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criada pelos comuntstas. Além das barrei
11m carro blindado comuntsta bloqueia
CID baixo, uma família alemã procura
avistados no setor oriental.

Os comunistas continuam tornando cada' vez mais rígidas as .medidas de bloqueio
entre os setores orienlal e ocidental de Berlim, ocasionando prejuiaes materiais

e angustioso sofrimento à popujaçãu da antiga capital alemã. Na foto, acima,
cidadãos rle ambos os setores trocam acenos, separados pela "rarxa morta"

tas de cimento armado e ara.Jne rarPJdtl,
uma das vias de ligação üas duas zonas;
trocar cumprimentos com seus paUntes,

(urso de "Periodonlia" promovido
,pelo Centro de Estudos ,Odontológicos
Ide Santa Catarina e pelo Centro Ata
,dêmico José Batista .Rosi! - Em flo-
ri�nópolis o Prof. Paulo louro Filho
Especialrren�e convidado

peio CellGro de I!:studos

Odontolõglcos de Sant.a Ca

tarina e pela Centro aca

dêmico Jose Batista Rosa,

chegará amanhã em Flo

rianópolis o PI"of, Paulo

Louro Filho, figura de des

taque da Faculdade rle

Odontologia ela Universi
dade do Rio Grande do Sul

de Pórto Alegre.
Presidente da ARPA In

ternacional, secção de Pô)'

to Alegre, entidade que se

dedica ao estudo das afec

çôes perloclentals, e cate

dratlco de Microbiologia
daquela Faculdade, o Pmf.
Paulo Louro Filho aqui mi
nistrará um curso sôbre as

sunto de sua especialida
de, aos professores da nos

sa Faculdade de Odontolo-

interessam pejo estudo da

Quela ciência e aos acadi'
micos de Odontologia.
O referida curso sera

teórico e pratico com de

monstrações em pacientes.
As conferências terão ini
cio amanhã, dia lO de no

vembro, às 14,30 horas na

Faculdade {'�e Direito, onde

será fornécldo o progtama.
do desenvolvimento do em

Maiores informações po

derão ser fornecidas' aos

intieressados, na Faculdaue

de Odontologia-adminis
tração - Esteves Junior.

nO 1., com os encarregadas
do curso. Drs. Miguel E. M.

Orotlno - te!. 2862 e José
Edu Rosa ou ainda. no

Centro Acadêmico José.Ba-
gla, bem como

/"(hc �10n�1� q"i,.}
aos profis- tista. R.osa, Esteves Júnior,
dedicam e 93.

dioce5e.

Que os Revmos 51'S. Vi

gários e demais Sacerdotes

diocesanos, assim secula
res como religiosos, quei-

Clubes Agrícolas
Escolares

�. Secre4Lria de �ducaq.ào
e Cultura. vem desenvol

vendo, em todo o Interior

barriga-verde, a campallhn
para criação, nos estabele

cimentos, de Clubes Agri
colas Escolares.
Várias circulares já. foram
expedidas pela SEC, no cor

rente ano, às autorldad�
escolares, no Interior do Es

tado, sóbre o assunto, como
também foram enviados
vários folhetos contendo
interessantes inst.ruções sô
bre as ãllvidades dessa As

sociação Escolar.
Devemos salientar que

Secretaria da Educação,
nesta Campanha, vem re_

cebendo a colaboração não

somente das autoridades
escolares como da Secreta

ri� da Agricultura e da

ACARESC .

..

(Meteorológico)
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FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÊRI
CA MtDIA; 101l,2 mb; TEMPERATURA M.ltDIA:

/25.20
C.; UMIDADE RELATIVA I\.ttOIA: 85':,,; PLU

VIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Instá

���I��n�u��1:1:�� esparsas centro do '"Bolsão·'-.t N.!-

._---

SeDa�o SÓ �ia �: L�I lNTI- TH��TE �M ND��M8��

Eles me compreendem. Eu lhes compre�
cndo as reivindicações. Fiz-me entre cOl11er�

ciárics, no desempenho de chefias c dire('õc�
comerciais. Avalio, por experiência próp�ria,
quanlo merecem e Quanto se lhes deve.

Saúdo os Comerciários, porqúe são meus

amigos, foram meus colaboradores c. servin
do à comunhão, sel'vem também ao Govêrno
e à Administracão Pública.

Saúdo os Comerciários. porQuanto são
elementos necessários à marcha evolutiva da
coletividade humana.

E neste dia de hOle, que é ronsagrado
!tos Comerciários, a todos êles envio esta

o orgulho dos hamburgueses: O Al/iter. Interior. No primeiro plano. à esquerda:
mensagem d: aprêco e c?mpreens.ão, com os

a rua mais elegante e o passeio preferido dos hamburgueses, o Jungfernstieg. Ate 1
meus cumpl'Jrnentos efUSIVOS e lems,

lUesmo no centro da cidade, ainda há

lUB"Ul.' p�ra parques e jardins, que permi- I CELSO RAMOS
tem um il1tervalo num ambiente agradá vel. Ao fundo: os "Oasls do Sil�nclo", o Goverm"dol' do Estndo.
futuro . te�tj.·o da Exposição Mundial ele Jardlllagem .'lOA �",

. •

BRASÍLIA, 30 \ V.A.) -

Em virtude dos dias fe

riados do meio da semana

--;. quarta e sexta-feira - o

Senado, por decisão 0.0 ple
narro, só V01tUl'â a reunir-

se no proxlmo dia 6 de no

vembro, mas, na realidade.

espera-se a ocorrencta de

quorum apenas no dia 8.

emendas acaso aprovadas,
alem de impedir o proa
seguimento da tramitação
de outras materias, em cur

so naquela Casa do eco-

A jeederacúc e Síndica

tOi-l elos Buncúrtos de San
ta ca.nrm», rejn-esuutuntes
dos bancários de tçcio I)

Estado, dêsosperadc- tnn

cto cm vista o rnenoscaso

com que os banqueiros tr'l
taram a proposta mediado
ra do Sr. Defegado Reg:u-
na! fIO Mlnbt.ério do 'I'ra
bnlho. resolveram Ir ao ul

timo recurso t. ue a cons

t.ltuição arasuetra lhes ofe

rece. A GREVK Ca:<o
pre,eni<óes humilde ... e hu

n\;na!' {los banCitrios. que

AO que fomos informa- c!;tão cnnsadus de ver "eu

dos. os. trabalhos tiveram trabalho o sua dedicacilo

início. constHuindo-se em
serem olhados apenas co- concederem aumente (',_..- O grande êrro Que leva homens a se ,io-I::o��:ba�e a�����o���iJ�e l��� ;��ia�e!'rJ!�:�I����as 1l��t'�OI��� �!:��e�l�eC�:sl;�:ss���n�n;l�. garcm contra homens não está nos ju-incipios

tones e Rio Vermelho, que
e nos direitos oue deleudem, dentro da libero I

:;:�'ç';;�' ';;�p"��;id�Úbl�� DECLARADAS DEUTlLlDADEPOBUCA dad.e�1:s:P�:,:�!OéQ �e e:��c�a�����Séa�e:gu��:;ll() I·o 1
. . cêgo. -

.
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de Sâo:;çarloi>,; As-
,fi c ; ... :,....l; •.•

-

·d·

I
� ". ,,,_., >;Vcb('i'io fieIl�hdl:"" u_ �.��ll!h 1\0 senti o J�Jorf'Lt"!J

Pelo aGI"versa' ri"o do Papa Joa-o XXIII ���Ii�:,::··n;"du�n��":�'�: �. ;:::",�:�'Ino mnntciplo que se lhe vem prestando, é inimigo voraz ,k
.

dades: Patronato Agricola de Trabalhisrno. O Trabalhismo, segundo cou-

Sociedade Cultural Re- Menores, com li,ede no mll- cepção errônea, é o demônio destruidor d(,

Por uma feliz coíncldên- resolveu transferir a ho- te suscitou a recente e n1t.:- ram promover para aqne- ��:����acome s��e A��IS���t�·ii� ��Ci��Oqadee �ai;'�d��;u�IU�: Capitalislllo.
da, Sua SanUdade o Papa menagem, cta Pessôa para moravel Enc�lIca "Mater la data, 4 de novembro. to de Tunas, município de Magalhâes com séde nesta Bastaria· entretanto, ponderar que o

João XXIII, gloriosamente o Cargo; e que. portanto, et Maglstra", monumClllO Ullla cruzada de orações I! ltapiranga: capital e finalmente a Capital e o Trabalho, sócios por função l1atu-

��n::\�er:���le�:�:li�i:e� :;1 p::�e�i:S!5 ad�en�v:lbl�:� ��:n��a cO;;Pf��o:a:az,,:e= ��é��7;e;:r�e���0 o ec���: ne��il�:ede d�o:��:��� n�:= ���;a��:rianÔPOJiiana de ral, deVém ser fôrças convergentes, sem hos-

25 de novembro pi'óxlmo, fcrido mês, aniversário da rumNovUl"um" e Quadra- da Igreja, entre os fieis
til idades malignas entre si, sem que UIll dê

jui>tamcnte quandO 50 ce-' sua Coroação. gcsimo Anno". de Lelo que lhes foram confiadOi>
-------------' ------ --- Ics queira aniquilar o outro. Pois constituem

lebra a Fest.ivldade de Na.quele dia, por sem du- XIII e Pio Xl. E a que a elas lodos se REGULAMENTO PARA ESCOLAS parcelas de uma soma, e jamais elementos de

�:�'��l", ;:����;;� ��·g���tl� �:a, cr��a�od�::e :sh:ga::�� ra�::e e a:���'to n�):�s�iiCvU���: :��:�l ;��r 4�;��:n �!n�:ill�: PROFISSIONAIS FEMI I S ;lIbtl'�ção l'eCÍl>rOCa,
do e da Arquidiocese. E:;tá, ate o Trono do sucessor de mente ncssa obedicncia foram um só coração e

N NA Paüão e operário, comerciante e comer-

:::' qa�e aain�=c:a�mu:�v� �:d;�l:x��'::::i:: d=c�����!� por certo jamais se delxa- ���ad:ó f:��:a�u; :0��;:IJ1� Çã� es�c��t.�al��� ��ra���c�� ����l:��e�lt°qudeaS a����asn�� I ciário, chefe e comandado, se a boa-vontade

Arquidiocese :l. Pessôa Au- mento, e não apenas de re-

rá vencer a nossa Arqui-
Católica, 'kIestes tempos de Dlrctorla de Ensino, vem estão em funcionamento. I os.� unir, 1-:.m chal'ão na mesma es!.'·:',::� como

gusta do PaI Comum. gosijo, de irrestrita adesfio �:��cs:;n�l:;�:'l P�Zl'l"�:���� incompreensão e de anar- de ultimar o projeto de Re- Caso venha o citado pro- fl'atel'n� �·isiãos. Se a suspeita os envenc-

:��E:l:�,:��:::i��,� z;: ::;',:':��;!i�u��t'�'��; ;i:':�F����::�!����:'�,: �:(;;,'����::::'�!�;::,��; �:,�i:F�,�::::,:�;�����;:: ��;::���::';���E:�":�: I ��a�x�;e�;�:I��:�ãOt::;o �:t���'e��r�:;ad:s 'II��
c de piedade que seriam exemplo, a legitima reper- Pa:x", Saudação, Bcnção e cia da sua :Igreja "Unem an�:. Escalai> já existentes

vigor a partir �o ano letivo! varem à destruirão e à lllorte

celebradas naquela dnt:l., cussão que por toda a par- Paz, com que, a 16 de muio Ovile, et nus paslor" (Jo.
vem funcionando sem qual �e �::�larPerf���:����:�!�! Nós, porén;, que culüval�os a paz co-

��:�::,I;:l:��ia,'am��:��: ��l��a����:: :'7ba:,h"ou: �::�"�:���:::::�a:::a:i: �:J�� '::�I;;�t�:.����;�! ;��te:�i�=��� i�:�:::c�n�:::t::ee P:'O:l�:�:�::�
tu�(�O 0��e�6�� Sr. Arcebis- tit:��rC�:d�as�:,:�e�d' ::al� fiscalizá-los no tocante ai emparelhados e l'om direitos iguais.

parte adll_1irustrati\'a, iâ! Um não supera o outro.

P0ll1�7:!�0:;���r;;o Hobold �I��' ;��a Gr:S��da�e :���:= d�e :n::;���i� e:: �s���!� ['llOperam' coexistem, con�l'a�am-::--'i'a-
Vigario Geral alência ou n[to para o fun- Profissionais Femininas. 1'<1 yiver, para prOSll?l'ar e flores�el',

Na QuaJidade de Governante, escolhidl) IIlivremente pelos meus conterrâneos para rc�

gel' os destinos de Santa Cê.1tnrina, venho
I

nesta data saudar os Comel'Ciários da nossa

Serviço de ,Sanea
-

,ment� em Rato-
nes e Rio Ver-

P,�u::�::'�g�i��:r�;,: �: Articulam greve Bancarios ca
z:}���::::::�::::: �� tarinenses: zero hora do dia 3
contiecímento- do Departa..
menta Nacional de Obras e

Saneamentos, distrito de
Santa Catru-ina, pelo Depu
tado Dib Cherem, O pav
'lamentar pesserãsta expôs
os prejuízos que estavam
sofrendo os modestos la
vradores daqueles recan

tos de nossa Ilha. Por fim.
o sr. Dib Cherem fez um

apêlo aquele organismo te

derQJ..,. para que determt

nassem as medidas de sa
neamento neeessértas à ex

tinção do mal.

Dai para a frente entre

tanto, entrará em ritmo

acelerado de trabalho, pois
essa Inatividade de 10 dias

prejudicará scnsivelmente

a ultimação do C-rçament<>,
que deverá. ainda voltar n

Camara, para exame das

gresso Nacional.

Logo na reabertura dos
trabalhos examinará o ple
nário a emenda consutu
clonar de numero l-A, que
institui nova discriminação
de rendas mais ravoravet

ilcullüdas atê as rr�ro no

rus do ota 3 de Novambro.
POVO DE SANTA

CATARINA

O" bancario_� cajannen
ses, mC'illbros respon ...:ave·.�

da sociedade, chefes de In

milia f'" colabcrntlore;.: do
Crescimento econômico de

nossa ren-a. cansados de
serem tratados como me

ri! ferramentas e »erceaen
do em ;.IU,l quase lotalida
de o aalaríc minilno e em

mut.os casos, nem ist(l;
tendo e;;gotado tod('s os

meios ce persuadir os ��

Ilhares baoQueiro,; (Ie lhes

aos murucípics Tem-se co

mo certa sua aprovação
pelos 2/3 da Casa, pois é
praticamente ravoravel à

posição dos senadores, a

guardando-se, a p e nas,

oportunidade propicia (quo
rum suficiente), a fim de
submetê-Ia ao beneplagítn
do plenarío.

ver a votação !lnal dos pro
jetos sobre o Codigo de TeM

recornuntcações e sobre a

Repressão aos Abusos "do
Poder Economico (lei anti
truste) antes do fim de

novembro, mormente
fi- atual paralisação
trabaihos.

COl1l

dai>

Em que pese!!.l opiniões __-- -----

contraria de alguns sena

deres, não se tem como via- Consliluida a

banca exami
nadorá

o Secretário da

banquelro� estes oue
_

che

garam até recusar /I

proposta mediadora do Sr

Delngad- Reg-;onal do Tra

balho. vem oelo presente
comuntcnrto lIvisar 110 ge

ncruso r -vo cat,:rJuen:,€
que Se ns l}retensões da

clllsse não forem atendida."
cn.rargo em greve às O ho
rus do (ila 3.

sinou portaria. deslgnnnrlu
os drs. Manoel Pmhctro
Dóría Gutmnrfies. Cid Go

mes, e Helio Freitas, nnr«.

sob a presidcncia do pi-i
metro. consut.nrcnr a bãn

ct examinadora aos eX'\M

mes de prático de eurer

mugem a serem reanaados
no Departamento de Saú
de Pública. e para servir
como Secretário Dantuu
Parente Natividade.

Mensa�clI! aos �ol1lerciáriüs

terra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I de Fevereiro da Faculdade d e Direito fará realizar tôdas as sextas- feiras eh' dançante na Conleitári
Plaza com inicio às 21 horas.

��� t�t.��-------�--------------�---------------------.---,-&-�- Empresa Edilóra "O ESTADO" L!da.'
" ,ATA DA)SSEMBLÉIA DE FUNDACAO �k��'A!ç:� Allag�� �nda

: �:'�f'�:"';:��"':_ M�;:�; �3�<lal 1$9 : DO 'HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA r.�!�:ni;���;;;�n::�
, Endereço Telegráfico F.�1·},DO • CECíLIA _ ESTADO DE SANTA �;s,s�������,to�=iO�:��u;e
• RUbE.'n��:t;�I'Il(l:lR.,mos' -, , .-- '"""'li. ... sidentcs neste Munlrip!

