5.os de

classe, uma carta 10"'lrtR., Abelardo e Zenaide. participam aos parentes e

dirigida a Vossa M:1.�nirr- ;)e%'.'OS de SllOS relações o nascimenl0 do;'! NOI! t"ON,
cência, sõbre detcnnlna('a3 I eCO"1 ido hoje no Motarnidade Dr. Cado'; CClrco.
t;eivindi;!ações. Não deseja Clel ian6polis, 15 de Dó\zembro dt) i 9é 1
re"ponde-Ia, pt"Ir nos>;') in- ----.--_. .,. __ .. _

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

J Empresa Editéra "O afAÜO" L!da. J
• 1::,,, tonsetnetro :\[aÍ!'a, 130 \ _
, Tetefcne 3(l�2 - Cai":i:a r,da) 189 •
_ EnàerrÓ�n.,�,�legráiiCO F:3'tÁno

•
• Rubem; de Ar-ruda Ramos ,
• Domin;:Sre;!�Jande;1"do! Aquino ,
• Redlltol"("g �
• Flá'A:'d;lt��'��o .��IX�I7.,�I��$rn e C'sl'a!'lo Melu, ,
• Antonio «'('["Ilnllno ,J, Ama ra l e Si],fl - ,
• Silv����tla;:���iorc� ,
• Prof. Hnrrr-iros FfIio _ P!' Oevnldo Eodrt- ,
, A�:.l;� �l(;�:�II,r�í"\�:l(;Il�;�ll,I�::.::,�- �Ii�·;!)·�l�li(�:: ,
, rcuso .JUI"!'n:Jl _, lir. :'Ililt'-oJl Leite-da Costa ,
• - Dr, Rubens Co.�tn - 'ir:l1t..r Lauge - Zu!"; ,
, ��I���a� �.:;�za ��,�;::·t�'��:'�::-1� �11;1��.�;��·� •
, nu-n. - A. Sei:;:l!! xettc •
, Redator�E:I��I�Ap���I� l";!a:;:��RTn G ,
, neoatcres nuxfli.u-es.: �bll"Y Borr-es. Rui T. LOhO 4
� g���b�tl�a�;:�:;' mversos •
• R('I)I'('S('llt;tnt�:o; ,
• R(']lresent:H:i:'e:< A .• -, L:IJ'[I !...tda. •
.. ��7.:\���5;�t�:� :;;:'!!l:\dnr nan'.:'� ro - .1.0 andar

,
• São Pnn!o - HU:I ,'it(;ri:\ r.õ7 - conj. :;,2 •

j ;�:lO :�,,-;�,:,'"_ P"O<'.\L - p,,,, I'. F,Ii- ;
- �i;:ll�'t:: ;-('�;�:':!_:1,101n;;::��';.!· ;l'�l����O: n' rlll- • lari;nse �IU�O�;;\t��.!�a��:t�e��l��o�� E'r. ;�:Jl��l�l.� ��rn�:���nTe�����n�c d�SO;11���'�• nicípio� de> <:::111In (':li:ll"ina 'vn! Pl\>;S:1:' as festn ele natal na 8i,0 Marcos.

, .�:�)í��;�i��,n�:;�I�,i;.l.ltt �'\j\II'at:l ck :l("ô,'.d,. com :1

• "';: >:< 1-1- Foi homenageado com janLar
, \\�Sl:\.\Tl·I:.\ ,\\T ..\L - rr� L.l.CH/O:) • 3- No Rio a;o; Sl'nhoras: Lourdc's 110 rest:\Il:ullle do QuerCnci9. Palace, ('

_ \'VXJ)\ ·\\·{'ls.\ -('r!'i -1)1)0 _ Hul,�e Marta Lconida Vieira e Ber.nneiei�' senhor Apt.on Snlgndo.

, A 1)'i'r""t:;�(I'nf,u �;,'n''''IlHtI''',lhili',:J r"l;I�' l,lII' Vie!!as, p"ssaram para comenta rios SObt'e ,. ':: »

.. _�';'e;:l:'�H�a::: ';"=�:'_ .. -. J

�-.j

f \..t� I �

: ,\\ II ,� ·
. , .,

\ \ ',i, y- c:J/lfeC/,'(/ef7/os � SOCIaiS
-':f/ o/_

I -----:;.
.

J\ -, / "C'--"'_\.,J' , .

____� '_ � 011

rocnt, da Ultima página)
uirtto lúcido; intelectual de
v.ncr: homem de conheot-

1\'\ habílidaue, acrescen

rendo, ainda .haver !:;�:)

sempre. em tódas as vrcts

sttudes. - ocas e mns
um batalhador de p-el�,)

��e��ss:e�n;::s����:a�t
deral. Nêle encontrei sem

pre- entusiástica COOD(>l"il

cão. Gostaria de coator

com sua intcligêncín cotu

uoracão. tenão. a meu lU(I,�,
velho, sincero c dcsinte-es

saco amigo.
- Vossa .M:l�:ljf!cl�r�:l

segundo os t-rrnats. parr.i
crpou. ativamente. rir} s.m

pósio dos R,(!j'_',,__ o; Bra�;

Ietros. recen.emem-i e-n

Brasília.
- "As reun.ó-s k.m n�'l�

drupada a centro. :\".,i'.�
houve em que ('� t.-aha1JhJF

I estiveram roçlro.·11 octo \,tI

multo. Apre sen-oi, cn!&,-,.
uma tncncacão. unôntuu-n .

te aprovada, e que res.nveu

muita discussão e clls!)''!,',,:,o
de energias. O tcór la h1-

dicação ê o seguinte:
"} - Os reitores {h:, u;,i

"e1"sidade.� reconherem a

necessidade prúmún:1! GC

se aumentar o num�ro oe

matricljlas nas vÁ.rl�3 ulll
dades integrantes, :;!slJe
cialmente nas de Mccnmn,\

E' EngenhRt'ia, sem qU(!. no

entanto. tal fato PQssr. 1'll-

11Jicar em prejuizo 11� :!Ua
lidade do ensino Uni"1'N'I

:l'Irio brasileiro; 2° _ T,IJ

aumento será torn..'l.do re,l

lid:.lde nas unid9..des em C]\1e
as peculhridudes l;;��lls
assim o recomendem l 3· -

Toda vez que fõr nl'�e�

sário o Ministério or ...vi

denciará dentro de SWt:-;

possibilidades, recursns 1'

nanceiros pa!'" Que aque-
les aumentos de m�.tl"Ícui:t

:;oe tornem ri'a,itlo.de."

Eis a sintl.se de �nl_'1h!l

atuação. " ;";J�:d3. co';, 11 'i

ta simpatIa pela �r;_II'.de
imprensa brasileira, f',

Excia.. o Senhor Ml':ll��ro

da Educação, presidindo C$
I trlilbalhOS, colocou i!l1e{'!<o.

tamente em votaçãc a. In

dicação do Reitor da Uni

versidade de Santa ,]nr"l

rina, com o que termina

ram debates que �e ),1,11

agitando,

Mulheres Elegantes de Nossa Sociedade Fotografadas no

Copa Pela Hovista MANCHETE - Elizabeth na A'ustria.
1_ A Convite da senhora Maria da Faculdade de Medicina do Rio de

Madalena de Moura Ferro, para \ parti- de Janeiro.

cípar dos retcísos de boda ... de prata, da

Sociedade Assistência aos t.azaros e D�- 11- Num jantar no Querêncla Pa
reza 'contra a Lepra. tivemos em nOS3a lace o colunista anotou; O scmior Frnn

cidade, a exrua senhora d. Eunice wea- císcc Jclnesch. d. Maria Madalena dr

ver. Presidente da r'eoeracão das socte- Moura Ferro. d. Eunice wcever e senho

danes de Assistência aos Lázaros e De- ra Justina da Rocha Maranhào e a se

reza coucrrr a Lepra no Brasil. Também horlta Neda Oliveira

a senhora Juatína da Rocha Maranhão
Presidente da mesma sociedade na cída., 12- Logo maís nos Salões do Clube
de de Curitiba. participou das festivida- Doze de Agósto, "Encontro dos Brotl

c'c s ('amo couvtdndo de d. \1:l.l"i., ;..[ de nhçs"
MOllra Feno. �, :); ,)

13- Em nossa cidade o Dr. Paula

Nós, de "O Estado" que vemos no oniv��"'.J�;on
te uma iovem aplicado e inteligente, envian',os

nossos rr<lis efusivos cumrrimentos extensivos
seus dignos g:onitorE's.

", ,:,,,, mOUI"".

6 COnl prazer registramos o noivado 17 Edevar Pclcgl"ini. no próximo
da bonila srta. EJiznbetl1 1\'Iorit'l.. com () l'ia \ vinte. ass1ll1lit'á a PrefelLul"a do Mu-

senhor Dr. Hé>lio Danova. nkipio de MelC-ll"O. Em comemol"al,'"ão a
Q i:: ':' lnslalaçüv do novo mUI1J('},:o aconte-

A movimentada Cantora Elza ccru grandes fc:sta�.
Soarcs. clcsfcls o conlrato com o Lira .T. ,) ':' «

C .. p�!'a s('u embarquc para Nova Yorck 18- Co senhor Ottoni lanncr em

I; próxima :-;emana.

\ ����� d���adeÀ����ia:OI�las a )��;��;as;�:�;,
8� Sen1 comtcmplado ,com jlrêmio o .Aéreas Va�'lg _ Real.

alllno da Escola Te{"nica de Comércio São- » ':' "

Mill'_'S. gentileza da Qqrnnização de 19-� Uma das senhoras elegantes
Serviços Contabeis.

.

ela cidaele. no Revelllon. vai fazer estreia
... i:: « de uma toilete adquirida na "Henrl Mo-

A elegant.e senhorita Maria das' de Copacabana.
HelplUl. Luz. em companhia de seu noi- >:< ,;: (I

VI' senhor Clóvis Balsini. aconteceu 20- Já ellt.â em nosso poder a bo-
{!alldo nota alta. no bar do Querência nita e delicada. jóia. que o Clube Doze
Palace Hotel. de Agosto presenteara a nova "Gla-

10 Paulo Fer\"eira Lima o Campeão (I ::,,,,

L>R. JOSÉ' CARUSO MAC DONALO de· Tenis do EiStado da Guanabara. já PENSAMENTO DO DIA; As paixões
Enlre a alegria dos seus fCn1il'G(l�:;. omi9�:> e� nO�S:l cidade para suas fêria.<: são como muitas nuvens Injustas.

odnW":ld0"eS, complelaró segundo fei- J 1 3 do ,Qlren- ":'="""":,=====�"""""",�"",,,,,,��=;:<;,���::==�
te. r"w,�,to e tee, ono, de p,edo,o e .·,t;' ,,;,'eno;,., o

.�I��M�� t �
Ia

vc:ner(nrlo e estimado Sr. Dr. Jose C'Jrus.) Mcc Do-

car azes O dianald, ::J quem Urussonga e Santa' Cmllr;n'J muito (.1<2-

vem, pelo, ;ne";móve;, ,"";ço, p,,,tnci,,, àquele
.

(rnunic.ipiô e à nossa terra.

o Dr. Jose Cpruso Mac Donald é Ui"'l dos n,cio·
res vultos do sul do Estado, f2!i2menl� ');11-:)<1 vivos,
;",,�f:recendo (1 suo vene�onda pessôo, gr(lnde t espeito e

odmi ração por porte de todos.
Ao enviar-lhe nossos felicitações b:o:cmo,s votos

Que tão precicso existência prolongue-s2 o:nd<] r,or
muitos anos, raro nosso orgulhÇl, pelo� s.;:u_; exemplos
dI" quolidades e virtudes n1odelores.

termél�i()?
- N-��o. Q assunto ê n':�

�o. O Reitor, uem o eabllm
os Uni';�!"f'itários, é c an

tigo Professor Ferreiro. LI·

ma, que tem consciência ele

jamais lhes h,wer faltaelo.--CENTRO
Cine SÃO JOSÉ

-BAiBROS-
Cine GLilIUA.

pal·a
eOIU"f1otit·
f'Olu·ns

In�lI..n·....«
d.o mlllldo

o Brasil p"fI,lu7.
ll�ol'a
81!!t morlej-u isxi IIIU"
eanetne

Em modelos,
côres e. tipn .. dI'

pena à sua e-r-olha.

