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RUSr:NS DE ARRUDA RA �OS

GEREHTE

DOMINGOS rERNI"J.::'�JE� DE AQUl�O
I.NO X i. V 1 I I

N,O 143 O 9
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O TE' M P O {Mctcorológico)

(Síntese do Boletim GeOllleleorológico, de
A, SEIXAS NETTO, l:álida até ãs 23,18 ns. do

I dia 21 de 1Õ;Jvembro 61
FRENTE FRIA: lniclo as 2J horas: PRESSAO AT

Mt.?SFERWA MBDlA: 1027.2 mb ; TEMi?ER-\TUR,\

1,�ll',;DIA:
26.;::;u C; UMIDADE RELATIVA l\'t8DI':

J3',!,; PLUVIOSIDADE: 25 nuns: Negativo / 1:,5
.nms: Instavel no Grupo de CB � area do 'BO�

o MAIS ANTIGO DIARIO llE SANTA CATARINA

FLORIAN.óPOLIS (Terça�Feira), 21 de Nov:n{Oll) de 1961 - EDIÇAO DE HOJE - 8 P A G I NAS

CAMPANHA PRÓ-MONUMENTO A NEREU: Na Assembléia Legislativa:

Instalaca-o SI' D· '� T . 't .

- APROVADA VERBA DE'UM MILHÃO PRÓ,-MONUMENTO A NEREU - DIA 24

,
O ene Ia nn a. SESSÃO EM ,HOMENAGEM A CRUZ E SOUZA

Teatro A Ivaro de CarvaIho ;�� :;�:�l��ri���;,i�:,���; �::����::':ú�Lc��:�' :::f�:: C:?;c�:,�:l�:=,�
projeto de lei de autoria blica a Sociedade Bandai- governador Celso Ramos

dos deputados Dib Cherem rante União dos Mctcrtatn s já remete-a fi. Casa men-

de Jolnvllle. aprovada em sagem solicitando desa

primeira discussão, propriaçáo de área de ter

ra adequada para a con i

tr-ação do grupo. Cl1j1�
obras terão Início na P!'Ú'

CoJicorrência para Maquetes - Prefeito dará terreno
A co_m�s�ão enc�rtegad.a merda, João Batista rto que será levada a e!eit.o no

da Ca1LO<tnl1a Pro-Monu- Abreu e srra. Olga Brasil T"att·o Alvaro de Carvalho
menta do

_

Saudoso Presl- Luz, respec�ivamente Pl'C- (lia 30 do corrente à� 20
dente, Nereu Ramos rcaü- srcente, 1.0 e 2.0 secrerà- hol'ns, O Te_ tI'o Ioí cedido)
zou

_ I'l�a segunda reunião rtos, l,v e 2.0 tesoureircs c gentilmente pcl:) jorna1bt;!
prclJllllIlar no Clllbe 15 de responsável pela Comis;;ão

de Fundos.
N(;\'t;mblll, na coite de 17

do corrente. conlpClrecendo
(I dr. Armando varéno de

A_�,.ls, srs. CId Sant-Anlla,
envmc Russi, Walter D"A}-

Entre outros assuntes
tratados, ficou assentada
a Instalação solene da
Campanha, em cerimônia

MaJ'\lnho Oanaoo .runtor
Secre.ártc ria E::lucaçâe:
através do sr. Bnlbíno Mar�
Lins, DirdQr de Curtura
-daqueln Pasta. Será convi

dado o acveu-acor Celso

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

�ÀWtL
d

o Governlld('r Celso au
mo:'l face ao" convênios etc

natureza fiscal firmados
com Os Estndos do Riu

Grande. do Sul, Paraná c

São Pllulo; levando ainda
em cOm;lderacão os vultc-
50" !}rcjuho.-: sofridos pela
erário catarinense, asslnl)u

alo na Pasta da Fazenda
criando 5 postOs de :"isca
lização o Arrecadação Tri
but:i.ria,

Assim ê aue teremo"
P:)st. s 10caliz,�dos nas cl
dade,; de São paulo, Estn
dr' f!(! São Paulo: Paran,l
gllú, &,;;tndo d{) PS;ruu":
POl'lo �re; Saniana do
Livramen:o e Urugualana
no Rio Grande do SuL

Ramo:>, até a- de autorida

des civis, militares, ecle

siásticas,' ': u P:>PUlllo;:ão du

Cl!pltal.

Na ucasiào da in�t�laç,ó.')
solene da Campanha, só
bre a qual discorrer:l o ora�
dor oficial, dr. Ar-mande
Calil Bulus, serlí aberta H

concorrêncíu para apresen

taÇão das maquetas do mo

numento a Narêu Rume!;.
O :prefeito Valdemar

Vieira, Dor sua veZ na

oportuntdade da in�t�l:lçãO
dos trabalhos ce Campa
nha P1'ó-Monumen�o n Ne

réu, no Teatro Alvaro de
Carvalho, fará a cessao cio

terreno que a Prefeitura
da capital destinou à 10-

callzação do monumento.
Nas próximas edições,

dlvulgare:r:os maiores de
talhes da Camoanha (,ue
ol'a .';e illleia,

-

inteirando
nosso/> le�,)res de todos OH

detalhes relativc.s a tão

significativo empreendi
mento para. os catarinenses
c OS br�l1eiro;;:.

A SECRETARIA DA AGRICUnURA
RECEBE AGRADECIMENTOS

DO Sr, Prefeito Municl

])01 cie São Joãr, Batista, (I

Depu.ado Altilio Fontana
reet>beu o :;eguhJte telegra-
ma:

"Sinto-�e :;obremOdo
in ens ivoreconhecido

o Govêrno Celso Ramos e

o funcionalismo do Estado

trabalho socor,ros admlnl�
tração c p,.."o CSte munIcí

pio duramente cnstlg:ado
inundação último temPo
l'al".
Do Prefe�to de Ilhota

agradecendo :'. rem.esóa de
",cmentes de arr,oz oal'.l.

dl�trlbuição aos flag:cJudo�,
Do Presidente da Cámara

de Vel'eadores do mesmo

municípi(', telegrama no

mesTO sen.ido e exprel'
sondo ::I, sUa confiança nus

medidas tomadas !l:!lo u
Lular da Pasta Agricola do

Estado nc (lue Concerll� em

melhor t>tender aos 1!'olC
foram atingido" pela� en

chenle�.

Do sr, Ft'ancisco VeJenti
vereador da Cãmara Muni�
cipal ce Camprs N(wos, o

seguinte telegrama:
"Trab",}ho leVantamento

preJuizos temporais foram

concluidts ontem de
Pendendo relatório agrô
nomo Jorge Castelazzo.
Medidas adotadas voSscn
cla �iveran� ótima impre:>
são confiandç, �eia,m a8r,;iS
tidos todos 'agricultores
prejudicados,

C IvO Montenegro, desti

nado a verba de um mi

lhão de cruzeiros para a

construcão de monumento

ao Presidente =ereu Ra

mos. Na segunda dlscus

são o sr, Dib onerem Irá ii

tribuna comentar o proje
to em questão

HO!\IE",AGEM DA CAf1'1.

A CRUZ E SOUZA

OIB CHEREM: O GOVER

NO E O CRUPO ESCOL.\ R

CAPOEIRAS

O deputado Dib onerem.

manifestando-se co�tra
rramr nte ii. indicação ex

temp .. reênea do sr, s'eman

do Viegas, sottcitnndo 'I')

governo a construção de
um grupo escolar em ClI.

poeiras - o representante
pessedtsta da ci'l.151tal lem
brou que o gcvernn-tur
Celso Ramos, Quando cun

otdato. prometera tal me

lhoramento àqueta locali

dade. Externou o orador

Os ,deputados Antônio
Almeida e Sebastião Neves,'
lideres do PSD e da UDN.

respectivamente, propusc

rtuu, com aprovarão uná

nime, urna homen'agem Il�
poeta catartnense Cruz e

Souza, na sessão de 24 do

corrente. Usarão da pala-
oue em março o chefe etc

vru. na oportunidade, os
Executivo, em homenagem

deputados Pedro ztmer- que lhe rôrn prestada em

ruann pelo PSD, Marlo
Capoeiras reiterol.: seu p�o_

Brusa pela UDN e Wnltf', pó�ito, havendo determl-

RO\lssenq pelo PTB,
11�.c1'1 ii Diretoria de ObrJs

.... Públicas a confecÇão d3

pl::mta competento p::lt�SOCIEDADE BANDEIRAN_

TES DE 1\1OTORTSTAS DF.

JOINVILE: UTIr.IDAD�

PúBLICA

xlma semana,

LOUVOlt AO DEPTC', ::JE

CULTuRA D,\ PM: EXPO-

SIÇAO' DE DOCS, DE

CRUZ E SOUZA

O deputado Dib cneren-.

ainda. propôs ii Casa UI.l

voto de louvor ao Departa
mento de cunu.n da Pre

rettura Municipal. pela ex -

-erente oxposícüo de doeu

mentes do poeta Cruz e

80u7a. tnaueuracta ôomtn

gc pela mrmhú no edíríctc

do Paro Muntctpul. A pr j-

posjeõo teve upoio
me do plcnárín.

unàrn-

ViaJOU do.rlngo. 0:-;..'1)1
dt!stin;) :;:0 Rio de Janetr.i.

o Dr. Walmor (Ie Olivelr I,
titular da�sla da SaM!,.

Secretário da Saúde \'ai ao Rio
watmor de Oliveira trnrá

gr,;nde t'llal1tldade dn V/l

cinu oruí S:1I):'I, Contra pu
ralizill rnrn nul.

pU-';1nt... sua e,;�at!a _

naquela cidade, v Sacre ,�

rio da Saúde "rOC,tI'IHa

conseguir ? l!berac::'to Ih

verba de :tu}:jl:o do i\'I!ni-

léria da Saude, cunf nne

convênio, para construça 1

0::'0 PÔ;;lo de S,luele de X;\n-

xere,
No seu l'!ltól'nO,

FORMATURAS

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

Normalistas de 1961, da E. N, Coracãoode Je

SUS, receberão diploma no próximo dia 2 de

dezembro. Patrono o Governtidor Celso Ra

Jl)OS..e paraninfo o Pc. Francisco Blanchini. _\

magistr:mda Marileide Abrah3m hit:erprctarú

No próximo dia 2 de d?

lembro, no Teatro AlvaJ'oJ

de Ca:"'alho, ãs 20 hor'!,s,

fH! mn .... is·rad3'Õ <i 1 F":'vl�,

Normal Coração ·de Jesu'i

receberão, solenemente

"e\ls diplomas de profe�
saras. As 17 horas. no n10-

delar estabeleeimento, sr-

1\ celebra.da missa de aç50
de graças

AMPARO AO d'

CAMPO
Em reeel,.e vi,dta iH;

munio:iplo �'e Campos No

VOs, o Secl'ctÍlrio At.Olio
Fon!Hlla acertou pl'ol'idên
ci�s rcle vls;,m 1'(J""urcir OH

ag:'jcui or.!,; ,:us I;.rcjwzos
c m o" ll!tlm, s tellll,Jl'ais
de sranlzo,
Um campu oe multipli

ca';;iio de "e 'I entt_� de mi

U},; híbl ido (' _o combate

às dc(..r:ca,� rue i.ltacam u

g:,lio lJoV1ltO f(;rl)Jll as_ me-

ô.ida::; a,;�entne:a,�,

r,ria�os �ostos �e fiscalizâ�ão e arrec��acão
[ em outros [sta�o�

l!:ll�re a::; memsagén::; que o GOl'crna- res calarincnses,

doI' Celso R'l,llloS submetera ii; aprovaçã'> Nào se espera, e claro. Que a oposi·
du As.:;embléia Legislativa durante a .;;)�- ção sistemntlca, ora movida contra o Go

são extnlOrdlnal'io já convocada, estará:l "erllador Celso Ramos, vá concordar COU1

Que promovc O reajustamento do quadro o que está elaborado e que foi assuntr,

do furtcionaVsmo e aumenta substancial- de criteriosos es�udos, Aos que não tal':

men!.e os vencimentos dos servidorcs cs_ ram Que a at.ual administração do Estad

ladnai.:;, Não falta.rà, pois, o eminente venha a completar o êxito das reformas

Chcfe do Executivo ao imperativo de mi- que visain a racionalização dos serviço3

norar, na presente conjunLura econômi- publicos c a elevação do nível de saln

ca que o Pais atravessa, a situação an- rios e vencimentos do funcionário, ce:'

gustio.sa dos Que prestam serviços â ad- tamente acharão pretextos a.� suas explo

lllinhjtmção do Estado. Mais uma de- rações demagógicas, sempre calcadas e(

lllonstl'ac;uo assim apresenta o Govcrna- falso interésse pcla sorte dos auxiliare:;

dOI' de que nâo promete em vão, nem menos categorizados da administraçã

r<guarda as vesperas de pleitos eleitorais estadual. É, pois, desde já oportuno pel'

pura cngodar demagogicamente Os sim- gllntp.l'-lhes que fizeram des para ampn

patlas da classe. O funcionalismo caLa- tatO direitos e conceder vantagens legais
rlncnse tem sido, desde o Inicio da ges- ao funcionallsmo, a não sr/r jogar CO!�1

tão Celso Ramos, tratado com c.:;peeia! as leil'indicações da classe para eie:�J

atenção, de modo a não se deixar Que politicQ.
permaneçam as Injustiç9.S de que foi vi- Ainda há pouco, o Governador Celso

tlma pela cegueira política das admlnls- Ramos, despachando centenas de reque

trações' passadas, cujo crlté-do não se rimentos de pequenos servidores do Esta

desviava dos mais rasteiros Interesses do que· reclamavam direitos já. previsto:;
elcltorelros. eBl.Jei e que lhes eram negados pelos po-

A mensagem que o Governador envlOl deres ;staduals, teve ocasião de verUI-

a Assembléia em favor dos funciouárlos, cal' a injustiça das protelações com que

além de lhe� dar consideravcl melhoria se vinham deixando ao abandono nUlll(;

de I'cmu�'emção, �'epara, nos seus qua- rosos funcionários, escassamente remune_

dros, clamorosas injustiÇ#LS que não so- rados e pior tratados pela indiferença do

mente vinham s�ndo mantidas atr<l.vib Governo passado, Disso foi qúe o atual I

dos d\.�ersos reajustamentos. mas vinha:n Chefe do Executivo baixou decretos co

cada vez mais tomando I'ulto, agravan- mo o Que concedeu equlparaçâo dos au

do-se, desde que isSo àconteeesse ás am- mentos de salários e vencimentos entre

blçõCf:j dos mentot'es partidários do Go- os servidores da atividade e os da Inatl_

vernf passado, Agora, apôs os estudos:l vidade, Era Ulll direito que lhes assistia
QUe jse pl'oeeper:l.lu para l'esLalJelecer :t e Que lhes estava sendo nega�f). O Gcvel'

eQu dade na ol'ganização dor:; quadros e nador Cel.:;o Ramos fez justiça aos

1110-'um pro'eto, �ue
_

destas servido�:�i�lo;��;�o f:I;,: n�ele�o1�;
_

-<

,

., :,�}
•
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-Instaladana municipalidade floriano
politana mostra de documentos

-sabreüuz e Souzá '

D,IUUllgo urt1�H), às 'th recint,o '\.odo bepdl''tamcntd
horas ca manhã, com o Municipul de EdUCação e

Cultura tr.mado de autori
dades e pessôas int�re8S!\

das, o !lrefeito de Floria-

nÔPoli!, vereado}. W�tlde·
mar Vieira. instalou sole
nemell�e�, Exposlçn.o de

Documentos sôbre a Vida e

a Obru do grande poct.a
c,lt/lrinense João da Cruz

c SOUZa, Usou da palavra (t

professór Osval(lo Ferrei:a
de Melo, djretor flaQuel.�
Departamento de Educ,(,

ção, ll1o_tr,lOdo o cleva:'o

significado lIa mo"trn, e�'

:<eguida, al1albando e cria'1

no um oerfil do imc.rt�l
poeta ca(;arinellse usou da

palaVi'a o acadêmico NI

colau A:)óstolo. Em rápid:','Õ
pnhlvr�ls mcstrou aos pre�
sente" a vida de Cruz e

Souza, liganrlo-:;e aos do
eument'Üs ali apresentadc,ri'
COlllO se sabe. est,! Ex

posição de documentos

idealiz!\(la pela Municipali
<lade Florianopoll�ana' fnz

parte d{)$ festejes ofi�iaj",
elaborades�la Comissão
de homens de ,letras para

assinalarem festiVamente
o !}rlmeiro centenário ,lo

lHu.:Ci::t-ento do imortal VJ

te do ;r;-nbo]ismo univer�al.
I A Exposição J)rssul um

oarát:lr altamente educati
Vo e ficará aberta a visi

tação pública atê o próxi
mo dia 24, (!uando.se dará
o el1cerramento às 18 ho
ra:>. O horario, para a visi

tação, e"�ú subordinado
pela manhã às 9 horas
lnln'.erruptamente até às
18 h�_ras, Grande lJúmero

�e pessôas e estudantes,
bem como colegiais vem

prestigiando a mostra.

As normali�ta, 1e 61 e ,

colheram o SI', "l;)Vernad(l!

Celso :"{amos para put:'(';l
da turma" ') revmo padn
Franciseo de Sales Bla,\

chinl para paraninl(). d

Exa, Revma" o SI \rceb'�

po Metropolitano, D, Jo�:

quim Domingues de Olp

veira ê homenageado d::

respeito f:lial e :) sr, Pr!'),

fessor Martinho C'a:Jado

Junior, 8ecretário (!� Fdu

cação e Cultura -recebe d::t

turma homenagem de' hon
ra, A magistrandn. Marl

lelde Abraham foi ebcolhi

da oradora da turJ'l:l. Sã')

us segUÍlnes as lwrl11alls

tas de 61, da E. N. COJ'ação
de Jesus:
.

Alda Maria Rocl1<t ,

AJtalr Schmidt - Alltonle

t'\ Pinho Vieira - Aurea

M:l.ria Ferrari - Bernad�

t':' Santana - Ca,:i1da de

(,jlveira - Celina Marl"

,:!, Abreu Schnaider - Cle

ni!' de Assis - Darci Tel'e

Zl"1ha Boeing _ D"J1i M,

costa - Dulce Lúcia De

:;'éa _ Eliane Ro�iI,a S�II
- Gilka Mendes de Agula
_ Grécia Regina ,F, de A,,

si" - Helena S!mc,,� Cor

rea - Ináh Maria fUmas -

Jrene Lacerda __ Irrn?1

Lpopoldlna - Irm:'io. 'm'�ia
- Irmã Valeria '_ l,v,me

A)'endt - Lenlta Tere:;l

J' ha de AraÚJO '_ l.i:"!"a
Cordeiro de Mascarenhas
- Magda Lautert de Araú

jo - Márcia Mal'la gPa5

Maria ApareCida Ar�no

Meyer ,- Maria Apure,'_rt'l
G�()\Oe: - Maria Apare, ,-

A Comissão Encarregado do Camoonho Pró, dr. Moellmann Gomes -

Monumento ao Saudoso Presidente Nerêu Ramos Muria Conceição Carvnlno

tem o honra de convidar r,,, outoridndps e o noout')· -. Maria da Gru�a de Q11_

ção da copito! 'poro assistir o cerimônia do instata- ve!ra Nóbrega - "'faTio :ir

CÕf) oficiaJ da Componho, no Teatro Alvoro de CO(- L0Ul'des Machado Costa -

'lolho, dl�30 do corrente às 20:-horos - "" I,lrU"-
Dr, Armando Volerio de Assis

preSjd�,l�_I,: ._.da�/E�:�l_�,S���,.