II Gerente'
�

5
.. CATARINA ��s:ug!�d�orfo�o, ci�;;(7::it

• Dam'ng�::'::�;;"os de Aquino , v comecmeno« 1'1 oe/aIs A" vinte sete ,11., "o todos declarou. na opor- ��1;,��m,�,,;I���'(:";,�
, Fl:\V�O�d�l::rI�� ;��I���rl��n e 0svII11o Melo. •

(0
I I U{r _.( _

��11 ��v��:�7o��'Oe ��sslc��� !���li:U���sal�)Ua�� ��;;�er��� !��f: � ���a�n����.'·P�l!!\�-. -Antonío Fl1rllnnclo ,L. Amru-a l e Rild.l - � I. �n��m��à�r�I��:�e��I'�I\l�� �í';\AIJc d�/�n��I�ü�l1(!a .��- dcnt,{!, d(.pni� de congrn_
III Silveira Lenzi. " � ��!o. cipal, no prédio da Prerei- cil\íl�\e�tc, ('fô�sem di�C�llll� �u�nr-�el comd o.'> prcr:;�nl(ll"t'olahc:radol'es, \_ l 1 t urn Municipal, cit!) a elos 0" E�tatuto� ,Soclnl:;; ��s�e��e�,u S�fl.,,��n� �y�• Prof. HIHTeil'(I� Fi'ho -- n- O�\'II!d(\ Hodri-

II
---....;.�-------_,,------------ � �:��!c1�id����u �������� :t���t�a��SaQ�lr�:I��;�n��:�� �;ó;r�� �?:�� ;av���a{jes��,. A��·I:: �1;�·:.L�f�07il(�I��L,\��;:I-=-�Ii.�·io·�I;·/r�I;� " O CASAL JEAN POUCHARD'(LIA) ESPERA A VISITA "(I;; s-«, oréauo Jose-... de per;;onaUt!nde jurídica, pa- rcunrõo. Reabro-to os trn,• . � Souza, ,W:d�or Adeimo ru o oue submej In a con- b:\lho<c e procedl(ln neto,. fOI1!"o .l nvonnl - Dr. :\JiltOll Leite da Costa

,. DA CEGONHA Ely. Jos. Flavio Franl�o'!, H!(latncão do ptenõrio. para fjr. Secrl1túrio a leitura, ;H?����l�I�:Ú����IB:'��I:l����IL�'l���' �l�;� , I) Merece os melhores elogios a Senho- 3) A credenciada firma Carlos Hoepcke ����e;:ltat��ferde p�ül��: ��;bo����I�O�lo \��. P��i.j!y ���� e:��tflfc�o : :n��::��• valho - ProL Paulo 1-"crnf,�-io .Ie Arnnio , r a Helena Moritz Pereira pelo bonito inaugural! na cidade de Tubarão, um �;�ni:;y,M�:1���' c�;��a 0J� ::11��,LHê�""'cS 1���C:�A�z ���ã� ��o r����r.;��niJ�P�i�,. mil"j�.tl� �� Seixas SeHo
Amil+on SC'h-

l1li :e,',�lg"oa.' ndo· T�'na(�oO !�:ar�p�e:en�:�'val�o: �nO:�g::gç��lna �X�:����I�� �� �i�st�: Silva. Hermes Antônio ao- alta por m!n". conforme so- uer. foi Itnnlmonte POlita, III "". ..
_ nol;, Edmundo Pnrtika, ,1.'- llcltacão do Sr. Presidente. em v(l�nção. vcrln{'an(lo-�1\

"
DEPARTAMENfú ESPORTI"\IC • -0-- senhor Dr. Aderbnl 'Ramos da Silva sê CarloS rle Medeiros, Al- Terminada a lp!tura, o Sr. a sua apr:)v:lção oor IH)!\_,. Redator: Pedro eauro Machado 2) Lindas tolletes desfilaram nos salões -0- ceu Allage, Avrc!'l onu- Presidente dl<;!lc oue se nirnlrladc, pelo QUI' {It,,"l'l"III Redatr-res euxttteres: Mau-v Bateres RIU T Loho e' " .

P I lt d 'b 91 O I D ai José core dencio, Oidívn l ceuaencrc, achava em (li�cussa() o rou o Sr. Prcs lrlent e .('1\-,. Gilberto Nar.�s.
. . "", .

,�� �t�e:i:�:ana at��e c�:ar���
e

fe5�as�;= steíaj c�:�s, sr'reec�'>�:�amur:mlgOS
.

em S�t� Indalecio Grnnemnnn de f!'ferl[l·o projeto pnrn curo cerraria a rcun:ão. ]i; nnen, cotaccraeores: rnvcrsos
• te de oeia com gente nova no "Society" apartamento para festejar o 10 "ntver' �����<�r'l\����� ��o.��s�� :h�n��n�:�:\�êm a ��:�;�:e ���st��cr��ãr�o�Sé I�;:�lbl�, Re�;�;:,��:�;�;.���. S. 1.111"11 �tda. • ��U�;:jl:�nto nm�������. de L;��te��ma��ri�. de seu filho José Fronnclsco. �����v;I�, Jr;:od���n�fi�, ���hl�: \,���:��c���:�c a Vt�� ��es��;e eA��hn��e c������, F.i(l (GB' RnH �en:ln(lr DanlM: 10 - ê).o <:IHlar , cantor das noites cariocas interpretará 10) Em companhia do Dr. Pelág:io Pa- �����iP��:nlcg�ad��aIS�e;�; ���Óe.{\p�va:�r:�p����:!�tl� :�:'4 ��'ljU����1��� por ln.• ��� :P�,::1�9==--1Rl1n "itórin 1);:;7 _ f'-:lnj. :)2 IÍI lindas musicas para o ·'soclety". rigot de Souza, jantava no Quercncia !lc1an�ação, escolhE'l"am pa. à vista do aprovaçtl.o una- Sant�� "Cccilla, 27 de se-, Tel.: 3'J-PD-1\1 • 31 Silvio. o PIS!'�d� ouro eSL:1 sendo um �'����l�ad� �:. �:��CI�I:g:��: n���:!'o:ld:� 8�é�;l;i�(�Ssét��b��l�:a,o qS�� �l���lr��Hc�����\�idoS����f� teQ���ti�eJ���l�le Sàm�a._, Pôrto ..... l�l!)"e � T'ROi�AL - T'1:Ao;'a fi. F'eli� • dos mais aplaudidos em nossa!; l"eunioes. de. convid�u a mim, Jo:,;é mnntc (l Hn..;pit�l f' Mate"- Pre�idcnte; J(lse CrHj,.� de, ���\�h:2 ;-r(�;.I:'��;(l1n�����·:e::���Jo:; O� :'1U- _ -0- -0- �i��n�:�o�s�i�a �����r��â� S��(�l��eC:�����u ��C�i�'sen� ;Jd��:�7�H�'���� V�����j{:, nicípio<l de <::':1111.\ Catat'ina l1li 4) Cumpllmcntamos a senhOla Deyse III Absolutamente nio é bem chega!' fi mesa. Em sCf1ulda, ((:>1'1;_ {cs a se munirem de voto ...;, Bonet 2." Vif'c-Prcsl,lrn-l1li _..... I t " -

d
� 'alIo., polo '°'1 nlvel' na semana Que nas reuniões "om hora marcada, uma "o" Sr Pre�,·d"nt· ,b"" .. I,,· J"'�" FI"",'o F" on

; ;.\\:�n'�,�,:,j;o�\,·�.i�,�._,i,a:;;:i�,',�',�"A,.'I"·�.t'�"'>"'.'I�,�.".a,.I"�.�·"·I:O'�::';"'_ ;! ::'V�'�I'("a':d'ol Jc·:�.nonPhOa�çh'" d I L,"), "p,," ���:"�::�::'n��;:�o ;::;!�:� �::��; ���;ij����;é :�i;f::r��� f�{{�l��I�i��;���� ���:{��r�::ji;:;�i�
"

<OV' _oe,�'" ,.".... "....,... Gala" possa mesmo começar as 11 horas. Hosnital e Ma'2l"nídade rcren,lo na oportunidflrle sus Auers:wald _ 2.0 Se-

"_�r�;"c:l:,�o�a.:� ':"=;'w,._ .. J t 6) HOmenag'em-;:-��ba�gadOr Hen� 21 Em janeh;-;;;óxlmo, sera a esco- ��nata,,�eC��Ri·,.���m ��\����:� {��1n O�er��br�;:'i:�� D��; j�etúr-i?p:"�I��i;�:Ma�ig:(;-:;
i fique Fontes - Sabado nos salões do lha de miss Elegfmte Bangú Es�ado (Ia i���p�1o e�u��;Pi�ã:I�SdZe� (,'a,_nOI'(I�nCo:nl!'ta��r,'o':�',,�����, ������r:n1i��b;-<; �i; 6�=� Q

.

I nteceu jantar festivo do Guanabara. Para este acontecimento, '" ,. ., ,< .

� Li��Sen;l�be:c;u\tndo foi o' homenageado este colunista ja esta convidado. pela �1�1��ite:a d:ind�lIri�l���s� �::i���:�e e����·��;:;�in. d�:;= �;l:'��O.;l�I��nta�\':n�V���I;

I
pe!o Clube em questão, o ilustre senhor direção da Fabrica Bangú. EmanCipação polltlcamente berto"(ls 11'abalhos e nPu- Eh-; J,..c:ê BaltazHJ' dc Snu-
Desembargador Henrique Fontes. A

23 Chá-Chã.-é'��/�� dança que �o�1Uen����it�r Oel;la��eci�� ��odo;o�é ��t(!�O�II!��' �:�é�1= ��� �����aAi��ge; S��ta;�t�saudação ao Ilustre homenageado, foi
"Au Bom Gaurnct" esta apresentando o con�trur;5.o de ,1m estabe- dane rIo!; tfHtlalh�s e de- Teodoro Granemann; !:d-

����d:e:�e�l�e :IC�:Il:����SO�IOgi�:. ��1; Rei do chá-chã-chã em maravilh030 1�:j�:��el�:�:i�:�::'SI��I:: ��a:I�le Pr�;:�teé�'ei;�:;r�<�,�� ;����CiO�n;�.\�� G�:I����
liSO da palavrn, o Dr. Otllon Gama E'Eça

"Shaw". Haroldo Mlchola.
minima!; da �,opulnQa"l 10- Presidenle, o sr. Oréô;tio cio; Mauro Gr(l.ncm�nn dc

.,endO multo aplaudido. Não menos
24 Thelma ��/�:�ova estrela ���iO:O�lP:a��ff���I:' deso���= ���;!{��nl�o��g;J�::aC�:��; �oa�Z�; rl� �no��::��io""'.Jrane.apl:tudido o senhor Dr. Jorge Wilde, que da T. V. Rio. pesas enormes à procura de de Me,!eiros; 2.° Vice�l:'l".e� , __ ...._. _._ ... ,��.J;lbC(��o�et:c�S�a:a �:l,��;õa�s co��o ����� 25 Circulando

I�����hnPáLJco ca-

socorros médicos forl1 da ��l��t 1 J;%�r�m-m�nt��.!â" ,
Clube. a elegância das DomadoUl'aS e sal Sr. e sra. Deputado Ruy {Lourdes) ����·re���x�:\�ri/��t.�' g� Fltlvlo Frllnzon; _2." MOtll.o-' SOFRE ! ,t.ambem a slmpaMa do casai Ministro H I melhoramento, por Is�o � ��OlfOse����*:tn�;!��. ,�:IS� Stotel"au\r�sidcntc. do Lions CI�� ':CA "bOIt�� EX:��� ltel; é se�

( ���a��it\�����!�!1��;';;'\ ��:;��\��o�e ��Sl1�Sc���;:���, '���Ct�, �enst:����.! (t�:I��,
7l Em nossa c�eO -; elegante Srta. :�oVI� ;�i:���ld�e�����:taa�:!����uc�� �:���s:����:����:, ���e:�I: :pn��,:And�1�f�a;;;:;:��!�!�: i�:r i;��7�:::����f�:�:;!�;ç��e��. ����c�'����lqut;��ez com a

;:����:?;oS��ss;�:re�e�l:osé q�ll�e::.r ��� ��é�t����UI�:r�U�e���. o; senhores: W:llmor Adel-' Iope selado e SUb:;critadn'

��.����""o�""""�""""���p�o�,:;n�,n""g,�"�m""",,p'�"�j',,,,a�,�,p'�,"�,.��""",,�_.!_f�;:,:;�t�'."�a'...::,"�s��:O�!!�'�d���m�ci.:a.:�::� ��n�J:\"; I:�:�or�:lU�:����' ����'\� ��i;.t�ci'ãn;�l:}����'
=: ��n�;�r Il�a������o; 1�::a� �t�.:����� _ l'flffA Empresa de Luz e Força de Fpols.Rua Jerônimo Coelho n.o 32 - End. Telegráfico NA ILHA _ Zonas atendidas pelos tronsformado-

"ELFFA" - Telefones: 2403, 2404, 2416, 2417 res localizados nos ruaS: Av. Ria Bron
Florianópolis - Estado de Santa Catarina, co _ Av. Mauro Ramos com Fe!reira

Lima ..__ Av. Mouro Ramos com D.
Ribeiro - Av. Mouro Ramos com

Angelo La Porto - Bocaiuva I e II
- Trindade - Pantanal - Soco
Grande e hacorobi

Deu 13,30 às 18 horas: - Hoveró falto de energia
-elétrica nos seguIntes
zonas'

NO CONTIN,ENTE: - Estre;ita II '-- Bor��iros, Bigua
çu e Coqueiros

NA ILHA: - Soco dos Limões - Base Aérea e Ri
beirõo do Ilha

Dos 18 às 23 horas: - Haverá falta de energia elé
trico nos seguintes zonas:

NO CONTI NENTE: - Linhas Capoeiros -< SÕa José
- Palhaca - Santo Amora e

Estreito (
NA ILHA: - Zonos atendidas pelos transformado

res localizados nos seguintes ruas: D.
Silveira - Rui Barbosa - Sõa Vi
cente de Paulo - Frei Caneca - De

,

metrio Ribeiro - Bacaiuva I - 11 -

Almirante Lamego - Esteves Ju
nior � Almirante Alvim - Presi�
dentls Coutinho - Ferreira Limo -

Av. Mouro Ramos com Ferreiro Lima
- Av. Mouro Ramos com D. Ribeiro

- Av. Mouro Ramos com Ângelo Lo
Porto - Av. Tromposwky - Alv"'s.
de Brito - Av. Ria Branco � D.
Schutel - Trindade - Pantanal -

Itacarobi e Soco Grande

,/' Ê com imenso prazer que registramos nesta. d�to
o aniversário notalício do ilustre senhor FarmaceutlCJ
dr. Altissimo Tornier, Presidente do P.5.D. no Munici
pio de Aroranguó e pessoa destacado no sociedade
local. I

Os q112 trobalham em o O ESTADO 00 registrar
este acontecimento social enviam seuS sinceros cum-

primentos.

Falecimento
SHA. l\IAI{GAIUOA l{Al\IEns GOEDERT

Em Taquarns, no vizinho município de São José.
causou enorme constemuçiio o falecimento, ocorrido a 27

do corrente. da exma. sra. M:l.rgarida Kamers Goedert.

esposa do nosso estimado cocstaduallo sr. Jacob Alfredo

GoederL.
Nascida a 9 de janeiro dc 1875 a veneranda senhora

falece aos 86 ano�, deixando numerosa prole, constitui da
de 11 filhos, 41:1 netos e 57 bisnetos. Três de seus filhos -

Silvestre. Fredollno e José _ são falecidas. Prantearam
lhe o desaparecimento cercados de seus descendentes, os

seguintes filhos: Francisco, Amândio, Léo. Ursula. Ro

mano. Leocadla Goede!"!' Germann, Martinho e Cecilia
Goedert Yasper.

Em 1899, ano do seu casamento, o jovem casal Goe
dert passou a residir em Taquaras, onde prosperou e foi

enriquecido dos seus filhos. Ali, a 7 de janeiro de 1924,
e depois em igual data de 1949 e 1959, o casal festejou
suas bodas de prata. de OUI"O e de diamante. O veneran

do chefe da tradicional familia, com 85 anos, teve a con·

fartá-lo da perda da estremosa companheira, a populaçâo
em peso de Taquaras e das vizlnanças, numa demonstra
ção comovedora da geral estima que o casal conquistara.
Também de São José acorreram comissões para prestar
suas últimas homenagens à extinta. por ocasião do se

pultamento dos seus restos mortais, efetuado no dia
23. após missa de corpo IH'esente e solenidades religiosas
promovidas pelo Apostolado do Coração de Jesus. Desta

Capital esteve prcsente o deputado Ivo Montenegro, grrwl
de amigo da. familla Gocdert, à qual externou os senti
mentos de pesar do SI". Governador do Estado.

Dona Margarida, pelas suas virtudes cristãs e pela
sua tradicional bondade, vivia a sua velllice cercada do
maior respeito e estima, pela obra de pioneirismo que ao

lado do seu esposo, realizara durante sua existéncia reli
giosa e do carinho da sua numcrosa família, deixando um

exemplo no cumprimento de deveres domésticos e sociais.
A família enlutnda O ESTADO envia seus respeitosos

votos de pezar pela perda que acaba de sofrer.

Igradec mento
Ainda sob o acabrunhamento pelo perda do seu

sempre lembrado chefe, o familia do saudosa
JOÃO DE ASSIS

vem externar seus comovidas agradecimentos a todos
Quantos o tem confortado com sua solidariedade nes

tes dias de tristeza e luto. Na eventualidade de qual
quer involuntária omissão nos agradecimentos já fei
tos o tão elevado número de amigos, o família a todos
penhoro suo mais sentido gratidão.

