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Ministro da Agricultura também socorre lavradores
do fomento Agricola trabalharão de ,graça

Sob a presldêne'e do Exmo. Sra. Dono Edith Gomo Apr�sCllLou Dr. Heüo
Ramos, r�unirom.se no auditório do Edifício dos Di- stmen.er, co r.o soluÇão
retarios, 05 senhores Hoyêdo Lins D. A. do LBA, imediata, a m�bil;zaçã.J
Moahir Tomé de Oliveira, do USl, Célio Cunho do dos recursos estaduais ãa

OPV, Iropuã Campelo Sessa do Pôsto de Defeso Inspetoria do Fomento
Animal, Gilberto Schoeffer do IRFA, Aroldo Caldei- Agricola para atender '1

ra do IBGE, Walter Albuquerque Araujo Superv:sor l:Olla flagelada. Tais re

Regíonol CRISC-SSR, Elias Pessoa de Carvalho CRI cursos coQn;ltam, inicial-
4-SSR, Glauco Olinger Diretor do ACARESC, Cor
rnenn Homman do ACARESC, Nereu do Vale Perei-

-

ra do DEE, Christóvõo de Andrade Franco do
ACARESC, Felix Schaeffer do IRDSV, Elcios Ma
chado Nunes do liUA.SC, Po.,lo Preis do Secretario
&0 Ag,icIoIlturo, Dr. Nelson Abreu Chefe da Caso
Civil, o D�. Hélio Pimentel Chefe de D.ivisõo do Fo
mento da Produção Vegetal, e representando' S.
Excia. o Ministro do Agricl!ltufa, o Dr. Estécic Sou
to Maior, A revníõo v isou solucionar o proble
ma das cçrtcultores que ti veram suas colheitas des
rrutdos pelos enchentes que recentemente assolaram
nosso Estado.

Tratores

das famílias rurais annst

das elas enchentes. Firull1-
rcs. nrcunuo c Estudo com

as suas despi\,as. (com

bustível, lubrlficaçâ�) Do
Ministério da Agricultura
vil·ão. também gratuita
mente, sementes de nor

tllliças e ierramentas ma-

mente .
de oito tratores cue

poderào ser cestos em ser

viçt'" imediat�mente, e mais

vinte e dois tratores que

sera:J recuperados ate fe
vereiro de 196:!. Es_::s ma

quimas trabalharão gratui
tamente para os agdicult'J-

zando, r"'ll endereçado um

cabograma. ao Ministro' da
Agricultura solicitando o

empenhO) de S. Excla· na 1
aprovação da llberar:ão do .!lI

,",u"õ que , 8",1"

80.-/1.11ctat Rural anltcnrá nas 60 .

nas &t.lngid';!'o, em eonvê-
'

nto com a LBA, visando Il.

recuperação econõn' íca das
comunidades rurats, bem � _

como a complemenLaçáQ do

nu!ds (pás, ellxada�, etc.i
c arnd-s de etvecs. aa.es
matenat-, serão dlstribui
dos »or emorsé-tmc acs

Ainda o problema das enchenles em

Rio do Si!! - Goyernador Celso Ramos
proll�dea!da a elevação do leilo da

estrada geral de Rio ,do Sul

agrtcuttcres. Ficou assen
tado o pedido ele um Cre(ji
to escectct �o Governo da
União 1)111'a reforçar o pla
no elaborado pclo grupo de
trabalho nela recuperação
,

No flagrante, O. Edith Gama Ramos, Presidente do
L�;"', ladeado pelo Dr. Hélio Pimentel, represer1tOrtte
dtD Ministr.o do Agr:culturQ, e Dr, Hélio Abro",
Chefe da Cosa Civil.

.

recursO qlÍnimo para esta,

recuperaçgc, p�� !'Jarte �o
Ministério da A,sricul.ura.

Emend·�iia 1\ prc.os 11 g()

vcrna i ente I. ;Julg:;,da in

con"tltuclollal a lei. Dene

indo o mandado.
).1andado de Scgur;,nç:l

n. 317. da comarca de rto

riunópclis, em oue e re

querente Eny Pereira do
tca.cnnento e requerirto o

Exmc Er. Govemud-r t'tr)
Eslr.cb. Relator o er. Des.

Be11l'lárl() costa.

c'. _·dU • .lU·

via I'erba, não jendo :'lavldo
e;;(ar a;:lSegiõTõ:d" fi perc.a
nência na chefl!!., Pode'ld.o
a br.ção ser preenchida e

prc'.'icta Iívrememe.
Mand�<lo de Segurançn

n. 319, da comarca de Flo
rianópolis, em Que é reque
rente Maria de LOur0.es
Medeil'os Vieira e rec!uerid"
o Exmo. Sr. ooverneacr do
El:!tado. Reldor o Sr. Dtls,
Beli,,;irio Ous_in.

�tor���:rZe:�:l�.�;'.L���;
nt.ribu:u van_:lgens e criou
16 Car9'Ofl-. se:r:>d- 1 d3 pro
mot.or e 15 de defensor pú.�
blico. A A�se'nb!éi� nâo

jX'dia emender a pro;>osra

Go'l'.ernllmental, nem II

!:iarção teria ? virtude de
ccnv�lecer o qUe era ln
c-:;n-k .uclonel. D""eqado
o mandado por 6 V[)tos CO!l
tra 4. A maior!-a entendeu

inconstitucional 2 lei, <11",
pensa-ndo -':I mêritõJ d:l
Questão.

vêl'no, por infringtlntes da
Constituição do Es ado deGOV�RNADCR emo RAMOS E A

PRA�A CE (AMBORIú

Fora r jul<:J:ado� uu�ros

mandados - de !\dcllno
Guilherme Albanaa, dis
pensado das f .Jn,:õt:; ue
extrnnumerár!o pelo Sr

secre.ãno da Agri::u!tura,
e de Wt.lclemil·:) Jose Carl-

Sauta Catarina.

Na malúritt deles li atual
Administração teve ganho
de causa, como se poderá
ver do resul.erto das deci
sões, que anctr:mo.s.
Mandado d" Se,gul'i:lnça

h. 345, da ccmaren de Flo

rianópolis, em que são ro-

�\J��ea�·it���I����Ir._O�1
Araujo e requerente o ,!i:x
mo" Sr. Governador do
Estado. Relat'()r o sr. Des.

O Governador Cebo Ra
mos dando prossegultpeJlto
ao seu prograer-a de me

Jhonn 11:1 .Pr,du de Cambo
rtú, acflb� de determinar
ao Eng. Aniles Gllalberto.
Serretâl'io EXl;!cutivo do
.PIam.eg, 9 eonstnír;âo de
um Grupo Escolar idêntico
ao qUl' vai ser cO'l1I:1trUldo
em CapOeiras.

Os Investimentos de

promoçãe turística, i-nau
gurado!:! em nosso Estado
pelo Governador Celso R9.-\

mos. cemecam a proriuzír
os rel;ul�adcs de forma tal
qUe este cartão de vHllta
dQ lll;('ral catarmense se
rá na rd!:tlr() próxirD.o,�e1e�
t.ivamente, o maior centro
de atrações n'O Estado de
Santa catarina.

Num aspecto 9�r(d, o reunião que se verificou no

-oudi�ório do Edificio dns Pire('orit,s, quando se $:Jlu
donovo o problemQ dos ogrictlltate5 que tiverom
suas colheitas 'arrasados pejas enchentes. No fla
gronte, entre outt(jS personci1idodes, D. 'Edith GOMO
Ramos, que presic.",;u o reunião, e o Dr. Hélio Pimen.
tel, Chefe da Divisão do Fomento do Produção Vege-
tal, que representou S. Excia. Dr. Estácio Souto

Maior, Ministro da Agricultura.
I

semblêln LeQi"]·.'L;":1 pn.-I

tI' cm di:;!=O:libihdd(!�,
Par-a amb::Js foi concedi·

tttr· o 1l1.:wdud'J, ..te.... acólISo
c;:;m decl.sõe� anteriores, sen
.do 'tue o 'l)t'1inei�o toi v-úr
1n(b;:a e '1) ségu�do P::;l'
u!laItlmldade de VOt._1".

Fum:ionârio estií.vel. Di·

l'�:Jr tia Boll!n de VHloi'e.�·
TI;", :rt(;lmlluO o Cal�'O 1,.'l1''r

:� 't�:i�. ����, e�:tl;'�í2�':;
c.Jllcedldo o mandai,\) por
6 votos. nara mandaI' rein-

;.,;;.pre á vangu::.rda do!; n:).�:>o; ai.i.têmi

C:il-. Dlo�imen�.Js .dC C�itL·l" 're<;ol\t(!l! fifi I.�lt· a_ rIbalta elli razao ,'l';l St:f de lima

RENATO BARBOSA .�: 'sto����a e�:�c:����m�0:�1. l�_���'�U;��:�: I

A despeito de seI' o profissionalismo deza de verdadeim vocaçã'J artistlca,
teatral meio tie vida .tão ,honesto como- contente consigo e, portanto, feliz.
outro qualquer, ao verqti.do � (,I1)c. contt;:l
o mesmo··ain�� se ergue; fo B�á%.,�r'��- Ro.s,ita :romás Lopes ingressou, w'm

ta' r�Smtente-:' a eli�SSg.de fl\-lSO Pt.c.cóll'- bem, np Jll'ofissionalisl1lO te:ltrl'l,l, Es

ceifó, ;f!ilh� '-"de fa'milia 'Q1:l-0 .s�·l'el:h:ir� trelQu, :l1'q': Rio, há pouco, bast:lIHd pro

p��o ei�i'ciel(J de tão -Ob're e belt::-'O;:'��issôrameit.e.
Pertencendo a lima '(b.i

!?�paçãQ, _1>assav{l. a, spI' ·(lÍhada.
.

·�:�s ant.il5· s c conheCidas lamillas 1,):';).-

oorva. !,'l.,,;comcçal', PJ;!�os, �i'õprJos:; €'l1a:;, - ,elemento de gl'andt! n:il'\'O

�tes. Nacia • .;.o�st,�nte;· ,ç�iStlaftl,
.

e-
_ .. . .ê'!�l_niesmo -, tomou o teâtl'O como

por detrás dos prosc'êníos, casais, rêgula- �plOllssão. ?.;
res e famílla� respeitiwels,

�

� --��-

.� . A lindli Germalm Deld,llIal'a, fllha do

O be.sUllLo Insuportável co r,anço co- not�yel petÜãtra Professo:' Rina�(io Df'-

:;��l, �ài�r:::. ::ra:I�;�:o:t, a{��;j�: �::�st;�b�o��als�be��t�:��o I��:)���n�:
'��rto 1A:mado)i' tão prematura�ente sem <::Iu� ehl na(b. ao-

�pareclda, fez do teatro e do, (lIncnl.l se sentl:;se �hmlnulda

tf.\i;1ceses razáo suprema
....

de uml1.· exis� E dai?

t�).ta trallsboL'dante de talento, de· g.a-
ç:a;. de beleza c de amor. .. ...

I f .1
.. - �. con��ciÓO:S- �o�cna citar ,numeLos. JU-

Prosseguiu, impávldo e irreveL'siv�l, o t.t�j\· proflssao da ribalt.r. e aLlvidanc

���::rl:'::il��ra�o�ar:o��p���el:I����jl��' :1�!.��n:�s�;��e:d�ti�: ��u'���ael��. ���
_ ,ceI' obstli.culos aparentemen.te insupm'- abraça-la e segui-la com honestidade.

I táveis de uma educação defeituosa, sem Mas, cuidado com ela. que e a mui::; dl

consonância alguma com as solicita- fi.c�l e ârdua das ,�ro!iss�es. Moliere já.
ções da vida atual. dizia que o SUphClO 'l1uxilT!� dll 3t"r

I Com personalidade, coragem e muita ����!�� i��O�::�:�h:l' so�;eon(���°'1.���� ��:

�
I intellgência, et:il;a adot'itvcl f�gurinha de cima, a cnt!çe, de um estúpjdJ, ou ele U'l1
I Saxc, _ leve, graciosa, esplrltualíssima imbeciL,.

I -, que é ElIsabeth Gallotti, enfrentou,
com rel:iolução e em que pese sua apa- Se incluimos o Teàtro nn. cOn1t,cslção

I rente fragllidadc, êsse mundo de incom- universitária brasileira. como adll1!t.!r-se

preensiveis dimensões, que é certa supos- reserv<õ, em face dos Que o estudaram. e

i ta formação brasileira... Fez-se atriz. estudam, realizando-o como pnlfissi.'l.')?

.1, Poderia se ter feito normalista, advoga- Qual a -justificativa, para o pl'irnarls!1'J:)

da, medica, assistente social, licenciada cultural de muita gente, 1e s� olha�em

: em Filosofia, funcloná.ria pública, motiis- com olhos diferentes as heSltilçÕeS �\o

i ta, Ou religiosa. Como anonimo e<;getn.;lor amadorismo e as afirmações do prolls-

I ��O�::�h�s aP���e7:: ::ejO�ee: at:aed:� ��:t�!:��: �ue p��Ss��ii:r se�á per���;o��
i cantadora atriz, _ tUha e neta de ve- farmácia, desprezando o farmaceutlco

I iho� • pl't'?'idm, amigos. lô' zabeth para diplomado?

I
mim honra sua geração, conquist.ando, -----

apenas pelas a'los e reCJ 'he::idos m ..,· Como modesto professor unl\'ersltâ-

.
�.:.:.s. a asc ••:c.ellte poslç>Í,) c(}Uqllistada rio, transfiro o problema em apreço âs

_ liberta de quaisquer .)utros fatores e gerações nascentes, na certczrt de q'-le

influências _, no bom :eàt;'o nacionaL elas �ontinuarão a esbater as né'lOas qhe

I ainda algodôam certa falsa 'll(Jral, nl)

'�� . �:ld�eP:I���c�na�IV!S�!�I�� .���ica;�·�N���:--�o.::��_á g�����S!OD:: �,re��;[ .s;' f'��
�-

�;,n�i��.����:.�.;ta dOs�!�ie.,�:��;di��I��:���, :r:�i�J��,�el:�:.n::�loV�;líi:.ri�� wnj�j,r

FALSO PRECONCEITO DIA 6 Df DEZEMBRO "FESTIVAL
PAPAI NOEl"

DEP. ANTONIO ALMEle!.:

Armazem I de Trigo
Tangará oferece

DAKIR POLIDORO E A RADIO GUARU

JA' APRESENTAM: CAREQUINHA, FRÉD,

Zl]MBl, MEIO-QUILO E GILBERTO

FIALHO

Man.dado de Segurança

em.n. 396. da Comarca d,! Flo
rianópOlis, em (!ue é re

querellte Curiguassü Bor-
ges de Cal'v:tlho e ou' ros e »

requerido o Exmo. Sr. 00- .

p�rlgi"Avernador do Estad'O.\ Rela· .... U

to��,:;� �:' Vi;;,:::;:� PmvidêRdils jUlllo M:niílm ea Allri
LeI n. 2.529 de 28-11-60, qUe S

::�t.ab:�:��u�����e�:I;e��: cultura
Julgada 'à. iei Jnc'onstJt.'U- O dePutado Anton:":) Al- Monteiro
clonaI. De�legado o man- meida, lider do PSD na DD. MiI'!i::,tro Ag-l'icultu-

dado(), Assembleia, na sessão de ra. Brasília, DF.

Mal1dad,.. <ie Seguran�'i 14 do corrente, ocuPcu a.

n. �20 da Comarcl! de Tan. tribuna para se raferir ao

gará, enl que é requerente sérIo e !)erman€nte perigo
Dllnil!!:) AJe:o:::andre Forna� que ofereCera erm8zêm de
zari e requerido o Eqmo. �rig.:) C':lns�ruido na via
St', Gover�lador do .Est'lno. principal de Tangara, (!ue
Relator. o SI'. Des. Vitor LI- se enc.:Jntra fendid-o,' aba-

Tenho renra levaI' co�

nheci!llento vossa exc'�Iên_
cig, �ue esta Assem"lf(.!o.
Le!?,h::lativa, se,.:;â-, h1,ie
aprovcu requerimento au�
�oria deputado Antonio AI

meid"', lid.er bancada. Pe.s�

sedista, senrido f::l'lD"IlI"I'_
lhe veemente topelo urgen
tes !)l'ovidênClag pal'a Ime_
diata autorizaçãc, pClra de
molição ,um dt"s prédios
arm"lzém tr!{j','.' em Constril
çql' uar'", centr""l sede Il;U

nicipio Tangarâ, abando
nada hã muito tempo, cuja
CONtl'ucão fe,ndlda com

serio abalo sua estrutura
esta c,nstituindo perig:)so
risco vida �-:-anseullte�
principal via pública. T.o

m�m;)s liberdade sugerir
vinda imediata pessõa au�

t�rizada esse ministério a

fi�·' e"Har Con"e�uências
lamen�1.veis. Atenciosas
saudaçõ,es deputadc, JOão
Fstiv.,let. Pires - Pr.esl
dente".

ma.

EScrivão da Delegacia de
lando seriamente a estru
tura daou:'!la construçã:l,
abandonada há temp('. O
al'm9,zém em questâ.o, ccn
forme Ob8úl'VrU .Q parlamen
t.ar pessedigta, oferece, nas

condições em QUe se en

contra, enorme Perigo aos

transeuntes.
.

Pagamento ao

funcionalismo
Â foto fixo (I flogrolit'l! efl' (J'ue aparecem o radialis'
t:J Dok!;r Polidoro, da R1i-di(l Guorujó de Florianópo_
lis c o famoso PQ!ho50 Carequinha após as epresen-

_L �:I��:S ü�t�:oE��lrV:c�s�: d:R��oN:n�/er::::�%�doo p�:
grama "A Hora do Despertador". O que f-Drom os

apresentações e o stieesso do promoçóo estão estam

pados nos fisionomias de Dokir Polidora e de Care-
quinha no foto 00 alto fixado por W. Anocleto.

No próxim.o dia 20 o Te

souro do Estado catará in1- Acll�ntou qUe referida
aO ccllstrução lfüdada h! oi

b OU dez anoS, já merece-

ciando o pagament."
fUncionalirsmo Estadual.