Campànha Pró-Monumento do sau

doso Presidente Nerêu Ramos
CONVITE

a turma
l�f' _ ORA�l)'i:A: fo,'f:\r;! \

dr Al)rah:tm _ �.tnri'l '"

tl'r Nunes Berrpt.\ - i\!.

!"" !IelcT11. ne".\el'd - '1,

"ir Inés Haeming _ rvh-;-\

fte'l;t Nocettl Bitteni,:Oll"t
_ Maria VlcenV"a Ge'l'e;l'
_ .. Marina Hélia da. Silv�

- M:t.rist-ela üerent

M�,rtha Loc(t:: '1: Rouz\l �

Miriam Frax! 10 Bec!\. -

Me'iam Lig-,)c',l Carva:!'!!')

: 'i"'� V' ': .. � _ Noc",;;,1

T ""red'J �(l'f.:,; (!l - :-�,� ,-

7,'\ R'Jsa d'!. f"!,\, - N�'.',!1

1:lYa:'!'s �lI:ar1ls - Nh �

elilia Be,-tQll'.:n: _ :<ril,

('u"llame - 't':',·:'lna He'_\.J

(,tida Pero:'l I _ NO�"-l

Lucks - :'i.el$Il\'; ElIsa')'l:e

C;,,'en - E,t..t de Amol'i,n

Rosvita U.. 'l'ifl Berk= 1-

u.ock - S,Jnri,'" Libe.'A")

. �usi - Uh'j, Con.;:e:',"'o
F'elicio - Tprezinha e'e

Je::;us Athannslo Gonzag�,
- Thais Hele'na Tanue.

Goeldncr - Thereza M',:x

feldt - Vanllda Zlm'Tkl'

mann Martins _ Vera 1
.. /:

ela Berreta Dama - Vt,'a

Maria Faraeo _ Ver!", T'_

l't:?a d::l. Luz - Viln.,1 'JI�-

\'!:\ Resa - Yara ;\J:,':;J

Blttencourt Kasting .- 'L"

landa Eathke - Zalde UP

!:l0:'LG]'

I

Auxílio ,o novl)

município
o eh Ir �:')_Executil'(' Ca

ta.rir;el'_�p "anc!.:lIlou '·ei
C'J"_ (' c ti; '1 d o n li::�ll() deI 00

:lil C:T7�!r' S a P}'cfcltunl.

dI) r ,\,0 Hu dci',lo de GUa
raciab:l,

Foi ,;,tnc!"lt:ad;1 t;ullbêm
a l�i c tle eXa "" ,,:tb�idi�s
Co ')l'etti:., j)rcvl_�óric- des
ta tlO1.'a ClllHllla barriga
\'o:'lle em 15 mil cntzeiru",

Esco:a Normal

para Joinville
o Govel'llo do Es�:.tdo

continua danll0 maior
l'l teução aO:; problemas do

ensinO. Atelltc" a realidade
catarinen�e, () ,;r, Cel"o R:!

mô,� vem flnC;_llldo (IS ali

Cerces p::ra a !41':lnde bllta

lha da éscolal'izaç,1\1,

Ainda llgOl'lI, � lêm da"

dezenas de eSCOlas i,;olada"
Que se crinram, 'J Gover
nadar Cel�o determiuou II

instalação, em JolnvUlc. ele
uma Escclll NU1' r aI.

»----

CONVOCAÇÃO
De ordem do sr, presjd�nte, solicitamos o com

parecimento dos membr('s do ComIssão Pró-Monu·
menta Dr, Nerêu Ramos, ooro a sessõo do Diretoria

que, roeolizor-se-ó terço feiro dia 21 de Novembro ôs

20,00 horas na sede do Clube 15 de Novembro Ex
Democrata à Praco 15 de Novembro, São convoco

d'JS O� �e'1L1jntes membros:
President�: Dr, Armcnd Vclério ó Assis
Vjce-Presió�nte: Dr, João Baptista B�assis
1,0 Secretário: Cid 50nt'Anna
2.° Secretário: Silvinio Russi
1,° Tesoureiro: Walter de Alm�ido
2,0 Te�oureiro: João Batista Abreu
Ide"lizodr'lres: Carlos Abreu z Enrique Ortigo
Orodor: Dr. Armando Collis Bulias

COMISSÃO DE FUNDOS
Sro Olga Brasil do Luz
51'0, Nancy Voz Rosa
Sra. 9190 Barbosa
Sra. Wando Albani Alves
Diretor de PrOPcf)cndo: limar Carvolho
Engenheiro: Dr. Rui S'lores

A Comissão o�1Pdeee à ....... I ....h:!rn,..,;,..., n""'''' impren
.. CiD S':"�";\�:NÁ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM ANOS HOJE

sr. Jair Soturnina Heil
Nicalou Dicaneii
dr. Rolfa Pinto da Luz
Cerlos Alfredo Kilion
Mório Loba

ANIVERSARIOS

LUCIA HELENA EVANGELISTA VIEIRA

Transcorre hoje o primeira oniversório do en
cantadora Lucia He;�na E. Vieira, alegria do lar de
seus pois dr. Fronci�ca Medeiros "'ieira Juiz de Di
reito da Comarca de Ituparango (! de suo· exmo. es

posa d. Marlene E. Vieira. '

Lucia Helena \,"!ia a Florianópolis em compa
nhia de seus poi's, poro festejar suo 1�. primavera
junto de S6US -avôs.

'

A Lucia Helecno, seus diletos pais e prezados
avós, os nossos valos de f�I icidades.

NASCIMENTO
Encontro-se em festa o lar' do sr. Mourity Bar.

ges e de sua eXnlo. senhora Ll'-ieneide de Melo Bor
gcs, com o nascimento de um m�nino que no pio ba
tismal recebeu o nome de MAURITY

Ao MAURITY e seus pais, os feliCitacões do cu-
luna social.

.

XXX

.

O lar do dr. João Momm e exma. sra. Mario Ly
gla Momm, acabo. de ser enriquecido com o nosc i
menta de um menino que toi batisoda com o nome
de JOSÉ LUIZ.

Ao JOSÉ LUIZ os votes de felicidades, entensi_
vos aos seus pois e familiares.

�?
����

Agradecim��to
A fomilio de Nilson Mofro torna P..Jblico um a

gradecimento tbdo especial aos médicos enfermeiros
e Irmõs do Hospital de Caridade pela dedicada as

sistência ·e conforto que proporcionarom aos últi
mos mom�ntos do seu querida filho e irmão.

Agradecimento
Mõe,' irmãos, tios e demais parentes de Nil

son Mafra, penhoradamente agradecem o todos

que os confortaram e os auxiliaram nos momentos
dolorosos porque passaram pelo seu trágico faleci
mento ocorrido a 16 do corrente.

'Missa �e r �ia
A família de Nilson Mafra agradece sensibi

lizada o todo� que o Cl�nfortoram no doloroso tran

se por que passaram e convida os parentes e amigos
para assistirem a misso de 7° dia que fará celebrar
quart�fei ro. di � do corrente, as 2" ,�O horÇlswQO

_ 'Igrf'ia São r:fonc.isco. Por mois este ato de religiào �
'! %!p,i7.ode ()(1teçipadament·c agrn<Jfic.em. �

tal1,bóm ioram muito notadas.

_x_x_

fi - Sábado. Raul de Barros com Sll

Srta ;>.;lce Fflrla, Sr e Snt José Lci,uH, �.

mem), dl!r�tn�e :l rctepri'to do clhrullen
dus Peluso-Wolfgang. deu ··sho-v'· ct

elegância com modrdo adquirido no D.

ner. Suas jóia� que não s10 comUll

cle�:lncJa e o máximo e.m animal'
ColunisLa anotou: Llep{t ado V!�2.�:'

Senhora. D:. Vania C. Oliveira e d:.\

�. 5:·0. Osmar Nasrlmento. Sr Luiz A:OJe':tJ

U'I(J··c·lra Clntl":l. Sr e Sra l"enxllldo F.,··

ria. Sr e Sra Dr. Augusto. Si' Mal·dli] :\1c

dctras, Sr MaHl"Ício dos Reis, Sr Cllludi

� '·alente Ferreira, Sr Delflm Pelxo�o Fill-.u.

� cronista Cb)\O POlllptona. Sr Paulo P;'

� I'eir:l OliI'C;I·a. �. ::,i�('� Goncal\Jc�

í 3 - De 1)'lrabf'l1.<; a dl�etoria do Lir

.�

falllo1:iu orílue"tra nos salões do Club
Do;:e de AgôSto.

•

PENSAMENTO DO DIA: A ,valdad.
d2 adqtiil"ir nomc. é Indispensó.vel de to

d05 os CI'Ií' .'>t'·�u('m a Q(·UjX\('[\O das Ir

1 l·il�.

os·,ALDO MELO
DO TUNEL PARA A LU ZDO DIA E' mesmo como si fi

zéssemos uma longa viagem de trem, a:ravessando u'n

tunel escuro e depois salssemos dele para a claridade..

Assim, da escur;diio dos racIonamentos, dos bleenut.r:s

).Il·::liongado!\, paru enfim. entrarmos novaulente no re:�i

n;_c da lU<l, na basc da eletrt�idad"e em nossos l:lres e nas

ruas.

Ju não teremos de SU)lOrtar aquelas velinhas mortuaria.�,

c.ue ao a'Jagar-se, espalham por todos os recantos d.l

caS:l, UIll odor Insuoortável de sebo queimado.
-'\:;-ora é es!)erur com fé para que as faisaas elétricas es

C""'Jlham outros lugares de brlhcar de queimar transfor

l!l�àores.

Por enquanto. seit!ndo aouramos, o material !;lara a nova

JlBha etc e tal, anda lá no pais da tulipas Ou tulioas co

mo queiram. Na velha e distante Holanda.

�stá muito longe para chegar por aqui.
Naturalmente que neste oartlcular. alguém dormiu na

J.N11t .. ria com um olho saudoso de alguma coisa passa_

disca.

Bem. Isto serão outros quinhentos ..

Mas. como não ha bem que se não acabe e mal que pe�'

dtrt'e semnre. as coisas vão melhorar mesmo.

Q\lando Em uma das nossas cronicas passadas, afIrma

mos Que a EHfa estava preparada para bn:ve inst�a··
uma iluminação moderna para a Praça )5 e Jardim Oli

veira Belo, dando assim o furo. houve quem :;J.ão acrecll-

do 1IOSSO govêrno

bal!distas, e:rploradores de jogos e ele ou

tros diL'ertime1ltos e também fornecedo
rcs e empreiteiros do got;ênlO se u11ira,n
e forçaram a expulsão do presidente
Qua([ros·'. "Em SClt lugar foram criados
dois govêrnos: 11m que obedece ao p,.esl-

den�·e da RepúblicCt. Olttro que é chefiado

Ai estáo as considerações (lo estmlio

so hirldlÍ. aliás, estudioso e gozador, P(Jf

que em matéria de goz.ação, cu nrmca 1'/
coisa igual. e gozação na base de grande'
l'crdadcs. Com os leitores o julg(wle1llo

gozado, ou do hllullio.. h..,(lIIII__.• '/1

gozador!

Assim, o Senhor Delc-

gado consuloou o Senhor de preferência com quintal. Interessados queiram
Prefeito sôbre a posslbili- escrever à "Comprador" C. Postal 255, nesta, dCln'
dadc. . de aprovação, Dor do dela lhes, localização, preço e condiçães.
parte da Prefeitura, de no-�__ .. ,
va t·jbela

_

de preços ("I que , - ,
virl:J permitir as emprê.� ... o:; , SEJA sacIO DO CLUBE AZURRA,atender ao pretendido r.,,-..

AVAl rc. (MAIS VÊZES CAMPEÃO DO ESTADO
los empregados. J E bA CAPIT.6,U ,
Respondeu o Senhn� , CONTRIBUINDO PARA O SEU Et>�.,

Waldemar Vicira que, eo- • GRADECIMENTO ,�':I�I:::I:e��be�;llOqt;:S���;�: til __• ..� 1

Si.ndicato dos Contabilistas de Fpolis.
.

Edital de Convocação
Pelo pr�sente, ficam convocados os senhores m.e.m

bras d�s�e. Sindicato p�ra uma Assembléia �erol! Ex
traordlnona o ser realizada em suo sede soclOl o ruo

Trajano n.o 14, 2.0 andar, sala n. 5, no próximo dia
24 do corrente às 20 horas em primeiro convocação
2 em segunda tonvocoção às 20,30 horas com qual
quer número, a fim de deliberarem o seguint.e:

Ordem do. Dia I

I - Eleição dos membros poro renovaçõo do
terça do Conselho Regional de Contabili
dade.

II - Outros ossuntos de int2rêsse geral.
Airton Perrone Machodo
Presidente em exercicio

PREFEITURA: CHEFIA DO GABINETE
Tendo solicitado menta de 60,/" �o':ll'e ('s sr>

lârios atuais. Os empru

gadores expuseram a·s ra

�õe-s por Qlle 'IS e)!ll�rC.-'l�
e<;t.av:lm impossi;�iJ,t.1 L" C'c

ü tender ao pre-';o?ndicio p -

los cmpregado<: alü\_\õtn(IO
o recente uumen�'l s·,;nr:tl.

;) �_Ita const:2n _
..

material rodanle etc.

�����u��a�u�__��n�n�.�� u � __�_6 W_ti� ��__�
; Dia 25 «« C L (J B E D O Z E D jL\ O

.

»». ia 2
. . �

;: APRESENTA 25 DE NOVEMBRO -SARADO - RAUL DE BARROS - "Trombone de Ouro do Brasil" e sba Orquestra, exclusivo da Rádio Nacional e (ine- r

: .'

.

ma BraSileiro E UM MONUMENTAL SHOW. MESAS À VENDA N !SECRETARIA. '. :
,��',.��������,:�•.���.:�-- __ ...._ ••_ .......... ,. .. -- --_ .. - Wi .. ",,, .. _�__ ...._ ... ... _ ... t.. ... --------"1

• t;mpresa Editora '-O t;STAIlO" L!da.: -A' -a B ilei , e I"d d I

d !;�:�fo��'''����i'� 'I�:::;;, I�:�,"I ,"9 _
..

_ nerqui resi Ira. r a I a e:
: E"d"eri�,,�,:'eg"iiCO g;;1ADO

: : ou goz8cão? .

•

� RlIben�:I�e���)'llda RJ,mo�

, ...........__ ..._ ... ' Silveira Lenzi"
.

...__ ...... _ ...�
_ DOmingl�:dJ;:���::�\deS de Acutuo • y- Col7teC/;TIentos S'ociais pou�:�ei:���. :::�O�t8t:��IiC:�ld�ta�!!;lJr�:� fr��,·.P::�:�de;(:!�bê�� ��1��'��m:,�a n�I�:� I� Flih·ill Atberro de Aruorim e (-',,\·111'1") Melu. • =. sôbr� a sua viagem de estllelos cul- Senado·'. "Gl"a�(ls li. dua!irlade de {}OVér_

,;. ucdutores .\tI ..ili�lrt"�, -=d... ( ln
ninnstratroos, Seu, liame; Ala-Ind-dln- 1/0. lião erts/e çorérno aujurn", '''I'O(io.q.

; �j);!.��\l� ���r��:�!1dO e . .\01,11"111 e SU,·a -

, �. lo� '-"'\�� ����;eme:bo;'�a���;ce�;�s,�.�;;;n71��·����·!��� ��:8��:;�t;I�(� �:�;�lic:·ql:li7���;�\s��I:
_ Prof. I�;:.\:�;:.:::d�:·��o _ n- O"valdc> xodrt-

• ........,_/ \ , Costa BalJ·'lsta, e insertos TIO "Correio da os arMes do gm;êrno para passeios, i11do

_ cuos {':II))·al _ Cid (_,·lIlza,C":" _ Dl·. _.\I";df'� , 'l i
Manhã" (J·1-11-61). ;��i��0I·:0C(/��i:l) �::: :eve����o ;aopl��;

, .-\I/I·r·'1 - Prof. \"'thu/1 ';:1':\:11 -- )Iflj(,r .II,!p. _ sábado lJ.pA..
s o����es��tt�.a�atl��:t:&ip1�I·t�� �: �Oel:l::ce�h�:�a:�l�mb�:::sa s��;�:.' C��I�!>,.�,: 1 Trata o artigo intitulado. "Bmsil Um (construida sõbre o Oceano Atlr1ntiro!"'

fOl:S,) .]\,I""lIal - Llr. :\ljl!(lll Leu .. da Costa
_

,., .

E I d d i
_ - Dr, Rubens Costn - Walter Lnnge - Zur� �h���a l:u�r���ç��n��:D��i�:� l{:,�;��r:ase����r :�:s�:te��d��.l"Ils�nClu�e f��nzl�, :\':: �r /::::QoU;;r;mo (��;'�i��' o ;o��u�;:Sil�l/� �:��d::e��I�d:;:l�ã��..d�� e:;:,:eg::g� �:;�
• �Ii;�.had() p 1;17.'I�> B;'1·t�)I(lr"eu�- \Im�r Ca�·- •

Ikegel Wolfp,an:; _ Acompa.thada cc ram verdadeiro -snow", a apresentac,' roo tido paro "o escritor indú, como o irleal voeto« sem discutir e a arreCll.da('iio f.

�
vn 10 -

Lnr- .. _

1I1l o <erur.»

Arniteon '"'�!��� • seu -et senti ...,:' Dr. '; reter !>.-,Ul>O :..}alh de destacadas ügurns que também en, Di;) illclllBive, que esta estudando a 7m- (I!lliclldll em 1myar os empregados (l(l gn_

• mt-tt. - A. Sei.ms Kctlu _ ��,��:�of�[� ����Z��:r�o e�1�t�;.�2r,��;n::��� p.cnuram b.i!ho aquela noIte de cru-r ��C��ã�111��a�I��:�:-�I:Ô��a;�II�:S:I(�!lf;!�: �;:noill;��:,:a/"��, Oi!O�:::::;,,�il�iSse:�I,��I!�
_ �ed�tor�E:,���f��':�J� ��a��:C��RT:\JI.... _

,"1(!0 a seda. ruetnor se dCS,E(:OU com {I �:d�Iel;����n �i�I:Udi��:iaco�:!��:.rcc��.t): cões para a felicidade rios IlOVOS". bit- Armadas".

� Rcd.'tt('l"�$ nuxili"res: i\1:.tp·\, Borges. Rlll T. LOhO' \,,·t\ preso a un1:l: delicada co,·o·\', �ue deu LDng: São Th::lgo. Valdil· Bl":lsil e fIe:l sef/ndo-se 110 nosso regime, "(IUe tem elois lJ,pUIS. ·refere-se ainda o arlieulis/a

• �����t:�.�:I����· Dh'er�os
' � :·"ndc l·cnlce ao seu emoldu,m[i' rosto nho.