Apolj),OirIlJ('IIIti,
nf'gellt� E�IU(l;lJlle
sã!) .::aJlt-l..:r'l <I.' (1,",0

dnr:ll'd t eJe;wnft".

I

I� ..

I' _�.ç,
!,,,rr,, JOII� .. \ F.�llf II I I,,�

,

SÃI)I.AlU,US . .,i •• 1'\11',

SÓCIO _... 250.000,00
Neces�ito com o copilol OCil)lO.

Falar com Olegório�� _

COMUNICAÇÃO

ELIXIR DE NOGUEIRA
() GRI1NDR DF:PURAT1VO DO SI1Nr.rJ/o:

QUE ENGORDA E FORrAT..TlC,�

A v(lnda em !odas af> Fal"mãcia.� e DJ"Og-flt'1;;.' .-10 Brn.�ll

MATINADA as 2 h.�.

Cnrequirlha _ Fr('d - Sônia. !I'!a!l'cdE:

F'ONE: 3636 {ESTREITOI Fone 6252
às 10 hs.

- CinemaScope-Tecnicolor
David Ladd - Donald Crísp

- em �

UM SONHO Ji\lPOSSIVI;:J,
e Pntrasehe o cão maravilhoso

Cen�ura até 5 anos o PALHACO QUE Ê?
Cemura ate 5 unos

às <1-7 - !}IZ hs,

Elizabeth Taylor. Trevor Howard
Eddie Fisher - 'em

DISQUE BUTTERFIELD 8
Cin2moScope - MetroColor

Cellsllrll até 18 nllo.s

ver, dialogando, ('in que

procedem, e em flU� '.1f.o

procedem, essas f:2!"bl11:"1-
ções. LOllvo·lhes. d·::! ee;,.h
maneira, o comp., ..t"'llen
to. É necessario nne ,�:(.'",
('ada- vêz mais, s.-: '-,t('rt:'.�
sem pela Univel"!;!Cfl,Cl ". E'l
não me situR,:C! .iuma.s ('m

torre-de.marfil"n. IIbs p:·c
ci.�mnos prc::;�;;.rl�. fl, 11111'
uma qucstão eh�mf"nLll.�· de
eUr:) ,respeIta\" ,( hi"r.V
quia. A não ser !.J�::'m,
afundaremos no tUI"ulv,
O Reitor nunca abcHra -i de
sua autoridade, :t «cr ('.'(']"_

cleia com persuasão '3 com

inteligência. N"O-i:>a, mi.<;�51)
e muito ampla. ,1 Hr.Í\'H

sidade não prescinde de

tôdas as energias ú�:!I'I p.

'espera ·contar scmpre COI�

o estimulo da impl·fli1;:l., _

tanto no aplaus", qu�ndo
merecido, como na. er:t!r3
honesta, const·ruUv'l. e ('Ie·
vnela, qunndo �(' fiz('!"

às 33_, - 7 e 9 hs.
OS (i1.'l')M08 DIAS DE l'OMPEJA
SupertotalScope-EastmanColos

(Cens.: ate TO ano�)

'Cine 1I1T2.

[ts 2 hs.
e, Plltras{"]10 o d.o maravilhoso

Dav!d Ladd Theoelore Bikel - Donald
Crlsp ....:... em

•

Ui\I 80/\"110 IMPOSSI'VIU,

CinemaScope-Tecnirolo!
Cen�ura aLe 5 anos

[t!'; 4 - 7 _ 9 hs.

Brigitte Bardot - Curd Jurgens
� em-

E DEUS. CRIOU A MULHER
CinemaScope • EostmonColor

(Cens.; atê 18 anos)

Chte ROXY

Cine IMPERIO

às 2 - 5 Iro! - 8hs

CAREQUINHA ....;.... Fred Sonia Mamed
- em-

O )'AUIAÇO O QUF.l-:?·
C('n.�ura até 5 anos

Cine R.\JÁ (S. José)
is 2 h�.

James Amess - Emile Meyer - em _

ATIRAR PARA MATi\ft

f'O:-.JE: 31.35
as 2 hs,

,Helmuth Schneider"""- Anita Gutwerr
-em-

DOIS. MARUJOS NO TIROL
- AgfaColor _

- Cens,: até 5 anos

As 3 hs.
M:ls.�ino GiroLtl - Franãolse Amoul

J\ S F A I. '" O ('('ssárin.

VENDE-SE:lS 71�hs.
Jack P8.l1nllCc - Maria Felir _

P('dro Armenclariz � em
F J, O R n To :"\1 J\" O ,

Acordeon - vende-se
CRS 23.000,00

M6rco Scala, como ·novo,·120 Baixos, S'-regis.
Im')

Rua Brig. Silvo Pacs, 13, - opto, 2-
Ou. pelo te!�foQ� -3552,"""_ dos\'12 às 14 h?r�

OS"ALDO MF.f.()

GREVE GREVE MAIS GREVE AINDA E GREVE
�.EMN{E. Tal é o estado de espíritc .,o:C! nõo só a

qui :10 E3rasil mos em toda o porte, si b�r'l (jve em

outros poises a coisa tem outro aspecto.
lntão, ant2m, perguntei .J um gre"i�t'] se $'Jbio

o qL:'Z' ltUer dizer "ºreve"
FI ... num gesto: ê isto-e ODontava pnro. (.) IC-

s<llll'd" du greve, esta polavra com Qr�s de e"tr')11gei.
ris:nc c QU2 não pas<.,a de LImo odapl"aç(í,) do frnnc('�
grp.ve,

1\.\-.", isso de faiflf greve Cu greve nó,) irnp01tn.
1 adas fO<'f'rn greves.
Tr".'as as classes, E. amparadas prlc 101
A greve ten� por objetivo único. ;:-'.IIIl':-Illur p--c-

ço, s<:ja paro melhor salário seja poro CJu� (."
Muito lu�l·o, muito direito, muitn -.C·;")
í)e acordo.
!-fá porém uma classe que nõo (cp 'lrf'Vf"
Alé em verdade nem chego o ser "rIIlS<;f'"
jJ)rque ê sempre a vítima.'

•

O I1ovo,

p,){r;ue é sempre o que "'Paga.
O (jue aguento o repuxo,

�l,bil� isto, aquilo, subil{ mois, custa ll1ai,,'
Alguem vai pagar.
Esse "alguém}' é o povo.

O, povo gagante. \Ja Imaginou o que seja ° greve do P0VO'
Todo o mundo cruzando os braços, 'lào em par

ecia, mmi, todo o mundo de braços cruzador,'
Não. NLlnco houve nem haverá um'.] ']reve ('i'o

QeJo. pOvo •• '

Quando o povo foz, faz coisa multo nior.
E essa grave é,a mais perigoso d� todas os gre"

\'r.s Que possam existi�. � ,

'fi:'Deus
.. �.o�,�iY�;.4e t�kg����.., .• l..> J;,

"
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NaTIl DE 1961
ft �A(IÇA IlESVANECEl:lOR� E TRADI,CIONAL PREFERENCIA DISPENSADA. A OS 3 ESTABELEClMENTOS'A MODELAR',

IMPUNHA, À SUA DIREÇÃO, O DEVEi DE UMA RETRIBUiÇÃO. E ESSA RfTRJBUlÇÃO SE fAl PRESENTE" AGORA:.
"

1.0) Na concessão de um "PREMIO MILIO�ÁRIO" representado no Sorteio de um mago
nífico VOLKSWAGEN 1961, de conformidade com o plano A - Série 67 da Apolo .i'r"
paganda e Publicidade, Carta Patente 319, de Sao Paulo - plano que abrange várias (·i·
dades do Estado e com exclusividade para" ,1. MODELAR" em Florianópolis.

I -

',fi
.

2.0) APRESENÇÃO de um sortimento, na Modelal: de Modas, que sem qualquer exagê-
1"0, é uma paradigma de bom gôsto, beleza e elegância. Tanto no depantámenío de cO)'1fc('
çõcs femininas, como masculinas e infantis. Sortimento à altura das mais renomadas

"boutiques" e magazins do Rio e São Paulo

3.0 A secção. de mobiliários, tapeçarias, colchões Divino, estofados Probel. POltTOI1<l""
rama Drago, Tecidos "para decoracêes. etc; ('f(.. �)t)l·('s('nh. Ia vantazem excepcional cI \

mSPENSA DE QÚALQUER ENTRADA DURANTE O MÊS DE NATAL!

4.° A mesma condição excepcional está sendo concodida peja Casa de l1�-iH(ht(l('" dhnlf(oJ;.
r?". cujo estoque de refrigeradores Brastemp e Chr-mninn. rádios, alta-Iidelidado, I'ogó(",
Cosmopolita, máquinas de costura VigOl'clli c C'ros1Ilx, lustres, cristais, })OI'(·CIrU)O.s, etc. l'
·11 rn elos mais belos do País.

!l.0) Um �l'flndjo�o·sortimcnto na popnhH'ís�i,IlH'1 p hf\l·",If'jl'� f:THTTTNTTA. ftnio'i-'.nl'.('f'oo;;: hai
XOS. eujos nreeos baratíssimos, coustituom uma,l'pol e inestimável {'��llPl'a�flo THH'!1 n

rIAss(\", modestas.

E MAIS... OS AGRADLC1.MENTOS

E VOTOS DE. UM fEL,II MATAL

des Estabelec,mentoS fJJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F)onallopollS - 17/l2/WIÜ
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Profissional
na SAMUEL FONSECA

:IRURGIÃO-DENTISTA
Preparo de cavidades. pelo alto velocidade.

BORDEN AIROTOR 5. S. WHITE
kadiologio Dentário

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: RuG Jerônimo Coelho 16 __

: o anda r - Fone 2225
Ez.c:lusivamente com horas marcadas

DR. HOLDEMAR O.
DEMENEZES , I

N° 229 � ormado pela zscon, d

Medicina e Cirurgia do Rio

de .Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambôa - Da

�1'ateri11dade Clara Bas
bnum - Da Mat.t:rllldade
Mãe-Pobre.
Especialidade: . DOENÇAS

l.E ::;ENHORAS - PART0

o traço dê separação: Duas irmãs viviam juntas du
rante muitos anos, em' perfeita harmcrio. Mas, cer
to vez, houve um desentendimento entre elos e um

incrível ódio nasceu após uma discursõo com pala
vras ásperos. A mais velho então troçou no chão um

risco, afastou os cornos e disse: Nunca mais falarei
contigo! Cinco cnos se passaram numa vida roesses

condições; só trocavam os pclcvrcs mais necesscrtcs
até que o mais moça ficou doente. Acordado c, noite
com uma terrível tosse: a mais velha levcntou-se I
quiz socorrer c outra. Quando deu com 0 "risco" no

chõo. recuou e deitou-se novamente. O ódio predcnu
nou. Teve então um sonho: Longe viu que urna rr-ul
tidão se dirigia para uma grande'€ belo porto: p-ra o

entrado para o poroiso! Elo também quiz ir, mos. ha
via um traço no chão que não o deixcvc passar. Es
cutou uma voz que dizia: "Se não perdoares 00 teu

proximo os seus erros, o teu pai no Céu também I!ÕO
te perdoaró" Assustado acordou e essas oolovros lhe
soavam nos ouvidos. Foi buscar um peno e lirnpou o

risco no chõo do quarto. E agora poude cproxtrncr-se
da irmã: "Podes perdoar-me?" E, assim, dois cami
nhos se abriram: o poro o coração da Irmõ e o do
bela porto que conduz paro o paz com Deus!

Almoço Oferecido às Garotas Radar Pelo Balneário da ,
.

Jurerê na Praia do
.

Fefle ,
O PROGRAMA de festas das Garotas roo..., l'l':; moças e acompanhantes que nos

Radar das Cidades de Santa Catarina, visitarão. ..
�i�!�;n��e�l���;��za�� ��I�e��:�n��aJt� HOJE, na C�:d��;-BrlLSqUe, a me-.
rerê, Dr, Aderbul Rumos da Silva, ore- nina moça Maria Luíza Renaux, fes-'
recerá, um al.mor:o no Rc�LaUl'al1tc do oejurá Quinze Primaveras. •
���fe���, �:I�:����o,q�:r�el��11�nRhu:����� COMFNTA-�x;;;� Oesemba�gndol'''

Maurilio Coimbra, vai se aposentar. _
NA MADRT;;;;;:Xd;ontem, vta ter-'

restee, viajaram para o Rio de JaneirO,"
�h=;' �u��:' ��e����:�n D'Avila e suas fi- ..

