
I'LORIANÓPOLIS (Quarta-Feira), 22 de Novembro de 196. - WIÇAO DE HOJE - 8 P Ã G I NAS

Banco do fBrasil pequeno

melda, na tribuna, comcn

tau a recente emenda tra

mitada no Congresso, c

que destina aos municí

pios os impostos territorial

e transmissão de proprie
dade inter-vivos. Acentuou

a necessidade dos crç-i

mentoa das preretturae -

e no caso as catartnenses
_ a necessidade de ser

o modelo de eorrespon
dencia aos prefeitos con

tem as instruções neces

sárias para apresentação
do projeto acima referido.

que deverá ser entregue
a um vereador para a

competente apresentação
na Câmara Municipal. e o

qual, aprovado e saneio

nado, autorizará a emen

da ao orçamento para
1962, devendo ali, na parti!
da receita, o numero e

data da lei. Deve o orça
mento ser emendado, em

qualquer consignação de

receita, afim de que se-;l

inclulda duas parcelas :1'>
J"cc·E"lta.: lima para o im

p:'lsto territ�!ial rural e

outra para o de transmis

são de plOprieda<ie " inte,'·

vivos, E as instruções con-

Com li preseucn dn Ex

mo, Sr, Prefeito de Lajes,
Dr. wctnv Della Roeea. ti
veram inicio os trabalhos
de Pavimentação af;!áltic'!
do Acrsflo Sul cle Laje!:! a
Rrclovia BR-2. Tal empre
cndimento será renIlzac10
pelo 2.� Batalhãn Rodovia
da O ('U('. por $1 �ó, repre
sent;' o�e, dentro em. b�,,;
Vf', 1\ cirlaçlc d(' Lajes, �l�
�u»da 1)0 planalto catari-

consignada a rcspect'va
autorização para recebi

mento dos valores corres

pondentes aos tributos c! ..

lados, afirmando estar en

caminhando a municipi:)
que representa projeto�de
lei a ser apl'Ovado pela Ch
mara Municipal, habill·,

tando assilll o municipip,
de forma legal, a absorver

citados_ impostos, Lê modc:
lo de corl'esp�md€nela li S�l'

PONDERAÇÃO E
EQUlUBRIO

catarinense deverá ter reprimido, como

se fôra um gigante, algumas breves so

luções temperamentais, e contido mesmo

a intensidade de reeonheeido e manifesto

zelo, no servir aos anseios das coletlvida-

HENATO BARBOSA des, a fim de não instabiUzar fôrças po-

Elclto Governadol' du Estado de San- líticas heterogêneas, agrupadas sob SIlU

ta Catarina na faixa de um movimento comando adminisLrativo.

profundamente popular e, a rigor, sem

pl'ecedéncia, coube ao Senhor Celso Ra- Dispondo de stalf de alto gabarito,

lUas o pcnoso encargo de disciplinar he- no qual nomeio, como elementar preito

rança grave e imoralmente on€'rada. Im- de justiça, a figura moça c dinâmica dv

punham-sc, .
assim, medidas corajosas, e Senhor Geraldo Wetzel, lIustre Secretá

a curto pmzo, a começar pela rcformula_ rio da Fazenda, S. Exa" o Gover�ador
ção técnica dos termos oboolêtos e supe- em menos de um ano de exerciciO d,,)

rodos dc nossa política fiscal. mandato, entrc outras Iniciativas ba:;

tante expressivas tambem, criou o Balll'o

de Desenvolvimento Econôptico: reajus
tou vencimentus de algumas categorias
funcionais; e, no momento, prepara Men'"

sugem ao Poder Legislativo. referente ao

aumcnto geral do funcionalismO, na par

te ainda não favorceida.

Com sua prescnça na direção da

couso pública, l'cvnnllzou-se aquela ve

lha l: salutar atmosfera dc confiança rc

.::íp'oca cm 4ue, ate 1951, se habituaram

a dialogar, no Estado, os chefes de go�

vêrno e a livre cmpresa.

Avulta, alem do mais, a segurança Tôdas essas medidas toram, e estão se,l

J.dministratlva de S. Exa" se atendcr- do tomadas, após criteriosos levantamen

mos :í. clt'cunstânela dc se lhe haver sido tos e pesquizas atuariais, de onde já ::es-

a vitâria conquistada, através de uma ",altou a expansao ��(' volume da produ�i

massa de manobra pluri-partidârla. Sc- vidade catarinense. Não se conterão, em

rena e Impessoal observação da politica parte alguma, as .dramátlca� consequen

bl'a�i!cil"a nos últlmos dcz anos, dcmons- cias do tremendo Impacto mtlaclonál'io,

tra, á eV;dêncla, c cm tôda parte, que os se, na execuç5.o da politica de melas de ,

chamados llPqucnos partidos, quando pagamento, não atcndermos aos in�lce03 I
convocados â cO(lpemção administrativa, '-Ia tlrodutividad.� no se�tldo de ellmm,nl'
d1ficillllcntc se capacitam dn responsa- 1110S, como pL'eclpUa razao de sObrevlv�n
blJidade de L'callzá-Ia a contento. Via de (,a, e gradunhncnte, o arrazante salarlll

nomina1 pelO I'efol'çamento aquisitivo
crescente do salário rcal.rcg-La, sc obstinam em não afrouxar, em

comonuncla COtll InteL'êsse publico relc

vO,ntt-, cstreltas e falsas reivindicações,
fcncnhamcnte gl'upals. I Se em todos os Estados da Unlãu,

fôsse seguida a política, aqui Inaugurada
pclo Senhor CelsO Ramos, estnl'lamos os

brasileiros, na área da atuação federa�jv:,

institucional, coneol'L'cndo para quc o go

verno central, ainda que lentamente, en

trosasse n politica salarial á pOlitica mo

nctiria. como preconizou o Senhor Pre

sidente do Conselho de Ministros, em sua

recent� e incIsiva exposição no Parla

mento.

Em que pesem honroslssimas �xce

ções existentes, _ aqui mcsmo entre nós

verificadas, graças a Deus". -, essas

agt'emiàçôes se socorl'em, a todo pano,

da partlclpaçâo nos concilias do gover
no, com u exclusiva preocupação de am

plial'Em ós seus quadros apenas, e nada

mais, atraves do empregulsmo eleiçoeiro
e dos restritos favores pessoais, Pouco se

lhes dá o embaraço eausado á no�mall
dade administrativa, No frigir dos ovos e

á hora de dar nome aos bois, a responsa�

bUldade de possivels desacêrtos sel'â con

tabilizada, _ e envolvida pelo celofane

de desenfreada c brilhante demflgogia -,
na coluna de debite }lara com o povu do

Governador e do seu Partido,.

�f---f�� (Metcorológico)
. e do Boletim 'GeometeõTôl6gfc'''o,_.....,h--

:i1.� EIXAS NETTO, vdíida até iJ,� ;!3.11j ,,_.;. ao

dl(l �2 de novembro, 1961
FRENTE FRIA: Octusâo estacionária: PRESSAU
ATM(:.JFFRICA M:!:DIA: 1030.8 mb: TEMPERATU-

IRA
MÉDIA: 27,30C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA:

90';: PLUVIOSIDADE: 25 mms: NEgativo I 12,j
mms: Negativo I Formaçóes de precípitaçâc nos
grupos de CB / Trovoadas Incipientes e esparsas.
------'----

nense, terá, nas melhcre,;
condições, urr; acesso a

Rodovia BR-2. No ato "usa
ram da palavra o Prefeito
de Lnies e o Cei, Floriano.
Muller, Cmt_ Of!... 2.0 Bata
lhão Rodoviário. rcp'1r

tand,'j->,c ambo� à signifl
CaliVR im"rrtància da(�uc
le empreendimento p'lra n

An. 3,0 _ A Prufcíturn

Munic:;);_:1 pruvldenclara
tod(" o (.xpec!icnte necessé

rio pura a execucao da

prescnte lei,
Art. 4.0 �_ Ii:�',\ lei

trani em vigür a 1.0 deja
\\('io de 196::! rc\o<>:adn� a,>

(lisposiçõe� �l11 c,untl'itrlU:'
,�" /juge,,;tõe.'l, cio d ;\)Llt -

tio Antonil) Almcld<1 fora1l1

���:�I�It�oCO��i���a.in�(>::�
lhendo-as iol Mesa pal'n ai

rlglr-«e aos pl'efeltus mUly:
clpai� 111) senLido ti:, eXPu

!:!Ição do liller do PSD

INCLUSAO DE ESTRADAS

NO PLANO RODOVIARIO
DO ESTADO

Os rlcPII\(ltlc.-; Ol'lalldu

Berl, li 'e Autonio Almeid'l
requereram d�,�pacho.-; te

legráficOf! ao governador
Ccl::!o Ramos, Secretário da

Viação, dePutadu O;;ny Re

gis e au dirctor do D.E.R.

CONGRESSO DAS

ASS!!.MBLB.LA;:,
O neputad-, FJ:'Jlantlo)

Viegas diSccrl'eu .-;ôbre a

aluaçao do Grupo 1',lrla
Jl enuu' ce Santa Catarina
na II CUIlp;reS3() d�IS A�

sembieias Lcg •.�lativr.:;,
çanclo a ati>id,Hle do,.; illtt'-

granles de nO""ll

bld:1.

[.,n fase de cobertura a maior :ábricil
de eqtLipamento elétrico pesado da

América Latina

Prusseguem aceler(�Js os lrftbltlhos de c01lstrução do

maio/' tmrrosc imtllstrial de equipamento elét/'ico ieeoa»
ria América Latina, l[ILe a General Electric estâ ergueI/à!)
em canminas, e que deverâ entrar em operaçt1o nos nn-

1/I.clrps meses do próllimo ano. Na foto, tem início à ('0-

herlurct da primei, (t fúbrica, em li, elt coberta de 65 )/J 'i

lIIe I'!)S (lUlu/metas, incluilldo, o·editício da adrninislíw:ão,
o l'�s[(/1/,rcmte c a enfcnnaria. Esta fâbrica dispo/'á tam·

0:<1)' 'le laborafól iQ para conb'olc de qunlidmle e inSltt

,',(1(écs rl<? prov{ls � ensaios dI; alta t�nsuo e imlJtj!soJ

NossOS flagrantes fixam aspectos do Preventório de Santa Catarina. Vemos em

��:�::t��:t;'�:G��O�t;�C��l��S �:;��l���:1�t;id;�I��!:e�����1;u:e�U:��s�r;'�;�I��::
f!'!!tilo 7:u'1!t(!1lr:,) lemIJ7'(I1t,ln 1I111a Caw' ,/" "'0"1)0 i11gUS f'''?>I _Q""� hol,.,_� 1,,,"""� "

.;'

i _

Elevados ·a
Coletoria

lavrado� (Região Sul)
_-----:----------------------------------------

-- - -- , BRASíLIA, 21 - Em Brasília, o,,;\'. LeQ .dc Almcida

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: I �:,�,',�, �;���os�:'e��'B�:';"��'�'�:lIc'e,��i:�n����:;
B' I d D I F

I

AI id II
-

d r 1'1'
-

p I criada, concedeu sua primeira erúrevísta coletiva a Im

Bahia II encourl: 'aumenlo e rotativo mensal ii ' e, iscal- A. mel a: a eraçao a _ons I Ulçao e as
.

re-
I

prensa. amjncjando. de Inícto, que, tendo em vtstu a cu

,. d E d
Iam idade que assolou o Vale do Itajai. em Santa Cata-

'feituras o
I sta o

,
f��: �

., , � rina, determinou "manter vencidas as opemcôes de

rcsponsabrlidade dos mutuarias- flagelados, autorizando.

llua�ãc �e Parlameolare,S �alal'ineoses no coolresso �e bsem�léia�ll�;�:�:"�;f��,�t1E4
Na sessão de 14 do corrente, o deputado Bahia Brt-. ttnuam: "A emenda em figure qualquer consigna- provídencias." O projeto eng. 'remrs.ocie, Fvl'l ��

- --- - --''--� ---

tcncourt. vlce-lIder do PSD no Poder Legislativo, requc- qualquer consideração {I.1 cão na receita, de ambo está assim redigido: g.�ierj, apsbndo ne sen 1-

rCII a €xllcdiçào de um telegrama ao ministro da s'azen- receita, no seutioc de di. �s Impostos para poder "Art, 10 - Fica a Pre- do da rnctusgo, no Ptnr;o

da, soncttanoc aumento de rotativo mensal para' a De- minulr a consignação de cobrar." reuurn Municipal auton- Rodoviár.c do E"tõ!d), da

Icgacia Fiscal do 'r'esouro sediada na capital, afim de receita, é para poder acres- zada a cobrar, a partir di! estrada P.apanduva-s, Joao

atendcl' as rcpartições públicas federais. li. proposição centar o aumento dos tm- O orador lê, a seguir, o 10 de janeiro de 1962, os do MJrano-Rio Azul do

teve grande repercussão no plenário, merecendo aproo postos tcrrttortai e inter- projeto-de-lei que ídeali- Impostos terrttonru rural c Camp-
- de molde 11 parnu-

vação unânime de todos os parlamentares. vivos, sem alterar, é claro, zou para as cantaras mu- dc t.runsrrusséo de proprte- til' o e'scc�mcnLO da voru-