.

;���r;o:;I:;:a�dQI;;:t;:e::l:I�:: ����:tt�eOt��:·� :;�d��lt:�ld::;�;1�:�1n��!: �sa b;:����o:,OIí�:�
• 1lJ.'I)I·{''';('ll(anl�'':' ; ��j;��I�::, d�e�I����;I"�:1 n::voserl�",����l:: 4 _ BastamO' eoncOrida ri noite o:� gQno, é confll1!dir anarquia cóm de.10r- ([ndam em pleno dia, dandO tiros de 11m

•
Rio (1�;·i;l"('l�pt::\!:��r:)I�I�ll;�·l�;;n�;;:r�o�trta, _ (t,m uma fest.a no mais fino?: aIJll.·�·:b 'domingo l1Ü bo!te' Plm.n. com a pl'OsE'., dwt". "O verriadelro significado fIa pa[{l- ��;:�C:i���·C�I�:��;'�' �1tc:e(/�;;d�le�, ::t��/.�(!�,�

•
;).0 ':)l(la!" • L'·.'·�o. !;wm!o ([ue, li l"eopon�a[)\l'ct�:(,I· d \ t,o,,�.;ofO:;Oe ':o·L,Ot:�""VI':'O".I.l,.C"�o" -,'O"t�Spl;,o"ntocol·� �:a C�le�:��.n:,i;or:emg(J:�1"l;�ie�:,\.,;:��"/I�;;� prendar. Toca tam.bém no peSSimismo doTc!': :22-5�I-Z.j j,H'�ma teve fi cnrgo do scnh·)\" 'r::!u:L·d, , ,_ • _" , " ..." .

• <;:·-1(1 P·,n!o 1'11"1 \·i!n'···1 1'1.)7 '·)ni 1'·2 II1II' O t j I I r J 1 J"; ,. um outro '"shaw". se apossar do poder QllC prOcuraram des- bJ'a�i/8i,.0. diante das rlijicu.1dades, orllm_

• ��,::�:t� ��1;���29� ·f'Rr):' ��. � p�'l�� �·.'·�eli- • ��s: �egn��; ��ot�:�� a�ar�'ll�:·lIc;la··-��-_ ::�:.�/:a�ã: :::}I(./1:;·:;�C(��:l�CO :n�n::::/;:��� ��'� i:!;���i�::��oé c�::!o �:d:id,:t;n P;::'h�:I:
; r· ia no 1'-1 _ (·(111.1. 11 _ '.('1.: 7': .10 • C���I:·S. q�II��::��\'CldÚ:i��Ln���;·I�� C��:�i·� pa 05; eD�r�i/�:I)I�lnl�n�!;����r:tll"!\ Em;)

(/ ausência (ie governo. de comando. rt ({ue cnmer, nâo sendo 11ecesstirio que .�I.'.

: 0,;::�:���:��:S·:::::::;'::::,:,,::�e: O:::dO':":": : ':':�E��0�:'��E��E:�;��:���7;�����f:;; no,: ,:;m�:;�;;'�:���L:�,�"to 5,do u, ���:::,:��: �:O;:,,��;:,{,�{�?:;;':����:�:�� ::;';�;,�;:;:i::i��,::'i��:.::::::e,,::::::::
• 'H���\ �!�� ;.;;;.�. ,.\ \T.i 1. _ ('l'� � .(,úO !J,l - Jkcgcl Wolfgnng.

7 _ Logo ;a:-ox�l" do Q\lerênci �;·::r �1: ::�:::���T:ee,�t�1I1:0��� P:e��;��� �a ..���lli;:���:�eex::;:Z�u:Or;:�;lI�I:�·; �ri f�;�

I: \ 1':.:..."]):\ ,\:Tl.:-: ..\ ! rs .1).00 •
\ 2 VCldadelro succsso a nOlte::te P::t1uce estará movimentado COIl1 "cu :!Ol bações na t·lda do p((ís". "Na anarquia S'.!ln qllrllquer espêcie de yot"i:rllo, em

- (�i:�!;·':�·�llr:! i'r\a.� ;,�',.n;'��;;'�;,!I�:��;:,:a:�':,I��,.:. • ,>11- • t :��:d�on�O��:Ul�� ����:�e�,1 �n�,u�. I: l�
junto melódico. ::; :�e:;;:�:I�;s 1Iri:e;:sq�:;:b:���li�I�;S la: ;.�e:a .. ;;;7:;Zl��·'�i��I: ;:�;�iC��.lI��I'��I�::

- ....... 1m. .. -. .... - ......... _ .. 41 l"c;::eu o '"�ocict.v'· dancto nota al�n (,. 8 _ A SenhJl·a Hu.and R2naux ICa tudo corre perfeitamente benl, rll1lito 71W- l!autcs diminuirem os seus L·ellcimelllll�
'h�r I,.,e 'lf)d paisas mlde im7JC1'a II "1:011- elel'(ulís.�i1l!0s.
tade de ditadores apoiados )las baionetas Termina o seu artigo, Alel-tnel-dil!.

'1H�,'·'111l(!d()rw; de guardas preto· !\Iolwmed, d-(::enflo Qfte e,m matédfl de

riat!as·'. '·Tive oportunidade de 1,assar got'êrnf) anarquistct o Bmsil dá 1"i{}o,.o�o
um mês no Brasil, grande pais da ,41'1·; e:remp/o. e que; ·'Os (l1l1bicio,�os, os (//}Jalt.

"r..,.t w.) SUl, habItarIo flor um P01'0 aclmi- Ias do poder pelo poeler. sonham com {li)

nlt'el, C01ll0 L"erdo os /ei/"o/"es.'· E can.'l· t'ernos fortes, det direita ou da esquenta.
nua; "COllt mais ele setenta milhões de pouco lhes importa, e afirmum Que o 1)(J

hUlntantes, com ál'ea qnase igual (t da vo gosta (ie pulso jorle". "Depois que

Europa, o Bmsll ncio tem govérno. ou me- visitamos o Brasil e vimos como Jltllclfl
lhor. tem' dois g07�érnos, mus /lenhuln na 11m {Jl"fmde 1>(lí�, sem qualquer eSl'érl1'
dê/es gOl>ernct". "Apesar disso, tllelO ma,.- de �·orêI""llO, eMamos concen('idos qtrl' n

cha bem e todos são (flegres e jelt-:elS" rctziio estâ com o.� que prcgf!7u ti (/1w/"(/l/in
Referindo ri. l"e1l11,ICi(1 do Sr. J((1lio QruI- COIIIO o ISltlJra-SUmo da perfcição'·. e 7Jfn
dros, ajir7lla; ",4.borrecldos 1Jor estarem a ... '-Povo fel/7.. Exemplo pam o Mun
sendo impedidos rie trabalhar, COlllr«- ([o··.

tasse e até nos" criticasse ...

Agora, \)or certo ii estão acreditando e os Tomés, incré
uu!Os e oesslmlstas iâ. estão vendo que eu não havia, em
bora mui·to nnteclpndamente veiculado uma notie:n

mentirosa.

E que n cot"a vai mesmo ficar muito bonita e dar UI:1

maravl!hoso aspécto âquele local, não há. duvida.
Segundo nos foi dito, parece que se prctende insta):!'·

também a mesma iluminação para a rua. Felippe Sch�

mldt em data a sua extensão.
Bem cu disse PARECE sem que entretanto. já. que est,'id

com a mão na massa, não seria impossivel que tal acon-

TELEVISAO Bem. Só para não esquecer esse outro f\ln

nho..
•

Contribuição: a OSVALDO MELO (Triolet)
Nem só buracos os ha

Na rua onde nós moramos

Ha moças que aprcciamos
E até um Rey ha por lá.

Mas hoje o que registramos
Na oitava que te mandamos
E' um resqulclo do que ha

dJencla, compareceu hoje
pela manhã ao Gabinete

do Senhor t'refeito Munici

pal o Senhor Delegado
Regional du Trabalho. que
�.e fcz acom�anhal' dos re·

p1"esentp.nte;, do SindicaL)
ele- Condulo:·es de Veiculüs

Eodovlários desta Capital
(; tios reS]l�11S:'i. ·,.els pela�
c.i'·crsas empresas de trans

p�lte coletivo que servem

I)'J munlcivio: Emprê.�a
R.bí'ronense, E.11présn Flo

rianópolis SI . .<\. e Auto Vi .. -

Çfl(l Canasvlí'i:·3.

o Senhor Delegado dt)

Trabalho expôs ao Sel1;I'II·
l-'refclto OllC os empr��'l

dos dns Emprêsfls de Tr'lns.,.
J,Q! tc Coi�!.jvo, rootoris�,,,.
lllccflnlcos, opet"ál"ios f'.���"
cializados ple!teavam 'IH·

majorar os preços dns �'.1

MINISTÉRIO DA MARINHA
Comando do 5.° Distrito Naval
Florianópolis, SC, 17 de novembro de J961

COMUNICADO N° 0027/1961
O Almironte Luiz Clóvis de Oliveira, Coman'

dante do 5° Distrito Novai, inaugurou, dia 17 às.
1600 hs. o Laboratório de Prótese do Serviço de O,
dontoclinica do Hospital Naval de Florianópolis.

"'
'

X X X
Esteve em visita de cortesia o êst.? Comando

sendo recebido por todos os oficiais que servem em

Florianópolis, o Brigadeiro Adamastor Cantai ice, Co
mandonte do 50. Zona A�(':J_ó

XXX
Dia IS, com um "Coquet,�I", foram reiniciOílos

sa atividades do "Galera", clube dos oficiais de Mo·
rinha do 5° Dislritá Naval
------------------------------

COMPRA-SE CASA

TRaTaMENTO CIRÚRGICO DA SURDEZ
Hit'i!'el1as dI' pfrll'l',lêneh GURTCKF. e lIIlPIIO:;

câmaras nUNI,OP, sfi/l 111'OOU(.os que n R.�rNnt\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRTflO MILIONÁRIO1�

CART. PAT. 319

Abismo de
loucuras

i\,�rciliu Medeiros 1;.1110.

Despertei-me do lllW1UO
c cai pelas cscarUa�,roeh06as
de montanhas imprevisíveis.
I\S pontas das pedras rasgaram-me o corpo

e um pouco de mim mcsbic ficou por ali.

Talvez até tivesse ouvido
mil ecos recalcados gargalhantes
entre os' gcmtdós das pedras
aos baques de meus membros semi-mortos.
As üóres que magoei
morreram sujas de sangue c de Iagrhuus
toou-as lágrimas que caíram de mim).

As andorinhas que voavam baixo, sumiram.
e ao meu redor Ludo rodava, rodnva.;
Um arbusto estendeu-me o braço descarnado,
recusei-o com repulsa,
como quem ehuta urna flor

ou cospe depois de um beijo.
As coisas que deixei para trás

algumas ainda me chamavam.

Nada existe capaz de mover-me

do sitêncio do abismo que agora me envolve.

Nada existe nada.
Porque a única coisa, a única,
no mundo inteiro, que eu tinha de só meu e amava,
mandei embora nas brancas asas

de um bando de gaivotas que tapara meu sol.

Fpolis. novo 61

OPORTUNIDADE .:_ CARROS

CAMIONETES
1 _ Automovel, marca CHEVROLET.

1.951, 4 portas, mecanico, inteiro
....................

CrS
I _ Automovel VOLKSWAGEN, 1960

J _S��:���:�ir�ÃSCH,' Ra�bler,�r.S 650.000,00

1 _l�;�ion�t� 'vOLiSWAGEN' 19�� 350.000,00

Kombi . , .. .... ... . CrS 500.000,00
Os interessados poderão ver estes carros na Ruo

:�,��nte Lomego, 2, - Florianópolis - Se.

DOENÇAS INTERNAS - CORAÇÃO
DR. OTAVlO BEUA JR.

Com três auos de pratica no Hospital de New York

�,.

Q

Noticiario
NOVO DIQUE �;:i PORTO

DE GENOVA - Ge,ID',a

'Agência Hallal;)� t.ru

IJu,hos para !oC',tllZ,'I,,in
por arundaruentot do c.H

que n. 5, ror'. ·.�}'. tntela,,"'·

no p6rto de OI':fI()Y�'., no

caís Giano. A ,'n(;'ll�) c<J:

xa no cuueuto .-- eo'n o

peso de 140 m!l tonelada

e com superrto.c í",U::1l a'J

dobro de um Call:IJIJ de

futebol de tamanho reúu-

da Agência Jc Inellstke "IIAllAu
t., ca, senador Lute i rnau

L, foram seauttuôo., no

( ...mtcérto de Il!)� i:,ni. Um

.sc.ene ritual ruueora foi

or.creoo pe,o par-reco D.

l·:i..!r.co na r�<J.·;iliv'i de b.

'.-.]_,;.Ino, com '" p\'I':;c-n;:1
de dutol'ida{'_�'$ I' par-rue
:10 cxr'nto.

H()MENAOEM AO PRI"SI

I·L NTE rio CONSELHO
j·ll.NCREDO NEVES - R'.·

sóure a Igreja ele "Tibi D-..l- cese de Limoeiro do Norte.

'bo' em Barcelona, Na oca- Moqs. José Mauro, que se

stão o Santo Padre pro- ..".3, o primeiro bispo da dio

nunciou através da estação cese de Iguatu. recém ena-

do vaticano em rede C01�1 d�. nasceu a 12 de maio

emissora espanholas algu- de 1925. Concluidos seus

mas palavras de saudação estudos ecíestasueos no se-

e onvtou sua benção. A ce- minário de Fortaleza roí

rfmonín teve lugar por ordenado sacerdote em ã

ocasião do congresso inter- de dezembro de 1958. Foi

nacional do culto do aa- em seguida nomeado dirc-

grado Coração reeneaoo
...
ter do gmasio dtcesauo

em Barcelona o qual foi "Padre Anchieta". Em 19;;3

lamentar _ foi recococrc r�la {Agên_cl:l !taii,ai F.jl encerrado com uma solene foi nomeado capelão do gi-

por cmeo notemos reboca- I r menugeads com missa ponuücet celebrada nasío dos irmãos martstus

dores de alto 111..11' (ki qun'r jt.i.tar inLil�l) cierecidc pelo Cardeal Caetano Ci- em Aracati, e dois anos oe-

"'luprcgaram 4.11I'l�j l,'lo Presldento :1.) 001;S,'- cognanl. pois, parroco dessa crda-

1,o1'as para percorrer li:'l l,r) de Mini::;IIO'-; de. ua.:a. de.

trajeto de 2 «cncm-ucs. 1';lrintor!' wcnrcra c loe- NOVO BISPO BRASILEI-

� .anspcrtando I J,�'r 'rencre.ro xeves Pl('- RO _ Cidade do Vaticano NAUFltAGIO DO NAVIO

: anhelra. O �:Jt':(,:') d.) ))"1" suente do oonsenic dr lAgêncla Itália) _ O Pa- "BIANCA O" Roma (Agên-
t. foi comptet.m-cnc ..; 1)1<.. -

cocaoo, pois a mais 1",\',

I: r-cola provoc Hh' ,>OI' u.u

i.r cador pod�<,l.\ ,'�lHpru"
11 (ter a den.a íe 1"" !lC;j�.

·C., trabalhos d.: aíunca

r-cento foram ;lreli\:l.l1;"\T
mente tníctac-e c uu U:'l

r.'�treamenLo de arun. b:i

1:'1naoos os :il.lflUg!l1:l.S (IV'

(;·:teravam .:s 0x�t::m1Í�la
t<": do dique, lJernu'..ii·an'
assim que a nr,U:J. lio !li"r

pllletrando l''l.as abel'lu

I'US, lentame'1t·� :l;'und('s

H 111 o dique, aW que St'l:

lL lido tocou o Il'!lk. ele a

reia, prevlamellU" ;:Jre):al',J
cc p-elos e3:"lfiindr\.sté:.'
nL.ma proful:didade de 1"

I .etl'os.

S1!.PULTADO E;\l ;JOGlL<\

:t.l O SENADO!'. EINAU'J!

__ Dogllanl ('\'íl,lt: � It.,

lia) Os restos mortais do
u(-Pl'esldenLe .:I,), Repu-

,\' mstros (1" :;';:'\':,. ror pa nomeou Bispo de Igua-
< �,,<tio o- . li "i..-)�:; � 1(' tu _ no Brasil - o sacer-

a, por e�'hLol..-" dos reste- dote José Mauro Ramalho
. comec-e .... I, ', c, (la c de Atarcon Santiago. atua!

.:"u",vão.t: .;:;_) :1a�,.1 1"" parroco de Aracatl, da dio-

�' 6. João xxm -------------�---

cio. 1t311a l-Devera Ch2-

gar [I Genova o primeiro

contingente de pnssageirns
e de membros da equipa-

gem do navio "Bianca C"

Voee pOde iazer um semestre
de estudos em seis semanas

Assistindo aos

CUltSOS IN'J'ENSIVOS DE I�GLES

Inicio dia 8 de Janeiro
InSLiluto Brasil-Estados Unidds
Eu. ZUhia, 6° Andai: fellte 23DO

CLUBE DOZE DE AGOSTO
APRESENTA 25 DE NOVEMBRO-
RAUL DE BARROS - "Trombone de Ouru d

Brasil" e sua Orquestra, exclusiva da Rádio Nocioncl
'e Cinema 8rosileiro E UM MONUMENTAL SHOW

MESAS À VENDA NA SECRETARIA

�,
PROGRAMA DO MES

DEPP. SOCIAL

PROGRAMA '.00 MÊS DE NOVEMBRO

.. Dia 20 - Homenagem à Cruz e Souza (Legião
Irmã 8enwarda e Clube Doze).

Dia 21 - Cinema - Batalha contra a med:)

Dia 25 - Soirée - Raul de Barros e suo C.

questro

que foi destruido pelo 'fogo r-('s ch-nn-ú tir-ne. em nH'Í'l

no Mar das Antilhas. O ao incendio foram realísn-

unvío. de lB.5CO tonetcd tS das em perfeita ordem. de

pertencia ao armador ge- forma a reduzir ao min.-

novez otocou.o Costa. e mo as ccnsequencíns do si·

te avn a bordo 362 pas- n.; .. o, r-creceram no de-

:a�Z�l��;ar�{\!O:c t:i��������1s� �:�\::ri o ef�gl;��t�fi���b��'��
to, rcausacas em qondi- quínts.n Natale nodtean.

Gl'(lndes resultados n .. reitura d�

bolos. bjs�oiloS � pi'tza;;, exig<::m
o pequeno $I!"rêdo do éxito: Fer

mento em PÓ Hoya\. Tornando"
massa mais le\le e macia, o Fer

mento em PÓ Royal proporciona
um crescimento uniforme c per·

(eito e valoriza o sabor natura.

dos demais ingredienles. Preíeri
do em todo o mundo, o Fermento

em PÓ Royal é muito melhor, e

mais econômieo c i de con!ianç�
_ porque nunC3 falha!

fERMENTO EM PÓ

Royal

CRUCIMENTO DESI.

