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o 'To E M P O (Meteorológicõr-
tsmtese do Boletim Gcometeoro16gico, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 hs. do

dia 22 de dezembro de 1961
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSF�Rl
CA MJtDIA: 1011.5 mb; TEMPERATURA MÉDIA:

�;.������I��D!m��L:;g�fv��Df:'� ���:���=
gativo / Precipitações (chuvas esparsas nos grupos
de CB. Tempo Estável.

( ong o P e d e I n t e r f e r e n ( i a do Brasil
própria casa. Os terrlvets

precedentes de Itália e Bu

dapeste mostram que, quan
do os "grandes" se põem de

acôrdo entre si, a maldl-

���. aç�t�o��:e�ue;o�se�o�� GRAN CIRCUS NORTE AMERICANO:
Brasil, ",,,nd," d, ama-

Autor do lncendio Confessou
Galyão: livre Irân- RIO - 21 - VA _ Adu- soüna para que ele ateas- 9 horas, quando prestamo levado num vtdro Atearam

" B 'I
son Marcéllno Alves, vulgo se fôgn. Adilson e seus depoimento (..�icial. r��;) e fI'girnm. A roguetrn.

S. O no rasl Dequinha. confessou on- comparsas toram presos O bárbaro incendiário aJur[,'.dl, .pelo vento. des

tem, à policia fluminense, ontem à. noite, no Morro confessou e: poliota que;:J trutu cm poucos minutos o

a autoria do Incêndio do Boavista. motivo que c te vou a pra- grun.le circo. tirando a viv

Gran Glrcus Norte-Ameri- Até o mo'nento em que ticar tal -ruue. foi vingan- da r.c dezenas de mulheres I

cano, que ceifou a vida de encerrevemc., os trabalhos ça por ter :.idc exputso vtn c "ri:'.:lça3.

mais de 300 pessôas, dei- da presente edição, Adilson. circo, pots er-trara cOpl'J ��'n soas decla rneocs a

xando Inúmeras outras Valter e J,l("! prestavam "penetra" cor três vesos. poli.:l.\ fluminense. Adilson

com ferimentos graves depoimento 110 3.0 RI. Na tercetr a vez brigou com. co rrevou também que ten-

O incendiário assassino A pullctn numtnensc es- .o empregado da ernprc .. ·"1, tara, »or' outras vezes
.

apontou como cúmplices os conde os cr.mínosos. te- Maciel' Felizardo, tendo st- atear r6go ao circo. nao o
Individuas Valter Rosa dos roendo uma revolta popu- do perseguido pelo. PO!:ClII fazendo por estai' o mesmo,

Santos. vulgo Russo e Joel lar. Prometeram apresen- e prometido vingança. Do- bem policiado. Estão sendo
.

de t.al, que atiraram a gu- tá-Los il. imprensa hoje, as mingo à tarde, Adilson, caçados, também. os indi-

Valter e Joel conseguiram viduos ccnnectôos como

penetrar novamente no "Lamparina" e "Pardal"

circo, aproveitando o Inter- apontados por Adílson ca

valo e salpicaram a lona mo co-autores da grande

com gasolina que haviam tragédln.

�RAZZAVILLE, 21 - O Presidente do Conço
Froncês)

_ pa�re YoIJo.u, enviou mensagens 00 prest
ón�e Joõo Gaulort e ao cardeal do Rio de Janeiro
pedmdo-lhes que ajudem o terminar cem a çuerro
em Cotongo, c:?nt�ibujndo poro que as "tropas oqres
sora� da ONU

. selem retirados. Na carta dirigido o')

presidente brosdelrQ o presidente do Congo diz estcr

�er!o de que a n��oo brosilei.ro não pode permcnecer
Indiferente cnta o ossossfnío de um pequeno povo
valoro_so, pelos capacetes czuts" de uma organizaç60

��en��s�n�:i:O�incIPios que tem de fazer respeitar no

deA� ����:aly:il:�i:� ��= ��:::�:��:: Goulart: -s-.

tervenna junto ao sovêr- chefe de um:ir;����: n:�
no brasileiro, em nome de cão democrática, e nosso
todos o os cristãos e de to- vizinho do outro lado do

�;�e��:ro�I;: f�� �?: OVd��= Atlântico Sul, certo de que,

sa agressã1) racial dos mer- ��n���il���:or n��moP�d���
cenários capacetes azuis". permaneceu indiferentes
Ê a seguinte a integra ante o assassínio de um

d� caete-apêío dirigida ao pequeno povo valoroso, pe-
los "capacetes azuis" de

________0__
uma organizaçâo que pisa
os princípiOS que tem que
.fazer respeitar no mundo
inteiro. Trata-se do direito
à vida de um povo sem

defesa, que quer srmpies.,
HONOLULU _ 21 _ AP

mente viver livre em sua

BRAS!LIA - 20 - VA _

O ministro da Justiça, sr.

Alfredo Nasser, despechan
do petição do SI'. Alvaro
Lins, revogou disposições
anteriores, de modo a per
mitir que o capitão Henri
que GaIvão c seus compa
nheiros tenham livre trân
sito no pais. ConfOrme se

sabe, o rebelde portugues
antl-sala�azlsta encontra,,_
va-se fLSlla�o (bem como
seus companheiros) em

B�IO Horlzon'te, de onde
nao podia ata.s$ar-se.

• Frondizi em visita
ao Hawai

- o presidente arsenuno.
Arturo Frondizi, pronun

ciará, aqui, amanhã, im

portante discurso quando
chegar da visita' a Hawar
� declarou Ivan Pezet,
primeiro secfetárlo <Ia
Embaixada argentina, em

Washington. Acrescentou
que o chefe do govérno ar

gentino fará importantes
I observaçõcs a respeito da

, viagem por vârios paises
do mundo, a qual come

çoU, há �a de um mes.
A visita de 32 haras Que
fará Frondlzi a Hawai e

Si1[�a �. m'Piclsco,
ll? sábado víndouro, seráo
as duas ultlmas escalas

principais da viagem com

a qual procura entendi
mento comerCial reciproco
com os palses fora do Mer

cado Comum na Europa c

Asia. Pezet declarou que,

basicamente, a viagem de

Frondi� t.eve por fim criar

I novos mcrclldQ.':i púa a

ArgenLina, em virtud'J do
menor inLcrcâmblo c..omcr
cial provocado com a for

nlação do Mercado Comum

Europeu.

___ o

� ..... _

RETRIT01)OUDfNlSMO NO 6DftRN6
E NA OPOSiÇÃO

A UDN em 10 anos de GO'l'êrno, grito: As estrod,'5
cotarinenses são excelentes, os melhores do país.

Em um mês de oposição, brada: As nossas estrados
são colamitosas.

A UDN, em 10 andS de Govê,no, trombeteio' A Ponte
"Hercího Luz" estó firme.

.

Em um mês de oposição, anuncia: acudam, srs., acu
dam, que o ponte vai cair.

A UDN em 10 anos.de Govêrno, exclamo: Os profes.
sares ganham mUIto bem.

Em um mês de oposição: Os professores estão mor
rendo de fome.

o aspecto das festas natalinas, assim,
é, e1n gemI, o das datas divertidas:

Brinquedos e camedorias, pel'1t8 (e

cneados, galinhas assadas, castanha,1 �

avelãs, e ainda baües meio carnavales-

eno; e os cueiros, uns panos arranjados

Isabe Deus como.

Papai Noel não compareceu. Mascara�
do agente vendedor, nada trouxe.

Barbas postiças, botas de picadol", pu
nhos e gôrro debruados de arminho _

�eu riso de agrado comercial não' lJe
arreganhou por ali. Que negôcio laria éle
com aquela família paupérrima?

xxx

Não obstante, uma estréia stltgular
misterioza e misericordiosamente, proje�
tau na irradiação iluminativa sôbre o

menino, sôbre Maria, sôbre José Carpin
teiro, e isso porque os Céus se abalaram
contemplando a humildade máxima de
todos os tempos; Deus, leito criança, C$

colhera, pbr abrigo do seu 11ascimento
humano, ,um estábulo nos arredores de
Belém. Era o princípio da CTltZ, qu, jle
carregaria vida 101"a. Continuou a car_

regá-la, depois, na f11ya para o Egito.
Mais tarde, em Nazaré, carregaria o me8-

quinlLo ofício de carpinteiro, aprend� de
José. �le, que viera para mudar a face do

mundo, carregou a cruz silel�ciosa de
Deslembra-se a gente de que, há 1I1ni_ uma espera durante trinta anos. Trillta

tissimos anos, }Iasceu_ um menin(J too anos aguardou a palavra-de-ordem, que
desvalido que 11ao haVIa um qual·t'J para_ seu Pai custou a dar. Fez ú tirOCÍ7lio da
ele nascer ?las estalagC1ls de Belim, não pasciência na escola da submissão. Cur
do Pará, mas de Judá, �or onde :::elW :vais sou a academia do silêncio e da expecta
peregrinavam, sem tetq, obedecen(�o a Uva, longe de Jerusalém, a cidade pela
U1{la lei de recenseame1lto, lei romana, do qual suspirava em quietá mudez.
cônsul ou procônsul Quirino, se não érro Uma vez, elltretailto, não se conteve.
1LO cargo e nome. O c�so .se �eu pela Pascoa, qualtdo, telt-

E porque não houvesse quarto Item do uto a CIdade Santa, a teandrla voca

desvão di8PQnivel, nem casa de amlg,,::: danaI se lhe extravasou, no Templo, 011-

ou parentes _ tudo estava superlola- de cofundiu, pela sabedoria, os Doutores

da - um curral lhes jêz as vêzes de al- da lei mosaica. Dir-se-ia que o menino de

bergue. doze anos explodia, intempestivamente,
Um curral, uma estrebaria com ju- em assomos irrelreáveis da Divindade,

menoos e vacas, estêrco e palhas de I'U- que lhe palpitava na alma humana ...

ção, foi o apartamento de Maternidade A resposta que deu à Maria, à Mãe,
para uma pObre Maria, espôsa de um po- ansiosa e aflita, é a súmula perleita da

bre José Carpinteiro. quilo por que êle viera e para que nas-

o,lIwnino v(.io à luz na escuridão do cera'

'" e)ltab�lo, cUJUc(;ldp lJv{l)S blUço.-; 7IIate11Ws pc1hfío sa1{fe1 que devo trata1"

\. � e 11,e19 �(lfo de U1wnp.!s ali encurraladOs;;; ;Clcl.S cOIsas quc\!;âo dt' //leu paJl

1 �o ber4°\_ onde O �$tlaraln. fOl U1Ú t:()-
.{

HMWEllW§ J'/LIIU

NaTAL
CRISTIlO

As palavras de3sa epígrafe talvez
não agradem ao leitor bOllachão.

É que o Natal já tomou ares lelaos de
cara profana. A arvore enjeitada de len
tejoulas, balallgandãs, lios côr-de-prula,
bolas, luzinhas e pingentes, - ellgoUIl o
presépio pequenino que se lhe esconde à
tombra.

Espera-se menos o Menino Je$us.
Quem não se espera. O Esperado ê Papcti
Noel, o agente comercial, portad!}/" J.e
brinquedo, reclamista das casas-de-negô-
do.

- .

nnã, deve ajudar a causa

sagrada do povo catanguês,
esmagado sou
desta véspera

e oos homens de boa von

tade, telegrafando a todos

GRUPO ESCOLAR NA PRAIA DE
UBATUBA

de orovtdcncnrr, com ue

géneta, a construção de 100

salas de aula.

Mais um prédio escolar
se encontra em construção.
E' o da prnla de Ubatu

ba, no municipto de São
Francisco.

pública; politizando e ine

Uelente.
Compreend'e�lio a exten

são da crise '1c a .roportãn
"eia do problema, o Gover

nadoI' Celso RQmos tem a

meta da recuperação do

ensino e da dignificação
do professôr, como uma

de suas preocupações fun

damentais.

lmediat.ament.c após as

sumir o Governo, determiv
nau medidas no sentido da

resolução do complexo pro
blema.

Para o mestre. pagamen
to de a:vanços trienais,
�ém substancial a-umento

que acaba de ser concedido,
ao mesmo tempo em que

se incentiva o ingresso no

magistério.
No caso dos estabeleci

mentos de ensino: além

das medidas já em anda

mento na Secretaria de

Há pouco. esteve naqueia
localidade o ciEjlutado' Os
ui Regis, titular do. Secre
taria de Viação e Obras
Publicas e \que rcsPollde,
no mome.nto; pela Pasta
de Educação e Cultura.

ãI��crl::r::; �=c���
cal, quando diversas prl)
blemas da comuna foram
debatidos, visitou ele as

obras do predio (,:::eolar.
prometendo. de acôrdo com

determinadas

peJo Governador, a inten

sificação no ritmo dos tra

balhos.

AI�m do deputada Osni

Regls, encontravam-se pre

sentes, ainda, sua Exma.