FlorianópoliS, 30 de outubro de 1961.
31 1-4/61

A EMPR'5A DE LUZ E fORÇA DE FLORIANó
PPOLlS S. A. - ELFFA, em virtude de um defeito in
terno em seu auto-transformador de 8.000 KVA lo
calizado em suo Sub-estaçõo Geral, comunico aos

seus consumidores em geral que se vê forçado o pro
ceder 00 f'lcionamento parcial d� energia elétrico de
acôrdo com O programo abaixo'
2,os _ 4.os e 6,Qs Feiras
Dos 7 às 12 horos: - Haverá falto de energio elétrico

nas seguintes zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II -'- Barreiros, Bigua
çu e Coqueiros

NA ILHA: - Zonas atendidas pelos transformado
res localizados nos ruas: Podre Roma,
7 de Setembro, Anita Goribaldi 1,
II, Major Casto, Av. Mouro Ramas
Esq. com Major Costa, Mouro Ramos
Esq. com Bulcõo Viana. - Saco dos
Limões, Base Aéreo e Ribeirõo do
Ilha.

Das 13,30 às 18 horas: - Hoveró falto de energia
elétrico nos seguintes
20nas'

NO CONTINENTE: - Capoeiros - Sõo José - Pa
lhoça - Santo Amaro e Es_
treito 1

NA ILHA: - Trindade - PantQn€l1 - Soco Gran
de e Itacorobi

Dos 18 às 23 horas: \...- Haverá falto de energia elé
trica nos seguintes zonQS'

NO CONTINENTE: - Estreito II - Barreiros, Bigua
çu e Coqueiros

NA ILHA: - Zonas do Cidade atendidos petas
transformadores localizados nas s-e

guintes ruas: Aloméda A. Konder -

Podre Roma - 7 de Setémbro -- Te
nente Silveira - Esteves Junior com

Alvoro de Carvalho - Nereu Ramo;;
- Oorval M. de Souza - Viscond=
Ouro Preto - Av. Hercilio Luz com

Mouro Ramos - Hermann Blumenou
Anita Garibaldi I - II ..._....J Ilhéus _

Major Costa - Mouro Ramos com

Major Casto - Mouro Ramos com

Bulcão Vianci.
- Soco dos Limões - Base Aéreo e

Ribeirõo do Ilho.
3,"s - 5,"s e Sábados
Dos 7 às 12 horas: - Haverá falto de energia elétrica

nos seguintes zonas'

NO CONTINENTE: - Capoeiros - São José - Pa
lhoça - Santo Amaro e Es
treito I

Ao. Domingos
Dal 18 àl 23,30 horas: - Haverá falto de energia

elétrica nos s�guintE.'i
zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II e Coqueiros
NA ILHA: - Idêntico 00 das 2.os Feiras
OBS.: - Solicitamos dos senhores consumidores o in

dispensóvel colaboroçõo no sentido de evi
tar.em o uso de aparelhos domésticos, tais
como: fogões e fogareiros elétricos, aque·
cedares, chuveiros, torneiros elétricos, etc.,
no período das 18 os 22 haras.

- Solicitamos às industrias e oficinas Que nõo
trabalhem no período noturno.

- A fim da que o programa acima nõo sofro
alterações, encarecemos aos senhores con·
sumidores que utiJitem a energia elétrica
com O máximo restrição

- O racionamento de que trato o Presente pro
gramo durará, aproximadamente, 15 dias.

Florion6polis, 27 de outubro de 1961.
A EMPRtSA-

o lOCiRO
(um)

Reportagem de Azevedo Caplstrano.

Estava já ficando velhinho o desejo llleu de entrar

um dia no terreno das reportagens esportivas e,,,copo

mÍlxlmo dali minhas pretençóes. O medo de faltar mo

tivo que me dcsse o cobiçado assunto, inibln-mc.

Rondei pelOS campos de esporte quando, inespcra
qamente, tope'i com a mina. Eu conto, leitor, como foi

Lamuriava na rodinha - não dã mais p'ra escI'ever

sôbre esporte - Todos têm seus cronistas que sabem

tudo e dizem tudo e não deixam uma lasquinha p'ra
gente.

Foi nessas alturas que o Capitão X aconselhou
me a tentar o tenis e ir ao quartel que lã encontraria
assunto - Visite a quadra disse-me êle.

FuI. Derrubei o queixo decepcionado. O que vi

foi lima rulnn de quadra de tenls, totalmente abnndo
nada, com as eêreas laterais e de fundos caidas, fura

das, marcadas pelo bolOl;: do tempo que irreverente borra

va a velha pintura; um pavilhão que ainda guarda
va certa Imponência mas que estava com o vigamento po
dre, o telhado pendido e as telhas corridas: o piso,
com mato crescido de mais de um palmo de alLura;
tudo ruina. abandono, desolação, tristeza. Tudo jnvel"�

so ao esporte.
Esporte ali? não mesmo! O capitão X mancou co

migo, pensei, remoendo com raiva, a boa fé que -me

arrastou naquela caminhada ingênua. A dosolaçüo era

ainda malar do que a desiludida surpresn. A raiva. do
mim se apossou Quando me senti blefado. Eu havia.
sido logrado. Fui Bobo. Hostil e agressivo era o m(\u
estado de ânimo quando o Capitão X chegou e pcrp:un
tau - que tal?

- Não vi nada! nâo dá nada - respondi entre

dentes e prossegui - nào quero estudo de coisas mor

tas p'ra fazer história! quero é assunto para reporta
gem viva!

- Te�los-á - respondeu com finnesa. Sorriu -

Você sabe? o novo Governador sabe escolher - Olhei
surpreso, éle continuou - o seu Celso é um velho ma

treiro. Conheces o novo Comandante?
- Lara Ribas?
- Ele mesmo. Dar-te-á, vas ver, multo assunto.
Isso é esporte ou política - perguntei ainda rltl

mâ vontade.
- Ligam-se no fundo. Verás, se olhares por ês

se aspécto, que tudo é govêrno, o govêrno emana, e, por
tanto, esporte também é govêrno.

O Capitão X falou num tom sério. Firme o 1>8\1
olhnr segura a sua voz, evidenciando convicção abso
lutn. Senti existir algo verdadeiro. Resolvi, pois, aguaI'
dar. Aguarde leitor a. outra reportagem. NeSSE! dln. qUE!
me julguei logrp,dO, f01 quando descobri a mina do!!
�,>untos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Médico da Malerni·
ddct� Carmela Dutra
(lOENÇAS DE dENRORAS
P.'\RTOS � crR� "ROTA

CLtNTCA GER.H
01lo:as �fLrt(l8-

Ii:letrO-Cll/"f.(J1dc:cnn
Consultório: - Rua Victor
Meirelf's, 24 (h� <I às O bs.
Re.'lldênrln - nua Santos
snratve. 470 - tcstrcrto.
jeonc: - 23·22 f' 03-37.

[DiIAl �a Comissão �e Com�ra
d) _ Em igualdll<l.e CC

condições, será dada preee .

rêncta a ,firmas ",,/:H>elc
cida,; no Estado;
e) _ Em caso de :>bsu

lula igualdade ao pr Jr
• ,

tas,' será sorteado o ven-

cedor.
_ .

9 - A concorrencia po-

�:��ú t��l�:n���nocta. p����:�;�
formalidade exprcssamen
te exl�jda palas tcfcri(laS

leis. e fi orníesâo tmpono
em preJü�'o nos coaccrron

L('�<;, <10 E;:t,alio OU à mora

Hr\ft(\e dn conc"rlrrênrl:\.
10 _ 'A coml;:;:4jjo rcser

vn-se o ci;!'pitÓ de nnurnr (l;

concorrência Ca.�O ns rire

postas npref':elltadn� não

con·Q"pOlIlft:l..ffi ao mtorossc

(1(' EI>tn!.o·
FlorianópoliS, em 27 ele

nutcbro ele 1061.

rns.) Henrique de Arruda

Ramos _ Pr('siMn1e.

D;:-Ayrlon -Saml!lao
CLtNICA. uE CRI4NC ....8

Consulta."': 'Pela' m�hâ
(,001 nora ni:lt�:tda:1

.

A t;at\1:- !;l!l.& 1'5:3u h 17,�n
horas. ,

CO!'�G::t6'1o: RII!!. Nnne!"

Machado, 7 -.,. 10 andar -

reterono �786,
-

zesíoêneia: Rua P".OT.

Roma. '\3 _ ,TA .. e-ne 'l'7J'1'

Estado de Santa Cata
rina.
Secretaria aa Fazenda.
Departamento Central

de Compraol,
EorTAL DE CONCORR�N
elA P(rBLICA N, 13
� Depar�nmento Ccntl';>i

11(> l!ómprRs (D.C.C.), de
ennfermidade com o art.
II, ítem tIr: do Rr-f!III:I
tnento nprovudn pt>l!'J De
ereto n. SF-25.08-61/3il2.
torna púhlleo qUi' far:\

Decreto o- 51.338
de

t{,: 26 de outu�ro de 1.961

AUTORIZAÇÃO PARA SER PROCEDIDA A SUBSCRJ·
çÃO PúBLICA DE AÇOES PARA CONSTITUiÇÃO DO
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

SANTA CATARINA SOCIEDADE ANONIMA
O Presidente do Repúblico e o Presidente do Con

selho de Ministros, usando do atribuição Que lhes con

fere o cruqo 1.° do Alo Adicional, e de acôrdo com O

disposto no orligo 63 do Docreto-Let n." 2.627, de 26
de setembro de I .940, decretam:
'Art. 1.° - Fico autorizado o subscrição oúbllcc de

ações poro O constttutcõc do capital de CrS ,

300.000.000,00 do Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santo Catarina S.A., sociedade de
economia misto em organizaçõo, íncornorodc pe
lo Governo dooueto unidade tederotlvo. devida
mente autorizado pelo lei Estadual número
2.719, de 27-5-61.

Art. 2.° - A autorização poro funcionamento do
referido Banco fico condicionado 00 cumprimen
to de tôdcs os exigências Que forem formu!adas
pelos autoridades competentes.

Art. 3.° - O presente decreto entrará em vigor no

doto do suo publ lcocõo. revogados os disposições
em cont rário.
Brcsllto. 26 de outubro de 1,961; 140.° do In

dependênc!o e 73.0 do República.
JOÃO GOULART

P-R

Teeercdo Neves
Walthcr Moreira Salles

-CnP vesPtP os;At ?pzd GP'h gpXt mhmhm

JUIZO CE bIREITO DA
VARA DOS FEITOS DA
FAZENDA P(JBLICA E

\,AOIDENTEIS 00 ,TRABA
LHO DA COMARCA DE
FLORIANÓPOLIS EDITAL
DE C1TAÇ.=\O COM O
PRAZO nE TRINTA (30)
mAS.

O Doutor DALMO BAS
'l'O� SILVA. Juiz (II"
Dlr,'ill1 Rllb.�tlL\l{,I, ('II!

(,':cr('ído," 1\:\ V:lI'H Il ...!i
F'('\tos eta F,,?,C'Il(la Pil
b1lea (' Aejc1�;llt('ol {lo
Trflbnlho d!\ COll1al'ea
dI' Flnrinnónolls Cnpi
{!'tI do E.<;_nclo (h!' San
1:1 C:ltnrlllH 1):1 !'õl'm;l
lia I('i, I'tl'.
l"AZ SI\I3En !\ todo_�

que o prr<;{'nte erlltnl (Ir rit:t
(.liío rom n pl':"IkO de Lrln
ta (30) dias, virem ('u (IC
INl COnhfleimellofl 'tIVerem
r'1'" Por' p,lrte df' DOMN

=N'fu_.z;-�l�t��ilO �I�j\?
�lleaplão ('m álle \'I'querrn
perante fo;;t(> JÚi7.o lh(' foi
iarlglclrl n p,"lrl\o dr t{'61'
sr-gulnl(': F..xMD, SRJul?
etc Dlrrito (la V;\l'a dos
Feito" (Ia F:\7.pn(\n Públi('3
(! AdrlentCs do "r"�'-"-�".
DOMINOOS ?'lwr--,j
JOÃO BERNARDO, bn1.fü

��I;I�ent !O��irs�;bd i� rr��� l-��;
Trindade, na Estr'1dn da
,Elerl'inha, ne",ill. Capihl
l·� Florianópollo:: por seu

C'>!<talltr> "'�ocllrl\dor 3."1

ante assinado, !pl'Oe, Indu
sal, nos têrmos do art. 454

a 556 do Cor!. de PI'oe. CI··
�. t!xp� e afinal re'
querer a V. Excia. o se

guintc: PrOVn1'1i. que nOS

têrmos dn plnnta. inclusa,
sob dOCIU\1<'T'lll) n.-o3 está
na posse <-"""';\' -iS paeHi
('a do imóvel seguinte: ..

Uma área de trrl'ns me'
dinrlo 7.000 m2 (sete mil
mel roo c!unrll'!\óo.<;). ai ri
buindo a si a propriedade
em conformidatle co'n o

art. :mO e seguintes do C.
Civll". Que 'Os at.uais Con�

fln)lmes s�": _t'i'ente Sul,
com25�,.�osfllz
com 1\ Estrada (Ia Sel'rln'
ha; fundos, Norte com 25

metr"g oue os faz com

propnedftde (le Mari!\ (la
mt-.rt\ Forl]!amp: lado L{'!l.
t(!, 'ebm 280 inetl'Oll. q1le

os fnz c('rn Mllrccfino A

nacreto ue Oliveira c fi·

nalll1cnte, o 1:1110 Oesle,

rn, designados, com II ,.\

:ação do representante do
Ministério Público, Feita
!\ 'Ju!'\tificaçã,o, requer

a cl1llção dos confinantes
elo imóvel e de sees COn"

",l(!C� se eaf(a(\o� fOI'em,
pnra 11!\ forma do clLaao
fll·L. 455, eonf':lentnrelll o

Pedido, seguld(1s (fos mais
tr:\llsmt�e!õ. legais sl'ndo a

l:n:1I 1'('l:on11('<'1[lo ri. POf.lS{'
I' o dominimo dO Rrqte, só
brr o imóv,,1 "ln qur.<;tão,·

��?t!'t(>�!c;�rntia�v; :;�i-
mep..t:) pessoal elos eon!i
nan!!'s menclonado!'\, dan
cio a ('IIClltn.O, o wllôr de
C'rS"2.IOO.OO para efeitos
flscnis. 1'. rleferim!'nlo.
Florillnópolis, 10 ele junho
lle 1961. Contém um selo
l'"ladual de CrS 2,00 e \L'lla
tnxa de saúde devidftmí'n
te inutilizndos c sôbre êles

('Herito; FlorianóPolis, 10
dr- junho de 1061 e a�Slll<l
cio Cnrlos (fO!l:imga Filho.
T(!s�emunhas: 1.0) Hipalito
Macnado, brasileiro. eu'sll
do, 2.°) Marcelino Anahe
to cle Ollvrlra, brasileirO,
CUl-lndo. 3.0) - Mnria dn
Silvp Fortkamp, bra!ülcira.
�nlir,"I. '7e.'1temunhas que
l"''''�npareeerão indej)enrlen
temenle de citacão. �m a

dita petição foi proferido o

�i'guinte desPacho: A,:'l
conclusão. Fpolis,. 10/6/61.
(ns) MANOEL BARBOSA
CE LACERDA. nubindo os

autos a conclusão foi pro

feridp o see;uinie def!p�
cho: Designe o Sr. Escri
vão din e hora para a

JlIfltltleação, clentell as

pn�i!!'\. Fpo]ill. 10.'6/61.
('lsl MANOEL BAP-SOSA
DE LACERDA, SENTEN

ÇA. Vill�;)s, etc. Julgo por
flentr'nça, a justificaçao rla
flrssr pr'Ücedida por 00-
MINGOS Z,EFERINO JOÃO
BERNARDO, para QUe a

mrsma prorluza os seus
e':'"�itos legais. Cite por
,mandado os ('onfinantes
do imóvel, assim CornO o

Dr. Promotor Público, o
Sr. Diretor (lo S.P,U. c por
edital. na forma do art.
455 § 1." rio Código de
PrOCCf<SO CivH, Of< terceiros
Ilncc\,tos c não sabidas.

pnra querendo, contestar
llOS dcz dias pol'lteriores
à ci�ção, a presente.
Custas afinal. P .R.I. Flo
rlanópollll, 9 de agôsto de

com 280 metros flue n f:lz 1961. (aS) DALMO BAS-
com propripdade dr> HI!lÕ TOS SILVA - JUIZ D:5:
tit .... Machado. Provará. que DIREITO, E para que che-
tl\l PnSSe rnnta com mai� gue no conhecimento de
de vinte (20) anos pOr si, jOtirfl mandou expedir o
Sem. lnterrupcã" nem o presrll{e edita? que sera
prtslção tle qu1!m qllrT que fI"ado no lll�:lr d� COfltu
!'ela, sen<10 mansn. e pn' me c publicado na forma
rlrlea na fot'm'a do cilarlo dn lei. Dado (> nasflMo

dispositivo da nOs.�n Ifll !leRta ridndc dr FI"rlanó-
Rubst.t�Jvn. Provar'{L "(1:\' poliR, aos nov(> dlns do

ta venta" eleve fi preflentp mês de a�Õflto d(> mil n .... -

ação ser J\llgada proCl" vl'crntos e se.<;s('nta (! um.

dente e provado pa)','! (>' l�U, EDISON Dr;: MOlJ'RA
fálLo de ser l'f'conh(!cldo FERRO. F,sr,rlva,.,. o subf\-

'1101' senLençn o dolTIlnlo rrevl. ins) OAL1t.rrr-'BACl.:
do Requeren(l Ilõbl'e o i TOS SILVA - JUIZ D1':
móvel acima rlrSCI'ILo. As, DtREITO.

sim" requer a 11. Exeia, o • ,Oonfere com o origInal

�$'�;"!����i-..!�r;�C.�a\Jl���, ������rl�'�oM()Ura F��\�
" , .. '

��. ,H:.",;c,;"-<",,.:,;}::'

renJizar, no dia quutro
(4) de dezembro de met,
na séde dêste Departampn
to, â PI'aCft :'HUrO Muller.
n. 2. concorrência pÚb1io'.I,
MS conctções seguintes:
I _ OBJETO DA CO e

CORRl�ICIA
a 1 Pnru .'Ulpalnrin - I

Chnnfrnllclrn de C{'lurUCa
e contr[l�r'Ül·te: I Chanfra
dr-lrn dI' vUoue[a: I pon-

'����.i!·�c(:��eri���: \Iti��:
vetuo .... 50/60 l'itlo�l.

b) Pltt'[l Alfnialnrln - 1

nallr;'ldn com 10 múquinns
ele- costudn Industrial; I

Bnneodfl ('0111 4 máqulnns
de costura In(!u'ltri!\1: i

Máqulnn ChuU�1c1rlJ'�\. I cor
rente: 110/220 volLlos. 5:J
00 ets.)