A. ALMEIDA: IMPOSTOS dirlgid� cada orererto, rn- o global da proposta orça- nicípais e "que autoriza a dade, "mtol-vívos'', de musa produ<;ã:> qUe a1ual-

FEDERAIS PARA OS MU- sando deve ser levado sou mentárln. Estas duas par- cobrança pela Prefalturu conformidade com a arte mente sr- concentra naquela

NICIPIOS gesto. como colaboração da celas poderão sei' peque- Municipal, dos impostos raoâo Introduzida na cons- re;;_ião. D:I tl'ibunll, ambus

O deputada Antonio AI- Casa as municipalidades. nas, é claro, de CrS .
terrrtorter rural e de trnna- tltulçüo Federal, pelo ccn- os pal'lam(:lltal'..,� ,dg'!l;I(.U-

15,000,00 cada uma; por missão de propriedade "In- gresso Nacícnnl. rios da nn·posiv,io evíuc»-

exemplo, O principal é q:1 ter-vivos" e dá outras

ç:lA�-�s2,�)'-; :��'\.���:���� ���t�al: ����et��fie�II:�j��i:a(!�
no artigo primeiro desta selU o esenv- Ivímnnto dos

lei, poderão ser adotaLlos, 'llunicipios localiZado,; na

pela Prefeitura Municipal ��nI�:IJ��an,�l��n �I;! ac:!� f��ti=
�� ��� 1����d:�iSen�igp��r�:� de C.,J:. �cêes m::iOJtfli� de

ate! a elaburacao da I'e,,- s-rcsresso. agora sendo

pectívn lcgisl:tçn.;> mumci- eç.ta�.t.II"c:a.� .cro a_H,"

pat. gcvcn cntartncn-u

vai socorrer

O Exército constrói início dOllrabalhos.

de pavimentação asfállica no acesso

sul d'e Lajes-SC à Rodovia BR-l

As rivalidades existentes entre os gran

des partidos de nosso Estado e mesmo do Bra

sil estão levando a nossa Nação, por teima e

por falta de compreensão entre os homens de

maior resoonsabilidade das causas públicas
de nossa Pátria, ao desequilíbrio social e fi

A presente politica eeol)ômlco-finan- nanceu'o, gerando cada vez mais ódio entre os

ceira do Estado de Santa Catarina se homens de boa vontade, em sacrifício dos me-

:�:u:��e��,�a!:s;:��, ��re��:l;l�to�I�� nos favorecidos pela sorte e pela fortuna. POl'-
tôlas veleidades estadístlcas, hoje tão ri- tanto, alerta Brasileiros, vamos renovar com

�:I��a�:���s,j:f����ot7c�da�0�ll��\I��n�:I�:: Fernando Ferrari, pela grandeza e recupera-

ainda que ao leme de um dos mcnores ção de nosso Brasil. --..

A despeito de conjuntura tão com- Estados �o conju.nto nacional, vem �an- TRABALHO, HONESTIDADE, AMOR

�)ICXU e delicada, tecida e e���'=:i�i���a��: �; ��u���sri��I�e:��,I;!I�p:�o�o�::I�e��:to� E JUSTIÇA, será a honra e a salvacão do
de hon.esta _6. l�_it nl.l. dlvulg�ão """"f.I'�""'�. de�eu llOvo!

O Governador Cclw Ra
mos ve1' de assinar ato n:1

Pa,,{a da Fazendll elevandO
â coiebrias de 5,H claSSe
o,,; p{Jl;'tos de ArrccadaçJ_o
instaladl's nas atuai.; :,e!
eles do� Illunicipiof\ de Mas

ss.r;tndUba QUilombo e Co
roncl Frcita�,

Mais um, ..

ABANDONOU A UDN O DEPUTADO
JOÃO MUXFELD
MANIFESTO

B�seado nas instituições democráticas

que permitem expressar, livre e expontânea
mente o pensamento de todo e qualquer cida
dão b;asÚ�iro, resolvi afastar-me da UNIAO

DEMOCRATICA NACIONAL, partido que

ajudei fundar no extremo oeste de Santa Ca-

tarina, em cujas fileiras, batalhei 14 anos. if
Afastando-me daquele partido ingressei!

no MOVIMENTO TRABALHISTA RENO

VADOR, partido que está sencl9 organizado t
em todo o Brasil sob a chefia do jovem par

lamentar Deputado Federál Fernanda, Fer

rari.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. HEI DER HENRIQUES DA SILvA

Ccm enorme satisfação registramos na data de
hoje, rnojs um aniversário natalício do nosso esti
timodo amigo dr, Heider Henriques do Silva, Chefe
da Carteira Agrícola do Banco do Brasil (Agencio.'
casto CopitoO e elemento de projeção nos nossos
meios sociais e culturais,

As muitos homenagens de que for alvo, na

deto de hoje, os de O ESTADO se associam, formu
Ihcndo.Ihe e aos seus +crrnlicres, os melhores votos
ó felicidades.

.

SR. WALTER LANGE
ter Lange, oessoo murt.issfmo relacionado no socieda

Assinalo o efeméride de hoje. mais um onlver.
sáric do nosso prezado amigo e conterrôneo sr. Wal
crede locar

Antigo colaborador deste jornal, seus serviços à
imprenso barriga verde têrn sido inestimáveis,

Hoje, seus amigos e admiradores lhe tributarõo
a,s mais sinceras homenagens, as qeo.s nos associa
mos, formqlondo-Ihe votos de crescentes felicidades.

FAZEM ANOS HOJE
- sr Dalmiro A. Mafra
- src. Mario de Lourdes Zommer Buschle
- sr. dr. Thiers de Lemos Fleming

CEL. GASPARINO ZORZI '

Encontre-se nesta capital, proveniente da Cam
pos Novos, desde o dia de ontem, o sr, CeI. Gcspc-ino
Zorzi, ex-prefeito daquele próspero município ser
rene, ex-deputado estcoucr e pessoa de projeção no
Partido Social Democrático.

S, S. veio até esta ccceor a fim de oarticipor do
reunião do PSD, efetuado ontem, às 17 horas.

Nossos votos de feliz estado.

�
�,.�. -

Agradecimento
A família de Nilson Mafra torna p.rbltco um a

gradecimento toda especial aos médicos enfermeiros
e l rmôs do Hospital de Caridade pela dedicado as

sistência e conforto que proporcionaram aos últi
mos momentos do seu querido filho e irmão.

Agradeci;-;nto
Mãe, irmãos; .tos e demais parentes de Nil

son Mafra, penhorodcmente agradecem o todos
que os confortaram e os auxiliaram nos momentos
dolorosos porque passaram pelo seu trágico faleci
mento ecorrtdc o 16 do corrente,

Missa �e l' �ia

-/I-�
8 _ Sextn-retrn. o bar do QUf'I..!tl

-1/-

cia Pu ace :l,-on�ect']'á com convidado" Pi)
rn o -snow nor:e do utston de ou r",

-/-
9 _ O senhor Helio Hoescrn no : \

prepará-se para o curso B,M.D,C,
-/1--

10 - Circulou em nussa crrtndc
felicidade pnrn os compo
nentes do Coral Santa ce-

2 - O Clube Soroptimista no úln
mo ...abade aconteceu com elegante Chá,
na bolte P a a

.

,

3 ,.... /I As�ocilH;ão Ftlutelíva de Fi"

ria.IlÓI)('Jl� vai Inaugurnr no próximo di;:
t3 nos sul- t:.� do ChlUC XV de Outuuru simpático casal Sr C ara Dr. Amlr I :vI'

lcnej Musst.
.

urun cxpostcáo FHatólka Municipal.
----;1/-

.; - No rcstnurnute do quet'ênci=l Pa.,
roce juntavc em cOlll!",ünllb do sccruv 1-
1':0 da A,rlc.:ltura senha:' Atüüo Pontn ,

na: aecreranc da Fazenda senhor OE
rd!do wetzet, senhora He.muth Fal!p:_
ter, Prefeito ela cidade de J:Ji;1vil!.!,

mour.'. rca movhuentadu sorrée do dín 2;;

do próximo mês nos salÕJ!s do Clube DJ

ze de Agosto será apontada a nova "UI�
mour da cidade.

-/1- KERN REPRESENTAÇÕES

EXAMES DE ADMISSÃO
00 Curso Comercial Básico, poro os Turnos'
Diurno - das 8 hs. às II hs
Noturno - das 18,30 às 20,40 hs

Inrcrtcôo: - de 20 de novembro à 8 da dezembro
Informações: - diariamente das 17 hs. às 19 hs,

exceto aos sóbodos.

ema.
tMnrcox Aurélio do
V.111e Perelr:-ll,

,
-II____.!

A cidade vai ganllnlt nova "(·ln
------ -

---PARARÉP'ESENTAÇOES EM Pô'TO ALEGRE

ÁY. Guida- Mondin, 71 Pô,to Alegre
5/13 "_._G_._5.

A Rádio Nereu- Ramos, de Blumenou estó parti
cipando ativamente da gronde componho de am

bito nocional, na ofensivo contra o cóncer.
Uma oromcçõo dos mais interessantes está

sendo realizado pelo emissora, premiando s_emonal
mente, o garoto ou garota, que maior volume de
mcrerio! cprovettcve! pelo componha, entregar no

emissóro. Este prêmio consiste numa medalho de
"Honro 00 Mérito" Nos duas primeiras semanas,
destacaram-se, respectivamente, Cesor Henri'1ue Co
bro! e os I rmôos Norberto e Valter Schríckte, o

quem coube a honraria
Além do medalho, cada dois quilos de qual

quer moeertol. como tempinho de leite, invólucros
de sonnscl. tubos de dentifrício, etc, dõo direito o

um cupon numerado, poro concorrer o um sorteio da
Ofensivo Nociono! centro o Câncer, no dia 15 de
novembro,

A garotado blumenouense está assim oortt
cipcndo ativamente de uma das mais altruísticas
componhas, cujo objetivo visa orrecodor fundos pa
ro o construção de um hospital especializado poro
doentes do terrível mal

Bom e pacato até o extremo,

No meio de todo essas maravilhas, havia entre

tanto, um grupo de tarados, gente de pessimos sen

timentos, cujo prazer sádico contrastava com todas
aquelas balezcs.

Possuía um logradouro público á beira mar, nu

ma praça bonito.

Estando largado 00 mais pecaminoso descuido,
apareceu um homem bom que mondou reconstruir
aquele cproaíve! local, deixando-o novo

Isto otiçpu o espirita sádico dos inimigos do
p'09,e550. _'..U..:tIlll...... I_,I.

,li
Ili

li ,6
III Prugramn Pn> o o M" de Noven bro

I I Dln 5 (Domingo) MANHA DANÇ:\1TTE

I '

D;a 14 iT"'ça Fe;,'o) SOIRE'E A'1"·m",,. ,

I j tMla por WILMAR f' sua crquestr.r de
ooncn.

'

Dia 19 (Domingo) VES1"ERAL :).�.N
ÇANTE, das 20 as 24 horas,

I
i!
I!
ii,

Dia 26 rDomlneoj GRANO!!: SOIRE'E _ iiApresentado dn famosa ORQUE�TR/\ I' l,
DE RAUL DE BARROS. do Rio cto Ja- n
nerro.

NeTA
�

rteservn de Mrs:1s na f>("':'''_
mr!n cio (')11))(',
E' iJHlJ.�)lf'nMlvPl a. apl'eSl'ntnçi'ío da car-

Por esta coluna, seu autor lembrou o necessi
dade de se proibir oü. pontos para parados de veícu
lcs. Ninguém ligou e foi deante dessa injustificovel
dcsctencôo que os tarados Se aproveitaram, Um ca

minhão encostou da moreno-o-ré e lá se foram al
guns pilares, que estão pedindo provldênctos urqen
tes. Também existiam na cidade os destruidores de
árvores, os cometedores de outros atentados á Ci
dade e a seu povo, Existia um mercado muito forte,
muito grande, até com 'luminosos no seu mtertcr.
Quando você entrava no Mercado, via logo um ab
surdo, Vórios toboleiros de vendas de pões, com es

ses produtos expostos, descobertos, pretos de mos

cas e do poeira do Mercado, Saúde Pública? Nem
stquer recresentcdc por um fiscal, que por ali nõo
comparecia, Uma esrerquetrc, uma nojeira, u� o

tentado á saúde do povo.
Os proprietários de cosas, começando pelos mais

bem instalados no vida, deixavam os passeios rcben
todos e não os concertavam,

Enfim, tudo isso, embora o imprenso e os emis
soras locais vivessem suplicando o atenção dos res

ponsáveis, nôo surtiam o menor efeito.
Nin'guem lia, ninguem ouvia, Ninguém dava o

minimo ctencõo.
Você, leitor amigo, inteligente, mos, curioso há

de querer saber que cidade era esse. Confio muito
mais no suo inteligência do

--,.,...__mp �pora
�

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO PROCISSÃO DE

SANTA CATARINA
CONVITE

De ordem, do sr. 'Irmão Provedor, convido os ir
môos desta Irmandade, para comparecerem no' Sa
cristia da Catedral Matropolitana, no próximo dia
25, às 15,30 horas, paro que, revestidos de seus bo
[andraus tomarem parte no Procissão de Santa Ca
tarina, Padroeira do Estado,

Antecipados agradecimentos pelo
Q,..es�ot? �H§iOSe-.,__........_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cruz e Souza
cotuborecéo dcneíena Valllillha ucrbn

Em noite enluarada, fitando estrêlinhac faiscantes.
Iudagucí:
Por que, ó Musa altiva,
Senhora cus parolas póeucea e fulgurantes,

, l�iI;S�iJ�Jh�r��s�i��:�;�S brill�ai1lo�? ,I
!T.A"1�_ ........ respondeu-me a MI.l!:lu �us�l�ojta e dÓ.til: .