Espôsa Dona Maria Helena

Regis: o Presidente do DM
do PSD de Sao Francisco
Sr. Olivio Nóbrega: o Eng.
da Residcncla do DER de
Joinvllle Dr. Mario Garcia;
o Delegado do Ensino em

Joinvllle Sr. Osmar Vielra;
e o inspetor escolar em

São Francisco Sr. Nloola
Baptista.
Nossos dois flagrantes fi-

as bombas

de Natal
Peço-lhe que apóie a ação
oos autênti�os democratas

, Filmadas cenas de canibalismo
praticadas pelos Pacás Novos

RIO, 21 (V.A.) :__ O Ins- Bento de São Paulo. O pa

petor Francisco Meireles, dre foi devorado pelAs in

do Serviço de erêtecêc aos dias, como étes própr-ios
rndios, confirmou ontem contat"an1 agora com a

que uma expedição do SPI mais absoluta tl'anquilida

conseguira documentar fo- de.

t.ogràficamente cenas de
Os senanii;tas afirmam

ca,nibaJlsr;no pt:aMcados pe
lús temíveis índios. Pacas

Novos, que habitam a re

gião do Rio Negro. nas ma

tas- do. território Federal

de Rondônia. •

,(!tlO-· vll'um e fQtografarapl
cenas terriveis em que .

a

tribo dos Pacás N"ovos es

Quartejàro.m. assaram e co

meram uma indlazinha de

dl;<z llnos dr idad,e. qpe
mOI'l"era de gripe. Dlsseraru
mais, que a antropofagia
daqueles indios e de outras
tr�bos brasileiras não cons

titui apenas rituaL mas

hábito mesmo.

Quem fotografou as ce

nas foi o funcionário Fer

nando Cruz cujo corpo, os

terríveis silvícolas pediram
"licença" para comer. tam

bém. caso ele morresse. E

a cena Via terrivelmente
-----

chocante e c.:_;ustadora pe
la impressionante brutall

dade, chegou a causar vio

lento trauma no !un'cioná·
rio José Batista Ferreira,
do posto do SPI em Rondô

nia.

O funcionâl"io' Fernando
Cruz além de fazer êsse

documentário de excepcio
nal valia histórica e cIen

tífica, conseguiu também

desfazer o -mistério que
desde 1951 envolvia o desa

parecimento do padre Mau

1'0, do Mosteiro de SãoEducação e Cultura, a
_

xam um aspecto <la obra

criação do Grupo Execu- em construção e o depu-
tlvo de Prédios Escolares tado Osnl Regls quando _

(GEPE), com a finallda- cumprimentava dos

de especifica, inicialmente, operáriOS. S. P. funcionalis

mo aumentado
SAO PAULO - 20 - VA

- Em sessão extraorc,llná
rIa, pouco antes das 2 ho

ras desta madrugada, o

plenário da Câmara Muni

dJ)(.' aprovou em LI!. e 2.1!.

lúscussões o projéto que

����:d:s :tki:U�e:c�n�;��
tos do funcionalismo mu

nicl,,4l e que ijleva em

14% (,odos os impostos la11-

çau.oJ, pela Prefeitura, am
Lvi; ... partir de l.0 de ja
ndrv.

Brasil importa gaz
RIO - 21 - VA - O

Conselho Nacional de Pe
trôleo deliberou' autorlzar

WASHINGTON - 21 -

AP - O secretário de Es- -------

tado, Dean Rusk, declarou,

hoje, que o govérno do

presidente Kennedy veria

com gôsto uma investiga
(ião de parte do Congresso
sôbre sua politica no Con

go e noutra qualquer par

le do mundo. "Não tel"la

mos objeção alguma a exa

me completo da politica
sôbre o Congo ou a uma NITERor - 21 - VA -

análise de tôda a politica Maria Luisa Campos, em

externa"' _ afirmou Rusk. pregada na lavandarik do

Falando perante os jor- Hospital Antonio Pedro,

nailstas. depois do encon- não tinha o que comer em

tl"O com os membros da sua casa. Havia trcs alas

Comissão de Reiações Ex- que nâo se alimentava.

terio�s do Senado, convo- Soube da "passeata ua lO

cada de repenLe, o secrc- me" que seus coiegas de

tário de Estado marliJes- serviço pretendiam rc .. li

tau esperança de que a zar e nela integrou-se.

conferéncla entre o presi- Mas, antes de terminar a.

dente de Katanga. Moise passeata. Maria Lulsa 1'll0,'

Tshombe e o primeiro mi- reu. Morreu (le fomc, sc

nlstro do - Congo. Cyrille gundo disseram. Todos qUl'

Adoula, possa ter como· re- :. riam receber tn?s mêscs de

sultado a estabilidade e a
.

vencimentos .atrasados. Ma·

paz na zona central áfri- ria porém, não os recebeu.

cana. A reunião foi con.vo- CO�10 homcnagem. Maria

ca.da depois que algumas Leve em seu enterro carla

figuras públlc.as criticaram zes alusivos à sua morle:

a atitude mllltar da Orga- "Estamos solidários com

nlzação das Nações Unidas, ela. Morreu de fom!!.
no Congo, e o apôio em- Se não recebermo:::, nos

prestado pelo govêrno nor- também iloemos pelo mes-

te-americano.
.

mo caminho".

Criticada atitude
do govêrno dos

EUA

os chefes de Estado mem

bros da ONU, pedindo-lhes
que exijam o cessar ime

diato de tôdas as operações
dos .tropas agressoras".
em Catanga, e a retirada

Adido Cultural vi
sita "O Estado"

Sancionada a Lei de Diretrizes e Bases d'''':,�:��o, ::�:��'�'�����
BRASILIA - 21 _ VA _ e Bases do Ensino. tório catarínense. se tor-

Com a presença de todo o Cerca de 20 vetos, todos
nam necessários, para o

Gabinete (ausentes apenas por sugestão do ministro
atendimento de uma po

os ministros do Exterior e Oliveira Brito, foram con- pulação em idade escolar
da Justiça), prcfessóres e firmados pelo sr. JO. re-

superior a 200 mil crianças

:�m��:rn:d;:es�daer��: ���� ���iof7:���:: m�;o:'�s�oo� �u��e não coruegue matrí-

Goulart sancionou'
.

ontem, os aspectos de ordem téc-
Nestes 10 ânos de desgo-

à noite, no Palácio na Al- nica, sem Que a estrutura
verno udenista, talvez o

varada, a lei �.Diretrizes da lei fôsse afetad�. setôr e�sino tenha sido o

_ _.-:: <� <'!L"�).:.�� .:: :.:�g:, �;�:�o�;�

Esteve ontem em "isita
.

a nossa Redacào o Sr.
John Lee, t rotoi AOIdo

Cultural do Consulado
americano para o Paraná
e Santa Catarina.

S. Senhoria estava acom

panhado do Sr. Francisco

Albijá, runctonano do USIS.
Na oportunidade os ilus

tres visitantes mantiveram

cordiàl palestra com

sos funcionârios.

Fatos e' não
o

lorotas
'À CAniara Mtirift'1pa� 'de
São Bento aprovou voto de

congratUlações ao Gover

nador Celso Ramos. pelo.
recente instalação de um

põsto de saúde.

Por aqui, o programa po
litico da emissora cx-eha·

pa branca fe que dlllll;l
branca!) já teve a SUpl"(�

ma audácia de solicitar quc
lhe mostrassem lima só
realização do atual ,Govêr-

Morreu de fome

dana passeata
fome

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



É um oresente de classe

queaqrada atados Shca
ffers lmpenal tem a pena ,
cilindricc (excIUSI'/,1 J. C";- ,

creve muito mais sua.o

mente. De linhas mode-r
nas e bonitas. Apresen
taoa em vár Ias cores. com

tampa dourada ou prateá
da: E a caneta de qUi':II
dade mais vendida em 10f
cc o mundo. Presente com

q""lidode SHEAFFERS
_ qarantia SHEAFFER S

limpe os poros profundamente

c°'"Lei/e de C'ó/onia
e ganhe !!.!U9 beleza,

..�J§_���'/�rm1/!\[t
.

osnALDO MJrLO
JERUSALEM - 20 - UI'

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA E JARDIM. Nem todos
- O navio-escola, da Ar-

sobem o que vai ser o iluminação f�érica que inundo-
mnda brasileira "Custodto

ró de luzes todo o praça 15 Irrtemc e ext".!'t"nomente
qe Mello", trazendo a »or-,

como redes os recentes do Jardim Olrvetrc Bete C/���nl�I��e���o�l���!n �nc��:; prcctnhe �nde se encontro a estótuo de I:ernnn-"l

porto para uma vtsrte de Machog�i've na Elffo alguns dados, .par� dor ao rue-

q����H. �Ia:. melhor aeonu- nos, umc idéia do qUe seja ou como vai ser 'lq'lelq

ilumiC���çondo pelo iluminação de todo o [ordrm,
diremos de "acordo com os exol-cccões que nos forem
fomsctdcs pelo Departamento Tecnico d� Eltfc. q��
já estõo sendo colocados com as cdcotoções oecesso

rios 26 colúnos de tres lumtnares cada urna.
,

Cada cclunc possue 3 Iompodas de vcpor de
McrClJri�, de 125 watt ou seja 375 watt por -oturm
A ilun,iR(lção totero! da Praça 15 com IQm()a,I(J�, ('':!

vapor de fv'tefcllriu, que atuolmente � se:n c�nt0S-1-:l
côo é ç sistema mais moderno para IIumtnoçao. co
nhecido até hoje, cinde apresento um alto r;;!nd,mcn
to e grande duração. Poro se proceder a um cotcuto
cert sóare o luminosidade que será produzida, soi
bo-!:� que uma tcmcodo de vcpcr de Mercuriu de 250
wotrs em 220 volt, 'produz uma LLlminosidarlc de .

10.000 lumens s?�re o tampado comum. A vicio d�stoo-cedes o vapor fV\ercuriu apresenta uma ocu ccôo
em l-nédia de S.OÕO horos de uso sob condições de IU'I
ctoncmeot-, normal. A iluminação de acordo com c

oosteccdo 00 redor do Praça "também foi qrcndcmente favorecido, tendo recebido braços novos que seroo
dentro de poucos dres colot:odos no ápice dos roo;t,:,<;
com globos novos de vidros, carregado de 250 watt'iDe ordem do senhor Presidente convoco 05 sp.l'lho cada glObo 'de Mercuriu ou seja 10.000 lun;cn:; I.orres membros do Conselho Deliberativo, porO O ré;.;- poste comum.niõo extrOilrdinária o realizar-se dia 23 de dezeni- Essas notas como já disse foram dadas poro c1tode 1961, na sede social, às 14,30 horas, com o se- coluna, por gentileza do 'Sscçõo técnica do EIHa, perguinte ordem do dia;
intermédio de nosso amigo Augusto Carlos ·!'<icl. A10) Estudo do proposto de aumento das men'i-:rli- Direção daquela Emprêzo bem como seus funcioná-

FÀZEM ANOS HOJE
dodes e jóias do Clube, op'esentodo pelo Di','.o>'io dos e o eficiente tu'mo de incansáveis "obolhodo.

S, Altino D,lombO't
2') AltO'oçóo do Art. 38 n' 2 dos Estatutos. <o, que tonlo possibilitam o execuçõo do ,",viço, têm

S,. Romeu Deloyte
atendido com 'olicitude nossos constontes pedidos de

S,. A,tu' Souzo e C,u,
Flo'ionópolis, 21 de dezémbm de 196! infNmoções po'o que nosso povó fique 00 DO' do q"e

Sr Ney Cardoso Blttencourt

se posso com a nova iluminação.
Srto Izaura Silvo'

SECRETARIA (<;ta é nosso contr�ukão .. --------_._--_._-------_._-_ .._--------_ ......"'------_._--,._.,---_._---_-._-----: Clube Doze-Por motivo de força maior foi transferido o'Bingo P . phlne :�<,'
" '1: . l1).arc�do�, paJ,fJ .0 Clia 21 quirita feira: ,

!',
• �,,� •."' ".

'

t�--..,----------�-----,.._-_._-------------------_._-,-----_._---_.-.__._._--_._- ...........
D �;\-;C ,:., '\}"(

,

Srta. Ivonete Pereira dos Santas

É com indizival alegria que registramos na c+c

méride de hoje o trcmscurso de mais um anive�só�,o
nc+cficio do gentil e prendado srta. lvonete Pereir-a
des Santos, funcionário do Relcjooria Lider, e ::1€
menta destocodc em os nossos meios sociais

A meigo srto por suas primorosos virtudes e e

levados dotes de coração, ensejando o data d� hc.
je motivos sobejos paro qua sejam prestados siqruficu
ttvos horrenagens de simpatIa.

Com muito sottsfocôc nos, associamos os me

nttestocôes de regozijo. pelo transcurso de seu nato
Hcío formulando os melhores votos de perenes feli
cidades extensivos o seus familiares.

""�il
Dr. FLÁVIO ALBERTO AMORIM

Dr. Héiio i'eíxolo

Advoyado
I

I
DUNLOP. e pneu toda
a vrce, !tAiNHA DA;::>

B!CH;Lk:'fA;:j - -Tele-'

----- I
DU:SLÜP Goemes . apeIam

para Jango
BRASILIA - 20 _ VA -

guéte movidos por com

buxtivcj sólido. funciona
ram normalmente nos in
tervatos previstos.