-x_x- .•
O. ECONQMISTA Bdevar pelegrinl,

::����:��o a�;an�:;ei�O�refeitura do novo.
O -oRC'TINHO Carmem Silva, debU-"

tará llO Clube "14 de Junho", na Cidade'
de Lajes, no prôxímo dia 31. •

O EALNEA '-;I��:�llrerê, terá uma'
candidata ao títuio de Rainha do Atlãn- •
ttco catartnense. Aguardem o' nome.".-
�o f:S�; �:r�a��i:Ol:aia

- de ccmbonú �ntr ,
-x-x_ ,

O :MAIOR pintor brasileiro, Candido ....

Portinari (Candinho) vai lançar um 11-

_ CIRURGIA,
Consulta: Maternidade

Cnrmela Dutra,' pela
nnü.
Restdêncía: Esteves .ru

r-ror. 52 - 'reí.: 2235

D;'a, tVA B. S.
BICHLF.R .'

•
•
•
,
•
•
•
•
•
.'
,

�{jI(L..tUIlo -- Cow"lexOII _ AtaQue. _ M'an1... _ ,r "'t)' .. m"'f,lr" ,\j�ttYII e .exuo\.

r�A�,U,\e[l�O ;lf"!('. !:letlochOQIJe com ar.oe.U'41. _
,

In,uUDateraphlo - Car"10zolorapla _ 8oDoter.pla •
P�'r:otf. apl8

UI; «:4.0 co- !'1I1Qut.. t ..... _

.I\IlEJ..,I}CA
C'LlIVICA uE CRIll.NCAS

E CRIANÇt,.S
Atp-nde dlârtamente:
Das 14,00 às 18,00 horas

";ntlsultór:,'" Rua CeI.
Pe::ro cemoro. 1553

Leo Tolstoi comparou certo vez toda suo vida
no seguinte história: Eu era como um homem que em ========'"
barcou numa canoa e em cujas mdos inexperientes
colocaram os remos. Empurrado peles costas, come
cei a remar na correnteza tumultuoso da
vida.

Quanto mais me aproximava do ccrrenreao.
mais gente encontrovo.. Gente que rio, que contava e

fazia barulho. Ninguém perguntava poro onde era

levado. Ninguém queria saber se estava na dt-eçõo
certo. De repente notei que nos apraximóvamos do a

bismo, onde todos afundavam sem salvação. Com es

forço supremo voltei. Comecei o remar contra a ver

rentezc. rio acima, voltando á praia. A praia que eu

havia deixado e que era .. , o Deus vivo,"
Em Burlingeton. Iowa, enquanto o piloto de um avião
mcnornotor deu impulso a hei ice para pôr em mar
cha o cocréfho, êste começou a deslizar pe!c olsro e

levantou Vóo antes que o piloto n'êle"'conseguisse en
trar. Decolou majestosamente 'em direção o ctdcde.
A população foi irnedictornente alertado. O bocrêlho
tinha combustivel para três horas. Caiu ftnclmenre
num campo próximo sem causar qualquer dano ou
vitimas,

'

Dr. Hélio Freitas
Medico àa Maíerm
dade Cannela Dutra ,

DvEN'�A�, uE .'3EN;lUl(pl:!
PARTOS - CIR�RG1A

(;L.JNLCA Gl!.'I(!lI

WNICA �AN1A (ATARmá
Ciinka Gera)

Doen':iE NeP/o�il5 � Meil)ili� --

vro de Poesia.

-x--.!x,..-
O CLUBE "12 de Agosto", ém auvt

dade na construção de nova. séde.
-Xh,x_..!

DEPOIS de um caso que aconteceu no

COP ..... , com o modelo susane Lulíng, dire
tora da DIOR, em Paris, acaba de pedíe
demissão. Ela era o cérebro da organiza
ção e comentam que em janeiro, teeba
Ihará eom o costureiro Ives Saint Lan
rent. Expectativa na moda pertsíense..

-X-\XI-

D. IRA, dirigirá a coluna de arte

culinâria, na Revista Radar.
-Xj--llX_

UM MODELO sulamericano em Nova

Iorque, será uma reportagem social da
Revista Radar.

0110ru curtos -

Eletro-couyulr:ção
Oonsultôrlc : - Rua ViCtOI
Meireles, 24 - tias 4 às 6 bs
Residênclu. - Rua Santos
Saratvn. 470 - zsn eirc
Fof'''!: - 23-22 e 63-67.

} ... "'1I:i'f_·'V 101\.0 DK SOM"
DR. JOS& TAVARES lRACSMA
DR lVMl R'�l"')S DE ANURAD�

l:N�t ·.ll'�. Dtu 1.'i u UI bar....
!:J<! .. reco Aven1da M,t\uro Ramoa. 211

(l'n!,�1I. r;leJvlIlti LUZI - "" ...... �'I-fi�

Ilustra nossa Coluna a graciosa e sim
pâtica sría. DORIS MARIA GOMES, que
recebeu o Diploma do Curso Ginasial do
Co/egio Coração de Jesus. Filha do Sr e

STa Dr. Abelardo (Doris Ramos) comes,
êle Procurador Regio,wl da República e

P1TJjessor Catedráttco da Facu�dade de
Díreiza da Universidade de Santa Cata
rina. Doris Maria, é nétínha do Sr e Sra
Governador (Edith) RamoSo, Os cwmon-

II' mentos de "Radar na Sociedade'.
CC"CT"ã'CC:; 'FCX""�\ %

4 TE��ti l��;fS �.

IRMÃOS BiTENCüURT
(.0.1\ e ... c c e

ó
•

.o.tHtGO O!POSITC 0" .... '''"''

DR, L .l'\ U R C
CLnica

DAURA
G e r a IDr. Walmor Zome.

Garcia
O sistema de govêrno parlamentarista tem ('m

todo mundo nítido predominância sôbre o re.gime pre
sidencia!ista. Adotam o regime parlamentar, nos cin
co continentes, os seguintes países: Na Améric:fI: Ca
nadá e, agora, � Brasil. Na Europa: Noru�ga, Suecia,
Dinamarco, Eire, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgic:J,
França, Austria,Tcheco-Eslováquia, Albânia, 'Grecia,
dental, Polônia, Itália, Iugoslávia, Albânia, Gr€cio,
Turquia, Bulgária, Rumônia, Islôndia, Luxemburgo,
Liechtenstein -e São Mortinho. No Ásia: Coréia do
Sul, Japão, Chino Comunista, Laos, CambciC!, Tailôn
dia, Burmo, India, Paquistão Ceilão, Irã. Iraquc, Af
ganistõo, Israel e Jordônia.Na Oceânia: Ind::nésia,
Austrólia e Novo Zelôndia. No África: Libia, Etiópia,
Eritreia e Uniõo Sul-Africana. - Em resulT'o c:dotam
o sistema parlamentarista 9 repúblicos, 8 rzp'Jblicas
populares e 28 monarquias num total de 46 paíSeS e
e o sistema presidencialista 27 repúblicos, a maior
po�te situado no �mérico (19), naturalme'1te ?or in
fluência do modêlo nort�-americano. Em Cube existe
um regime politico que não é nem parlamE"'1tQtislTlo,
nem presidencialismo, embora tenha um presidente e
um primeiro-ministro,

---ME:DICO _

I E!;peda!k'a em n,olést.ia ete Sef'tlUra.:; tl vias un.
r'das. Cura J'f'..d� 'aI das lnfecc,:ões ngudas e crO
ni,::::.s, cio �pnrêil1{_ O'eni'o-ul'infni,Q em ambos os
"exos. DOf'n(,:::t� do aparêlho Digesttvo e do slste·
llIa J"Ierv(;�.

}!orárw: d<J3 10 ÀS 1l,::;J hor9.s e das 14,30 t.J 17,00
)l(Jras. -' COllsll!tório: Rua Saldanha Mil dnho, 2
1,0 and»". fe!'q. da F.ua ':-dao P�nt,)) � Fone: 3246
R"'siriência: Rua La.;erda Coutinho, n.O 13. (Chá.
C!ara do Espanha) _ FonfO: 3248.

I)lrlll."lItaa" l'el� E'4culr!Qch
Naci""al ete Medicina da
lmiversidad� do Bva�ll

i':X h.tcr:10 por concutso da

Matetnldade·Esc.:Ila. (�rvl·
..,u uO }"rCIl. OctavlO .I.'I.v'

ur!y.ues Lima). Ex lnV:nlU
ou c:.t:rvlço oe Clrurglb uv

'l"'�pna! J.,A.P E.T.C, do 1(10

no:: Janelril. iVl_!;\jiCO do 110'"

pu;al de Ca':'ldade e a.

Mate·,oldacle Dr. Carlos
l..:un'l:!l:,.

I'AK1'OS - OPt:RAÇO/J::J
uUl!:t'iQ.t\S uE .JENHORAS
- F4..BTO <:;E;!.l DO'l pela
met..:-::;o pstC:>-'t}ro/flattco

C'm.�ultó::lll: Rua Joã(' pm·
to 1., 16 - ã.:.s 16.ÚlI àI
:tI,OU horas, A��:lde conl

nuras n:arcaj;1s, TeletQIl.6
;:IU;>5 '- Resid5ncla: }t:'lIl

êle é",_
um homem

de ,�\
---

'

negócios
Por isso� consulta sempre.

a seção ...Econamia em Foco". que !
V I SAO publica semanalmente, �Ie jsabe que os assuntos econômicos de

!
maIOr utilidade são ali examinados

com tôda a impa;cialidade por espe-
•

clalistas em Economia e Finanças,

--éANCER-TooENÇAfDAPHE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Assislente do Faculdade de Medicino e

Universidade de. °nranó
lIXAMENTO� DA PELE _ OEPILAÇõES

CONSULTARÁ DURANTE O MêS DE JANEIRO
EM FLORIANÓPOLIS

Ruo Troiano, 29 - 1.0 andorOs encdrr.zgados do limpeza do prédio, do United Gen�'l'1;I.1 BMen\:c:J::t n. 101

States em Novo York' nunca conseguem t<::rn1lnar o

seu serviço, Quando acabam de limpar os 5 . .100 ja-" _,

nelas, três seman�s se passaram e entc0 sõo Gbligo
dos o recomeçar a limpeza,

l.eia ._�
•

ãoJEm Ohio com muito custo ·os guo'-ó,Js conszgui-
ram fazer porar dois outros, que corriam em olt�l ve- .

locidade, O primeiro estava sendo guia.�(l p,x uma

moço e o segundo por uma senhora, mãe da m0ço
que Qui.avo. o primeiro. Perguntando i),lrqt:e .:orriam
t:.nto, o mõe declarou: "Apr�ssei-me jJi)(J ccnseguir
p�gor o minha filho, paro preveni-lo j0 ndo correr
!ontú."

f-or 0casião de um casamento, em cert:J k,coli
dode na Amêrica, o sacerdote, segun-:Jd () USêl, per
.:::"mtou em alto vóz: "Há alg"..lém que :-enh:'l qualquer
dllet;ôo o fazer contra o casamento de Lucy n_.m

T'xn)" No meio do silêncio, Que se segue. uma '..:nica
,")Z EC levanto: "Eu! Eu tenho!" Mos, o pastor, seve

tOlnente, diz ao qL.2 falou: "Cale�se!,J senh':Jr é \)
no;vo!"

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICÀ
PLANTÕES DF. FARIIlACIA

'MES DE NOVEMBRO
23 - Babado (tarde)
:!4 _ Domingo
25 _ Segunda fcim (Natal)
30 - Súuado (turde.�
SI - Domingo

Fâl'!IHWiu C,lta)'inen:-:e RUa Tndano
FÚl'luaeiu Ca�aril1ense RUa 'rl'ajal}!)