�l I'I\1'fl Mnrccnnrtn - I
Tôrno [ubulnr com r 1'lC;

para ndmissno e trnnsmts
são; 1 Llmadelra coníu
gaeta com t fllvarieirll Para

��I, ,,��;.I�'I\Il�.S'�iA�R{l�;
scmcumntc: 1 Conjunto de

gulas (fluprri,.,rl dr�'h' fi"

gua.ís avé ii. haste de re

nura. para serra fita, mo

delo BP-7 MA, lia Ralmnnn
S/A. ou f<ernc1hante: 1 E�
meril pru-a nüár navalhas
(automátiCO e m-tona-doj .

icorrente: 110 220 vol+tos,
50/60 cls.).
II _ ESTIPULAr()ES
Os intel'essados deverao

apresentnl':
1 _ A!<, Ol'opost RfI scln

d:ls, arnbns as vias com

CrS 2.00 e n-nis a Taxa dr
Saúde pai; rônia. em enve

lofles ff'rhnclos e 1acradool,
contenclo:
a) _ D('oli�llflÇiío d- no

me c end(_<";:eço dn rumn ;

b) _ zsrcctncncêc. iri*
crustve marca. eln mercn

Iloria cue se propõe forne
cer:
c) _ PreJ;o uoltario e

global. ('om a expHe:H,ao
de alie ('filíio .ou ni'io IllclUl
(bs fI-" (\es)1" .. .,.," dr impo;:
tos. �aXfls. seguros, fret('�,
etc .. :

d) _ C"ndi<,ôes c pra?o
de ('ntro"n do mntf'l'inl. na

Peni!en<'inrb do E-:tado. fi

rua Dehnlnc\11 SilvelriJ. no

Bairro de Pedl'a Or:J!lde'
r) _ Declnl"açOo de co

nhecimento r- ollll)mi�sho :lf\

nOrm!l� dêste e(!ilnl:
f) _ Na oarjl' eXlel'nfl

dos el1\'elo,)e:-: deverno COll
ler 'O;; s{'<!lllnLcs dlz('l'('�:
CnnCOl'rên<'ia J)ublirn n. l:\

pnrn lIall1.�lcnr I)e m!\"el'tnl
dNtlnll;ln t\-'P('nit'lr.li:i:·lria
do E"t�t(lO.

2 Rm cnv(']o\)i' 5e}l!\-
rado, o� c::)rllmrnjos com

probatórios (Ir Idrntlôad::
e de ldon�idni':t. drvpndo
(iste úl! Imo fI('r fOl'n{'('il!o
por 11m banro 011 dun::; fir

ma::: comprlJvndnmrntr hlõ
nNlol.

Alcm das l�roV:\Sl de
hlentldacle e de idonl\irla
de, deverão :\el' junt!lrl;").�:

a) - Prova de Quitação
com fi Fflzenrla Federal, E�
tadual c Mtlnicip�\I:

b) _ Prnva de Que es

tão reglstr:-tdos nn rl'sprê
tlva Junto Comercial, r;:

peeifleando o capltfll re
gifllrnrlo,
Os d('eumentos nelnHI

poderão ser, sub"lllUhlofl
pelO registro <la fil'lnn '1,1
Comissão Central de Col'1\

PI'!\S rio Estlldo de S:\lltn

Catarlnll.
3 _ As propostas deverão

ser aprcsen-ndn.� cm dll-·.�

Vlaol, com fi rúbde/\ ci.)�

proponentes em totirs
páginas, seladas. na r.-r

ma Co Item 1.
4 _ Os enVelopes CI)'l

tendo propo,:;lO.s 0\1

cumentos deverào ser en

tregues no Departa.l:entO

�����alLn�� �l��l�·��sn. :.
nesta C:lpltal. ate às en

torle (14) hr,ras <.\11

quatro (4) de de'tembro do

corrente ano, medlnnte re

cibo, em que se menc ona

rá (lata e' hora do recebi
mento, aflslnl\do por fun
c1onáTio do D.C.C ..

5 - Ali proposlas s",rao
abertas às quinze (15) ho

rrls, do mesmo dia qualro
(4) de dezembro, por fun

cionário;; des11!mHbs pelo
Presidente do D.C.C., e na

presença �do!l proponentes
OU SeUS repl'e!le'ntalltcs j,,

gala.
6 - Abertos os enVelo

peS, cnda um dos interes
SMas tem o direito ele apor
sua rúbrica nas fôl!').a!o\ cie
propostM dos demp,ls ,ron
correntes.

7 - As proPOst.:lS deve
rão obedecer às Cond'(''''�
estabelecidns neflte editai.
bem como ils exigências no
Drcreto�lel n. 96 A, de 23
./938, do ncereto-Iei n. 69,
de 25/2/938 {l cio l)(orreto
n. SF-25-08-61/382, (\f' 1961,

II - Prb c.om�"são J\ll�
�nrlOl'll, pOfl!Niorm(>n'tr.
será rlrelnrnrlo v(>nccdor o

prOllOllente que ofererf'r:
a) - M{'no!' 1111'('0. ron-

slrlNandrrflr r1eseonilos,
bonlfiCa(.lõC'f':, .ltm!posto� r

.despê!l.I\.<;;
b) _ Melhorrs ('onal.,i'lp'l

do. entrega;
�) - Melhor{'s eon'.U;·J�s

dt ,paiamento;

Dr. Walmor tomer
�artia

L"plt,.mad" Pel'! Faculdad.

Nae;,,"al de MedÜ'ina da

\;llil)ersidnd� :ln &'((1$11

r'x h.terno por concurso .d::l

Ma.ternidade-Es('.)la. \.S�l'V!.

'<0 UO t'T(JT. Ô�U\Vl0 "",,.

u eurues uirnai. � lm�.rllU
DO e-ervrec rte Glrlltgla. u"

':')spltnl ULP E.T.G. 'lO to ....

ne J>lUelr,l. Mc:tieo elo 11o,,

pllal oe Ca"lCla(te (! O.

Mate"nldanl; Dr c.rl�

uor 'o:u.., .

1'.41\.1'08 - OPéRAÇà ......\

UvI!:N·:;.....S UI! c;EN�10R!.'8
_ F4 '?TO SU; DQ"l 'JI�tc
lIIet,_,:,-o pslc�-protllatlco

COI1Aulh",,:·io:. Rn�l João Pln·

to \ •. lú -. d:.s 16.úu U

:1;:.00 hora;>. A ..tnti�" .;Ofi. '

hOl'ns rr.f\fc:t1as, _:Teltlf'ic"
30�5 -, Rr!-;id5n('ln: 11:::11.

Gi'TIP1':ol AiTr,!,,\)('("r:'1 11 11)1

VENDE-SE LOTE
Vi'nrl('.se "tIm"'i1tf.:1 tua

t7rh:-:'1'o Sflll(>s, AtE'n .40�

melros.

'l'rainr n rnn l"e-Upe ad,
:nldt. 21 .;___ Fone- 3145
N('flln.

r I, I C n t s !.
('lonrecl'io!le-o!l' na.

-

'_ FOlQ.,D�;1\'·u,r:1

1
P... coloc.,. 11",;n.:"'.•=,,:::•.:-,...,.--:;--...,...� ..o!
<lo Munido. eom I pr.1l10
<lopol.g.'.lnc." nO.P*·

:I�••:.!"I"," coloca" po'

. .'

Vooê ,.,...",,,,,'i'''l) a dif'erenc;=a logo na pri:rneira barba
, ----

co:rn.

Cornplc o lamoso ESTOJO C(\MPElO
contem um f\parelbo GILLHr� r�.,"rt ti II

de 6 laminas GllLETlE-AZIJ�. em lilil e.i "

A SUPERCESTi\-COLUMBUS CONVIDA TODOS OS

VENDEDORES DE CESTAS DE r-1ATAL A COMPAR�>

CF.R"�M l<'!M SEDS ESCRITóRIOS SABADO PRÓXIMr:.·

t D1A 26 I AS 14 HORAS.

Vende-se
RESIDtNCIA - Vende-se o prêdio sito

!'RI Bitrnrourt. 70. Tratar à rua. Ctispim Mi'- rI!

RUA TE:NENTE SILVEIRA, 20

10 ANDAR _ S{7

CONVITE2�� 10
jot''l:ll O }:STAOfl

@EMAs-tartaz�s no IHa
--CUTRO

tine SM JOst
FONE: 3636

às 3 e 8 horas
Romy Schnelder -' R;lrlhelnz Bohm ('

O. E. Hasse _. em

K I T T \'

EastmanColor
_ Cem,. até 5 anos -

Cinp JUTZ

A "SUPERCESTA-COLCMBUS" CONVlD!\ T ) \

OS VENOEDORES DE CESTAS DE NATAL HJ:'\o! ('
'I'(1;)i\3 AS PESSOAS QUE QUEIRAM AUMENTAR S l\
r.�:-';J)AS A COMPARECER EM SEUS ERCRTT 'ue
DIA :!:J DO r:ORRENTE cSABADO) AS 14 1-1 , M't

RUA TENENTE SILVEIRA 2!J
10 ANDAR _ S/7--BA;IIRIiS

Cine GLOR!A
. ------ -�-�

11';:-'" Hfo:!'I'(>I

às 8 horas �!!NI(A SANTA C,uAi'tlH
Ciinkil Gera)Aventuras sensacionais e el."trizante5!

DESFILADEIRO 00 DIABO
- CinemaScope - Tecnicolor -

(Jen,..ura: llte 14 anoS

Cine IfIfPERIO ft..Dl{utla - Con'.�lexol - A�Quf'a _ M ""tIa.
t'toolem.tlco Aret1va e �exu.Ll

1'�Il�üti.l{'n'o ;lt"IC' 'Eleb'OcbO(lJJe COII' ;\r, .... l P.<U.

hi,u11na�rapl. - cardl0ZolGr8pIll _ �,m' rap'.
P,'eote,apla

OI;-t"ção t:l01t .PJQqulttru _

D��. l"Ea.::::Y JOhO DE HOE-n"
DR. JOSi: TAVAl,E8 lRAI,;1t ..�
DR IVAN RhEsf')S DE ANu!-(,'UJa

CCNSUL'I' .... I';: DIU lti a$ 18 hGr�
.E:tdereÇ{l: AvenJcJa MllUro Ramo,� )!1I('1

___(P_ra.".a Etelvina Luz) - }o'on�, 3'1-[>;'

�MPREGA�----

1 �;�rRç"'l'O,
às 8 horas

O�nn{l_e FKSTIVAL POPULAR DA

ORGAN1ZA('.�0 RA.1I1K"

12,0 FILME·

F('n",. ,,2\15

::-O:""'l!1: t>4�
- Sessões das Moças -

às 2 - 5 - 7V2 e 9 horas
Durval -Farias - Mary Gonçalves· em

O COLAR DE CORAL
- Censo até 5 anos -

lon Carmichael - Belindo lee _ em

A LOURA E O LADRÃO
_ TecnicOlor -

-- Cens.: até 14 anos-

FONE: 3431'1 Cine RA,jÁ (S. José)
Chte RAXY

às 8 horas
Grande FESTIVAL POPULAR DA

"ORGANIZAÇÃO RANJ{"
13.0 FILME:

Peter Finch - Ursulo Firlay - em

TERRAS BRAVAS
Censut:\: até 14 nnos

às 8 horas
Alnn Ladd - Va.n Heflin � Jean Al'thur

e Jo.rk Palance - em

OS unUTOS TAi\IBf:1\1 AMAM (SI1ANE)
_ Tecnicolor -

-- Cens.: atê 14 anos-

Precisa-se uma boa e competente empl'l'g<'lc\a. p!\ !\_
'se bem. Tmtar a Av. Osmar Cunha, 74 (Qua�i no fim da
I'un Presidente Coutinho).

o�·-

lo
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"O Edrnj_()" U

Campeonato
Citadino de
Basquetebol

INAUGURADO MAGAZINE HOEPCKE EM TUBARÃ({ •
PELO CASAL INDUSTRIAL DR. ADERBAL (RUTH •

II HOEPCKE) RAMOS DA SILVA. - ACONTECEU "COQ" :
II NA RES. DO SR. E SRA. ORLANDO (LEOA) FRANCA- •
lIum •
, Sábado pp., as 11 horas, foi Inaugu- tra, ex-Míss Santa Catarina; Maria .ru- ,
ti radu o moderníssimo Magazine Hcepeck, lha Barros Filho; da familla anfitriã - •
, ���� ��.�g:���b:�I����h !�����:IR��O: �:i�s. �:::Ceal�c:��a L;���n::l"an��:���I� •
ti da Silva; Sr. e Sra. Dr. Francisco (Anita) Mendes e Julio Begler. - No piano �
, ����� � �:���1�:1\�a :���I:��, R��o�ei�� ����!ec�:��n:F;a�:�la��:Zj: ����'�b��= a
, pele Padre Gulzoni. Ao abrir as portas to Zumblilk, ("Robertinho"). O Sr. Luiz •
, da bonita loja, ac0l1t.eceu grande inte- Napoleão foi o cantor da noite, com oo- •
, �:��:n�� �:bll���slO::��r��:nd�as ��::�� �����. m;l���as :r:�c�:��acir�l��� t;o�g��: •
, da mesma. O Sr. Orlando Francalacci, surpresa, deu uma magnifica demons-'
ti ��:�::i��d��:e�!�e��uFi:��:e�:�e�:�s�:� tração de hipnotis.mo, com dOiS. jovens. ,
ti da sociedade tubaronense, das quais des- �:�e:s�o��am��oc��a. ��a�cl��:��;a. can- �
ti tacamos: Deputado Waldemar SaBes; _ O _ •
• �i�ef���!"a�r�o��r:!����e e����l��� ���= �eon���a�:za���·I:aO���a, dc:m s�nj���!� •
• sentes: ar. Nemésio Heusi; Dr. Acyr Pin- lista Luiz Aurélio Santos Garcia, de "A �
,to �a Luz; SI". Gustavo Zimer; Arnoldo Tribuna" de Santos, acontecerá no pró- ,
•
Sabino: O!5Va!d��um. xtmo mês de janeir�,_

'APÓS a lnuuguracâc aconteceu a primeira t.oreta Óítnger, representará o mês de •
�

compro. no Magazine, feita pelo Depu- Maio (Mês das Noivas) no Desfile das ..

, tado Waldemar Salles, gastando oitocen- Estações que acontecerá no. Lira T.C., no ,
• !�S 3����eiros, levando a nota fiscal ....

���X�:�t�i����r�:a b::e����I��a�;��cla- ,
II -0- -0-'
• � ��IVea.S���I���I���rb:�1 l�::��teR���_S Doris Maria Ramos Gomes, representa- •
• tar na Churrascaria e Rastaurante Bam- :�1 °b���:Od:e;�i�:OtíPi{:a�s�:s��:I�:� ,��:� ,
• bu. ao casal Orlando (Leda) Franca- tações", em beneficio da Associação If
• ����i.Dr�a;������:mIA:i�a\ne���IO: ��·ta� Santa Catarina de Reabllitaçáo. •
'Silvia Hoepeck Ramos da Silva: Dr. Acyr Beat.riz Battistó�i�cluida na Lista das'
• Pinto da Luz; Sr. Nemésio Heusi e ) treze Senhoritas Mais Elegantes de San- _
,
Colunista.

_ O _
ta Catarina, por �loria�/óPoliS. ..