Receberão !ôeus ve -r.,.;._
ment'Os r.elat.ivos ao mês
de novembro na próxima
segunda-feira, (IS funcio�
narios do Palaclo do Go

vêI1;1 ....
, Secretarias de Es

tado, Secretaries de Es\a
do, Tribunal de Justiça,;
Juízes de l.a, 2.a, 3.a e 4,a

Veras, ProcuraMria Geral

do Est'ldo (Ministérb Pu

blico) 1>'')rum da Capital,
Consult.oria Jurídica, Tri
bunal de Contas, Con�ado
_lia Geral 'k'l Estado, PrrCIl
!·"dcri.j! �l:;-'isL:d -:"J !5st:..Uú,
.1:e!ôoJ:l.i·o.. 'de, Ei:;ta...\J, ê AI;

""'........�IiJlij!iili''''',''''''bM.�lj�

ra atenção da Câ:r ara Mu

nicipal, que endereçou ao

tLulsr c.a Pasta da A�:ri

cultura mensagem solici
tando !)rovldências a f:.m de
qUe o arma1zém em Ques�
tão nã:) ofereça mais cui
dados. O líder do PTB, sr.
Evihislo Caon, em aparte,
confirmou as observações
d� sr. Ant.onio Almeida
que sclicitou à Mesa a re�
mos" da "gulnt,

m,nsa-I
'

;\�if.)t;i� .;�:.�' �TI,

A petizada de Florianó

pOlis vivera novamente

momentos de intensa ide
gria por ocasião de mais
uma apresentação de Ca
requinha eJ;r') n.ossa Capital
n'O 9róximo dia 6 de de
zembto na promoção idea
lizada por Dakir Polidora

nossa Ca-pltal naquele dia,
numa fel:!ta monstro a ter

lugar no "Maracanãzlnho
de Florianópolis", o Esta
dia da FAC, além de exi�
biçôes no Teatr.o Alvaro
de Carvalho e palcQ-audI
Mrlo da Rádio Guar�ã.
Os Ingres�.()s para as apre

sentações de CAREQ'üINRA
em nesSa CRopital serã'O
colocados a venda a partir
Q8 amanhã, :::;égullcia-feh'u,

du Rádio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 TREi\I ELJo';l'R1CO-
Ed;_]ardo Luiz Antonio da
Cunha - R Benjamim
consjant, 1391 _ CAPI-
TAL Apt," I

.

I \8fCICU:'1'.-\ C.uôl -

Mnrin Reg;iJw Furlun -

R. São João. 52!) OLIM
PIA (SP)

cn.vxue CON('('nSO
r-rv.r-o:«:

São paulo, 12 de novembro
Lip rem20 _ Ali senhoras dr. Muniz de Ara.

_.:{ _ x _ gáo. dr. Arruando Valeria de Assis e JI'.

10 __ Quem será a nova Gl:FT'OUr rlJ. Joaquim lVI.lc'lil'a Neves. em._ nCIIU' '.1
C:dao\!? "a noite ele vnuc e r:i.ll[·) rre Assoctacào Calarinense da Legtàc Brasilei

ra de Asststênctn, doou Importuncta 'L

auxilia

nlellino HUMBERTO

ctnquenta c quatro mil cruzeiros,

aos flagelados.
_�x_x_ , CUr.lPANHIA BRASllllRA

PC',SAMENTQ DO DIA' A '''''d"'''11 nOVIDADES DDCtlRAS
de ac\q::rir nome, �r:eparavr.; ,I t \\

Sra. Kuschenka do R�s�:-;:;o�lí�io'
"Muitos- filhos (210 teve 18), um trobalh? árduo no

roca e comida simples nôo permitem pensar em

(I-""...,-('Is" _ A Sto. I. Teropni, de Roma, no seu

J 08.0 aniversário declarou: "Poro mim cs homens

��,'If)'O:: Iv,al'l1 roeu i.'" eu 09rOG�ço minha longo vice.

Transcorre á no dia de amanhá mais um ani
versúr!o de g:.lunte men.no Humber-to Ferreiro, filho
do Sra. Díl zo Ferreiro

O aniversariante no dia de hoje oferece-o
no ccso d�s seus vOV.JS, uma louro meso de J.Jc.:::>
com quc-ono's.

Ar> Humbertmho os n['l';SOS vr:tr!, de felicidades
SRTA, WA�DA MARIA NUNES PIRES
CCIll r eç.sru.rncs em dota de hoje.

norclicro da genTil e oreododo
htho do sr, moior António

Nunes Pires e de sua exmo. esposo sro. Vondo Ptres
A nctol.c.cnte "0 lS fAi../u· tormutc os m .... :�

UMA PROMOCÁO DOS
DELICIOSOS CHICl F.:S ;)E SOu,

dezembro na c.cgnnte sotréc no , S.Ú),..�

do Cmne Doze de A:W:>to será :>v mtada

j.l
nova Glamuur da ctuade.

--�:- x-

li - A bout.ique �ane Modas conü

< nt�
com a C:J.mpanha dos' C'1",(;(,� o;

ordeutes vetes de teüc.do-íes pedindo a Deus que es

to duro �� re.1rOOLiZO por mu,TOS on,», paro cl.rqric de
seus familiares..

sr, JOÃO CUNH '\ 00 foto de ter sempre comido e bebido com mode
rccõo e 00 meu trcbolho" Até o idade de 75 anos

ela' ev-arceu o profissõo de enfermeiro em hospitais
e ainda hoje atende o rho-nodos particulares. -

um coonec.oo mecnco +rcncês. instado por colegas

Por Walter Longe,
N° 225

Michael Folkner , .rm aprendiz comerció-ic, d�l
cidade de Munique, de J 7 anos de idade, oreso p-ar
roubes etctoodos em diversas igrejas, num total de
55, declorov perante o JUIZ haver L;:n enqono no ccn

togem, pois que, 0.:010 suo cento, pelo menos 90 ve

ZC� ccnseço:u roubar os igrejas, scb o "orotecõo d-
1\ltissimo e o ajuda de Deus" O rapaz, que foi con
denado a um ano de prisõo, ainda contou que, an

tes de comeTer os rC..Ibes, sempre se ajoelhava ante
o clto� rOQando o Deus que nào permitisse s�r pre-
saI

-

por ocasião do seu 90.0 aniversário, poro ·fs('·rrv(�i'

alguma coisa, reto as rczoe, LI"" .>�'" ._, ..... � .... ,�_. �_'"

ovençc otqumc, prometeu otendé-los. Aoós a SUQ

morte, encuntrar,_-.ll um,.iolhete, com o seguinte tí

tlltO - "O que fazer poro ter vida longo com sO\J
de" O livre ,õ"stova cheio de folhas em bronco.
,

Na última estavam escritos estas palavras: "Paro
ter vida longo: conservar O caueça rre�ca, O verlrre

livre, os pés quentes e zombar dos médicos"

E-nos grato csstnolor mais um aniversário na

t-Hcto do sr. Jeão Cunha gerente da Padaria Foqui
nho e pessoa muito relacionada em nossos meios 50

CIOIS

Ao cniversórionte nossos feltcttocões.
DR. PERCY JOÃO DE BORBA

Aniversariou d.o I.� do corrente, o Dr
Joõo ,-Ir� Borba

Percv

O renomado ps{quiótra recebeu anteontem,
emb.:Jra tarde, Imoo pre_,mte do Corpo Social do Ins
tituto D. Pedro II desta Capital, de cujo Inst.ituição
foz porte do Corpo' Médiço.

Ao Dr. Percy, os' do Instituto D. Pedro II soo
mui gratos ao render esta modesto homenagem, po
rém, sincero nas convicções d2 ter, no rói de seu:.

amigos, UM GR.ANDE AMIGO
Aceit2 poiS, Dr, Pel'cy, com o devotado admi·

rocõo q'..Ie lhe dediclm os Membros'do Corpo Social,
os mais afetuesos parebens

Ethel Reddon, rica solteirona de 80 anos ce
idade, entes de me>rrer dr!lxou porte de sua fortuna
poro três funcionários de um banco d2 Londres, pe
los gentilezds e atenções com que sempre a haviam
trotado, conforme declarou em seu testamento.

o mais velho jornal do mundo é, 00 que se afir
mo, o "Th2 London Gazette"; foi fundado em 1665
poro divulgar os atos do Rei Carlos II, em canse-

quêncic. do grande epidemia de Lonures o jornal
mudou-se para Oxford. Em 1666 o London G:JZette
publicou o unico relato ocular do grande incêndio
que destruiu metade do cidod2 de Londres. Qesde
então o velho jornal vem circulando sem interrup
çõo, durante quase trezentos anos, tendo sido, al
gumas vezes o jornal mais importante do lnglot,erra.
Ainda hoje aparece duo's vezes por semana, consti
tuindo, ainda, o veiculo de anuncias oficiais e avi
sos legais.

CuidGdc com dietas poro emagr�cer! Cerco de
2 mil mulheres suecos estivérom o morte por terem
recorrido à dietas de emagrecimento, sem previa
consulto a um médico, Assim anuncio uma 2statis
�ica publ icado.

Agradecim�nto
g(ade�i���;�Çltod;o ��I;��ia���� l�o:�i�!Ú;�i�eOr�:r��
e Irmãs do Hospital de Caridade Dela dedicado as

sistência e conforto .que proporcionaram oos ull;
mos mCrT�nt·os do seu querido filho e irmào.

Como ficar velho} Uma revist.o alemã publi
ca

I

alguns exemplos: Kerunsky, 100 anos, um agl'i,
cuHcr russo que ainda trabalha com Dá e enxad-:l
"Agradeco o minha idade 00 trabalho '00 ar fresco
fumando o meu cachimbinho, tomando um Wod-
ka e tendo uma vida familiar feliz." Tom Rickner Mó companhia! O juiz: "Tenho o impressãoce Nebraska, USA., declarou por ocasião do seu que o má companhia estó �2rdendo você" O ocu-
1150 aniversario: "Minha lenga vida atribuo único" soda: "Isto é uma coisa que' o Sennot"podéldetidlr.
mente ao foto de ter podido sempre fumar, comer Senhor juiz, porque até hoje só frequentei juizados
e beber tonto quanto eu' queria. "Enquanto (lue e delegacias de policio"A família de Nilson Mafra agradece sensibi- Jim littler de Ilinois contou 00 reporr2r o se?uinte: _ _ _ _ _ ,lizClda a todos que o c�'nfortaram no doloroso tran- "Se ccnsegui chegar aos 102 anos sem ficar doente, Uma frase C21ebre pronunciado Dela o.dvogadose por que passaram e convido os parentes e amigQ� 6 porq'_le sempre me levanlei da mesa com fo- Humberto Teles, 00 def rl�� u miserável assassi-

roce. <tistirem a mi�o de 70 &0 aUe farércelebmr "'tY1e'J' �on ::r"fi§t!lfiiãr.n CI�Kopsfo(/r, Afrlco dõ5üf, no: 'Ee matoll porqLle estClva çom-fome' Os Scnha ..22 ciD COlrente as í 30 horas na diZ 1"'( che�od.o aos jaZ cnos porque1'rlunco se res, jurqdos noc sobem I? que e"fom.'.' ,.o que os Se-Por mais este����. �eli���o,.�;.��_.�:«�!Qlo:d9J.h<;:,.'��'.M.t1J��'i,fi�b�r"(I'��iii��it..����m��t�o�,�qd��_�,rt'I-W�:5!fbUftf��fm���

Moe_. irmàos, tios e demais parentes de Nil
son Mafra, penhoradamente agradecem o todo"
que os confortaram e os auxiliaram nos momentos
dolorosos porque passaram pelo seu trágico faleci
mento acorrido o 16 do corrente.

ELIXIR DE NOCUEIRA
o GRANDE DEPURA.1'IVO DO S,IN(;/IF.

QUE ENGORDA E FORTALEC,;

:i venera em tocas as Farmácias ,e Drugnrras .to Bl'ftsU

FESTIVIDADES DE SANTA CATARINA,
VIRGEM E MA'RTlR, PALlROHRA DA

AROUIDIOCESE E DO ESTAnO
EIlITt\L DE CONVOC.\(/Ml

Dom Jcnqunu Domingues de Oliveira. pai' mercê
de Dens c da Santa. Sé Apostólica. Arcebispo Mctrono
ütano, Pr(']ado Doméstico. Assistente ao sono Pontifí-
cio. etc.. II'" •

t\os que o presente Edital virem, snudaeãc, pnz
c hênçáo em Jesus Ortsto

Fazemos saber que, de acôrdo com a praxe estribe
rectcra e a ptednde dos fiéis, celebrar-se-á no dia 2:> r,o
corrente. feriada estadual por oecrcto-tci de 12 rto ju
lho no 193U, a festividade de Santa Catartna, vtrgnru "

M:'trbir Padrccf rn (la Arquidiocese e do Estado. pela mo-

do qtrc segue:
I --;- As 10 horas. SOLENE MISSA PONTIFICAL,
2 -- A� 16 horas, PROCISSAQ r om a Imagem ,!e

Snntn Cutr.r.nn. para a qual Iicruu ccnvcr-adns tôd;\s as

entidades c instlttucôes católicas cesta Capf tn! que ne

la novcráo tornar parte, designadamente pela seguInte
to: ma e nesta ordem:

Cruz prorcsstunnl. Grupo de anjinhos. Colégio Co-

mcêo .dc .rcsus, Asilo ele órfãs. Cruzadlnhos. r:ongreg�-
ções Mnrin��:ss:���il�:;:�illl��S�c��{:: Cl�e C��'�l\��I:i:�.

omcâo. Ordem Terceira Femlrunn. l\l;io
Cntólíca Abrtgc ele Menores. Coléglb cnjarmcn-c.
congreg�çôc� xturtsuios Masculinas. jrmnndndes, Or

dem Terceira Mnscultua. Carro Triunfal. Clero. Pálio.
Brmdas de Música !! povo.

Antes da supra-mencionada hora as referidas A�

socíacôes e entidades se reurürão dentro e no adro da

Catedral, aguardando cada uma o lugar que lhe rôr re
servado e competir no préstito.

cede asaocrecêc deverá apresentar-se com os res

pectivos estancnrtes e distintivos.
O présttto desftlarácontinua, lenta é ininterrupta

mente, lato é, sem qualquer parada nem interrupeüo na

marcha. ao sinal do Diretor

0:-; h'is e famílias que n5.o puderem acompanhar
a procis�áo det'cl'[;o po�tar-se nos pnsseios dns ruas Gil

t.njeto p::ra al',:htil'cm à sua passagem.
O PL'l:.\tito obceleceul o seguinte itlncrârio: Praça

15 II:>.do du Palaciol, Ruas Felipe Schmidi, Deodoro,
Vid:::.1 RRmo�, Arcipreste Paiva, Praça Pereira Oliveira
f1aclo do Ipase,l Rua Ariita Garibaldi, Av. Hercillo Luz,
Rua Fel'l1undo lIIaehado e Catedral.

As V:'H:J.S do P,ilio serão carl'l�ga.das pelas mcl'('-

tíssimas Autorlelades especialmente convidadas. I�
PaI'U n solene procissão convidam-se todos os fieis �

e a população em geraL
Sendo costume. aliás, muito louvnvel � piedow, cn

feitarem e ornamentarem os fieis as ruas e facilada5
r!a.<; casas em circunstâncias semelhantes, o mesmo se

pede e espera por ocasião da procisãa de Santa Catari
na, gloriosa Padroeira. da Arquidiocese e do Estado.

Desde já hipotecamos bênçã�s a todos quantos ele

qualquer modo concorrerem para o bl'ilho da prOcissão
ela excelsa· Padroeira.

NOTA: _ Desejando a Arquidiocese associar-sr.
p'."azeil'osamentc. ao DIA DA AÇÃO DE GRAÇAS. que'
vem empolgando o Brasil e aproveitando o granee
concurso de fíris e a presença das merctissimas Auto
ridades, será a pt'Ocissão encerrada com o solene can
to do TE DEUM, em açào de graças a Dcus pelos benc�
fieios com tanta liberalidade recebidos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Milhiío de cruzeiros em

Prêmios para Você no

OR'TEIO 'MILIONARIO
..

/
,

(Carta Pf\!,)llV� 319.

Veja como é tacil
concorrer

Veja o que você
pode ganhar t

1.0 Prêmio 1 REFlUGERADOR
2° " '1 SALA DE JANTAR
3° " 1 DORMITÓRIO
4." " 1 COPA
5° " I GRUPO ESTOFADO
6° " 1 MÁQUINA D,E COSTURA
7." " 1 FOGÃO •

8° " I RÁDIO
90 " 1 POLTRONA·CAMA
lO." " 1 RÁDIO PORTATTL
11.° "�1 ENCERADEIRA
12° " 1 LIQUIDIFICADOR
1:)0 " 1 TAPE1'E
14° " 1 APARÊLIlO DE JANTAI:
15° " 1 ENXOVAL P/HOMEM
16.0 " 1 ENXOVAL P/NOIVA
h,o ". 2 ROUPAS SPARTA'
18° " 1 ROUPA BARKI
19° " 1 LUSTRE DE PÊ
20.0 " 1 ROUPA SPARTA

Basta efetuar suas

compras eur qualquer
Loja de A Modelar, in- ,

clusive na popularíssi-
ma Grutinba, no va-

!

lôr de Cr$ 3.000,00 à

vista ou de CrS
6.000,00 a prazo e

voe ê receberá UI11

cupão numerado que

lhe dará direito de

concorrer a 20 GRAN·

DES PREMIOS repre

sentados por 70 VA.

LIOSOS ARTIGOS:

Seja lam�ém um �os lelizaroos e a�roveile as exce�cíonais olel'las �e �alal ��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HlAT.l':. -IltA ílí - lmiüiúE S{,It,Ú LÍ'! hfJiEFíCIO DOS fLII.GE!.,ADOS. "SHOW" IllUSICAL COM ARTISTAS DA CIDADE - MESl,.S
r RIA MUtI-ER.

I, TRl!:S )

AZE\'EI)O CAPISTHANO
Passaran�-se muitos dias antes que eu voltasse nova

mente ao quartel. Naquela manhã. quando para lá me di

rigi. perguntava-me ainda: aquela decadcncia. a irrespon
sabilidade o relaxamento. o ft'acaSSO patente naquele
ab::tndor{o, naquelas ruínas. era politica ou esporte? Ha

viam realmente politizado a Policia e por isSO a COI'pora
ção perdC\1 o elan. estava INda. amolcntndn, dlspliclmtr.
Dai a decadênda vizívcl. - daí as ruínas daquela qllfHIl'a,
o clcMlparecimenlo ou sala de esgrima. o mufo o bolol' in

vad�ndo tudo. Como co:unchos êles roiam destruindo o

pL'óprlo abrigo que uma vez destruido destrui-las-la tam-

bém. II
Foi nessa alturas dos meus p('nsamentos que entrei

no quartel.
Dcus santo! Aquilo até parecia milagre. Li de cima ('ti,

\'i uma quadra integra le tenista5 jogando. um p:lvilhllO
renovado, um estádio limpo, Como? Como l'.ll tão pouco

tempo? ,

Havia vida, At2 no próprio a!' havia vibrações de cn-
'

tuziasmo de seiva, � fôrça,
Lindo_ .