Como os homens éustem a ver alem das corsas vas:

O Criador dos céus.
Que fez os mares, os montes,
As terras e as fontes,
CrIou Lambem a inteligência humana;

E 'quiz dar ao IIIho Seu,
Que trazia dentro do coração
li. mágoa pungente de escravidão,

A mente rica e privilegiada,
Que seda por todos relembrada.

Não possulrte outras armas

Com [1.':; quais pudesse combater
A maldade 005 _ homens.

Mas rnccther-se-ta nas asas fagueiras da Poesia

E tocaria, sem cessar,
A sua exuberante lira,
Tão viva e fascinante,

Quc, em suas cordas transparentes e sim

[bóltcas
Salpicaria safiras estreladas

E nuvens vaporosas
Em as setas prenhes de angustia I'

[dór.
Nelas enlaçaria e elevaria
Todos os homens, seus irmãos

Scria escudo varonil de uma raça
... Tl.abo.lhadora e rica de ideais,

E faria de lealdadc c da coragem

"palma das glórias imortais.

Da poesia cristallna e bel&.

A fôrça grandlo'ia de sua alma

PoeUca, :>ofredora e revoltada,
A quem a posteridade
De louros cobriria!

OPORTUNIDADE - CARROS

CAMIONETES

Q

COLUNA
CATÓLICA

/

105
� ,E •

Curso de Hematologia
Ainda a�ercn do CUtSO Académicos de rarmá ... 'u xume, otovn Sato. .ruudtr

de II,,; .itcogtn, recente- ,J:J.'\il· Godinho. 'I'erezinh l "Pereira Sales. Luízla 'rava-
mente ministrado nesta Gp",; Assunção, Ortand r .es, Mar:;l Conceição da

Cal,i::lL pelo Prol. Micn�'l nento Rejas. Biase s'ran- Silva, Imü Bernarde te.
Jamru, temos a informar ctsco r'araco. José Ph.fí i" 01no StoIf e Mart- Ltbc.

que o Centro de Estudos Janet€' Narciso. Eneo A-
do 1" Distrttc Sanitário dl'ade,-EdY Bender. Itu;o 'i'l':.'I rr-" ..... ;

Hema tulco-íu deverão pro
curar o presidente do Cen
tro de Estudos. Dr. Btn-e

Paraco. das 14 às 17 boras,
e.arameme. Rua Feli

pe Scjunidt, I�O 46, sobra

úo. uum de snnsrnacrcni
resolveu conceder diplo-
111<lS acompanhados de
um" pnbl:caG5.b sobre hc

ma:oloro;ia organizada pelo
Prof. Michel Jumra e sua

!'(luipe de técnicos do HO"i
pí tal das Clínicas de sõc

Stolf, Lumar Bertnli. "" )." que desejarem _ recebe: as exigências e assínareru
ria Helena Pavam, Jui (J diploma e a Sinopse (k c respectivo dtplomu.

� Noite de Natala
tcone de Natal! O cl.'u recama ,o (1 -cj as! � r hegu-

c1v o momento que a C.l. andao L • lo.... oi.iJléra cum o

coração onero de santa alegria' ,t"ll r.nu U luré., ricos ou

pobres, arma-se o presepiu ou ratvca, xímplesmcntc. se

enretta uma ve.ha imagem do Menino J(SUS ou, quem S:l

be uma est.umpa da Sugrutíu Farnilta, relembrundo assim,
o grande acontecimento, que na qU'I,>C vinte securos mar

caram o pnnctp,o de umu nc va ra ,1.�Ln(lO.1O mundo a

mensagem. do céu. -Paz HCl terru t homens de boa von

tade" lLuc. 214J

A mela norte, (.'111 quu todJ.� a ígrojus de mundo
cnstão. desde as grande. casnicas c cuteorurs ate n mui
tas humildes capetas. c celebrado o sumo Sacnncto . .I!. o

povo se ncotoveta assisunco-c cem arunde r;spelto c Ull

çao. Muitos dos que assistem a: tradícícnat '-Missa do u«-

��"q�: :��r����:;l�i�:, ::::;��.�d�n:�\:\, s��tl�üt�<t�u.jJ���a��
espectes do pão. Aquele que é a -Vcrdade e a \ lua' pa r -

('e que neste dia (."QUlt:I;.l par", cada um de nos crtstaoJs,
uma vida nova. RcahnuHe, Je:sus que ha vinte :seculus

nasceu de Mana Bunclsslma, .1l1Odêlo das mais atI'Íl;o,a
das vit'�udes, na humild ..de de U.\l\ eSLabUlo, 'cebcl1do
C0l110 primeiros viSitantes os P ..stUh:b, (:"�e mcsmu JL::'US

deseja renascer em nos:;a <,lIma peja �aJ,l.'àda Cowunhao
l' pnllcipalmcnte na NOlte de l'iat..lr, tla<:endo para cada

um de nós o comé!;u_ de uma n�va era ._dú bon� prup..>sitoi;
ti de bênçãos. E e sobretudo, no coração pun1l.Cadu pelo
sacramento da con.ti�sao e no coraçao dos hUlllllde� que
ele quer renascer. VnalIW::' pUIS, hunuldes e conLr,Los, a
fastando-nos de 1iudo quanto possa l1lànehar a nos.sa al

ma, se quisermos sentu' em nos Ullla vida nova pelo re

nascimento espiritual de Cristo.

DISSE FREI URBANO loilARIA:
Noite de mistêriO,
Cheia de divindade
Até o manto ;;iderco

Espalha divina claridade.
A bl'isu su:;suI'u mUl� fOl't(o!,
1\15 Iolhas cochTcham �, ledu�;
As nuvens g�tlopalJ1 ao nl.ine

E os céus se tornalU mui.o quedos. Dl'XLUl'
De sublto aparecem anJr)� DUNLO:P, e pneu toda

Tronos, ::;erafil1s e arcanJu� I a vlua, HAtNlIA DAS
ntan"''''''''''''''''''.....''"""'' ...,.J"-',

MOTORES ElÉTRICOS

NO
ruuio.

LI preço C:'J c' IMJiI a. ln

clUllldo n pub:leal.'.lO, tnu
LUlaua "�1I10p:se de Hüm á

Lulugtu" será de 300.00 Cl'U

»erros para ronnudos e de
:WU.QO cruzen os paru aca

ctemrcos.
Funcionamento p erfetto. durabilidade excepcional, qualidade
c�mprovada ...podcrao receber seus di-

I
* fis cs três tctôres de g�ontia ql,l� os MOlar'!, Arno f=pre�enlom para apluui ....s as pes.soas que

_

ucoiupanharum o curso con-umidor.
ern questão (' que sào a.

'(
-:lf Cs "",,olores Arno

-

riq ncsemante �a!,trolod05 pelo Sistema C. I. o.. Con-
scgujrucs: D,-.�. J;!ii.l;;e F •. -

I Iról", lnte qrcl- rl Ouchc cde. o lJll;t.o que asseguro perfeiçõ,p_,,,ÓXimo.".orucv. Cjd Gemes, ave Bu-
�

cíucr, Paulo 'I'av.u-es, Q_ _ I I proovçce em serre.

;:��;n�,C�I;���:l�eA�����, ��= I

�'lando Schl'oedcr, Hamiltoll
I .ti(V"'Sconcclos, H(.'liO,

Freita

..
,.

ILui;: lJal'los Suo Thiago.
1i-oldao Con.�um. Waldonu
ru L......ntas,. Jeffe.son San- I
tla);O,

GUD.erto 0. uel'r. 'll'il'ldi.l FonseCa, Homero Go- ..

mlOs POlidura Suo ThIago,
Jorg'e Ko,zlas, LUIz CarlOS

Gayoto e :Newton Avila; �

Faí'maceutico't R a n u I f o

,S�u�a SObrinh�, Menotd I r.�
Dlgia�0li10, Ladlslaw K�- I !wall,kl, Lauro Lopes, Ml-

'.

!;uel (.;rbtaki!:i. Runa!do Sa

lum, Osmatol Sao PauLO
TOlrcs, Lenha

LChmk.uh:, IBuda I Medeiros de Sao" * I,� t�· .. � m'Jnotó�ico� c;te 1 h H f'

',I'hill.go; Dentista::; Mlgucl '" '

O.ollno, ZOl'Ulda Neves e

Hermano Beilke Viana;

1-1 P LlRNOS.A.ai! c< turo

IN,DÚSTRIA E CCMÉRCIO
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Vende-se ut'1 lote a rua

t:lbnro SnJl('.�. Arca 4(1::

'rretar a rua Felipe ,3d:.

.ntdt, 21 - Fone 3145 _

:":(>!"·n.

ALUGAM-SE
QUARTOS PARA T\l()I:AS

E SENHORAS.
TRATAR A RUA FER

NANDO MACHADO, 14

21 II

da preferência com quinto! lnieresscoos queiram
escrever à "Ccrnprcdor" C. Postal 255, nesta, dan
do detalhes, localização, preço e condições.

" MINlmRto DA MARINHA
Comando do 5. o D'istrito Naval
Hortonóoons. SC, 17 de novembro de 1961

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

dante do 5° Distri.to Naval, inaugurou, dia 17 às
1600 hs. o Laboratório de Prótese do Serviço de 0-
dontcclinica do Hospital Naval de Florianópolis.

XXX

Esteve em Visito de cortesia o êsta Comando,
sendo recebido por todos os oficiais que servem em

Hortcnóoolts. o Brigadeiro Adamastor Contai ice, Co
mandante da 50. Zona As�::o.

XXX
Dia l-S. com um "Coquetel", foram r�inici�

sa atividades do "Galera", clube dos oficiais de Ma
rinho do 5°--Elistrito Naval

indícador prõtisalonal
Dr. Walmor Zome!' DR. L.I\ U R C D A U R A

Garcia •

('lr/1:"mnrlfl ","" F(I('I/I(/(Jr!�

Nnc1')"(/l rlp Mrrli"1II0 d(l
Vl1lr!,r.�idari.> 11) &'(1$'1

r'x h.t(';;w por ('"'lnrnri<fl d�

Matep!dftd('-E�c.)la. fSu\"·
';0 ao t"rr,f. Ur:t!"l.\'IO Ru'

"r�1�!lt'S L,111':11 E� lI1ft'n,,,

CHJ �.,,!·q('fl 1"1(' C'11'\l"'!)1o uv

'�')spl'nl U\ 1� F T.r::, 'i') ttll ..
nf' .)�"Pll".' I\IoI�l!-o (j() t1.0.�·

plt::ll (1(' Cfl"I():1("((:"" Ot

Mate'"nld;,r'lp T">r CariaI!

PARTOS _ OP�:"A('O"'"
V\JgW;.\R lJ"p. lr".:r7;URJ'5
-- p� Q1'f) S�;·� nl"l� l/�IO
m;'!,'�() p.ç/r-'''·'.J,·of[latfco

Crmsu1t(J;"ico: Rua Jnfi.(' Pin·
I," 1., lú - d.:s IG.W N
:1:,01) ho-a" f.�inde cano

!""nl"'lS n·nrpa-las. 1'eleI01:�

:"i()?) - Re1!id';nt"la: n··.,
"""lpr,..l Ri't ..n,'r·l:·t n 101

Dr. HéJõo Freitas
Medir,o àa Malea!!

da�e C:lnnela Dulra
UOE:�Çf�.::i lJE ",i!:NrlORAS
Pl\R"ll)::; l:U�, RGIA

l'/,/l'.,!je" GEH.'lI

fll'ln,·cnO(jIl/(·Çrio
Consultorio: Rua Victn[
l\I6iI"P],'s.:N l;a!-i 'I à� 6 hs.
Hrsickncia Rua Santos

Saraiva, 470 - Estu:.ilo
1"01)(·: 23-22 e G3-67.

Dr. Héiio Peixoto

Advo�ado
H.ef! 1cncla - Alam�a
Ad")I�l> Konder, 27 _ Caixa

f'o,,�al, 406 _ telefone 2"�2.