---------
Re&11êncla - AJamt.�a
Ad')}tl' Konder. 27 _ Cnlu
sostar. 40(1 - telt>!uuP 2"�. 1u1I1;; JIJ7 -Rua:

! cousenieuc Marra 15-:i

-'-,,-�\

-=*iis-==·,

Dramático apelo foi for

mlJado por cidadãos de

Goa, residentes em Lon

dres, ao presidente João

ooutert, no sentido de que
o' chefe da nação brasilei
ra use de sua Influencia

junto ao "premier" Nehru.

pura que a IncUa desista

de seu propósito de ocupar

aquela antígn ccsscssão
portuguêsa.
Extenso telegrama o. rcs

'leito contendo dezenas de

�ssinaturas. chegou hoje
ao Paláclc do Planalto e

será entregue hoje ao

presidente João Gouiart.,
no momento em que s. ex

cte. reeressar a B."__si_lia_.__ d_O_""__Ia_i_m_p_"_ns_a_.__
MISSA DE 30.0 DIA

"(üStódio-deMet·
lo" no pôr10 de

Jerusalém

F�crltório _ RIUI Frupt
S�b'-lldt., �7 _- 1.0 "nanr _
Sala 4.

Sr, ARTUR SOUZA SILVA

da que tivemos em quat.ro
mêses de navegação" de
clarou o (,llpi1âo' do nnvío,
Aldo aeoeno. ao ser ouvt-

Após merecidas férias, assumirá hoje .;U".J5 fun
ções da Redator-Chefe desta folho, o Jomctisto Dr.
Flávio Alberto de Amorim.

É com incontido soristocõo que, ccnsignam.")s 'l:l

efeméride qUe hoje decorre de mais um nctobcro do
sr. Artur Souza Silvo, dileto e velho emigo dos (lU2

nesta fôlha labutam.
O notalicionte, é o mais antigo funcionóri.:! no

Faculdade de Direito da Universidcde de Ser-to Co-
tarina.

Sua sia., tem, ocqoêle modelar estobetec.m-eoro
de ensino superior, poutodo sua conduto ct rovcs vá
rios anos d;! bons serviços psestodos. de fOIfTIO irre
primível

Motivo porque, naquela coso, goze co €stlm'J e

da admiração de. todos, face aos atributos moreis de
que e dotado. Hoje, dia do seu cntversór-o, estc'i1os
certos, muitos serõo os cumprimentos que, com ces -

tela hó de receber, aos quais, nós, esoectol-nente t,'ue
temos no aniversariante um qrcnde e dileto omega,
nos associamos, enviondo o nosso mais afetuoso (;_
braço.

'

A família do sempre lembrodo
RENATO GUTIERREZ

convida os parentes e pessoas amigas poro assisti.
rem o misso a ser rezado em sufrágio de suo 01m1,
no igr�jo de S. Luiz, Agronómica, ás 8 horas do dia
23.

21.,-22

Sr. Ben"o Sel ...a.

Com satisfaçõo registramos no doto de hoje o
transcurso de mois Llm aniversário natolíci::- do sr. 8e
nito Selva, funcionaria do IAPTEC e elemento des
tacado em os nossos meios sociais e cultur.ois.

Ao aniversariante e seus familiares .0" feli::ila
ções de O ESTAD9.

CONSELHO DElI13ERATIVO
CONVOCAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I-AIAL DE 1961
A MACiÇA DESVANECEDORA E TRADICIONAL PREFERENCIA DISPENSADA AOS 3 ESTABELECIMENTOS'A MODELAR',

, , \

IMPUNHA, À SUA DIREÇAOr O DEVER 9E UMA RETRIBUlÇAO. E ESSA RElRl8UIÇÃO ,SE FAZ PRESENTE, AGORA:

].0) Na: concessão de um "PREMlü l\HLJONAlnO'� representado no Sorteio de Hill rn;l�'
nífico VOLKSWAGEN 19�1, de conformidade com o plano A - Série 67 (Ia Apolo Pro
}'agal1da e Publicidade, Carta Patente :1] 9, 'de São 'Paulo - plM10 que abrange v&l'ia.s (,i
dades do ll;siado c cNn,l exclusividade para ";) MODEI�AR'" (;11\ Florianópolis.

2.°) J\PRESENTA-Çí\O 'de 11m sortimento, na Modelar de 1\10<1as, que sem qualquer l'�'if\�f..
1'0, é lima paradigma de hom gôsto, beleza ,C cJegân(·ia. Tanto no departamento tI("('onfp('
róes [emininas. como maseulinas c infantis. Sortimento ú nlruru dns mais 1'(,I1(1n1;HLI�
"boutiques" c magazins (10 Rio c São Paulo

:1.0) A seccâo de mobiliários, tapecarias. colchões Divino, estof�(los Probel. "n111'''''''''''':
('::11THl Draro. Tcric10s óm'fI c1f"l'01'at>õcs, ore. (\1(' ""W��('l1h:.. a "nnff\�'('m p."·(·f'p('ion�·1 ti \

--nrSpF.NS.\ DE QU,,\LQ1TF.lt F.NTR/\DA nUl�ANTF. O MÊS DE NATAL" /

,

4.{} A mesma' condiçâo "excepcional c�tá SCJl(I�) concedida pela _Ca�l de -;.lllili�.ladcs t!o!ur:-ili
cas, eujo estoque de r�fl'igeradores Ilrnstcmp Champion, rádios, alta-Iirlelidado, JOg'Úl\\
Cosmnpolita, máquinas de costura Vigorrlli c Cros'ux, Iusíees, cristais, porvelanas, ere. t

um dos mais belos ao País.
.

.��'
5.oUm grandioso . sortimento na popularís-) na e haratcirn GRUTINHA. euios pl'C(_'OS hai

xns, cujos preços baratíssimos, constituem lima real e inestimável cooperaeão para a�

classes modestas.

E MAIS�..

-

O'S AGRADtC1MENTOS

E VOTOS DE. UM FELIZ HATÂ'L

des Estabelecimento' fiJ

4, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Trotaremos hoje, nesta coluna, da parte ;;Io�
vo 00 "SALÁRIO DE BENEF!C_IO'�, Art',44 eDecret�
Regulamento Geral do Prevldenclo Social,

Á81_9��-A_:_d� �XI·:�::��� benefícios +or-se-ó tomando

-s� ·por· base o "salário de Benefício',', <_ls:im _ d�no
minada a médio dos salórios de contnbulçoO so��_ o�
quais o segurado haja realizado os últimos 12

.

oze

contribuições mensais, contod.s até o mês cntencr �o
do morte do segurado, no coso de pensõo, ou ao o

inicio do benefício, nos demais caSOS.
, .

§ l0 _ Para cálculo do solário de beneflc!o. se

rão computador. os contribuições devidas pela sequrc

do, embora nõo recolhidas pelo empreg<_ldor� sem �r:�
juizo da respectiva cobrança e da oplíccçõo da p ....

nalidade que no coso couber.

§ 20 _ Quando forem impreciosos'�u inco�I?'�
tcs os dados necessários ó efetivo apur.aç�o_do sereno

de benefício, o período b6sico de contnbulçoes o que

se refere o -artigo poderá ser drlotodo de tant?s meses

quontos forem necessários poro perfazer a�uele totol�
ate o máximo de 24 (vinte e Quatro), o f}� de que

nõo seio retordada o conces�õo do be�efl.clo, premo
vendo-se posteriormente o ajuste de direitoÓ,
Art. 45. _ O salário de benefício não podere ser in

ferior, err, cada localidade, ao salário mínimo de a

dulto ou de menor aprendiz, conforme o cose. nem

superior a � (cinco) vêzes o mais alto salário mínimo

vigente no País.
§ l0 O limite máximo estabelecido neste arti

go será elevado até 10 (dez) vêzes o salário mínimo

de maior vetor vigente no País, quando o segurado
já vier contribuindo, no data da vigência do lei Or .

gônico da Previdência Social, sôbre importôncia su

perior àquele limite, em virtude de disposição l.egol.,
§ 2° Poro efeito do limite inferior mencronooc Missa de 6 o Me's k Ih M II CI00 orttço, ° sclór!o minirnc seró tomado em seu� voo

. •
- u u er asen

lares mensal, diário ou horório, em correspondênctc José Leonardo Close" e filhos, convidam aos po-
com o salário de contribu�ção. tentes e pessoas amigas do sempre lembrada Ruth

Muller. Cfuson, paro assistirem ii Missa que, em
Vamos dor um exemplo de cólculo de benefício' sufrag.o de sua olmo, mandQrã� celebrar no dia
Determinado segurado, contribuinte do tAPC 22 do corrente, às 7 hora!. do manhã, na Cote-desde 1.1.1939, afastado do trabalha em 1.10.60, rea dral Metropolitano.

fizou nos 12 últimos meses contribuições nos seguin. Pelo comparecimento antecipam agradecimentos.
tes bases: de 10.59 a 2.60 contribuiu no base de .

Cr 12.000,00 de 3.60 o 9.60 contribuiu na bose de
C,S 15.000,00
Salário de benefício:
(12.000,00 x 5) mais (15.000,00 x 7) igual Cr$ ..

13. 750,00 (médio dos 12 meses)
12

Cr 13.750,00 x 70% igual Cr 9. 625,00
(No coso de Auxilio·Doenço, o valor soheriÇl

mais C' acrécimo de ocôrdo com o art. 91 da porte re

ferente ao A. D. o mesmo acontecendo com o Apo
senlod,rio por invalidez - art. 46 do R. G. P. S.)
NOVOS MINIMOS PARA MEDICOS E DESTISTAS
O presidente Joõo Goulart sancionou dia 15 do cor
rente a lei que altero o salório mínimo dos mediccs,
cirurgiões dentistas e auxiliares d.e laboratórios, em

todo o território nocional, estabelecendo, ao mesmo

tempo, novo regulamentação para os mesmos. ?elo
novo diplomo legal, os medicas e dentistas recebe-ão
salários equivalentes o tres vezes ,o mínimo estabele
cido poro a região, enquanto os auxiliares terão o seu
mínimo fixado em duas vezes o minimo comum. A
nova lei estobelece,·ainda, o duração do trabalho que
serô de duas o qual ro horas poro os médicos e den�is
tos c de quatro horas para os auxiliares. O trabalho
notllrno terá adicional de 20 %. O mesmo diplcma
esten�e o b�neficios aos que lrabalham em organiza
ções Industnois e agrícolas, localizadas Bm zona �u
rol. Ficou estabeleCido que poro cada 90 m;n\Jt?s de
Trabalho, tornar p.armanentes e concretos os �feit0s
nutos.

Os médit:os serão considerados contribuintes fa.
c ... ftotivas do I. A. P. c..

QUARTA .. PAOIr{A

CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACI.
DE!'lTES: Acreditamos qUe já se acha ossincdo ° oor_
torro da designação do Grupo de Trabalho QLle cuida
rá do criação do Componho Nacional de Prevencão
de Acidentes. Pretende, com isso, o Sr. Ministro "do
Trabalho,

.

tornad permanentes e concretos os efeitosdo "Semo,na da Prevençõo" até ogóra realizados.

-FRANClSêo BENJAMIN GALtom
MISSA DE 7° DIA

Viuvo Olindino Gollotti Kehrig e filhos Viuvo
�il�h.en. Gallotti, Viuva Julieta Galtotti e' filhos,SilViO Silvo e Senhora, Milton Campos e Senhora.Bruno Blauth e Senhora, Henrique Prisco Poraiso e
Senhora, Wladimir D'lvonenko e Senhora convi
riam os pessoas de suas relações e os amigos' de seu
Saudoso Irmão. cunhado e tio, FRANCISCO BENJAMIN GALlOTTI, paro a Missa que mandam ceie
bro.r em j�tençõo de suo olmo, no Catedral Metro
politana, os 7,30 horas do dia 22 do corrente.

-�-DÕÜIRA O MA"-IO-R-PR-ESE-�;tl
Si Você, Chefie de fomíliu
pensa nos presentes po'ro o natal ENTÃO
U!'1 present� que não quebro, não desvalorizo,
noo estrago
UM presentoe Que crdo dia va�e mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente Que pode vir o ser a garanti0 do
�eu futuro
- <!nt;odo apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriamente, no:
A.,enido do Jardim Atlântico,
com o sr, Luiz: Schweidsan.

IMPORTANTE: CONSTRUCÕES
As oessoas que podem oble, �mpréstimo do�
Autarquias ou Cajxa Econômico, terõo fodl;
dorles de obter, mediante prévia combinaçõo,
ront0f!l'el"'te, o titudo. de propriedade defini- I,

�",q;,.�,tim ,:le ror.�re,m iniCiar o constru.Cõo.

"A':��W�';ht.��:;1�4í{
.

De ordem do sr. dr. Presidente e nos têrmcs
do Regulamento da Ordem dos Advogados do Bra
sil e do Regimento lntemo . desta Secção, ccnvo
co os senhores advogados inscritos nesta Secção e

qUe estejam no pleno gôzo de seus direitos, poro a

sessão de assembléia geral. ordinário que será reoli.
zcdo em data de l° de fevereiro de 1962, às nove

(9,00) horas, na séde do entidade (ruo Trajano nv 1,
3° andor).

ORDEM DO DIA
1) leitura, discussão e oprqvoçõo do Relatório

e Contas do Diretor-c referentes 00 exercício de ..

1961;21 Outros cssuntos do competênc:c 00
bleic.

Florian6polis, 1.8 de dezembro de 1961

Artamiro SilYa Dias, Secrercno Executivo
------ _.- -

-----------

Senador Francisco Benjam:m Gailolli

MISSA DE 7.f) DiA
O Governo do Estado convido os I::xmos. Autori

dodes e o Povo em geral poro assistirem o Missa ....0
7.0 Dia, que mondará celebrar no dia 22 do corrent�W
às 9,00 horas, no Catedral Metropolitano em suffo�
gio do olmo de 'FRANCISCO BENJAMIN GAllOTTl
ex-Senador ?a Repúblico por Santo Catarina e qu� ,

tontos e cssinolcdos serviços prestou a sua terra.