• O casal Orlando (Leda) Francalacci, _ Felicito o casal Pedro (Regina) Die-'
, �fl�r;�c::rb�1 f�:11��S �:du�ti��a:; �r�. : ��:: ���ChLe�;��d:asc�;Oer���o d�a n�:���ni�:�'�'
• Francisco Gl'illo e Srta. Sllvia. Hoepeck Carmelia Dut: \, dia 21 pp. •
• Ramos da Silva, um elegantissimo Co- _//_//_ ,
• ��:�e�r��!�!el:n���"l"�: p;;:�.:�e;�te�r.d: ca�goO d�r·J�i�n��· ���i�� t�:o;ã�os�o��v,
• Silva; Sr. e Sra. Luiz Napoleão; Sr. c renço do Oeste, e deverâ viajai· para a-,
, Sra. Dr. Anizio (Alcldia) Dutra; Sr. e quela Cid.a�e,. na. pró�i�a terça-fcira, on,

SrCl. Vitor Lima; Sr. e Sra. Dr. Arno de assumira as funçoes.

(Maria Eliza) Hubbe; Sr. e Sra.. Dr. Ro-
_ �//--:--//- .•

ti berto ZumbliJk; Sr. Nemésio Heusi; Dr. - O verao esta ch�gando,.e � mov.I-,
II Acyr Pinto da Luz; Sr. e Sra. Olney; Sr. mento nas nossas p�alas I.,nlC1Rrao hOJe"

Gustavo Zimer; Arnol�o Sabln�; Sr. Os- caso o temp���mitl�/_ �

,• valdo Sohum; Senhonta Terezmha Du-
.._ ......_ .. _'�-,---------------

Qu3Jldade e máxima re- ( A S A _------

�ii�ti��:::� ;;;��IZ�ll�A�� COMPRO OU ALT'OO S.'\ B O R O SOl
�HA DAS BICICLETAS ��RE��ifR PE��Rf,J��_ S O C A f E Z I T ti
Rua: ConselheirO Ma.fra, LEFONE N.o 3617.

''''. ""-

Corai de Câmara da Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio G. do Sul
22-10

1)/<111" (I, :'.!lI/.!1/. C"fI!rIJilill

A UevG�ão �as
almas �o

t'
.

fc,�:�n,o:!ii,��";�"��a.;:,;�a n.1r"a orlodia "Santa Catanna", três tJU yinteressantes partidas de
bescue:«, pelo Cumpeona·
t.o tia Cidade.

"O nrtmaíro prélio reuniu
as eculpea infantis do Co·
legial e do Cupido, que dís
p�nm o útulo em "me
tece- de três"
A vitória sorriu ao Cu·

pido oue se apresentuu
muito melhor na qundra,
pelo placard de 49 x 22.
A seguir Jogaram os j u

venta do ClUbe Doze e do
Cr-Iegful disputando em
"'I ..�elhor de três" o cetro
máximo da Capir'líl.
Venceram COm relativa

fac�ade OR rapa'zes :10
Clube Doze pelo marcad-r
de 63 x 44 êom parciais ti{!
;)2 x 19. Marcio Pereira do
Celegial. foi expulso.
A par: ida de fundo reu

ntu Os cnnjuntcH adultos
do Clube Doze de A{"..Jsto
e do Caravana ,!O Ar. Que
disputam o titulo em me

;'"101· de cinco.
Venceram os atleta.� do

Coze !)Or 58 x 54 com P:t1"
.

ctaís de 27 x 25 oro Cara-
vana do Ar.

.

O Cara vana do Ar fi

presentoU "e muito bem
comandanào o marcador
Seguidamente, até falta
rem oito minu1rs. quan

do ainda Com sua equipe
completa, cüIandavam o

placard com 11 pontos de
diferênça.

Ne...:te momento enb'�
tanlo, conforme declara
ções do árbiv·o sr. Erico
Stratz Junior. Os atletas
Mauro des Anjos e Man{l
ei Serafim. foram eXpul
;:;os por indi�ciPlina e des
respeito ao arbitra. CaIu
então de pr:)duçào a equi
pe d.... C'u·u vana e o Doze
venceu por diferença de
qua .ro 'ponte", tendo aill

��;e�,�, f}�a�u�a���i� lC���e� I
ta foi desclassificado. Os
8 minutos tinais foram
refer·dos pelo Presidente
da FAC, sr Ody Varella já
que o sr. Éric,., S. Juniur
não ouis referir o préllo
A.'; equipes es·lveram ali sim
farmadas: CARA""VANA DO
AR: Mauro MOlrio Cnmbi
J:,i.rc.l.a Valtiir Tome .con
r�\do , Altam:rv
DOZE DE AGOSTO:

Machado Donaldo Aluisio
Mario Andre Aldo- Geor�e
Claudio e Osvaldo. O cef>
tinha da noite foi Cambi
I·ela. Valdir, To:re, Crn
do se Machado e Donald'l
com 14. Um grande publi
co �sert;::õú Os embate"
acima descritas, na pri
meira rodada da declsao
do título.

Se bem Que esta devo
ção já seja, entre nós, bas
tante praticada, hã co.m

tudo, ainda mUitas ses
sôas Que não lhe dão a

rmponãncre merecida e

mesmo neceSsária.
As benditas almas, que

no purgatório nada podem
cOnseguir em seu benefi
cio: nós, porém, bastante
ocdemos e devemos fHZer,
a fim de aliviar seus so

frimentos e salvá-las das
penas Por Que estão pas
sando. Trabalhar pelas al-

mus, livrando-se do purga
tF-,rio, alétlll de bustante
mentoi-ro. pois serve para
uar muita glôria a Deus,

, é de proveuo para a pro-
pria Pessoa que o faz, Elas,
como amigas de Deus, Po
dem interceder por nós,
ainda no purgatório, e

muito mais quando torem
Para [unjo ao Oriallor.
Delise modo, nós e per

mitido, e mesmo econse
lhâvel promesSaS de man

dar (]11.z;er �1.li;<las, dar es
molas, rezar terços. " ....c:,
em suo. intençâo. E assl·:\.
podemos conseguir btmeff
Cios reciprocas, alen1 de
praticarmos um ato de ca

ridade.

nin�a é tcm�o �e salvar
O Oras'Ii :1�7�on�:��;: oportu'lisptau.�Na adl�dni:;traçâo

blica os escândalos se em

pllham sem cessar, alta
rnento desmorullzant.es,
i)ermeatHlo tôdas as cama

das a Partir das mais ele
vades: a corrupção é to
ta!, é .rcmenda a crise de

caráter, Não hã. espil'itC'
púbtíco e o patriotismo se

encontra multo düuuío.

C.omunh;tas c fil.o-co
muntstas tudo fazem para

O Brasil segue pela mes- entregar a Nação ao do-aí

mo perigo.'\o caminho que nío russo, no que sao au

levou aCjuela Repúblíca xillados Pela displicencia
geral, pelo comodismo es

tulto da popuiaçiO, pelo
aba!5tardamento das clas
ses e segmentos sociais, e

sobretud.o, �a atuação
dublll das prõprlas autori

dades que deveriam zelaI'

pelos nOSSOs 1Ót'O;,\ de dig
nidade e de inuePendên
cia. Essas autQridades co

operam _ "horresco refe

I'en!.;" na obra de deSa

gregaçâo do Pais, fomen
tando greves tumultuando
o ooerariado, acumUlando
escâllllalos sODre escanda
lo;;.
O insupor'avel custo da

vida (oue aumenta a Ca�
semana -:-:ue pasSa .. _' a

miséria C a fome reinantes
EU) várioS setóres (Ia na

Cionalidade, o suoorno

"Omnlmodo, a corrupção ge

ueraUzacla, a lalta de sO

lução acX,quada para Os

problemas do Pais a des

confiança e avllttamento
da dignidade e da hOnra

pessoal, a decrenças do nos

so prôprio ruturo, tudo
1,;:'0 ccnstitue excelente

"caldo de culturv" para a

pl-Dljfe!"ação do "virus" dê
descontentamento do mal

estar e da revolta.
A contaminação marxis

ta de um setô!" da burgue
sia assume, outrossim, as

pecto multo grave, Os cha

IU:tdos "burguêses progres

sistas" e numerosos "pseu
do-lnt.electuais" são os

Irais perigosos auxiliares
do apátl'lda Partido Comu-

-

.. Existirá at14dlmell te,
no BrasU, clima adequado
a uma ditadura"?

o -:;-el�!:�;Oce:g;nr:en�=�i�I���
é propicio a uma ditadura

do tipo comunista.
Temas cU.r.a semelhan

te .... que permeura a GUa
temala em 1953· sob o Go-

vamo de Arbenz.

cerrrc-amertcann ao regi
me bolchevista do qual só

pôde ser arrancada pelo
esfôrço heróico dos patrLQ
las guatemalteCOS chefia

dos .pOI' CastiJIo Armas!
O Bn,si! aproxima-se

claramente da sit.uaçao
descrjta nos "Proble-ras do
Leninismo", a sabeI":
"para o exito da revolução
comunista é preciso que 1IS

r.lasses dirigentts estejam
passandO !'lar uma cri:;e
governamental. isto é, çue
exista uma crise de âmbi

to nacional Que afete não
sÓ os explorados como so

lape também o prestigio
dos .próprios exploradores".

NO Brasil atual existe a

cl"ise das clas",es DIRlGEN-
TES e a crise tias Classes

DIRIGIDAS, ambas graves,
a segunda sendo alias uma

consequencia direta da

PRIMEIRA.
Não _emas ELITES na

ac]'1'1nhitl'acão publiCa, .. Ca

pazes de b·em orienta;·

Naçi1o! Eis pOTt!Ue, sobre
pondo-se 11 crise de CA

RÁTER, que é intensa e

generalizada, lias aproxi
mamos rapidamente de

uma CRISE INSTITUCIO-

NAL, prOVOCada pelo de:;
compasso entre as FON

TES REAIS e a!5 FONTES
FORMAIS do Poder, fonleS
que se apartam cada vez

mais.
Enorme Pais, cobrindo

área equivalente à. metade

da AmériCa do Sul, com

uma !lopulação de 64 mi

lhões de habitantes, cuju
maior palte �em um baixo

Padrão ele vida, Pais sub
desenvolvido, IUÜludo con

tra adversas Condições eco

l)ômico-financeil'as, o Bra
sil cOnstitue um excelente
alvo para a ofensiVa co

munista. E êle é de fàto,
hâ anos. lIas Américas, o

alvo nU.mero um do Movi

mento COmuni:;t.a Interna
cional.
Comunistas es'ão agora

espalhados por tôdn u par
te: nos órgãos governa

mentais, no Congresso, nas
ASSembléias Estaduais nos

Ministérios, nos Serviços
Públicos e AutarquiaS nas

Academias, Ulljvel'�idades
nos meios militares (::;0-

� bl·etudo do E..-..:ércitol na

i'!Dprensa. nos slmlicat.o.�,
nas linhas fên·eas, lias

companhias de navegação
e em todos os escaloes da

máquina admlni.strativa da
Nacâu!
Um perigo,,"Ú MovimentO

Militai' Gon:;{iluciollUlisla
(M. M. C,) criado cm fins
de 1955 e responsável pelo
planejamento e execuçào
dos motins militares de
Novembro düouêle ano.

continua a exlstit·, enquis
tado no Exército,

Na infi1:ração comUnis
ta nas Fõrças AI'madas re

side, sem dúvida, a maior
de t(K1·as as ameaças da
hora presente.
Opera-se pai' tõda ii

Parte, no Brasil, uma "in

versão de Valores". Em

postos -administratiVOS, em

IJostos de mando e dire
�o. de alto -a baixo, res!>9f
vanelo 111ltur�llmente eXCe

cões, vemos individ.uo& lllC-

?���:-�iJ',;:;�":�iOr;.I.es! . .i,I�CQ111P#�elrt.ts, 111-
� ·é-â'p·aZé"s";' .:ê:. e'lll711ufiiêl'OSf

Quando prumelemo;;;
nllsSi.l:;, orações, aOs San
tos, 11;::'0 devemos esquecer
que a eles só al)I'ovettam as
homenagens: por IS!50, a

IUIS,.a pouerit ser rezada
€I.r., louvor do san!o, !)orém
em su!raglo das almas ou

(la aima a que Se desejar
{)Jerece-Ja.

COmo " tão nobre tra
balharmos o mail:! ·possivel
peljt salvação daS almas, c

também POI' ser como dis
semos, obra meritória, Po
deremos, cada dia pela
manhã, fazer U'J.::> ofereci_
menl.o de tôda.., aS orações,
bOas obras e provações,
com a intenção de lucrar
mos tódus a,. indulgênCias
que pudermo!>, em desCon
to dos nossos Pecados e em

sufrágio pelas Hhnas
.. alma que .-;e quizer.

Se náo tivermos a in
tencão. pedindo, não lu

craremos, por certo, as in
dulgênciaS, QUe nOs lo: fa
cultat10 obler.
Bem proveitos<l!'; como

sUfrágios Para <Is almas do
purgatório, S1l0, co:r:.o e
sabido, as conlisliôes, co

munhõcs, rosários, VIU-Sa
cra::;, oferecimento dos
merecimentos da paixao e

mOl'le de N. S. Je:;us Cris
to, indulgências, atos de
caridade e, prlJ!cipalmente
a missa, cUjo valôr e Infi
nito. Entre a;:; orações, lne
rece ·que mencionemos o
Psalmo ·'De pl"ofundis" e
as jaculatórias; estas, fá
ceis cle serem ditas são en

riquecidas de multas e va
lio::;as indulgênCiaS,
Podemos dirigir nossos

SufrágiOs, prlncipah.t:tente,
pelas 1I11ll1lS mais próximas
de entrar no céu e pelas
mais abandonadas.
No número de almas es

quecidas, contam-se, em

geral, as das crianças de

;a�li)���:;�I�:��:: v;��;a����
las livres de pecados; en

tretuntu, /:ião capazes de
cometerem falias peque-
11�IS, c!ue as lev:Ullll ,..0 pur
gatório. E desse modo,· per
manecerão. irn!elizm'en�e,
sofr�l1do I·ol·ulenlos por
niíO serem socorrld�s com

sufrágio,.:.
Pol" Isso, queremos lem

bl·al" aos católicos devotos
das alma...:, que não devem
perdel" ocasião tle dlCulldi
rem esta caridosa devoção,
pois, aumentando os sufrá
gios p:lj·a aS santas almas
do purgatório, prO'porcio
narão mais proVeitos ,para
elas, pOdendo, ta'lnibém, ob
ter mllitns gl'aças para �i
próprios.

Euric.o da Costa Gama

Fl'el Benvindo Des
téfani O.F.M.

'As vê'�es, apenas enter
rado e já eSQuecido. :t>.""d.o
rurO, mal Sepultado e já
'OlvidadO. RealiZa-se ass:m
a ,proverbial sen tença: ....:..

"Longe da vista, longe do
coração." _ Por conse

guillte, não nos iludamos. --------
Nâo nOS fiemos nos even- Dr. Hé;io Peixoto
;�.��!mo:lI�:!IO�fill��he��; Advogado
vida da nossa alma e da Re�.1êncla _ Alame1a
nO�Sa �orte na eternfC!ade. Adry,tu Kondl'!r, 27 _ Cat�r:o
Pois POderá rtconLeCer. cu

mo ,:;Ilcede ii

mu�.tos,
e

depOiSl"da Iltlor!e,
.. n"()�·· � .. �

[ue.Çâu·, I 01Vid'én,'_"

Ill� lt.

Na '·Orgunização das
NOcôeS Ullid;:IS" o repre
sCll·lanle do Brasi.l teve a

é\uclúcia, diria melhor o

"l;ans !açon", de VOtaI"
CONTRA ,t\:i Nações Oci
llent.ais e A FAVOR do

Bloco Soviético, 11a ques
tão da Sirla.

O Secretari.Q-Geral de
uma grande organiZação
comunista DE FACHADA,
a "Liga de EmanCipação
Nacional", Q..ue acabou sen

do fechada mediante prO
ce,::so judiCial, foi, durall'te
largo tempo, o LEADER do
Govêrno na Câmara Fe
deral ..
No se:ôr

•

propriamente
POLITICO o clima brasi
leiro é o pior possÍvel sen
do o QUADRO POLrrICb
NACIONAL. SEM EXAGÊ
RO. VERDADEIRAMENTE
NAUSEANTE!
O Bl'Uflil caminha pára á·

dltadul'a marxist.a!

(AS�.) Carlos Penna Bot
t.o, Pre.'-\idente da Cruzada
Brasileira Anti-Comunista,

FINADOS

Voz �o Pastor

� Rosário;
Florianopolb, 15 de se

tembro de 1961.

Ilmo. e Revmn, Padre A.
B. Braun S.J.

COlégio catnnnensc
NESTA
Laudetur JeSus ohrtstus.
Tenho 2(1Ui presente,

sôbre a mesa, o número
espeCial "ESTAMPAS", de

dicado à 'CRUSADA DO'
ROSARIO EM FAMILIA",
E' Jl.postolo desse movi

mento, em Caracas, o R.
P. Patrick Peytou C.S.C.,
cujo lema. é: "A FAMILIA
QUE REZA UNIDA, PER··

MANECl!.: UNIDA" e "UM

MUNDO QUE REZA E' UM

MUNDO EM PAZ".