F:;crlto!lo _ Rua fI'pllpt
1'i1"h!;lldt, 37 - 1.0 ..ndar _

Salaí,4.
_

j

�i;/' . _",.kiIiliwlWlUf.lUlUJ!trruwIlIl;:m:'t-'"'

Dr. Can;ídió cio
Amaral e Silva
lUWOGADO

.Ma9istmdo aposentado.
Adr(>�acia rllt Geral

;'5C. e Re�': !lua SalclO'lha
Maril1ho. 2 - apt.o 301
(p�qnln!1. J.)flO Pinto)

C!:nica Geral,
--MEUICO _

E�p('�·ia'j,'a �m n.o,cs!ia CLt> SI'11110r,,:; � vias urjo
ri··ia". Cu:-a !-r.d: 'ai das :nf!'cr::ót>s agudas e era·
nk .. ;;. do -pare h( "-cni'o-ul"inil.· 'o em ambos os

! .,.exos. Dornçar ;10 Ilpart'lho Dig('stlvo e do si.�te·

,.loni.r;,1: da:; lO 'IS 11.:-,,) h·)�'\� � da.� 1-1.30 f.J 17.0(t
h"ra.�. -

....r�o:l:;lI!{óritJ; H\l.l Srtld.tnha M)l!'inllo,:<: I
1.0 �,'d,",' 't'�(I. eh nua .1):1.0 P!ntJI _ F"m(': :{:llO
R,'.�irlrlH"i:l; RU1 L�" ('I"{I:I (;\'l1t1nho, nn l�. ,(";há I
'::\ra c!11 J-:�j..);lr,ha) _ PU!!!' 3248.

DR. GUERREIRO DA FONSECA

relJart[mf�to [fn ti C I (f [rr,ffí S
EDITAL DE CONCORR�NCIA PúBLICA N° 12.

OUlOS - OUVJl.JOS _ N".R1Z _ GAP.tiANTA
Comultóri' - Rua ,fcfh Pinto. 35 _ F'Inp 3:;!)0
Re�idel[O:;':_ - Fe:ip", 8.::1"'1io1.. 99 - Fone 3560
C'um:ultas - l,as 10 il.� I:! e das 14 'Is 18 n'Jra::;

Receita de Ór'I!O., com l(Juip:J B:tnsk Loudf!
EX'l,nê' de otn'idos - on:-Iz t: I!'a!"!!:�nta com

EQUiPO ALENOL limiro 111\ C:-rp:tl�.[)
Tr·r!amento d:)j Sin"'�:tes P';<l UJtras ....tn.

()pf-]ciin dI' :.llliQd:tlas oo� pr<"lf'..-R,r) moflPI'no

(UNICA \ANfA (�HRINA
Ciinka Gera)

J�;lf'nd� N:OPJi'lfil5 I" l'v!P.illifi�
.... lltt"l.Jtl. - Cf)n· ... !exo'" - At.aQue. _ Ma,l,lu _

"'rool�matlro Ar ..+lvs � "IlJ:U.aJ

T�Il.�RIHf'nto ;>t>l, $1 .. t,O('boq1le eom ar..elltt'!/UI _

,n'ullnllterll.1)lll - C.r,�10zn�r,nlDla �orlllt�rID'.'
P"·r:ote.aplt

DI,�io do� ��IQu.latrlU _

O�'I: �J!:a·;Y JO ...O DI BOP...,AA
DR JO$I TAVAJUt� IRAr.JI"M"

f)R IVAro �M:lr')s ill!' ANI'H."-IJ.

CCNSUL"I"�. DIU 111 � 18 ber ....

r.":lderI'CO· AVl'oldft M.auro Ramal! 'lRfI

(Pra .. a Eteh'ina Luz) - Fon� 8'.-5�

o Departamento Centrol de C:>rn;�_ros (OCO, de
conformidade cem o ort II, item III, do regulamento
aprovado pelo Decreto nO SF-25-0a-ól/382, torno,

_ O Vereador Domingos Fernandes meu. Adir. César Murilo Barbl.

��t.ll��l;L:n�af���:�ai���rÍJ:�a���I���t��) àd�!e�:e���� • de Aquino, recepcicnou na sua rcstden- -- (x) -- I
ro Muller, no. 2 (fone 3,�rO), Ccocorréoctc Público: , era. festejando -mvcr' - Os vereado-

I",n-.) °cnhte:m,n'),af�,_"n',)uOC"t'o d,:il;:,lotdo,n, .',:,1nos condicões cboixo. III rea: Moacyr Pereira tPres. da Câmara, ..

'TI� � OBJETO DA CONCORR�NCJA : Mun.), Esperirífâo Amim, Helio Peixoto, -rüver' que aconteceu. !'R:1d:u Na SI).
A Q,U I S I ç Ã O) JJ Manoel Ribeiro, Julio Paullno da RU'I:! cícdade" a cumprimenta pelo neonlecl �

1 - aut�móvel de cór preto, tipo limousine, , ��ltt�nEnt;.::.ze�e:J:b��va;��ta; 8�;.�n����:� menta.
__ (x)--:��h�:a�:a���il���e9ba�op,� ��i)�����a��a;��;�\�i:�� .. do Vale Pereira. Diretor do Depto. E��. '�fl _ O destacado e eficiente garçon (III

retro, porto-meles esooccso, na parte traseira. _ Estutistica; Sr. Ranulfo scuea. SC('J"cHI- Q,uerência Pnlnce Hotel, Sr. NOl"ival F'
UNIDADEll .; E��il���A�Õ�;idode 1. _ �i; p�adl1�â;(�'��l"ll��.�����:I;lt��·te ��t��,i.r; �:I���r���;t��:r.i�u dia 18 p.p. Os n1('I1,
Os interesscdos dcverôo oc.esenrcr os docu- f Ir-iro. Prestaram uma homenagem ao a- -- (x) -- 11

mentes mencionolos o segu ir. , �l��e�;l�a��:. :r�t�eri o�a��:se��:�v:'·��� � A Confeitaria Pjazn, l'H!C;1Íel'e' I
com �rS2,��0��st�iloemES����a�i�S'mo�:I�d��xoombJ: • chadoj de Melo: Sr e Srn Osvaldo fZ\I!- :��'��:�����e��n;;:�or:��ln\��:()s·'·��;:'.1
Soóde de CrS 2,00 por fôlho, em envelope fechado e • ma) Meira. que também trocou de ldndt". !"tI('('�SO da TV Paulista e grn\'t'.�õc-.� Cnn_'
locra�) ���i�e�:Ço�o do nome e endereço da firmo pro-

• as minhas rencítecões: Sr e Sra Albert-r tincntal. De hoje ate domingo estar.!'1
ponente: • ����o.�� :l�,%:��or�a�;:��ja��IC�d�'�:J abrilllantando�s_n{��e�� mesmo l()rll]

I
o zspecificccdo. o.mois detolhodc ooss.vef in- • H'tro: Prnfesscr Nelson 'relxetra Nune-. _ No Querência aconteceu UIll Janl

���tve marco do motenol o que se propõem forne-
• ��.�:; d�!'o��:!�ron�:lk:don:rai���a��st�{'� ::.1" D�l�el��::.r��e����:l��� ee��reefe:l:;i�:n J

c) preço unitqrio e global, com a exoltcocõc de , Acadêmico Antonio s'crnnnoo Amaral \ Iço e certctres _ Dr, csnt Gama D'EQ:! I
��:a:,st?r�t��, ���r�����i���u��s�e:ic�;zos de impostos

� �il��a/rt�r��l��.�'�:�n���� :v:��l���st�,ot���;'" �F.. n.'.�l,P,O,�oU,'�Os'"BI,;,,"nUto':'SLi�n;n�g;"J;Sa�'q'-F"Ze'-',:..I��IN�:canhlo"tKoc:d;,;,11d) condições e prazo de entrego do material no " Cardoso ue Aquino. serviu \/111 gostosls- '," ,_

local indicodo:.Diretorio de Terra� e Colonização, ó , stmo jantar' "runertcano". Silva; Waldir Braail: Ruy José da SilV\;1
�:�j��S; :x���fi�::oN��;ee�t�eC:�l/Cl, onde seró pro- _

_ Cátia ���:\;e�orn, rcccncro .

Luiz Carlos Platt;. Miguel DiglaCOl1lO:1
e) declaração de conhecimento e submivsôo às • nau convidados na reerdcncts (los. seu!; ��eQt:�·dN�o���Si:O S�\:fta�a�OI�e1"��'(p�����1

110r�as.dêste edital e do legislação referente a coo • l'qiS Sr e era D!". Mário IUlc!néla) wtç- ��1:��:' ��'1P�����t: �:�:�o�:�a�'v���\���corre�c�'Na porte externo de envelope contenedor . • ��o�:;rr�:�t���d�u�:\��7.il;C:'�;y� )A���:ii�. Silva. aniversariou e ror hori1enngeadll'do proposto deverôo conste- os seguintes dizeres' j ro: Hernaní Castelo IMaria. de, Lourdes Os meus cumprtmentca..CONCO�RENCIA PúBLICA N(' 12 -. (,'\quiSi-;30 de
oIIl da Costa: Adilio (Zêlia) t;:erto('mi: Luiz

um outcmóvel poro uso do Diretoria de Terras e Co- ... t cumene i Barbi: Deputado Mário Bru. __ (x)--lonáccã:;,). .. sa: Sras: Alb:l wícttiorn da Luz. Map;dfl- _ O simpático cnsal Eduardo (Ad-.3 - Em �nvelooe..se.,orodo c,ntendc os dizeres
• lena Destri Barbi. Pau]inha Wicthorn. 1'�o,dt'a:.,INi"ol',i,'xh"eo'snP'O,_el�O'_d'e"')�.1,n',,'mua .. c(:oo",,"do inciso ontçrior, olé." d") termo "DOCUMEhITOS", JII

Srta5: VI:-!l"inia Carneiro. Ro.�ita e M'Il'i-. � ,_

em caracteres bem destccad.,s, os.d?Cumentos com- , ."a Mosimnnn. Cleide, Rosa Marl:l e R1I3 e rec.epcionou convIdados _ destaco •
prcba�fr���t�eà�d��ti���:tr: �� i��;r�da:;�1rcial ou , de Cass!a Barbi: Eleonora S. Thiago: V;;,_ Sr e Sra Dl' Rubens de Arruda Ramo�:.
Diario Oficial CJ certidoo do orqLlivcm"nt') dos d.J- , ��as�a��i:N:'�;:i�!�it:n�:�a I���� ���� ��IZ� �;';[lSE�:::OL�:�r��tci�r dee �:SII��Vil�.
���:�ntos comprobatórios do constituiçõo do soci�· • '!ut>ira; Vera c Cat'mem Faria: SÓ:-,i.1 DoriS NicoJichc. filha do casal anrilriiio,

b) Atestado de idoneidade, I)os<;odo I)or B::mc':l , Ortig:t.; Gilda Bessa; Veleda Furt�HI() �1�;i�:n:l��S c�t�:'��e�s; :I�v�:ll�l��;:.
ou duas firmas de ompravoda iuoneido.:!e com-2r· • ���7:�mJO�:��e:l�C�'\dccn��!a deB���ii:i�:�� Lira T. C. A Sra Adelaide Nicolichc ('��U.cial;

c) Provo d'e qUitocão,com as Fozend:ls f.?dera! ,; E"andro FCl"I'eir:l Hostalacio: Humb('1"�o de parabens pelo fino gosto - salg-!tt[j'
estadual e mun_icipal; • ��:.���o;C::::l\Ol�����;S�Vi�::��e:P:l\��t;:�� nhO:>, etc

__ (x) __ •
rerre�!���CnCt�rcd�o�r��:�;n�eca�o, ������� �o�e��� .. kan Dzcrrtunian: Newt-on Luz: Alvalo _ As sociedades de Crieiuma e B1"I\-;,'
postos.

, , f SOuza Neto: Alberto Mar�lns; l\'nnir Pf!- que estão em prepartivos .par� a escOlh;,.
,4 - Os documentos acima (ou parte déles) po- • �i:;Di�:i��a���p���C��a�����:c:r���ê���� ���Ci���:,tu:o R���'�i��:ad�:�n2�'t Cd:�1lfl�,�'!'

��:���0�2�:::���:�it�l�d�-:�e��a�egi���On�0 6�r'):�ton�e�f� _ h:1id: Jo5.o Aúgusto Bn,Ver Jorre: JOM da e famosa orquestra de Raul de an!TO�,
Centro1 de Compras do Estado de Santa Catarina. �.::a:\�i':i:O�w:�:n:'�;'R,:,�:",B';:,�=C';o��:.: :!�1;'.' '5 - As propostcs deverão ser apresentados
em duas: vias, com rubrica dos proponentes em tôdas Jardim: no-va-
os páginas, ��Iodas no formo do item I

6 - Os envelopes ccntendo proposto ou docu
mentos deverão ser entregues no De;:>ortomento
Central de Compras, à Praça Louro Muller n. 2,
nesta capital, até às catorze hor.Js do dia 6 (seis) de
dezembrc do corrente" ano, med'onte recibo, Que
mencionara doto e hora do recebImento, assinado
por funcionório do DCC.

7 - As propcstos serôo abertos, às quinze ho.
ras do lT�smo dia 6 (seis), por funcicllarios designa
dos pelo Presidente do D.C.C. e no presença dos
proponentes ou seus representantes legais.