Aquela' Corporaçáo deprimida e amolecida pelo virus

de um pariidarjsmo que a poliLlzara afastando-a das. suas

verdadeiras finalidades, reagiu de maneira surpreendente
os prmeiros sopros de revitalização injetados pelas seus

veteranos oficiais aqueles mesmos que a serviram numa

época, de glórias quando a elevaram ao apogeu tornando-a

estrela de primeira grande�m nos esportes e na sociedade

catarinense.

Foi ali. ante h. lransfonnação exlraol'dlnada, que êste

humilde projeto de reporter como a politica póde numa

instituição promover altos e baixos de sérIas consequên
cias.

Sobejas razão tem o CapItão X, pois esta reportagem
na quadra de tenls colheu liÇão pni.tica, que agora oferece

ao leitor, de como deveni. julgar os homens públicos e as

agremiaçõcs partidárias que integram.
É ... o esporte nã\) póde excluir a politica. Até ai hi

Que saber escolher. Medite a juventude catarinense nesse

setor tão :J.bandonado nesses dez anos de naufrágio es

portivo
Leitor! Esportista! foi maravilhoso. Tenista, você está

de parabens. vã lã! Vá ver que algo de bom aconteceu.

Aquela Quadra decrepita e triste está renovada e está be
la c .�orrira pa:'a você.

Bem dizem que o bom rei não é nquele que é bom ('111

"i m:ts o Que sabe escolher os seus ministros. Certo o Ca
I pi'tão X quando dIsse que Celso sabia escolher. Quando
escolheu Lura e com êle lima. equipe responsitveJ e capaz.
dinâmica e eficiel1te, tão eficiente quc ali, pulando nos

olhos da gente, estava a prova provada que em ritmo nin
da mais ascelerado do que os outros para dC'stl'uir, cl('s
estão recuperando não só os esportes mas todn- a Policia

_•••" __�::"::=:-::;;;;;:;;;;::;;;==-o.;M�Ui�J.: do Estado ..

--CENTRO -

Cine 3Ãíl JOSE
-- B A i II R G S

Cine GLOR!AFONE: 36�6
às lO h�, - Mntluada _

às 1 I
� hs, _ Matlnée
QUEM �I\BI'; S.-\BE!

Violeta Ferraz - CautIano - cm,

Cen"ura ate 5 anos
ú<;3 34_7 -O Ih

Sam Montiel - Jorge Mistral _ em:

CAUi\-JI�i\-1 DE RONI),\

8..; 2 I
� hs

violeta Ferraz - Catlllano - cm,
QtE!\! EABE SAnE!

Censura até 5 anos

il,.: 41� - 7 O hs.
Brigitte Bardlt
Stephen B�yd
Alida Val!i em:

VINGANÇA DE MULHER

crnemescooe - Ea�tmanC(Jlnr
Censura até IR

Fon J: 6�52

zastmancotor
- censura eco 14 anos -

Cine I!UZ
:-'o-:-�t<:: "':;":'

às2-4-7-0hs,
JI'f! Chnndler - Pess Parker - Nicolc

Ma,tr('y - t!m:
NA ARi\-B.DILIIA I)OS F.\SCI·:"-OR.\S

Cine IMPERIO
x- r!{jõ" (\.h ""II". ,,��I:)

às 21 � h.�.
!\LHH'iz;o A ena _ Gillvan:l. u"llI _ êm:

I>U�HOS DE enxvo

Cen-um até 10 anos
ás a h,�,

TecnicI,lor

ATENÇÃO! Em te-clas a,� sessões de

HOJE, em todos oa cinemas aumento I!('
crs 10,00 o l' ('adI! ingres�l), ')I'Ó ;,;Ig-C
Iudcs das enchçll·es nn Vale de Itahti

1.0 Filmc

Do.nid], rieior ro r-m:
iI"IüU-IER!':S :: -1CARCERADAS

2_O Filme
Maurtalc Arena _ Gi0vann R'llll - cm:

PU]'I;/-fOS I)E I;.�,\VO
CCI:slIr/\ a'.é 18 unos

C:ne HAJA (S. Juse)

tine ROXY

às 2 hs,
1). W, j'Iscbor _ em:

PETER VOSS, LADR},O DE MILHÕES
Ea.�tm<lnColor

Censur(l até 5 anos

às 7 l.� h,.:. Jo�é Mariano FCho _ Margnrida
II James ,\I'nl'_�': Cardoso - em:

Har'rv CareY .rr. em: .\ Pl1t:llF.HU MI'>S.\
ATffiAR PARA MATAR Um pOema de le:·lIura. p;I!'a o �eu �' ..

21 Gil \tldal - A�I'C<; L"urent - em:

PECADO DA .JUVENTUDE 2 - 5 - 8 h�.

Censura ate 18 Outro filme ,:e LIMi\ BA_-:RETO.

HOJE

NO

(lHE GLÓRIA

às

4 Yz - 7 - 9 hs.

Reflexo' UI Devolvida ao

Município
Eudoro Augusto de Souza,

Saben,lo (]u(> O Munlciplo
de Pre"lllcntc Geiül1n rei

vindic;Jnl�" a dcvolução de

mn motoniveladora r.,t!r�·

da ile";tllllente pelo E..:tndo

e!T' 19fi4, o !!overnndor
Celso R:lmos se comprome
teu a devolvê·la após eleI
to·

Você pode lazer um semestre
de estudos em seis semanas

asstsunoo aos

CVRSOS INTENSJYOS DE J�GLI'I:S

Inicio dia 8 de Janeiro

rnstnuto Brasil-Estados Unidos
E,!. Zahla, 60 Andar fone 2390

22 _"1.1 __

SALÃO PRIMAVERA
Rua Crispim Miro, 67 - Tel.: 3665

MANICURE - PEDICURE _ PERMANENTES
A FRIO E A QUENTE _ CORTES DE CABELO
E PENTEADOS.

Profissionais Ivone, Wondo e lolanda atendem com

prestezo e orencõo
Hora marcado pejo telefone: 3"'65,

ENDEREÇO
}\ IL4.r.\"IIA DAS BICICLETAS, fica na nun :

Conselheiro Mafra n.(I 15�, ne um lado a sua

secção de I>EÇ,-\S 1': ACESSO lUOS, c do outro .li.

seccão de I'INTllRM; E CON('F;HTOS. -

Tcl('fonf': 3137.

DDENÇAS INTERNAS - CORA(ÃO
&R. OTAViO BESSA JR.

Com u.ee anos etc prática no HospHal de New Vor\;:

Boston.
9 - 11 - rn-uuuc dos rsnncartos

CLUSE DOZE DE AGOSTO
APRESENTA 25 DE NOVEMBRO-
RAUL DE BARROS _ "Trombone de Ouro d·,

Brf'siJ" e suo Orque"tra, exclusivo do Rádio N..,rionn!
e_Cinem'l Brasileiro E UM MONUMENTAL SHO\-\'

MESAS i) VENDA NA SECRETARIA.

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

rnRfiB[N� nos HNI�l�S

O====-""=====-""'=="',"'o:-;"'·,=,"',,"'(,"'nd"'O'" futuras reCla!"l1açu('�

Coluna firmas que venham a ser prejudicad:'l'.
pnr fôrça. da isenção c'Sncedida.

Realmente, se o Estado, por desco_
nhectmento da existência de tôdas as in

If · I
dúst.rtas instaladas em seu terdtôrlo

ISCa con.eder isenção para uma indústria .ir:
existente, estará cometendo flar,I'a'llf
injustiça contra esta, que tern corno eOIl_
r-crrontc uma outra levando a vanta!!('l'l
de não pagar o IVC e, consequentemente
>1..'1 taxas adicionais.

Está o decreto n. SF-19-1Q-Glj61 noJ'
teceo dentro do principio de Justica trt.,
butárln . isto c, de não se concede!' pl'i.
,'ilé'giOs para uma ali grupo de ucssous
O que a lei visa ao isentar as Indús�l'i:l,s
novas é dar incentivo aos cannets snun,
dos fora do território catartnense. nara
que atravessem nossas fronteiras e v('.

nnam enriquecer nosso parque ínrtus,
triaL Isenta!' firmas cuja mdústrtn .i
tenha similares no Estado, seria fl'rlr

Ati Kardcc de Melo

ISENQAO PARA INDÚSTRIAS AINDA

NAO EXPLORADAS NO ESTADO
O Diário Oficial do Estado de 3 do

corrente, publica o Decreto nv .

SF-19-10-61j569 que instituí normas re

ferentes ao procedimento dos pedtctos de

isenção do imposto sõcre vendas e con

signecoes. para produtos de índustrtas

.li{!{ll'I, não exulo.adas no Esta'.:'1,
O Decreto diz. em seu art, 1°; "Para

uns ue H.!-)lIcaçao do que dispõem as ali
neas b e c, do § l°, do art. li, do Regula-
lamento. do Impósto sôbre vendas e con- aquele- principia, pela desigualdade dr
srgnacôes, aprovado pelo decreto nc 573, tratamento para com os contritlUint('s,
de 3 de junho de 1958, o órgão encarrega- tuc.urto ao espirita que norteou a ísr-n,
(lo de julgar o pedido de isenção para çâo prevista na alínea k, do art. 3°, .tn

! produtos de indús�rias ainda não explo- lei nv 1.630.

, fadas no zatauo. rnrá uublicar no "DilÍ- Com a publicação do Edital a que se

i �.:� Oficiar' do Estado ��dltal onde eons- retere o decrete, as firmas que se acha,

Y a) Nome da tirma requerente: ��I�: ��:cl{���rt�i:: �a�:a °S:�����f�:t����l-.
bl eepectncacão do produto: procurando impugnar a pretensão (i
c) o prazo máxtmc de 30 cnas, a ccn- sua concorrente. Neste pedido de implI(\�

tal' (ia ctuta da jn-ímerrn pub tcecõo, 1.'�1- nação deve, no entanto, de conrormtrtaoc
1':1 as firmas interessadas Impugnarem. com o artigo 2° do decreto comentado,
.,) »enoo." constar -cremcntos positivos que com-

O art. II, citado, regulamento a tsen- provem que esteja fabricando ouLI'O.�

ç50 prevista no art. :P, aunea I:, datlcí produtos já industrializados no Estado"
11° 1.630, «e 20-12-56, Isto é, a Isenção CRIADOS MAIS DOIS POSTOS m:

ARRECADAÇAO
Pelo decreto na SF-27-10-Glj600, o

oovêmo do Estado c9011 dois Postos d,'

il.rrecadação, com jurisdição fiscal nos
di�tritos de Barracão, município de Bom
Retiro e Otacilio Costa, municipio (l,

Lages.
De acõrdo com o artigo 2° d:l citado

decreto. a instalação das cxatorl:1s acima
ser?> efetivada depois de inLegralmenlr
satisfeitas as exigências da lei n. I.G�l2.

por que
tanto'
inte'rêsse
nesta

leitura?
irala_se de um leitor que

conhece o crilério com que a revista

quc lé faz a colela, seleção e aprt

&�rllação da nOlicia, É uma 'pessoa

qUé procura manter-se em dIa Caril

os principuis a.contecimentos, t um

:eltor' d� VISÃO.

Leia

., _,

ao
homens de negócio.

l
Um dia destes VI um branco cisne

.!iugar-se na lama

ao brlnca.r com a companheira,
mas as manchas escuras

não lhe apagara a beleza das- penas.

Eu mil vezes cru xl ficado
Sem companheiro
não ;luero sujar os pés,

E agcra, cumnre o pro
metido, eno!(), por ta! mo

tivo. recebido <l seguinte
mensagem.

I[

Mpnina pl'lllda elo outro lado' da rua

Na. janela ago: fi tôo distante
4

Desperta-mC".
Tôdas aI? lã�Tlmas e todos os risos

CãlllHrn Munlciplll de

Presidente G"túlio 'apre
�ellta V, E><cia. caloro:;os
ag-radeclmentot' pela resti
tuição de uma motonivela
dora ao munlcipio, retira
da i1egalmenle pelo Estado
em 1954, CUll'prindo nsslm
palavra com o [WV(I dêste
munieiplo na campanha
civica oue levou V. Excia.
'-10 governo do E,:tado. Res
Peitosamente saud""'. Silvio
Fill;rj!ranlla _ Presidente.
Franci�C"o A:-:. LE-'OllOld·,
Cenja, HUIll\)cr.o) Mal·chi.
Luiz Hieo.

I de mini"ia infância

que fôstes, num elia tatnbem esquecido,
Embriagai-me.

Deitado. descanso por um minuto

Das máquinas que me consomem,
dormindo na cama que afundo .

Ou 'esmagado pelas paredes que me cercam

deprimido. Dc corpos vazios.

Esquartejado por absurdos

Estrangulado por metafisic-.as,
Na infantil cspcra
Da noite que nunca chcga,

"

o ascemo!' do meu edifício

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�lJa Jer�nimo Coelho n.? 32 - I:nd. releqróftcoEL�FA: -;:- Telefones: 2403,2404,2416 2417
Flor,anoPJo 1$ - Estodo de Sonto C�tarinQ
A EN R€SA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANO�PPOLlS S. A. - ELFFA, em vtrtuda de um defeito in

lert:o em seu auto-transformador de 8.000 KVA 'Iucoltzado em. suo _Sub-estcçõo Geral, con1unica aos
seus consuml.dores em geral que se )lê forçado Q"" pro-

�����oQ�o;�C�o��o����oa �ab�;��. de energia elétrico de

2.us _ 4.05 C 6,os Feiras
(jll'l: 1 às 1"'2" horas: - Haverá falta de energia eléfrir-n

nos seguintes zonas
NO CONTINE'NTE:: - Estteit9 II - Borre·iros, Bigua

cu e Coqueiros
NA ILHA - Zona,> atendido? pelos trcnsfnrrncdo

ros localizodos nos ruos: Podre Rnl1\t1

T rle Seten1bra, Anit� GGlribaldi "

EI, Major C�la, Av. Mouro Ramos
esq. Com Malar Costa, Mauro Ramos
�sq._com Bu!tõo vtcno .

.::...... Saca uns

:ij��e,>, Bme Aéreo e Ribeirão du

0"s·13,30 �s 18 trOtos: - Hovero falta de energia"
eJélrica nos seguintes

NO CONTI)\JENTE: - Copoeizr��a� São José _ Pa
lhoça - Sonlú Amaro c f"s
treila I

NA ILHA - Trindade - Pantanal _ Soco Gran
de e Itocorobi

�os 18 às 23 horos: - �overá falto de énergia elé-

NO CONTINENTE: _ �;���it:a!sl �1��l:�:ir:,n��gLla_
çu c Coqueiros

I\)A II!iA�: - Zonas do Cidade ofendidas pelos
tra.nsformadores localizados nas se
gwnl·es ruas: Alomêda A. Konder _

Padre Roma - 7 de Setembro _ Tc
nente Silveira - Esteves Junior com
Alvaro de Co.rvolha - Nereu Ramo�
- Dorvol M. de Souza _ Visconde
Ouro Preto - Av. Hercilio Luz con1'
Mouro Ramos - Hermcnn BlumenClll
Anilo Garibaldi I - II _ Ilhéus _

Mojor Costa - Mouro Ramos com
Major Costa - Maurc Ramas com
Bulcãa Viana.

IMRTmPAÇfiO
�.I ',VIO ALBERTO DE A1'.r':Lt!�Jf E l!lARM ('ELIN"A SIL�
//'. DE AMORIM partiri l '.'il aos ]l:-tl"el)(e� , [tr·�9, IS 1'('

'.tl:;� I"l'la('ops o ml.�elmí"\(o) r!e ;�,t,t ,JIí.·ll.Jgem·a Bl'.\'lln;�
"'lrido no dia Rdo CO,:'II'III:l ,�1"-t(rnj(I:"!r!i' (ir. (".,ri",.
Ccrri!a.

P�RfIDO' SOCIAL DEMOCRÁTICO
Dj�etório Regional, de, Santa Catarina

EDITAL j)E: CON·VOCAÇÃO
Pr·lo pl·csente, ficam COllI/OCa{!os os .;'1ni1l)1·1'� m('m�

bro. ,);lI llil!lúrio RI'C!lnnftl tio Pru"tlc!/l So('ial.D,�m()"·'··H;.':l.
rir' sanl:; (l:,I:'!I·in:l. !)<1)";1 11m:! t·"lll1iüo, a !'l'n!j7':r··�(' n(',I.;)
(';11111;,1,1):) s,'(l1' p:\l"li(lnrla à PI·ll<;:a !'c-t·r·i!·n I' Olivf'íi"a "iÚ�
Il,('j"fl (IM./"' '121. ris c!1'%C'S.�l't(> 1171 hora,'; (lo di:l vinl/' r 111'1

i:�n d,) {'(}j"l'('nl.(' més. p:!r:1 d!sC',ntil' I' c1f'lill"rill" stjl)]''' fi.

. f·�lIln!1' C,·(jPIll elo Dih:
:11 I's"fllha dos !)(>I('gn(]/l!'; <lo Partido hlnlo

Cllnvl'n�âo N:1e-ion:lJ;
hl !vm!(llog:I('ÜO de- Diretórios MunlrJpais:
(') 01lt !"os :1�snl1l()s '11) ilÜI',i"Í',;,e P:Utid{ll·io.
FlorlRniJpoJlS, lO rtl' NOVl".'mbro de J!)GI.

AOHEMAR GARCIA

Pl·I':<Ilr!rntl' ('til ('�erCÍ('io do Dir{'·i;rio

RI'A"lonlll cIo psn

QlJ'AlIOADE
11,' 111·O('(',li·nri:l (;tlRTf'TrF.