Não SerÍ;l po:;sivel cr!ar
mo:; OU Incentivarmos al
guma co.sa semelhante
aqur? A começar, por

exemplo U<lS Oongregn
cões Mar:anas? Mas um.
gr-anue movimento que {
víess., a abranger toou a

Arqutdtocése. Seria, auanto
purece, o melhor melo de

atingil·, preservar e salvar
as maSSllS.

Estamos hoje, mais ou

menos _ e talvei2: m.ui"lo
mais d"O Que menos - co
mo nO tempo dos Alblgen- .i.

Ses. E não foI o Rosarió

que uniu e salvou a Or1s
ta.ndade1
Importa, 11 seguir, pene

trar mais nag int.ellgên
cias. Já troquei a respeito,
algumas idéias com "O Rev
mo. Padre Loe.bmann. Se
ria o segundo movimento.

Concorda ConOsco i'lobre a

CrUZada do Rosário? Que
grande bem para a Igréja �
e para a sociedade!
K releve a quem. se PI'O

fes::;a - sel·vo a seu dis
pÔr em J. C ..

A melhor oportunidade
para iniciar o Movimento
seria justamente o próxi
mo mês de outubro.
(as.)

AI·cebis1JO MetrO"]Jolttano

CONVITE
A Associação dos ber

vi%res Publicos de Santa
Catarina tem aprazer de·
convidar os funclonarJos
publicos e seus familiares
para particioarem da h�
anenagem qu'e serã. presta
da pc.r esta entidade de
classe ao exmo. sr. Go
vernador Celso Ramos no
próximo dia 28, dia do ael'
vidor Publico.
'As 10 horaS da manhíl,

��tS��� ����� s��!�� ui��
mê:;a de gual'anu e dôce
para ,os fi)ho:; d� fun
cionários publicos.

IVO GANDOLFI
Presidente,

-----

\ VENt:�U!!!

i A Rainha das Bicicletas, I
I venceu a guerra contra
, os preços altos. _ Rua: I
i Conselheiro Mafra., 154 1
f PNEU e Camaras de I
r qualidade, só DUNLOP 1
: - Rs.inha aas Bicicletas, I
I Rua: Cont::Õ-Uu.1co Mafra,

Dra. EVA B. S.
BICHLER
M.€DICA

CLINICA DE SENHORAS
E CRIA.NÇ.t...S

AtendE: dláriamente:
Das 14,00 às 13,00 horas
�onsultór:.:-· Rua Cel.
}'earo I:.emOTO, 1553

- E"treito _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEPABTAMERTO DE SAUDE PUBLICA
PLARTõES DE FARMACIA

MES DE OUTUBRO
�1 _ Sábado (tarde)

22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo
30 - segunda Feira

sarmécía NOTURNA
Farmácia NOTURNA
Farmáeía VITORIA
Farmácia VITORIA
Farmácia MODERNA

o plantão noturno será efe tuado pelas farmácias sto. Antônio, Noturna e Vitória,

fi plantão diurno compreendi do entre 12 e 12,30 ru. será. ef �!uado pela. farm. Vitória.

ESTREITO
1 _ Domingo
8 _ Domingo

15 _ Domingo
22 _ Domingo
2:> - Domln�n
30 - Segunda Feira

Farmácia INDIANA
Farmácia CATARINENSE
r'errnécta DO CANTO
F'a -mãcta INDIANA
Farmácia CATARINENSE
.l< armàcía DO CANTO

o plantão noturno será ete n-ado pelas farmácias India :Ia, Catarlnense e Canto.

Rua Trajano
reua Trajano
r'race XV de Novembro

Praça XV de Novemorv

Rua. João Pinto

Rua 24 de Maio

,. ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
J' ua Pedro Demoro

aue Pedro Demoro

ser alterada sem prévía auto nzaçâo dêste Departamento.A presente tabela não poderá.

OUÇAM
TELHAS. TlIOLCS .

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
C"d� eAOARó • 10",\ lIOI

"'NlIGO (apÓSitO 0 ... ".' ..... '
o U ç A M

Tôdas às Quintas.feiras, às 21 horas, RÁDIO ANI-
TA GARIBALDI opresenta o sua nova atração "A

_

HORA DO LAR", em nova produção de Mário Dias,
com o patrocínio do argonização PREVIDf;NCIA

DO LAR.

PARA [MOÇAS

, AGRADECIMENTO
ALCIDES DE LIMA VEIGA, (CECY)

FOTOCÓPIAS
PERFEITAS E INS-

TANTANEAS
Organização Com. Ca
tarlnense
Rua: João PInto, 18
(sob) C. Postal, 25
Te!. '467 - Florlano
polis s.e.

----c-LI·C�-

EXIJA A
NOTA fiSCAl
DE SUAS COMPRAS! � tG�CORfA A�

�'�·1 ,!I�S7 ,�:O f PelEM8R!'
i i�I.HÀO I

Iw§/I
Troque suas Notas até o dia 30 de novembro de 1961, nos diversos Pastos de Troca da .... rjdaJ��'

---

_lJ
NOTA: - São válidas para (J próximo sor�_- "o. <1:-- Notn-, l'xpcdida<; durante II penedo di"

.

--)',

1.0 DE DEZEMBRO DF. Hlfifl A :11: DF. N 1'''Mlmo IW I !1f>1
' <,;,.

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

! �� f -..

DR. OCTAC!UO DE �RAUJO
CIRlIRGI �O DENTISTA

�E SEU 1

1--------- ----I
I OUNLOP, '-' pneu que vale por 2. 1
, RAINHA LAS BICICLETAS - RUi . cone. Mafra, 150:1 I
1---------- ----I

GINÁCIO - CIENTIFICO OU CLÁSSICO
Curso Ginasial e Colegial pelo Art, 91

Próximos exames em maio de 1962. seíe você também
um futuro formando, preparando-se no INSTITUTO
D. PDRO II. Inicio de nova turma no próximo dia
5 de outubro.

Informações à rua Nerêu Ramos, 39 - das rs.uu
às 19,00 horas, diàrlamente.

Josê de Veiga Lima, Jorge von Linsíngen e familia,
Gervásio Nunes e família, Osny de Lima Veiga e ramí

-lía, Âlvaro de Lima Veiga e familia, Osmar de Lima

veree. 'Edson Paladini Veiga, Henrique Korb e famílía,
-sonía Paladlni Veiga, VVã. Olivia de Lima Noronha, Vva.
Elvira Ferreira de 1-\)'>1a, r''!l. Alvaro Veiga de Lima se

nhora e Elza Veiga de LlJ.. a, filhos. noras, genros, ue-_

tos" irmaos e cunnados de a1..L:luE$ (Cl!<lJD DE LiMA
VEiGA, comovidos agradecem a todos os que acompa
nharàm a extinta e compareceram aos funerais. Em -----------------,

�a��;;;:�: �:���:.r:OSaod:;�n�:OSsu�êr:�7e:��:a�:�icação _

Florianópons, 28 de Outubro de 1961.

Se você possue; dom de sugestionar com desem
baraça, elegância, cultura e simplicidade _ Se tem

o,mdispensó.vel pQdcr de convencer pelo manejo fácil
.-cf..-".Iavro, -eseude-se melhor no defesa de seus' inte"'- .

CdnfecchJné·'os tia - .

rêsses econômicos, gonhondo um bom ordenada. Foto Or.1VtU':l

Serviço �ócil, independente e oqrcdóvel. jornal Q ESTADO

Didgir·se à ruo Nerêu Ramos - 39 (Gr.uPo_
Modêla Dias Velho) exclusivamente dos 18 às 19 hs.

1.7" � - - - - - - - - -

I DUN�O_:'

I Os pneus DUULOP oferecem quaüd ade e resistêncía.
j RAINHA DAS BICICLETAS _ rlc.a uons. MafEb, 154

1--

CIRURGIAO DENTISTA

Professor da Faculdade de Odontojogla
Rua: Gerõnlmo Coelho - 325 - Sala 104 .

esquina Vld:d Ramos

DUNLf)P
OiS pneus DUNLUP orerecen. qualidade c .cststencra

RAINHA DAS BIVICLETAr? _ Rua cons. Mafra, 154 ,
I - - - _ - - - - _, _ .- _ - -I

29·10
Eu quero uma bicicleta! Não posso. É caro. Mas, a

� P �,��! �.� �a�,�ae��çãO e .o",mação de paIn".
em toda o Estada

ira, 154.

RAINHA DAS BICICLETAS Lhe oferece por preço de

PAPAl NOEL. _ Telefone 3137 - Rua: Conselheiro Ma-

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS Iv"
CAPITAIS DE ESTADOS DO B ,

i J
'

RECEITA TRIBUTÃR!lYÃRfi!:(

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERO!

C ITIBA
BEL' .

FORTA ZA
VITORIA
MACEIO'
ARACAJÚ
NA1j\L
JOA
GO NIA

O LU I Z
ANAUS
LOR/ANOPOL/:'

6'§liiiSI,NA
_j

8A

APENAS DUAS CAPITAIS Ti'",l ",

FLOR'�"'OPf), ,,... '�"?[-<'

IVIUíVIC/�L .

u

/?

'''"''
I

141.04.., V"_;,.),, .. v
136.249000,or
I I I.<-�
1027'

'

71
6'

AJUDA A COMBA TER OS QUE SONEGAM
IMPOSTOS:

N�O .TERÁS MELHORES
.Ji fi

'.;:i:L-_;:":';;';:..

R Fernando Machad'o.G�.1'? anClar • .f;,ne 2.q-13
- flORtANÓP01.IS.

na SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Peepeee de cavidodes. pelo oito velocidade.
BORDEN AIROTOk S. S. \1.-'HITc

kadiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

}O andar _:. Fone 2225
Exclusivamente com horas morca"".

--�--�-----------

MOÇA - PRECISA-SE
MAIOR DE 18 ANOS, COM BOA APRESE",TA,

i:�H;,����g ��E��I�I�g�tt/��1��I�� E QUE

Diriqir-se pesscclmente à rua Neréu Ramos, 39
_ somente dos 18,00 às 19,00 horas.

DR. L A U R II DA U II. A
CJ:nica Geral
__ MEU1GU _

1 EiSpeclal.1t'a em n.creeua ue Seuhora ... '" vias un

na-tas. cura rf.a., 'ai das inrecccoes agudas e cro-

I nlC_5, do �pare.ht vent-c-urtna 'o em ambos os

..exos. Dconçae do aparelho Dígestc vo � do síste I
ma nen��.·

ncrenc: das 10 rs ll,;:'u noras � cas 14,30 f_; 17,00
horas. - Consultório: Rua aaic.mna M�rml1o,:;
r.v ande . tesq. da Rua coao rJhlOI • Fone: 3246

gesidencía: Rua Lacerda couu.ino. o.v 13 r ena

'ara de &,par.ha, s'cne J24!l

VENDE-SE
Lma r..aquim de filmar de 8 m-n marca

"GIC", para lJ m de filme marca J1ar.ch.
Ver e tratar a rua Santa Luzia. 25::> ou

�f;ln tel. 3530
--------�- ------- _,------

CINECLUBE DE FLORIANÓPOLIS

DIA

DE OUTUBRO

NA 29 - ENCONTRO DOS BROT:NHOS
'HA 31 - CINEMA _ O ESC0RPlaO NF RO

PEDRO EVARISTO DIAS

( 1.0 aniversário de falecimento)
MISSA

suo F:\lvj te convida f,:-. parentes e pessôaa arríqas,
para a missa que será celebrada em sufràgto de sua alma,
dia 4 de novembro vindouro, às dezenove horas (19), no
altar de N.S. de Lourdes da Catedral Mebropclltana.

31-10

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

A resenta-se

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

ao público o REHHER
t����:a'��:�mn��:1��: Hoje. à noite. no estádio "Si!l1la Cafarfna". a estréia da equip� salonisla gaúcha - Amanhã.a despedida. .

sentacãc sa1.{)nbtn do rtan Iíznr duas �iblçõe� e.fi da.de, ao coníunu, do Bo "Gestã- forma, sc):á o repl'e conjunto -90Quen.Qe pesará as posslbllldàdes rafer-an dunl que se desenvolverá
ner: de PÔl'k Al�g:·e. A quadras de �'lorlanoJ}ohs, cHmVa Esporte QJube. qUlO. sentan.€, Catarhlense. O ne�ta �pcrtunidade as gU' tes io campeonato esta Pela prim,e1ra vlz em FIo'
equipe gaúchr.. ,:' ' rceá 1'('01. enfrentando, na oportum- .

.

PiÃCA;D-UPORI!VODE�O-'ESTADO'Marcadas novas datas para o Certame
CAMPEONATO PAULI3TA

E d I d F b I d S ISantos 3 x Portuguesa Desportos 1 ...

São Paulo , x r�'·tugu"a Santlsta 1 Sta .

ua e' ute o e a aosnrroviuna 2 x Cormtlans 1

Guarani 2 x Palmeiras O

Noroeste 1 x Bo�aíogo 1

Juvent.us 2 x jucaquara O

CAMPEONATO GAÚCHO
Internacional 1 x Floriano 1

Grêmio 5 x Guarani O

Farroupilha 2 x Cruzeiro 1

São Jose 2 x Flamengo 1

Aimoré 2 x juventude 1

Rio Grandense 2 x Pelotas 2

CAMPEONATO PARANAENSE
Irati 3 x Atlético ]

ouerent 4 x Atléí.ír-o 1

Primavera a x Bloco Esportivo Morgeuau 2

s'crrovíãríc 2 x Coritiba 1

Operário 1 x Rio Branco 1

Agua Verde 4 x Seleto 1

CAMPEONATO CATARINENSE

Met�Dpol 1 Y. Y.:ucilio Dias 1

caxtas 2 x Ol:mpico 2

nménce 3 x Carlos Renaüx 3

CAMPEONATO MINEIRO

Atlético 2 li: América 2

Meridianal 1 -{ Democráta 1

Guarani 1 x Pela Vista e

Crm:eil'o 2 x S!de"fu:g1ca o

CAMPEONi\.TO CEARENSE
Cea!'a 5 x �m :iic!l o

COMPEONATO NATALENSE
Globo 3 x ABC 1

CAMPEONATO CAPIXABA
Santo Antônio x União 3

CAMPEONATO BAIANO
_

.

Ypiranga 5 x Silo Cristóv,ão Q

� CA'MPEONATO PERNAMBUCANO
Nautlco 3 x Central O

Santa Cruz 2 x E�,porte 1

CAMPEONATO PARAENSE
Paissandu 2 x Avante 2

CAMPEONATO MARANlIENSE
Maranhão 1 x Moto Clube 1

CAMPEONATO PAULISTA 1& DIVISA0
Prudentina 3x Ponte Preta 2

Estrela da Saude 2 x Tupan 2

AMISTOSOS
Tubarão: Hercilio Luz O x Nacional O

Blumenau: Guarani 3 x Tupi 1

Amazonas 1 x União 1

Ctidúma: Comrrriário 3 x Grêmio Araranguaense O

- ELIMINATóRIAS DA COPA DO MUNDO

Sulça 3 x Suécia 2

Turquia 2 x Noruega 1

México 1 x l�an:.guBi o

Bulgária 3 x Fip..lap..dia 1

Tcheco Es!ovt.quia 7 x Eirc 1

FUTEBOL NO EXTERIOR
A!gentina: Racing 1 x River 1

São Lourezzo 3 x Velez 2

Ferl'ocarril 1 x Andes O

ESPANHA: Servilha 1 x Atlético 1

Barcelona 2 x Espanhol O

ITALIA: Bolonha 2 x Juventus O

Fiorentina 5 x M1lan 2

PORTUGUAL: F. C. Porto 1 x Salgueiro O

Benfica 1 x Covilân 1

(
FUTEBOL DE SALAO: O Estado da Guanabara con·

quistou o bicampeonato brasileiro, ao abater na partida
final os paUlistas por 4 x O. Os outros resultados foram:

R. G. do Norte 2 x M!lw.s Gerais 2; Ceará 4 x R. G. do
Su13.

A camnanha dos cariocas foi das melhores, e abateu
seus adversó,r!os pelos seguintes seares: Ceará 7 x 1;
Minas Gerais 6 x 1; R. G. do Sul 4 x 1 e São Paulo 4 x O.

A próxima rodada do Certame Paulista prosseguIrá
hoje e quarta feira com os seguintetl jogos: São Paulo x

Esportiva; Juventus; x Santos; 15 de Novembro x Tau

bate; NOl'oe.ste x Port;ugueBa Santlst.a.: Palmeiras x CO

mercial; Jabaquara � Portuguesa de Desportoa:.
BotafcS'o e V2.�Co segt1iram para o exterior atlm. de

aUzarem !t!tlt t em vl�ude da paralizaçáo do eer-

time (',al'ioca. O B0tafogo jogará hoje no Chile por 7.