-------_.__...
�.---._.__ .. _.�-_._--

Vl:NDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM .lU·

ROS.
TRATAR, RUA FElJPB

8CHMIOT 21 _ 1.0 Andar.

CO�IO É GOSTOSO
O CAfÉ ZlTO

metros.
'r'ratar a rua Felipe t)cb

midt, 21 - Fone ::Si"!)

Terreno na Praia
VENDE-SE

VOIv'"LlTO E DlARRl!lIA CONTlNUAI.)u5 LE�ARAO
<:EU FILHO A�f A MOt(!"�. 'JOCJ!:. MAE CARIN�:,)SASó o SALVARA LEVANDO_O AO SEP..VIQÚ DE REHI�
Li�ATAC.l\O DA LBA NO lWS�!TAL DE CARrD_,\OE,'

Vcnde-,�c útillHJ t"freno
de praia lIIedill(lo 12,00 x

20.01) 111, locaJil'.lldo na pruia
de ltngual)ú. S'jtuação pri
vilegiada. Rua com agua e

luz. Pl'eço: cr$ 150.000,00 fi

vista.
Tratar com Tullo Caval

laZí.Ii, teJ"efone 2279.

'Dr. C�n;Ídio/d�-
Amara!"e Silva
AnVOGADO

J--�'f
@K12DEA�

, u.,
PROGRAMA DO MÊS

Mal;jstra�o aposentado.
Atlvq:)aCia em Geral

Cosc. e Re�: aua Sald!Plha
Marinho, 2 - apt.o 301
(esquina J.)ão "lntoJ

_2� - Sào?dC' � Soirée Infanto-j ...venil Cu,- '':!"stribwçao de premias
Diq - 25 - Segunda Fei ra - Sai rée de Na�tal - Escolho da "Glamour-Girl"
Dia - 26 - Tel�a Feira - Cinema _ Escapando do Infe�no

"REVE���W 31 ,� Domingo - Baile de Gola_

Distribuição de presentes pelas se
nhoras adventistas

Ontem, às' 20 horas, os senhoras adventistas de
Florianópolis efetuaram o distribuição dos tradicio
nais pacotes de natal aos pobres do cidad�, consistin
do i:sses pacotes em gêneros alimentícios e roupas. 'Js
adventistas do setimo dia têm sido conhecidos pelo
vasto rêde de assistência socibl que rT)antém em todo
.:.., mundo. Anualmente milhares sõo b<!neficiodos pe-

���s s,��so��:����or:�ôu������o�, ;��!lii�O�����::���� ��;:
117.açõo, como por exemplo, seu hospit::J1 do Fogo S�I
"oçlem em Moto Grosso e o trabalho entr2 os indios
d,' BrosH CP'r·tr(l! r;)b a presidénci'J do senhora lUldes
S::r,midt o 50("iedode de senhora sa-:lventisto5 de Fio.
i.a'10pJis TT'a;�. Iln·a vez tornou m'.II·o,:> lares de flo
rionopolitano� n t.nos infelizes nesf � natal.

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE
FLORIANÓPOLIS

,Arrrodece felicitações recebidos desejando-lhes
um Feliz Notol e Prospero Ano Novo

A DIRETORIA
.23-12

., ..

, Dr. Hélio I'reilas
Medico da Malerni·
dade Carmela Dulra
DuEN';A$ DE SENIIOlVoB
PARTOS - CIRi...'ROIA

çLlNICA GEIU1�
Ond.1l.! cu.rt{Uj_

Eletro-coaUuJ.oçâo
Consultório: - Rua VlctOl
MeIreles, 24 - das 4 às 6 hs
Resldêm;la _ Rua Santos
Saraiva, 470 -,. Estreito.
f'oDe: _ 23-22 e 63-67.

::IRURGIAO-DENTISTA
Prepara de cavidades pela alto velocidade.

BORDEN AIROTOR �. S. \'IHITE
Kodiologia Dentária

.

CIRURGI':' E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ru'::; Jerônimo Coelho 16 -

! o andor _ Fone 2225
Exclusivamente com haras marcada.

Dalva de Andrade a atração do "Reyeillon" do Lira Tenis
Clube - Sucesso

� Jrmado pela Escol!> p ...

'Medicina e Cirurgia do Rio

ôl.. Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da CambDB _ Da

Maternidade Clara Bas
baum - Da Malerlltdade
Mãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
) ,E �ENHORAS _ PARTG
-"- CIR'O'ROIA.
Consulta: Maternidade

OUIQS - OlJVID()�,�h .NARIZ
II GARGANTA'

Operações dos AMíGQALAS por ',.)(ocesso
MODERNO '.

EQUIPO 'de OTORRINO (único· no Cepilol)
po'a e�ame de OUV IDOS, NARIZ e

GARGANTA",
Refratar BAUSCH a LOMB po,a recello

de dC,ULOS
T'olomenlo dos SINUSITE� po' ULTRASOM

Dr. GUERREIRO do FONSÊGA
CONSULTAS PELA MANHÃ E A fARDE

r::Msultório- Ruo João Pinto, 35 - Fone 3560
í-lesidenclc - Ruo Felipe Sehmidl,99-Fone 3560

(UNIU SANTA CATARINA·
Ciinka GeraJ

lJoen-;Bs Nervo�i1s e Meiltais --

,.ngu1õla - Com!lolezo. - At.aque. _ Mania. _

_
"'roDlemiUco .Atetl.,.. e ae:m.&l

T"a�(Qeoto pel(! Iletrocboque com &D1II1õeala _

xn,ullDaterapla _ CarcUosolorapla _ Bono1õerap'a •

P.!C01õe:apl....
-

Dt:"flÇlo da.- f'ctqu16,1õrU -

03. �u....--.y .10;'0 DI: BORRA
08 • .lOS. TAVARl!:B lBAcaM.I.
DR. ivAN RAS·F.lS DE ANLIRAD.

CÓNSULTbo�: Ou 15 à..! 18 bar..

II.:ldereeo: Aveo1da M.a.uro Ramos. 21"
(Pra..... Etelvina Luz) - FOD6 S�-5!

de-m�!�al�::�!: aC��I�:��� :;n�ir: �c� :��:sa: �d�����,o�r:�:����ti;��: �;;��d��i-'
queluche" dos guanabartnos, dd. esposa ce. tcxma. Sra. El,itll Gama gamos. C01'l,

VENDE.SE LOTE �:m�aé:os�stn��ani;�:s::t: �b�:a;'I ql�� �alc�l���ll��C�al��: ::n���:�: D�.r·M���:�.
Vende-se um tote a.' rua Clube. da Colina. A referida é exclusiva Bnrbcsa Lacerda: Dcseruburgudn- Arno'

ttrbunó sanes. Area 405 das gravacoc.s -odcon":» pertence fi. TV Ul·
..

,,:"O.IOS i Scvaatí) D �
e RádIo NaclonnLOISSJO- ��:�'�l��m� dd: ���;��1��!"::���1 �on�l�e���}.

_ Uma Senhora do "aocrew' Que at- \ ... ;). .• <1, úe LOU' ... ..:_,) ele l\[Ju,no; .sr. vede'
guns anos passacos rcccocu a I,...,a ur L.IU c· runctonanos. �
:\�:i:��:���an�a�l�iJ: ��O��I!.�::. sc�,� _ APa'·ecid��:��'�O�Lra. {oi clas.'
Miss Simpatia Radar no dia dez de teve- stücade em pr.meiro lugar na E�co:a- de"

_OISSlO- ��:�roe �:ev�:�e ��:�I�:�C:�l:�:h:ó:toe:��'
_ Agradeço a gentileza do,s cartôe , CapitaL Os meus parabéns pelo sucesso.•

�:rei::t310l�:r:�c6�r:�mL�!a Re���: -O(SS)O- ,
u.me ,Académico de Medicina Peter. A.! r�d:�:��eL:t�-��lJ���I� ��';a ����:::oa��.J
tonto Apostolo Sr. Domingo Fernandes ga do Desembargador fo.i.aurilio COimbra'
de Aquino, Wilson Mendes. que solicitou aposentadoria.

-OfS�)O- -O(S�JC-
�- O Presidente João Goulart, vai paa '-- O SESI( pat octno.rá para as CrJ-

• sar o Natal em São uorjn. ancas no dia de Natal. urna peca no Te-

conseguiu uma atrnrão para o "Rcvell- atrc "Atvaro ...deCarvalho" ---" "Os stno.r

Agradeço ao Padre Réus � tlon". Dalva de Andrade, uma cantora de Natal", dirigida por Geny Borges'
por duas graças alcançadas. " ____:O($$)O-- Duas sessões: às 15 e 16,30 hs. •

J, SILVA • sr� M��'��llO�a::o n�s��h�,�l�:S�d'�ll��" �m _ Viajou onte�(S:i�ôrto A-legre, (.
'1""00 'CU� """ 'f""lOI. • Montlvidêo. Anotei no Querêncla Palace governador Celso Ramos. _

� HoteL
-0(S810- _O($�)a�' noivo no'

, _ ontem. na Legião Brasileira de As· dia 0-.:, Natal. •
, sístêncta. realizou-se a dlstr-íbutcâo de -0($5)0- ..

:-hidiê-àdôi-Prõilsslôõãi--
DR, HOLDEMAR O. I1R. SAMUEL FONSECA ./

DEMENEZES

Carmela Dutra, pela
nhã.
Residência: Esl�ves Ju-

!"'tor, 52 - TeJ.: 2235

D,a. EVA B. S.
-

BleRLER
hPt�.l.IICA

CLlluCA DE CRIANCAS
E CRIANÇAS

Iltp.nde diárlament.e:
Das 14.00 às 18,00 horas
,J(lnsultór.;:o· Rua CeI.
Pe�ro Demoro, 1553

- Estreito -

Dr. Wàlmor Zomer
Garcia ,.

OtpltAnao"l Peza Faculda(J.
Naci"n'al de Medictna aa
universidade do �·a�.,

F.x h.ter.lo por coocun;o da
Maternida.de-Escola. (serv!.
��O pror. OCtâVI0 .l\o.r

un&,ues Llma), EX-lDteÕ;v
DO .:5ervtÇ() oe ClrUrgla lIU

�'Splta.l1.A.P.E.T.C, do H10
ne J3.ZI.elro. M6-;Uco do .1:10:)'
pIta! oe' Cao:ldade e OI
MateTnidade Dr. Carl�

['Otl'e&..
PARTOS - OPERAÇOlflS
OUENÇAS DE :JENHORAS
- PA.RTO �El'j D6'l pela
méUl:W pstco-pro/ilatfco

ConsultórJo: Rua João Pio.
1;(1 L. 10 -- d.:s 16,(IU U
!6,0(} boras. Ate71de COIU

.

horas marcadas. TeletOLIi
3035 - ResidêncIa: Rua
Gener<IJ BltteDCGUrt '0., 101

'4 TELHAS, TflOLOS *
CAL E AREIA

IRMÃO, BITENCOUR'
C"'S 8",o,a6
",,11':;0 OfPÓSllO C''''''''''''

CENTRO BENE'lCENTE DOS CARTEIROS
DE SANTA CATARINA
EDITAL

De ordem do sr. Presidente, convoco todos os sa
cias do Centro Beneficente dos Carteiros de Santa
Cot�rina, para a AssEimbléia Geral ExtroordinÕria. o

realizar-se na sala de Carteiros da DR de Santo Ca
tarina, dia 27 do corrente, às 8 horas, em primeira
convocação e, em segunda convocação, meia horo
após com qualquer número, paro a eleição do Direto.
ria que regerá os destinos do Sociedt:ld-e no ano de
19á2.

. ...
� • Florianópolis, 19 de Dezc;irnbro de 196 J.,

J06a- J. Ba:b6to - Sêcret6r1�

---_._----

DR. L A U R (I
C I:n i C a

DAURA
G e r ai

- - --.- M li: o I C o -

Espcclali�la em 1L.0léstia de Ser!horas e vias UM
n1-las. Cura rE:.dl �al das lnfece<:ões agudas e cro·

nle:.s, do "parêihe. Q"enlto'urinár!o em ambos os
",exos. DOl'nçaf do aparêlho Digestivo e do siste
ma penoso.

HoráriO: das lO 1" 11,5,) horas e das 14,30 t.s l7,O(}
horas. - COllsllltórlo: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 andp". (esq. da Rua loão P�ntJ) _ Fone: 3246
Rf"sldência: Rua Lacerda Coutinllo, 0.° 13. fCbé.
cara do Espar.ha) - FODe: 3248.

CÂNCE·R E DOENÇAS DA PÉLE
-

DR. JOSE' SCHWEIDSON
Assistente do Faculdade de Medicina e

Universidade' de. ,oCITonõ
• L1XAMEN'I'OS DA ELE - !>EPILAÇõES

.f0NSUlTARÂ DURANTE O MES DE JANEIRO
:4', , .. EM.FlORIANóPOLlS.

I,ua "1froJbnb, 2.9�.. 1 ,0 bndar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Eslculu" o Mal.'! Antigo D'iât'lo ((I� Sun/.a Calarlntt

/

NATAL
FRIGIDAln�.::..

Plano Especial Apresentado pelo
MAGAZINE HOEPCKE

i�.l..
"

I

�)

II
I

\ .