(·úma,·a-.: IJlt/\·I,OI', S:lc' lH·()(luIO� ilul: :t H.\iNfI \

lli\S Hlf'ICI.I:;T:\S ,lhe ol'mcce cm 11I·imcil':t. mão.

flua: COI\�clhril'o I\lnfl"[1, 154 _ '1'clcfon.e; 3137,

-�----------.-------

VENDE-SE -LOTEComissão de

Sindicância
Vende-se lU'l Jot{' a rua

ti,lK:I'O S:llles. Are;} 40E

metros.
o Cirf>tor Gcrnl do De

parktmento ele Estra(\a, de
Tl'mat" a rua Felipe ,11:1.

midt. 21 - Fone _3145
Nel"<l�Ti1emlstó

IN Formighr1éri, designou
o :ldl/ogarlo Getúlio José
Uhll, o :lllXiJiOll' (Ie eng.

A/'y de Freitas c alndn

'V1lmn Aurea Tarmonk�
LeLão, para, sqb a presl
<!ência (lo pt·lmelt·u, COIl.>:

tituirem .t Coml�são de

Sindiê�ncia, àestinada II

apurar af'. Irregularidade,.;,
hem cou:o os ref'.ponsaveis

---

Pe1ú cle�aparecimen!o do _-------,
materinl elétrico que Rerve
fi llnmlnacão do tnOnumCn

to Jorge Lllcerdll, nn estra
cb entre Oa�pRr e .u 1- __'

1ll1'11nlt.

ALUGAM-SI
QU ARTOS PARA MO(AS

E SENHORAS.
TRATAR A RUA FER

NANDO MACHADO, 14

21(11

CHEZI�1I0, NAU!

CH Il �i�'II!

Prontuário de Português Para
Concursos - Das Autarquias

rnOF. L/\URO SMnos _ RUA PROF. VALADARES. 'r

_. GRAJAU RIO DE JANi:!rRO. PREÇO rrS 200,00 r F'

MF:SSAS f'Ji:T.O RJi:F:MROr.SO pnf)'TlAL.
-_'--

COSTURE-IR-A--

_ Saco dos Limões _ base Aéreo e

Ríbetrôo do Ilha.
3.os _ S.os e Sábados
Dos 7 às 12 horas: Haverá falta de energia elétrica

nos seguintes zonos:

NO CON1IN[NTE: _ Ccpoetros - São José - Pa

lhoça -.,... Santo Amora e Es

treito I
NA ILHA - Zonas otendidos pelos trqnsformod0-

(PS Iocottzcdos nos rucs: Av. Rio Bmn
,,, _ Av. Motlro Remos com Ferreiro
I .mc � Av. Mnllro Ramos com II.

Rrbetro - Av. Mouro Remos com

At1gelo La Parla - Boccíuvo 1 e II

Trindade _ Poorono! - Saco

bos 13,30 os 1 aGh��t e�ac�r���ró totro de energia
elétrico nos <;egu!l1I('<;
zonos:

NO CONTINENTE: - Estreito II - Berreiros, Bique
(II e Coquclrcs

NA IU.,A: � Soca dos Ltmões - Base Aérpa c R�·
beírôo da Ilho

OdS 18 és 23 .. o,o�: - Haverá falta de energia elé-
1 rito nos seguintPs zonas:

NO CONTtNrNTr· - Linhas Capoeiras - São José
_ Palhoco � $dnto Amaro e

Estreito I
NA ILHA· - Zonas atendidos pelos transformado

res localizadas nas seguintes ruas: D.
Silveira - Rui Barbosa - São Vi

éente de Paula - Frei Caneco - De
metrio Ribeiro - Bocoiuvo I - II -

Almirante Lamego - Esteves Ju
'1ior _ Almirante Alvim - ?re�i
drllle Cauhnho _ Ferreiro Lima -

Av. Mouro Ram,:os com Ferreiro Limu
- Av. M<..s ...,fo Ramos com D. Ribeirc

- Av. Ml1uro Ramos com Angelo L::
Porta ---' Av. Trumposwky - Alves
ue 81·il·o - Av. Rio Branco ....,..... D
Schutel - rrindade - Pantanal -

Itncorobi e Soco Grande

Tom Wildi,
Presidente

IA TE CLUBE DE, FLORIANóPOLIS
Reunião do Conselho Deliberativo

EDITAL DE.CONVOCACAO '

PC'io 1ll'escntc {'onvirlo os senhOL'es me�lbros do Oon
.�el!lo Dclibel'alivo cio late Clube de Florianópolis, lXU·n.
a rellll:mQão .{te lima reunião ex!.raol"clinária, em l.'� eon

('Rção, ns lf.1.30 (([c7.t:move e trinLa) horas do dia 22 (vin_
lç e dois) oe novembro torrente, na sede social à rlm

F1'E'i l'r.necn, 165, nelil.a Capital, eorn a seguinte
J ORDEM DO DIA;

Eliminação de sócio
D(' .ul"'fol"mictno·' ('om ':J ::!isposto no ::I.i'tigo 40 dos rs

latlltn� s(l(·\'1is, nim havendo numero legal para fllnc1o�
lHIt11er.j() n� !;C�<;:lO fi. hOI·a mflrcada, dl'v�rá. rf·nJiz9.r�"C',
!nl'ln It /21 hora npáfl, em segunda e Ílltimi! r:onvor.ação
('0111 n nl'e,�1'11C'3 (II' qnulqu('I' número.

F'IOI"i:lnÓpOIJs. 12 nf' nov('lnbro de 1901

�J. Joiio Erlllarclo Morllz
Pl'�sidente

05-13)

,
. ;.�". �. ; ,�. ';'<�'r/ t,',

' �

De artamento (entra� de Compras
Edital de Concorrência Pública

o Dépnrt.nnn-ntn C('np·:ll ionização; I 'rravossn rt-i

de' Compras ID.C.C.I, de trlif, �/n. nesta Capital.
confol"mldnde ('om.(j <ll"t. II - ESTIPULACQJ<Jb
11, item III, rIo Reg*ll"� O,; ínteressarles deverão
mento Olprov:ltlç, pc!o 0('- :1]1I·L'sent:ll" o!'; dnrllmC'ntos
('r('tn 11" �':-;F' _ 25 - Or. _

-

lllCnriOll<t(ics!lo gp�nJI'.
01/382, 10m,'1 l,úbJiC'o que l _ Propcgtn, em duns
bt·rl I·rali/;u·. no din cnae vias, .c:pl::trla>: .ambns com

f II) d(' drezcmlu-o d(' 1961, "l'� 2,o0 de !lê1o Efltadllal c
un ,,01[1' Ci<'sji' J)rplll·jamf>l1 mais 'l'roXA dr- Sa.ú,le de

to, il PIIl/'1l r'all1"O Mtlll(:"', CI".�2,r.O p('r frilh:l, em envE'
11." 2. ('0111';'1"1"1'-1)("1:\ 1'(11111- 100p,� rI'O'))n\ln o I.'lcl'sdn.
(.:\, nll" ("n11dl(:i·)I·s xr-guln- (·m1tl'nclo:
tl'". 1\) _ orenn 11M') I 011

r - OA,n:1'O lIA 2 vr-lr-ulna:

(.;ONC()h'H�N('IA
(Vr.NDA ])1'; VJi:IC'ULOSl

JI!C'jl ··it'iTiy ..

, [{lhl·i
t:;�('ii\l do IH10 (I{>. J!)5B. (IUe
se (>ut'onjl:n CI1l sC'l"\"jC'o na

III�pf>lDI·ill 1\1' 'fl·l·rrlo:. I' Co

bnil.ll(::1n {In Clc!a,lc d{'
X.\J}('-I'fI (·lIjo VrlIOI· tnlnímo
é de CrS 120.000.00 Icen'o

J)J _ rondições dI' pa-
r. �I 'l'l' n t r- :
,.j - (>oml)romi�<:o (!"

1"('lil":I,I:1 110") nl1 c1,'}� vl'l

(;1I1,,� 110 w·nz{) f'.�jnbC'le('!

cIo;

(li - fl['/'l:)n,(':1o (le co

llht:odm('nlo � submis.'1iío
f�, !H,rlllU:; !!i- ...;l\. f'dita! I'

da i<.gi>-�;·,3.o j·eft'rf'n:e fi

Aos Domingos
Dos 18 às 23,30 horo·s: - Haverá falto de energi.7

'elélrica nas seguinte5
zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito H e Coqueiros
-

NA ILHA. - Idê.,tica 00 das 2.os Feiras
OBS .l $olicilamos dos senhores consumidores a in

dispensóvel colaboracõo no sentido de cvi
larem o uso de aparelhos domesticas, tais
como: fogões e fogoreiros elétricos, úque-

-------

cedores, chuveiros, torneiras elétric�l", elc,
no periodo dos 18 às 22 haras.

--§)olicitomos às induiitriús e oficinas que nÕt.J
lrolxdhem no periodo noh..H no.

-- A fim de que o programo acima não sofru
olleroções, encarecemos aos senhores con

Sllmic!ores que utilizem a energia elét rica
COl"l1 a máxima restricão

- O ((KioI1omento de qu-e 1 rota o Presente pro
qrlll110 (juraI à, aproximadamente, 15 dia"

ílorionópotis, 27 de oLltuhln u.f! 1911 t

A FMPR'SA ALUGA·SE
nr·,n lin '"·nllr) oi" ("I"do frC'li"tF,Ji0 Cint' Rit?/

CONCURSO PARA ATEMDENTE E �:�:, ,�':':. '",',::'q;:�;;,��":' :'�:�";��i�i,�,mo '010

TlolClf COIl1 (l propriplclrio o rua Mnrechol

SERVENTE G'lilhNmp II" 1 rim 11 o� 12 horos,·
.

._- .._,. ..... 1Iiiit. __ ..__ .... 'IIIIIII._'!'I

,Acima.de Cr$ 10.000,00, c/aumento, ;
(IAPI IAPC - IAPB - IAPM- IAPTC-, C

,.

TAC C
' •

S I''."�';�6J PARA DATA PRóXIMA _ cmgo de f"tu�" onsorclo -- rurelro ao UI,
ro _ Preparo completo e eficiente dos candidato,>' VANTAGENS QUE SO' A

.

NOSAA _
- Novo Turma, Iníc.io em 6 do corrente. _ LINlIA CONVA\"R LHE OFERECE: I.
Mnlu�;(lh�:;��:,ç;�o n.:I����cc��i;�o�STJ�nfO' "ES'llA$ AS RAZÕES DJi� SER A •

• I'REFERIDA DO PUBLICO ,
Rotar} Clube de Florianópolis _ :�I �:�;';�C\:J��1���O�:;���1.;��,\O;�oor;a�. em apenas'

C O M' UNI C A C Ã O .:" I,":,:,;:::::::'�:, ':�,;��;ol",' n, 1'10 ,',ecoporlo sonto,'
O Conselho Dit'etor da ROTARY CLUBE DE' ])11111"111. ·(·101.1·0 (\:1. C!dr:lll'l. j:i :oImo�s.:to e P!·Cllt'J •

FLOR.IAbJOPOUS comunica o todas as Campanhei, , lW·:l " s ... rvlço: �1 II I

ros o t�onsferéncia do local dos reuniões semanais, .4) _. Posslblliclade (Ie regressaI· l)0 1111'Snl':l dia, i\ tarae
.•a porllr do dio 16 de novembro corrente para o

!C •
Lira Tenis Clube, t .......... _� .. _ ... ......... __ ..

�

permallecenda os mesmos dias (50S. feiras) e hora"
(12,00 horas).

PINTURA
PIN1'UR \�. I:IT"'()Ri\lI\�, VUI.GANIZI\('.�O I'

CON('I:R'ros Ilrflrurl'llI :t RAINHA DAS nJ("'r�
C'[F.T\S - Ilnn: ('/lIlsl'lhriro Marra, 151 _

TI'J"rl1l1l': �J:17.

PARTlCIPAÇAO
.

LEDENY MENDONÇA DA ROSÁ E MARIZA DE AMOR"':1\·!
ROSA, participam ao parentes e pessoas de suas relll

�ões � nAscimento de sua prlmogênlta JAQUELlNE ocor�

rido dla 14 do..corrente.na...e1Ül!.d,e..d.eo Purl!J:I

e I/inte mil I'I·u7.('iro;;) ... crll<,orrêllcia.';.
.... UNIDADE 2 _ Na-parte e:\:tl'l"na 110

.QUAN- envelope contendo .. 1,1"0-
Post:1 dC'vel"ão con�ll{r o�

2 _ C:tC'l�joIlPte "\"H� seguinles cl.i;.;Cl"(>s: O(l�-

ly�", f:\brirc5:.J do :\no de CORRF,NCIA PUBLICA N.
1958, que se t'llcont!"a 11/,"- 16 (Vl'nd:l de J J,'('.l)

'·Willy�" ou fl/P-tJdn ele 1

camioneta '·Willys") ou

(v/,nda de uma C:lmiallCtn
e um Jel'p ··Wi1lys'·).
·3 Em cnvelope sena-

!"ado. <,Ol1l@lIc1a Os <!!Ilere.'\

{lO' inrl"o all!erloJ1, além
li;."! plliavra 'DOCUMEN

TOS·· em erll·llCtere,.; bem

de�tll�ados,. n.,; �eguJl1te.,;
dll{;umento.'{ C"omp��
rios (Ie identidade e rte

idnn('id:\de;
ates�arlo dlli' Nonel-

Unidade
TIDADE

ta 0<'11)ilal. lia gfln.t!'C' da
Diretoria de Ter!"ll e Co
lool;:nl)ão, enio V[1.1.')r 111il1!
1110 . de Cr$ 200.000.00 (du
ZCllaos mil Crl11.ciros)

UNIDADE uni-

(IMle
DADE

QUANTI-

Obset·v;I('õcs, qU:llquel" in

forma(;ãO") podera ser ob-

!iola e ('moS r. 01·. Rui

R:lmos Soares. 011 I)es�oa
Pt,Jo m('.�mn dc�i�llana. 11:\

dalj(' Cin:mcf'irn.

VENDE-H
Co,>a residencial de dois paviJTIentas contendo�
Solo de visita, solo de jantar, copa, cO<;inhIJ,

Quotro (lLl(llIOS, banheiro completo, hall, sito à ru':l

Artista BilencoLlrt nO 24.
Illformoçfio ti ruo Des. Urb.ono Salles nO 21

------- -� -,-�-�-----

� .. �
RECRE" TI VI) II'
,jANEiRO

CL>JRE

UE
r:STREt,O

PI·op;rnrna P:ll"n o Mi'fl Je Novembro

Dia 5 (Domingo) MANHA DANÇ.'\NTE.

Dia 14 (Tcrça Feira) SOIRE'E AbI'lIha�.
tada por WILMAR e sua orquestra de
dnnt;a.

DlfI l!1 lOomlllgo) VF.SPERAT� n"'.N�
çl\N"'T'l':, cln<: ::W !is 21 horfl<:.

nin 20 IDomi'np;o) GRANDE SOIRE'E _

Apt'l'flen!a.eao dl'l. famosa ORQUESTRA
DF. RAUL DF. BARROS,. do R!o de .1a.
n('ll'o.

NOTA: - Rese!'va ele MeS:ls na ·Ae"!'e�
tal·i!!. elo ('I\\hl'.
]-;' incll.'prl1sílvt'1 !l apresentação na �,;t�

II'
lo". Roe'"

L�----

Pc!' Bnnr'n Oll C':1"<1 bnuon
lo

b) prova r1� quilnção
com fI:<I Fazf'lldail FCdl'ral,
ES!:ldllal e Munír-lpnl ;

l') pro/'nrnt;'ão, )le rõr o

1'1l<'O, J)a!\sad:1 fi pessoa
renresentnnte do propo
IlCnl{' il nbl'l'tul':l r!a� pro
l)o"t:l".

'I - '\.� ]1'·(yi10-<:I:1s devo-
1':\\1 .'\(·1· :lr,I'_'RC'll'lflrlas om

\ltln� I/i,,:;, {'I 'ln l·uóril":l
d,,'i pr0plll1f'"1)!f'� om ti,d:l<l,
:1 11I\�;in:I., .{'I!lds,.<; na

ronna UIJ uom 1 (ln I uu

lo. (I

r-strtbe1cddR: n(\;:t/' ('(Jlt.al,
bem como as exigi>nrlas do

D('creto n. � SF-25-0fl�611

3f12 III.' ]961, C oemRl", di<;

Po:i<,:ill's I'stadufllg e fed!'

tAi<\ :'I l'f'spl'lto cip Concor

rénotns.

TH _ ,JULGAMENTO

I - Potn ('01nls:;;5o Jul
g fi d O f a postC'rlormente,
!;('r,'1. c!üelnr:J.clo vC'nC'l'dor o

proponcuto (!I1C' "OferrC'l'f:
.

:11 _ mcthor (maior)
.P1'('('O:

hl - C'nll(';in (Ir 10% cm

,1:: horns:
t') - pngnmonrn :!�(i 10

tou.ln ]lruJ)OS_:I<; 011 occu- ctns:
mcu.es. deVN:\1J sr-r (']lII'C- (II _ -l'('L[rfl{b cln yC'í-

fUI.' 110 Dl'llal·!.ampulo /'1110 iml'diata [In pfl.p:n�
Cl'tltJ·:\! ,1(' C01l1pt·nfl. à lll{'lltO:
P1H/';l T .fll1ro �íllli ... ·, n. 2, ('1 _ Em f'ftSO d(' nhqn->
t)""t:1 (' p!!:d, �!l· :,s ra- !tu') lj.!ualc!.'1c1f' (1(· JllOpü'l�

t"l·�(, f I f) hllt·aS do t:!a. 1n�, s(,1':"I .,01"lI'n,lo v['ncf>�
on'/{' 111) 'IC' dN�('mh�·o (lo dor.

,correnfe ,ano, ll1?dinnite 2 - A r(llworr[,n/,i.:l po-

recib", l'm (IlH' se Inf'n/'io- dC'l'li ser anu1a(I.n, lIma \'('1.