� dólar"s � >:l Vasco em MoutevldeQ P.nh�rol.

nnnóporla,
Será um magnífico tos-

te para a equipe cmart

nha. A preliminar pera o

·pr�meiro jOgl:) fi, realizar'

Sé hojee:o.�ú nssentadn e

deverá cc!oca.r rreoto fi

frente os elencos do Fabi

ano e do Caravana do ·Àr.
num bom aperitivo. As e

xibicões do Ren!ler se da'

Ne'sta Capital, a 11 e 12, a importa:fe competição, visto a desistência de Joinville de pro movê·) t�]�10'h?'�al�t;Il���;rn��' os

��g:�f.'f�i�i��:rPIi� Rodada sem vencidos e vencedor�;---
dias 28 � 2, c:v ·:írt.!n:'c,

;=:i:�:{;;::,,�: :t,:���E Empate nos três encontros, continuando o M'etropol como líder invicto __: - 1 x 1_ 2 x 2 e 3 x )>
3 Ilt d R d 13539000 I·t

. , so ttri centro do ponteiro pe do Olímpico foi dlspOfl'

�:��� �eat�:�;��nseinl��n:�'�� r. OS resu a os - en a. " . , em a_lal. ���Úd:�I�iN� e,��J;i��:;�'la ;:�t�itaC��lg�gUi�uc u_m�f����
dHicllldàctes. forcando. con veC��u���� t�ésc��p:o�� es�g�::�' s�� l���u�spi�e gC�':ér��n C����! ���c��f:' mente. ����:�\I�t:nP;��pa�gg�·�� �
�:q\�::��:�:l�\ '\u:\&I�!��� to v�N���enseo:e :��!���� ca�e��ss: �����:dO. etapa ��al�in��g��l t����: �o�� se�������I;l,A��:��:B';g�: ve sobor de vttórtn.

eeção. Em vis-a disso a Pe- principais do cotejo em e com ela novas eanetan dUas pelejas em que pa!:'· Bibi c Celso: 'rttc, Denínl O Caxias era aPontado
aeração catanneusc da referência: ças para a torcida marcí ücíp-n rtesta fase final rio (Antenlnho), Dldl, EllC!! como o rnvonto (10 coteJo

,Futebol de aatâo resoi- C(lmo jô�o principal dn Jj�ta que acompannevn em certame. O Carlos nenaue, des c Zel?inho. canos R!:' na pro!)ol'ç;:;:_) rlr- 5xI. O

'veu pa.trc �:ilir (' 'il:'pol'- ��!�d� a���I��;��S :��'lrci�icil ���;�i�IZ. o transcurso da ����:anL�e I���;�lld�el'r���!I �;�I�dã{)M�SS����i�; ��I.�o r;;i�l�r\l�e I��;ne;;� cS�::e I

tante certame que revelará travado na cidade prulana DeCorriam 12 mlnu{os traste com a ep.uipe ame e Badinho; Pctru:o.ki. Sim pura não màis ser all,nr:f
a melhor equipe de neta- ��n��aj:l!��I1��g�n�\�' �����Pó Quand�.fL partirlfl foi cm :uc�'1J�a·Am��;�ío;��cae��:t!ie� ���i�( 6h��;��..nha, ·.Felx:;i trOo Lorlnho abriu .o C011

���n�:�:e a:�t���G d�e F�:: fU����" j� !)����: J�i J���'- �����a cl�P��i��:�e�f��j� �����\t�ãn�o��:� a ':��nr;� dr:r��f�a����adedeO���� Pc ��g��'a��7�a('�p���.�lls. na'
com a desiste-nd,� de rem- Ca!"lcs, surprecndendo a ;�l�;��J�!i� �1���I:g\�� nos pr9gnóstlCns ,pois con.. 41.160.00. Lourival ('.,in;�e(.1\1i\l ch

!;�::;e,,:�lh���,a �:�����in��' ��!à1'�.'all��6�n�l�lao ��oa;t�\��o bens mas sobrou pare, lk �e1�:,�u e����,;�rp�rnp.ar,�lda Anormnncladc!> nfl.o hf\u �%n�a�tni��ill,ISp�I���:nl�:;��
�i:�����:' s:I�;l��il1t:'�mQF��� �a�� c��ll.i�·i��;��c·_,��ee���, ;�����:�I��rq!�l��·:n:::e �er�l�l�!:S Ren31lX foi mna �I;g C����'�" �������f�i;�t���nc�������.
de do Cam:peor;.�,:,o C:.ta�i� r�ln�ido�: ú!:l�:\���eCsQog'C d.�n(l()� ��?st�e d:� ��1���1���' i�;����. grn�u. :o.urprt:<:[\ para (,s ,Não !\creditanrlo no O (10 fl_ pC!I"Ja, :\gõ'tn <'I�hi.

��n:;o:: p��:��l��!,p�.�:�;��� �:ll-�i�Q;_d����el�� �a��� ����c�:cç��nt�eOI6ní��lm�0�e ���'��{t�lr���ll�'i�:;o�ã�_ �ti��'1� ��ri�blllp��til�;rriv:O ��� m�ill��l�i; somou cr$ ... ,
dias 11 e 12 :!� n';';l!E;b,o, jf"as Lraaranl ele ,se' prç' ou-o dI" Metl'opol que ape ;I�as �e�a�nc;tlv�r:m 6�� !:���r �:lsd��ng�m���� !��2;���er,,('� ����r�;��;.
servindo como !9cal u quú- ��vel' ante outro in;juc��

sar dos pesarefl suportava engrenadas. funcionando missa pelo campeolIat-. Anormallclfldf'." n!l:o hou
dra iluminada df'� �·ede:·:1.-

.

Assim, m81hol' nrmado com real valentia as cal' acima do norma!, em com do E.�tado. Porém fi equl VC.

ção Atlética C&.�aril1ense. tn,�,.,.,�,í'"f"'d: r�nMu,...:l�C"i�j4)o ��;.s �1�eC1���:�ia;a��n���I:I�;��� �:����o e��ll�s q�;ib1�Z:�
Participarão da Jmpcnun- ." ...... "...

cu at qUf' em busc \ t:!o a I
. -

te dispunt as cc]uipes d') ��: pe�;rd;:��hatra�a��o t�nto q�e POdel"ia serl o'rlr. 11:�'IO�:;�arle, o pubhcoBocail,lva- e P:1l11a R.lmus, tl;lndo furar I". bloQ_lIeio .:ta ..
vltórHt.

'teve a _,C�1,O'rtullÍaai1e de
representandD 9. capital do retaguarda contrária. Po ,Contudo,'fi, luta canU· VIbrar ante rú. jl",gadas de
Estado na ll!(·.;;d.au'j oJP. rém [l defensiva do Metro nuou acirrada e com lan alta envergadura apresen

Campeão do E:;�<ld() I! Car.l pcl voltava a se comp-or ces sensaclollilis mas sem ladn pelos atle�as de _1m

peão da Cidu�e. VPr!1 Cl n�, t�l�n���lo l'e�� bl'�;�atl��g:� �i�;�:�l���' alicrações no �1�'� �foe�����'d� �ejac!l��s'
(le Palhoça, _J"mt'>l·!":l. de

di"r alvi verde e o ataqllC Deteres do encontro: �enallx ô'brlu. [I Contnit"ffi . Tudo Indica que o nosso futebol ca,nlnha para o lôdo.

Joinvllle c Ja':ace, dt:: Ila- do rubro anil.' 1.0 tempo: Metl'opol 1xO. aos 50 Se(!UndoS dc·parti O desprestigio dc·nos�as agremlnçô{'s, perante ns �lo
jaL Final: Marcílio Dias 1 x àa por intermédio de Ch�t.s interior é alarmante.

Met!',opol 1. Porém ,o América logrou É crítico o momento por que passam nossa.<; eqUipes,

A REUNIÃO D'E 5.a FEIRA 00 T. J. D� 30 ���t�l�d��s� :��l�s _��� ��'1�at�:err:::;di;� à:ni��II��� O� jogadores �flo comparecem aos treino.q. Os dire-

Esteve reunido 'la n�ltc o juiz Eudes. Montei,c" u- 18Q��d��i:a ��n�;:�l�nt�l� {O�ees��icT�lPa��e��u1�� :�r��a�!� �a��t�erj:�unem. A falta de interêsse de nmbas

de quinta-feira, n.'l sede pareciam como Indiciados Carlos; M<trcio, Nilso Dltr seu término. Chats, desem' NIsso tudo deve haver um CUlpado e nós apontamos
da entidade, o Tribunal de Vírgilio- Jo.rge, apitado!', e ci; Pedfinno e 'Cragas p<l,�<)u aos 2 minutos �on'

Justiça Desportiva, opor- �á�:b�tl��e f�iO�t�o����· e o
Die: e JOel I; Renê (Emir), Ciuindo uma tr.ama e.sne.

tllriidade em quc aprecIOu
atléta suspenso por 2 p�H'- ��\;' I.�i-�:���)�dili:etroe. ����I�:v�l�e;��l'�s�ã:r����r

eq\::il���sf��::os ::o�:�::. tidas com os ben�fícios ctt) ��\��1r:j; ��z�rt�' r�I�Z ·I���:O �::tera��pa���
Est.iveram presentes a reu "sursis". Carlos; Marcia, Nilzo, Da Euclides, da altura do bi·

nião os juízes Dr. João Cal' Encerrando o julgamen- m, !i't!ittinro e Chag',s. �? cI.a grande ,area desfe

los Ramos, que presidiU os !: fO�u:P:������ia:PN�;;� :1?�,tl�1�e� d�35j!��2°Tó� ��. ��úfe���ta�ois��·:����
����ak��'�a�a��l.Iros���: indiciados Marreco, e 6'1r1- �:�d�;; �!��U;o�;v:J!orma �l�T,o c�;;�n����iC:e�i���� .

c Eudes Monteiro. bra, ambos do PJ.1I1a. RD- do a cada in.�tai'tc. Aos 9

O primeiro proccsso tl- mos. Marréco como inIra- AMÉRICA LUTOU MUITO ,minutoi' o Carlos Rcnaux

Ilha como indiciado o Ln no artigo 252 e Sombra. !pARA MANTER O EM cOnseguiu nOVa van,ttlg�m

Paula Ramos E. C., incur- Foi relator da matéria o PA'I']:) E L�DIri�ENcmI' ��n,�i��al'�etr:;�fv��e _.::J
so no art!go 219 funcio- jUiz Osni Barbato, não te,1

Jôgo dos mais sensa.. !IY"'sent{lu se C,�Wf'.
nanão como relator o jui'Z do o Paula Rumos apl'c- clonais foi o Q_ue tr:;jVfl s'e'us melhores dia�.
João Carlos Ramos, tendo sentado o dcfensor. dci- r,um na tarde de dOlii.ingo Mas, D!di aos 30 min,u'
o colendo aplicado a multa xando que o processo rnEiJe as repreHenta�.ões ao -Amé tos, eoncluido com suces-,

julgado a �·evelia.

O juiz Lauro Maia se

absteve cle votar nesse pro

cesso, alegando ter '�h(::ga
ldo-atrif\:sado ta reunião e

não ter acompanhado o

relato feito pelo iuiz rela

tor.
O Trlbu�al, smpreen

dendI'J a multas (jW� apre
cia.vam o julgamen·.'J, a

plicou a seguinte sentm,

ça:
Marl'éco eliminado do f�l
)tebol e Sombl'31 :iusp,mso
por 100 citas.

\0 'Pr. 1 'so prendia-se
ao coteJL. Paula Ramos e

Carlos Rellaux, disputado
em Brusque, pelo certame
do Estado, constando na

sumula a declaraç1i'l u? a:
pltador daquele match 31'.
Oscar Pinheiro que de',H
rou ter sido agredida fIl'.I·
camente pelo jogador Mar

DIRETORES DOS CLUBES CLAMAM
PElA 'EXTINÇÃO DO FUTEBOL

NESTA CAPITAL

de mil cruzeiros com o

desconto de 50%.

O segundo processo cons
tante da. pauta foi consi

derado como prcscrIto e

,\.r,�.)ciam cor.1) ".,âicla
dos os apitadol'es Hamil
ton Pereira e Silvio A:ves.

Walter Ramos atlét.a �o

Paula Ramos e João Coe�

lho Costa delegado da en-

os diretores.
Deixaram suas equipes entregues a próprIa sorte.

Primeiro foi o Figueirense que aos poucos foi caíndo.

com os jogadores deixando de comparecer ao estádio

para os costumeiros treinos. Ligado a isso, a diretoria do

clube ent.rou também em greve. Depois foi o Avai, qua

si ao mesmo tempo do Figueirense. Foi caindo, caindo,

chegando ao ponto de perder o certame porque os joga
dores não campareclnm a campo para os jogos. Nizeta

saiu o Aval "acabou", e agora o até então Presidente pe

diu demissão do cargo, complicando ainda mai.,> a situa

ção. O Atlético tentou reagir mas não teve forças. Foi

contagiada também. O Paula. Ramos foi ao máximo. A-·

h!m de ser melancôlicamente afastado do cel't,ame esta

dual, seus diretores não mais se reuniram. Os joga
dores deban6.aram.

Ao que parece. existe apenas o nome do clube. Aos

ensaios nInguém mais aparece com exceção do treina

dor. Seus diretores foram mais além, permitindo o ab

surdo de deixar que dois de seus craques fossem às bar

ras do Tribunal, completamente desamparados. Resul

tado: Sombra foi suspenso por 100 dias e agora, na ses

são de quinta feira. o médio Marréco foi elfminado su

màrlamentc do futebol,e o clube multado em CrS...

tará a vela catarinense no 1.000.00. Sabiam os mentores tricolores que o seu joga- ....
1

Campeonato Brasileiro de dores estava amcaçado por ter agredida o árbitro, em #

LighLning, a s�r realizado Brusque, quando S. S. irritou os jogadores com dcsa...�tro-

nos dias 1 e 2 ele novem- sa atuação, levando o aUéta a se precipitar naquela ati�

bro, em P6rto Alegre, devc-' tude que agora levou à eliminação do futebol. Nenhum

rá ser constit1�idD. pelos V('. diretor,' nenhum desportista, credenciado ou não, pelo

lejadores Amoldo Suarez clube, se prontificou a defender o médio Marréco, atléta.,
campeão do' Estado, Campeão da Cidade. Sombra teve

igual destino. Dois craques que vestiram a camIsa do

selecionado catarinense e radicados alguns anos no on-

ze praltino, vlram·se completamente desamparados pelos
mehtores do clube justamente quando mais preelsav3.m.

Os catarlnenll(!')
x

d,�vt'rão
Lamentável que tal tenha acontecido, porque Sombra é

estar prescnte� à regata ln· �::zf::aq��!q��:�: �� ����;. Marréco posslll

tcrnacional pat;rocinada pe- Assim é o nosso futebol. Desprestigiado. a.chincalha-
la Federaçiio AquatlCa do do, completamente pobre, vivendo apenas pelo eSfôrço
ruo Grande no Sul, 'jenomi· de um punhado de desportistas que tenta fazer alguma
l'lada "Clnquenten:írI0 da. coIsa, O que sucedeu com Marréco e SOmbra, prenuncia q
Liga Náutica" u t.�r real1Za- que o t.ut.ebol metropoUtàno dentro em pouco e.XJliratá.
da no próximo dia 26 de no- Suas fôrças se esvaem, pois até mesmo a diretoria deixa
vembro. Os arE{entinos e os que seus principais craques caminhem para a "fôrca", U·

�!I����I�re��·ç�:�f.irm�,,:f1,;--r�a last,lma!

.",..
.

..
.

f*

tidade.

Regressou a eaiptal cata

nnensc, scgur,cla-fcira últi
ma a clelegaçào catarinimse
CJ:'(! tomou pal'te no 13.0

Campeonato Brasileiro de

sharpie, realizado. no Esta
dr: -:Ia Ouap_abara. Os eata

,imnses n2., foram felizes
:10 certame, /lendo batidos
";11 foldas as �e>(ata:; pelos
.:aú;:hos, paulista::; c cario
(Il./i' Alegarall� os catarinen·

Sl'� quc os barco.> empresta
Ges não tinhan' q\lalidade
"uJ:ciente part� um certame

j', 'tal enY6��adura, sendo

bte ') .noti'''' ::38 i� .; (� pr,;

duçiio apresentada.
K x K

Por outro lado, outra de�
legação de vel:l. deixa hoje
á·�l'fossa cidade. Dest-J. feit,l

A seguir foi apreciado o

processo em qUE' doIs a

tlétas apareciam Cf!r.10 Jn_

diciados. Wllton Costa do

Avai no artigo 254 e José
Carlos Nunes do Taman

daré também no 254.
Foi relator o Juiz L!luro

Santos, tendo o coiendo a

plicado a seguinte senten

ça: W1lton Costa suspen·
50 por 2 partidas e José
Carlos Nunes uma partida,
ambos com o beneficio do

Cúneo, Luiz 'Faria e Harol
do Barbato. A participaçáo
de uma ouka guarnição,
depende de ..!onfirmação.
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=NOVA
FRIGIDAIRE Compacta

FRIGIDAIRE

pequena:e jeitosa... vale mais e custa menos! 1
.��:;k' 1

2.300, Mensais

NUNCA CUSTOU

TAO POUCO

UM REFRIGERADOR
TÃO PERFEITO

Agora qualidade f rigidaire para to o s

Faca uma visita ao

Magazine Hoepcke
peca detalhe

E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE·Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com ADQUIRINDO AGORA O SEU
,�, Aprovação Imediata do Crédito!
':' Garantia de 5 Anos!
':' Assi!lência Domiiciliar

Permallente!