Gu ...�, l'm !�"n�,,·
to Infedor provoca
""'cresdrnenlodc_

���;:�::];..;�:� .cmgó.lo:

�
CIHCI/UNTO UNI.

fORME: .",�<;30Ievr.
d.nt., de 1\0r;.Lpro.
l"""lona "n,CrtSd

""onto perftilo."
ntaosa!;cadchclou,

CHÁT1S! Pal'l receber a "CartUhR RU)lOl.I�.

rOrn de�en"" de rcce\!a. !tuSU'adas de boI...
.

e IIrato3 IJI"adOI, e�ereva A D. �larla SU�Lt..

.oePIOHS_4CaL"RP051allt1t.RLatleJaIlWQ,
Mali U'II'I ]»'od'I(O '" <I,,�U<l�do (ja

•
•
�"''' rmA"'OS OP 81!.IoZIl.., .. INC.

,'·WRREy M,\/I.�; \:;":IIH
SARFAT,TI ------': COl�lO (A·

gência Ualia)" FaTeeeu na

\ila d'monuni:!a :'II :"j10

��S:;:_;;p:;c:��'!l'i'��r:'��':���nd�u-se de"'hete�e pelo seu

livro "DUX:'�-blografla de

Benito Mussolini. �
O

PAPA. ILUM.
INA DO VA· r::::-B"12 A-G-G�s,.::--...l�Q�"�;wa9m...w"'''

-

toU I> g e· D

;:�"���i�:':�":f.���;l�: t=:s>;; � :;c:;.,
_ O Papa iluminou, acio-

La
nando uma chave colocaon,

no Palácio Apostólico, a

monument,aJ illlagen� do

Sagrado Coração, colocada
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--CENTRO -

rine 3M JOst
ns 3 e 8 ns.

FONE: 3636

S;lrn ManUel - Jorge MisJral _ em:

CARMEM DE RONDA

Bastrnnnjjnlor
- Censura ate 14 anos -

Cine RITZ

Sessões das Moças
Violeta Ferraz - CRta1ano - em,

QUE!\f S.\BE .. SAnE!

Censura até 5 anos
às 7 1

� 11$.

E�petáculo de Téla e P;dco
NA TE'LA:

Violeta s'erruz - Catn1ano - em,
QUEI\I SA.BE. SABE:

NO PALCO
- Sensacional auresentação de _

PEDRO RAYMUNDO

O Gr-nnde Cartaz do Rádiry Bnlsileiro
Prcço�; Crs �O,OO _ 20,00

Censura Hté 14 ano"

tine RnXy
PONI<:: 34d5

• ás 8 hs
Sessão <IH,; Macas

Violeta Ferraz CATALANO, - el1l:
QUEM S.UJ,E... SABE!

Censura até 14 unos

tartazes �o ]i
--BAiPR08-

Cine' GLÓRlA
(P:S'r'R�IT(') Fon r: 6252

ás8M.
Jeff Cbnnrller - Fess Parker � Ntcotc

Mau!'ey - cm:

N,\ }Uti}JAnILHA DOS FASCT'NORAS
Tccnicolm'

Censura até 14 anos

Cine lMPtRIO
(�S; rR�l'i'O)

â� 7 e 9 hs
F(m"" ';2\J�

Garôtas que fugiram das oóqioos de Alceu para
as passarelas de Florianópolis; que võc às praias pa-
ra fazer ciúme às Nereidas - as belos filhos de um

_
., �

deus moriflho, sempre adornados de conchcs e algas -

_

,_

- qU2 tên: jóias, que se vestem t�e ocôrdo com o úl-'. No restaurante dç Lira T. C. o .I.ndustrial Wolgang Kegel com a srt-·
timo figurino itoliand ou francês e sõo o centro de .'

LlOns Clube esteve reunido para prestai Liana Maria Peluso - hoje casal WOJr,�'
atenções em um lar onde nenhuma ,sombra empeno

I uma homenagem aO POet:l Cruz e Souza gang Kegel - A cerímônía religiosa ro"
o luz dourodo que oSIS aquece e vivifico _ tal corr-o • O "L." Dr. Nereu Corrêa, fez uma brf- na capela do Divino Espirita Santo. �
os plantas de estufo corlnhovomants cultivados, _ .' Ihante pale�tra sobre a vida do poeta Igreja_" enfeitada COXilfl fu:D!IPl1!;2-Q rosa, ,
garôt?� que od.�rmecem sentindo ncs-fcces

_

de roso II ��lt;)t"i)}ense � leu duaS �lIl.gnífiCfls POe- recepção aco?teceu na J\f\.l:IB, com 1I1r'
a ccncro do be.lJ? maternal e despertem en�oltos em � Slfls da� quais transcrevo Ul�a: , W;1r"vil[.lOS0 Jant.ar americano. O "mnn'um �alo de sollcltu?e p_oterno - e �o� voces que os , CAMINHO DA GLO RIA' do" soctat catarmense convidado C:-tI,(lVf'�:�I;�!r:mo�;�:�n�� ��c�����.n�oflo Sento Coto-. Este caminho é cór de rosa e é de ��('::::e e�g:nt�:��:OI:an�bé�Cflr;:��.

, ouro, c.csarue a sm. Deputado Ruy (LoUrdes)'Voc��, brotinhos. que pertencem às mais altos, Estranhos. Roserats nele florescem Hnlse: anotei as srtas : Gracta Regina,tclasses sociais - ou se, mais modestos, vivem, contu- III'
Folhas ,au�ustas, nobres, reverdecem" Assis: Marisa Ramos. Astrid Renaux Lu}'

do, despreocupoda,mente, sem tomar conhecimento JJ Neste caminhe encontra-se o tesouro ctn RUDP, Lucia Maria Preyslebon, Ro:jdo outro lodo da Vida, - que frequento� os me Iha- , sita e Marisa Mnsimann, Maria Luizn Rf'_'
�:�i�S�n��� c:en���:���; ;o�s;����e;s�ss ;r����s� ���. �:IOac:l�:�' t����� ea�:�::i����ml���;� �:��\�' p�j;e���r�li:ei����:��iaR�;I:�b�r��,
s�s jovens que nasceram e� uma �a� Casas, mais" E' po: .aqui que tantas almas descem na. Marir J Ligockl, Elezfana Havcr�
;�s���o-;r�v�;� J:°��nsf�rrt�:atod��I�:'�e��is��;Sar��, Ao "?", e fremente sorvedouro. ��uI��is �:I:�o�vaE�; t��i:;D��l���to�e��...
terapêutico moderno - nem saberão, talvez quan-' E' por aqui que passam medidando, luso Junior; elegantisima a arte flJllr'

Romy S'hn�:��a::;�:S::�: !3ohm em gO;��;,���� c��e����;\��i�r�;O�S��;;ê�;�t��dOs:n��: :::t, ":::::, :"':::'d:'ê;��,��r' �i;i:�f;:;�:���ID�:;:��a;l�::
to, e�coonn����a�s ��;�n:�:eq�eo�:�r° �!:��t�le��mneo�-_' 1��s�����e�����nsai�aq�;el�e�:d�ag�:;I�: a srta Marília eeíuso. ürmã da l'OiV�,
cer em um leprosório, um berço onde vôo descerron- _

imbebedados do sinistro vinho. :::t��:j��,:em e��I;.: :s p;��;a�!e�a���ul��i..
\ ��ao�r�������,r�e�!:���n�I::����ç6�e f��t�n;o���'ia�: A outra poesia. foi "Vida Obscura". ej daepOis ftl:��I�lm�Oe;Ct�rSão pelas prm -
estudondo e sonhando os mesmos sonhos que vocês, II

A reunião foi presidida pelo. Preaídente
cp 1S me 1'0

_ _..:. (X) _a.:
.

garótas do sociedade - mos, no doce mistério dês- .. Nelson Heitor Stoeterau _ Presentes: os _ Katia Valeska Vithorn. festCjou'
s�s sonhos, quanto desengano, quanra lágrrma re� j "L" Antonio Pereira Oliveira Neto l To- -ntver" sábado p.p. e reccpcionoll ajo.',condIto! I

ny); Dr, Ewaldo Mosimann; Dr. O,wal- vem g'uarda florianopo[i!{tna O ('_,o[n
.

_.

_ do Bulcão Viana; Dl'. Roldão Cansam: nista convidado comliureceu e comf:ntn.'
Porque. embor.t'í a.ssistldos c�rr�hosamente p�!a", DesembargadOl.· Arno' Hoeschl; Coronel fá amanhã ... 1 •d.ign? e dedl:oda Presidente çlo .:locledode de Assis- If Silvio Pinto da Luz; Dr, José da: Cos�a __ (x)--

tl3nClO aos Lazoros '" Defeso Contra o Lepra, o cul.te. JJ Moelmann; Dr. Hc1t.ol' Fel'rari Dr. Victor _ O nosso Gerente e dinâmico vel'en_'
e abenegoda Pr?fessQro Madalena Mouro Ferro: es- • Pelpso Junio:' Ind. LQ.iz Battlstot,ti Sr. dor Domingos Fernandes de Aquino, li.
sos ;nenrnos e es�es r:lel�lnos: s�parodos . ,rned,ot�- , Dahil Amim Sr. Elias Mansul' Elias D;- del' da maioria lla Chamara MuniciP�l,men ,e de, suas I�oes, para eVItai um passivei conto- putado Sebastião Neves Vereador Espel'i_ recebeu onlem, muitos cumprlmcntos pc
glO, l.omolS se�tlram o calor de um regaço motemol, • dião Amim Dr. Armando Valéria de As- lo transcurso do seu "nivel" O COluniSI.l'
[amaIs lhes f01, dado levar para o mundo e:lcantod:> • "is: Dr, Milton Fe!,h; DI'. L,liz Carloi; c felicita pelo acontecimento. •do re�ousa, o Imagem �e uma tlgUf'a de Ilw.!her qu� , Quaresma: Sr. Aldo Marcon: Sr. Eurieo -- (x) -- Ise CUIVO, c.n10rOSG e ;,ollclto poro o berço flhol, mql:- Rauen: Dl'. Wal�er Stodicck: Dr. Anto- -----'- O Querência Palacc oHt,e!, inau-

mu.r,(..�?o em pre�€ Deus te �benc_)e, .m'�,ha fl- ,. nio Salltaela; Fernando Faria (convidp_ gUI'OU o "MUSC;I BAR' e aconteceu moo.
lho,

_

Deus te de u�o boo nOite ,meu frlho � do). O Colupista agradece a gentile�a viml'l1tado com� o "societY" da Lin<!<lr:tp,.t: se olgU1'1,'GS noo nCSC2rc.m no C_I )1110 Santa do convite. EnLrc os presentes destacou-:;e o c<l�31
Te;eS9, �K.S tOlom retiraJ�lS,_1l1C1S farde, de um 101 '.

__ (x) __ Dr. J . .1. Ba:'l'eto, ela uma das Treze Mai..
crl�,e '. dO€'ilÇU penetl'Ou, b::-mnjo o felicld:lde, ess�:> , _ Elcgantissimo o easament.o do Ele�;lntcs dt.�t:l. Coluna. •
�: �C�,�_nu�:.,��5��,���t:��0 ou p���;nl�n� rf��C:;��l�'U;�ae:>"_ __ (xl':""- :dtal Moi'itz. l.una torta. A foi em be�l�ficiO dos flll-'
;: � � rn"nçh da p€l,) 1l1vlS dos Inak'S __._ _o -t Cit�OsO�t!�llR�I1���:IS��:� ��:I\����i�IO d����: T. �O;l;��;" �����!:: �:��m::S0�;;�Cl�1 c�-,
m .. i I_e Hc;n5en • so particular amigo fcsl€- il!;radeee a gentileza dos municipio!> catal'il1l'mSeS'

Vocês, menincs fel:zes que desfilam roca e e�- ., iau idade nova e receJ..cí�- brindes e as pessoas que Amanhã. ('('111e111rl]'('1 "�,
c r1I',) '.,clos rLl\.lS

_

e eVl?ni6 , de Floria�ógol,s, vocês • �:�ICi;ab�u�I':l�����a i'e:;1-

..\1:"t:r::n�\��c: _C[� ;O�C[;:I:'\.... \ii. ....
d��,j�:��1 ����� ��i���:�I:;��:'S'3���;�/i�u�;�I�'I��. s���s • -

_ ',,-, �

5,·5 C�'i 1 ',!;. ,-"e'1inm e ,de"se;; outros monin,)s Iner'lélS , (YO�dil'� Tr:lur. �,��II\O,����'fel,. e�" dc�s"s Clh,::ncas c,ue ad::ll'mecem SEm O.Jvlr Ij �
y . _

d-,c� .-nul,núrio de um,:) berlr.;àél motemul'. elll,a l�estn capilnl. na Ir_,A S"ciejl,de di.' }�:;s,st;_"ci(l (Jt,S Lóz.oros E Dcfe- J sldem'la do r:l�al Dell\l�

so Contia c, Lel)ra precIsa de col.Jbolüção r!(, senti- ;
'''do C'I'lamlf) BúrtO!i. F.:'I.,

do de proporCionar aos seus pupilos um' Natal dadi- ,-
Y. lImu daz. 0"7. M:llS '1:_

vaso e feliz , ;;!�����l�;<;�;��:ri! �;� m�1�:�,
Essa Instituição digno de louvores dá aos fi[ho� • f'l,,'

__ (x) __
If

dos Hansenianos o pão de cada dia - rou�ó, oii'
_ MovillH'lllaclissim:l I f

mel�lO, instruçõo, cuidados médicos - 1ll8S para o, ; "SOil'éc" em beneficio dO.",S�UtoPOd'·eflUçOo'oop�rOo\sOeon,te,"qc'u':s'oosn�ço.�.tnOo'me ,.fçoo's.sorrir, neces- .. fJ I cl L' T Cpallh<ldo C-c um cartão con ,__, """ _ ;II _�'l.A':�'l. ��'aSnof�n��:al> ;'Im.·'t.�;�.el);: :.�f��:��:�'-�e�:'�:���� V.ocê�, br�inhos, também poderão colobórar If {\uestl'ns do Lira e do Clu'
tlvo, pel.fl união ;:e�:eC(:il���o�eu�n;�o���:r:;,U�e��i�d�7r��o�i;�Ôp:�' �)e 12 de Agosto abrilhan-'
d,l.� (,ôl'e.� ela ,,"'- çam uma lista e peçom-ikies que se_ic.�n g(>nerosos _ ;'��:�:1 ��n,��;�r�o f����,

• �)r;;l��_\.r���rii;� d(�Ul��n:I:��� don�o um presente os crianças e os odolescen- _ tia:Io, duas bonitas VOZeS'
ria En;::'cr.I·;nl·ia <io no��o

tes o crislãoCotorina. nessa doto mor-
, da no\,'a gcraçãOI ennta-,

N
- , "

_ fi fi I r Nõo foi no "Sel.:ções" que I í o coso que segue

��{l�l�i��n�l�'���l��eS,i�b��: t oOb�om.oinem ap�nas 'encontro nos cI�lbes, �a7dl; Brz::��lTe N;\�ec:s�;I� É absolutamente verídico, e, mesmo se não fôsse, po·

��SVj�: ;�cf�s:s.e�� ,,������ç�� ��fs ������;om:��,- , nl's\ apl'e ..ent�ram "BO-' deri� ser Aconteceu que,!� Elõ�í1?OS Unidos, um

cem carinho e amparo. _. n",ea',a'd,dd'OS.p'Oxe'D'"ofOL'·o'sm ,;'1.,',"
fabricante de artigos poro presMHf-ts'I-encomendou a

N- d v" um compositor piegas, urna músico poro seus anlln'
O? se i90, meninos bonitos que parecem 'ré- , nalcs, numa gentileza da' cios no rádio

lla uc",.:ôa de V. Exeia. li ��i���hv��o�r�:�t;sar���s �� �����' p�l;� �e5S;te����� • Confeitaria Plaza. npre-' Veio o rnusiC]uinho, que, digo-se a bem do ver'

to(]o.,\ os irmãos de Armns nem nessas C(,bec'nhas t- b t d ,sentaram um ';show' dadé, não era má. Nem bôa,,de resto. Mos o homem

do I!!orioi'o Exerclt.o {la Re- mentas mais elevo�osl 00, em pen ea os, penso- �ucesso _ Hflin�o, o c�' a odorou. Cancelou tõdos as outros publicidades e

públ�ra (lo Para!!,'llai. Lajes
.

N. R.:O_ Madalena óguordo, em sua residência.
' tor conhecido tambem fe�1 largcu os "jingles�' no país todo. Não hovia radioes'

(SC-BRASILl. 24 {�e Ollt.U- o ruo Saldanha Marinho, n" 34, os presentes destino • o seu ('')�t.' ,.ti�.;( 'SUCI':S-' :����o pO�� t����p��t:��o��eod����s��t�e �����;SiÇ��
br�l�eSl:�6���I)Girn�lda ora-

�o_�,t�ond��i�_��ta C�tar�n� ., �:ns�. '!l��hO':o�:e�a�'��i Muito dinheiro, muifo prqpogondo. O pois inteira,

, dezoito brindes: dois jian � :ean�:�ta leste a oeste, inteirou-se do música dos pre

• tares nos F·)�tels, Oscar"

� t���I7.!n�le��n��'a n;, '�� 1
a Sitl����()�o�o� il�f����t7�g��rOa�'v:��õa� �l�!;1���t�r

f na Confeitaria PlfI:!a: al'-' rom em 3% em segundo, o rei dos pres.entes viu um

II ,ll.g� ,'lo toucador. Oh"Ll' 2stronha no ruo a trautear o músico. No dia seguin'
ti ��; cI�on���fe�:��'�a pa:���. ���o�r1dO��;��;u�n�.i�ú��ca������o�u doe e�����.idodC
, 4":"'lQUlllho, um lItlO di! • Um mês depois os vendas decresceram a�sllstc

ti �H1.ml, Q,lsa de Mpd3S If doramente. !vlais música, portonto. Mais um mês, e

, Vs'u",."ahL,u'n'Jan',uMmOd'ao;,t'u'TIc.,'�: as vendas coiram 2m quasi metade. Dá-JI-:, mLlsicó!
'-' .... JJ O país começou q__ se irritar. HaVia gente que fi caVO

, carteira; Az de Out'o um, arrepiado e outras que tinham náuseas ao ouvir (J

ti tong-plaYl salão�ecol'd,. :�s����na��s;��sen�� ncôe:po;���io������to�(��i��;
_ :� :o���a:; u�s�:rV��" Viajantes despedidos, distribuidores nõo oceilando

� .. "'-:laduras e pregador � os produtos. Música! Música!