11rlj':iU dati (' hora elo rec:e- que tenha. siclo pr('lerldn
blm{'nl·', ,1"slnado po)' fltn� for:n:didudl' C�pl'l'll�all1('nl('
r!.')lIÍlrio (In D.C.C exi�idll j)C'l:\fl ref{'1"jl� lpl'l,

ab�I"�� ��� �::':�II��.:�l:(1�5j�C��� :m(11.�er(,�Ui��ni;���() ����>;.�:
ras, do mesmo din 7 (se· rentes,)"Ir; E.slndo 011 :1

tel, por [lll1citln::'írio ctcSi(!;� mor::l.liclade dn COlWOrt'ell-

lIa{(n I)elo Pl·('�idenje do da
D.C.O. e nft j)l·eSPIl('ft elos 3 - 'A Oomi!-olsão 1'1'!-ler

PI·,..polll'nlcs ou s('us 1·C'Jll'C- "a-se a direito de nnulllt
sentnn!l's leg·;")i:;;. II ·concorrêncla, cn�o !IS

f _ AbC'rtos os envelopf:s l}!"oposta,:; :lpl·e'lenluclas n:\O

cada U'l'. ,los intercssai10s cOl"l'esponrlllm ao inl('f";:�l'
tem o rHrelto ne APôr fi �Ull do E .... ;ado.

rubrica llas folha!'. dAS pro F!o1'innópoU", 3 de no

IlflSlu,; do<; (1{'t11:li.� vembro (1(' 1!}01

(·01"I·l'nl{'.�.
p, - I'" pl·Opo.�l:l'l c!C""'C'''

1';1,) oh,·,jrl'(·r:'is ('cll(li('ô('!;
Hrrt11es. Jus!lno Pnltbnovn

PRF.S1DRNTR

para
competir
comas

melhol'�
tio mUlldo

"
o Brasil P?OrlllV,
agora
ai moderní�l!Iima5
("anetos

Em mnd ... ln<:"
"'ôres p. lipos do"
pena ii. sua ,��collo:l,

Apolu, JlHademfl,
Regeot e Est.udllll!e
são canetas de lHII)

durável e elegante.

•
� aA'HO-· /"'!L!t{;,d..aa_
l,\pt<; lOHA,..,N t"ABETI T I,,�

SÃO CARLOS. sAo rAlh.u

I

I'
I

�-----·-1
�J2DEA�

W ta
, ..�

PROGRAMA DO MES'
DEPT". ,SOCIÀl

PROGRAMA ',00 M@S DE NOVEMBRO

. Dia 20 - HomenO.gefl""l à Cruz e Souza (Legiõo
Irmo Rpn\101rdn p Ch:bi '[jo'ze).

Dia? 1 -. Ci�('ma _ ;tBnt�iho con�ro o medo

Dia '5 - Soirée - Raul de Borrac; e "ue Oro
qu{'�tti:J

.Dio .. 28·-,Cinema -.Aqui·só.cabem os bra-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avaí x 'Figueirense, choque-rei rque decidirá a
\

liderança
Co�tinuará, hoje, no estádio do F'gueirense, a disputa do Ouadrangular '''Walter, Lange'("[[i Atlético e Paula �amos ,0$ ,p" , aõtes"da; �rimeira

rodada num bom a"pe"r,'t,'vo dupla'vrlas mlIiS_Jn_teressan- venceu ao Atletlco po�. 2xl_l da� 8. spcesso alcanç:LdJ'1 da cídade.. Embora. ;�flo Aval e Flguelr U.��'üueirense tanto poderão
, teso COmo preliminar, pro enquanto Que o Ftguei- No prell(l de fundo, revive- contem com chances, ce- properctenu- U�"l�Ji_har conia realizarem

Voltará o público eS� estádio cio Figueirense, senciaremos o choque en- gueirense se encarregava remos;_m,:;t.I�: um }II1al x �i" vida à longa pa�J!"saçao. bons predlcads técnicos, um Fla::-: Flu dos mais
pcruvc da caoital a se fer'á prosSeguimento o tre Atlêtico e Paula Ramos de abater ao p,aula Ramos onde o ent.usiasmo devel'â frac.os, soncrento e Irrltan
darronar com um domingo Torneio "Walter Lange", o jogos dos perdedores da por 3xO, num jõgo em que

Os lam'"'p""el'!oLe'f:ltW,f·�,Ii!,'n�n!:.s�s!hje' l�i'e:m"O\I�I'{�'}'f pontificar em meio aos lan te. Portanto deíxarnos cus
em que teremos jogos. Nó apresentancte 1.ll''' �oja.da rodada passada. O A\lai foi supericr nitidamer..tc. L S. a r c ,c a K 4 ces que certamente rarêo o publico julgue a seu m.,

DO,UIlLIi: _ SqULL
I vibrar os assistentes. Avai do e a seu crttérto o que

E'd Jofre conf"lrmou sua víndel "'{Iii 1[1' II" UIJ1n ��. �;;J;U��:;':�,�;�:�.,"�: podocáo 'mi AVAl. FI-e r
',; .. I': o \pâlltç)' fói \'f.lf,�pril1eira vez corrido' em 1953. Ei:; coui:ise a nõs a tarefa aUEIRENSE, na tarde ue

Aceito pelo campeão mu'ndial dos "6 aios" o convire da diretoria do Aldo
o, '���:3 'S'Jf��,I;�;;i�lr,Ji'�� e wannor vneía IMARTI- �'���,::,:�;';i::;aOu�:':::�� �o;:í,.bu;:"���-':�I':���;�

Luz para uma exibição neS'fa Capital, IPosivelmenle na data aniversaria do NEL�;;4 - ki�.rio�i S;i��ii� e walmor vnera IMARTl- lO,,::,�::�"�e;� ':���t�. ���'i� �:;,:,o,,����'�nà�
- NELLIl I�::-l;' li� ,: 'I� 'Pois, será. além de tudo, lise fica por conta dos pró

CI b d R t Ald L nesutas Aldo Luz para se Cs mentores dó Aldo Luz
11)55 M I SlIvelr <

J
.

ClT I t· dU e e ega as O UI E'd J f e Ib \
-

�noe. .11'
a e ose ar os o en mo e Um cotejo Incógnito. Avaí Q prtce tor�cdores.

! exibir para o público c�- que .er, o re se
.

x a
Souza (MA�;r,

_ �JUt.lI� 'M '1\1
O conhecido pugilista: lt,iclam03 f!'i convidaáov tarinense. i\_ resposta VeJ:) em FlCi:l�nopolls no dl� do 1956

_." rTM �o�,1;�htos, Fi.l.hO.
e '.OSé carlOs. TO.-.E'der JoU'e, cororme: nO- pela dil"�toria do Clube de rápida, ,atraVés da. Fe.de- nnlver"l�no do clube -ern lentlno de 'S ea �Mg,RlfijJ:�LLn'

_
__

__ _ __ ração Paulista de Pugll,lS,- dezemblO. Juntamente com 1957' ",�g�t, �eqp'�j e Kal:l"'Hêfnt!i t�MÉRÍdAn' i\1 (
.,. .".

:::�d:'�.";��;�:c�l; ;;: �;:::n:::'�:';:�[:,"d:\�: 'MA�����f�:I�l�ell�' A"'''dO dos Santos FHrt� ategorlca vitOria
distas, ncando porém, será armado no estádio C1a

,'MA1R'T1N5jJ,IJ,f!'VI\'�lql�".��slllS'a11ntos F:llho.e,Ma�.oel Silvclta de "O Estado" frentependente a data de sua FAC, mais, seis espoentee IEI:uq • r

gXibiÇão.. peseJam,.. agora do bOX e da luta-livre.

IAL�60i��trl�i�W 'W�íCiO de Barros e OrUdo Lisboa

V d
196t· ....I;I;cJ1I!1".mlÍl"f'?'ilU,P!'*'bÓ'".I"ÍllJ6,�VZj, ·i P d R 4 2.. d,; .UlUmas.doEsporte Barriga- er e

oIToJ,,1".�8i�'· :"i1IJ1 IU::n:hdC1jiJ,.lijao a re orna xPioeirl\l: ... �'Finahne;lte, na tarde de deseja renovar seu �n- \ U
5.a CeuJ, .l diretoria do promiSso CODI'() clube re- t'

O Campeonato de out-riggers a oito remos, conside- ta��:!ro:l�::��;ovei�� !r�a ll�n��s; �:n�tcl�t��:�
�ru�tr::!O�r�:�;;lt:ade c��:::� to e branco· rado o m�ls importante, pois .ac�mula maior número de

90 o feriado nacional, J;:r" quando à bisuru do seu trl

ptetav., 10 anos de vida. x ������o���:dlsputado pela primeira vez

_;.-ano
de 19�t:,;, elencos de O Estado e do uoro.

receeu, do 1)resid ...nte da O médio marcador Oa::\- Padre Roma, que naquela Ao Padre Roma resta

Federação catanuense de tão do Figueirense sémen-
1954 - MARTINELLI, com Acioli Vieira timoneiro é oportunidade, realizariam um consolo; o de ter sido

Futebol, o troféu que fazia te terá seU cOntrato .*r- os remadores Odilon Martins, Walter Santos, Ed10n P.
o match de carâter revan- derrotado por uma ,equipe

I t d minado em fevereiro. con-
dos Santos Alfredo dos Santos Filho, Orildo Lisboa, Pe- che que o mais antigo Dlá Que lhe foi Incomensurá-

!i��I�O�O te;er����1t ��a(�ua� 'tra'riando assim os co-
lix Zagulni, Wiln'iar Lopes � Luiz Orotino Filho,

rio de Santa Catarina so- velmente superior em tod(_);
mentârios surgidos de que

1955 - MARTINELLI, com Jobel Furtado, timoneiro IIcitma ao Padre Roma', o transcurso do ll1atcb,
° jovem niêdio "colored"

e os remadores Altamil'o Cunha, Lino Philippi. Édlo Ru-
afim de del;fazer a m;Í Im fazendo com Que o seu Cs

iria Se transferir para ou-
gcn, Walfredo dos Santos, Wilmar Lopes, Cláudio Santos

pressão quando de Sua forç.o fesse impotente pa-

lro clube
Francisco Correa e Walter Ouriques. "rentrê" às lides esporti- ra conter C$ objetivos e

Falando a reportagem, lhnu::��'o--;;- �I��l:�!��� ��:�lnJ:aOrt�:'l�\I�e 1'��r:u�la: vos. No cotejo primeiro, bem ur<lidos ataqueS do
Gastão afirmOU Que até atuando bastante desfal- '"time da casa".
fevereiro de 62 permanec;;!- �I;���c���i;�� �;:�k�e:li��l��iZs:::s� Jacques, llton cnda. '() O Estado lõra su- Analizando oS players

;�n:�l't��n:�:;to�PoiS, 1957 - AMÉRICA, com Harry Weisenberg, timonel- �!��!��:�_� . c��or:�a ap��; :�'l t��es �a :�::m:d; us�
;�I:, �d;:�a:��:sse���o�e�n�:�r���i�a�:��;r��l:t�� çn mâxima. Segundo .

va- apresentaram cOllvlncen-

seck Hans J. Post, WIgand Theis e Aroldo Waegc. tlcimcs dó�. ':"experts�'-"do 'ti:!meníe; 3.1)enlll>, I ressalt'e'-

Í958 _ ALDO LUZ, com Alvaro Elpo, t?monelro e os
Padre Rplrtá �ria mais i;e a. exibição primorosa

� remadores WUsbn BoabBtd, Francisco Schmitt, NIVal?�
uma vl:ória, entretanto, o do comandante de -ataque

Daufenbach, Slgmundo Scl1afhente Rallton Haertcl, El
que se viu foi o tilfle, 'da, ,qd,ilOl1, artilheiro da pugna

lIzlá.I·lo Schmltt, WlIl1an MauricIo de Banos e Osvalao ���:�� :f':�q��s7a�id.es::� \! '�C:isQl��:o f�;�:��' a equl-Silveira. .1

1959 _ ALDO LUZ, �om Alval'o El�o, t�nçm:eil"o� e
viooria brilhante, molgra- pe da tasa:

;:a��tl:�o�:l"�li�:�s�lg�����!t,s�:a��le:n::,ã�êC�:i��:� �� :���:��e c�e; �;�:��::� A�e�:�d:o:, �:�::o Ra�l:��
earclIo, Ellzlárlo SchmlLL, Nivaldo Daufenbach e flady

elementos orIundos de ou linhos II e Mázillho, Gll-

Berbcr. tras plagas. berto, Efli, Odilon, Sepltiba
1960 _ AMÉRICA, com Harry Weisenberg, timoneiro Não rôra a atuação de- e Oscar.

sllst,rosa dos árbitros Também o segundo time
que referiram o prélio, e, destacou-se multo bem,
n estas horas estaria o pois foi a sua pI'imelra
Padre Roma amargando a rpa"rtida, e assi!!'.! sendo es

rl1ais implacável e aCacha eramos um bom futuro da
pnnte revês de sua histó- rapaziada.
ria esportiva, • Como formou a equipe.
Redimlu- ..e de forma e dç aspirantes:

loglavel o "O Estado, es- Tonico, Ámilton, Van
ulbelecel1do um 'Placar qUe derlei e Ivo, Balcino e Vi

embora não tradU!Elsse o cente, Manoel, Genésio,

�am�eão Catarinense �o�crá. ;::,:::o:�q:;:::i:"::U:__
, ,

[
f

SEJA SOCIO -DO CLUBE AZURRA"

excursIOnar a uro�a � AVAl FC.

(�A(S VEZES EC��Pg�Il_D..c:_IESTADO;
Notif'iaJ pro(:edenrO.; cc Comenta-se que o Me:..o' I 3 �ONr�II:Io�',!'4'?� t'AflÀ O SEU EN-'

Cr!clllma ll.OS informaram pai se eXib.irá na F'l�nça _
9 2 GRAl)t_C'1\.ü:.�J,,", ,

�ref'\;:;� �Il���to:�� �"�t���.�� �!�!iarJ:C:l:'lc:.' !:Tl:�n��e b�� � �� IIf
mcntl com. ,empreoario, ves dias a diEetoria do Me

��jl;:::�j<)P�:��;��:l���� (;�; ����i�� d�ev=���re::��:e�u� Ganha Côrpo a Criação da Segunda
E1ll"I1j_JQ.. OoS cn(elldlmt:ntc.. -

'-""''"''"'"' "''''. � " __ �.'

��;:ll�n��;�l::l�s ��n��I�:'� :ea;� �:t=;i�l��;rã: �����: Divisão. de Profissionais
colhidas pl!l� n;,l:or�cür:!. por gramad��� (ia Eu�opa. 1""--"""'_ ,.... ......_. • I _ 4 e c
de que lk:�n (j;:;tabt:l·c�.i" C�..;o se PO"ltlV:"l'a cOl1jl�n Quando o dr. Abel Ca- dos em participar da dlvJ
que o ESf>O"(t", Clt:.-".: r.I"Gt!'..J ta(ja "XCII(';;ao, 'O MetropOl pella exercia o cargo de são a ser criada. Acredl
'Pol reali'z:...r_ ....:::.a :;.�ri8 c'} levará como cartaz Nllzo, Diretor d", Departamento tum aqueles ardorosos dc-
25 parhdu inic:al1_1':'-;)- cC LUIZ Carlas. Waldir atI,,- (Ie Futeb�l da FOF, foi tensores da. criação da 2.U.
março dto! liIó3 ):..tUá V rc;.i- �as c_on�uistados do fuw- pl'ojetada a criação da Se- Divisão oue essa serã:l
}lal" em nlr.o, IIHm tó!r;l IU"l tlo lt10 d.1 Janc<lfi), Ps: gunda Divisão de ProfissÍ'O- medida Que sal\<arâ o nos
de 90 dm", ÚI,�·ú",11liad.tI1"::1l ranâ e RIO G-rauciJ C:O Cw nals aue morreu prematu- So fut:_bol, arr<*lleando-o
t,;. respectivamente. rame�te em vista dos

próprios clubes votá'?em
contra, Agora, cntretan�.o,
o yroJêto ganha maior
corpo e abrange,' inclusive,
os clubeli amadores que

estão vivamente 1J;.teressa-

AbrindO o Torneio Qlla
drangular "Walter L1).nge'
O::; jogadores i) _at1t..c,
um minuto de süêncíc a

memória do ex-crr..y,u" 1) h

mantíno, falecido nn 'II

mana passada.
_x_

N,\ qllar�a rotladl>. dr;
cert.allle estaÜtlal duas, pe
l\aliçlades maximafl fol"am

rcgiHtradas. un'ia 110 cu

tejo travado em .II.Hj,U �ül

tre Mal"Cllio Dias oe C:txiu::i

COnvertida. por AUloninb'o.
A outra no 1l1ULCh llf..t.uudo
tom Blu.mcnau, entrc O

límpica e Carlos Re.n-nux,
convertida Por Petrw;.kL

Disciplinamente a :..",).;�..

da foi das melhores pois
não houve ,!J111, \Jnlco Ilr

rauhão. tendo os 45 jo&b..!.
dores mantido uma COrJ"

duta elogiável.

'1·4x--ft.,I' 1\
A :-iul"prêsa da. rodada

foi a ausência,. di Itpl�ador
Benedito RibeIro de Cam

pos do CoLejO Marcillo

Dias x Caxias. Foi substl-
1iuido por se encont.rar a

doentado, comforme ofkln
da Liga Joinvllcnse.

_ x_ � .. ,

Os jogadores -de tj'al>�Ll!'
teboJ do Club� Do:.:� de A ..

goslo apôs conqulstnrem o

título de campqi�, !w:'!t�i
dual, estiveram no estádio
Edg'arJ >sehnaiderll" para
presenciarem o choque �11-
tre MetropoI e AmêriCa:"':

..

O sr. Salvador Lemos,
novo integrante do De

ParttmentCh Técnico da
FCF, falando a reportagt!lll

AFASC e"O Cerfa"me Nacional de Remo
Dentro em breve 1.ere-

moS, na Guanabarll, o G.:el'_

tame Naciolllll <Iii: Rêrn,o,
Santa 'Catal'ina 'urA"d. vd�
mais est.,ará presentQ .�cJ
certame m8,ximo da ClUlv.J.

gCrll brasileira,
Assim sendo, cab.c-:l10l; a

lertar ao;; sen11Ore$ dire�

tores da FederaÇãO' Aquã
t1ca de Santa C�turilla.
para Q.ue orgap�em, qcsde

-----�----------------------

�á as guarnições qu���sfu
rão nos reoresentando. E'

llecessá.do
.

Que sc f<*t;a
guarniçõcs nrlSlas [��daq
do, assim, uma melhor ,u
lJl'Cst.mação dos bal"rlgas
verdes' lá lla Guanabara.
�ue º Martiuelli sirva. de
ponLo de partida ,par!l.