Somente em Dezembro

�.' fi�·��� para adquirir'a�a J'

J.r�

r"t",. '.� ""'!!!!'"- �"" __ .. -,- ,i._ '. _.,.. ��'�'__

"

FRIOIDAIRE

Agora em 6 modelos lid.erados pela

E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine,

V. Compra a Sua Frigidaire, com '

* Aprovação Imediata do Crédito!

(

Compacta
pequena e· jeitosa••� vale

. mais e custa' menos!
* Garantia de 5 Anos!
* Assistência Domi ciliar

\
.

Permanelde! Li...."Jl_�r

El� NUNCA CUSTOU TÃO POUCO

QuurrA PÁGIN.tAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANTA CATARINA,

47 ANOS OE LABUT,\ CONSTANTE
PELO PROGRESSO DE

NO SETOR

ESPORTiva

Foi nsslnado contrato en

tre o empresanc de Eder

Jolre, Abraham Katzcncl
son, Jack Solomons e o ceí.
Vicente Saguns, presidente
.edel'ação Pa\lll.�ta. de
Pugill.'Imo, pum f1 lu\.a vá
lida pelo titulo mundlal

dos galos entre Eder Jo

fre e John Caldwell.

25% PARA JOFRE

"'
O contrato estabelece que

Caldwell virá a São Paulo
sob a responsabilidade da

Federação Pugilista de

ELEiÇÃO NA A(ESC TRANSCORREU
NUM (UMA DE CORDIALIDADE
Eleito Presidente da Entidade de

Classe o Jornalista
r
Pedro Paulo Ma

.rhado. desta Fôlha - Como e�tá .

. Constifuida a nova Diretoria
Foi rcensanu, na nouc

de segunda-ren-a. na sorte

provisória da Asscctncão
dos Cronistas nspcruvoa
de Santa Outarlnn. as e!rl

çõee para a nova dtretortc
da entidade de classe que
terá a responsubtlldade de

dtrlglr os seus destinos du

runte o ano de 1962.
Foram apresentadas duae

chapas. Uma cncebeçudn
pejo jornausta Pedro Paulo
Machado, veterano crouís-

ta, dlrlglndn a lüp;lna f'S

peclalizndn do Jornal "O

Esta.clo". A outt'a, pelo jc·
vem Wilson Re'is,· csforçfl.
do colcf\"n há algum tenmo

afast.ado dns nLlvidndrs cs

porLivns.
Em vj�to. de ni'lo I'onstar

de numero surteiptltr, foi
o. seS1>:io ahÓ'rta em segun
da convocação às 20 hor9.,�
tendo assumido n: prcsldên
ela dos trabalhos o nosso

companheiro Uaury Bo!'

ges, eficolhlclo pela Assem

bléla, quc por, sua vez, de
signou o H" Claudio Olin·
ger Vil'irn. para :f'crf'tnrlal
os trabalhtl:,.

Foi então declarado abel
ta a sessão e Iniciado." o,s

trabalho;; di' votacáo, aLra
V�\fl de' l']1nlnfl{h 110mlnnl
rios assorlrl{lns, pl'I'('('(.Hdil
pela SI'. Pri'sldf'nj(·,
Feita n votação, o ;ir

Presidente da Mesa con·

clamou os col,egas Souza
Junior e dr. Jorge Cherem

para procCd('r('llt a contrl
gem dos votos, após SPI

• encerrado o pCl'ioclQ ele vo

tação.
Na contagem vOl'ificou

se o primeiro empate en

tre os dois candidatos a

nam os testatu tos.

vort ficar agora, no Conse

lho Fiscal, entre Alfredc
Silva e Mário Ignácio Coe
lho. Observando-se os zs

tatutcs .n vitória coube nc

nesse colega da Rádio Gua

rUb:sta forma. rtcoa se�' 'I'
,

do a seguinte a nova dire

torta salientando-se que [I

maionn dos vencedores fui

inscrita na r-hapa número
um:

, I
Prcstdente - Pf'dro Pnil

lo Machado.
ViN' ,.

10Ulcno A 'vila.
1.0

sec. retó.r�o - Cláudio

IOHnger Vieira
2.0 .,

- Mallry Bar·

ge�:o Tesoureiro _ Lul7 '"

GOl17oaga Lamego. I2'0
"

- Rui Lobo
Conselho Fiscal _ .r\tIarlo 1

Ignácio Coelho. Edgard B<) Inassls da SUva e Luiz Os
nlldo MartinellL
Conhecido a chapa ven-

cedo,"", o ""ão foi enw

�
rado. num clima de comp!i'
ta camaradagem onde I)

cordialidade foi seu ponto
<l.lto.

.

Os candidatos eleiros fo·

ram cumprimentados 'Pelos "

presentes tendo então (

sr. Presidente encerrada II
.

scssílO. marcando olit.ra P9

I1'a o próximo dia 4 de ja·
nelro de 1002, quando dar·.
se-a a posse da nova. di·
retorla.
Votaram nas eleições 17

associados, sendo que três
votos foram em branco.
Em síntese. foi uma elei

ção das mais calmas até
hoje realizadas na entida
de que congrega a na.ta
dos cronistas esportivos de
Santa Catarina.

Falta apenas uma toda

(la dupla para terminar o

torneio snJonlsta Hamutol1

BerrcLa, patrOCinado pela
Boca.1uva Esporte Clube
em homenagem aquele de�

portista ligado intimamen
1.1' :to esporte salonlGt&.
Emb9ra faltando atMm"

rumt rodada p&J'& a 8eá. tn

mino, o que poderA acon

tecer dentro dos breve�

x
Pugilismo, legalizando as-

I sim a vinda do pugfllsta
britânico perante as auto
ridades. Alitm disso: o

mesmo documento fixa que
Eder Jorre terá direito a

Assinado o conlralo da lufa válida pela corôa mundial dos "galos".
rá dado a um dos lutado- categoria galo, adquirir O tendere, exceder o pesa
res para, no caso de na peeo normal. Itmtte. não terá direitó ao

primeira pesagem não a- Este contrato será firma- título: mesmo que o con

tingir o peso-ttmítc da do quando da chegada de quíate na luta. Ainda as.
John Caldwell c São Pnuln, sim, é obrigado a lutar. O
marcada para 28 do cor- mesmo compromísso conte
rente: O pugilista irlandês rã clausula pela qual se

viajará num "Comet IV" 11m dos lutadores não pu
da Aeroüneas Argentinas. der lutar na data prevista

Por outro lado. será ür- Os empresários 60101110ns
maôo. um compromisso en- e Katzenelscn anunciaram.
tre O); resncnsévets pelos' durante o 'coquetel, que A malfadada reunido de Curitiba continue o do
dois lutadores, segundo o apostarã'u 1.�00 . dotares, m'nar os círculos esportivos. Tudo giro em tômo do
qual S(; um dos dois ultra- em São Paulo c em ton- palavra empenhado do Presidente -do Federccôc Co"
passar na pesagem o pesn- <iH'S. quanto 30 vencedor tarinense de Futebol.
limit{'_' da categoria galo da luta: Kateénetson cm Dizia êle que no reunido defender-lo os Interês-
terá que pagar multa equí- Jofre e aorcmcns em Cald- ses do futebol corortnense, determinando o realizo,
valente a 5 mil 'dobres, wen. , côo dos jogos aqui no capital. Falou e corner-to., como
oonrormc os rcgulnruentos ditado" arte que o tornou conhectdg em quasi todo o
do boxe, numa luta valída CALDWELL TREINANDO Estado.
pelo título

..
se um cios con- No Faderocõo, êle é lei. Isto há quosi 10 cno..

Foi a Curitiba e lá bancou o cordc!rinho,
Sujeifou-se às determinações dos demo.s Pr,',i·

dentes e rezou, uma vez- mais, pela conhecido ccrtf
lho,

Confessamos que estorícmos aplaudindo c ctuo
côo do Presidente se nodo tivesse afirmado onr es rte
emborcar.

é o tal coisa que comumente pratico: Usar dU(I�
polovrcs.

Por ;5<;0 "reino" há quost uma dr-cedo no Fede.
ração.

Sobe ser "tino" ,e benevolente quando lhe tnlc
ressoo

Desta feita, porém, suas intenções toram r"lu·
todos e repudiados pelo imprenso, testemunhe d,�
suas po lavrqs

Se nóo fõsse tão chegado a bravetas, estas horas
cstori(l contando com nossa solidariedade.

No entanto, o ação maléfica (de acôrdo com Cl

�(�o;..����)ha�: bosófio do Presidentt' do F C. F'I fni ui
;.

;\filmou umn coisa c fê7 outra comr!('tom.<>tlt"
,il�'cf<;a, cQôlha,

Não entendemos, como to[y,bém deixamos oe
entend",r aquela mcloroção fornecido pelo Presi.:::len·
te o nós endereçado.

Acabou por revelar pl'Iblicomente aquilo que IC

olmenre é.
Um Presidente que assim procede não pode con

tar com mais liberdade e gozar da confiança que sedS

colegas lhe d2dicom no trabalho pelo deserwolvime'1
to do esporte cotarinense.

Peça demissão, senhor Presidente, poro o bem
do nosso futebol.

A demissão em caráter irre",ogável por porte do
Vice Pre<;identc do entidade, diz bem do repúdio ql..(,
vai nos DL1stidures dà F. C. F, rlianle de' tôo h!'nf'voi.">n
te atu.

Chego de leviandade!!!

25'1> da arrecadncáo. In
ctutndo-se 08 direitos de Hoje a festa do

Doze
MULTAS

VIce Presidente. Rozendo
Lima e Milton Filomeno,

o

��:lt�UJ�,(' �:OJ:���i.�ron�I'II�� Vai ser reinicia-
•

�••!i::��:r:.
�\)C r,';))e Schmid;. 33

('abcria o pústo. Por�"m f.,j'
, ���>!t'-!r"""'�·����!'IIlI!'llilltl!!lI!lIl!!!!I••

ombo, são 'nndodMCS ,', do o Torneio
entidade, persl::õllndo, 1)01'-

PO��p��. :, ::::::,��� dls Salonisla.
cussão, o sr'. pre�ident(l
resolveu I'[etua!', nova eiei
ção pnrn. o cargo, tendo
entJi.o vencido Milton Fllc'
meno A'vila.
Para o cargo de pl'im(!j·

TO secretário, também con,

tatou�se um empate. GII�

berto Nahas pela. chapa (1

1 e ClaudIo Ollnger Vieira
pela chapa n, 2, Venceu o

vel;erano Cláudio OUnRer
por ser o mais antigo (hm
dador), c:ontómm detr-l'mi

rádtc, cinema e televisão.
Caldwell receberá bolsa

equivalente a 40 mil doln
res .lívre de despesas.

A on-etorta do crubc Do
ze de Agosto vai nomeno

gear os atletas que se aa

graram campeões e�tadl1ajs
tanto na categunade fldU)
tos como na de juvenil.
Nrstn. .oportunidadc os

nuetas doxrstns receberão
medalhas da, cttretorta cto
clube, rom gravação alusi
va o que deverá acontecer
hoje nas dependências do

coqueiros Praia crube.

OUTRO CONTRATO

Ficou assegurado que
será asslna'do um .segundn
contrato, entre os dois pu

gUistas e respectivos em

presarias, contendo todas
as demais dísrcsrcõcs a res

peito do combate. tais como

a data, horarlo c local dn

pesagem e o prazo nue se-

MOTORES ElÉTRICOS

R
Funcionamento perfeitCl, durabilidade excepcional, quolidad�
compravad� ...

* Eis O� Irês futdres dE' garanti0 quo! os Motore" Arno representam pera o

* 'o. Molores Arno sõo rigorosomente (ontrolorlo5 pelo SistemQ C. I. {;,_. (un
hole Inle�;rol cie Qualidade, <J ÚI11co q<J'! aueguro perfe,�!,o f"ó�irtlo nr

produçuQ em �éria.

.®
'ARNOSA.

* Motores monofósicol olé' /2 H P .
* Molores trifósicos até 300 H P

, * Molare� pl"HO máquinas de ca�tura

';C M'olou!$ especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

rv'EYER & elA.

CENTRO ACADEMICO "�OSE' BATISTA
ROSA"

COMUNICAÇÃO
o Cenlro Academico "José Batisla Rosa" comu

nica, aos interessados no vestibular de Odontolcgio,
ocho·se aberta diàriamente, pelo manhã, poro or;en�

toçãa dos candidatos c suo Bibliotéco posto à di<;posi-.
çõo paro os estudos preparatórios aos exames ve<;ti·
bulares.

Clube Recrealivô
1S de Novembro

no contrato, 18 de janeiro,
pagará multa de 3 mí! <lo-
lares.

Jack Solomons informou
que .Jchn Caldwell se en

contra em intensos prepa
rativos visando á luta con

tra Jorre e que interrompe-

•

i

, Avaí não quer
perder Betinho
o contrato do ponteiro

f'�f]ncrrlo BeLinho com ,)
A\'ai Futebol Clu!Jc tcrm!·
nnrá !ln !lró:-:lmo din 11
{\C' clm�embro, O Atlétlro (>
o rlube que mn.is se mostrn
interessado no jogador,
tendo mesmo jà SI' rom�

prometid.o com (l p:..eslden
tr alviazul pura as>;lnaturn.
dr cOill:;a1() iá ntlf' fl. jll'')'
pW'I;> lU t'",r,'l('nte f' ri,'
IIIWdill!U ac'cit:t I"'ln rm·

QI!l', Porém, .o A\'":Ji não dI'
sf'ja p"'rder sr-u Jogador e

vem de apresenlar propol'>
t!l. de Cr$ 5.000.00 mell..'iBls
por um ano.