II �:ni��',av=s�R�a�� ::����=: O di!�r��n������i���n;����uoc�:r:I;Q�nev:I�����
',�" Japonr.l'; Ec!itnra' cillquento anos, Envergonhado, deixou crescer Çl bar'

'-Globo." um Dicion{>l'ialf bo, jó completamente brancd. Hoje é visto, na épo-
,,,,·aSilei��'" t.ütaria "'A- JI co de fim de ano, nas principais cidades omericQ(las,

"/h�flhan, uma' pnsta PUl'a" com um balde, a esmolar. Completamente d6smoro'

JI �lcUlnentos; Curso de' lizodo, nõo anda mais de automóvel, r(lOS de chor-

III :':i�!I:l�st!���gi� tI���soB��. �e��i�ra esxe2l����7aI�)l�����2��e ��f �ir��2:'0/��;
li il1f!lés, durante um ano e' êsse exemplo que previno aos senhores, técnicos em

II seis meses;' l<ihter"- " �o, �ir�����n��s1;u7����� ��il�s���� ;�! �:I::d�i: �n���:��
• ��i���:O�l:�t b���ah�:::' c:�, potrc2s
, daptada ])am viagens aé-' A tItulo de ilustroçõo, o nOme do industrial (a-

���ii����iÍ����,�ii�ilii!��,�����i;�;�����jiti--"",,"j;;,:;m;�;;n;�!"'I1�--",,=r:!!;'��r_::t7�_E�,v�'��'diiO�.;�"��'-'�.iJ�.I.i.dA�,�:�.�PO:ilÍ;�N�o�el'
d� músic�, "Jingl.e Bells.!",

,,_, _, _, -_, _, _,' '�-f.didado, pci"�!:'
'

�m�;;jJII"l

censura a.é 14 ano"

Cine R.\,jÁ (8, José)
/'
à" 8 hs.

JQr.(�uef\ r::uby
D<1niel(' DeJorrre em:
MULHERES ENCARCERADAS

Importan,te visita as Obras
Rodo"ferro iárias

l'oviál'iaS 1','l'g() rIo 2." ri a fCrfo\'ju
Batalhão Rnl]oviari<l, ,.e Tronco Princiunl 8ul ITPS)

Lajes, se, {Infante O� rli;i� C da.� rodovia" BR-2 e BR-

23. 24 e 25' rle outubro fi�l- 36, obraS a cargo daquela
di) o E':'l1)v r) Ullid!1dc. de Enil;'enhal'ia de
Juan Mqlllkl C()Il.�t,ru\5.o do n,)S"o Excr-

oh l'it ..

P'111gUlli{, DU!'�I)}!e :'. perm;lnel1cia
De sua ill_\s(.re COlllLiv�, da ComitiVa no 2.n 811:"'-

faziam pal'te os �eg-uinte$ Ih5.o ROdoviâl'io, fOl'am t.rl

oficiais paragUaio!", todo:,; bu,adaó;, (',os oficiais para-
da An-,a rle EHgi:nhal",: guaiu;" vnl'ia" homen:,gens
CeI. Eng. Silvio C('llll!l·YO!I. pelo Ce!. FltlriilllO j\<lullcr.
Chefe parnl!UaiO da Com!�-

):ión Mix(a ParagU/Jyo-Brll- Clllt. Co Bat,1lhãO, e por
�ilena: Cau, Ing. Aclo[�:J' sll;1 oricblictade, em lITft

cia tão brilhante-mente
vem eX(.'l'cendo. Receba-o,
comi Il.GI hclnenagem do
2.° Batalhi'io Rodoviário,

dcm�n�lraçâl) ele sadia fra

Icrnidflde f'ue une. em 1.'1-
A�USUll F.os�i Salina:-.
Cmt (1_'1 TIal Ilón de lllg�
nieria n. 1: Ç:lp. In:;. AI,'

jandro Scr.eeibel', Cmt. ,i'l

B. Tn�'. n. 3: Cap. lng. Ro-
Orhifinti, Cmt. dn

B. n. 4: CaP, rng. Juán
Vicente Rabito. dn

ç::Js de lllnizarle, o,.: Povo"
P;;l'aguni() e brasileiro.
POl' ()ca�ião do hllltllr ofi

ciai de despedicla, t'€'<1l1za
do 110 Clube do,� Ofici:1Ís
do BatalhãQ, com ,I prc-

ção de il!!;ra-iecimento, 'pis
�c -':' Gel1. Carcaga do gran
de proveito ['ue tõda a �ua

I�,}\ �). 5 <c Tt-e Eng-, sença de nlltoridnde� civis Comitiva colheu na vi�ita
DÚlllllHO Chavez I, dr" !,oderes executivo. ju- que l'ealizOu ,to 2.° Batnll'âo
Chefe de Arma do Curso diciári:) e legishltivo, da Rodoviário, Illle. desde h{i
de Engenharia do ColégiO imprensa esCl'ita e falada muito, �ilbia ser uma ver-

Mili:lIr do Pa1'aguni. Tflm- e de Convidados e"peci:!is rlacleira Unidade de elite..,
bém integravam a Comiti- dil

_

sociedade de Lajes, o da Engenharia Militar Bra

'��,,�?el. ,Eng. J-9.�é No- CeI. Flol'inni Muller ofel'e- sileiril..

�Z,i,,�:':tua'�,�,,�;:'��:�
-

-PARTIDO sõ{liLDEMOCRÁTlCO
�:'x�:,"';::,�.•��,,��;;��i�" 'Direfó[l'a Regl'anal de S·anfa Çafar'lna1111, em A��uneão. Para-

guai. Como l'('nl·c;;cnt.an\c EDJ'fAI, DE CONVOC!\CAO
do E�,-o. Sr. Grll. Cmt. da P,'lu 11rp.�enl('. fk:1)ll C'onvo{,flclos o.� _j�llhorf'_� mem-

5.11 RIi-J e 5:' In, àcompa- hl'{lF (']01 llit€'lório Rpr:i(Jl1al do P�1rjjdo SOCifll Dc']jlG"r'Í.l� ':).

nhou :: Comitiva. a pal'lil' cip Santa Cat:ll'ina, UIll:1. reunião. :1 rell.!iz[!l'-�e np�ta
de CurHibll, '0 I'vraj. Ent;·, Capital, 118 ,,�dt' :i. Praea Pf'reil':l e Olivril'�l n(l-
Luiz Fl'anci"co Fel'J'eir:t, mero dozc (]:!.) rlezr.s:;CLe '17\ hor:1.� do dia vinte e uni

do Estlv1o-MHior 11<1 5:� RM .21) cio rOlTentr mês. para clis('util' c delil)"l'llf sõ))re 11

e 5.� DI. �F"::aintc Ol'(lpnj do Dl:1'

Na oportunÍllndc Of; visi- ;)) ('.�('oll1a do� Del{'�[!dos do Partido hlnto a Sha
tanteli tiveram um Crnlle- C'onvem;âo Nfll'ionfll:
cimpll:o ermpleto fi�!s ati
\'idade;: (�O 2:' Batalh�:-l
Roclo\'iál'io no" setôre" de

hl hPlllOio!!,f,çfio clr Dil·('tórios Muni<.:::n:-ds:
pl outros assuntos (;0 ll1('>;'l�'Ú Dfl"lidnrio
Florianópolis, 10 de Novembro de '1961.

ADIiEMAR GARGI�\

P·oema leve ao

Dragão
Péricles Luiz de Medeirus "1'''111'..

Leve c!ragão retenha o corpo!
Est'ou só e minha espada é curta,
De madeiras meus bracos
De serragem meu cérebro
neste dia de florestas interiores.
Gosto de tua longa casca tranquila
Que se l'enova ao grito da noite.
Leve drflgão retepl1a o corpo!
Como são imensas essas patas
cheias de môscas lllanSamel1�� noturnas.

Leve drag-:'io retenha o co:po!
Saiba. minlla solidrto é somente tua
apesar do ruido da cauda

que se fJstencle nua

AprC'ssa-tp, sei o segredo da lIlot.lc.

Apressa-te antes que seja Senhor
de !'eus pé,� escravos.

Da-me a extePl.si'i.o da fôrça
e caminha até o ponto alto

ATENC!O COM O NATAL
AI)roxi!lI�">(' o Nol01, bl01 b�Jlü-lilli, lim-Io 101

As cosas dolos comercia;'s calocorão a funcionor Oi

'ieus técnicos de prcpagondo poro (lHe de dei'! r,,,> de

�eus ilUl'flinocos cérebros saio o mensagem milagro
so qlle trago poro os seus estobelecilllen!'ClS (I !1I(JsSJ

sedento de present.ear e presentear-se. Tudo es[ó
pront.o poro o grande arrancado! Tudo enlretor\tn,
estará nos mõos dos técnicos. !: a êles 1']1/1: mr> diriio
agora

Senhores'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MO: oo« t'!tA001� ARNO .t..drrph
se C1 Cm/o d., l,q'.lIdlf.":;:',Jqr, 1\15i i r� ue

cerne .�Jf1 pc.icc,' .ninutcs

'co
I .

.

ASI>IRADOR OE PÓ ARNO
Sucção superpotente 7 ocessórios pru-n
todos os serviços I E C1gora - com o cor,

fiiifO - f.1Cilito o limpeza do coso I

BARBEADQ.R ElÉTRfCO ARNO
Por-r frlZ.er qunlqu=r npo de bC'fbo!
Barbeio sem irritor o pele, com mais

rapidez, coníô-tc e pertelcõo.

VENTIlADO.R -Cl.RCUlA DO R
A R NO. Oscu.un-. s.leoctcsc, po
tente • funciono em vórios posições.
3 vek...cid,')des,'

ENCE� AOrl?A N::;VA ARNO· Duplo
II(t�t ..... , fi, mezn! Co.o 1 só escõvc,
n,sFo, o cáro, eccero. lustro e dó
brilho s=m n"r"s<irlnderll>lrocorescôvQS,

Mor.on ARNO PI MÁQUINA Dr:
CC$TURA. veIc cld c d e r eq old v el.

Âdopt..,·se .:. lou.l'; os rr,óqoJino$; f')�QI
pore ,iuminCir o nren da ooutbcr

TÔD AFAl\ffCIA!
li','

I 'I
li.JtI

UI:! J"r ele uoaomuro nu 'reatro Alvaro. dr Oarvn... ....

o Centenário de Cruz e Souza ná terra
de Martins Fonles e Vicente de

Carvalho
� S�lIes de Natal o Dia de Cristo 'Rei em RIO VERME.LHO

Será exibida para o públlco ceteoneose a mngniã
cn peça do Lucia aenecíeut. -smos de Nabal.

o ('spl'l�i('ul; terá a direção de Dna. Guny Borges,
(jll(' fi. muito V('1I1 dedicnnrln com inc..usável esterco pa
ra 11111 (·'·IILro nuux artisL.i(:o cm nossa capital. e muitas
v,·z".� j�l apltludicla. pela crônica especializada,

·':-;.i\lni UE NI\'lA',"

Trará recordações da passagem de Jesus Cristo pe
la ter. a, além disso a sua direção tem o nome de Ge

ny Dorges conhecedora profunda de Teatro: uma gran
de artista' na expressão da palavra.

Af4II:JJ�lall1os portanto mais essa grande temperada
du "t'cutro lllÚU1liJ" etc p'Im-ínnópotis com np-esont acào
(Ia p,"J:a Sana, "sr��_DE NATA�,_, _

Si Você, Chef,e de família
),el1..", rr I, jllc,>erlles porn (1 110101 ENTÃO

ADOUlRA O M416R PRESENTE
'Um pre<;enle <lue não quebro, nõo desvolnriza,
11('1(1 c<;trogo
Ur,r prC'scnte !lL1C c.,-do dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
f l)n, I"re<;r-tolr que rode vir o '>er o garanti0 do

<Ú.ill (011110'0
_ "nll(j(Jn of)t'nos 10% - res!. 60 rYle<;es

Informocõcs. diàriarncntc, na

k,,', Are'lli�o 'do Jélrdim Atlôntico,
com o sr', Luiz Sehweidsolt.

�� "_"',;. 1::_,...__ ,
, ;! "(.. '��

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES '

1\<; pec;�()a'> que podem obte, emprést'imo �aS'
Autarquia" ou Cajxa Ec:onômico, terõ� focd,
.!anf''i de oblN, medianle'previa comblnoc;ã�,
flIOll1011'l.:!t'"'IC, o titudo de propriedade definl-.4Uva, afim _-:le ror"'rem iniciar a construção.

�

POI' sl\gc�tão do ntsto- memnro elo .Inst.ituto His-,

rtador c jornalista 1)'-11', tÓl'iNJ (11' Santos.

A Fl'('guczia de Rio Ver

melho, na Ilha, viveu, no

último domingo de outu
bro, um llos srtl.� �r:lJlele.�

interiormente, CjllanLo era

d.«!c RU�OI", e n1uiLo- hem
U!)l'{'seI1L,{!Ofl <,xt.eriomente.
P:H:I prrpllr:'t-I'o.� tntc

l"lcl"mentc, ;,lém do Vigá
rto, I::\. compareceram «rue
e na(jl1c]e díü, as.EH. Ir
m[l<:. Parn o mats, concor-

referida LegiãO, di
pela- sua lncans.í.vcl

presidcn'.e,.p exma. D. Edi

til, I\. qun! romereu tudo;

veuc, vc-udos, calçado,
utc, sem Inlf ar a. bem &01'

jir1n rur'aa de enré.
'As!) hor:l.\ ('speci:'ll�

l11elltc convidado, t'ompr,
receu o Arebblsj)o, (1(\('

pl'eHicliu a MiSl\:l Cl1l1Ia.da.
pregou ao Evallgell1o, aCul1

tuanflo a de<liC<lpo das
!'(,f{lI'ifli't.fl danl::\.s à caus:1
hnmfl.niU\l'ia e I'f'ligi.osu, e

criHmnndo ,Ir> -tarde, M'hd'n
(lll(! (l número dr prismas
�Ifío foi lllllÍt,O rlnvado,
,]lois f"!\lt' na mesma locall

dflde j{l o sr; Arceblspú

h-rvra rlltarlo, em
.. fun/i:!:)

!pastorlll, em ínnerro "do
corrente ano, Na. Igreja,
fl(!si�nf\d() pelo mesmo sr.

Arcrbispo, (lCUp,,1' !t16a1' dn
nour., ti extua. ,<;V;t. (I. F.',ii-

e�teio religioSO, de acatado
". rncrccído prciltig'io na

localidade.
-

D('môllstrnçõcs idêntiCaS
dC' ré pronlf'Le a Lr�iao, ,1('

a('rj!"cl0 ('om o Vigt'trin, pra-
cli:'l.<:,

E\t)0l1IanCan1rnte, num

ctos s(,\l,� grande:; !l:c�t;,,;
cl"i.�tã()s. (lliás tõ. bem (;0-

nheCiUos: a exrua. sra. D,
Edíth. Gama Ramos, dedi
cacla presidente da Legião
Bt-asdlefra de Assbtência. e

primeira Dama e10 E"tadn,
auxlüarla por outras e ilHS
trns d�lm"lA e RR" Irmã.'!

elC'Sta Capital, com o indis

pen,�avel C011curSO do Rev

mo. Vigario, promoveu uma

lintll! C eelificante l'esta
de Primeira Comunhão na.

:o;érle ,rl!lot'rln tl'Clr]i('ionl1!
BI"U!'iil·· e Ol1tyos l)(,liQ(Ii�:-,<; ri.:: CnILal·" ,"l",�rJ1,". Frcgl1r7.iól,

\, (11,11 A's 20 C' 30, na sédc do Nâo n')s foi r];1(lo e(lnlnr
(! 1!.l�ll1d(' Instituto Hi.<;tó�'ieo e Gco- o nÚJn0l'O exnt.o <IOf! lH'O-

II,",: SANTOS, pub'licn:'fto gráfl('o Cle São Paulo. à Call1llngantl's. Ci'(>ffiOS {jlle,
l;:\!�ina ell h,mWllilt4ém a 1'\101. Benjamin Constant, Renno atingi li, alWoximou-
Jl11'111oiria do "l)ocla llPgl'::' I5S, o professor Tns.�o (\.1. se mHi�o dCl rCllje.nn: '1'0-
tendo o ilustre prufcfls'!l' Silveira realizou um:t. con-

,
do.'! milit.o bem J)l:epnt'ndos

Dmwal Feneira, solicitado fel'cncia sobre "Senti':lo pc ---- -

p:lrn O DLA.RIO, fi cob- Cruz e Souza". Q profc�.-
'borfl(:ão do sr. major wt(·� SOl' Almeida M,..'Lgalh�ll;.;.,
fonso Jnvenal, innnu do orador oficial ..io wdg,li":lO,
poeta.. p01a l'a<;.a r Ph'l saudou o eonferenr.ista
srnlimenlo /'l.l'ti;;Lí1'O

wal Ferreira, a Acanenun

auuusta de Letras r cn.l

aará nu dia 24 do COIT8n

te; data do 1.° centenae'c
do nascimento de Cru"? e

Souza, uma sessão púbti
cn '.:omemorativ;3., teu.to

sido crcaígnnoo orador 'ri

('i,tl o Ar-adcintco Til:. rc,

ele Melo. A sessão será
-

r·_

vnrlu a efeito na sedu p,·.l_
l.lI"ia cio lmliL\\LO l-Ijstôr;,'o
c ,Gco�Tfln(.u. o (lual, p,,"

Udp'a, desta Iorma.

hOlllcnagens.
fi "R.{'Vii;ta do llrrllC;') d:)

F;M SAO PAur[J th, acorupo.nnncn . de 011- JllOVf'I' em OlJtl';l;; ]ocnllcl:l-
trax damas. dos da Ilha, _ o que cons

ArifiV'ião da. fesl.a, a. ex- tituirá f.u.1.lsto aoontecimen
ma. Família .roêo Guol- to. �J�lt� de bênt:<ào_:; pllra.
bertc Soares, sem favor o" o#'hl9rndorcs.

rnagurou-se na captte:
paulista, na sede da (1.$_.

socracêo Cultural do N{..
grn. ft rua São Bento, <11';,
16.0 nnd.u-, conjunto
1.613/5, I1l1Ia cXI'lOsiçã') rc

trospcctívn elas come-nu-

]"açõl'.� "Ano Ccnt.cnftrj0
Cruz e A expO�Jç�',,)
inl'luiu noticia;; (: al'tit::;u.o••
e o relato do ,\llO "Cru!. ,e
SO\17.U" feiLo por O'tJr::t<; e

c!;tudos e C:1dcr110S da ",sõ-.

KERN RIPRf�ENTAÇÕE'S
�:/,3

, l)Õ�'lO, J\I{,�l'e
R. (•. s.

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

COMUNICAÇlO

PIANO - VENDE-SE I

VENDE-SE UM PIANO MAkCA "BENTLEY",
EM PERFEITO ESTADÇl E DE POUCO USO,
TRATAR NA AV, TROMPOW�KI, 90,

Trrl�f'ac�;�n�on�:::�:�:'�lr�·��i�J�t�!n;��!�a ���� :�: :���!� ----DR-.-C-L-O-y-'-S-D-IA-S·--DE--L-'-M-.A---:lbel'l:1s ns insrriRiir.<: ao F.xalne clt' Ad�lilSÜO p!1m o

ClIJ'SO "COlTI(>1"rinl n:·1.<rieo"
Horário: elas 19 !is 21 hOl':lll.
LOl'al· Gq\}lO F..<:t'0111.1' T!'inru Bornhausen

Clínica mMlca - Estõmngo - IntelltlllOs -- Fígado (l Via'!

gs- ��J�:�: ��t�S;�t:��� 3�U��1. ;��feD�r;�:���t:9. d:s;�ê��
/ J7'horas.

trrilo

BOLOS
ARTlSTlCOS

-
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(11�ii!1IIIJITI.1
II....._....