Furnlaci<J Nutul'ua RUa 'fl'lIjUU('
Farmucia Vitória Pmça 15 de Novcl1llJru
Farmáciú Vitória ,.Praça 15 de Novembro

efetuado pelas farmácias Bta. Antônio, Noturna eO olantão no�urno ser(t
vitória.

preend!do entre 12 e 12,30 ,}lonls serú efetuado pelas
a',

O plantão <lIurno com

farmácias Vttól'in � Centr

ESTREITO
24 - Domingo Fà ...macia do Cauto
25 - �PgulltJn fell'a (Natal) Fâl'macia 'tnrliana
31 _ Domlngo Fat'mácia Cu,tarinel1!;e

RUa Pedl'O DelllOl'O
Rua 24 de Maio
Rua PedrO Delnol'o

O lllalltiio lloturno será e fetuadQ pelas farmácias rlt' Canho, Indlc<lln e Ca-

tal'rllE'n�(l.

não po lerá �el' alterada sem P"� via Ruliol'lIJação deste

,D.S;.P_! .em nÇ>\.embm de. 1961
;t". '.', Rúi:: Oi!lvoldo t?'/'tcomporo. ',I.
l",spetor-de·Formóciô '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ;,,'V'.: tMOEDOR-PICADOR ARNO _ Adcptó. I
se à base do liquidificador. Mói 1 kg de j
cerne em poucos minutos. .

{
,

PARÁ'
......

TÔDAA.FAMÍLIA,!
�-C-en-Iro Ac.adêmico VIII de r�bro

.

CÓMUNICAÇAO'
o Centro Acadêmico V,[IJ de Setembro da Fo

culdcde de Fílosofíc, Ciências e Letras do Universi
dade q.e Santa Catarina, comunico que acham-se a

bertos 05 tnscríções poro o Curso Prepo-otortos 00$

Exames Vestibulares, o qual terá inicio dto 2 de ja
neiro próximo. As inscrições poderão sé; feitas no

secretortc do Faculdade, Cidade Untversrtêr!c, no ho
.óno dos 8 às 11 horas, diariamente.

. Cidade Universitária, Ppclís, 12/61

�t;�:� No momento em que o Grupc Escoteiro Guo�a
;:';,i 0:10 Estreito comemora seu 4-' onc eh e'<;stên�jo,
demonstrando uma atividade boitcme produtívc.
� de r-osso feito soudor todos oucmtos vêm presttç..
�nJ;' esse organização, bem co .... '_' couêles que vêm,

" cor» -eu trabalho, com suo ded.coçôo. env.dcndg ���
t .... rccs no sentido de elevar e es+ir.tulor o escct.so-c

em nosso terra. Qualquer ,de nos que que.ro ccnhe

cer c s dificult.!odes enfrentadas pe.cs Chefes pore

bem condualr sua tropa, basto oo..crvor (1$ mc.dct-.

dodes co trabalho, com a multiplicidade de torores

'.il;€ ccrnpõe (J c brc a ser executcr'c, toi qual o ore-

����� e;\��to':�� �:uO��::;p�U:;;d,��:ç��'p�: ';;�� P A R T I C I P A ç Ã O TUR;�A �:���ERA'
:���'ti:;�.���t� �at��f�t::��'s:a ��':�����!�c!� ��JL� t�: Waldemor lisboa Gilbt"rto Lux C!�� d�ar;��:;d:xec:7II:D
pet,e" -íe ré 10, a sombra d09 árvores ornodo C0m e ' e Catarinense lei que auto-

���é:���:��s�X��P�!Ob�ot::�:od� �nii�:��J�b����=l��� ��;::i���b�o�;���:ntes e o�gos oO���t��t: de ��:. �ea,:�:�:�' :::ti��;�
do COI'- u pureza so ar, de onde busco-nos o Sl:Juce casamento firmado por seus filhos: r: 1��ns��;I!�Pi�ad��:!�-
I=C�O o nossos corpo. O escotismo é, p'Jriss� mesmo, NAZARENO e MARIA,
uma escclc privilegiada, cheio dessa oleçr!o que o ocorrido no dia 13/12/'> 1 -)0(-

com cdcccdor deve descobrir pera ottnçrr suo me- PRÉDIOS ESCOLARES L O , E S
10. Mos não é-só 'do conternplcçóo do bele que VIV""

---MP··Ó'R�j-A-N-'i'-E--- ��!e�:�o�O����a_ VENDE-SE LOTES A

;��;0:�5°�,S:�j;��,�i�:;1��:�rul��,i;�:7{�:� "Curs� Preparatório Continente" 2����·;�::o:�d����oq�: ��rA:��AZ:u::L::E �:'��i��:!�:�fi�õ:oi:,��o����f�:�E:�:7�:e���1��;
u-crcs naquele", elementos enth:g'.W$ à guor' c de

DATILOGRAFIA prédios em Pinhal e Man- SCHMIDT 21 _ 1.0 Andar
dia podemos ofirmcr que o comércio de Florloncoolts

um Chefe, pronto o nos dar .::J sv J cooperccõo espon nodo, nodo fica o dever, quando em cctêjo, aos gron-
tooec c fim de que o seu trobalrn. cbtenhc o vx:r.; '-'-�;1 --------�--------

des centros do País. '

ccsejoco. Neste dia d� tonto '::dl!'JTI., poro ,? .cr:.:J'l. TAQUIGRAFIA
t6,o DI'slr,'lo RodoYI'a'rl'o Federal

,Em artigos femininos A Modelar 'de confecções)
çcoc ove cornoõe aquele Gr�p�. e-a necesson., C.de está a altura dos mais finos boutiques do Rio ou de
Ievoesemos o rc<SSO reconhecln'enr:> pelo obro que PRÉ-GINASIAL I São Paulo. O seu maravilhoso sorfiment j de vestidos,
estõc -eolízcndo em seu própri.) bern c poro ç. bem Florianópolis _ se onjuntos;1 blusas, blusões, mailkts, slaks, sá ias, bol-
do ��ci-edade ela qual terão, l.!f' t(Jt'?lme>õte fazer AULAS PARA CONCURSOS sos, etc. etc. é de notável beleza. Dificilmente haverá
Dartc. Integrado:. como se enç'Jn�r?'T'.�cSSC$, rnen'n:-,s, CONCORRENCIA PúBLICA em quolauer grande centro comer-:iol, um estabeleci-
nc· c'€�.empenhlJ de uma tareh �(' :00 olt� s'9nrfl' CURSOS ESPECIAIS RODOVIA: - FLORIANÓPOLIS - TIJUC/\S manto de modos que exceda em sortimento e bom
U,ÇCl1. terõo, r.oturalmente for!iI,caó c :)llcerc€ cle SUB-TR�CHO -;- ESTACAS - O 01.200 - 3.4:'0 gõsto o de A Modelar.
SJG r:ersonolidode e construido dr: um Jeg;�u �� PARA PROFESSORES 02.835 (EST. O EM rLOi�IA.�óPOLlS) Também os departamentos de artiqos rnosculi-
sOJa €stobílidoce social. O inCI:):"Itlv:) �"çeS5-0rlo noo Ue ordem do Sr. Diretor Gemi do DNER, o 1'6.0 nos e juvenís apresentam uma coleçõo lindíssima. O
'::if'(oj wrnente elos que' dirigem :J movlmenlo, mas DE DATiLOGRAFIA D,R.F., torno �:jblic;o que será realizado 'la dia 19 do Que há de moderno em ternos, camisas, gltlvalos, or-

�:��t�����:����;���:!h�:������t��ti��:��: 9Ó9"� :::e;:::::::·=ó���d::::::�e
..o, poda- -��'�����1�}��:;��::,o:���o��i�:i�:i2::���� :ii;!�:����:�����:���:;o i���e��o�,;�P::��,:�

.' te hk egrodá,lél e de tomonh:::s perspectctives '!l0-

Dirig,:do pelo: ��i��v����rf:o.pavimentoção no sub-trecho do SR-59 Até mesmo o populorfssima e borotp.i,'o Gruti-
'lois.

Saudando nesta doto o G".iPO Escoteiro GU:JrQ· PROF. VICTaR FERREIRA DA SilVA O volôr aproximado otribuido 00 serviço' é de Gho es�á superlotado de lindíssimos mtigo:i. Aliás, o

t Cr$ 200.000.000,00 (Duzent0s milhões de cruzei-
rutin o tem estado, também, superlotada de fre •

. <,o�.'.,fo,:om<ueluomnOo� �e' omfo�i�:rpd:;;�!i�'ah�!'l���(JS��: p��.! HORÁRIOS: DIURI'{OS E NOTURNO� rOSl conforme ° edital de n.O 153/61, Que se encon. guez.eF,·",",-, '" )1), u ino!mente, os cosas de móveis e utilidades do-<, sÕibom, f-)oryor e dignificar o I'ótrh que' lhes semu tro o disposiçõo dos interessados à Rwa Frei Caneco, méstios � Modelar, aor.esentom, também,. o maisSl,l)de !?erço €Jn.tôdo sJo pl'enitude.' Fot:1'1 suo i.,scríeõe; o RIJO Dr, Fulvio Aducci, 152, séde dêste 16l.0 DRF, em FloricnÓpoJis. 1'elo _:;orhmento de. �edos os ten:pos; O flo:'io'nopoli!.6..�. ;Xi:Se�pré gl�ria,p.ar'a p bem do.�i'csiI! Oi1tina 24 de Maio, 748 -]O andar. Luiz Carlos d(! Qlive,ro Borges hO n�� encontro dlflçuldad.i-� porOiQzer comp,'as ma •

•ILill··'I�,'I'Ii-"-i·;!'ii�l�í�'·i·i1iI�.·.I·I'I·'i·ilí·iiííJI'íSai'iílili.�Si·:t:iiEI�TiOiíiiil=·.=lIil:i:I=·Ff:IO=":'.:no:��:�!:!i�:=:!!!i!i�••�;�J!n.·�II".;C�hil'et;·�,�tpi:l�6�:�OID!!R..Eô!ii''-:-�''':......ro"'v,,;w:..,,_:.=l"i::.:.'�_o;r:= tl'.�.�:3!_ _____"j

f']orianúpoils - 17j12/lJGI

LIQUIDIFICADOR NOVO ARNO
Base muito mais estável, sólido e firme. Jor
romuita maior, muito mots vcntojosc. Novo
cencepeõe estrutural da tampo ó base!

BATEDEIRA PORTÁTil SUPER ARNO
É prático, leve e reolrnente portét.L.; trons

forme-se em complete botedeiro de mesa ct?m
os partes Dual-Super ARNO.

ASPIRADOR DE PÓ ARNO

Sucção superpotente • 7 acessórios poro
todos os serviços! E agora - com o cor,

rinho ....fac�o ?_Iimpezo d�o_coso I

BARBEADOR ELÉTRICO ARNO
Paro +czer qualquer tipo de Garbo J
Barbeio sem irritor o pele, com mete

ropidez, ccofõrtc e perfeição,

\fENTll A DOR -CIRCUL A DO R
A R NO - Oscilante,silencioso, pc
tente . funciono em vertes posições,
3 velocidodes.

ENcea ADEIR A NOVA ARNO Dupla
hoste ... duplo firmeza I Com 1 só escôvc,
raspo, espalho o cêra, encero, lustro e dó

brilho sem necessidade de trcccr f:SCÓVOS:

BCOTlSMO ASSO(�AÇÃO CATARINENSE DE
ENGENHEIROS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente do AC.E. no uso de suas crribui

ções convoco uma Assembléia Gere! Extrcordinóric,
poro o dia 29 do corrente, às 20 horos, na sua séde,
com o seguinte: ordem do dia:

1 - Eleição do Delegado Eleitor para a CREA �

10.0 Reçtõo.
2 _ Outros assuntos.

Florianópolis, 14 de dezembr., de 1961.
Arq. Valmy �ittencourt
Presidente do AC E. RENUNCIOU O LIDER DO

.
PSD

Na sessão matutina de

hoje, o deputada Antonio

Gomes de Almeida renun

ciou a liderança da ban
cada do Partido Social De
mocrâtico com assenta na

Assembléia Legislativa do

Estado,
'

SINTESE DE NOTICIAS
DECLARADAS DE UT1LI- tiquerra, amoos no munl

clp.o de Sao Joaquim,
-)0(

DISTRITO POLICIAL

PARA. PAPANDUVA
. Em ato assinado na

Pasta ,da Segurança PÚ
blica o governador Celso
Ramos vem de criar dis

trito 'policial no municlpia
de Papanduva.