8 - Abertos os env210pes, cada um dos inte
ressados tem o direito de apôr o SUtl rubri,o nos fn.
lhos dos propostas dos demais concorrentes.

9' - As propostos deverão obedecer às condi.
�ões estobe! 'cidas' nesle ",r-l;t�1 h('1"'"' ç �(I à-:

. gêncios do Decreto n.o SF-25-08-61j?j2, de 1961,
e demais disposições estadUaiS e tedl:.t(lIS o respeltu
de concorrências.

III - JULGAMENTO
1 - Pelo Comissão Julgadora, post2riormente,

seró declarado vencedor o proponente que oferecer:
o) menor preço, conSiderando·se bonificações,

impostes e c2spesos;
bl" melhores. condições de pagamento;
c) melhores condições de entrego.
d) Em igualdade de condições, seró dado prefe-

rência o firmas estabelecidos no Estado. homenagens ao centenário

e) Em coso de absoluto Igualdade de proposto, de nascimento naqUele oue

sera sorteado o vencedor. I
>:e inScl·evitu lla·g:llel"lll"f·)�

2 - A concorrência poderó ser Ot:'lulada, uma
grandes poetas "imbolista�'

vez que tenho sido preterido formalidade expressa-
mundiais: Cru'� e SOuza.

mente exigido pelos referidos leis e qLl3 a omissõo Pale!-'tras, expOsições
importe em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou COnClll''<;os, etc-., assinn1am
à moralidade do concorrência: as festividades em memó-

3 - À Comissoo Julgodoro reserva.se o dirzito ria d- ine.'lC"<uecível artlstn
de anular o concorrência, coso os propostos apre-

dos versos.

sentados não correspondam 00 interêsse do Estado. A memória rio poeta na-

Florianópolis, 4 de novembro de 1961. gro recolhe, nssim, um

Hermes 'Justino Patrionovo julgamento Que, e'l� liua

Presidente época, nem sempre .�e fêz

IlH. SAMUJ::L FONSECA
:IRURGIÃO-DENTIS1 A

Preporo dc cavidode� Delo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. 5, \fo1HITE

K,odiologio Dentaria
CIRURGIA E PRõ7ESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo ,Jerónimo C" ... lho 16 _

1 o andor _ Fone 2225
.

Exclusivamente com horas marcado.

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA.

CIRURGI.�O DENTISTA

Professor (Ia Faculdade de OdolltO!,��ti1.
Rua: Gerónimo Cot:lho _. 325 _ Sala 104 �_

I esquina Vid:ll Ramos
------------ -----------

DR. HOLDEMAR O.
Dt:MENEZES

D;·a. EVA B. S.
BICHLF,H

ilu'11inação [�=
fe�úrtê�tlll fie [allafa

Quem o jogou ali no meio do ruo uma preto,
louca 2 gordo. Parecia uma garrafa térmico, apenas
mais bojuda no centro e mais fino no bóco. Ficou
ali de pé, desviando tcido o trânsito poro O contro·
mão e atraindo olhares curiosos e tímidos

Vem um moleque que se agacho poro olhar pe·
lo orifício e dó um agil salta de macaco quando se:

aproximo um ônibus; volta paro o ruo, examino outm
vez o garrafa, e, depois de certificar�se Clue do seu

interior não sairó um jaco ré ou uma serpente. alíro·
a paro o alto.

Formado peja Es�ola d�

M:cdlcinfl e Cirurgia do Rio

ctt Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa - Da

Haternidade Clara Bfls
l':llIm - Da Maternidade
!\.Iãf'-Pobre.

E::;pecialidade; DOENQAS
:,E SENHORAS - PARTO

"t � D I C A
CUNICA DE SF:NHOFAS

E CRIANÇ:'S
Atl'nde cli:'lrlam('nte:
Das 14.00 às lR.un horas
":rmi'Ultól:':-' R\Ja CeI
/-'e::ro [{'/liMO. 15[13

O travicionnl j:mUm /1a

Praça 15 de Novembro con·

tará com a modernn. llu·
minacão a lâmpadas ri!.'
v<lpõr' de tT.ercúriO. As In��
talaçõcs stlbte!"l"ânea.�, que

virão possibilitaI" a ;:ovi

dade para (I florianopolltn-
no comecaram li se)" pre

PI1;·adas.
Será maif! um beneficio

que ,o Govêrno atual pre;;
tará à Capital cflt<Jrinense .

Cenfenário de Nesta altura, os funcionários de um Departa
mento Federol, que deveriam trabalhar num prédio
em frente, por ser pouco ou nenhum o seu serviço,
estão todos d-2 janelo. Um dêles saí paro a ruo, rec(··

lhe o garrafa, leva-o poro dentro e volta, doí a ins'

tontes, com o próprio facho de fôgo simból ico; hovio
põsto gasolina até a bôca e riscado um fósforo.

Em vista disso, a assistência redobro. Dois prê
tos começam a atirar p·edras com péssimo pontori(1
caindo uma delas sôbre o capoto de um automóvel. O
motcrisla.pára, os prétos corr2m e um louro alto que
atravessava o ruo não contêm os seus recalques e dó
um tremendo pontapé' no ja destruido garrafa.

(ruz Souza
Santa Catarina tributa

Leva uma vaio, sai mancando e recolhe-se 6
suo insignificância dentro de um bar front2iro. De
onde sai outro prêto,- oponho o garrafa, enche-o de
àgua e lama que corriam no meio·fio, coloco-o em ci·
mo de um muro e tento obrigar um bêbado, Que Já
(ou ainda) àqu21a hora da monhõ trocava passos na,
calçado, o tomor o abominável misturo.

sell�ir c.om tamanha pro- O bêbado resiste, algumas vozes se erguem em
priedade em faCe de Uml-

protesto, e o prêto desiste; isto é, desiste apenas de
1aÇões e preconceitoOs. largar o lama pelo goelo o dentro do pobre sujeito,
Oficializando ,os festejos, pais quando êste viro as costas recebe tudo na cabe·

�e�c���r�� d;r!st:�oo�::e:� ça.

P I N T. U.R A
J>!;\'T("I{;\S. IH<:FOIt!\!AS, VULGAN!ZAÇAO &..
CGN("EnTOS prO(lllrem a ltAINIJA DAS mCI
C!..r�1'f\S - !{lIa: Cnll�l'lllt·il·O Mafra. 1:;-1 _

TeJefoné: 313•. nata da !)oe!'\ia e o <Juge de
sen!'\ibiliflade da geme ca�

tarinf'nse.DR. CLOVIS DIAS DE LIMA
Clinica. mêdica _- Estômago - Intestinos - Figado e Vias

_

Biliares. Consultório Ruã: Felipe Seh:nidt, 39. Residcn
cia Rua: São Jorge. 32. te!. 2721 Diáriamente das 15 â�
17!'()1"as. DL, .Ilvrton Ramalho

CUNTCA DE CIU4NCA.'?

Consulta": Pala mn.:'1ã
(fim llonl m:1l"f':tr!n
Pela tal'de c1::t� 15.30 à�CLUBE DOZE DE AGOSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

rcout. da última pág.'

Crtoecos do' Jardim do Intôncia e um qruoo do
curso preliminar

.

A parte médica ror 111('

lhorada com a compra cip

outoclavc para esiCt'Ilir.!l

çáo de roupas In(,nbadou
Til ('om tenda de oxi�êniu
p.tr:� a creche e aparêlhos
inrra-vC'l'l1lclho e 1":110 1.11-

lnl.-vioJeta.

Fornm instaladag ns fn-

vandcrias cletrlf'us

p1l'tas Jl;l!':l os pavllhõ('->
�'(-r:lis c para a creche. A

con.scrvadi.o -permnncntl'
(Io.s 23 pavilht.li'l m('I'CCNl

H'lIiL, :lil'n(.'fw por

d:] Dit'cLoria.

Q trallnlho da granja
(li drSf'lWalviclo não só
como 11m ml'io de auxilia,

fl IllfllluL('nciin da f'a,';t

ll1:lS ]ll:lnr11l:llmrnlc. ('''ll,')

llldn rrl'lra1i'.l), (]:lll(l) ,)

(',rp.fr'.'n :t()_� r:1pa�(':, r,lh(';

h:lhllI1.'lIHln :In ('1111.i'.'0 d \

jf'rJ"a, ]W('11:11':'I\fIo-üs parI
i'lltlll.l'; 1:IV";lrh)r(..�.

No tl'I'l'nO do Educfln-
fl:!rJ(1 ["r:l111 p!:\nt:ldfls 11)
lIlil :üVol'e.<; não sõ frut:
j(:l'fls {:OIn" bosques de <'1:

(':I!iplo.�, lind:lS alam€dns
d,' {·:I7.IÚll·inns, dI' acácia<;

...
lIoilllO.�n!-; lWgras. jncuran
tI:ls. ipfos, ])inl1riros, flam
h!)Y:I!!.�, í'te O.� jnrdins
�.... I,lpl·l' l'IJJ1�wrvados' (Lln
IIIH rllco!l!.() :'t'll!('ln \11\1('11.,
d�1 (III" :llJri!l,a 1·I·i;tn('á.� Je
ii7rs.

A.� ('rinnçns do PI'('ventó
rio não l{'m r011lpl,";.:ú:;,
pois \livem no seu pró])r!)
lar. num amblenLe de fn

milin, tendo tudo que uma

r1'.Í;'l.nçul ,,ne('es.�itn para "

scu dí'senvolvim"Cnto 11(11'

mal, e sO])l"l'tuelo afeto. ca

rinho e eomprí'('nsão. FtH'I

c;jonaM no Edueandnrlc:
p",lft creche' (lue I'eeebe o

fili10 sadi!) do h:l.l1scn!'lr.Q
J.�'>(' ao r:a�f'cr nn Colõl';a
H11lta TC': em, um jarili n
eir: inrân<i? curso PiT:,

l'llnar, eo:"te e costura. !r;1

hnlhos dem0.<;ti('oS. br.r ..

firtdns, j'll"dinap;em

qucnn lavoura

A� eriançns que aprC�I"I
l<lnl pencol"Cs para os ('.<

tudos CUl"il'm est.abcle"l

nH'nt.os (lI! ensinos seCU!l

dfl)'il)s e superiores,.na C,'.

pn:"!!. l:xi';1('11l vád().s rr.

Zf'nd,l o Ull'.'O ginasial,
(·h'<�i('u. ,':Mitífico e ('u ·�o

nnrlTI'l.l lspNlndq-3:.' r'n

;,,\C/ vmduü\'cJ que um c(>,>

rnpn��<: f.1.\:1 o vestib"!'Ol'

• iS Jin:!u bebés ('r('sC�lU

n •. {"'cdU' �(,b os C'uid',Ii"1"
de pcdi:1tl'a competente c

inll'nn('i,. Il"lrll�

-"li sc d('�cllvolv('m encnn

t:1IHIO a lO{I,q ,'om os �Cl1�

�orris()s (' :11f'1�l"!as pr"'
lJrin.� clrt- iehHh·. Pcrmanr

("'HI n:1 ("1'1'1'111' flfc' ,HlS ()lU

LI'/I :(\lI1S, 1':1 ".nnel') rll'p0i..,
11:11·.'l. () j:tnhlll rI:\ mí:tllll:l

tas do Natal. Pascoa, S

João. as datas r-tvtcas t'

compa/lhandc os aconro

t'!menios históricos da 1l(l�

S:1 Pátria
Muitas das atuai5 iunrif}

nárias são meninas flUe

hO,ie educadas, formad.I'>,
vieram trabalh;ll' na �as".

(!ue as abrlgoll e educcu, :\

Enfermeira Cllefe é um I

menina que a�ós deixar o

Preventório qJle f·:·z '" Cur

SO de En!ermc;,.ü df' :,!�f)

)Jad!ão na Escola c!e E.n

Icrmagem de Pd.\(·Ij.o!'.'
n? estado tIo Ri'l. (crn.

"�'unde aproveitan1cnl'1. E'

uma mãe cal·;ahe,s,). f' d,>

dh":-:.da para �.$ II!anc:lll"lS
TcmolJ UH'a En[Ali11rl:'a

Pdontolór,l(;:l qtu: r"z G

do c do J1')') em t:"",11. 1j:1C'
r-unca no., ,,!t'JtI n.», 1'10-

mentes m-ds safi"f'l; Santa catartun. essa ca.r-

atravessamos. sa em prol os mais íutc-

L'imentnmos, ororunoa- uzcs e necessitados, dos-

monte. a :)N!l d" l�r'ln,i\� pertos-me para a vida q'1t'

benfeitor ri �.t 11 01)1·:l. ,�(;- nnquelo momento, conside-

migo de 1/1.1"'; ns n )".t�. 'J mvn sem rtnnudooe. suro-

grande. i<llflrhlHJI � n Ne. ("fl(]:l!la mtuun ctor c na

\"(�LI Ra I', 10:10' f: (' I' r!'l mínhn snudadc.