Ao qt:.c tudo Indica, Be
I jnllo recusará a propost-n
pois ri. do Atlético é bem

superior 011 St�j,l erS 80.000
Oij.

D'3Cisão do tílulo
poderá inaugurar
os melhora
mentos
Os melhoramentos. em

fase de acabamento, por
que passa o estádio "Dr.
Adolfo Konder", poderão
ser inaugurados por oca
sião "da partida decisiva
que poderão proporcional'
Metropol e Marcilio Dla.�.
,desde qut' s(' verlfiquf' a
vltôrl!f {' um empate 0'1
'dois empate!;, nos jogas
(IUC tmvariio,
Pnra (I públiro metrOPOlt

tarlO seria. U111 bom cart:Jz
Metropol x Mal'cilio Dias,
na grande decisão cio r!'r·
tmnc- versão 19111.

.

Sábado, grandiosa SOll'Ce,
com inicio ns 22 horas, o�

fcrcr.lcla nos asso('indo,� ri

1l;�D114�1�famillas.
F o m' CJ s comt.cmplados

eom uJn convltl' quc n03

{lil'lglu o Prf'sldel1tr., Osni
Ferrari, fi. quem multo a·

gradecemos.

Florianõpoli<;, 21 dE" dezembro de 1961

I�------
Teln10 Casc:aes Pereira, Dir-e-Ioro Depto. Cien-

tifico e Cultural _;_ em exercicio

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLINICA E CIRURGIA
bRONCO ,_ tSOfAGOLOGIA

[spc::ciolizoção t1a Clínica Prof. Jo?é Kó<;,
do Rio de J�nei�o. *

Âtende: p'cla man�, na Hospital de Caridade

Con?��lt?s à tarq_o ,d�� ,} 4 .:!j)�: 18 )lprqs",f,lm,Gonsul tloJtis):d�â,� . Rt.kt TQh, J:\llv�m 15
Edifrcic prir\he"'oll

REDATOR,

PEORO PAULO MACHADO

REDATORES,AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

{lias, já se conhece (j ven
codot do returno que' ê .o

Nôvo empate vcio a. se CaraTana.. do M. AS:9im

sendo, conforme o regula· -'7"----------------
mento. o clube da Base ,_------�

Aérea, vencedor do retur_

no, terá que disputar com

o Campeão do turno, o

Pn.uln. Ramos, numa. série
de melhor .de ·três, o tittilo
rio torneio.
A F.C.F,s, vai se reúnlt

para lnd.1car a. da.ta da. úl
Uma rodada que. será com
T'O�ta do!!" �ft'tM J�
nocalllva *:PliJl�'�a'

,
e C!I-ra,�na.r.:& At!êti;n;

��1�:·:�(::7?:i'::;;Jj�i"'j �f>, ':. no���

no cartaz
r{1. seus trctnamentos ape- land, este unimo responsn.
nas para. passar o Natal ver por Heny ooopcr. cam,

juntamente com seus fa- peão brttâníco dos pt1SQ,
mníares, embarcando logo posados e um dos prinCipais
n seguir para o Brasil. Ois- 'de�, Ultes do eampeão
se que cateweu está sendo mundial Floyde, Patterson,
orientado nos seus treina- Holland é constderado o

mentes por Sammy Dou- melhor técnteo do ho�f'
gherty e por Danny Hol- inglês.

.

TESTEMUNHA DE ACUSA'ÇAO
MAURY BORGES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE )

ENDEMIAS RURAIS
- ADMISSÃO DE PESSOAL -

A Circunscriçõo Santa Catarina do DNERu tor
no público que se õcham abertas os inscrições p:lro
os provas poro o pr8-enchj�nto de cinco (5) vogo<;
de "Auxiliar de Escritório:', poro o Campanha ele
Contrôle e Erradicação do MalÓria.

As inscri,ões que deverão ser fi"itas nt:'s<;ool
mente, no :sede do Circunscricõo, à Ruo Visconde
de Ouro Preto, nO 42, desta Capital, n(l exçoerliente
das 11,00 às 17,30 horas, nos dias úteis, obedece·
rão às seguintes 'êxigêncios:

1 - Limite de idade: 18 á 28 anos,
2 - Documento de quitação com o Serviço Miw

Iilor.
3 - Título de eleitor. •

4 - Atestado de boa condul'o, fornecido pelo
D.zlegacia Regional de Polícia.

S - Atéstod0 de vocinaçõo onti.voriÓlica. 't6 - Curso ginasial ou normal completo,
7 ...._ Curso e prótica de datilografia.
A repartição prestará ,quaisquer outras infor·

mações, inclusive sôbre matêrios e dota dos P!ovas,

DIA ,S - TARDE DAN5ANTE INFANTjl
COM DISTRIBUiÇÃO DE ,BONBONS E SORTEIO:;:'PR,M.IOS Pí\RA MEI)JINQS E MENINAS'

.

�
DIA:l1 _ BAILE D,'5)'(0 SILVE5TRE;;

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SORTEIO DE UM YOlISWAGEN
Desde que o Loteria Federal, agora entregue a�\� s:..._"_m_�_",,��_'

Coixa Econômico Federal, realize o seu primeiro sor-"'-'í
teia antes do próximo notaI, o portador do cupom po- "SEREIA E CAST1CAL" LANÇAMENTO EM
rc sortePo do Volkswogen, cujo núm�ro corresooodo FEVEREIRO _ Um dos 'r\pssos melhores poetos io-
DO ,lO �rêmio,_ entrará �. �se ue carro. C� (�Lo- vens, preocupodo com o �robl.:mo do v�rso, �r?Cutena Cinda oco tenho inicjcdo os suas extrocoes. v rondo cedo vez mo!s dominor o seu met.er. P ... rtcles
sorteio será feito pela extrócõo da loteria do Estodo

Mui? 'de MN]('irn, Prodc tem divulgado, aqui e crn

de Mina"> G':foiS.. ., . .'lJblic,:c-" l'lerÓrio,> de outros eatodos. inúmeros de
Conforme 10 fOI cnunciodo eSSe serre-o cb-cnqe seus trobothos chorncndo a otencôo dos que se inte-

vórios praças do Estcdo, de acordo com di�e'.t.::s s,,\·,s
rcs-crn rr,la L�i<;o poóttcc. Agora. oreocro êle (l seu

tQbe-lecirlo<; pelo Apolo Propagando e Publ-c-idode -j.,
prírne.ro livro, que se intitulará "Sereia e Castiço!",

'Sr,,' Pou!o, rlC-'<,nlora do Cnrtn Pot-nro 119. Ploo i t\
o-s.m rlivi,l;d,y I onrte: Sare!o e Ccsttcol II; Voria-

-

r-
... ·rj,.·(,7 Fn, n('lrinn"}fi0fi�, n'i. r-=;fqhf.lf'cimel,I."'." Cl'f'� -hblf n no.te: f' 11:/ Variações "AbrI"' o fuga (prô-

M·"k:I,·I", l't"If,O, (OI" o ('X(tuol\'"kr<l(' ,I" ,I,�t,d""i j'
mio Cruz e Souxc-do Academia Cotortnenso de Le-

,1,1', (lll'ri,·. r':lrn o "110 frI"'Qlff'7'in
. 1r'1I�). O vnlulT1c teró Ilustrocões de Rodrjgo de Hora,

. A, oouno-ôo entre a \,{"1,>1� rlicnt.:\o. de ,:' M.O.!:; rrelácio do poeto poulisro Certos F�lipe Moi..,bs, (lutar
tor c: ',I'<lpl{"'I�cntc enorme Nôc menor e a !orcid:, de "A Polttlcutc de Badalo", edtcõo do Mas<;tJo Hono
elos Ecrobotcctmcntos A Modelar pore! que too volic- Editoro nn cclccõo Novtsstroos onde csrôo sonde di-
so e cobiçado prêmio venha a sair poro FloriUI":'1J> :;15 vulgodos olçuns dos' melhores poetes jovens do; 1'\0-

e, Iw]icomCnle, rato um dos seus +requez es. vissimos çerocõos.
'

---;;
-----.-----.----

VIAGEM PELO NORTE DO BRAStL - Como volu-

ATBKAO RJNOOIIA'RIOS ESTADUAIS mo VII da sua Coleção Obras Raras, a lnstttuto Na-

A Àssocioçõo =; Servido�es Públicos de _5'1')to ����O�:lh,�:rr� ����o11������rtr�I2�� ����t�:�n�
�fi!.rina e a f,:d:-raçoo Cot'?'ftnense de. Se!v�d,y�S re do claroôo IX"r Eduardo de Limo Coetc. e onGk sêo
I'ubllcos, sol Idonas cc� o projeto �o Dep,:,�od0 Scbi norrada<; os regiões percorridos em 1859 J)('IQ autor,
tino. Neves que outnentovo o solórto-tomtüc d05 fun- descrevendo-nos e dando-nos um levantamento da re-
cionórios do Poder Executivo. eoutcorondo.o-, .10 do c-ôo C01'l1 seus costomes e sues ceores.
Poder Legislativo, lamentam públicomente o en-ode RASHOMON E OUTROS CONTOS _ A Mossa\) Ho-
dos senhores deputados que rejeitaram oqoê!e proje
to, nôo dando atençõo co pe�ido destas Entidro";c':i da
classe aos udcrcs dos Partidos com assento n:! /vsscm
blóio Lcq: .. louve, pois tal projeto viria sonor c -jr-mde

.

injuvriço que estó sendo prolicoda contra 0<; oboeqo
doe; tuncionórios do Poder Executivo,

Floriannpolis, 21 de> dezembro de 1 ,)() 1

1 .... (1 G(J.ndo.fi - Prcsidcnle
José JoãG Dias de 'Oliveira - 5c(:"etório

geral
-----------------

. Secretaria da Saúde e AS5Íltênci3
Social de Estado de Sta. (atarina
o Deputado Dr. Walmor de Oliveira, Secrel"á

rio da "Saúdé e A'ssistência Social, ao ensejo das
festas de Natal e Ano Novo, sente satisfaçõo em

cumprimentar o laborioso povo catorinense e, em e'>

pecia!, s('us dignos Colaboradores e Exmas. famílias,
com votos de muito" ven'turQ<; e con"tonte pro'iiperi
rloclC',

Florionorolis, dezembro rlc 1961

ALAMOÇA DO P.S.O.
•

No ensejo do transcurso da Mogno Festa d�
Cristandade á Ala Môça do P. S_ D" por int2rmédio
do Departamento de Propaganda, desejo 00 povo co

torinense 'e muito especialmente aos pessedisto:>. os

m21hores votos de Boas Festas, Feliz e Próspero � ')62

A DIRETORIA

O SINDICATO D0S JORNALISTAS PROFISW)
NAIS DE SANTA CATARINA

Deseja ocs profis<;ionni'ii do imprenc.o hro<;ilcirc
e o seue; {le;e;ociorloe; votos rlt'

B.ô4s Fcu.os fclix A ... o I��'fo

("oncitondo-os a União do clas'>e

1961

ROTARY ClUBI 80 ESTREITO
Como nrOl,Wre loelos OH

,mos, o RotnJ"Y Clllbe elo

E.�frteito, ntl'aVeS cle sna

"Avenidn Se:'viço's ii Co

lllllnidn(!C", (lntregou ]lrê-
... il11io.<; [lIIS I1wll1órcs nlunos

11!l.<; .1:1" .. <:lries tIl)!; OrllnliS

E...,eo!:tres Jwsc Bailem!:.
Irincll Bornhnusén, f,'ran
klln Roo.�cv('ll e Colegio
Nos<;[l Su'hor;\ ele Fátima.
No "Jo"jI fH,]frm:' . :1s {'rinn

ças cln.-;.slfir:1c1a.� em 1.0

Ju[':nl' foram: NclY Góes,
Silvio l30111!J:masso, Alf.�·(>
do Mal'nn.�. Livonci Vns

cJues ü M(lrizn �ml7.n B,i

tI.<;la.
'l':lmbi'm o melhol' :lhmo

da Esmla Técnica "Senna
Pereira" l('cebeu do Rola

ry cio Estr('ito belíssimo
trOfêu, que lhe foi entregue
pelo :0:1'; Nabal' Schlichtinl:r;

"�.::._
--

- ... ·-----·-1'! r (I J8F RECR,� ;1.'1) li!'
� i
6 LJL" :.�:� E I R o

11,11I_PROGRAMA MENSAL

1\
nTA 9 (SA'BAT'OI Rl'll1('nJ('r''''f'.j[!� (':ll'-

I I1nv:lll sr"'::; ele I!lGI
�

II DII\
Iii (BÁBADOI - Soil·6('. d(> FOl'rIlf't.1'

I J":l dos 1t'rnlCOs ('lIl Conl.:'hilielHC]0 oJe I.f)(11,
,

·1
da F..�{'ola T{'r!lirn' d(' Cotll,'�"io -·;:>pnr.1\ l"t'-

I"I ,.,.;,.,....
DE7.F.Mnp.O

I

.