-)0(-

_VIII_
DADE PUBLICA

_ O Governador Celso Ra
mos sancionou leis decla
rando de utllldade públila
o Circulo .roínvmense de
Orquidófllos, o oorégic
Dehon da cidade de Tuba

rão, a Sociedade Bandei
rantes uníêc Beneficiente
das Motoristas de Joinvil
Ie e ainda a Enciclopédia
de Santa Catarina,

-)0(-

Q�NTAPAomA

MOTOR ARNO v] MÁQUINA DE
COSTURA _ Velacidode r equlé vel.
Adopte-se a tôdcs os méquinos; fa�
para iluminar o õrec da agulhO, I

Corlos Humberto Corrêa, Presidente

CHACARA NO BOM ABRIGO
VENDE.SE magnífico terreno com 6.620 metros

quadrados, próprio coro granja ou coso dlÍveroneio,
100 metros de frente 00 mar.

Preço de opcrtunidode - Cr$ '60.000,00.
Tratar pelo telefone: 2292.

MARAVILHOSOS ARTIGOS
PARA O NATAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR I

I'ESPORTiva
-",.,�

�!l<flX

Contando com a parti
cipação dos clubes metro
poUtanos, Rlnchtlclo, Aldo
Luz e Marttnetlr nuns . n

I
Cachoeira rea1!281'Á ;J F('

deração Aquáttr-a de Santa

Catarina, na manhã de ho

je. tendo por local a baía

sul, a sétima eRgnta Ani-

mação.
Ao que tudo indica, fi.

compettção náutica será

Eleições nil

ACESC Amanhã Pelo menos o movimento

que se nota étninímn não
oferecendo aos amantes do
esporte da canoagem, qual
qUEl.I' atrativo.
·0 Martlnelll é franco fa

vorito. O cnmpe�o catan

nense, c�mo se sabe, ven

ceu todas as seis regatas
anteriores, algumas por fal
ta de adversários.

Na rieíte de amanhã' se
rá realizada, na séee da

Associação das Cronistas
Esportivos de Santa Cata

rina, eleição com relação
ii. diretoria que deverá re

ger os destinos da enndacc
€le classe rlurnuto

J952.
--------------------------

IU�.� ro/ando de codelra ...
·M�1fÁ}M.\:'3

A derrota da E. C. Metropol, até <então líder Iso

do do certame Estadual cotcrtnense, surpreendeu a

alguns otimistas que viam no clube do Cidade do

Carvõo o único quadro em condições de- reoresentor
condignamente nosso futebol.. \

A outro'. n revultodo do cotejo que fcvcreceu o

Ma'i-cílio Dia..,' fni plenamente normal, já que crnbcs

requipes se equiparam em tudo, com certa dose de
favoritismo do MClfopol, que· ultimamente vem,...colhen
do resultados expressivos, e, com is.to, o imprensa
abre manchetes, o que nao vinho acontecendo com

outros 'equipes. Metropol e Morcílio Dias caminham

paroleloment'i e ambos poderão, com inteiro justiça
sagrar-se campeões do Estado, porque, na realidade,
possuem méritos poro isto. O Mardlio cumpriu ex

plêndido jornada, abatendo seu adver�ário e�. seus

próprios domínios, demonstrando perfeito espirita de
luto e bom índice técnico. O Metropol, equipe real
mente aos melhoras '1lle possuímos, ofuscado pelos
louros da., vitórios, confiante demais pelos elogios
diári0S da imrmmsCl, justos mas demasiados, conhe
ceu o seu "Waterloo" ('m cllrcunstôncias um tonl.)

surpreenden! ."<;
Precisamos incentivar tombêm outras equipes

que, se no momenlo nõo atravessam boa fase, em ou

tros tempos glorificaram nosso futebol, colheram re

sultado;; expressivos e são também padrões de orga
nização e disciplina.

O Metropol, h caçula do futebol cotarinense,
possue méritos de sobro, organização, bom quadro,
enfim, está plenamenl'e conhecido do público esp0r�
tivo do Estado. Urge, isto sim, fazer com que os du··
bes de passado tão gtoriosa se coloquem em condi
ções de futor com o Metropol, pois o beneficio será
nosso, possuirmos, não uma, mais dezenas de equipes
poderosos e capazes de enfrentar quolqu.=r equipe de
outros Estados. Os feitos do Metropol, de hoje, s60
brilhantes, como o foram os do Morcilio Dias. He'rcí
lia Luz, Olímpico, América, Caxias, Renaux, Palmei
ras, Avoi, Figueirense e·Poulo Ramos. O $anta" F, C.,
gl6ria do futebol brasileiro, há anos atrós era um des
conhecido, em proporção 00 cartaz que hoje os�entG.

Mas, como o Metrapol, gostou, fez boa equipe, e des
.fruta de fomo internacional. Mos nem por isso dei
xo de ser vencido. Dois titulas perdeu em pouco tem-

• pO, por excesso de confiança, ou por demasiado car

taz que cerlos setôrcs do crônico esportiva paulista
lhe emprestó. Perdeu o Taça Brasil para o E. C. Ba
hia, tecnicamente um quadró muito mais fraco Que os

milionárioS de Vila Belmiro. Perd-=u o Rio São POLllo
de 1960 para o Flamengo, que não atravessava boa
faze t�cnico. Claro �stá que em futebol muitas vezes

o entusiasmo supero o técnico. Nõo será glória algu
ma poro o esporte catarinense dizermos que possui-

'" ��s n�:! �.��Iã�o��rá d;o!���:n ;��;ue�I����
t.J;cbmo o Met.rnJ?t1I, orgcmi7ados"pora glória d9'fllr�bo!

·:�R;,cOla�p�.tI!i<l. .�.

'
. �

teu ao Atlétlro fi impor- ---- __

ti\nci[\: de cr$ lM.nO.fiO. Se-

��c7�j�::�l�';:C� ����o.�� Hoje: Regala
ao tricolor do zstrcno. I.) �';

•

jogador recebeu r$ 80.000.00
. pOI' um contrato cc um

ano, dando atnun o Iubo
t.rtcotór, como eomoenaa
cão. o aüéta vedo adqui
rido também. recontcrncu
te. ao Guarauy tl,� (;:lpltS,J
por crs 30.00u.00. Puru.t.r.o.
somnndo-s« a� hnpor-tan
elas gastes nas t ransacõee.
chega-se à cqncfusào que

Será i"puliz<'lrla na manhã
f!tl d"mlng;o. nu hmu S1I1,
humn reg-ata em ht)mcna�
gum :', Ma:'inha di> OUel'r,l
Ih. Brasil .que contara com

a P3I't.iclpaçà() de veleja
dores cio Iate Clube fi de
Veleiro" da Ilha.
A orsentaacgo E'.'\tá a

cargo da Federnçâo fole ve

la e Motor' de San-a Cata
flua. devendo antes da

REDATOR,

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARESe

MAURY BaRGES, RUI LOBO

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

CAXIAS: FI'I'MlIl/!(I; N<:ll

d{'. "rlrlo o i\'Inl'illho, Sr:h;:-_
lo. e Einsmo: nín. Lourt

vai, NOrberto Hoppe, Os
mar e P'\C<L AME'RICA:
Gaulke ; AdaE'1. aõco e l

braim cei-o l' Bíbi: TltC'

Em Homenagem
á t�aril!ha

Atlético Encerrou
as Contratações
Muito embora n »cucte

não seja onctat, pois o

ponteiro esquerdo tem

contrato em vlgêncíu com

o Avai até 31 do dezembro.
o At.Jélieo ncnbou de en

r-r-nnr :\:'1 eoutmtccõcn. vt
sanoo n cortemo rlf' EIO:1.

AcontC'r,1' ([ur o 1111::11191'
ponteiro <ln. cidade firmou '- _'
contrato por uma tempo
rada. Porém o document!)
sómente será en(�all1lnhaclo
11 ledcracno Càtal'ÍlH'lisl' fll'
Futebol. pnL'n o (Jl'vidç r('

gistro. apn.c: o .1o'l'nlino do
contrat.o em \'Igor eom o

clube azUl'ra".
Bétlnho foi, portanto, a.

ultima. contratação do on

ze atletlenno.

Il:lt:l'.

Portanto, r:nr::telerl�t('fl<:
dns mais íntorossantes :1-

curmuam MeLI'(lPnl e O:'!.I'
J. s Rennu-c pal':I aei- dis

tinguido como o col{'.�o nú
mera um dn rodada. O�
qundl..os devel'5o rorma
osstm: AIETnOI'OT,; nu-

para logo em <:e�1I1dn M"I' na('I1!l('f; c g:til('llo!,. c-ano Dnníol r antontnnor. Didt,
trt:1lmr>nt(' de 111,,·}{]nr:i\o. Indo" salJill1l, �'1Jl Illt'rlit!;l ELlt"ii{!('J.; I' Z(;l'inhl).
perrleudo Joeoa PII1 flUi'

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

norecte com orranco nttrn Internacional x América Sensaca-odor .. ,

de Hoje na Várzeao Olimpleo, seu adver
sário. já foi autor de uma

Pl'ÜelZ.:.1, den'otando tum

bem :.1p:<,cia como favorito
Será um cclcjo Co.TI que o

clube h!umeIlHUenSf' pnde
dt jetníinnr seus cnrnpro
mis:<J'lS l"'ln(lllL�t.nn{tn 11m

tnuruo (·ousa�l·,\·to)· (' rtan

do (, utu!o no M('t -opct.
ca ..so também venha fi. se

confirmar na placar ti .<:111'1.

maior ca.ege!'ia récníca
Cotejo que [Lea!!'!!'!1 sei- dos
mai,:; ,,;E'nsaeionais, reun:n
do os rivais do Vale do Ita

jui: Marcüo Dias e Olím

pico. Quadros. MARCTI.IO

DIAS: Zê Carbs; Antont

tes, Odilon e Jorgtnhu,
realização ser oferecido
um cocuner aos represen-. A IOLII ..... PEMEITA DO IRAIIl.

tentes da M"inh,. ..

Ganha
-

C-or-po-a-Id-é-ia-d-a-Fu-n-da-ção
de Uma Entidade de Caça Sllbmarina

CJue vem nr;ilflltdo mI" meios
Atravês de comentários e náuticos de nosa capital.

Partido dos mais emocionantes rrcvorôo, hoje,
pelo certcree varzeono, 'Internacional e Américo. O
alvirubro do Estreito, mercê de suas boas atuações, o
cupa a liderança invicto sequtdo do Amértco de Bar
rctros. tombem invicto com 2 ponto- pr-rd.do- Públi-
cu do-, meteres deverá cstor presente ao motch rtO

E!:.!cidio "Coronel Arr\l'!rico", pois os dois adversá,ios
possuern bons valores em suas equipes '€ técnicamen-
te um bom futebol. Marreco, Edson, Warner, Nilson,
Cabreira, são valores pOSitivos do Internacional I�n·

quanto, Pedrinho, Carlos Albprto, Colo, POLllinho, Mi- 'prinho brilhon'l pelo América. No praliminor também
estará em lula a primeiro colocaçõo. O árbitro do
cotejo principal será o popular Biguá.

No clichê o conjunto do Internacional '::0111 �eu

técnico lolando Rodrigues e os seguintes atlétas: Por
co - Wilson - Nilson - Cobrera - Ledo _ Mi.
guel - Vania - Waltinho - Ed<;0n _ Luiz e Wor-

Valério Para
o Figueirense

Notícia recebida pela rc

p�I�agem, informa que o

veterano jogador V1flérlo,
do Paula Ramos Esporte
CluhE'. v:li se tran!lferir pa

��Il�e,F!���::':���o e���b� i==--;';:;::;;v,ii:>M:;;t;;T:;O;;;E�.l:;:'(:;;A;;R�R";i;·'T;iiil�C;;ON�'T;;;';<'N=;;O,;;\,_):;:,i:'ci�[.:;E';;VA!'iR;;;Ii\O
aluai Ol'irnjl\Çüo impo!lb <EU FlJ.HO ATI- A MOI{ �':'. -JOel:;. MAr': CArnN1TI)�A
pc!o� tric.olul·!:!s prui:1I10S. Só o SALVARA LEVANDO-O AO SRP""Wf/ DF: !?FllJJ-
A n<íeia. l'lIÍl'Ctnnto, ca

LflATi\QAO D!\ LBA NO BOSPIT/\L DI!: C,\Hlt)'l,DE.
rece de fundamento.