Avaí isolado nal:p�nta do Quadrangular "Walter lange'l
o figueirense, heroi da rodada anterior, acabou suplantado sem apelação pelo "Leão", no choque decisivo da liderança e invencibilidade - No

duélo dos perdedores, o Paula Ramos, que, como o Avaí aluou desfalcado, levou a melhor sôbre o Atlético -- Em ambos os jogos verificou-se a conta-
gem mínima - Joquinha, pata o trico lor praiano, e Cabeça, para o líder, os autores dos tentos.

.

�:�é'��d�1 �;;:,t����; e ::;�
,

��::t: �ac���� G;��;:�
Com mais uma rodada, a a liderança. e '" invem:.lIJili- ante de um Figueirense se alinhou: Doml; E'rico, Joãozinho, reaparecendo decendo a:; ro-mecões se- is Hamilton), Joquinha e Oscar. Rodrigues e Pep!!.

segunda, prOSSeguiu, domin., dade, sendo mell:wl' cacedí- completamente apagado, a Gastão e oito: B e r a e ainda OSClIr. Bom cotejQ gutntes Pr3tz. A'bl.ro; gtlvnno AlVt8
go. o Torneio Quadrangular do o tune "a=z-..rr�" que (/Q penas se salvando o guar Mareio. Wilson, sérm- !';u:;tentaram os dois t:J.i- PAULA RAMOS _ J. '33. ATLE'TICO - Joãozinho Dias, com desempenho a

"Walter Lnnge", que vem minou se,. j.lI�gonistJ,. éo dião Domi que foi chah"a pereréca ( Fernando), Ro colore!; que atuaram coe- ti-te: EH, Nery e E'dIo; Alcides, Ciro (Ramires', ceitâvel
levando bom público ao ,es<Jt Pl4ricipio <lo fUil! para no fi do a intervir perigosamcn llaldo e Pedrinho.
tádlo do Figueirense, na Es n;,),. ver coroados os e",Cor- te ctvcrsas vêzes, livrando Arbitragem regular fie V 1 -dtreito. •• çÕA1!de seus defensores com o time de sofrer um esco- Virgílio Jorge e gol de os- ence' 1 9o ean o oda�aP�:un�up�nc�::�i�i�n:� ����'�!�n��'�o c:���:,n��� reM�;��r�I1Cerente o Figuei ::i;a ��:lPl:!.;�:�I.toS da ....

=te;:��:is�v:lit;rl!!��elr�� ;��,Çãoou�O s:���l à�€le: ��n:e sel�l��l:el:n���esupi�� VENCEU O PAULA RAl\IOE Cri��um� �iu ,'o seu, c?mpéão impor ao Olímpico' meia dúzia de gols -

��17r:i�� d��oadaÁt�trc�I��\: ��:r�����:s'm��e���s q��;� �n� ��c:�l�ueR:;�O�erx�� )'e�f�:::a:a;.o�al�tiuA�I�!�� Marclllo Dl,as fOI a Joinville 'e derrotou América por 3x1 - Transferido par�
��lUl� °R:�:�1�Oor�j3a���e c�� ���'��ct����c�o�le :é�:� f::�d��n�����o á HUa rue- ;�m�l;���i���' t��:fn� Pc�: 14 de Janeiro 'O encontro Carlos Renaux X Caxias - A c!assificacão e a pró-
rum ii liça para. decidir 3. o Quadro aaut e bran� di Formou o AvaÍ com AR um único tento, consgr- xima rodada riqvp.se um gigante em busco do conto Que dcrio o

____________________
- - CáCIO na arco Bongn, Bagá nado aos 39 minutosdQ, vantagem no placar e talvez o vttórto final que mui.

;C A R R O S S E--t1 : ::;:.�::� ,�: �I�g�� ���e�� �����d�er:�:�l :C\it��!Ui:, to C:t:'r��:���z ;�;��ald:o:m�n;�a]�z;ç��p��n�� ��;��:�!c��ar:a����� a���;a�ud�aCãb:�eZS:���d�����:
) Il I,� ...

mediáfla e EUlldas (RenO tricolor da Praia de For� penas dois encontros já que o cotejo marcado'paro mentor o ccntcqcrn para 2 x 1, aos 35 minutos qucn-
lIIlI Rogério, Cabeça, Vadmho apesar dos desCalque�' que Brusque foi transferido de comum ocôrdo entre Cor- «do entôo os jogadores do América viram suas_ possi-

1.__..__ " .. -ft-mtt:�
(Ol1son) e Betinho na Hn o quadro sofreu. No con- los Rencux e Coxfcs poro o dia 14 de janeiro" após � bihdodes ourcdcs por terro. Mos, o luto .CQt")tjnuâvo

A mretcrta do Clube de Regatas A) .. au.;: � e c ha de Crente O Figuairen junto atléticano estreiou o final do certame. t�e Marcílio tentando manter o placar enquanto qye o
uno promoveu a Prtmclra Regata Int!l!na fon!(J e Sa _ '_1\_merica lutava poro voltcr o igua'lor a morcador,)�o
��d��t��'�li��:l'e c���Il�;i�"\!�g:���:?'���llef�r(��Í;���;� F. A. (. Patrocinará a Preliminar METROPOL GOLEOU O OLIMPICO ����i��Q���:r��:a :�ab��u ��r�u�n���n�:��
para-se para uma nova e arrojad;{'�p,*�all:V�i'Q ·iu1i. 'Calarinense da Corrida São Silvestre Poro a cidade de Crtcíúmo, no estâdio Euvctdo

...

poro marcar, após uma defeso pareio
rubro trazer até nós para uma e?p!f.Çõ)Çlt �1;t:6I1}qgrl�!o

Lodi, marcava a tabelo da estadual um dificil obs-
'

. Goulke,- num_ tiro dê .Aqutles. C:�m'· 9
E.�tádiO "Santa Catarina',', pertencente!·KL1<'élted.'çao 1\ ,_ "ste ano caberá à Feda- prova de São Silvestre íl táculo l!lara o líder invicto, ou seja o Metropol. cdor -O partida ganhou o seu findl
tletica Catarinense, nada mais nada n\.eritjg idG-lQUé[lo c _ ração IAtléUe'a catnripetise se realizar ni dia 31 de de q Ofimpicc, apresentava-se disposta o derru- tlto Dlos por 3 x 1, qúe deste fêiFmo'

d T t t
..

E'd J f d t t d Ii reattzar pela Primeira vez zembro na cnpljal de São bor a "�n.Jendbilidade do elenco ofvi-verde e vinho liderança isolada do certame com possibllH'O- e:�;�� �ePo:g:olsd6 ��Xr::ndla�r ca�e��'riaed: ;e:m; l'�gk= li Preliminar de São Sil- Paulo. Como se secord::t crede�ci'odo poro isso pois havia empotado com o de chegfH ao título, dependendo d� uma queda- do
lo". O jovem esmurrador paulista prepara-se para, lien. vestl"e, anuolmente dispu no ano. passado a Pr.elimi Mardliol Dias; por 3 x 3, num j:Hélio que foi repleto MetropoL

:�� �.�,:r:�:�a�I��e�!:��ec;Om�l���:r;� �{,����ale�;o;:I�� !�1:tl��es�� �:�;!�l,o c�:r: �:�liz�âaSãOp��V��;llr:� de Ol������:��o���sem����r��t��r���ro o líder mais
'

"'�D;�'I�'gsj��é�;�ib�� _:Yb- tempb J:. j't J '1! �rMttll
quando, então, o mUJ}do ficará conhecendo o novo "Rei", dor p.ara representar Sta. mento Esportivo da Rádio· esse compromisso pois o Olimplco �aminhava em os- '!MaF,çili91Digs 3 K rf'míricqj r '1', r. � I I j

I

multo embora, por direito de conquista, o. título pede.l- CatarÍlla na monumental Guarujá. censão assustadora, nesLes úl/imos jógos. lit' 1 '.1.. - ,
. 'r! I.· I ,f

.,

,I", 11,)i;;1\!�
ç(l, ao boxeur nnclonal, de vez que, Quando o mexicano Porém, todos os prognósticos caíram por terra P I T�ntr""!sde Iclésibpqs 14�"l!lan'íel A051.tj.Ren�'oO!i
B(.'ccra deixou vago o cetro, o box doVe!ho Mundo }Hio 't!'"

I o Olímpico foi completamente envolvido oelo seu 35 e kili-sir""! aos 45 mjnutos�.peja ordem QUQdros: M.
tava enquadrado na relação dos primeiros citados t;lO Arma-se o Atlético para a antogonista que mandou totalmente nos ações. Pas· Dias: Zé! Corl,.,c;; Antoninho, Ivo e Joel; DiC:6 «(leu;:
"rankLng" dos asplran�es ao titulo. Sem dúvida, a vinda ssou assim o Metropol Jilor outro obstâculo que se c;nn) e Joel I; Renê. lfiqsio, Aauiles, Odilon e Emi},

\ do "Galo de Ouro" representa uma iniciativa de vulto Temporada de 1962 apresentava como dos mais dificieis. 6 x O, foi o
.

Bibi; Tite, Daniel. Diôi; Euclides e Zezinho. '1

!lxtraordinârio pelo que não pode deixar de merecer o

Comfo!.me promessa do de lança ou armador Hé- ��n��;e�;.",:������od� ��fs:Oi o nitida superiorida- 44,43�:���aÀ�:r%�li���:�i�ã�ru�0:::.nda'd�;G;rS�lapóio de todos Os bons catarlnenses sequiosos de bons

f:spetáculos. E'der se apresentará no tablado Que se:á Prc�ldeJ\te clo Clube Alre- linho, do Guarani. Tam

impl"�\'isado no centro do estádio com d .fu'inOsd cinturh tico Catarinense na tem bém o meia Lomeyer, com

de ouro, prova irretor�ulvel d� SUItt,cOQdlção d�_el!ffipeà') parada �assad�. s� ..
AmH:. panheiro d� Hêllnho d'e-

Como jôgo número dois do rodada, tivemos em
do mundo. !Com êle EiSt&rftj,tamliem 1par�' f*H�r"ji1àt\,�os Car She!' '{l' dlreboru� vem

verá formar )la vànguur
JoinviJle no estádio Edgard Schnoider, o duélo en-

nplausos do públlcp que dêverá. superlotar o E�tã\iio 'Ise ,�ovlmentando na sen-
tre os representÇlíôes do América e do Marcílio Dias.

"��n� Catarlna't;' seu Pâi1 e treinador Que oubro ..não é \ fdÇ _pc contratar noVos va ��re���t�:na�a�::i���:� O Cqie'jo'para'o orn,e\jtajaiense erp dos mais diflC4�s,isen�"ó: Aristides "Kld" Jo!re, um dos maiores expotlltes !:: �ro�.\ para sua esqu�dr�. cama i:feifat� �Oi'lpOis tiveram os pr-oiqnos que lutOr
do esPorte do mUITO J,0J�§'Jado1�t�-sei��I'iketá um

Além do arqU�h:o lJoaoZI- da dlretcria do Clube Que de!h\J,d��Çi�'enl,e e.cbfTl tódas as fôrças poro atingir a

�::;:i�L�:�!�:::�:tão��;e���ifo�:!�ia!.��=�;;�:; !���:I!o::1::e;f::��;�i� '����ed:;�::;'�;�dsO� ::;� . ����J;�a��!;:1:�:�:E�����:�o�or�;�����
Quallt.o ii. data, ainda não Coi escolhida, embora seja P I N T U R A Porém no segundo etaoa o Américo subiu leve·
pensamento 'da diretoria. aldista marcar o dia 27 de l'INTUItAS, R�FonMAS, "ULGANIZAÇAO c mente de produção passando a atuar com maior de·
dezembro quando o clube est.ará completandO 43 anos de CONCERTOS procurem a RAINHA DAS UICI- senvoltura envolvendo em certas ocasiões o elenco
exi$têncla. (;I,ETAS _ Rua: Conselheiro Marra, 154 _ adversário, pecando sómente nos arremates finais.

'l'eldollc: 3137. O onze americano in02ntivado por suo torcida, tor-
x x x -

_

VClh�";;�':��'��� :::::;'�:�s���a�:;;li�:.'�n���,�:':�� A'lvaro Elpo e Manoel Silveira linlla com o Recorde de Títulos
nós divulgada hã dias, repercutiu'muito bem entre os es-

�!:: o seguinte o relação dos timoneiros e remado. DO ALDO LUZ _ Francisco Schmitt.
portistas simpatizantes do esporte das multidões, mor- re!,Í:t'iJe' se sagrara,:,", c?�p:ões catarinenses do esporte DO RIACHUELO E MARTINELLI _ Walter
mente os adeptos do Esporte Clube Metrqpol, de Criciu- dciU�o, desde o Instltulçao do certame,. em 1918: Wpnderley.
ma, que possui categoria para brilhar onde quer Que � TIMONEIROS 4 vézes
apresente. O time campeão catarlnense de 60 e lider do

\ 15 vêzes DO .MARTiNELLI _ Walmor Vilela e Saul Cor·
atual deverá .permanecer na Europa pela espaço de tre') DO ALDO LUZ _ Alvaro Elpo. los Duque.
mscs, aLuando em cancha!> de vários países, entre êles :t 8 vêzes DO ALDO LUZ _ Manoel Joôo Teixeira, Oswal
Inglaterra, Suécia, Hungria, União Soviética, Espanha DO MARTINELLl _ Adoli Vieira. da Silveira, Hoiltoll HaerteL
e Portugal. O'tlmo! Mas, os acontecidos com as excur- 6 vêzes 3 vêz.es
sôes de vários clubes do pais está a exigir da diretoria DO ALDO LUZ _ Moacir Iguatemy do Silveira. DO BARROSO - Primo UlTer.
do grêmiO da terra do carvão a máxima cautela nas ne- 5 vêzes DO AMÉRICA _ Edgar Germer, Harry Kreutz-
gociações e escô1ha dos promotores que superabunda111 DO RIACHUELO _ Décio Couto. feld, Antônio Pedro Assini, Edgar Annuseck, Wi....
pela Europa, alguns dos quais inescrupulosos. Qij.em avi- 4 vêzes gond Theis, Joõo do Silva e Ro\f Awald.

DO MARTINELLf _ Johel Furtado DO ALDO LUZ _ Alfredo ESpíndola, Alcides
2 vêzes Rosa, Aldo P.zrelra, Osman Boabaid, Kalil Boabaid,

DO RIACHUELO _ Adolfo.Chirighini. r\avio Pinho de, Oliveira e Nivaldo Daufenbarch.
DO AMt::RICA _ Harry Weisenberger. DO R\ACHUELO _ Walter Schlegel.

DO MARTINELLI _ José Carlos .\ olentino de
Souza e Walfredo dos Santos.

DO MARTINELLI E ALDO LUZ - José Aze-

sa, amigo 6!
x x x ihl \1' \:

O Quadrangular "Walter Lange" teve andamento.

anteontem, eOnl o. realização da rodada nÚmero dOIS

tendo o Avaí, com o triunfo bôb-re o Figueirense, c..0n
servado a liderança e a invenClbilidade Que dividia com

o alvlprêto, O Paula Ramos também levou a melhor no

duelo com o Atlético. Em ambos os encontros houve :l

"goleada" preferida pelos clubes cariocas, notadamente

o Fluminense: IxO. Tanto a,lvicelcl>t.,-,. como o time da

"esLrêla solitária fizeram por merecer a vitória.
x x x

O Metropol voltou a alcanç:.d' um escore "aperta
do", demonstrando que muito dificilmente perderá a o

portunidade de sagrar-se bicampeão do Estado. Não re

sistiu o Olímpico a maior categoria do quadroc rlciu
mense que se deu ao luxo de \'encer por me)a dúzia de

gdls. Na rodada também féz bonito o Carlos Renaux,
vice·lider. que surpreendeu o América, no campo dêste

pelo escore de 3x 1.

Mufcha o Bol.afogo na liderança do eerq;ne gua·

nabo.rlno com boa margem de pontos. Anteontem o clu
be de cGneral Scveriano passou firme pelo Vasco, go··
leando-o: 4xO.

.L. U'::' rtN0L.L.�, .... lli.ll ....�� �i ...". "eg"l,ú, ... '-'

Santos e Odilon Martins. "

", _,-, (J_.l:-."'.) _ ti!,. bLU: �OJ-: t"llú,./ ("'UI!";" ..-..�·.r;�
DO MARTIN!LLI - Osmon Torres, Jorge Por- lJO aI) desporustas al:StlhtJ. :.,,,cj\) de .1..«I'"O) ... ,lt.." d1�:

tela, Rafael Linhares, Herib!çto Schmidt, Alfredo O· nos está dlspoStll fi. oler,,- que a propo:;í;� loi ra
...

,
'

Jiveira, Edlon Santos, Clâudio Santos, Francisca Cid· re. ao lumpeão mund,,,I miti{J:l a Lazu.ro KOLl, ,i;o1l1�
lo Corrêa, Afonso Celso Corrêa, �ilson C;osta, Theo-

.... d�s pel:lo:; peSados, Hoyd pressário do I::Jo:- ....,Ul,p";:')
doro Rag�rjo 11 mesto Vaht Fd.l:,)p e.:j;flch Pçssi_g, P"t1:el'snn,. umn soma, on mundln do lleSos mosc�

DO ALDO L.lt-l E MARTINELLI -......- Edí TremeI. ;;idpl'a,vc�' y"nl qu.: iu�,� �a:-;t.:,\I.a! hr..: ..
,

d", AIg�1
'

•. y
"

,"" ,I .�,e.z.
...

ovll.tcu A!CJ'Ü,(lrv:L-fI.�,�l�': ll'l!l- ..

, �:co�;:'ai.C ijop,a cil:t·

'9IiI_.lif_'".�d:�;�,���P��.\'i�A"'. \�.� J;���[��__ .�:��

MARCILlO FIRMOU-SE NA VICE LIDEÚNÇA

1 vez

DO CACHOEIRA _ Heinz Schultz e Frederico
Hampel

DO ATLANTICO - Orlando Hille.
DO RIACHUELO _ João Leonel de Paulo, Alfre·

do Muller e Júlio Moritz.
,

DO MARTINELLI _ Ernani Rutkoski
DO BARROSO _ Leo Thieme, Raul Thieme e

Marinha Uns.
DO MARCILlO DIAS _ Luiz Reis.

REMADORES
15 vêzes

DO MARTINELLl _ Manoel Silveira.

do Vieira,

2 vezes
DO ALDO LUZ _ William Maurício qe Barros,

Antâr\io Silva, Sidney Nocçtti, João Artur Vasconce·
los, Gleno Schrer, Eliziário Schmitt, Sigismundo
�cnephetto, Décio Mascarello e Dionísio Schmitt,

DO AMtRICA _ Hons J. Post. Osmar Schneu
Inann e ReinwaJ Koch.

DO BARROSO _ Afonso Zaguini, José Gal]
Júnior p Carlos Seâro.

DO RIACHUELO _ Alfredo Muller, Max Mui·
ler oe Clavi� Ayres Gomo.