-

�

seleção <le elementos, i;L é

justo, pois ostenta o utu-
10 de Canlpeão do Estado,
Acreditamos que, se a

l"Me souber organtzar
bOas equipcs,' l)O�emos
brilhar inknsaillcllLe como

}:;Sla • rlefil1itivamel�t.e
lllufCa\l,1 :l'l.1r,.�::i d1a� 2l:Y "

26 rio coJ,'rel'Íte o Campeo
nato Cat.aririense de Fu
tebol de Salão, na cidade
de Joinville. Participarão
Bocaiuva li Paula Ramos
da. capital do Estado, Vera
Cruz de pa1110ça, Jacarê
de !t:dai (> América iB2

JolnvUle, Os Jogos ser�o
rcali'.:ados nO estadio do
PalâClo dos Esportes.

_x_

A dire!.oria do Herci1io
Luz estâ estudàndo o con-

vite que lhe !êz o Urussau
ga para uma exitlição na

(J·l1da. cidadê. Ao que túdo

tnd.tcu., o clubé
.
alvi'-rubro

tuoar.>nll.nse' aceitarâ o

,....,1......,..
I AtI) aí€Qra apeD<ls duas
expulsões se verificaram
neste Certame' Es·tadual.
Pereirinha e Simplici'O at)1-

bos do Carlos Rellaux fren
te ·ao Marcilio Dias, forain
ut_� ''9r ..,momento os ilWi.,Ai."-pl1ntt�:�s: ,'.' �
, _x _

i\ 'Â chretoria do Clube A-

tf.oéJ?�����ari�e���nsf�����
Ul'ai.hió arqueiro Joãozinho

��:�. :�:u:s :�����i::����
entre o goleiro e o Presi
dente do cly.be do Estreito,
foram concluídos faltando

. agora'� tãol1 s6m.e.nte o �rG
nunciamenw da diretoria.
azurra quanto ii. transfe
rênl,;b do arqueiro.

E.anta Catarma neceSsita
,"altar ao aPogeu do remo

brasileiro tO! isso acredita
lilOS aue sO C01JSegUll"á se

fQj'm Irmos '!ilgumas guar

llições mbLaS'. po:�al:rO,
que a P"._SC pense Ja no

assunto, Dois àiSPomos de
tempo pnra os n.eçessá.l'io;;
treinos·

da último. tempornda.

Repercute, lamc'ntável

metlt�, o acldentc oCOrrido
CfJm o dcs)lOl"tilltn As"Slillro
Dia15 elemento ligado dIre
tamente ao eSporte da ca

'pital. IA.�suero, tnO'lusive
foi um dos ba�3:1hadores da
diretoria do Paula Ramo!(
que levantou brilhantemen

�est:d���u�oâ d�� ���T����
sados.

x 'I,x X.
São Agbi'â, dois os lide

res dOM artilheIros do Cam

pConato C�tarinCllse de
Futebol. M:\rcando mais
um tento na partida :ir.

5." feira ti tarde entre

Metropol e Carlos Renaux,
o :lvante NILZO IgulIlou ao

llúlllerô de. tentos Consc

guidos rpo� �eu compànht�
ro de cquipe Waldir, num

total dr:! cinco tentos.
x \ x x

Taml;lél\1 a arrecll�ã�
do préUo r.Quc reuniu M�

tropol "x t3arJos Renaux,
apre��I\,.OU ;.� reeord nes

te cel'tql.pe, somando�. cr$
150.070,00. Anteriormentê, o
record de arrecaqação es

tava em poder (lo prêlio
América x Metropol, com

cr$ 149.570,00.
x x x

Dois clubes agora dispu:
tam o concurso do l!:u8'uel
ro celltral Cláudio. Embo
ra o jOvelll zagueiro esteja
vinculado ao grêmio azur

ra, a dlret",�ia dÓ Flguei
ren:>e vem de :!1a!lifcs�ar
inierêsse pejo "eu concur

::;0, Interê"sc esse Que se

tornou mais acentuado 'em
Vil'ttl ilo litiglo surgido en

tre o Flguelren:-le e o za

gueiro Trilha que lIão mais

o BilCaiuya, -O Paula Ramos e o

Campeonato (atarinense de
Futebol de Salão

Nos pfó�lm\,s dias 25 e

t�\k'ls('!"â :reál1zado, em

l.Joillville, o 'fI Campeon�
t Cplarinense de }õ'utebol de

Salão.' O 'eertame por ve-

l,t�\l1f��:���ode�:� ::!fu���
d';Spel.'ttl.Hdo"j no publico da
"MaJl�he8ter"... gru.nde eu�

lA" _]'_)L� __ "�)!��� •

.. ��:�_..

Pu� Ralli.OIl que deseja
conseguir o grande laurel,
após a eonouis�a do�
nal. Surgirão, também,' no
caminho dos dois clubes 1
da c��pital, o Jacaré, de

rtajai, que possui uma boa

esquadra, o V"ftl. CnI:t, de

Palh()�:t, qUQ poderá SUI'-

o

;11\

x

Ramon Silva, antigo ve

leja�l(lr Q� havia ab,a..ndo-

���� n�u���:� �����;�, �:�
aplausos de Quantos tive
ram a. opor�unldade de

presencial" a cena. O sr.

)Ramom Silva adqUiriu o

�arco "biriba". com o. qU�I\
kspel'a brilhar no cenário
velisticd da ilha.

,

O zagueiro central Tri

lha está mesmo dl�osto
a permanecer ausente dos
gramados de futebol. O vc

terano zagueiro central
do Figueirense tem sidO
solicitado para retornar ao

{!uadro, porém permanece
firme no sen objetivo. Pell
sa, assim, Q Figueirensc
contratar um outro atleta
para a posiÇãO e êste se

ria Claudio do Avai.
, x x

O conhecida desportista
Newton Monguilhot
contra-se na capital do
Estado. Em conv.ersa con"

o reporter, teve a oportu
nidade de dizer QUe ravlu

dcixado o Carlos Renaux,
levado pela falA.u.:e Coo

peração dcs- jogadores.
MOIl'gullhot disse ter dlTl

gldo o clube tricolor ,em 13

purt.idlls, tendo v,enCldo 11

e perdido dua::;. COl1guis
tau dois tltulo.s:
Campeão Region<lJ e

Campeão do TorneIo Scha.

efrer, alem de ter classi
ficado o clube para as dlS
pu.�as finaiS do }o;staduaL

, x "

O sr. Newton Mongui
lho!. dcverá permanec"r
nesta Capital durante cer

to tempo, qu,mdo tratarâ
de resolver sua' situação
funclOll..al. Em caso afIl'
mat.lvo, c!everâ dirigir uma

equipe da capital.

DUNLa':,��L�::U Loda

I

I
a vida, RAINHA DAS 1
.tUCICLETAS - Tl:!ic-
"_"'.; j� ti;;;:

e os remadores Daniel Soares, Arno E. Martiu, Relwal
Koch, Haroldo UessIer, Newton SChwal1ke, Agostinho Ci

prianl, Hans J. Post e Pedro Curbani.
1961 - MARTINELLI, com Jobel Furtado, timonei-

ro e os remadores Theodoro Rogerio Vahl, Erich Passig,
Walfredo dos Santos, Ernesto Vahl Filho, Afonso Celso
Corrêa, Fellnto Schüler, Octaliclo Schüler, Sobrinho e

Wilson Cos�a. -

do marasmo em QUe �c

enContra. CriandO-l:'e a �.u.
Divisão, nascrá a Lei do li
Acesso e Descesso, u que
serâ importante Para ti

vida dos clubes da capital.
publicidade

.. 1"· em 5ta. C ..tlrina

Confecção e conservação de painéis
em todo o Estado LUSTRADOR E RÁDIO TÉCNICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COLUNA
CATÓLICA

São DionísIo de Alexandl'i.\. que nos tempos das per
M!glliçó('s dos crtstàos viveu I' mon-eu em 264, escreveu
nurnn carta no Papa Slsto II. o que podem fazer os fll'.t',
l\,l missa: "�Jes podem asstsür no Cauon _ em oposicà-,

,
aos catecúmenos -- ate ao "PCr omnia saecuta saecuto .

rum" c acrescentar o seu "Amcn ! -ênes podem ir ii. sarun
méxn. estender as mãos para recebei' a comida consagra
tI:l c beber o sangue de Nosso Senhor", Muitas coisas .,e

mudaram nestes 17 séculos passados.
O respeito crescente do 'sacramento eucarístico fez

com que o pão consagrado jÃ. não se deitasse na mão fio
comungante, mas diretamente na sua língua Pelo mesmo
motivo SI' dá a comunhão só xob uma espécie.

O Cancn se reza hoje no rito latino silenciosament�
atê ao

. Puter noster", Tudo ts,o mudou; mas felizmente
fii'.n "r) coisas exteriores. A felicidade. que rc exprírne nas

cartas dr- S. Dionísio no terceiro século � a rncsmissnn-r
no século 20. Com santo orgulho podemos ufanar-nos df'

rc,er·l)el· na santa hóstia o mesmo. que no tempo das per
bcgniçõcs no império roman·) entusiasmou milhões LI"
ITistãos. de 1ll0l'l'Cre!11 pela ré em Cristo nosso Redentor,

A!!;radrccmos fi Deus qne cOllcedru a nós cristãos e>

àireii.O de .<;arl ifieflr-no� "eOm Cristo c por Cristo e em

CI'lsw" p,\!'n a 11l:lioj· g'1(Í!'in dr Orus Pai e Filho e Espi
rilo finnto'

[MaCUlIDB!...
A maior festa do ano em lOuvor da Virgem 8antissi_

ma é. ".:m dúvlela, a da Conceição Imaculada. cuja glori
[kaçào representa pai'a 0$ seus devotos nova garantia
de Jl:l? C' salvação,

Vlr,lc s('r'ulos acreditaram neste pl';)fundo misté!·j:).
que h" dctlarn<lo elogma pelo jJuortaJ Papa Pio IX, ,I')S

oIto cip Dc?embro ele 1854.
Contra ("�tc artig:o de rc e,u vão se rebeJam as. em

llf'r'!"Ur!n" c,f('llslvus do mdonllllsLllo, elas seiLas, elas fõl'

(_'a,� (II) Illill. das ]1otênr!ils lllllndnll3,S com os seus en_

roi ('1'('1)(;:1 ('onUnu:l, e ininlelTlIpla da
ll(fI'ia IpW Nos.�a S!'nhoril fora iS('lü:l da mácula do pr
cacJo III·ir,'.irw! dt'.�dc o inl-it:lnte de sua concepção mar�
vilho.�:l. I�.a pl'uj)l'iu V,irk!,enh .em nCSSO:1, �. clecJal'ou,*,à
humilde Bl'l'Il:lrdete de Soui)irous, na gruta de !I-'lasse

bide em Latirdes, Fnll1ça. ([uando lhe pareceu e lhe rc

vC'jou, no ano de 1858: Eu sou {I Imflculmla Conceição
Camctl'ristico. alto e plll·O. da nobre c altiva all11:\

bm�iJeira C, dp-"de os nllrl'os prilllóldios da sua indissi

fl1l1!ável nadon:11!dade. a rarinhosa veneração. (la Im:1,

tlll:ula, atnwcs de sua imnbstituivel 'locaçáo catÓJka.
F..<;t(' culto {·tlhllinou na fdi? e :luspicio1:ia Cl>colha que O

"l'nl'l'oso 1).)\'0 br3silell'0 fêz de Nossa SenhOla Apareci
da ('om() e;.:rC'!1;a padro(.'im da f{lorlOl>:l terra de Sanla

CI'II�

No brio I' �1I{'I'IHlo eliil (ht TmarnJada. o CO!'<lC'ão c�';'1-
l!i.n «(iri,!;.'-sC' (,om 1"rn(lrn il 'n:le de DC'us e dos homcn�.

,<;,II,II'an(jo .-;rntid;'l Pl'p('r', ('on�)rm(' rhorolj inspjl'n�!:I
I.! r�, :

Alvo lírio de Imaculada brancul'a.

() Virp,('1ll '1em pecado cOl1crbidn!
1';111 (l'u .�{'io sc ar'olhe a gota pura
fkl fl'e'ltu orvalho d11S Il!anhã.� {I:! vida,

DI'pois, na negr:l nÓite ele amargura,

QU:lnelo. a .�angrar, prnnteia a alma dorida.
Em teu sei(' materno com ternura '

Esse pranto �eCOnle$ romovida.

F, :l..�slrTJ' C. minha mãe, que noite e dia,

Haja trevas ou luz na nnlurezu.

Cintile o 801 fecundo na alegria,

Ou desça a noite escum da t.risteza,

Es semJ)I'C' n flõl' qlle I'ncanta, a luz que guia.
O amor dI' mãe, �ubllme de grandeza!

1-'/,('/ n"/II,im/n DI'Mp{rlTli. O F_M

BOLOS
ARTlSnCOS RRC()MI�)'JnAMO!=l

tcont, fia últ. pá(l,l
tranhczn pelo rato do rs-n-
1t'0 ser urna sociedade' -c
r-rusíva de homem de (''lI'

e terem os seus rundud-r
l'E1; olvidado grandes vut
tos' da faca, come Cnl'� (

Souza, Henrique e 1\01<0:;"-

110 Di;l�, Pa trccinío. LI;];:
Gan-a, Reboucas c tantos

outros. proferfndn para IJ

seu patronato. elemento (,',

outra raca. se bem eWE'
uustre e dtgno cntari;1Q"

E condicionámo.:
entrada para o Centro, i:
P:Oll1o(':}o pelo llH>,�mo r,,'
um movimento n') sc)",do
da el'et;ão na Capital, rlu

ctadc: o poeta .Arnujo Fi�

gucredo. irmão do "poeta
negro" pelo sentimento cla

Afeição e :�ela Arte. não

conseguira terminar a ce

clamação de seu belo e co

movente poema. Ao evocnr

gratas recordações da arnt

zade que lhe ded.cnva tã,1

sauooso companheiro de

tm-túltns. copiosas Iagr!
mus lhe ínjjndaram os

olhos e a comocão lhe em

bargara a vóz, o que acnn

teceu com mu_ito pcaar

nnra os q,l� f::e ;J,rjw,�om

pcssuidos de urnudc ontu

dasmo. por 'H,'ii;: ,i cl{'('\o_

mação di' I,';'J iin,I'J,� vrr

sos,

11m l1lo1Hlm9nto [l Crllo'; , O mOllll"lrnl'J dr ('1'11;.', c

80uz:! e inll\I�\II'açã0 .'e- Sou7.n n'prt>senta çlnqUP:1-
se I .Iell'�'to 1'10 ....'l!àG ,10m _, t+"- dl>mOl1"l}·ü(li\.o e1."- I""{',)
cip:'1I d.1 s:le!ertaele,' nhef'inlcnto de Santn Ca-

A n/)S�fI Jll'n!l0�il:S.o H_,i
lf':Icl:! ao (·onhe(:J)wnt.1 (t,)
p:t�rnn(l (lo Centl'O, -;.c'-,�)

ace!:Il, fk:mdo assentad,� .,

cmlsti:llif'5.o d(,'lIma ,'0-

promover o Illo ... impn,
para erc(,'ão da !lf'rma d·)
pOC't:l. cabrndo a prc<;!�
dencia 'de h(1nra aI) ;)(,_

�Ún1bil!!;J.(iu" JO.lC bUlt"llX,
:scn((u cnwu nOSS.1 hUI1l,ld'

1,t;S:SOll L�eud1IU,t IJaI,' Il

I)l'c;;JUCn"w (Ia Conuss,""

Unll.;as a :.;n.nélc consi

del'açuo de que- Il'o/,ava u

!h'LSIltCntc de 110n'-a r.: ,'I

.�,l<l pn;;:;l.lgiosa sltual;ãu (1<'

ti(;':l'e�tI)'lo de EJLàdu.

jllll<1:S dt: subs('rl(,:or.:s qll" a

��:���, ���:��'�idl�:::
a � t,�'r

Circular elu\;ldaLiv,l. 11,U

demoravam a ser devolvi,i
d,.s, acompanhadas do rll!

ce.s�âl'lo pil., a o contnl.t'l e:'1.

confecç:w do n!()numenLO,

o 'qu.:! loi feito

hhlre ...do escultúl' Alltul'J

nu d.: M:hOS, no Rh) de

J ",'k,ru, ClliJl:ndu ao n�,

:;emburgadut' BOlteux, as

"lú.u· u l'I.'.'llt'<'lIVU cun�ra·

'o.

Em principlos de 1�123, o

busto do pucla ja :se en-

• t.:on�l'8.v:i. til! 1"lol'1allo»\)l1s,
E: !. 7 de AbU,. ('III mLlno· LI'

\<ll'el solenidacle. mi (\u,11
(",l'aralll p,lI'le H1tnS aulu

'lda(les, escOlares e grande
,llassa do povo da Capibl,
fo;

.

o monumento lnaugll�
rado, obede<.:cndo a ceri
monia civica, ao seguinl:.!
programa:

" I _ DisCllrso do sr. Il

defonso Juvenal, pre1:iidel,
te da comissão promotor;\.
II _ Entrega do monu�

menta pelo Sr, Desembar

gador José Bolteux, preSl,

ciente de honra d,l Comi�"

S:10, ao Sr. DI'. Abelarrl'1

Luz, Snperintend('ntt: MU

ni(!1p.ll.
UI - Discurso do Sr. Dr.

AI)('lnl'cto Luz, Sup<,t'inten.
dl'l1Lc Municipal, receben

do' a hCl'ma eto poeta do
"Mi�S(!I" e elos "13)'Oqllcl,,'
IV "P,llavl'as :lmigas"
v�sQ.s do .Sr. JuvenCl,j

de Araújo 1;'i�;(!I'rl'd\l .• leti�

tarJna it merr.orb dr; lilllC!

glol'lo.';o ([ue lanlU .l elevOll

na Poe:)iu nacional, ::U010 o

maiu!' vulto do SlillI1UJJ.'_',10,
HU p.lis.
Jldr"lludores di: t.!Ha tX

tl'aut'dmaria de l;rllt � :';ou

l.a. em vindo � '.\):., <1 (:0

�ell lla.>eimento. ru) \·j;..t�a

retll o lHOnUOif>I1[O, Il'lO

calam sua admiraç'-I.j �'_;

apreciar obra tã'J Inel'iUJ
ria. imaginada pf:! ) gOlllai
f'. 'ultor Antonio :le M:-Iu';,
e l".e represçnla li.'ll;WII

\.(' l.a0 �omellle ,1 ir",ce;' :l
(lO JllJcLn, como na figul':l
ao longo :.10 pedesta:
gl'llio de sua il:spiraçã:;,
lu)nt.nlando, rntl'CtaJiL)

achar�.�é o mcnumentlJ cm

.Iugar tão d!,:>f.r-ntc do ':('n

Ll'u da LlI_j.I�P, quando ,'1'

veda :.C: �it:u L'Olo('a('\J Ih)

jarctim de sua praça prin-
cipa!.
Nós. seus irmãos de ra ':l.