;'('7. PU"l 10,1,:',,1';', 'l' [; �1-'.� A A"1":ln(lio:�!d:ldC' do u-nua-

dAS !I :11'1 :1'1r,', (1'::'· Ji10 e os Sf'IIS j(je"is me �\h-

hoje se "P'I:!t' ror r n ,,� vorvs- ; j lomp,ll'.'Lfllllentl'õ.
rcsul!.<'e.k.: , )1 "I. � LI' f" dando-me ânimo e co-

�!l anos. ) agem prn'a viver. vendo

Mas. ele está presente nos que tnruuém antros so ,

no ...sos scnümoutos. a �1Hi. rrtnm. e inocentes neeesst-
.r.WllLÓ1·:·1 c; TIl("'l\da no- uivam de quem OI! gulas
quelu e, ';:', {�l{li' ns cne-i- sem como órrêcs on paio;;
cns np ('n' f J: t: a nrná-:o vlvós, -enct:'i'pndo do amor

e rc,;pc'ILÍI"-lo: QIIl'relTI(J'> C .dn :\.i;�istên('ia que a se-

deixar aquí, em 1l1)1TIf' da �t'cga(!:io ubrtgutónn <In

r::rC'tOL::.l .; ..i:tfJ'I('la� ,·t],111- sociedade não lhes podlat-t
cus o n. :,.) )1'",'(") {Il';

.

da)".' A parcela que det foi

ttdão e de snuda-te. mínima em compnracõc
Reeebernos .. .untunu-ntc. com a que recebí daquc-

«11, D. Ca:',II(I!' -t,''11nrc.; Ias crianças, em ternura.

( rlônin. Clll Ui!\(; n ban- meto e carlnho: sobretudo
dr-lru drapet.m:o c:n nrto.

que nos foi entregue por

r.untcc wenv-r. �"I1H, 11m

f.!f"ho sagr-a-ln (,,1' 1",'1;1"'11-

r-: u de cenlp11!, l cte � t.u»

Cl", e pedin'lo cue no., �"'l

�, 1 vnssemos a;c" tas 1\.'1.

J '.1ha de rJ"c.�'e t' ,1.\0 r:l

tl'cgâs.':icmos cssn banr�'i
,,, ao inimlgo (Ia t:f,tna,
{'oi· Lentava l'{\jl)!'''' ('{'nlr

•• ':'l de peqn '1.15 VI'.I.1.;; r),,�'.1.

" "c'onomia � p:ll'a a Gló

J ;,1 rio Brn..,\I, "',l�,'ul:lndo·

".< rom um�, ,I'l. . .; :11<1,'> d"-

1, 'r:<;as C I'S' i (ll�nU:wnff's
J"lol(-stl:'ts. s�' " r,,· ""1:1 ri"
""11 n:lo ' '·'·I!unll·l�;C'

pOstos e n1 Jó:')'" dI"' IH·n·

II satisfação que scnümos

todos. vendo trnuaparecer
nnqneles semblantes In-

Iantts a felicidade que
étes tinham o direito de
ler no seu próprtc lar, no

convívio dos seus j}l'1li'1. ��

o infortúnio Ião �l"Rnde

Ao, flllV;r nquelns VOlC'�

tnoer-nt cs. tnrnnus 0 "ln-

me chnmarem -le

Mntlah'Tl:l, sausra
eenoo o quI"' hú de 111:1:,

prorundo na 1)lul]10r
sonttmcnto de amor II'n

torno. que rue foi negado.
sinto-me ('!llocionad!l I'

unonsnmcn te paga pnr tn

tl:1.� nx r nnsetrns. pois õsse
scnüurr-nto derrnmn em

nossa alma nrun sunvtdarto
dtvlnn qHC ncnnumn ["11'

J.:,rla tnnuana pode ·�\IP('·

Senhoras f' senbores:

;'1;:\0 mereço esta uonrs..

pJls rcceut multo maL; (;0

que me- foi ,pCl'mitldo rl.l·"
------ ._---_._---

,

Ir.mandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridàde

FESTA DE SANTA U.TARINA

@fMAS - �ariazes �o dia

Real izanda-se no próximo dia 25 ,do corrente.
sóbndo às 16 heras, o solenissima prociS5ÕO de San
to Catarina, Padroeira do Estado e da Arqllidiocese
GZ' Florianópol1s, venho solicitar, por ordem do

Exmo. Irmôo Provedor, o presença dos Irmõos e Ir
mãs no sacristia da Catedral Metropolitano, às

15,30 horas o fim de, revestidos dos insignios de
nosso Irmandade e o ,elo incorporodo�, tomarem

��:r�.:,��a mencionado! prcslito em honro ó glorin�o

Cmsislório, em 21 de Novembro de 1961.
OR10N A, PlATT

Assumi!,,' , ('m 11'--,l:"1 I"em M,)(hlllon (!.) I)j"ilu)

::'����ia��c t"/�'.�(!'''I\lnc', n�:,ll -Sr-V�Cliefe de .fom;li�-
-- _'. __ -

c'!amo� f' :,·(.pol' lei, ,,'j�!,�

I� apelo e ])DI'qIlC t'n"O!l-

,1,.], riiclna do R;,l

çflllllf)lõ�i"�ils 1-r:' Ic,"..q,; 110

Li':l"Il. R�ttt- ('0111 f!;j':l'j(!f"!

',Se:l op' 'tl>111,lIl"! d' ,�

.. i11:"Ü {ll' '1 I ."! I �lo

f!"Õ"X10 (10 ("I)!'r'�nl(' :111", Io,�

11101,; hOI,lt·l1,{�,·.l'l,!.i rf>!�\
r' J!' Pt·c]l'r..a6\O dns S(lI'led"lc;ps

,'tIS il'lll:\:lS. "'1",1,1 ('1,1"
. :tt;':\o para :' ?1��1 'ilh'

,I, I'durou. E .� ,cf:a !(z

l. 'nbé'm C'ul"<;', ,�r f"!ll"'·I.I'

ba(;ão- no Rif} ,ir J:>nclr-.

l1l:ll1uais.
Ncsses 25 anl)S pnsil: .. -

l"l1lll pelo ElhH':1lHlârio �1:l

(·l·ian ... a� de ambos o,.:

!)CS[tl5 47 nloças

,·,'�r.(I:ls, tôda.'l com
\)('111 eonstituid
fil!IOS robll<:tos e sadi<ls' :18

cle 1\ ;si.�lell.-i:l :1,,-0 Lil.znl'(,� .

lJ,\ (':1pI131 do F::j" llJ (b

ClIannharn .' n.' n'lS-;') n

�radf-('h}l('nlo
c::pressanH1S;
"E' ('om vU'clf'.. i�,il:\ em·'·

ç:\O que rI'!'c.IO (! :l,mrllf')

flipJoma :1,' Sti"io Rrne
m{"'ito da 1?('fI"r",�'lO dns

So�!('(lnde.� c t\...;::isÜ·nf 1,1
l..'i.ZUl" ",; ( o('rt'�:\ Con

,.1 ,\ Lep, I, '1'11"' :l í!):1'!I"O_

',ele C ,,;"'1 1:l.-·lll,ll;ãu
houve,.por lJ('J'il L'mfNir

nIe. Os lo 1;,lS l' :;.� hOnl"ilS

p�·ore."oras lecionanclo nu l"JOnram dc,.l!'� dlplOlnt1 n5>,1

Ef:tado; 12 rap<l3e<; l1:t :.:.1- me cabem ini,i.!immCl1te,

l;l�h� de Guert"�: 2 n� :1('- pois l\.1I1 :?Y'.'po de campa-

rU.·lÍ.utlea; .setW!iI 1 �eo-!J;- nhciros dedicados têm-sc

10!r. da Varig; tnHit"" f:m- auxiliado nes!!a longa jOl"-
r'om'u'ios púb!ko; fcdc_ nada de (luns! 25 :l110S,

tcl<;: esladuaij c ll1\l;1k,- d:1ndo-mc o seu estimulo e

i1:,lS: 2 ge)"entc� d:: h,1t":�'
_

a sua colnboração.
� rcligoisas: pintores: mui

��'l> rapazes caSa:í,lS e \;ons

J!'Ih- de familia; �',rúC\'r':an

tc.; e lavradores. Dt::,.; mr-

(,' esUio ca,n�ia

1., rharé-is; 1 :}n,fessôr� de

P;!.o110; eosturetr;>,> �. ,)C' 'HI-

1\7'l.das, ctl<.; E. o m:":i� <n
I,Ntante C que �úd(;; {

;-::.� �m�r���:::�tC�,� ��I:_
cn(!ão (lue l"ECsberant,
:;.:.�. Clll que vlvc':am e l

visitam r;opstantenwlllç de

!l":ol1strando gratid.:to e ca

rillho pela lar que os ace-

Esta j,J I" p:ll'tiellhll"
mente, (l'tO :1 '}'I\·'·.J ....015=

êsse trabalho me trOuxe
maiS contentnmento, mc

deu mnis opo,·tunldade de

mostrar que l�elJtro de nós
existe al�uma ..:oisa ele

bom, de 5uhII.11", de elev1.

clc" que llIulf,lS vezes aro

gamos sem �:t'1e: no nosso

e�o�smo e n'l IIl'ssa ambl_

çao de querer ."elllj)l·e o

.

1l1nxil110 de fC'olCi{\;);de que
nem sempre o lllundo po
ele coneeder-nO'>.

Filha únl�u, adorada

!l1f'u. pelos pais e parentes, ten-
Falando a �'2'p01 L:1ge'n do tido, desde a juventude

declarou-nos 0:1'3.. Mar:a um amor feliz, (lue me

Madalena de M:JIWl Ferro, predí!stlnava a um futuro

ilusÜe Preside!1t� IHI So- radioso, vi t.udo isso, de

C'ledade mentcr,edor,: cl:) repentc. ruir, com a inva_

Prevent6rio de &11111. ("l- H(!ez de um moço que de-

tarina: sfl.pareeja aos 34 anos d�
_ "Só Deus lI'J::e av.:liiH: idade, arrebatado pela

a soma. imensa d�· saeri- J1lurte, a serviço dn. clên-
fíeios e lutas qem II;.V":1_ ria - o meu Espõso.
j)lcsidenria d'> t'nf:'enl:'tr O goll)(' foi c!"\lel demais,
p:'tla realizar Ltffi:l "lira ro- pIi"a a criatura. Indefesa c

mo essa. se nau f"os!o€ a :'{'fl"tuma(ln a Ser feliz.

rolalj()r:lt;'âo e(Il1:;t.U1'r. '.1€- Tral1tacln 1)0 mell treuma-

C"ielicl:t d! 0. Etli1:,�c WC''l- tl mo, imagInava que só

ver. MnlLo Di',na P�'csi- cu sofria C' nfto ó*,"1va :'tO

dtnte (Ia (o'('.(fN:H'ií.O �I� A�:- INI!))" (Ir mim. E mais so·

.�i.q('n('ia ,�(I!:!, I.;ÚZ.l'.'n!:,

...

liCnSO no,> [1rcscr'ltes 1)(11"0 o nClI(11 LNTÁQ

ADOUlRA O MAIOR PRESENTE
Um -presenfe qllC 11ÕO flllcbrn, II,;,) d('�.v"lori1C",
HI1" eSlrago
I Jm pre·. ..,n"t� qlllÕ" c,....<1., dio vnlt: 11\.Ji·

UM l.O'TE Dr T[Rf{ENO
lln1 pri"Sf-ntf> ,P'f: pr),/,' vi .. " "., ,) '1"I'"I\ill d,)
<'('ll IUflJr,-,
-·piltrn,](.1 a(wnClt;, )on" _ I!'�.I f,OI',F<:(,'

,

liiforMoçõc<." diàt;ClM('ntc, rio

Aveilida dO' Jürdim Atlofilieo,
cOM I) ",1'. Luit" Sekweid:'Uh.

JMPORTANTE: CONSTRUçõES
As pessoas que podem oble, .l!mprés!imo dm:
Autarquias ou Cojxa Econ6mico, leró�) faeill
ji:::tdes �Ie obler, mediante pri'VIO éOrnblr'locno,
[1ronlam:<J;1te, o liludo de pmpr.iedadc dd01li

tivo, afim Je·rol"· .... rem il1ic.ior Cl ("ont;,1I uc;ôn

DOENÇAS I�TERNAS - CORAÇÃO
DR', OTAVIO BmA JR.

Com Il't's anos dc ]ll"áLlcn no HO.'>liitnl (le New YOl'k
e

9 - II - rn��:)_' dOI; BanC'.'Í.rios
Fone 24-!l6

PARTIDA� OE
fLORIANÓPOm: EM

OIA� ÚTEI� AS

,9hofaS!

--CENTBU
I:ine :iA;) JOSÉ

FON'F.: 363n

--BA;) 80S
Cine GLÓB!A

(�S'i'RF.I'r(l)

....

E�])etácul0 de Téln " Pnloo
NA TE'LA:

vtoteta Furrnz - Catnlnno ,........ e1l1,

orlEM �A1U\ S.\I�r·:!