•

DO RIACHUELO E MARTINELLI - Walte<

12 vêzes
I 11 vêzes

DO ALDO LUZ _ Sody B-erber.
9 vêzes

DO ALDO LUZ _ Hamilton 'Cordeiro e Edson
Westphal

REDATOR:

rEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES. RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

LideI

COLOCAÇÃO
·1

Após o efetuaçã_9 do Drimeira r0doda do tLltnq.,
ficou sendo.rr s�guinte a clossiQcaç9.0 dos chlbes por

I
pontos perdidos; ,t ,.! "I

1° lugoT - C)..etropol ,com, 1 .p Pt
,!t 2P I�br �\�arcllio Dias l:J:ót1113 �. p'jll!!I!j'
li I �: i���;= ;�:i��aC��m6l�.�: 1

50 lugar _ Olímpico com � p. p.
6° lugar _ Carlos Renaux com 9 p. p.

PROXIMA RODADA
O certame c.otarinerise marco para domingô os

seguintes cotejos:
Em Blumenou - Olímpico x Américo
Em Itojaí _ Marcílio Dias e Carlos Renaux
Em Joinvil!� - Caxias x Metropol� no grande

cháque do rodado.

I
-

Querem ver Floyd Patterson os

Argentinos
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Rua Jerônimo Coelho n.o 32 - End. Feleqréfico
"ELFFA" r: Telefones: 2403, 2404, 24.16, 2417
florianópo' IS - Estado de Santa Catarina
A EIV /RCSA DE LUZ E F6RÇA DE FLORIAN6.

pPOLlS S. A. - ELFFA, em vtrtcde de um defeito in

terno em seu outo-tronsfor�odor de 8.000 KVA ID

ealizado em, sucSub-esrccõo Geral, comunico 005,

seus consuml,dores em geral.que se vê forçada o pro

ceder ao ''1Clonomento parC�QI de enerç!c elétrica de

/Trorclo co,: o pr�grol.:lO abaixo:

2.Gf _ 4. S c 6. !'õ Feiras

""I 7 ÔS 12 heees: - Haverá falto de energia elétrica
nas seg�inle, zonas

NO·CONTINENTE: - Estreito II - Barreiros, Bique
çu e Coqueiros

NA ILlIA - Zonas atendidas pelos transformado
res localizados nos ruas: Podre Roma
7 de Setembro, Anita Gariboldi I'
II, Major Cosrd, Av. Mauro Ramos
�sq. com Major Costa, Mouro Ramos
Esq. com 'Bulcão Viana. _ Saco dos
Lnnões, Bo<;e Aéreo e Ribeirão cI(J
Ilha.

0(1$ 13,30 às 18 hoeos: -'- Hcverô [oltq de energia
elctrico nos seguintes
70nCIS' _

NO CONTINFNTE: - Capoeiras - São José - ro
lhoco - Souto Amom c Fs
treito I

NA ILHA: - J�i:df���o�tonlonal - Saco Groq

Dos 18 ês 23 horas: - Haverá falto de energia etc
frica nos segllintes zoncs

NO CONTINFNT.E.: - Estreito II - Berreiros, Biguo
çu c Coqueiros

�IA II I IA - Zonas do Ctdone ofendidos pelos
I ransformadores local izodos nos ::.c

guintes ruos: Alcmêdo A. Konder __
Pndre Ramo - 7 d� Setembro _ Te
nente Silveira - Esteves Junior com

Alvoro de Carvalho ---.,.. Nereu Roma.'
- Dorvol M. de Souza - Visconde
01/(0 rrel0 - Av. Hercilio Luz com

/'1l0UiO "Romoc; Hermcnn Bhln1('nolt
AII;U) Goribaldi I II - - IIht'U';, •

MÜlor Costa - Mouro Ramos com

Malar Costa - Mourc Ramos com

l3ulcõa Viana.

alvaro fl�o e ManoeL.
-

ntCC; Moc Leod, Odahir Furtado, Walter Ouriques,
E'di,) Hugen, A!ípic de Castro, Alioio Machado, Leo

vegtlJo, AntônIo Selva, Altamiro Andrade, Sontino
Brites, Euclides Dias, Soul Gonzo, lales Tinoco, A

(/,1119 Santos, Licínio Med:iros, Eliezer Broglio, Fé
lix 'Zaguini, Wilmar LODes, Luiz Orofino Filho, Alta
Iniro Cunho, Lino Phillippi, Felinto Schi..iller, Octaci·
lia SchLdler Sobrinho, "Edson Scl;,.."idt e Aldo Steiner

DO RIACHUELO � Eduardo Muller, Daniel
G'I"Oh, Carlos G�luff, Fior'ivonl? Chirighini, Etni;i�)

Mll1ld, n()(kllo fv'rt.md, Alberto Morilz, Jooo "Az�vedo
Vr;·il(1 Rodclfo Dien, Alcino Millen dO Silveiro, Altino
R':lJI<;,. Kurt I{upka, Airton Maciel, David Jerlick,
Llrtl. Pedia Jacq..tes, Otan Menezes e Jorge Tzelid<.s

DO ALDO LUZ - Karl Heinz JewaroWski, A

doU\) Corde;m, Belo(mino Veloso, Arnoldo Chirighini,
l'lil Horn, Antônio Boobaid e Ênio Sonego

DO AMtRICA - Karl Heinz, Doni?1 Soare,;,
Arno E. Martin, Haroldo Uesler, Newton Schwonke,
Agr.,>tinhb Ciprio"ni e Pedro Curbani.

DO CACHOEIRA - Rolf Fischer, Oscar Silveira,
/r190 Hec;L:!vatem e Orivoldo Izidoro Ferreiro ..

DO ATLANTICO - Werner Wésthoff e Mar
cos Hille.

DO MARCILlO DIAS - João Tabalipa, Pedro
Santos, Joõo Coralino e José Corbetta:'

00 BARROSO - José Gall, Amancio Coelho e

I\nibnl Gaia
(continua. du 6.n pag.)

Comissão de VENDE-SE LOTE

Sindicância
Vende-se UPI lote a rua

tÕl:h::.ro Sal!C's, A1'ea 405

mC'tws.
Trnl ar a rua Felipe �eh

;nlcH. 21 Fone 314.') -

o Olrrtor Geral do De

lY.l1·kllnento cip Estrada ele

ROc\agCIl1, Eng. \_Themi�tó
11'1' Pormlgl1riél·i. de�igno\l
o ;I(!v"gar]" Getúlio J'J;;c
Dha, ri :llIxilial" de �n!';.
A(), ue I�l"(,i(as e ainda
WUm:, Aurea Tan1l0nkl'
LeLão, para, sob a presi'
(�imCill (lo primeit·u, con"

tltull"em oi. Comi;;são de
Sinllic<lnc:ia. destinada a

��11��1':1(�'0��� rl):n;��:������:;: _

Ifc.lo dcs(\.JlareCimento do _

tnll.terl:11 elétrico CJue serve
ii. lI\1mtna�ii.o do 1l10nUIl1en
to Jorge Lacerda na eSLril

.. da !'ntn.' G:Ispa'r f' '11
mennu.

ALUGAM-SE
QUARTOS PARA MOÇAS

E SENHORAS.
TRATAR A RUA FER-

NANDO MACHADO, 14

211l

_ Saco dos Limões - Base Aéreo e

Ribeirão do 1tha.
.

3,Os _ 5.os c Sábados
Da!: 7 às 12 horas: _ Haverá fclto de energia elétrica

nos seguintes zonas:

NO CONTINENTE: _ Capoeiros - São José - Pa

lhoça _ Santo Amora e Es-

• trpito I

!'-lA ILHA: _ Zonas atendidas pelos transformado
res localizados nas ruas: Av. Rio Bron

co - Av. Mouro Remos com r-etreiro
Uma _ Av. Mouro Ramos com D.

Ribeiro -'- Av. Mouro Remos com

Angelo Lo Porta - Bocotuvc I e II
- rrfndode _ Pcnronol - Saco
Grande c ttocorobt

Dtls 13,30 às 18 hcre s: - Hcveré folia de enerqto
elctrtco nos sequmtcv
zonas:

NO CONTINENTE: - Estreito II - Barreiros, Bique
cu e Coquei ros

NA ILHA: - Soco d0S Limões - Base Aére.a e R'·
,

beirõo do I lha
Dos 18 ês 23 horas: - Haverá falto de enerqio ele

I rira nas seguintes zonas:

NO CONTJNENTF.: -- Linhos Capoeiros - São JI)<;6
_ Polbocc _ Sonro Amnro e

Estreito f
NA II HA: T Zonas atendidos pelos transformado

res localizados nos seguintes rucs: D.
Silveira - Rui Barbosa - Sõo Vi
cente de Paula - Frei Caneca - De
metrio Ribeira - Bocoruvc I - II -

Almirante Lamego - Esteves Ju
nior - Almirante Alvim _ Prest
.tente Coutinho - Ferreiro Lrmc -

Av. MOII!"O Ramos com Ferreira Lirnu
- Av. Mliuro Ramos E>orn D. Ribeirc

- Av. Mouro Romo� com Ângelo Le
Parla -- Av. TI'omposwky _ Alves.
de B(iIO - Av. Rio Branco - D
Schulel - rrindade - Ponlnnnl -

I tornrobi e S(l("o Grand<'
.

Aos Domingo ..

Dos 18 as 23,30 hotõs: - Haverá falto lie energiq
-

elétricC}. nos seguinte;
zonas'

NO CONTINENTE: - Estreito II e Coqueiros
"'IA ILHA: _ Idê"tico ao das 2.os Feiras'
Of:lS - Solicitamos dos senh::Jres CanSLll11idores o in,

dispenc;óvel colaboraçõo no s�ntido dé evi·
lorem o uso de aparelhos domestico<;, lClis
(ümo: (ogões e fogoreiroc; elf.tricos) aquo

��d������l��=iT;'à�o;ne���a:lé!riCl)<;, etc.,

Solicitamos às industric.s e otlcinas que nã(J
1mbolhem no periodo notUlno.

.

- A fim de que o programa acima não sofru
oflerações, encarecemos aos senhores con

���i�or�só��o U:��tZr���o. o energia elétric'a

- 0 rcciollomenlo cle qu'e trota o presenle pro
qrnmll Cluraró, aploximadamente, 15 dia.:;..

Florioliópolis, 27 ri" outublO rio" 101, I

A fMPR��A

�- ---� --------

CONCURSO PARA ATENDENTE E
SERVENTE

,Acima de Cr$ 20.000,00 c/aumento
I (IAPI ---,. I:"PC _ IAPB _ IAPM _ IAPTC_

IAPFESPl
ADIADO PARA DATA PRóXIMA - cargo de futu

ro - Preparo completo e eficiente dos candidatos
;-- Novo Turma, Inic.:o em � do corrente.
Maiores Informações no local do Curso:

___�uo Goreio, 260 - Bolneário _ ESTREITO

Dr. Antônio N.
Gríllo

Anlps (Ia :;llpI'a-llWI\('lOl1:lcl�.. h01"a a!; rrl"r'l'icln!\ A<;

sOf'inç!if'1l (' t:ntid:ld(';; se ,1'Clll1irão d\'nt..ro c no n.c1I'o dn

Catf'clrnl ;1.['JI:1I·(i:HlrlO ('11c1n. 1I111a d Ill�h.r fI\l!:' l1u' fill' 1'('

SNva<lo � (·Ollllwtit· no pt'rsLito.
Ca<la a.�n"o<'i:"H';io d('v\'rú aprf'Sl"ntal'-se ('om os rps

p('('lIv6:-õ ps{:.tlldnrl('s (' dlstlntivo.�.

() JlJ"(··.�ti1o dbfll:lni".IIIt1!Hlil, Ir-U!.:l I' illfl";'��ttlll�

IIlt'uh', bto é. sc'tn rl1lal'I\lN p:lI'!1(la Ill"lTI il1lf'rrhJlc;:io 1111

mareha, ao sin:\l cio Dlrdor.

Os fiéis (' f:uniUa;; (lUe' nüo l1m{crclll fu'otnilnnhor

�r��:i���IS���':lrJ�����':�r�)I��<;t�:r���'l nl�t�S�����l�t� t!:lS r\l�S (4)

() prrslil.t) 01)('(1('('('1":\ o f;(!guintt' it.inl'l·:1I'lo: Prfll,'fl.
ir,' 11!'.dO ti;) Pnh'tr-io(. H\las F'e1ip<, S"hmllll, lJrodtir,),
Vicb.1 n�Ul1or;, Arl"ij1l"f's\t' P;,ivn, Pl"a<:;,n Prl'f'lra OliveIra

'dado elo lJ)il.s('.1 l1u:\ AttlU G:.trih:lltli. Av. !J(,l"cílln T,11I>:,
Ru:1. 1�l'rnali.c!() Mal"l\:'Hlo t' Ca.tf'dl·al

As varn;; cio I'ú!io SNi"iO· ":Wt"('gn<lal> p('la.� lllC'l'('-

tissimas Autorirtallr's espc("lalmpntc ronvid�Hll1s.

é ri �:�:I:çh�I�'�� �:���s�o r'onvidfllll-sr 10do.I{ 0.<; fic'is

Sendo costume. all:'!s, muito louv:'!vel c piedoso, en- .

reitúem e 'ot"ilninenlnrcm o.q fieis as t"Uas c fachada;;

das casas em eil·{·llll;;tii.lldns semelhant,e.�, Ó lllt'stnQ �f'

pf'{lc r. r'spcL"a por o,·a.�I:1(J da pi'ocisão (]e SlIl)!a C:.�ari

na glorios:l P:\dl'o('lr'n {In' !\t"(juirliocese (., (lo F�I,a(lo.
,

IJPsdf' .iiI hip"t('(":llllO,� 1l1'1l<,�íns "a torto.� {jllflnfos dt' .!I!I!!I!I!!I��������==
Ijl';1 I'] lI.' I' 111(111" ,'0(1.""11'<'1"1,1 lJài'!1 (1)'rnh,lfT:1"""]1rn..lj.o:âo---

.--------

d:1. ('�(·('Jsa P:1.CII'O(·il·a..

FESTIVIDADES DE SANU CATARINA,
VIRGEM E MA'RTlRr

' PADROEIRA DA
AROUlDIOCESE E DO ESTADO

�DITAJ, OE CONVOCA(:AO

Dom Joaquim Domingues ele ouvctra. por morrê

de Deus e dn Santa Sé Apostólica, Arcebispo Met rópo
ütnno. PI"('lml0 rxnnõsneo Assistente ao Sólio ponttü

do, (·Ir'.

.\ue: (JAIr o preserue f.IHlal virem. s:tU(1a('!'io, p:u:
(' 1I;;'U(·:10 1'111 Jf'e:ue: Ori'llo

r'azon-cs saber que. etc o.cõl'do' com a praxe estabe

recrctn c a p!pdrtu(' du.� ficllS, ('ddJr:\I'.-se��l no dto 25 do

corrnnte, rertnoo c;-;t1l([\.lol POI" rtocroto-Iot (\C' 12 dI' ill

\110 do 19:13. a fr.c:Ll\·ldac\(' do Santa catnrtnn. vtrpem "

Múr'Llr Pndroulra õn AI'{lltldlo('I''Ir (' elo F.;;t.fldo, )('10 mo

ela .qur segue:
1 _ As 10 horas. SOLF:NE MISSA PONTIFTCAr.. ,

2 _ As tü Iteras. PROCISS}\O mm a Imagem dr

Santa catartnn. pura a qunl ficam convocados tôrtns ns

('tlU(!a(\('.<; f' inslitni�õ('s eatóttcns nestn Cnplf nl (1111' no-

��l�\�\v'�·��('sl;�ll:I��I����I;f(,. n;Si):{ll:,uianWIl!(' pr-ln f!en;nlni"

('nw.· pl"Or('s.�intl:11. OI'lIl111 rII'. anjinhos, ('oli'l'.lo Co

mcão d(' JI'sJl.� A;;ilo dr' oirns. Cnl\<.adlnllOs. oonaresn

<)õ�s Mal'Janus' ]1'cmlnlnns. A�l'il)ciitcfw de gnul n -znn.

Asso('la'('no de Sa nl.a Tel"l';.-Jnha.. Dallla.� de C:tddfldc, [1.

postolüdcs da. orce.to. ordem 'rcreetra p'eminlnn. A,flO

Católica Abrigo etc Mouoros. C<J!!'>giú Cutartucnw.

conerecacões Martanus Mnsrulinn.<:, rnll:1.t1dnt1r-.<i, 01"

rtom 'I'orr-ef rn J\·I��,·ulln:l, Ç,IITO 'r'nunrot. r'toro, T':111n.

Bnnrla)i d(' Música o povo.

NOTA' Dl,:,'jó\ll<ln n A!'quidiorf'sl' assQrinr-sc,

j}l"aí',r·II'osflIlWII1,'. :10 IlfA IJA AÇÁO IJ"F: GRAÇAS, f)tlf'

V('rlI I'tIlfloll!;:lllChJ () JlI'J\sll P ·:lll"t"ovf'ilando o grtl.J1(If'

l'OI1(iIlr.�O de· fi!'>i;; (' a. !)l"('s('n<::t d:<.� lllN('tísslmns Auto

rlc!iu!C's, Sf't":í. :1 pl"o(·is.�IIÓ ('lwerrad:1. ('OIn o .�ol('ne rl\ll

lo do 'rI!: DEUM. etn :H:ftO de �n"()as n Drl!s 11('1()� hPlll'

fi('ios (·om t:,nl:1. 1il>('l·nllcl:1.(I(' r('(·l'birlo.<;·.

Flotianúpolis, 17 c1(' novpmhro cll' 1!l61.

Em noml' p' P0l" ofdelll cln EXlllo. Sr. Arf·('bbpo Me

LmpoliLnno
lAss.) Mons. ,Flwlrl'i('o noholrl Viw,"trio Of'ral e

Cura da. CnLrc]ml.
'

N('wlon da Luto Marllro, !."l"o\'('clOl" (ln lrmancl:\r)(' cio

SS. S:1.('rflm('nto.

t. um presente de classe

que agrada J todos Shea
lI<"rs lmportal tem 1'1 pena
crhndrica [excluslva ). es
creve muito mais suave

mente De lmhns moder

nas e bcmt-is. Apreson
tada c-m I.' utae cores. com

tampa c.unada ou pratcn
(1;1. !: n \ .111(-1<1 dr '1";111
dade mais vondrdu cm to'I\�!,

\"1

doo rnundo. Presente cor»

qt.. ,lld.1Ôf' SHE/.I.FFEH S
_ gJlârd' �;!!f-l\r;TR::-;

Convidado por Sua E�-

ENOEREÇ6

,\ ii.\I�"'il"\ nAS I1f('T{'!,F.TAS. fica fia flua:

('oll!;flhf'lm 1\I:,l"r:t Jl." Lil, clf' mn 1!1I1n ri <um

sec(nn <li' (·)';{'.\S ..: A('F.S�I)RIOS, f' 110 nutro .!I

;;f'�:t4) (Ie PlNTlTRAS I,: CONClUtTOS.
'I'p\.-fftll(': :U:J7.