{jU{' tanto nos ol'gnlh::;m(.s
CiO oum imortal do rné;;;,
cio "Missal" .c grande es

IJi ItO de "Evoeaçi'lcs·. �t ll_

P�(' que flor ali p.I��:,n1t>.,.

dirigimos a sua efigie, '11,,1

olhar de respeitosa aclmi

Inção. que bem sinteti",\
(lossa veneração pela 1\1('-

1'10ria daquele gTande Vol-

tido da reposicno cio custo
no seu pedestal. E assim
acontecera por diversas V('-

aos!

Felizmente. a profana-
cão cessou. Abençoada rea

ção patrtá- ira, atuou mi

racutosnmente no senti

mente dos que assim pro
cedtam. em desdouro ue

}'iOSSOS rores de civntaacão.
E nestes dias que são co

centenar ia {lu I asctmeneo

cio -Pcctn Negro", em que

eloquentes manifestações'
de artnür.ieto. reconheci
menta e oegutho pntriót.l-n,
esLno srndo tribul:lclas em

lIluitos Estfldas ela l�l'dC'l'.I

cão, ii. sua !l1ellHll'ia e ã S\1:I

cx1.raonllnn,ri:'! obra poéti
cn.. com· n,

�CQtI'l"'r..

,az;1.

EM"
DIGESTÃO

't_IotUt.IJITF

Terrer.o para o

(o�égio de Join-

vi!!e
Um Culéglo E"tlldual é

riniig0 1'e<::lal11o (la Jn6f'ld:l'
de estudiosa da "manches

�p;� ����;i�,�rS�'��p:�I���
inúmeras Em sua vi$Í<H

àqunln cidade,' jê na condi

ção de Governador, o "r.

Celsel. Ramos, reafirmoll
seu ol'opósito de não nu

tal' �, Joinville. dotando-a

de UIll e�tabelecimt'nto pú

bOca de ensino ,;e('unll:'!

rio, As primeiras medidas

est-ão em andamento. Ain

da agora. vem o Chefe do
Executivo ue sancíonar a

Id que nutoriza o Es:ado a

adqui!'ir 1)01' {Ioa.cão, áren

(Ie telT� c-edielu nela PI'f'

feitura da "[ena cios prin
c.pc-,". ouc se dest lrra 'ii

con�:ru�ão ce um colézro
Estadunl.

Graça
tfl e Illeredda hOl1lena9/,1'1:
f:u<lndo fio! es eIH profusão,
por certo, M'I'U l, ('()l')�'nclas

no �op::' do J1\"ln'l!1wnto quI'
ajmliul10s a {: 'j( r, depo
sitemos tnmbelll no seu

pCdht:\1. um l':ll1lfilhete de
f1or{'s de llO::,',:l ,·lr.'lHa C

on;ulhosa (' n'r'I,Hlletid'.1.

ndmir:l(::i.o, pelo vulto ex··

tl'aordlnario (IUe foi fi

m::tin)' cXJlrc�sii.o lt I ::imbo,
lislliO no ;Ara·:il

MISSA OI: 30.0 DIA
Mon�,enl"t> J()êío C-ohyssakis oe família, José DoJ

nilo Colpo, '.;Ilhora e filhos, convidam os parentes e

pe�s0as ar:1igcls poro assistirem o Santo Misso de

�Oo <.kls t;j1'C r.m, intencôo à alIT)P �1.�sima do sua

Idolotradu fdh, , Irmõ, cunhado �j6
Ai :GEL/\ fi>;:

mondam celebrar, dia 23, c1winto-feira, às 7,30 do

manha, na Igr )10 de São Francisco),
A todos, os que 'Comparecercm à este átn de fé

crislã, o suo etcl na g�('I1 idão.

PIANO - VENDE-SE
VENDE·SE UM P:ANO MARCA "BENTLEY",
EM l'tnH:I;fO eSTACO E r;); POUCO USO.
TRATAR NA AV. TROI'..U·'OWSi>:I, !la.

COMUNICACAO
o GL'cm:o Cultural F:�tucluntil "Pio XII, <1[\ ESI'oln.

Tóen]ea til' C(lll)/" do Pio XII, romunica que SC' n{'ham

a.bertas as insnições no Exalllr elr' !\drniss�o para. o

Curso "Comrrei:'!1 B:'tsico"

Vorúl'jo: d:ls '11) ii.'; 21 hOl'a�.
1.0(':\1: Gnlpo F ,('olf\1' Irinell A01'nllfllls{'ll - 1l:.<;�

1.I'C!t.o

I\\', (;lIillo l\lollclin, 71

S/13

KfRN REPRESENTAÇÕES
�.

rurto AJel!'rl!
R. G. S,

OPORTUNIDADE

CAMIONETES

CARROS

marco CHEVROLFT.,

Uutl'OS, entl'r-tanto, mui
poucos, felizmente, por ig
n01'ancia ou maldade, têm
pela memoria· do extrflOI
dinario poeta, lamentDve!,

----,,,.,,-,---=cc
impaLriótico me-nospre:w. "ARI\ REl'UESENTAÇõES 1';1\-1 PORTO AI.F.GRE

l'evelando-o por meio de

manifestações que merc

cem nossa formal reprova
r,:ão.
Por diversas veze<õ, foi ;)

bust-o do pOEta prOfanaoú
ramente retirado do �e'l

pedestal e jogado ao Chrl(1,
por mocinhos de !ami\.a,
resIdentes talvez não UI,)i

distante da praça, :)J1(!,' o

monumento se encontra

La(,:nvam-no com all1'J

corda e o arras.tavam pe
lo meio (la praça, fi té .')

surgimento de pess6a llll�
dêles' se aproximando, IJ11,�

coll)issc ° JlrOcedimen�:l. 650.000,00

.350.000"1'1·

-

-Si Você, Chefe def;;;íi;;-------
I 1'1' -:; nr"'-' j �'-;('nl,,<; pr1�'" notnl ENT}.()

ADQUiRA O j-MiOR PRESENTE
U,)1 presente que não quebra, nõo dcsvolortzo.
n60 cxt regC\;

,

!)n\ rvevcnre que o-do dia vale mais:
UM LOTE DE TERl':.ENO

Um presente que pode vir a ser o 9()rontin d,.,
<;(>11 l'lll(ro

f'ntll1do cpcncs 100." -rest, 60 rYll">�f'<;
Ii'lformocões. diàl'iolt'lcnlc, (id

Avenida 'do Jardim Atlôntito,
Lute Sehwctdsen.

--�-- ------

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
As pessoas que podem obre, Empréstimo dos
Autarquias ou Cajxo Econômica, terão Iccifi
dndes de obter, mediante previa corobínocõo.
nrootcrne-ee. o titudo de propriedade df'fini

tiWl, afim fe rorarem inidor a construcõo.

Previdência Saciai
Colab(Jração de A. Carlos iJl'ito

Conformf: pl'Otnetp'mos aos nossos leitores, vamos

contil111i11' II:: j.JUI�llt'�\lf�� de comentúrios a respeito do

!\nlcpro.lt·lo d;t J('j de .u:;tvidcncia paar os domüt!(:lI.�. (J

""",.,;:':: ,:' ':,' " 'r;;r�c�, '���'t,':; ;;�"��':::;ú';;�, ';;,;

COMT ,
,
) AO AN"fEPROJETO DA LEI DF. P.U�-

\ ,. .��,.i,i.:AL AOS DOME'STICO:,

1.1'l."O,\1 /J U ('riação de um Óll;üO n:P"ei-
fico J.l � p,e assi:;tcncia c da pl'e\'idcnl'i:l a,\"
empn::;;"cto df_)m(i�tk",>, acanetando gastos ncct.o.;:'irl'M
ao 1Ull(;j.,1l: l, nto «(t' toda uma máquina admi,'lI-;lr:'U\'.l,
Inclusive dl'�r'. ,1s com pesso.:ll. Infelizmente, a (;lllll1�_
1,:\0 cl1\bonu1 ,,( dl'.>preZOll a súlução pl'cconi7.Ocla. (lU f"

el·clo·Lo.! n. 3U78, ct.e 27,2..11 (do Presidel1tl! V:Il':;a�;, �:'l

(lI]\) U;: ,,"p'·cgn.(los dOn,léslicos eram absorvidos peio ,;i�_
1011la a . istlCnci:II e PI"I.·\'lelenclário de Du:iit.utos j� exi�

têlh\·.�, llll!' �f'l'la, no <.:uso, o dos Comerciúrlos.

2. Não preve o Anteprojeto estabilidade para. os cJo�
mêsti('(J:1, o qllC é pel reili:l:mer�te.'Jnct�c!i>v�l rilentro do Upo
de prestaça,ú de :-"'I')I1,,,U::; que o ci:ua�wll:.::a, exclulndo �!:I

parto do I'mpregu{juf qualquer finalldndê lucrativa nessa

prestnção. 'L1I exclusào, contudo. vem diferençá.. I:L de
ouüo (j\lalcl�!l>l' üahaihadol' na legislação ]Jl'evldeúcl{rda
vigcllté'.

3. A manutenção da Caixa de Previdencia, órgão que'
...em :l retir,u <1.\ fo',\PED tI"nudação de AssÍ;;téncia c I'iú
vidGIh.;.1 Ci,r" ��1H!)l'c):,udos Domésticos) um t.:ar.ltel' alhc<1.-
101iO, !lU qll� ::.e (,'11:1<.: â.� ob!'lg;:;çúes prov:denciâri:l3 rl�

gorosas, s<.:ra CIl!>tto.id.l r'lectl .. nte a conLrlhuiçfit) aú" I'If

pr\;gaJo.�, ....n·',e.ldu t:lltlC 4 � e S% do Sllll salárl,) r.1

CONTRWU'.'AG r,i.·j üCJBIW Dü Eil-IPaL:GA�OR. o <1';"
':11"111:0;':,\ -;u,l. ,,:. d . HII!U tii-;pa\'�aade cúm o t'e�,l11,� � ...

c"r.t I'lbulção ;nsti�liid{J para :1$ OUh,\;; da�s('.';.
Não se rale na Ju.ar;iiu COla '-Iue (;ull..;ú.-.\,. J. Uni;i0,

que dcveria ser maiur, Ainda �l]Ui, diferc :t :�illl,W:io, O
�',,\'êl'n() faz dotações globais, ma:) nega � dC!)(:l"p.'nh,\l'
'> ,r '\ I de conLl'ibuiule. AJ cOllLrÚri·) dj��I), 'ixa 11)11 ...H

III I lu de 2C,;-. nas tu.}ws L:uh;·adas uÍrtlillllcntJ:! rll! púbiko
Ad,nliLindO-1:ie que ° PUBLICO se�a. !ormadu, '_;lLl sua

lllrliol'in dos. patrões (raras as famillas, nle�ll10 flS d:l
\'hamada classe media, que não mantenham dom�st.icas),
l.l'nlO:-; que sóbl'(l eles pesará, além de uma cOlltrib\li�::'('
dobrada, o lmgamento daquela porcentagem. Em l'(.'SU

mo: o cmoregado sel'ia o melhor beneficiado o emprega_
dor levaria a pior e o Estado ficaria com a parte do leão.

'1, De tôda a leitura dos dispoSitivos do Ant.eprojeio
COllcllli�se que o mesmo não define claramente os cllrel
�u� i:o I\;;f{istcnela de que irão gozar seus segurados, O Ar

tigo 22, que diserhnina as Vál'ias modalidades da assls·
1 éncia social e médieo-hospitalar, friza que elas serão
proporcionad'as "na mêi:Hd,i'-d�; !fti�5t; 'p�sibi1idade!l r:
llanf'eirns". 8ua a!1lplia�fLo as diversas regiões do p:lís,
tambêm sera implantada "gradualmente e na ordem da
maior ronvlnli:ncla e facilidade". � o caso de se pergun
tal' pa.r:l qlle irL\o descontar patrões e empregados. )):1-
1':1 (IIIC o União vai consignar dotações de CrS 350.000.0\l[r,
(i,r I' df' rrS lnOjJ.OOO.OOO,OO senão para prestaçfto imcell�

�

ala da )}lrrldtllelll e cta a.�sist.encia? Por outro l:l.do, 11:1:)

1I(v{'):fr t,,(l:]..� aE 1'C'g'iões do Brasil. respeitadas S\l:tS j)('_
CllllA.rlont!l:s �(·onón\iI'a.� f' socia.�, uell1,1'O de pn.drúes
unifol'llIe.\ sl'l'ia I'riar 11m qundro de InJnustlçull (! di:s�
rl'll1linações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No exercido da vida pú- X X X

blica, adquirimos. a certe- Entendemos, tOdavia,
aa êe Que o dCsenvolvimen que o caminho bara a

to da Nação reside no ror- emancipação total dos rnu- QUadros criOu
'falecimento dos lVIunicí- nicipios ainda não está in
pios. Esforços grandiosos teíramen;e superada. De
dos Estados c da ,Ulft'to na vemos partir, sem dembra, - cujo ato aplãudtmus
soluç�o dos problemas 80- Para a fase m«ig árdua c desta Assembléia. Recorde
ctats e de tnfru-estruturjj, que consutuíré a "vitórín se Que, agora, por ccaaíâo
result�rão Inúteis se n;io' definitiva da causa: o da votação da emenda
existir :'. contra-par{fífâ planejamento. cons:ltuclonal', o S'mAM
das comunidades bâsicas. Não mais se admite, Se- teve destacado desempa
E' licito dizer oue a União nhnr Presidente e senhores nho. Na mesma oportunl
e os Estados formaram os Deputados, oue os prob1e- dade. aqui' em 'Sant.a Cata
órgãos de cuputa e super- mas comunais sejam rasol rtnn, sugerimos ao Gover-
víeão: é legitimo, jambé ,n

, vidas ao sabor do ímprívíso .nedcr Celso Ramcs, a nópolis.
afirmar cue os Mumclpios, ou sob c !mpêrio de ques- criação no Estado de or

na sua feira domestica, tiímculas pessoais. Daqui gão Idêntico.
es":'ehelecem o equilíbrio para diante, a planirlea- Não obstante 9 exi�têll-
necessário entre o homem ção administra�lva e a exe da das entldnde� mencio-
e a. admlnístração publiCa, cução sensata de um es- nadas, que. vêm prestando

���a'íes das suas multiplas quema de trabalho, devem bons serviÇos à causa mu

i;ltri�lções, nos sewres reprasen.ar o esforço co- niclpallsta, Jutsamos- que
urbano C rumt, difundindo mum de todos os munlcl- se deva 'ntensificar a cam-

escolas e atendendo queS- peustas.
'

panhn pelo 'planejamentQ
lhes sanitárial:l. A experiência de .quínge e a flm ,ere 19.ue, �s wun\çj(

Na reunião de ocvarna- anos de vida conl:lÚtucio- piQs se de;!jharrt� -qíô'''nti
dores, com o expreatdente nal tem alertada à Nação ru aiüente na execução qualidade de Bolsistas, ee

Jãnio Quadros, levada a de Que os recursos flnan- dos seus objetivos. Hã ab- tagiarem no Banco Naclo

efeito em nossa Capital, ceiros nem sempre COllSti- soluta necessidade de se nal de Desenvolvimento
diz!amos na Comissão de tuem os óbices principais difundir êst'e conjunto de- Econõmico.
Assuntos MUnlcipals; para .o equacionamento e ldêias, 1\ fim de se comp1e
"Não ê mais admissivel solução dos problemas 10- tar�. proposição votada REFORMA DO ENSINO

que os protiem.as dos '4u- cais. O planejamento e fi. pelo Congresso Naclonal. NORMAL NO ESTADO

nlcipios -sejam debatidos preparação d e material E' Inadiável que nos lall- Será con..tJtuido atraves

em �u estrito ambiente ����; �:����::ãove�: �:=. �::�ã� ��st�etar��I:;e�:� ��. ���:�ad:;i�:�:o ���
!o!êss';��de���=�:: �eo::;= sa o ê:rJt.o dos empreendi- mente. mos, o Grupo de Trabalhq,
leta"$. Em alie pesem os

mentos públicos. E para tanto, COllc!ama- que irá:procedcr os estu-

r[Í:,);", ilJvtl,; constitucionais, qu�r�n:a!1 �:nss�ê�:I� ��= ���o:le::�studS!:::U�I1';�� 'NdOo�",aàl 'n,fo"'Em,:ad:o Enaino

; ;',11,' , . .1:;:: admlnistra- '.

L v .......... �.[llnicíplos vai se nicipalista. A Assoiação para c!ue se allem à éste O citado Grupo que <;e,'ã

C," rt<!ml" numa rerída, Brasileira de Munic1pios rr.ovlmento cpie �a in�e- presjdido pelo Secretário
f ....'c lu..;apacldadt: }las co-

tem a seu encargo a fma- grar os munlcipios como de Educação e Cultura, co�,

J : ,jI••• de 1,. Hclt,j' ;.\0 ... seu...
lirlade de congregar e de órgços d.e a�lminstração. tará com a particip:tção

1,,�jlllljOS (,jev<orc�"." reunir os repré"seri1.antes Será éste rim s.erviço ad- dos professõres ALDO Nú·

lIHla dlscriminação de de t� o, Pais. O In!!�íuto mirável qUe prestaremlJl) a NES, PEDRO BOSCO, WAL··

rcn(!at) desajustada da rea- MIR DIAS E IRMA MARIA

I.,tao"-,, fa�, com que ôs Mu- I, , jTI!:RP;ZA,1 Dlretôra do Colé-

"���,�,: �;Ii:�;J:::':',:: Os alunos do ",Colégio (alari,ri,nse e a g\o"cocaçli:�, ;"U3
l't:alizaçãO d(':> seus prlnci- , j,! \

"ENTREGUE PELA CEL�SC

::�o °sb�:!:�vos�s �'xn::� Campanh,a...do Natal"�a �rtançl da ;�ÓP���d 6����:�
lênc:ias - é a Unica usuã.-

• n "q" 'I d- �C'âo' "L��I'tJtl1 ln· TO DIESEt1. 'EL�TRtcó
ria da Casa Ira Moe'da e Os ,

,

'. ,..a� � � e J�" 'II
U !