NO PALCO
- eeusccronnt anresontação de -

PEDRO RAYMUNDO
0- Grande Cnrtaz elo R.'i.t110 Brn-dlr-lto

P.l'p�,,�: � CrS 40,00 _ 2(l,OO
(iJ'fi";,nra atP l4 nno�

Cine IMPERro

às 3 e B l:�
S;-Il·.� lvtontiel - Jorge MIstl"ftl _ c'm:

(',\lnml\l ne nONDA
1,:n:-;LmrllICI,lol'

- C{'nSll1"11 :'tli, \,\ al�os_

Chte IUiz

às5eBl1i<.
Brigitte B:ll'rlot
SLe"ph"ll D.:.yd
Alie!;1 Valli em:

(EsrRFl'Wl
as B h_<;.

ás 8 Ils.

VINGANÇA DE MULHER

Cill"maSeOj)1" - En.<:tlllRUCIl!'l,.
Cl'n,>\lr'l. :dl, lP. Hlh) ..

Espctáculo de Palco c Tela!
NO PALCO

Apresentação <:Ie

PEOno RAY1\ruNDO
O Gl';m{!(' Cartaz du nfi.n,)
Bl':1sll,'lm!
NA TF,I,A

Vloleln F'fol'raz - Cat:llnno - I"'nl,
QllEl\f Ium' " s.mF;

ChIe ROXY

fl'ONE: :Il,{�

rIS 8 h�.
Jeff Chandlel' - F.'I!,.; Pnr](er _ N\{"olf"

M;:)!il'l'y - ('m: VitQl";o ele Sica

Cine RAJÁ (5. José)

i'\i!;lgslfilO C+irotl
,rl1rrr· r�!lVt'1'i('k {'mo

j\.CONT'fo:CEtT NA TTAlJA

TernlColr,r

• HOJE·

NO

(lHE RIll

às

SE 8 hs.

Comissão de
"Major Gercino"

em Fpolis•
E1;ti'/-eram NltCm

Palácio, em companhia. do

Dep. 'Wal.tc.r GOmes, OS sri.
paulino Deolino - oficial
de Registro Civil; Rubem

::>nve1ra - vereador e Jo
sé Kammerg - pr-efetto
provisório, componentes da

ComisSã� de lW:-üor Oercl

no.

Na oportunhlnde toram

tratados assunto1'l eoncer·
ncntes ti instal:lç:"\o do Mu·

nj("iplo,
A referiela Comissão veto

tambt-m rcivindlt'<l.)' .auxilio
llnra fazer frl'njr aos pr('
jní7.o� f'·n\l,,:1dClfl Pl'b últI

ma l'nf'hf'nte,

NA. I\R1\fi\.DIUJA nos li' \,o:,rrNoN \0;;;

Tecni('r.lnr

DEPTO. SOCIAL

pnOGRAMA ,DO M!S DE NOVEMBRO
T:

Dia 25 - SoirÍ:c> - Raul de Barros e suo C:�
questro ...,-..Il.l......

Dia 28 - Cinema - A'llli 'jó cabem os bra-

O U(A Mt�.
Tõda!> os Quinta!õ-feirCl51 às 21 hora'!. RÁDIO ANI-

TA GARIBALDI apresenta (I lua nova otraç60 liA

f(-"L�.t3 :t'rA9HORA DO LAR", em nova prod9Ç"iio de Mário Dias.. 1 \
em S mm"

. .
;\! � (0lIIIt(l0!I1,1f DII!lQl,H 111

com t't otrl)ClnUl do organiza-:io PRtvIDtNCIA" DI (�jYf
•

tw:fr� °1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO SETOR

ESPORTIVO

o certame catertnense
de vela será real(zaoo sá
bado e d()Il1ingo, tendo por

local a baia sul da eapi-
tal eatnrmense. Nesta o

portunidade estarão desfi-

de Ca1dwell, Saanrny Do
chedl.�., o Coronel VIven
te -Baguns Presas Junior,
presidente da Federação
Paulista de Pugilismo e os

RIO, 21 (VA) - Será.
encerrado domingo o se
gUD<]O �urno do campeo
nato tl" cidade, lendo Co
co atração. pl'inclpul o elas

sico Botafogo x FlamCIl-
go, 110 Muracunã, como
jóga 0,0 I da classiltca�ão
oficial. O jôgO número 2

sábado à noite, 01 Marac�

H.O 4 _,;crá cumprido .o en

contro Olaria x Fluminen
se, que �erá lugar na. Rua
Bal'iri.

A direção da Federação
Atlétic.a. CaturlllCllSc lleCC
bcu convite do jornal O
GLOBO do. Rio, para se

fazer pre�el\te à$ pl'oVa:-c
"Vol�a ao Rio de Janeiro"
e "Volta (10 corcovado",
com petições cicllstlcas mar

cadas para Os próximos
dias 25 e 27. A FAC irnedi
a!amenLe en trou 'em en

tendimentos cem u LANC

110 int.uito de credenciar Rádio Guarujá.

Empataram Fiambreria Ç_ Meyer,
forçando uma série de partidas para

decisão do título comerciário
merilada partida o cambate
terminou empatado pela
con:agem DÚnima f.orçan-

Na manhã de domingo
foi realizado, 11-0 estádio
do FigueJren�e Futebol
Clube, o prelio entre as

",...ulpes da Fiambl'eria
Koerich e Meyer. na grande
luta pela decisão do titulo
da temporada. Após movi-

.(lo agora, 'Ullla série de
partidas entre os dois cLu
bes, para n decisão do �cQ
biçudo cet.rc,.

Dois Novos '

Recordes
ROMA, 21 (UPIJ _ a

allUninio e qUe se torna

�uel\ffi 9.e Pelar ao sol tro

piC<p.,'S� c. jogador toca a

mel;u com as pernas, mão>;
ou cotovelo, 11ão lhe é mar

cado ponlo contra, mas
e I e recebe a

�

marca d e

uma (;ueimadura.
Como promoção do ll!'VO

esporte, foi levadO, a efei
to um tol'nelQ na ill;la do
Parahio e a lista de candi
datos �erla assegurudo, um
recorde no!-l portões ile
Wlmbledon. Elf; algullS dos

Apesar de sUa origiem
milionária. ..

puradtse
tennis" pnde tornar-se po

pular entre Os de:;PoltÍ);
tas porque ê mtis movimen
tado do OUe o tenis dE"" me
8a e nii.:o precisa do eSpa
ço dç. tenis de campo ou

quadra. O equipamento' b:\
sico para os jogadores de
quintal seria uma folha de

��:alb���ê��I�:1:en�'e�:
nugem e raQuetes de tenis
com Cabo menor (Pouco
Imals de 30 cen;imetras).

O "pardise tennis" pode
tambêm torn:\.T-se uma

cem 4h. 4m. 56s8, superâú
�Io o antigo recorde, tam

bêm de Lobastov, de .

4h.7m.l1s.

Venceram os

Russos
Em partida amistosa,

efetuada domingo em Bue

nos Alre!;, foram adve�
rios OS selecionados de iu

tebol da Argentina .e Uni

ão Soviética, tendo venu

d.o os russos por zxí..

RE'DATOR:

Detalhés do prélio
Melropol X

Olímpico

NILZO, que marcha na

liderança dos art.ilhe:ras
ao lado de wald�t.
Eis OS detalhes têcnicos

-do cotejo travado entre
Metr.opol e Olímpico, pelo
certame estadual, Local:
Estádio Euvaldo Lodl, em

Criciuma. Quadros: Me
tropol: Rubens (Dorny);
Tenente, Flãzio e Walter;
S,lbiá e Luiz Carlos; Mar

eio. Nilzo, �V:aldir (qha
gas), Pedrinho e Darci.
OlímpiCo: Na�areno; Garo
1.0, Nilson e Helio; Adu(t:i
e Vinicius (Romeu); Sil
vio! Mauro, Domingos, Ri
sada e Miltinho.

Goleadores - Waldir 2,
Nilzo 2 e Darci 2.

Arbitro - Robert.o Pa,,",
lo de Lima e renda de
cr$ 90.530,00.

Wal�ir -Mafra volta a oiri�ir
A representação do Atlé

tico, que se encontra em

grande atividade visando
() cert,une de 1962, vem ce

contratar o meUlor trei
nador do futeboi catari-

nense com a finalidade de
orientar suas equipes :Ie

profissional:; e mipiran tes

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

[.1 §I;i t!llI I J IIcISlmI11tft#l!1-�
• [U

Sábado e domingo o Estadual de Vela
Jnndo os diversos barcos do em qUe PIONEIRO, cem a rão deíendando O titulo e Por SUa vez, também c temporada passa<la. vela seré disputado simUl_
Iate Clube de P"polis e Ve- dupla 'Walmor Soares e lutando pela cOnquista do barco "Aslral", com Cú- Como se pode notar, n taneament.e para a claSSe
leiro da ilha, oportunidade Osvaldo Fernande:l, esta- BICampeonato. ,neo Farias e Barbatc, e,s- certame barrlga-v...;'rde de ISharpie e Lightlming.

---------------------11 tarãc correndo em defesa

E·· . I t d
'

I'
do titulo "nqul"adO na Salonista do Barriga Verde vai Voltaim Jane I ro a U a O SeCU A A equipe do Barriga Ver- esteve em evidêuctu. Ago'

"

, , " rr,�, Goleado o ��' c����::'�od�,t��::ni'�a� ���'i�::'�:;";'::';':;:�amd:Assentado entre os empresanol de E der e Caldwell o combate pelo IItulo mundial dos galos �, volt" à atividade, O "'l_ ;�';:t;b:' e��i��I:: os�:'::São Paulo, 21 (V.A.) - RA'DIO E TV PAGARÃO 40 mil dólares pelos dlrei- lo, filma�lo e lansmlti-Io Acertada a reatjzação da Palmeiras Pelo �:I �I�e s!ll��la��o�h� ��::� do já seus direldres seOs empresários Jack So- De ncôrrtn com o contra to>; de televlslcnar o com- pelo Rádio. luta, O!; ampresáríog nnfra
se recorda, abondonou as mcvtmemando para dlspu_

�����;s ae t1�a�::a���:n �:;,� to a5sinado,. Cald-weU re- bate para fora de São Pau JUiZES DE TRi!::S PAiZES rum em entendimentos

B quadras, dedtcando-se ao tal" o prôximo certame re-

a luta de E'der Jorrc e ����;�t:� �I:'�:l:r�: p��� .tOeWIIII/I ���� °a:e�!�dell!e ���bre:-i arroso bolão, üsporte que sempre gional.
John Caldwell, marcando- 1'0" e se for vencido terá Um: Nôyo Esporte que Surge: a da arbitragem. Fi�ou;'. de- Preliando anti��,W!amen-

�/�;�2,on(�aI�i;'a�:�:a�e6� ��:�� �:e u��adi:::v:�c��;� �i��d�e�áuen�r;eUi:�:ricl�o� ��d:�e ta�'�e I�:J;i�m;n::�II�:
reunlã() que concluiu as dres .caso Eder Jofre per "Paradise Tennis" pósslvelmente, o ex-cam- do Palmeiras, de Blume-

ca, porém, a nova luta de NOVA YORK, (Petel' MI- de 'Vimbledon, venceu In- peã Bnrney Ross, e Os três nau, foi goleada pelo Bar
verá ser realizada nova- CHELMORE Outubro _ cl1mente o titulo feminino jurados serão do Brasil, so por 4xO, num cotejo em
mente no narapusr. ou O multim1\iollárlo amert- Mas todes os grandes pro da Inglaterra e' dbS 11:g1a- que o .onze nrateno fol to
em outra c.caue, «entre cano 111,,,tlllsvJl1 Har\ford, fissionai" masculinas fo- dos Unidos, ;P�.Í\lldo esta- totalmente superior ao seu CAMPEONATO CAR.IOCA
também de 90 dias. Fator um I.:uCA>;"'.li�") 'um arte eram derrotados. um de- belec410 Cltle Ó .'Sf!cre.târio antag.onj�ta, comandando
decisivo cara o bom térmi pet.rúll.:o, 1::.:.1.,1 agora tan- pois de outro, por Dick geral <la Na.Qp},ulJ.. Bo,xing as aÇões ao seu inteiro

representantes do rádio e no das nexcctacões foL,o ,\;lu.�lV u rn u[)VO esporte, Mijes, ex-campeão amart- ASSoCiation 1i� o repre- prazer. Já no primeiro tem
da televisão de São Paulo, outro CoIlV3Jo ass:;nad'.>I {jU� po.t t. m.rr-se popu- cunt de tenis de meSa, Mi- sentante l"\�r'::Co-'I.tmericano, rio os barroslstas venciarç
Srs. Paulo Machado de pelos representantes da lar, internacionalmente, 1':0 le:j mostrou com habflída Após 1\ reunfáo,iiempl'esá por 3:YO, para, nc flm!.l,
Carvalho, Edmundo Men- Associação das Emissoras eno o tenls e o pingue-pon de, que o Pederio e a pê- rtc Jack Sowmn� e o "ma marcar 4xO. Golearam, CAMPEONATO PAULISTA
teiro, Alberto Sa<111 e Enéi de São Paulo. que eonecr-, g"';, nora ele jogadores cOIl}u nager" DQeller� embarca Dela ordem: �eba, ,Helio
as MaChado de Assh;. daram em pae-ar também :,.,O"=:�lb:s���IS��a:�:� Ganzalea e Krnmer nào �e rum para O��:;dos Uni- �::;��l�)'ár����\ fO� Good5er�

tfol'd tirou este nome de :"dap.t�,va;l d <lo "paragd� �;;� Gf,�;!�:;::�ã� FrancisCo Berti e 11 arre-

BOlafogo X flamengo, atracão da, sua confortável e luxuosa ��l7;'lS bat�a a :e�oi�e c� Qutros pr\Qmotores nOrle-' cadnçãc oe 22.970,00.
• ilha no ;lrqulpelago das força, a.

masma ia ter�à americanos:. ....