LUSTRADOR E RAmo TF:CNlCO

NECESSITA "A MODELAR

TRAJANO,

�' '.

fe roei r1Mejlqonhar

i:
':

celêneia o Sr. Celso Ramos.

Governador do Estado, "J

Dr. Antônio Niccoló Grill,)

OficiaI cte Gabinete da Se

l"t"clarla da Agrlcultul"fI c

iluslrc ndvogado do nO!',�jl

FUl'o, seguirá, denlro dr

pOlJeOS {Jj:J.�, pal'a o Rio {'e

Jarci", a fim de {'�t,a:'.>11
n� Sede {:" Banco de I}'

sc;-;vrl","lllt:nto Eeonômi :0.

Ao formular o con\'it�

em apreço, lcve o Sr. Gu

vernudor, a intencão d�

cI:J.1' :1.0S novos valmcs de

S:1.nLn. Çalnrina, oporbtli
lIade ele se especializarem.
em assuntos bancários, ;\d

(!uil'lndo conhecltuentos cs

pecificos que, posterior
mente, Integrarão o COI-I'"

dirirente do BRnco ele Df'-

<;e'H'olvimento do Eslad"

i-- .. - ...• ... ·---- .. ---. ... -..,.. n:I.�s.TlJOLOS:':
,

• CAI. E A"EIA

(
"

l'AC (
, 'd [ I' IRMÃOS BITENCOURl

• OnSOfCIO - rurelro O JUI, , .. , OA."'\ 'ON' ""

I ""NTJ\(Tf:NS qUE SO' A NOSSA • �Nl,e,� OIPmrlC r ....." ..... ' \'

I LINHA CONVAffi LHE OFF.RECF.: .m.;cõMf,;n-,\-M�O-S--
, "F:S1'1\f; f\S R1\ZÕr." BP. SER 1\, • .'

• PREFF:RTD,\ 1)1) I'URUCO ,Alfalatana LOPES
• 1) _ nlt'plo Ji'h)ri:lnópolls/S�O p'lUlo/mo: '_
•

?I -

�h:I�:�I;�nrl�ii;ó�tll:1 :·I.� IO,I�) 1100'flS, em apenas, l�:��x0F'e��eF'�;i1�:��s
l:ll ('hl,"t1c1n:'ls !:"-':.OO hnrfl�'" 1110 (Af'rO�rt') Santns.====_====--
• nnm"tlt, ":f'nttlJ dA ('lrlt:-r\I'J, 111 AlmO�1.;tn e nJ"(,·11,

I
"-1(II")f:iI,.'\S 1'.l\RF·

'

'"
n:H"fll. >le�vlco:' � 1 -'Oi'J:"11!lUCAr) i

,���Ihllld''''
rie ,'.'"", no

"':'�:�':J ����:',)::1��l�:!:;,�j

��""�=;

�lf-:�;m�'·�I' l&;a·-·:O'�'�4� �i : \ 11_ ��, � «
\" .

_ f
.

" .• <r-.,t\•• ." -�
i��ftI:".CRÜiE'RO�1�!��1JiImii':5'

.

�:c_:

EXIJA A ��
NOTAFISCA�
DE SUAS COMPRAS! ... E CoNCDRRA A. /

,5.(
..
'.

.,' SORTefO� EM dUNHO f PElEM.tI

'!i SEU:TALÃO VALE 1 MILHAO
- , - - \\\1 t, \' §

,'l'roqlle suns Notas até oi dia �!O de novClnbro de U)61, nos diversos Pllstos de r.:�., .c�'f
, NOTA: - S� váTida. para o próximo sorrei o, as Notas expedida5 durante o peri�';;, 1 "'-' ,..,'

,
] .8 OE DEZEMB DE 1960 A :)0 DE O- VEMBRODE 1961. -

' "'. '
-,

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Sob a prestcência do Sr. ausência do Deputado Attl- tárto da Agricultura, lea-

Palllo Prei::;s, I\a avantual lio Fontana, digno gecrc- Iízou-se no Salão de Des

pacho da secretaria da

Agricultura, uma reunião

para tratar de assuntos
relacionados ao amParo e

distribuição de recursos as

populações flageladas.'
Foram organizados gru

pos de trabalhos, para

cumprimento dQ convênio
LBA-SSR.
A Secretaria ,Geral do

Convênio está instalada no

Palácio do Govêrno, 1.0
andar e fU1uiionará sob a

super�isão do Sr. WalmoJ.'
Otávio de Oliveira, Diretor
de Administração da secee
taria da Agricultura, que
coordenará Os trabalhos de

todos os grupos.
'A reunião ccmpurece-

rum os Senhores: 'valinOI'
Otávio de Oliveira-Diretor

da S,A.; Dr. Clodorico Mo

reira - FARESC; Dr. Gil

berto PrImo scnaerter L;

IRFA-SC; Dr. Irapuã Cam
pello Be::lsa - IRDSA; Dr.

Félix accaerrer - IRDSV;
Dr. Glauoo Olinger -

ACARESC Dir.etor; Dr .

'W-alter Ilbuquerque Rraújo
_ SSR; Dr. Wilson Quei
rdt Guerreiro _ !BC; Dr.

Nerãu do Vale Pereira -

Diretor Estatistica; Ha

roldo Caldeira. - IBGE;
Dr. Elias Machado Lima
..:.... LRFA; Dr. Hoyêdo de

Ghuvêia Lins - LBA; Dr.

,crist_óvllo Andrade Frnnco

'� ACARESC e o Dr. Elias
Peljsôa de Carvalho - SSR.

o ESTAnO,
O MAIS AJI!JGO DI.IIO DE SANiA CATARINA

FLORIANóPOLIS (Terça-Feira), 21 de Novembro de 1961

Pelos Municípios:
'DE VIDEIRA

(DO CORRESPONDE:i
TE OSCAR SILVA)
OESTE: A 10 DIAS SEM

INDOLÊNCIA DAS �u
TRAFEGO POSTAL POR
TORIDADES.
Vid. 11 - Em conse

qUêllcia do desmurclH':ínen
to de uma barreira sôbre
a linha da estrada de fer
ro, entre Matos Costa e

Põrto União S/C. há muis
de 10 clitls que eSt.a. re&:jão
e::;tú sem CORR�.Ip'� 1.9 tra (

fego postal p.or Vlad1�l\ro
viárià' o que corresponde
a 90% de todo o ffi.ovlIntm
to gettll, "esta- completa"
mente parnllzado, O::; cnr

ros .reio estão ,en"Co�ta
dos nas extremas do' tre
cho tneerrompído sem que

ninguém determine {I bnl

dcaçiio {Ia:; matns Postais
• lu. �Ic. que

de fazer e cerrada. oposi
ção caso não f.QSse atendi
da. N.o dia seguinte êste
correspondente colocou : o

seu cargo a. disposição do

Prefeito deixa.ndo�o a von

tade caso desejasse aten
der c últimat.um da Câ

mara. osr. Cezar Augusto,
não aceitou o pedido de
i-anuncia dizendo em sua

carta re.':Ipcsta:. neces

sito do aPoio da Câmara
Municipal mi4J não aceito
o seu pedido porque a sua

.

colaboração tem e é- indis

pensável ao seu govêrn.j.
Aguarda-se Il.QVO llrOnunci
amemo da Câmara,

. I

VIDEIRA VE� REPRO
DUTORESS PARA...o MA-
RANHAO

pl'C$l'lliC 'data
medida foi tomada. E' UI",
creditavel Que hã 10 di�
tóda uma região esteja a

sofrer enormes preJursos
causados pela paranseção
dos serviços de correio,
por causa da "indolências"
das autoridadeS respousé
vei:-; que nem siquer "'Pro
curam da!' uma satl!>fa
ção.

A CAMARA EXIGIU i!(A
'. DISPENSA DO SECRE'I\A?.

RIO DA PREFEITURA
POR TtLA CRITICAD'o

PEiA�. I!I1PRENSA,
julga intocável e ,infálivel;
Vid'. 11 - Na sua última

!'reu;üão a Câmara de V�re
·adores· deste Municipio,
num gésto altamente re

-dicuJo e qp.e merecu, a coo

denação por parte da oPi
nião púQ.lica désta cidacle,
exigiu do Prefeito Muniç;i
paI a dispensa do seu Se

cretario por ter êste' criti
C;do fi. atuação dos seW
hores Vereadores atravê's
do Jc.rnal "O Vaie". Tudn

teve origem. quando lO Le ...

gislativo Videirense que; s�

���:����d�: p;;�c�S���Jtr�
jornal por ter '0 artlculisw
ta duvidado da capacidMr
da Cãnwra. â vo�ar o.etjE_;r
nlÍnaa J.naterin. FaCe a· as

1 ta atitude, us,mdo de Ull;l

comportamento illjU::ltifl�
cavei e incompativel com

a dignidade de um poder;
êste. Ç{)rrespondente, C;u('

e a pessoa visada pelas ve

rendores no seu ':iiltima
tim", (!ondenndo com. vie·

ménciu tal procedimento
da Po{h!r Leglsl;Jlivo. Não
querendo receber às cri:'

ticas n nossa Câmara, Ja!

gou mais "demc.cratk?" c

mais.' "elogiá\'el" revIdar tl

fuz;er calar éste Jom:llish
intin'lalldo o Prefeito a dls

pen'sar-nos das fUnções de'

seu Secretário, sob pen<t

dos serão também atendi
dos para o mesm-o E1tado,
oportunamente. O Transw
porte dos -animais é feitO
por via aérea POr apara
lhos da ropría firma f,orne
cedorn.

Vicl. 12 _ A c(}nhecida
revb;ta "VISÃO" vai loca
lizar num' dos seus pró
ximos números, em ampla
reP9rta&:em, a vitivinicul�

l��c�����e:�a��ri��:7�
ra. Para .s. execução dêsse
trabalho foi incubido o!

oposição movem r.ampa
nha de m('...:lLi,w; e intri;,;,,"
com o fim 'i", cteronu.n os

accntecim-uucs onunocs

das enchentes qU3 assota

ram várias regiões do Es

tado, atribuindo ao Gover

nadai Celso namcc tnccn

cões
'

demagógie rs nu so

corro que inf;;:�!gàvJ'l:ne,l�
te . prestou às populações
flageladas. A vecdnde está
na- consciência. do p0VO e

especlalmente das VItimas

daquela pavorosa catás

tl:.o.(e; cujos ercttos � cuu;
nente. Governactcr, com (l

apÓio . do preclaro Presi
dente João Goulart e dos

poderes federais em gei-al.
incl'usive das fôrças

.

mn&à�, tem procurado

:l�{;itl:a manetm Ú1"J.'S

pia��··ericiente. PLl,

pahe,
.

a voz popular c

r,üp,� em pl'oc1aunr

��ep��ll!::��lt�:�'ant(! .. J.,s
dias e as noites dr. allglil......
Vlosa expectativa, a sua-

���lut:Vid:�!:tên���!"!�����'
pessoal, visitar .oocs os

pontos atingidos p e J :� s

Inundações. O Governador

Celso Ramos' foi solicito
em atend�·�. sem .ctsun

ções de quair;fq.liel' -esnéctee,

:::l?eeJd6ti�9:�db��:r c::�;.a�
concurso decisivo

- "tambén;
da Legião Brasileira de AS- 'Contra os seus detratcre.s.
ststência (Secção de Santa as simp&t1as .de corrcngto
Càtarina) e de tôda a nc- nárioS :e1.\irtesmo de adver-

br:a;seau;: c:t��;�e.�:�� na �!��:�X16a:���:a dd�S��.�
enchentes desencadearam veriÍo por pertencerem '1

(jJnásio Estadual �:leVi�� :t:�a�OP:l���e:n�� ;���lflm�v:�:�ê��� 1.��:1� .--'------>...
"'Ylmar (crrêa" rucipíos da Palhoça. e San- ing�àrll!üatitude dos calu

to Amaro, o Oovemaocr niadore,.. �s manifestações
O Governador Celso Ra.- não tem cessado de provi- d.4Tfen�lil.edade que o se- '----,-_";_....J

mos vem de Jss.inar a�o denclar tudo quanto -poSSE nhor, cel.$Q.�mos tem re-

"n"on'ndo a I" denonu- 9CrWIi","';·
n<lndo Ginásio Estadual -----------;.--"i)-r�"'I.+,� -----� --_ --

Ylmar Corrêa, o estabele
cimento de ensino secun-

dário 'criado em Joinville.

PRESIDENTE DA JUNTA

MÉD+C,A;! '

O dr. Femal"Í.rlo Osvafdo

'���:(�:ei���d�r�:oe��a��;
Céiao' ;Ramos para exercer

a pr.esi(i�ncja da Junta
nédica Revisora do Estado.Jornalista Flavio Amorim,

Repr.esentante dêf:õta co-
X X .x:nhecida revista. em Santa

CRIADOS MAIS DOIS GRt
Catarina Que por sua vez

POS ESCOLARES

��::;ãodedês�l�cit:::es���= ca�arfn��lf:e �;sino�X:Ct��\::
<lente.

Pasta da Educação e C.uI-

VIDEIRA TERA' AS �l:�poC:i';��lar:�iS an�;�:
����E�:�EZ MAIS- ELE-

no próspero municipio de

Coneórdi� com as denomi�
nações d� VidaI 'Ralll"Os

Vid. 12 - A cronista .J;tWlior e João< Estivalet Pi
Mal"iene Muller, reponsá- �&�.vel :pela "Pagina Social" 1iJ{ X X X

1"

,do Jornal "9 Vale" dest\l PRAIA DE CAMBORIÚ
C.idade, ,apresentou no úl-

iJ'É'kA' GRUPO- ESCOLAR
tUBO Ilumer.o do. referidb Já tivemos .oportunldade
orgã-o de imprensa. o no�-" de noticiar o interêsse que
me das sellhnJ"as: Adille"

o Governador Celso Ra.mos,
Mazzaquat,ro, Lourdes Jor

vem demonstrando pelo
ge e Marta L�jI�a. Demarc� �óspero município (le
como a::; 3 pnmelras candl Cam�l'iÚ e'; em particular,
<latas que figu�all1 na lis- pela sua prai-a, uma das
ta das 10 mais elegantes mais concorridas de todo o'
�enhOras, a ser apresenta Pais. '

da no fim do ano· Para a Ainda nêsle verão, ti
lista dos dez, brotos mai::; Praia de Camboriii estl!):�
elegantes apareceram as -d.otada de réde elêtrica e'll
senhOritas Dalva Branda
lise, Dirce Andresa c Dh'

ley Menego�o. Por uma in

teressa�te conicidência o

nome das 3 senhoritas a

_pontadas até agora cOlL1es
sam pela letra "D".

condieões de satisfaZer a

tixlas� ilS suas ilecessida�
<les, a qual está send(\
construída pelas Centrais
Elétricas de Santa Catan
nu, que vem utilizando n13

obra ll1ateria.!. de primein'
qualidade, inclusive poste�
de concreto.
Outra medida muito bem

r!;<,�ebid.a pelos camboriuen
ses .foi a criação do Põsto
Policial em sua Praia, que

estara dotado de um Pôstl
dé Salvamento. Para tanto,
a Assembléia Legislativa já
autoriz0u_,o G.ovêmo do Es
tado a adqUirir a área de
terras necessâria para tal
fim.
No' se�ôr escolar, o Go

vernad.or Celso Ramos, de
terminou a construção de

E;tó começando a aparecer no imprensa a

componho do retôrno de Jónio. '

Nodo o opor. Troto-se de _um brasileiro, maior

eleitor, vacinado, no uso dos prerrogativas constitu
cionais. Assim como lhe apeteceu sair do Brasil, po
de apetecer-lhe vóltar ao Brasil.

Mas voltar como c,idodão. Isso de retôrno ao

podzr, somente se o povo tolerar ou quiser.
E poro Quérer, tem que ser por intermédio de

um p�lftido políti90, no forma dp l�i .........�

.

f p�.��f! que �l.!IT! o�f,�ç.Q",·

de; m9.S sempre lhe se.n
benvinda e grata a coope
ração de todos quantos
comoreencenoo. que não é
possível pel'petuar velhas

Panificio IIzeCA SILVAli

PANIFiCIO

�

J�,
Teve lugar no manhã de sríhodo último a�(erimônia de inauguroç1:lO

do Panifício Zeca Silva, instalado à Avenida Mouro Ramos, e�Quina do rua

Crispim Miro e Av. Hercilio Lu.·"
O novo, moderno e ber;-: .:tpn • .:rhado estabé/ecimento, fil ial do trodi-

• ··cional Padaria 1,° de Dezembro, ItO Ó ruo Saldanha Marinho, é de proprie
��:-�ade do nosso progressista COnl, ",,:,:1€0 sr. Adi Catorinense da Silva (Dêga)
ri"' A nosso reportagem, gt;""rdmente convidado, compareceu ao ato
� inaugural do Panifício Zeca Silva .... '-l,.mou a presença do senhor Prefeito
'" Woldemar Vieira, do Sr. Deputado h.;r..-.ando Viegas, do senhor Vereador

Hélio Peixoto, d.z representantes do indústria, do comércio e inúmeros ami
mes e admiradores do senhor Adí Silva.

Pocedendo 00 ato de in"Ouguraçãe, o Senhor Adí Silva convidou suo ve

neronda genitoro, a senhora Mario Celestina da Silvo, viúva do saudoso in:
dustrial José Francisco do Silvo poro cortar o fita que veda�o� pg:;,ta ..e_rinci-.•RpJ ,�6hô\!io estÔ p.1pdmento, gesto-qu� dê com-pro õng9., aspãlmas..•,�,c"
.. ;'�' O Est pre�enta (um�(imentos 00

PARTlDAg OE
FLORIANdpOll!: EM

OIA� ÚTEI� AG

,-'horas!

De'Cididamente é necessário <2xigir que
Rússia termine de vez com os experiências
gatônicos.

O mundot com elos, está-se tornando inc
preensível. Em todos oS S3tores. Tudo virado e

virado.
No campo esportivo, então, ninguem ent

de ninguém. "
,

Jmaginem Que já ensaiava minha gOZO
poro cima çlos fluminenses e yoscoinos, aq�el
derrotados peja Bangú e estes goleados pelo,......

tafago, quando ouvi o Américo papar o inCri

Santos, nos séus próprios domínios.
E dai fiquei temeroso que um santo)l1e

tragasse a festa. Dito e feiTO: o São CristóvÕO
deu vez poro O meu Mt!�gu. I

.
I:m todo o coso, como mal de muitos cO

,

lo é, r-eforcemos o parlamentarismo, Que se

provo um regime em que os trocos ven,elll
fortes,

xx xx xx

Mas'nóa-é preciso reforçar rento, comoqu
o .deP!J�a'do Mignone, que uso e abusa do cor

-

- e crJ."2orro tamb'ém - enViando interp3laç'
a delegados do Executivu,

Desde quande isso é permitido pela Co
tuição? O ilustre Secret'ário do Mês.o
não pode exorbitar por falto de co
pois além de deputado atuante'

../

marcados radialistas do Oeste c;a
xx xx

Noticias de último hora: o

, : b(undou o Figueirense � ÇI pau

'�Jo nas fil·eiros. do P
.

�w..",
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