FRIGIDAIRE

EVITARA OS ATROPELOS DE

DEZEMBRO
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A NOVA LIDERANÇA
o Governador Celso Ra

mos, chamou para a sua

administração a mais no

va estrela da constelação
ponuca dêste Estado: Re

nato Ramos da Silva.

partidária, de longa data,
advogando ínterêsse do
Partido e dos correligioná
rios, e mais recentemente,
precisamente na úrtíraa

campanha, erguendo a tra

jetóne dos seus candida
tos para os olhos e para a

consciência de todo o nes

sa povo, na mais alta, mais
elevada, mas também na

mais perfeita cobertu-e
politica de que se tem no

ticia em Santa Catarina!
Se aos pessedistas em par
ticular, suas atitudes se

enveredam para as mais

gratas tradições do Parti
do embora lhe dando o to

que renovador da sua ju
ventude e das suas Idéias,
para os catarinenses em

geral, oferece êle a tran
quilidade de uma condu '-'I
avêsse às paixões e aos

resaentímentos. Homem
sem vaidades; incapaz de
medir os direitos de quem

quer que seja pelo tama
nho. dos seus. Interêsses �

sua probidade no decidir'

Quando o seu nome foi

apontado, na conjuntura
triste que roubou do nos

so convivia o saudoso VI

dalslnho, em melo a tor
menta da desgraça, o c.a

râc da íntelígencla moça e

robusta de Renato Ramos

da Silva, roí como a bo

nança fulgurante, a ras
.

gar as trevas do impacto,
com a esperança e a fé na

na caminhada. Porque su

bstituir Vldal Ramos, que
morreu quando seu nome

já se alçava à I1derança
política deste Estado, não
era tarefa fácil e o nome

do sucessor precisava re

viver, pela marca do seu

talento e pela eloquencta
das suas qualidades morais,
o �e�mo civismo, a mesma

reüdão de cara ter e o

politica, pela sua atuação tarina!

ver a
Conforme tivemos opor

tunidade de divulgar em

nossa edição de domingo, o

Governador Celso Ramos

foi homenageado, no dia

28 do corrente, dia consa

grado ao funcionalismo,
pela associação de classe

dos "barnabés",
Nesta sua visita, o Chefe

do Poder Executivo foi re

cebido com vibrantes ma

nírestaçõea de simpatia e

gerais aplausos pela multi
dão oue se compete naque
la casa.

J:.t .. um reconhecimento
singelo ao homem público
que vinha cumprindo in

tegralmente as suas pro
messas de caDQda� e que
vinha olhando para a clas
se com a atenção que a

mesma merece.

E era, acima de tudo, a

prova do acerto das me-

dJdas. que vinham sendo

adotadas, no sentido de se

procurarem melhores con

dições de vida aos servi

dores.

Saudado pelo Sr. Ivo

Gandclfl.> presidente da

Associação, que acentuou:
"A festinha de hoje, que
reune funcionários e seus

familiares, logo no começo
de seu govêrno, exprime

Re�ercussão �O � O n V ê n i O �a
Teve grande ressonância ra, para a conclusão da Com Isso, o sr. Celso Ra-

nos meios ligados à pesca, Escola de Pesca, na ilha mos demonstrou o ínterês
a notícia do convênio re- de Santa Catarina. Por ou- se do seu Govêrno pelos
eém-firmadn entre o Go- tro lado, em Ita-jaí, será pescadores, conforme item
vêrno de santa Catarina e construido um entrepõsto de sua plataforma eleito-
o Ministério da Agr-ícultu- de pesca. ra1.

Assim como na UDN há uma corrente favorável a um

(> Itendimen.O alto com o PSD - já em termos objetivos
1. área federal - no PSD há uma corrente favorável a

'fi acôrdo com a UDN.

l..Jiante disso, nem o presidente da UDN nem o do
SD podem rejeitar aprioristicamente um exame do 'IS

, �nto junto aos respectivos dlretôrios.
Pelos e�tatuloS partidários a decisão cabe a êsses ór

!_(ãos e não pessoalmente aos seus presidentes, que nâo
Jâo ditadores nem donos dos partidos.

PROFESSORES AGRADECEM
Criélda mais uma

Es,cola Reunida

L

o Governador Celso Ra
mos tem recebido as maIs

significativas manifesta

ções de solidariedade em

face das iniciativas toma

das em favõr do profe:>-

vosscncia concessão cita
do beneficio pt Respeito
sas saudações pt Milton
Rezende vg Francisco Bra
sinha Dias vg José Motta
Pires vg Balbino Mar-

tins vg Zllda Rezende Re

gls vg Abelardo Sousa vg
Idalete Castelan vg Maria
Ines Rampinelli vg Mario
Ribas Maciel vg Paula
Schmidt vg José Alcides
Ooulart vg Bernadete de

Loudes Bel'ka vg Ruth Fa

gundes vg Maria Teresi
nha Garcia vg Allce Men

donça vg Ardo Vaiverde vg
Alzira Liberato vg 'Heloisla

Lange vg Natalia Berreta

Machado vg Dulci Neis Re

belo vg Maria de Lourães
Silveira vg Silvio Francisco
de Sousa vg Walter Nu

nes vg Nair Franco Haber
beck pt

Func�onária à
disposição

O Chef-e do Executivo
Catal'lnense assinou porta
ria colocando à disposição
do Posto de Saúde de Cha

pecó a funcionária 101an-

Um dos números de

maior Interêsse e mais
vidente administração, um curiosos, entre a progra
atendimento sem pre-edcn- mação do centenário de
tes dos problemas que nascimento do poeta Cruz
afligem o funcionalismo", e Souza, é, certamente, o

o Governador agradeceu Coral Recitativo, por alu
em palavras comovidas, di- nos do Instituto "de Educa
zendo que prepara mensa- ção e Colégio Estadual
gem à Assembléia Legisla- Dias Velho. vembro, às 20 horas,
tiva com aumento aos ser- Perto de 40 alunos da- entrada franca.

vIdores: quele conhecido estabele-

ASSALTADO O (INE RITZ
.Larápios arrombaram o cofre subtrai[ndo importância
,em dinheiro '!r;:��s�sn���e�;ospc�ssd

Ontem a Policia foi chamada ao cíne Ritz. Larápios tantes já tentaram arro
»avtam arrombado o cofre daquela casa de diversões e bar várioS estabeleclme
suotratdo do mesmo a quantia de o-s 10.000,00. Supõem- tos comerciais e-m no

... Que os ladrões lenham entrado no cinema como sim- Capital, en.re eles, A 't:-

pies espectadores e ao terminar a última sessão, escon- delar de Moveis, Foto
didos esperaram a saída dos funcionários da casa para lipe e 'Um escritório I

«ntão agirem livremente. lizado no centro da cidad
E:SCONDIDOS NO PALCO uma revista em tõêes as CANASVIEIRA LOCAL
Em conversa com o Sr. dependências do Cinema. MAIS VISADO

Osmar Silva, runcícnarto Assim foi feito. aô não se Canasvieira f-vi o lae
do Cine Ritz, a reporta- correu, como não havia onde a ouadrllha conce
gem apurou que os ladrões suspeita, o palco, sendo trcu tôda a sua arenç
SÓ poderiam ver se escon- provável que os larápios Ali os larápÍds vlSítã1'a
dido no palCo, pois e há- hajam se .escondtco atráa várias l'esldél1cias, eut
blto, apôs a ultima sessac das cortinas. as quais, as do Sr. Perel

�u:n�:s e�p!:����sa d��� 'As 5,30 da manhã uma �:n:i:O���l:I::ao�:!��ti� a

____

�4'" ���:o��tz�U;e�::�:�aa :��� ri casa de um pastor iJr

ta lateral aberta, danuo
então o alarme.
A POLICIA NO LOCAl.
O falo foi ccmunícsco

às autoridades da Delega
cia de Roubos e Furtos que
compareceram ao focal
iniciando as investigações.
Em contato com o Dr.

Hélio Galgnet, titular da
quela especializada. a re

por:agem apurou oue as

diligências encontram-se
em CUrso, não havendo, de

mOlhento, nenhuma pista
que forneça algo de obie
tiv,o. Com os dados _- t"Sti
dos na investigação prece
dida no Clne Rltz, espera o

Delegado Gnígnet, formar
a pista que levara a �oli
cía aos asSaltantes.
QUADRILHA AGINDO EM

FLORIAN<1POLIS
Informou ainda o Dr

Hê110 Gaignet, ede'tr e�
Florianópolis Um arromba
e,:ir, agindO cossivelmeme,
em companhia de dois ou

três cúmpliCes e que em

prega como instrumento

·NOTAS.
.

.
.

GOVÊRNO SIl'IlPLIFICOU
BENEFíCIOS DO SALARIO

FAMíLIA

Conseguir o pagamento
do satàrio-remtne, embora
devesse ser coisa normal e

sem nenhum mistério, de

mandava tempo e multa
burocracia no Estado.

Quando o sr. Celso Ra

mos assumiu o poder, ha

via por resol-ver solicita
ções datadas de 1. 953, que
dormiam a sono solto nas

gavetas da burocracia on

ctal.
O Chefe do Executivo de-

terminou a solução Imedía
tda do problema. Oom �al

disposição, têz o sr. Celso
Ramos com que tlvt!ssem
andamento e desfêcho ca

sos pendentes há muitos
anos.

O mesmo verificou-se
com relação aos avanços

São Francisco Xavier:

pecializada tem se nlovl
n.:.entndo, reali'z;alldo tnú

meras prisões de desocu
pados que ínrestam a ca-

pital.
_-

As investigaçoes sóore os

assaltes realizados ulti
mamente, prosl;eguem, e a

Polícia está de posse d

trienais.

HO��:�F:;::_cg��N- ---------------- __

TAGIOSAS
Continua o Oovêrno do

Estado firmando ccuvénros
da maior utilidade para o

povo cetannense.

Seguidamente, temos da
do ciência de acôrdos para
o fim de ampliar os índices
de gratuidade de nosso en

sino.
, Àgora, vem o EsLado de
assinar convênio com a So
ciedade Beneficente dos
Trabalhadores "Santa Ca

tarina", de rtajat para ins

talação, na sede daquela
entidade, de um hospItal
regional para o tratamenLo
de doenças infecto-conta
giosas.

AUlUENTO SAIRÁ!
Comparecendo à sede da

Associação dos Servidores
Públicos de Santa Catari

na, sábado último, o Gover
nador Celso Ramos foi alvo
de caTinhosas homenagens.
Os "barnabés" catarincnses
manifestaram aprêço ao go
vernante que se mostrou
atento aos problemas da
classe.
Na oportunidade o pri

meiro mandatário barrlga
verde reveiou que, em prin
cípio do mês de novembro
enviará mensagem à As
sembléia Legislativa do Es

tado, proponho a elevação
de vencimento do funcio
nalismo público.
O Governador do Estado

assinou ato sancionando
lei que isenta do pagamen
to de impostos, Taxas e

emolumentos a Associação
de Crêdito e Assistência
Rural de Santa Catarina;
"ACARESC".

Foi sanciollada pelo _Che
fe do Executivo Catarlnen
se a lei de nO 2828 segundo
a qual O do Estado fica
autorizado a pagar o con

sumo de lúz do asilo de

- Tudo vem para o nosso bem! Nã te queixes!
Naquele dia o batalhão em que o rapaz servia foi

mandado em perigosa missão, surpreendida pela ini
migo. Não voltou um único soldado.

Por esse mundão de Deus acontecem coisas:
xxx

O filho de Fu-Mi-Ko estava no exército e o exer
cito estava cm guerra. Fazendo exercício, o rapaz
quebrou a perna. No hospital, ao Queixar-se das do
res e do azar, foi advertido por Fo-MI-Ko devoto de

- Esqueci o feno ligado!!!

Na práia, há quarenta quilometras, a dona de ca

sa implorou:
....:.... Tomára que hoje não tenha luz lá em casa!!!

x x x

- Olalaranja! Olalaranja! Bo .. a e bara .. t.a!

Freguês, olalaranja!
O fregues quiS três dúzias. 240 mangos!
- Deixe que .escolho, bem escolhidinho!
O freguês topou e agradeceu o favor da escolha.

Quatro horas depois, na praia, vcrlficou que das 36
laranjas, 9 estavam podres.

Deixe-que-escolho -era o golpe!
x x x

O delegado, decididamente integralista, ja estava
enchelldo com aquele demagogo :::tue esquina, entu
siasmado fã da reforma agrária:

- Lute Ou não lute, cada um teni. o seu chão,
com dinheiro ou sem dinheiro! É da leI..

Ai c delegado encheu mesmo:

cadela!

- Que lei, que nada! Eu devia era te met.er nr

- Na cadela? Por que? Não fiz nada!
- Vais dizer que não és comunista?
_ Não sou mesmo!
- Que é que tu és, então?
- Sou .. coveiro!!!

Atendendo os justos e

sentidos reclamos da po

pulação de Varglnha, mu

nlcipio de Santo Amaro da

Imperatriz o governador
Celso Ramos, atravês do

decreto de nO 579 de 21 do
corrente assinado na Pas
ta da Educação vem de

crIar uma Escola Reunida

sarado catarinense.

A respeito ào último be

neficio concedido, ou seja
os Avanços Trienais des

tacamos a seguinte men

sagem de agradecimento.
Professores exercido Se

cretaria Educação Cultura

mesmo apêgo e o mesmo tem a mesma retidão da
amor pelas coisas e pelas sua personalidade. As vê
causas de Santa Catarina. zes erra. t quando acima
COm a nomeação de Rena- da consciência do julgador,
to Ramos da Silva para a a causa se transforma, pe
Secretaria sem Pasta, tem 10 poder da solidariedade
êle, indiretamente, pelo humana, na própria lei do
seu espirita público e peja coração. t assim Renato
sua consciência democrã- Ramos da Silva. É assim o

tíca, a responsabilidade de . novo líder. Seria justo, que
gerir as relações do Govêr- neste instante, lhe man

no Administrativo com o desse-mos d'aqui as rettct
oovõrno Politico, porque é tacões dos cetannenses,
inegavel que no regime re- as felicitações dos seus cor

presentattvo, as duas téses reueíonenos: as felicita
se confundem, se comple- ções dos seus amigos. Não
tam e se realisam. E o no- o taremos porém. Quere-

1 Nestes flagrantes vemos
vo Secretãrio tem todas as mos porém. Queremos ru-

alguns aspectos da recep-condições para bem sab-e gt'C a,a lugar comum e pro- cão: quando o Governador
desempenha-las. É dtnâ- oco ar. Porque seu nome

Celso Ramos usava da pa-mico, é corajoso, é honesto, também não é lugar co- lavra; quando o Governa-
é inteligente e a sua tra- mum nem protocolar. É �a- dor cumprimentava o Pre-
dição, embora para um 1'0 de.virtudes, de patrto- sídente da associação Sr.

�;;:;ce�â �e: s����s co;�� ����o en:: :u::I:�::ee� Ivo Gandolfi, por motIvo

entidade que espathou as- mos. Nosso dever é home-

��!���!a ��!:l E�:!�� :u:� �a;:l�;lt:re��:n �:n�:e��� compareceram
Associação.

que terá a denominação de aportunidade primeir.o re-
x x x

"Professor José Hlglno cebimento avanços trienais
Não faz multo, o Ilustre $enador Irineu Bornhausen, Martlne".

presidente da UDN, tentou êsse entendImento no Estado.
Já à. êyoca o PSD demonstrava, pela sua pujança,

que voltaria ao poder. Mas o seu presidente, o atual Go-
vernador Celso Ramos, reuniu o seu diretório, colheu ... _ .. _ .s. _._ .. ......__ - •

opiniões, auscultou companheiros, pesOu pronunciamen· • •
��t:d�r;:�:c��r��ioa��e����ompareceu ao encontro 50-. (onso' 'CI'O fAC _ (ru?el'ro do ru'�O acõrdo não rol passivei, mas não foi em vão: dei·.' .. J JIIIl
xou a �rova provada de que a pOlítica de Santa Catarim. VANTAGENS QUE 80' A NOS�A ,
�:r:�I�ed��t���ê�rC�:t: �: :�:�!��:Sã:.até traçada em. LINHA CONVAlR LHE OFERECE:'

E se ao nobre senador tocara a corajosa e aberta • ,
iniciativa dessa promoção, ao chefe pesseclista tocara. "ES'l'A� AS RAZÕES DF. SEK A 1:1
uma atitude de cortesia e cavalh�irismo, consentânea a PREFERIDA DO PUBLICO d
homem educado e à responsabihdade de presidente de • 1) _ Direto Florlanópol1s/São PaulO/RIo; JIIIl
partido. • 2) . _ Chegada �m São Paulo às 10,15 horas, em apena�'

No momento, nenhum: �l:posta para nova tentati- • 3) _. �h:�dU:°:S ��,;oÕ�ora.;t n Rio rAeropart., santos'
va foi objetlvada. Os pronunciamentos de udenistas ( • Dum"nt, �entrl) da Cidade), Sé ahnoç:ido e prG.:J.t1'
pessedistas não tiveram ainda uma forma provocadora , para (., serviço; •de d���s��rOlV" foram absolutamente dispensáveis, dp J

4) _. Possibilidade de regressar no mesm') dia, à tarde.•
arte gl? sr _Bt1:lS1Ho Celestino de Ollyei1:a, os_ C�Üce.JL_qu •

dando por aqui., •.

agradecem sensibilizados

-?!
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