Si Você, Chere de fomílill
r('>llsn nas ].)re<;cntes poro o natal ENTÃO

ADQUIRA O MAIOR PRESENT[
UI'" presente que não quebro, nen desvalorizo,
nôo estrago
Urfl present'e que crdo dia ve.!e mais;

UM LOTE DE TE·RRENO
Um presente Que pode vir a ser o garântio do
.reu futuro
- Mtrada apenas 10% - rest. 60 mêses

Informoeões, diàriomente, nc

Avenida
-

do Jardim Attântic:a,
cam o :ç"r. lui.:i: Sc:hweids:on,

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
As pessoas que podem obte • .empréstimo do�
Autarquias ou Cojxoj Econômica, terão facili
dades de obter, riiedian�e prévio combinocõo,
prontame:'lte, o 1ítudo de propriedade defini.
tivo, ofim ,;te ror<:!rem iniciar a construçõo.

{J-"-
LBA NO HOSPITAL DE CARIDADE.
DOS LEVARÀO SEU FILHO ATll: A I

MORTE. VOCÊ, MÃE CARINIlOSA,
S(, O SALVAr:A LF,VANDO-O AO
SERVIÇO DE REIDDJl,ATÁCÃO. DA
LBA. 'N OHOSPITAI:i DE;,CARIDADE,

85 Mil Recebeu
a Entidade
Salonisla

Garé no AViii
o Za�lI,'trll "('olorf>r!" TI:I

gé. (lU!' atuavrl 11.:1 Pnula
Ramns lKt qlJaliliade ele

supjente, vem de assinar

compromi::;so eom o A\':1i

Futf>hul Ctubf', l/or uma.

tl'mpol'o.d::t. () jovr:m I>:;t

guel:o Il)Od;erá firmar-se
na próxima tempol'ada o

ganh:lr coud1ções dI' titu
laI' absoltlto do põ�to, cm

virtude da salda dI'! Cláu
dio llue &" tran�f('rltl pfl�a
o Afl{·tico

Fiamhrelia.
re!r.acam�eã
A l'éPl'escnt:lçã.n da

�lI11brel'ia Koel'ich v�mccndo
:le· Meycr, na série de me

lhor de três partidas, para
decisão cio CamJ)eoll[�to

f'omeI'Ci{tl'io rlf' Fu:.ebol, fi
('(111 de posse do título de
Tetra c<ullpeão. Os jogado
l'eS do clube vão promover
uma festll, oportltnidade
em Que seUs jogadOres se

l'aO homenageados, rece

bendo, ua ocasião, a hixa
alusiv:l nn títlllo eonqllis-
1:1rlo.

Eleições no

Aldo Luz Em
Janeiro

Estão marcadas para
janeIro as elelçõf's para :J.,
nova <Ul'ctOl'lll do Clube de
R.ega!.ru: Aldo Luz. Desde
.lá }lodemos llSllC'gurnr Que
o Desembargador Mal'mlio
Mcdeit·os p o mtlj� forte
candidat.Q fi Prf'sl.dt:nr!n.
do r:!ube aldl.sta. Pal':J, a �. ..,
viccprel>ldêneia. o desportis
ta Aldo Beh�,rmJllO da Stlva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_��___

Edital de Convocação
o Presidente do Conselho Deuberotívo do Clube

Recreativo "6 de Janeiro" - usorj:'J dos wtrilJ'.liçó�:;
que lhe confere o art. 18, Cooítu!c iV dos Estctutcs.
.convoco o referido Conselho, paro reunir-se ós 09,JO
heras, cio dia 17 de dezembro p/viré:)u�(), na sede do
Clube, poro trotar do seguinte crdeo- do dto

I Eleição do Diretoria que (egeró O� desttnos
do (Ilibe no período de 1 )ó') (63

tlortonópol!s. 13 de' r I ''''mbr:l de 19(11
JGder GCJ'>\ r,e:.id'mti�

Aviso aos Sen res Empreg ores
o Delegado Regional do Trabalho nêste Estado,

tendo em visto o aproximação das Festas de Notai,
eotíclrc aos Srs. Empregadores, poro o oxóto ccropn
-oenro das leis trabalhistas, o observoçãa dos seçum
tcs itens, durcnte o mês corrente'

1) - As filmas Que prorrogarem o horário cre

seus empregados deverão eloborcr, em duas vio«,
acôrdo escrito, do qual constoré o número de hora',
extras e o rospecttvc remuneração, sendo que ur-tu

�1,1�b��,so s=r� ��l��:�ne:��� �e���;�cc;� :�g�O;�r' (1�
(ir(l1n;

� 7) O ccrósctmo de horos suolcm-ntores sôbre
o horóno ncrrnnl de trabalho não scré supcrtor .)

dtlo.:; horos, conforme, estobelcce o crtiqo 59 .10 (on·.
volidoçôo doe; Leis do Trabalho;

I 3) Os. srs. Empregadores que permcnecerem
com seus esrobetectmentos abertos dos 8 às 22 horcs.
dovcróo providenciar uma escalo de revezcmcntc
para seus empregados, o fim de que nenhum dêle<;

, venho a trabalhar mais do que dez horas por dia;
4) Os empregados admitidos paro rrobolho-

rcrr. sórncmo no período dos festas natalinos, deverôo
tombem consror dos ccõrdos de ororroqccôo, caso te
nham seus horários prcrroçodos:

5) - Nenhum menor poderá ter seu horário
prorroqcdc, sendp, ainda, proibido o admissão de
menor que não fôr portador de carteira 'de trobotho:

6) - Será consid2rado como exrroordinório n

trabalho 00'5 sábados, depois dos 12 horas, pala as
(ifrnae; cujo encerramento ocorro normalmente aos
scbooos áquela hora

7) - O trabalho aos dorninqos obedecerá 00

disposto no Lei n." 605, de 5 de janeiro de 1949 (Lei
do R2POUSO Semonõl Remunerado);

8) ..;_ Se o revezamento, por eventuotidode qual
quer, utnooosscr das 22 horas, além do oercentc

cobre a hora normol.o eroprecodor estará sui'::l
00 ooçc.ncnto do adicional noturno;
9) - - A fim (12 que possam atender à Ftscol.zc

côo deste Delegacia Regional, os Srs. Empreqodores
deverão manter em seporcdo todos os documentos
nccossortos 00. desempenho dos funcêes d0S Srs. I,,�
(}lti4)0 603 do Consolidação dos Leis do Trabalho, r"
f'('t(;IC''> do Trabalho, sob peno du .multü ("lJivcl ,,,,

I,) IUIO ntondimonro deste .exigência;
Quoi<;q(ler eíúvtdos porventura <existentes pode

rôo ser dirimidos pelo Delegacia Regional do Trcbo
Jho. que poro tal fim ió-destçnou os tuncionários coro.

potentes e que estão a postos no hora elo' expediente
(In sede do Repartição. ---- ._-_._. --.,.- .. ----------

O Delegado do Trobclho esclarece, ainda, que E N O E R E c Odurcnre o período acima mencionado .cs In<;petore.:; i\ IUI�n.\. I),\S IHCICI,t:'I'AS. ri.,:! un nll;o:di ',te f'l\ini,>tério oerroooeceréo em Fi<,coli7.oc,õo ['<'1 ('ull ....t'"lheiro l\bfra. n,v 15-1, de- um 1:1110 a sun1I,I,nl'n!f' (l fim de coibir.·<iualq(Jcr.� inlrlnq[.!:ul(1 II.! 'Q"'I-:i" .te PE(',\::;; E ACI-:S:;'ÓRros, I' no outro li(.)n':nii(krrfi" da": lho; do Trobolho. ",'rç;io oe PIl<õTURAS r:: ('ONf'ER'fOS, _MOACY Df MESQUITA ... ,-I.�fOi,f': 3):":7.

I)('le�o(�o RC'q.ionol :1,) Iro!)Olh�
.

.� .. �� .. _. __�__ •
_

Un1ão Beneficente e Recreativa
Operária

Ficam convocados todos os sócios Quites, de
acordo com o artigo n.? 37 § 1.° de nossos Estatutos,
paro tomar rode ottco no díscussõo do projeto de no
vos Estcrutos que se reolizorá no próximo sóbodo,
dia 16 de corrente, às 19,00 horos em primeira con

vocccôo e nõo havendo numero seró realizado às
19,30, tmcrerertvelmenre, com o sequmtc finalidade.

o) Alteração de Estatuto
bl ._ Outros ossumos relotlvomcnte 00 enqron

dccímentc da sociedade.
Flor.onópol!s, 13 de dezembro de 1961

Reinaldo D. Oliveira Sec-r o

f�1í{SnêtBI-fte AposentBdÜs
e ReformBóos
EDITAL DE CONVOCAAÇO

De ordem do Sr Presidente, ccnvocc os Srs so

�:o�. paro tomorem parte na Assembléia Geral que se
-c :Iilo.ó no eJio 18 do corrente més. ó-, 10 h:)rc<;. no

�l' ,:rlr..1 a Ruo Trajano rr" 14 <Sobr.ltlol "alo S
ol,r" dL' délibercr sobre (1 Ciumento elos In('n�olidades'.

"lortcnópolts. 14 de De7'�I�,br0 de 195
Ncebe! BarbO!;Q de Snut:Q, Secrerérto

JS 16 17 12

II' --SOFRE! -!
'. I

. Nunca e lnl'd('! E.'Ilá:-;

II (iwmt.e, trus rllgo (jhf'

I
te

ll.ftlRf'?
N;'10 (k:':lJli.me,. /' ... ,.; .. ''1 f]rt:Ltll'

dalllf'nv' I,,('a fl As..",,·

I cl!lf':lo F.'ip;l'lt:l B:tr;"to
dr· MrulIl. I·om ('nv('lop.')

I
splado P sLI!ls<·I·i!.f\do pa
ra :1.

l'I:s.p()}lta Pll.ra
Cai

xa. Poo;lal n. 7 S. Jane.
d<' Mf'nU - E�lado rio
Rio,

,cultura
tampªITl
faz parte
dos negócios'

�
�tu e um tlomem de re!:pon:;.1billdarJ'�.
Trali. diàriamente COi,l pE's�'�,as de todo� os

tiP9S .. de todos os graus de cutlUra.
Pr.loópalmeote é chamado il ffllar. a opinar.
PreCit;il, podan!o, �:lIan,er se infonn.Hlfl.
Por ISSO' ;lrefere VISAO. que além di' !-.:lt;1r

de assuntos es'pecific9s de homens dI"

MgÓClos, dedica v:irias páginas fi ."
.....q'Hmt'1s oullurnis, I11IS \:O!\\(J letras, �ri111,;ICil, tf!llt ..o, \,lIIcma e outros.

-'�eia'��
· •

00'1

Terreno' na Praia
VENDE-SE

Vpnd('.s(' ótimo terreno
de pnda medindo 12,00 x

'20,01) lU, IO{':Iliz11do na. praia
(1(' ILtr;Lla,'ú. Sit.uação prl
Yilr>glad:'l. Rua ('om agua ('

III?, Pri'('<l: i'l'$ 150.000,0(1 fi

vIsta,

Tratar com Tullo Caval-

lani, t('!{'fone ?? ...9.

Dr. Gan:ídio �o
Amaral e Silva
ADVOGADO

para [aser mais doe» o seu lar..•

açúcar TIMOYO
A pureza e a alto qualidade do Açúcar T.\m'lYO
fazem do�p" e h<lIo:,> ruuho JIIai.o: :.::o:<to�.l'"

:�PfRIMfNl! IllA !..:�mA COM ACÚCAn TAMOYO
IdWI'\U.l'i cr. f'l1H1\\f. 1l\0I''\1I0 11\11\'\11),

200 ur. fi ... tuba: ]00 gr. rI,-· '<(I"ar TA:\!OYfJ;

1 (no: rastu-s de 11m Iinrao , .100 Ç'r. ,I.'

mnnf('iga {' 1 pitadinha de erm t!(WI·. \r:,.. !Ufl'

tudo e ;1\f1a:,-p bem_ f.:H;a pequeno hol:nho.l.
"olor]Llc <"m lí'rma llu!adn, Pin('(']'ll ('{lm .g('nlfl
de (lVO. Leve a [orno rnuderadu /lli- d\)Ul':.r

aç{;c�r
POUC(l, POUCO ADGCA MUITO
rltdulO mmll �, W:H1do. r"li�, s. , - lO "o"' '" .ftnaç;o H_

.