; I. 1\ . .j� Centrais Elétricas de

EstadOS arrecad� �mpos- A con,vlt� .do _P, �thJl- r�,ndtinh'ó�!lde M�W .t!nanç:t. �Sliii.ta t(j�i�Il�hl5lA. (CE·

tos dinámlcos e inflaéioná- no, os alunbs dõ' oJI.êifio �b�e" fI� l"ftal d.ar. ,Mil "LES?) dando 'atendimento
rios. Os municipios. en- Ca:arinen!:;e: a.dçtiram

.

à CrlançaS, 'PIlolllt1VJab' pêRl .ito plano de auxilio as Pre

tretantc, -pela �atureza Ca:rttPanha das Mil Crian- P.' iAntoninó. feituras Municipais do Es·

dos seus tributQs, sofr.em ças. '�odo trabalho de pro- tado, ú�z a entrega a mu

o t7cm,endq Jmpacto do in- Mais de irJllla JOvens da. P1\Iil"Mda, e8�eve a cargo 'nic1palidade de P o r t O
I !tUspeh'sáve1 con'Vencl'niento Paróquiá d�' são �iz,:na daJ"duat e�y.i��udapas j"Pd,epiumâó: "o'ntnJuna"Omd',de�mel,n'I:�_'�o eontrlbulnre. �u�m ,?f!s- Pedt"a arand�I;,estuda� no pel6S deJllais ... .P�oQuianos " � ....

ta Casa exerceu cargos COlêgio ca.ta.riliertse dc:> da "Paroquia 'de' São Luiz. \tiit:�li!�e :�)Ía IlproP�ledtdc,
municipais pode avaliar Q Padres Jesuitas. Por su- O trabalho r�allllado pe- 'lmarca MWM, tipo 51BJIJ,
drama 'em SUlll:I minucias I gestão jo p. Antonill-O, vi- los Jovens da Paróquia de de 3 cilindros, 78 HP, 1200

e em tôda sua prof,undi- gário de suá paroquia·e São Luiz seIl"_ duvida vai rpm, e um gerador trlfás:
dade. , com s assistenCla interna contribuir mais para o en- co de 52,5 KVA, 1200 rpm,
Os principais tributos do P. Roque Konzent for- trelaçament() de Paróqula 220/127 volts, 60 ciclos,

da União ei dcl:l' Estados mitram-se duas eq·uipes c rColo!!gio para uma autên- com quadro de comando
são indiretos e crescem na compostas cios seguInt.es: tica vida paroquial. nO 16.825.

l"al:t:ão direta do melo cír- Moacir Per.eira, Eugênio Temos aind.a, a registrar Tal providên·'h. virá au-

cUlante, dil d�svalol"l_zação Beirão e Naim Jorge (1.a a colaboraçao que um xiliar grandeml'!nte o for-

H11 ��v:�O���l:./�C c�:��:�a:e �����) Geal�:;l(1�O :;:��:��� ;::�:s dd: c��;;�g��:�ti��� �r��m:��l:e�O:�::��aad:�e-
•

"""=="""� Um. eX�".v!{' :;ólido des�e Lima (2.a equipe). Estes está prestando na Paroquia
Prometeu o candidatf:!p'f.eJSP Ram�s subn:eter arguinê'nlo '" aDontado pe- dois grupos percorreram de S. Luiz, na catequizaçao

00 crivo 'judiciório todes os qtbs do anterior Governo, 1"'1 Pt\[tlTtff.ação- áos muni- em c,ampanha de solidaric- dos morros.

��e ���n��;::sssea��li���tir�:o�ue atentassem con- ��Y���4��-l:,�i en:�01n9�� �:�:ri�l�n���as dO COlegio coT:�:d:��:Z��/I�u�is�I:��f:�
A forma de provocar a apredação judiciário se- d�Hf.ElJIceY. p!l-ra 66% Mais de 100 Jovens ins- malistas do Colégio Cdra- esteve hoje com o Secretá-

Tio a de anular tais atos � de ;Jh que nossos triL1 � 1'��f/n, das 'maÍs jus- CreVeram-se para serem ção de Jesús. estão toclas tario de Viação e Obras

bunais não têm nem poderio ter h,nç,-,es cOí�ulti., li). , .•
'

os sábados ministrando Públicas, deputado OSlly
--- inshuÇão rellglosa e moral Regls, oportunidade em

a um grupo bem numero� que foi informado do ini
SÕ de crianças do :Mõáo cio do calçamento do tre
da Malárla. Para êS�e efel- cho que vai da Rua do Cei.
to a diretora do Gn!J.lv Pedro Demoro �té a Escola
Escolar Silvelra de Souza Aprendizes Marinheiros.

distinta classe médica, que pôs gentilmente a dl!:l}.tOz.i� Assim o povo do Estrcjto
o XII CURSO NESTLE' DE cã() dclu:; a:J oeJ.><lMhll ins vê atelJdlda pe:a Governa
A}'UALIZAÇÁOEMPEDIA- ,do I.llL .... grupo escoW. dor Celso Ramos muis uma

1?,)},IA que ]"ellli�ar-se-ia énl Grmo não :,Ie ...,t::tttird.o sua reivindicação.
C\jrltlba, Estado do Para- fr-'1.t:., I\O!.lt ..:na,s "t: ...)"Í�Hj- Como se sabe o deputad)
mi., nOs dias 17 a 30 de ,!!e- 1)".; lIOI.H·C" wJ l ...:;�"j<tlCtn Dib Cherem est.eve há
telllbr·o ul:lmo, será "reall- l.nL Nat.al ult,uellt.: <.lus �u- dias passado com,() Chefe
zndo naquela capital.. n'O iras; C(JIII. IIrIhqul:�u" .:: do Poder Executivo, sollei
periodo de 1.0 a 14 de roupas 3Uld. "'-\lU n_;(u UI: tando mais este melhoru_
abril de 1962. ' fodo nov".".

cento aprovaçao da emen

da cons�itucional, pelo Se

nado, que estabelece nova

dIscriminação de rendas,
beneficlantlo Inclusive ns

CapItals de Estado, pro
nunciou o seguinte discur
so:

Senhor; Presidente :1:' \!
6e����::: DI���t��;=il�Mt}

�:�o aF:�;�:�ç� p�el�o :!��J
que estabelece nova iltscri-·
mh(açau de rendas, aDre
perspect.ívas mai,!! eeoe

rançosas 'para as l-o'''lolla':'
brastleiraa.
Em sua ortmerra rI:1I1Ii�.io

nacional, hã. cerca li", o�

anos, Os prefeitos e v ....ru ..
,

dores já demonshu.a.:

-aos menos avisaaos, a ne

(:essir1.ade de serem ajuete
ao •. OS mUlliClPios bragileí
lo; .1 ... suas realidades ad
mtreetrauvas. A aflição
pnrecta generaluada e, em

a1guns casos, constituia
\ «r.tedeiro clamor. E é fa�
cit de e:<pltear, Os recursos

atribuídos aOs niuniClpios
pela car-a \k 1916, são in
suficientes para a conse

cuCão dcs mufiiplos encar

gos locais. .A missão dos
dtltninistradores 'murilcl

�ul� :�ai se tornando difi
cll e aspera. A regra geral
ttStabelec-e raIas exceções:
alguns municipios alta
me n te industnalizados,
fpI'mam um cont.raste vi-

soroso.
Em 1956. u • esp\endida

cr.n:!lt:n�t�',d.:. �<.dii;.:aua Há

i�t'��� �'_ �:t!Uj"I.:.1, a

.

O E, 1rADO
O MAIS A/l!ICiI L� :,..., ·t.I:i·.I1 rUJ\RlNA ,

FLORIANóPOIlIS (Dom'll�I"I). 19 de Novembro de 1961

VEREADOR -DOMINGOS fERNANDf,S
Dt IAOUIH.J

'

DefluI, rld dota dt! amal"ll-a,,!'''l'�1101''' aAiv ....r:.o;ri"ct
natollcla dó "OSSO eminente cbJl�:ie í�nt��ôneo' �r...�
Dommgos Fernan-He,Sd:le Aquino.... :$

G.'r�,ltE d� G t;'5TADQl'fv(l mal!; de 15 ano';,. dono

de uma capacidade de. tralSollio a t.ôda orova, conse

guiu para "ornaIs �'1,11 d ,: ra ./a{fl {.II:,..... ',�

����;ed�� i�e���Ç�r�;ot��; � Es;a.�;. ,���,\�2rs��j�.�
�;���ds�r;a� ��;��r��dde� �l;�O�!!i��!l�'�����rj�'��
modElrno móquina ·1m'ptês';,v,o'l. ;!I'�l�.ittio/l,?t:1Qla !nt�
prenso borriga-v·erde, equiparando-a, �esrlno, aos

maiores centros Qrasileiros.
No campo político, integro os cor.es p�ssedist.a�,

�n��"s����I�;�t�, c��,sl���;�n��gJ��s�e�e�:ar�iC;;�. :.�
'Câmara Municipal. ;�uos ativ:id'lçies naquela egrégiO
caso são das rnoi� intEt

.

'.r.tierecendo·dQ,;s!:us �s
nóo ",emente confiOfi\iq, bém a�mjroção�

�.Coração bo todos, e .dono de va

to circulo de am.i mos cerlos� na opor,

tunidade da efe manhã, lhe tributará
- móis sinceras ho�r�:i,�:�b\l��_Os de O ESTA[)I sé às Homenagens
que lhe serão prestada�11 e�iqm-.lhe e ó seus familia

res, os melhores votos de felicidades.

vos.

Cumprida o promessa, ? C{'·\I, r ,ri r 1(OI.qui
lamente vem agindo como de direitG, "V .. lOis rigo ....

raso respeito às decisõp� IlUii. iárias
Interessante observar que o oposiÇlh�o considera

estrondC$as vitórias as deCisÕ"es que osser:t�m Q _ler;
gol idade de alguns ato,> da passada admmlstraçoo,
O foguetório radiotôni�o ", bn1õo, ensurdecedor. ,-;'1

uden0�\f�r'v���� !��o, ;números atos do gavêrn��
Aí, entôo, a emissora q. I ompa de perteila

informadora·- nodo iI l

Â decisão judick .. ,u

emissora se espolho!
A decisão nego segu(a,,,.,,

dece!
.

!.J'IlrJ"ça - o

mu,
unanimidade. Ao apagar de

1961, o CongresSo Nacíonal
respondeu afiematívamen
te aos apélos de todo o

PaiS, votando uma Lei

opor�una e eficiente.
X X X

tas a nova discriminação
de rendas Votada Dela Con-

gr�:;oN�C�::i�alist�s, es-

tamos solidários com a d�
cisão e felicitamos todas
as comunas da nossa ter-

lanejamento
coletividade, nós, reglllla
doroa, que temos o dever
de tncenttvar e de fazer

prospel1,ar os mun/�pios
que representam-e. �

".;{. -z.
O m'�t. '.

Albérta' ��Ó b� denunciado, po:qq
trajétô -qü_ cruza O" Morro do Geraldo, atrope
matou �J�hinha Fi-rmina Pereira, qU:Jndo
marcha a' rê- tl.p seu caminhã-o. C9� o dese"v
do procé$sõ. tü.�ou eviaenciado que 'Q- motorista
apenas culp'a;Je,;e� 5�-nc(o�que a infeJil,vitimo
foi impru4eâ1e; ao c:arrilrih9r êr'n estr;adc( mov
dq, sem 'ft:,; cui4aâ-o ne:c�t�lbio.··9 Di. Enio De
Cavallazi/'Promoto;_ ��.P41iJiçó ®. .. �.ti Vara, p
absolvição. do "denuriê"iadô .e· q; Juiz 'atendeu o

rimento dO'Mjnisté;'!õ P�b'IiJ�,;o�clYendo o
do. No flagrante o "ótima em pria"leito plano v

se em seguida o caminhão que a atropelou.

x x x

DESIGNADOS PARA ES

TAGIARAM NO B.N.D.F.
O Chefe do Poder Execu-

tivo Catarinense' assinou

portaria.designando Os en- ----------------.,
genheiros, João Mario: de

Oliveira e João David de

Souza, o Bacharel A�tópio
Grillo e o economista nénc

da Silva' Hoechl para, na

ATENDIDA REIVINDICA_
ÇAO DO POVO DO ES

TR�ITO
O Deputado Dib Cherenl

I \itli.lj' �

Il:(URSO NUTLÉ DE AlUALlZAÇÃO
'.

EM PEDIATRIA"

tl'Ía e ;1'; CIj.·Loorlll:l de Pe

diatria dus F'aculdaJes rle
Medicina das Ulllversld.,a.
des do Paraná e Catôllca

SS'Slt

do Parana, comuni.cam. a

.N"="="'��

menta para o Estreito .

SEMANAIS

Novos reformas no Jardim Ol\vciro BtIt.
que é o jardim mais sofredor do mundo.

XX .xx xx

Por uma' rendinha deficitório de 200 e ,..
cos mil cruzeiros o Mengo perdeu do Bongú PI
2 :I. O. Por uma renda recorde, de 9 milhões,
Mengo empotau de 1 x 1 com o Santos.

Graças o êsse em'pote, no Jogo do ano, tI_
nuviou-se de muito a tensão nacional.

Um v.olante'x:ná��:o, ;:imi�g;�f�do, ' ..

sendo distribuido no Estado, acusando o Gover.
dor Celso Ramos de .. comunista!!!

Essa não!

C�rt feitaf ::m�x;:uni� a:�t'i��'��'j�}s�••conspicuo� A'lmitante Pena Boto propôs um trt'

menefo.absJrc&o.,Jlustre jurista, presente, discor
dou da' proposta, analisando-lhe a ilegalldade e

os aspectos ridículos.

O;Almirante �stourou: ' '

_ Retirem daqui este comunista, este es-

pião,�s����o���;2�SPiãÓ: e. traidor, e;�� eminente

, Ií�r ie�t�jwJ pres!dente d'3 lÇ,onfl�d,�a��q doi

Can.9!Fgaçõe.s Marianas no ura.slll(.! 1 I
,

\
xx xx xx

Porque houvesse apresentado ao nossa pú·
blica, no Teatro Alvaro de Carvalho, o humorista
Barão de Itararé, fui acusada de comunisto, pe
los integralistas.

Pouco tempo depois, porque houvesse defen·
dido o direito de o sr. Plínio Salgado faz.er tam
bém uma conferência no mesmo local, o comll'

nisto Gusmóo de Andtade, em carta aos jornais.
acusou-me de integrollsto.

Virei melância, segundo um amigo: vetde
por fora, vermelho por dentro, sem a oportunido·
de de ser amarelo, que também é c:ôr cucurbitô·

xx xx

Essa denúncia anônima contra o Governador
faz. lembrar a critica do nosso Ponta leão, quando
lhe comunic:arom que um seu irmão também fêra
acusado de compnistà:

•
� Mas isso é á próprio folência do ideo-

- logia!!!
.

X·; )(X xx

O dinheiro gasta c·om a intriga desse bole
tim, seria melhor .empregado, contra a comunis·
mo, se destinado a socorrer alguma vítima das re'

centes enchentes.

Justiça,' associação cuji'l
séde localizou-se no flnda�

superior de espaçoso S('

brado à praça 17 de No'

vembro. O Centro de:stina'
va-se a uJstrUlr t: rt:creli!
os t:lemelltos da lliÇ� Ilegia
e .�eus deSCe)ll,]dJI_:l, \',

como homem de côr, �HII'

i.Jeti�ado, LiU!.; só lU \(Jt

nava-se precIsa a J1os:-:f!.

cooperação, po,rIssu, d.O

logo fômo" }.truc ...... ,,;. p;J�
los tres pr}nclpals fund:a
dOI:es �' .Gcntro;"""1)s (I.1:1.t

��it�: Dú',.;J, .;,/:'.·(J.�t�..

A MANI)EL 1 1_ (. �!-

DOSO. URA�L'l, !.J'l

�OR DA ESTl· r LN':'� r:

BRA OCo "P0l::fA !<L

ORO" E SlN"CEHO RE-

VERENCIADO.H.')E ,. LI

GLORIOSA MEl'.-10').,i,..

IIdet,mS' J Jllyenal

Ü Monumento de Cruz e Souza na Terra do seu Nascimento
Ulna de m).��-n.1-o m,·j{ l"'S

preocupações uei(i� 1"1-·,
J.ua.ndo ;en�aiá."\I'.lmoil
primeiros passos na scn a

elas belas lttras, crr. prc.·

lm:/Jugt::m a. mt:Dlórla ó.e nos e com eles tro{'am�s levantar monumento" 2:->1 fundador da ImUrefl.:lR
C"l uz t: Souza, I) poet.a idéias no sentido da f.l1a as nossas p!.""aças publlca'S. Catarlnense; e pro�t:têra,
ír.. ol"tal, que hnto di�nl- efetivação, mas, tão logo Havia conseguido J • f; em alst:\,'.A) !,ronubt;if.l.uo
t'(OU a raça e en:p.'andeceu desanimavamos, diante o glr na praça 15 de �'o.,I.'.'. nf> 1 II ," u .... 'ina:.J:"I-
�i:- Jttr;_s pá!�hrs: vulto das despe�"s I) as bro o importantt.: r' 'Wl1 r8.yl'"

companhel�o de infãnCla, versos hO.nf,n;; de :::ôr, en

tão digr.G t: merecedor (c- tre os quais se eucufitra
mo os de!l1;"ls, (te 111';ntl!:"I vam Traj,,-no M:lI·lJariJe.
h'_nl.p-m:gLTI, André Pinheiro. Antonio

Aquele olvido, é certo, .T�cinto, Joio Ubaldo Fal-
dificuldades de conseguir mentú do Coron"l Pe, I:.�,l'-

O" recurSO$ necessárl'i,'i m .. :> �,J 1:(..01.'.
'"

�'.� er-
.

'_"c;u:. ..Wno, 1I1uHo n.Js

lDit"ó(OQt. e contribuiu j)3;',
r:,"".i7"'L' ::;$n::"l [:l....,:?:3 idi'i
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