í.ir" 1'1 mOMTNOO) - lfll11)·:!�·rJc-:rf,') d:\

IDlrf'tmlit

mA :'1 IQUTfl.T'f'A n;fRA) � SoiL'",e d� Fol'- [I
mn! lIra do,.. QUll'lnntslas ::1.1 F.:>'�C1In. Tpc-n'cn !'I'�;�7t'�!������ p:eir;'�vcmon dp' S10 i II'Silv('.';lrr fSoJrfc Chlc).
NOTA: Resf'rva de mesn:s TI'! srrr"tnl'in do

Clube, sollcltn-.ofe a npre<;I"ntar}tJ
da Cat'tt"ir:l So('ln1 (' elo tf!J.iio rio

O Diretório do Porrido Sacio) Democrático, sob
o pl'otundo cone;10rl1aç9o que lhe causou a perda do
seu en'lIncnfe membro, rE'prCS2ntónte do Pattido no
Senado da rlepública, SENADOR FRANCISCO BEN
JAMIN GALLOTTI, convido os correligionários e o
povoem geral poro assistirem a misso que, 2m inten
cão a stj? nobre alma, mando celebrút, no próximo
dia ?2, oe; 9 horas, no Catedral Metropolitano.

rJorianópoli<;, 20 de dezembro de 1961.
Aderbol R. da Sil,.o
Presid,mte em exercicio

-

LBA NOHõSPITAL DE-CA-R-I-D-A-O-E-.--#"--
---'"

nos LtVARÃO SEU FILHO ATÉ A

��crE!MORTE. VOCÊ, MÃE CARINHOSA, em 5 ''''''''�
SÓ O SALVARA I,EVANDO-O AO ''''''''''\ ':',;"'"'"
SERVICO DE REBIDRi\1'AÇÃO DA .� ,�"".,....'.

LBA N -OHOSPITAL DE CARIDADE.

literária

Quando p:W:1r mal do eslõ·

mggo. ou Ilhando se sentrr es

!I11tado no 11m de uht dllro dia

de- tl-:lbalho, tome SOl'4fflSAlI

lC'il>!80IbulhMIIII{:rislalir.0! -

Oe ttgrllOO�el slIlJor r�"II"'"'..Gnntef

NÃO It LAXANTE

.

VariEoa�es
Di:::Clrl as cslati.,Liq.as que você estã mais se g u r o

(Ientro (\r um cj('l'rtdol', que co:.(inhando em Hla casa ou

alrfl.v(�.�an.dl, tI,lln rua lllovimment.ada. Entrctmto foi p"l'e
('iM (fUI! 1.23 ntirl('ioo na ('idade de ChicagO, não há mul

lO H'ml};'). Uvt' .....'1r'nl �(·tI,� �levadores paraliz,1I:!G� por uma

/r('ve (1(' :tS('t'l'lwri>;·.. n, para que fô!'.�e rcconlL'..:jda a il11-

})Ult';'nc!u de "I:la f' morte do f:levr:dor, no mU:ldo el]1 qUt1
Ylvr'mos.

Na vcrd:l.<!r. é o único meio de transporte coletivo 11-

stlalmcntr �r�His, Praticamente seria impossi'lel a cons

tl'uc:lo e ,1 {.'XL�tCil('ifl. de grandes cidades, sem o elevadol',

aj"x';'f('i{'oado por F.:i�ha Graves OLis, pacato cIdadão n

.nNir;\110 de V('!·moll1. Sua companhia, fl1m!�da há mn

srrllJo ai rrlS, f:lbrl('a nh�m de elpvadorcs. csuldas rofan

lrs, 11lI'lnla-e<\1'p:ns. ('ahos (Ie slls]Jf'nsã:o. e tudo o mais quç
1;e I'Clnciunc a dt'II('Cl' c' sllhjr, antomfltic:J.me lte ou não,

,\tlmlmenl.l'. fU('Í()tI:\Jl1 lIlaiH {ip 1"50 COnlQulúins idênU-

Existem Oi; mais variados tipos de e!ev"dorcs que se

P()Si;D. lmnginêll'. Uma (Iestas nOVidade"" em serviços de

"Desce" e "Sobe", ril'cuIa o Edifício Lever en Nova Ior

que, qllc tem Sw\ fnchada tõda ,etn vidro, ca:l'egando os

limpador..::s do� vidrol; dns .iane)as,
,\S�lll1, 1'11.-: mais jmp'lrl1.ntes edifícios d .... ln'mdo e

:Ü�H'1ll f'lrv:\r!ort'H, tni!'! r.omo: F.mprrc Swtc PlIi!{blf!, Mo
11llHlrnl.(' � W:I:<1111lgton, I"$btu:'l da U!)I'rdt dt', Whlt-:

llml.�.'·, " ,.fo- .!I.....\(111uu:v.:lcl.')\:__\!II�kl!!3han P:\l:l('e. Tam

! ....m (I ('annl (tIl P"l\nmCI l� m()vido ])or sistcil.l\S de plc

"aclares, n.�Sil)l r011l0 :\ I'stl'ftcln d(' fe�'.ro inclir:ada de Lo

okollL MOllntain.
Talvez o maiol' clt vador {lHe .já tenh2 sic"o constrlli

do, sejn o que se encontm no veUlo hipódl'Ol10 d.' No�-a

Iorque, com capaC'idnde para 250 toneladas e que trul1s

portn elcfnnlLi r cn\'alos de corridas.

Muitos clevndol'l!s lÔI1l sido instalados nos últimol

anos, ein Jng:arc!; o,� mnis diIel'entl's, como d ssemos :1.cl

,))11, e IIIll d{'ss('� clesce tUl'istas a. 300 metros di": p1'oilln
dld�dN;. nn C'nv{,l'Il:t Cnl'l.�had, no MÍ'xico.

'

('11m iI :ldrJi(r'rto rIo liSO rlo,<; f'lr7Cidon'! nas minai

lllili!.,IS IU·(,bl"llI:\.·' 1"01':,m SlIpf'l':dlnf;. Aincta !!.uito l'i'Cf'Il

trm, IIU' t!�:l ·lIli'll"il'O.: vil'r:llll fi. SU}Wl'!If,j(! mlin ('Irvatl,ll',
:1 lllill:1 l'xp;,'1,l!a r o fOr:!") toma.va conta do 10_

PO\WO ltnlL-.� 11:1 jll.:t:l.:H\�áo dus t1evad01c;, 75 opetú.
rios 11:lvl:'�1\ munIcio numa {'xplosâo idên�ica

O., unti�os p;rc��os f' rumanos, ji.Í. há mui' JS usavan

rabos de slJ.�p('ns,Hl. IH:.'; sómcnte após �liS:1 Otls. pal>

Sfll":lm drs :l sm'rnl lIsa(lo; com c:lispo.,itivo;;. ie seguran

!la, e isto :"\('01111'('('11 1'111 lll:J2. Graças aél apf'r�eicoament.o
de s('u ('n�en!v, (J j)I'imeiro :l1·I'1l.nh:1eéll ele 12 ::lI1darc.,,;

pode ser ('on,�truido o-I), ('hicago em lf:88.

glória teresinh.a

cartazes �o di,)
. -CENTRO _:

Cine 3M JOS:t
às 3 e 8 horas
Charlton Heston - VIII Rrl!1ll('l'

Clatre Bloon - em�

. O (,ORSA'RTO SEr.1 PA'Tm,V

VlstnVlsion _ Trcn!c.olor

(Üi'm.: atlõ TO :1.110")

Sonrisal é o Unico comprimido efervBscer.le que contém dois
antQcidos. UfTrdét., temA<'ãoRâpld:t pM.llhe darali'lio�.
O oullo tem Eleito Duradoul\i pai:! pro!ongM seu barn.....

ir-ltormação

1962

no Editoro vem prestando bons servícos na dtvvloc
cõo não só de autores jovens do Brasil, como, I1'IOi3
csoec.üccmente. de autores ortentots. Em edições
qróf.çomente h"'m feitos, ilustradas sempre por ce

ustos olosttcos de valor, _tomamos conhecim�nto cem

urna literatura pràticolT!enle ignorodo_ Ainda hó p011-
co livC'mos uma agradóvel surprC$a com d literotUi'O
�J(-stc I�oshomon c oulros contos, de R. AkutagQ'�Ct,
volume I do coleçõo Clássicos Orientais tradução (1.2
Anlr-nio l\loiiri, copa de João SU.luki e i:lustroçães de
/...�()n(lbú Mobc_ No requeno nota biogrófica, ficom,)S
s(lbendo alguma coisa do A. e que "no final, suo fi
losofia $� tinOiu de colaboração obscuro e p;ess;mi",t[l,
oco�ndo por se suicidar aes 36 onos de vida," O
VO!l:ml" r. 'n�porla os seguintes trob�1Ihos: ''Ro:<iho.
n1<:n", "D(>ntro do Bosque", "f(oppó" c "O Cristo de
Nan(juinl" Todos êles reolizados com inegóveis qua
lidades artísticos e humanos, mantendo seMpre lil'"fl
clima, l:ma lmidode de estilo e de IfnguCloem. Drer'l-
dendf) profundamente pelo ,-nensogem que ctJmprn-
t·"]m

Oe "Ro<;h'"m,tr,n" "QC'ntro do Bosque", A. Kuro.lova
I il'OU ur" filme c"]u� foi o divulgador do moderno cit"le-
11l() jo!"'on";s no ocidente; "Koppá; é uma hiStória pUf)
<1ente, l,orrada com Qpmente despreocupaçõo' e que
lembra, ror '>(la amargura, seu desencanto e mesmn
seu dinio, '0 J 5111ifr de "Aventuras de Guliver" "0
Cri"to de Mortir'n". narrando a história de umq prosti
lul'o, manlem a 011'0 qualidade dos trobolho:; anterio
res e é mois plena de humanidade 2 compreensão,
sendo realizada com umo contenção digno dos me
lhores elogio,>
COLEÇÃO JABUTI - Publicando obras dé diversos
oUl'Jlce;. cm wições unifcrmes e gràficomente oq,a(l,�

;,�:'(������°J�t��í;;�J;e� E;�����b������:'aQ����� Ji�
fllsuo dn HVI'1) €,11h'e nr',s. Ainda há poúco (,1f(//n lan
':;<Ido<; l�" volumes de I)r, 27,28,29,31,32,33 é 34,
respecllvOl'l12nle: "Os irmãos corsos", "O Sdlleodarl"
c "Oth,on, o Archeiro" de Alexandre Dumas, "O Guo
roní" \2 volumes», de José de Alencar; "Helena", de

�����a�o��c��:��,� "O Vigório de Wokefield", d::-

(Paro remessa de publicacão: SM _ Cai
xa Pastel, 384 - Florianópolis _ S�nto Catarina)

-PARTIDO SOCIÀL DEMOCRMlto
CONVITE

-BAiJR!lS
Cine GLÓRIA
\ (ESTREITOls' B 'l;s,Fon� 6252

Orson Wclll's - Juliett � Or('go
"Rt!ldford Dlllman - em -

,

'l'RAGÉDIA NO EST'ELHO
- Cinemo5cope -

Censura: - u.té 18 ano,;.

tiDe DlPf!B10
(ESTltF-lTO) FOi": ;;29lli

As 8 h�.
- James Darren _' J('an W'llcs -

F.M

,·nONTEIRA DO P!:CADO
(Cens,: olé 13 anos)

Acrescente maia horas alegres ao eeu dia com

S�
o ÚNICO .cOM 2 ANTIÁCIDOS

---'--_._--�---------...

Inlercâmbio com

a Argentina ..

BUENOS AIRES - 20 -

Na chancelaria argentina
iniciaram-se esta noite "aS

Ctmlinua ,ii cme "uniá" da Com;ssão Ml,-

.
ta A:gel1tino-Brasileira ge
Inlerci'unbio de Informa�ij.o

Kowü-Iraque e ConsUlta, a,••nismo 1",,-

CAmo - 20 - UP - !�������l��:S a:�:�=
Chegou onlcUl a ('sla ca-

das por ambos os governos,
pitA..! o mllllstro dns Rela-

a fim de tratar de temas

����;�lxt��IO���úI�O E�D�:�: dI' interés,,>(" pr.ra nmbas as

chf'..lH'rlal·ias,
bl't" p,'1'a. entrevistar-s('
com o;, dirigentes egipc1os'
e o;,; da Liga Arabe sõbre
as i'ecentes medidas toma
das pela govérno do Im

fim; l;fJnt.ra o Koweil.

O {"r\lCTn!") de Bassora

COI' l,CI)U recell f.>ment.f' ns

n�','j,:_'S do Kowei't que' se

C:1C::l!l'r;,·:.:l.nl 110 pôrto e

blú�ne�ll as COllt.�s dos lla

C:Or:1is t!1 Kowc.1t no., ban

cos do Iraque.

Caiu o Avião
,

SEVILHA - 20 - AFP�
UPI e AP - Um pequeno
a.viâo Cjue voav(\. boje em

c:l'l"ulos sôbr� Ul,1:l. �(":lro,..:.
,'an:\. (lo:' 100 c.::.m1ilhôes,
que conduzimn alimentoA

(, presentes de l'Jatal para
vitimas de tnunda.çqes.
chocou-se contra um .cabo
de alta. tensão e exprodtu,
,·('.i.ndo em chamas sõbre a

multidão que aguardava !lo

chegad:l da caravana. e

causando n morte de 25 !lo

30 pessõas, O govet1llLdor
(;ivil de Sevilha anunclo\l o

número de mortos e lll!J'es

ç.entOlI que outra!> 90 p!s·
Ml!l.S fie:\.rnm fl!ridas, se,n.