J Rua ForrT'losa, 367 - 18,0 onda! - São P'_uIO

Paisagem Sonora
nr:IV:1f,no no.'> SAN1'uS "compnd,," elo I'nntor mLnI'im 'Orlando Victor_ D18eÓ �

Ph!li)1�. �
lt Por estes r\ins sC'\'ú InnçàdO o segundo'itlc�AJUDE A OFENSIVA CONTRA o CANCER

ROTEIRO co dos Biribas Boys. FESTA DE RITMOS assim serA:pl'Q
curado na.� hljn.s a pl'odu('l:.o da Chant{'c!('f.

1 _ Na sé:'ie de lalH;amentos c I'clançamentos de
cos sõbre lemas do Natal, a nCA Victor apresenta FELIZ
NATAL. com os Tilularcs do Ritmo e Orquest:-a de Fran
cisco Moaracs. O mlcl'Ossulco valorizado vela participação
do mais harmonioso conjunto vocal do BrasH, é composco
das seguintes faixas: 1IIolte BUenclosa (SUUQt Nlght>,
Boas Festas, Adeste Fldeles, QuaDÃO Chega o Natal, Pre
cc de Natal, Pela Estrada de Belém (Jtngle BeUs). Feliz
Nntal. Natal Brasileiro, Primeiro Natal (Greenleeves), O
Tannf'nhalllll (' Natal Rnmco (White Chrlstmasl,

,

2 _ CHRISTMAS JOY (Alegria do Natal) constitui
outta !lrodm;ão da. RCA lançada no mercado fonográfico
brasileiro_ As CXf'CUçõt's das faixa.<; estão a cargo da Or
QH(,.'it.ra dp Gf',)r:ll' Mr l:\chrino.

-

......... --......
3 _ CláudiO de Ban'os foi convidado n mudar de

gl8vadora, com boas va.ntagPIl':;. mas r('{'usflu. preferindo
continuar na Chnnt('('lel'.

J 2 _ g,U1do\,:lJ Dias {' Spu Copjunto, estão presentei:
na pl'{'ferenf'ia popular (·om o l,P Philips O·K.�
DANÇAR.

-
.

ATBKH, ATfltClO RESERVlRAS
Do dia 9 o I \) de De7�mbro, "DL'. O(l R�..

VISTA", serão aceites aprE:"en1C1ções Voluntónas·@
Resel'vistos, de m0nos rle 46 anos dt:' idade em todos
rôs dêste Estado. Poderõa se apresentar, também, v0-
as Quort('is, Delegacias de Recrutomentos ou Prefeltu..

luntoriomente, os Ofict(1is R/2 e Aspirantes a Ofi<:ial
daR�e�. �.,

No município d:::! rlorianópans, os apresentoçõéS
poderõo ser feitas no-14° B,e. ou no 16.0 C.R., onde
pstão instalados postos de apresentação, desde a dia
9 do corrente mês.

Andrelino Natividade da Cotto
Cap. Ch�fe do 16.Q'C.R.4. � 1\ 'rtiqut'l,a do galinho prepara. o lan�ento do

prlmciro 331;3 fpm. de Manha M(\odonÇa,

5 _ o sambllita GazoUno. gravou um 78 rrm. na RCA
Vh·tül' al'gl'lll1na, quando d<' sua excursão à. C: pltal plnU ..

na, Uma <lu" mÍls.1f':'ls I� de autoria da Jon\llista Lona
W�lrf'11 " intltnla .. .';,' "eosas SencUl3S"_ A Oll.ra é "Len ..

! inlw ('mil Rnlnn",

PROCURA-SE CASA

6· Um [,P o de número 4, traz de volta o seresteiro
Rohfrto Flf)r:\vantf'. A Chaníe<'ler sustenta o lançamento.

Com 3 quartos e <lemais depcndêncius de prefe..
rência no praIa de Foro,

Procura-se 'poro alugar, com possibilidade
compra. .

Tratar com Batista no l.ux Hotel oté sábado ao'
meio dia.

16-12
7 - Para o Natal !l Polydor oferece "J ngle Be11s"

.. (8lnos 111ntdos) (' "Santa Caus ls Coming To '!'own", com
MagisuaUo aposentado. Paul Anita.

•

AdVO!'acfa em 0eTPl Além dÊ':'Ite 78 rpm. Inquebrâvel a gravadora \enDelll.. a ..

�f', e Ru,: Rua Bald91lba prt'8('nLa o mirro ROITF. DF: NATAL, ('(Im Hilns C� e

Marinho, .2 - llPt.o SOl
. H!l orquC':lt r:l.

.

__ff'��:l��) .... �
� -- O harpl ta Lulz Bordón reti\'e cOlJ'posi'}ÕE'1> de

Momo no LP Chantecler RECORDANDO CA:.tNAVAlB.

9 _ oaÍ1���aUx�4en*ara� con rato com a.

Phollp!i.
---
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MANIFICO REITOR:
"

niversidade de anla alarina epresenla o EIxo de Minha -, Vida
A ATUAÇAO DE SUA MAGNlflnNCIA, NO RIO E EM BRASILlA - ALGUMAS INCOMPREENSõfS NAO AFETAM, ANTES SUBLiMAM NOSSOS ENTUSIASMOS,"
NA CONSECUÇAO Df UMA CRUZADA SANTA DE CULTURA. O SIMPÓSIO DO� REITORES EM BRASILIA - OUTRAS tOTAS

A Untverstdcde de Santo Catarina é o polpttcnte peito de se achar muito esgotado pelo esfôrço dtspen- a vereá de cêrca de 400 mi- - '"Fólgo esclarecer que grande esruco nêsse senti- nha saúde está excelente.
assunto do dia, imantizondo todo o tnterêsse, em fcce dido, nos últimos vintes dias, nõo opôs abjeção algu- uiões. a liberei integralmente. do, tcntq 11a18 quanto, nos Sinto-me ate rejuvenesci.
de autêntico conquista de cultura, obtida, dia Q dia, ma em receber "0 ESTADO". - Reitor,' aqui correu Dentro de poucos dias, a Mlnlstério& da Educação e exercício financeiro. Expus
hora a hora, mais dó que por qualquer outro. por essa do. Trago a liberação da despesas administrativas que Vossa Magnificência filial do Banco do Brasil da Fazenda, havia ínstru- a S. Excia., o Sr. Ministro
figura de trcnsbordcnte simpatia humana, _ suave, verba de cêrca de 108 mi- da Universidade. ,conseguira somente liberar aqui recebera o respectivo çôes de caráter geral de re-." da Fazenda as pecul1arlda.
inteligente e personalidade morccnte, sabendo o que !t:t��::ã:9:1ãs �������: co�:t��:�:2, e�e��:�en;:' 50% dessa verba. expediente. Desenvolvi duzlr paga.nentos dêsae gê- ���s dl�n��oel�������:���b�
����: re/r�i��d�i�:�irige - o Magnifico Reitor Pro- ne�oín�c�o:'imsu:a ���l� rei a verba referida na to.

Solicitado o encontro, Suo Magnificêncio, o des- oêncía suas declaracões talidade. A Universidade
com as ser tlintes palavras: tem, assim, recursos flnan.
- "Antes de tudo, meus cetros para ser instalad:J,
agradeeím !ltos ao seu na segunda quinzena de
eoncet'uac dtàrto, que janeíro, conforme dccldltl
desde o pi metro instante, o Bgragío Conselhu UnlvCl;_'

A Faculdade de Direito da Universidade de S:111t. muito pre iglou a unívei , sttáno. 'I'ranspuzémcs o
ca.ar.na .er perder, ínre.iemecte, dentro em breve, UI, Idade EL acredito na ím- Rub.ccn. Quero ressaltar o
dL,,; seus .. .ars anLlgos e abalizados mestres: o eminen.· rensa', ns sua decisiva ex- esrcrçc con .. ugado de tOdOd.
" ... �l._ .. u� o.n.u OJ. >.:ralHa LuDO d .l!oça. ii. noccía rio-c. »ressêo, p rrque a entendo Dos meus COlegas de DIr!;'_
<leu êre próprio, quando prestdla à colação de grau dÔo boa, ou I iá, dependendo, çnc de outras Faculdade�.
turma de 1961, daquela casa de ensino superior. apenas, dr i que a dirieem, De sua axccrêncta. o Vice.

Por fôrça de dispositivo legal (arti6:o 1',6 da Lei 17Ú, ou nela cr nbcmm. Regres- Rencr, Dos r'roressores. DJ.
de 28/10/52), a aposentadoria compulsória, ao que disse so do Rio le Brasília, após quase tosaucace da repre,
devera afasta-lo da cátedra de DIreito Romano, atingid., vinte di? ce verdadeira sencaçac iedera r de Santa
que foi o limite de idade para permanência no cargo. estafa, mr , a beleza da Oacnma. sornamos, como

E' precensàc que não alimentamos, traçar, numa sim. causa é t manha que mi- sempre d,.!,I,l, veroadeírc
plea croruqueta, o perf ír de alguém como ourcn cl"Eç" I paralelogramo de fôrças
Mesmo porque, alem de outros já o terem leito vêze., -----.......-il1IR:_ atu..nres. rvuda nos detcra,

:���:�ç�� ���I:�u�lec:�t:!:�:::::,n�� ECs����g:a�� :::: Nosso flagrante fixa o mcmenee em que o jornalista VOCÊ S/iBIA... !����:�ramu�s f�����o ��
E as loas não se cantaram apenas ao jurisconsulto. ao Flóvio Alberto de Amorim, Redator-Chefe desta Fo- Que o ,\1unicipio de Rio luta, tive o prlmelro día-
humarusca, ao retánco, ao catedrático que todos os tnu- lha, colava gráu em Ciências jurídicas e Sociais, du- das Anta- produz cevada, sabor: - Um deputado cs-

iOS reune: éaruaraiu-se, de outra parte, ao prosador ronte as solenidades de formatura da n,)ova turma de de alta r-ualídade, numa
tadual ,evidentemente mal

rluerue, casuçc e agradável de "Algas e Musgos", ao tas- bacharelandos da Faculdade de Direito da Universi_ porcentag m superior a
informado, se rereriu, na

ctnance e une "narraceur" de -Nuescra Senora de la As- dade de Santa Catarina, Flávio Amorim, em nosso 2.000 quíjos por hectare? Assembléia, de maneira des
sumpcrcn dei Paraguay", ao perfeito cmzelador ele una, Jornal, pelo seu trabalho, retidão de caroter, soube, Que a sccret... ria da Agri_ primorosa c apressada, a

gens .ao esteta sensivet raro, ao brilhante acadêmico. desde logo, grongear a simpótia de +cdcs que aqui 10- cultura, no corrente ano
suposto panamá, nos qua-

s'az urma anos que o alto saber e o verbo ínconrun- butam, Ao estamparmos o memento em que Flávio . distribuiu gratuitamente,
dres das nossas Faculda-

diveI do insigne ROMANClSTA vêm rasctnands a mIJCi- reoli%avo um sonho acalentado durante longos anos, 10.160 qu! os de milho co-
des. Na minha e na ausêu-

dade. lJenltLe aqueles que foram seus alunos, aliás, existe queremos prestar uma singela homenagem, àquele mum, 80.' 'JO quilos de ar-
cia do Vice-Reitor, coube

um que I1IJ.O esquece nunca suas admiráveis ucoes: o ncs- que, durante tanto tempo, vem cneHando roa e 32."'0 quilos de Pel-
ao Professor Renato Bar-

�� �:o���;,�:' ��:nM::�:o�O:et��I::r�ve;�::i::S ab:� nossas serviços redotoriab. jêo Preto? ��:l�re��, �nl�:�Sens::p���;
queres esptntueie''. Advogada que, há treze longos anos, termos d. uma carta ende-

lulhLiI., Qç;,"a(OuCl.amen�e, em audJtórIos do interior db Es- reçaoa ao referido parla_

:��;a;e��org�i���en�l� r::����t��ao�=�u�:og�:�es�� Trase"d 1°a em B I"suac u" 5 11"í rlloos· �;�l�O:' PU�!:�:;e��d'�O
Culluel' a noJ:l.dJg-Ja, - lembranças e reDl.lDlSCencjas QU. t· _ u \\ com habitual ponderar,..::�;
�:��!' �e'�'l��:ld�: �:u��:::�al!;:�:��s:o f��v:e-l�, :�:l�:�:: Terrível g{llpe abateu-se parina ao lado provocou a garlda A 'Jertina de ape- �ã�el';:::n��v�: ::::��:
oeceram o Stm talento. São passagens e coisas que defm"a. �::,e:Õb��r ::::�a��:i�� h�� e�!�:ã��ianças encontra- ll�a�laa"'.. ',',;'e.tl,'a de 8

unde l}em quadro existh c,
a personalluade de um mOOlectuai bnronlco nasCIdo m.

'U. , connecendo-�e a estu·,..lra

Ues�erro..
localidade de Amâncio, vam-se na residência en- anos fale la maIs tarde, .ln. moral dos diretores das

.No enl.anto,. ninguém, à primeira vista, diria que
município de Biguaçú. v.olta em chamas. Desespe- no Hospi.ll de Caridade, nossas Faculdades, sem ex-

Othon d'�ça _ aSSim como o vemos, estuante de entuslas_
A tragédia ocorreu quan- radamente, o Sr. Sebastião em canse. uêncla das for- ceção, nem preferência,

mo e áraegu de vlg01', intatLgavel em tôdas as numerosa3"
do o Sr. José Sebastião José Naú tentava .salvar tes queim.!.duras recebidas. essa acusação descam090

a:I\'�dades em que excele a sua versátil inteligência e <!.
Naú, chefe do. familia dis- . os tUhos. Matilde Albertiua' de 7 para o ridículo, dcstruin'

que se contiagra o seu espirito moço e multiforme _, irá,
punha-se a ceder um pou- Ma.'i quatro criança.') anos, e outra filha do Sr. do-se por sí.

a.gora, encerrar, POR LIMiTE DE IDADE, o ciclo de ouro ���� i;e�-::ll�t�:i:u;;= ;::I��a: �� �l:�:S�'i����� �:b:�lãe::���; N���:::��' ._ A Reitoria, .Magnlfl�
�

��: :::lil�e����:c�!t��:��i��a:��g����i::eOr��r;:= pia. O derramamento de miro Sebastião de 10, Se- Matilde Albertina era a �:�to:�'Of:��;:!;ará algum.

�i: �o;�e�:'f�o�.��:!Oéd�:t::� ���� ��vep:����e�:'l1na.,
querosene sõbre uma lam- bastião Filho de 5, e Mar- ��ú���e�·�:.os filhos, ain- _ "Convidei, aguardan-

". du respo.!lta, ao meu presa
do amigo, o ilustre Profes-

•

mr Renato Barbosa, Cate

órático de DIreito, par:\
t heijar lr..l"\;_ [;abinete. li: es�

(Continua na 2.a página)

FLORL'\.NOPOLIS (DomingO), 17 de Dezembro de 1961

----- ------

--NOTA DA CASA CIVIL
De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador'

do Estado torno público que Sua Excelência, por' cebo
grama o esta Caso Civil, determinou fosse tcvrodc do

ereto de luto oficial por 3 (três) dias em todo o Estado

de Santa Catarina, em homenagem 00 Senador Fr:m·

cisco Benjamim Gallotti, cujo óbito ocorreu hoje no

Capital do Estado da Guanabara.
O decreto em oprêçc terá vigência a partir de

hoje e será publicado no Diário Oficial de segunaa
feiro.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 16 de
dezembro de 1961.

Está em ebuliçõo o U.D.N. catarinense. Próce'cs

deputados' e "fichinhas" nõo param de reunir·�e.

Tudo informalmente, paro evitar pronunciamentos e

definições irr.:v�rsíveis.
O estopim foi aceso com o estouro do jornJlista

Jaime Arruda Ramos, vice-presidente do Pa,.ttdo e

seu candidato à Assembléia, que renunciou o cargo e

o candidatura, espinafrou tout le monde e largou o

cargo pelo frete.
A motivaçõo do gesto está sendc inte:':Jretada

como falto de apoio e mesmo desaprovaçõo aos f"'I1éto
dos de violência oposicionista, usados e defendidos

pelo jornalista renunciante. •
, Deles discordando, porque observam que êsse

sistematismo sem limites nõo tem rendimento, vários
lideres, prefeitos e deputados udenistas defendem um

comportamento mais racional do Partido.
Os prefeitos, de formo enérgico, nõ.., aceitam o

componho contra as perseguições do govp.rno, nchan-

��;;: :;�����d!a�� �o::��i��: �el�� ����o�.ento qua

O "affaire" está sendo levado com o maior pru
d€ncia poro que, com o intervençõo dos escalões su

periores, o jornalista dê o dito pelo nõo dito e volte o

vice e à candidatura.
.

Mos enquanto alguns observam com pessimismo
os resultados do rififi, outros entendem que tudo ac�·

bará azul em t�rno de um churrasco amigo.
-

Convite ao �nmerciário
O CENTRO SESC�SENAC comemorará o NA·

TAL, congregando comerciórios e sua� familias, �Jru·

pO!', cursos e frequentadores no próximo dia 17, àl
17 horas.

É feito um convite todo especipl aos COMERClÂ
RIOS poro que participe dessa reuniõo comemomti
\"0 do grande doto cristã.

O NATAL é o Festa do Fraternidade e se espe
ro, no dia 17 dêste mês (domingo), o .::ncontro do ia
!"T;'f1ia comerciário no CENTRO SESC-SENAC, à Pro

çc co Bandeira.
Fundado em 8/7/933.

(I
o PROFESSOR d'EÇA

soao Atfredo Meac:tros Vieira

Precisamente por estas razões, afora outras, o afas
tamento do Professor d'Eça a todos se nos afigura lamen

tável. Por sôbre Isso, ê de estranhar sejam, tambéll}., os

pfolessôres catedráticos atlngiflos pelo dispositivo enl

feco, tendo-se em conta, sobretudo, a_diversidade de ca

sos e' circunstâncias em que, a. luz da razão e do bom

senso, por-se-Ia o mesmo aplicar. Que se sopesassem fa
lures como o notôrio sabe!" jurídico, a longa experiência,
0& l.trlbutos, os interêsses do ensino, eis, a nosso ver, il

exce.i<ão, possível de abrir-se, em casos tais, para não fa

l�l"m(ls.llo a�pecto se,ntimental de Que se reveste o pro-

b,ema. ,

Ora a propósito dêste último aspecto, sabemo� o que

represt-ntou para o saudoso Prof�ss6.. Henrique Rupp
J'únlor, um dos fundadores e ex-diretores da Faculdade

de Dirello, o seu afastamento da cadei'."a e da Casa que

tanto amara. O "hábito, é uma segunda natul'p'z&",
conforme Aristóteles, a cátedra, porém, em que a alma

do mestre se expande e prolonga, mais que isso, cons

titui, por assim dizer, uma segunda vida.

Nós todos, entretanto, quedamos triste e pesarosos.
Ja sentimos a ausência do mestre magnífico.

Se, com a saida de Othon d'Eça, a Faculdad ede Di

·rerto não será menor, o fato é que já não será a mesma.

Faltar-Ihe-á uma das mais sólidas colunas, daquel!!.s que,

�e '.lão substituem lacilmcnte.

DR. CELSO RAMOS FILliO
Defluiu, ontem, o nata-

licio do dr. Celso Ramo."
Filho, secretario partlcul.
do Governador 'Celso R
mos. Jóvem, inteligente
bondoso, o anivel'sariam
mercê de suas qualldai:l.
de espírito, alia a elas um

alta visão dos problem.
(lue fazem da realidade ct.

tarinense, a êles dedican(
tôda a sua capacidade
alto espirita público. Eng

��1�1�0 lí�:�h�:te�lass:�r�el. !!!"!!!!!!!!!!!!!!!!b.-
nome /ganhou entre seus

colegas dimensão elevada
quando conseguiu para
Santa Cntaripa' uma seção
do CREA; sendo o seu pri
meiro dirigente até hã
pouco, antes de ser chama
do por seu ilustre progeni-

DIRIJA'SE Ao COLETORIA ESTADUAL DA
SUA CIDADE
VOC� PAGA AGO�A SOMENTE A

PARA o RUTO vac� TEM 180

DIAS OE PRAZO

tqr para a Secretaria Par

ticular do Govêrno. Exer-
cendo também até hã. pou- __ .. _

do

co, o magistêrio na Escola

Industrial e integrando o

Sewr
.

de Engenharia. do

IPASE, em ambas as lun

ções tem em!)restado o

melhor de seus esforços,
destacando-se nas mesmas

pelas inegáveis qualidades
de pr.ofessôr e de enge
nheiro.

Tambêm faleceu no local
do pavoru.iO acidente, em

Amancio, localidade do

munldplo de Biguaçu, o

Sr. Lauro João Nés, em

pregado >10 Sr. Sebast;,ão
José Nau. Lauro Nés deixa
"lúva e Ilhas.

Fazendo parte da novo.

geração de lideres catarl

nenses, o dr. Celso Ramos
Filho grangeou, pelos dotes
de COlação, um vasto cir

culo de amizade em todos
os circulas da vida atuan

te de Santa Catar.ina.

Com a alta, responsabi�
lidade de SecretarIo Par
ticUlar do Governador Cel
so Ramos, o nata.l1ciante

tem se projetado mui jus
tamente, poIs nesse árduo

encargo tem demonstrado
sua enorme capacidade de

trabalho, a par de uma

per'>Ol1alidade sempre aten

ta a todos, principalmente
os humildes, que procuúim
o Chefe do Executivo para

expõr e ver resolvidos seus

problemas.
Ao dr. Celso Ramos Fi

lho, os desejos de todos de
O ESTADO no sentiêfo de
que continul a prestar tão
assinalado� St>rvlço:o; a San
La Cata,l"inu, a par dos vo

tos de !elicidade pessoal

'"'": j�l{) aos que' �le ato call1l:l.t

Recolhl ias ao Hospital
de Carldo..de e sob sêrios
�uldados médicos, encon

tram-se ) Sr. Seba.sLao
José Naú com graves quel
maduras no rosco e no

corpo, S\.J. espõsa Paulma

Naú, fOi ement.e queimada
no corp( e o vizi!ül.O <lo

casal, S•. Josê 'Allt-onio

Dapla.

Papai t�oel chega
hoje

Centenas de criança.s I"C

cepcionarão hoje em Flo

l'ianópolis Papal Noel.
O bom velhinho desem

barcará no centro da ci�
dade por volta das 19 ho

ras, precedido por bandas
de música.

Sendo do casto dos raivinhos, nõo se confor
mç.u com o greve dos transportodorl!S de gasoli
na E como nãQ'podia deixar de ser, atribuiU·:J
ao govêrno do Estado.

Quando falava era sempre em tem de
comício'

- Nõo é possível tonto incúria assim. On-'
tEm eram os calamitosos ench2ntes, hojz eS50

po aJisoçõo dos transportes. PrejUl.zo em cima de

prl)uizo. Vamos todos paro a foléncia. O govêr·
no do Estado tem que indenizar-nos.
- O senhor é proprietários' de linho de ónibus::>
- O senhor é proprietório de linho de ônibus?

- Tem emprêsa de cargas?
- Não! , .-!Jl
- Possui lancha pesqueiro a gasolina?
- '100. i .

- O tanque do seu automóvel está vazio?
- .'1au ,t:fl{'\..i ul.I,,Jmovel!

= �d:�e�uh: :����icleto está parado?

- Mos, afinal, quo! é o seu prejuizo'pessoal
carla greve?
- Se isso continua por mais uns 30 dias, como e

que eu vou abastecer meu ísqueiro?
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