(1.') qtle 10 d('lll� em estado

C"I'ave.

FITTEUOL
f'lltplml dlsrllt.e·�e,
l'_lr'lIl fl'lllllc!'ule rom

PI'!) ':1 ," Pnr'lI." - ('�1
!l,al",' Dl".],llP
!?AINII/\ JJ",r; BH.'r
CLF,TAS _ 1'rldolle:
::l!:lí - Rut.; "':opSf'
Itwim M:lfl'a, 1�4,

-//-

cenSurn, at� 1fl Ilnn,'1

às5e8hs
Edmond O' Brlen - Mona Fl'('emnn

EM
.mLQADO PELO r.IUNTlO

Vem!céur - Propa�r�ísta
Grande Emprêso industrial farmacêutiCO n�s-

silc de �cndedores paro Florianópolis e Sul catotlnen
se. Exige-se instrução secundário ou equi�al�nte, N"ãAo
se exige pró! iça do ramo. Ordenado, comlssaes � _pre·
m'"s superiores a 30 mil cruzeiros mensai� Cortas
cor'l referências e fotografia a esta redação, •

.ara Sr.
Dil'iro Moriot ne<;t" Redação

ENDEI<eçO

A. RJ\I ...n!\ n \S BICICLETAS, fica. na. Rua:

CiDa Bl'f1

Cida BO.XY
Õ!lS horas

,

nrnnis o Keefa "_ .Ano ·Sea.rs - ('m'

VINq�ÇA DtABO'UCi\

Censura. Itté 18 anO�

FONE: SotSft

Cl)n�cllleil'o ;\-la fra n.o 1M, de um lado a <;\ll'I.

�ct:fio (te l'EÇAS I,; ACES�QIUOS, e do outro -

'if'Ci;iio ele l'I�'ITrt!\S F. CONCERTOS _ _.

, T.l ..r..n.. : :n�r'1

---'"_ .•. _ .. ---. ..----------,--

BOMBAS EXPLODEM EM CARACAS
CARACAS, 16 (E) - Explodiu UI'l1,) bomba ô�

tero, a tarde num edifício situado em frente o Poli·
clinico Caracas, no Cêntro desta Copito!. Assinalo-se
a propósito que o Ministério das Relaçõe:; Ext_p.tiores
re�ponsobilizou o Partido Comunista e o mcvlmento

da esouerda revolucionária pelo lançamento de vó
r!:JS bombas nos ultimas dias em diferentes lugares de

Caracas e especialmente contra estabeler.)mentos li-

gados aos Estados Unidos,
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Os pobres de

polis tiveram ontem o seu

Natal.
A L.B.A., tendo a frente

sua ilustre Presidente Dna,
Edith Gama Ramos, reali
zou grande distrlbulçao de

gêneros alimentícios e rou

pas aos desprot.egidos da
sorte. .

'

cêréa de mil ramínes
foram.'atendidas, recebendo
tôdas seus pacotes cons

tantes de aproximadamen
te um quilo e melo de açú
car, um quilo de leite em

pó, três pacotes de massa

de sôpa, quatro pães, balas
e roupas.

A Exma. Sra. Dno. Eàith GQm� Ramos quando parti
cipava ativamente da distribuição de generos alimen

tícios e roupas pcaro os pobres da Capital catarinense.

Fotografia pstcolóqíco do fajvinho, visto por um

filósofo oriental do século XII:
1. O raivoso é como o invejoso: degrado-se

instintivamente no mo'nifestoção capcioso ou nc ex-

plosão público dos seus complexos.
.

2. E sofre mais pelos bens alheios do que pe-

los próprios moles.
3. E nos êxitos de outrem vê sempre derrotes

suas.
4. E haveres c prosperidades, em não sendo

seus tem-nos por furtos praticados pelos donos.
,

5. E seu prazer, irado ou iroso, está em enco

brir reboixar ou simplesmente negar o mérito dos ou

tros: aos quais, sem outras causas, olha como ini

migos.
xx xx •

De um mestre que ouviu, anteontem, a ródio
udenista:

.

_ Querer cultivar a ironia sem os necessórias

qualidades de cultura, talento e inteligência, dá nis
so: acabo sendo poquidérmicomente chato!

Ao que se poderio acrescentar: raivinha
chata é dose pra boleia!

DIIIIJA SE A COLETORIA ESTADUAL DA

SUA CIDADE
voe! PAGA AGOU SOMENT€ A

METADE
PARA. o RESTO voes nM 180

DIAS OE PRAZO

As gestantes receberam
enxovais para recém-nas

cido.
CENA COl\!QVENTE

Diante das mas que con

tavam centenas de pessôas
pobres, era comovedor.
ver-se o trabalho das Se
nhoras que, Incansáveis,
faziam a distribuição dos

gêneros
.

eumenncíee

roupas.

Aprovado o Or
çamento da Pre

feitura
Foi aprovado por unani

midade na cêmera Muni
cipal de Vereadores o Or

çamento da PrefeItura de

Florianópolis. I
A Lei de Meios terá, no

ano próximo, um montãn

te de 146 milhões e 170 riU!
cruzeiros.

daqueles pobrezinhos, era

o Incentlvo para o traba
lho Que se pr.olongou por
horas a fio.

FOI NECESSARIO
,

COMPRAR
'As 11 horas, Dna. Edith,

verificou que acabavam os

mantimentos e ainda eX1S-

ttem pessõas Que não ha- ali se encontravam.

viam recebido seus pacotes;
�

penalizada com a situação
daqueles lnfel!zes, mandou

comprar mais cinco mil

cruzeiros de pão e provi
denciou mais trezentos qui
los de leite em pó, Que fo

ram entregues imediata

mente aos pobrezinhos que

Não houve uma só pessõc
Que deixasse de receber seu

pacote de Natal. Todos sal

rem satisfeitos e, por cer

to, agora, estarão orando

pelas almas caridosas,
que não pouparam esfor

ços, no sentido de míno
rar-Ihes os sofrimentos no

Natal.

A Exma. Sra. Ona. Ruth Hoepcke da Silva fazendo

entrega de pacotes de Nat�l, durante a Natal
dos Pobres da L.B.A·,

COMUNICAÇÃO
A Comissão Organizadoro da Tômbola do "JU

BILE(} DE PRATA", avisa aos tomadores de cautelas
que o sorteio marcado poro a doto de hoje, pelo lote
ria estadual foi odiado sine die.

Biguaçu, 22 - 12 - 61
Pelo Comissão
Ipiranga Campos - Presidente
Paulo Wildner - Secretório
Valdemiro Santos - Tesoureiro

do,

SENHORAS PI:.ESENTES

A ,reportagem -de "O Es

tado" notou a presença das

seguintes Senhoras, que

faziam a distribuição dos

donativos de Natal: Sra.

Edlth Gama Ramos, Sra.

Ruth Hoepcke da Silva,
Sra. Hilda da Silva noes

chl, Sra. Carmem de Sou

za, Sra. Lurdes Aquino,
Sra. Indiana Lacerda, Sra.

seoastt Pires de Mattos,
Sra. Oia Amim, Sra. Katy
Merlln, e outras senhoras
de nossa sociedade.

SESI oferecerá
vesperais infantis

No dia de Natal o Núcleo
Regional do SESI) oferece
rá duas vesperais infantis
no Teatro Alvaro de car-

.

valho apresentando a peça
de Geni Borges, SINOS DE
NATAL .

As sessões serão realiza
das às 15 e 16,30 horas.
O SESI está apelando

aos seus associados para

apanharem na Rua Felipe
Schmidt seus ingressos.

D. Joaquim Do
mingues de Oli

veira

memorou ontem seus ses

senta anos de Ordenação
Sacerdotal.
Ao registrarmos a efemé

ride tevamos ao' bondoso
� Príncipe da Igreja' nossas)
mais efusivas e respeitosas
congratulações.

Câmara rejeitou
autonomia. do

Estreito
•

A Câmara Municipal de
stonenôpoüe por maioria.
de votos rejeitou o projéto
Que concedta autonomia ao

sub-dístríto do Estreito.

PADRE BRAUN
Será realizado amanhã,

em homenagem ao Padre
Bertoldo Braun, um chur
rasco, ao qual comparece
rão amigos e admríadores
do conhecido e estimado
sacerdote.
As listas de adesões en

contram-se na Agência
da TAC.

Vemos o especte de uma das files de pobres que ocor

reram a L. B.A., quando da distribuição de gencros
alimentícios e roupas.

Govêrno faz jus
tiça a Serraria
Em 10 anos, a UDN não

deu à localidade de Ser

raria o que sua população
pedia: luz. Em 10 anos, a

"eterna vigtláncía" catart
nense ficou nas promessas
e no enlôdo ao povo de

Serraria.
Em menos de 1 ano, o

Govêrno Celso. Ramos tra

duziu em realidp.de a justa

O ESTADO
asplraçâo de S",.,'I.,

Quem mais provas da di

ferença entre o atual e o

outro Governo?
O MAIS Alt!IGO D1&110 DE SANTA CAtARINA Será que se precisa dizer

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 22 de DeZ�.����I�� mais, além do Que vimos

______ ._ ._ ....__
- --"

,
apresentando todôs os dias,

...
GOVERNADOR (ELSO nAMOS EM ��a,,��:muo:;�::t:, ;�' ,��

K ractertaeram em Santa

. PORTO ALEGRE �::::!�: :,'I;o;::�:�� �::�
Seguiu ontem, poro Porto Alegre, o Governador ������:���opel�aIÔ:r�:a;:�

�:�:s��;:::�'S:;r:t��i!e:a����:::h:; �;. ��r�iOC���: _la politiquice?

Vieira, Chefe do �abjncte de Relações Publicas do

Palác�ad;a�i�:�r;:�cha, o Chefe do Poder Ex�cutivo
Cotarinense manterá contacto com o Governador Leo

nel Brizoia, trotando ele assu�tos relacionAad�s com o

Banco Regional do Oesenvolvlme:nto Eco.nomlco e c.�m
o Conselho '(te Desenv,olvimento Economlco da Reglao

Sul., �------

-1-
Há dois meses passados, se tonto, cc-wer

sondo com Aderbol R. do Silvo, queixei-me de
haver perdido minha caneta de estimação, 'com
o qual fizera quatro campanhas eleítorcís, es

crevendo poro o jornal, poro os ródios, poro o

PSD - atas, registro de candidatos, legclizoçõo
de diretórios, etc. - e poro o Justiça Eieltc-ol
-. recursos e contra-minutos.

A queixa não Era de indústria. No verdade
eu estimava mi"nha velho caneta, com aquela
emoção simples, com aquele sentimentalismo
meio infantil, que me fazia lembrar Raimundo
Corrêa, incapaz de abandonar, por um novo,
seu velho chapéu, apegado justamente nessa

estima ..A queixa, no entanto, valeu-me o pre
sente de uma esplendida Compactar e me trou
xe a sorte de encontror o lmperctor perdido.

É com est<t que, abalado, escrevo estas li
nhas, com o pensamento e o saudade voltados
paro quem ma remeteu, hó "árias anos, da Sul
çc: Francisco Benjamim Gallotti, o nosso queri
do Chico, o extraordinário Chico Tostõo do
Laguna.

Conheci-o por apresentação 'de Nerêu,)
quando ambos se aproximaram políticamente,
depois de largo período em que se combateram
sem tréguas e sem concessões à cordialidade.

O Chico impressionou-me vivamente pelo
forma descompJexada com que "Explicava o suo

atitude, exibindo dois teiegromos ..que recebera
de Nerêu. O primeiro, com doto de uns dez anos

passados, fôra o penúltimo recebtdb. Os seus
termos eram mais óu menos os sequtntes: "Em
resposta suo petulância e seus desaforo� limi
to-me convidá-lo vir Santa Catarina assistir mais
uma vitória do meu partido na suo terra natal.
Nêrêu"

Entre êsse e o seguinte, o curto espoç'b, dos
15 anos getulionos esfriara os ortodoxias polttl
cos e amortecera as paixões partidórios. E os
seus têrmos eram tão dignos de quem o mon
dara como de quem o recebêrc "Convido-o o co
locar a suo ,inteligência de Gollotti a serviço no
nossa terra, no Senado da República",

mens: nC���nf�g����n�:r��o��: ;��e;a��� ��� t
tarina, que tonto omcsom e tõo exemplarmente
serVira?". .

A morte, tróqlcc poro um, inesperada para
outro, veio busco-los no mesma cargo.

Hoje, misso de 7.° dia. Lo estarei, na Ca
tedral, para rezar pelo Chico, pelo po� da suo

olmo, grande, generoso e fidalgo. E o suo cone

to, o minha caneta de estimação, que êle me
mondou de tão longe, contará que eu o tenho
muito perto, na fWJudade dos laços de amizade
que mantivemos fraternalmente.

,Úl.l,It1� 'T--'-(., mA.:ii :'=-;'REvEIL�mN" ""T-" ;;-�Ho\V;-;-i1E. DALVA DE ANpn,ADE A ".cOQUELUCHE�'· DA. GUANAJlARA - SU�E�SO D>\ TV E RADIO:.. NACIONAL.�
�E'SA.S;NA RE�O!OARIA M,ULLER. ,�'.:_._ _:'_:_::_..:' �",�"-,..,.,�..._".,.,., i , '"---"-. r",,,.,..;,.� _
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