,

u'ltl'ma rodada do furno""oII ��I
;

Bahamas, onde o esporte rede ou fora da mesa. 1'( CALDWELL�' '''�O�ASIL
foi Jogado pela pr-ímeirn Dlck Miles linha resPas Sammy Doch,ith$1 "ma

nã, reunirá as equipes do vez e depoís apresentado ta para todas aS Ut'(jq�s nager" de Oo:ldw.t!)l, infor
América e do Bangú. Co- �oo nr'"un�.��oo SOt,bn,Os PJ"""ak'o'CII�,i.O_ com seus cortes secos.}?c 'mou aue seu PtlpJ)o deverá
>1110 atração urineipal o hla. u ,u., ak X. guindç. s u li e:;tra�cti<1 viajar !)ara (l Bi'a,<tll Jogo

��l���ch�u:aiZ;ã Xl�gâ� ��� m��ata SC de uma com- ;!�at�i;ro�: �:er�IP:'�\I�M� ����\�s ���ta!;enq:��;!lI�:
mingo em São. Jauuário binação do tenis de mesa que seu adversário se e s EuroPa, m:!::iSa ePoca, ;prc
E por último como jog� e tenis de campo - jOgllll pcrava e tentava uma r domina r: frio, 110 Brasil

do mima mCsa· com uma tada fulminante ... sem u faz calor, daí a neccssraa-
bcJa branCa de borracha cesso. de ce um longo periodo de
inflada c raquetcs de tenis - "E" como bater 11 adaptaçãO para o seu pu-
com c a b o mais curto. A tra uma tabua" - di. e pilo,
mesa ê de cêl'cu' de 2 m. Gc,nz�lez,
75 d.c largura por 5 m. Enquanto o torneio

Carlos Schültz poderá reprentaJ; �� ��c�:�'P:";:'��;�h� m�: :�:�;:�:�; ;,,:e ,��t; ;
S nl C t r'n � ..s.:�.;;:",j .. -'_":( "�. quaàro mesas de pínguc_ e filmes, Huntisgton Ha a a a I a &111 WU!.;"'7t;'�.i�;. pOIl&ue) ti CIil'C:l. de 70.cell tio.rd estava a 1.000 .0

Competições no Rio �. ';:'
.,

u��� t ,

,.,ma.' repr.eseJ\tação �e Jol "
.

tu,�a;\BO$_e cm!, ,:!ll"!!, ,r> _ afsc
tnVllle para renresentar o bora selfillll adctadas as tenn1s ves do na- italiano Abdon Pamich es-

EslU(lo naqueJ�s compe- reg�tll\{\l�l'1iJ de mCsa, a Viu" com uma reele prote_ tabclcccu nóvo recorde

tiçô.cs de âmbito na- con�hgpmr�ido:j pontos sc tora em t.urnu. pam evitar nlUndJal Pa1"l1.a March�

����a�ll�t Le���e�e���:t=�= [�jl�I��:!d�0�r�1����,ade com ��:;t!�:, bojas caissem. no �:m�O 4;;UI�01������u c��Le�'��
'I', 01' era do soviético Lo"Elas-

���l1:n��: Z!rl::COI�t�\if. \�'ASTkbs Ubo' TENIS EM POSSIVEL POPULA� tov, com 4h 16m, 8s6. Pa-

vencedo�' da "I Vol'a ao COMPETIÇÃO 'RIDADE. {�i�(�� ���:u3�a�����:e��:Morro", competição id�a
lizada e organizada pelo Uma dl!iculdade estra

Departamento EsporUvo da �p. nesse esporte é a su

Perfície da me!':I, que é de

grandes nomes dos parti- grande vantagem Para ,)

eipalltCs - Kl'amel', Pan- mundo dotenis ;\ustraliano
cho Gonl�ales. EJlsworth porque seu potencial em

� V 'I S 'O ���l:s'G�b�:jl.Budge e AI: ����e��am��d:r:ba!:���;>;:�
A Diretoria de Obras Públicas do Estado avisa Althea Gibson, ex cam Q "lawn tennis" (tenls de

que está r_ecflbendo Inscqções de firmas Interessados I,:ã.:�e:s .:.n:i:.n�e.. =:-.��LA� .. _.,
na execuçao �e serViço topograflco e cadastral ....

As firmas deverão apresentar pedido de InSCTl- e �
çã� enumerando os serViços, no gênero, Ia executa- �
dos e '''9i'''O no Conselho Reg;onol de Engenho,;o e � Consórcio TAC - Cruleíro do Sdl �Arquitetura da J 00 Região. R III

24 - 11

"�VANTAGENS
QUE SO' A NOS�A �

� ---,
LINHA CONVAIR LHE OFERECE: II
"ESTAf; AS RAZÕES DF. SER A �

nu b'l i C i d ade' PREFERIDA DO PUBLICO �
lO II t) - Direto FhnianópoUs/São }'�u.!O/RIO, r:a

.1 1"· em Sta. Catarina ' 2) - Chegada t:m São Paulo as 10,15 horas, em apenaF I"
--- I 80 minutos de võo,

/

Gl
Confecção e conservar;ão de painéis

Placard Esportivo
"O E - d /I

sta o

Botofogo 4 x Vasco do Gamo O
Flamengo O x S. Cristóvõo O
Bangú A. C. 1 x Fluminense O

Palmeiras 2 x Ferroviârio 1

��r����ées; �e ��s;���� 2\ Comercial
Esportiva 1 x Guarani O
Noroeste 3 x 15 de Novembro 3

CAMPEONATO GAUCHO

lnt.arnacional I!. x Flamengo O
Grêmio 3 x Juventude 1
Guarani 6 x R.ioGrondense 1
Cruzeiro I x São José 1

CAMPEONATO MINEIRO

CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE

M.atropol 6 x Olimpico O
Marcílio Dias 3 x América

TAÇA BRASIL

Em Vila Belmiro: América I x Santos O

AMISTOSOS

Olaria 2 x Campo Grande I

TORNEIO "W��TER LANGE"

"vai 1 Figueirense O
.

Paula Ramos 1 x Atlético O

FUTEBOL NO EXTERIOR

Seleção Soviética 2 x' Seleção Argentina 1

Seleção do Iraque 2 x Mal!}1oe (Suécia) O
lugoslavia 2 x Austria 1

FUTEBOL VARZEANO

Internacional 3 x Saldanha O
Preliminar: Int. 3 x 2
Manguzira 1 x Caravana 1
Milionários 3 x Noroeste O

tunidade !Jara convidar
uma equipe- daquela cida
de para r.epresentar o Es

tado em mais essa com·

petição de. ãmbito naciOnal t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I 1::'POCA

mnv OADES DE SANTA (1\URINA.
VIRGEM E MA'RTlR, PADROEIRA DA

AROUIDIOCESE E DO ESTADO
ORIVALOO DOS SANTOS

Colaboração do O:retorio de Cultura do S. E. C.
às comemtlroções do 1 n Centenário de nascimento
do pacto cotorinensc JOÕtl do Cru:t e Souz:a, 1861 _I

1961.
O primeiro livro escrito pelo genial poeto cota

rinense foi "TROPaS E FHANTASIAS", publicado
em colaboração com Vicgílio Várzea. No "O MOLE
QUE" de 20 de setembro de 1885 saio o artigo abai
xo transcrito que conto o odisséia do publicação do
livro

"AO PUBLICO
Nado devemos à typogrophia do "Regeneração"
Mas, ao termos um numero dessa fôlha, do dic

16 do carente, deparamos no secção 'editorial, com

um artiguete columnioso e infundado que offronta
VQ os nessas caracteres,

Expliquemos os factos'
Em iunho deste oono, necessitando darmos pu

blicidade a uns escrtotos ligeiros da nosso lavro, din
qlmo-ncs 00 administrador dessa otficino, e rrotó
mos o impressão de um livro que se intitulou T rópos
e Phontosios, sob os seguintes condições que fôrom
perfeitamente occeitos: 10 o pagamento do metade
do importoncia do obra, seria adiantado; 2" que o

resto do irnporfoncfn etfectuor-se-b!o à proporção
que se fóssc cobrando os ossignoturos, e, depois da

entrega total de todo o edlccõo.
Entretanto assim não aconteceu, quanto. ao ul

timo poragropho, em virtude ter o sobredita odminis
trcdor canalhocrotizado o troto, não nos entregando
o citava porte do obro, que achava-se no importando
de cincóenta mi.' reis, iulgado, pelos assignaturas
qu� erôo de dous mil reis o exemplar.

A�!>im, pois tendo sido contractado todo a o

bro por 12$;000, e, tendo n6s dado ó esse adminis
II'oder oitenta e oil'o mi( reis, fico provado ampla
mente, sem saphYsmos, que quem 1105 está o dever ê
essa officit'o que, por estupidez de quem dirige, não
nos erHregou o ror1'e restante dos folhetos.

É esta o verdade; ludo amai!: 'lue se disser clt:

nós, é puramente indignidode
E<;tri findo o re',post(l,
O publico que nos julgue,

Virgil'I'O Vo.f ..�O e Cruz e Souza
.0.0.0.0.0

00 "O MOLEQUt:" de L t de junho extroimos os

seg'linles versos'

Teus olhos - esses carinhos,
esse cO'iol de illusões
Ião.) doce coma os orminhos,
teu'.> olhos - esses carinhos
rorccem ser as dous ninhos
dos minhas consolações,
tCI.J$ clhos - esses carinhos
ese casal de illusões�.

"AMES DE ADMIBSAO:

�.:;rrlção: 16 a 26 de novembro
..

prov:J,s: I, 4, 5 e 6 de dezembro as 14 horas.

iJ()CUMENTOS:
certldiio de Idade (U anos, até 31 de hllho de 1962)

11 fotocópia autenticada (nA"o aceitamos pública rormn

�r!l) .parn fins escotnresr.

Atestada de vacina recente.

AlC,�Uldo de Curso Primârío completo,
Atestado de saúde.

'fadoS os documentos com firma reconhecida.

h1SCrição: crs 300,00,

lI'otn: ai
A ?fOVa dr po��ug\léS se�á eliminatória, deve»

dO o alurrG tu-ar na escrito no mmimo 5. Haverá prova

oral de !)ort!l�ues e !)l'Ova� escritas de matemcuca, tus ,

tóri:l.
do BraSil e geograüa. com provas orais das tres

jtilllflS para os que não. obtiverem ao menos grau 6 n-is

j-OV3S e.�l:ri1as.
�

bl Os reprovados pooorãc retirar seus rtoenrnentos a

jl:lrlit' du dia 15 de dezembro.

AJUDE A OFENSIVA CONTRA O CANCER.

ROTEIRO
1 - A Mocambo deposita esperances de êxito cm um

78 rpm. gravado para o Carnaval de 1962: "O

Homem D:\ Bengala" c "Na Hora H .. , Pinno·'.
dois rrêvoe.

2 � Romeu r'osseu E seu COnjunto conduzem-nos fl!'.

pallmg�n,� I t.atinnas com sen33 1/3 rpm. SELEÇõES
DA ITALIA. Produção Mocambo.

3 _ O dl�{�llfilo daL\(':trinu ncrosaeuteré lt sua cotecêc
etc dlsNlS {lo qêuero o L. P. da etiqueta dos no

l'.rml)l!l UMA NOJ'fE NO COMERCIAL, Os múst

r-os de rvuundo c Seu Conjunto se encarregam de

alegrar :L'> fCH\.l\S.
4 _ Cnnnkk-rudn n menior cantora Iclclór-ír-u {lo Brn

sil, I11I'21trr.. fJ:tI'l'OSO em auas dC7.f'nas de ersvecõcs
armou uma eorecüo não desprezada peles estudto

i'(JS tl'.1 rotctoro. coucerncnto :l parte musical pela
varll'dade de temos recolhidos c levados no dlsro

por Sl':11 rntcnnédto. SPI! L.P, EU ME AGARRO NA

VIOLA, t'ml�lil'a uãc apresente cnncõos excíusíva

mente (Tadiriouais. detxn transpnrer'er a pureza

dI' nO�S:1,� l'antigns QUi' too transmitida" nu voz

ctn gl'�l1dt.' int':'rpl·ett'. O,� d.iRf'ófilo.<: cotecrcnndorr-s

{In pura r-nneâo brasilrira não devem perder a D

port.untdade oo adqutr+r esta producâo Copaca
bana, em quI' Inc.zita valoriza com ,;ua mugia pe

eIHSI' a.� o,;egninti'f; melocliã:;: Eu Me Agarm Na

VIOla, (}1·utÚ.II. c:mção D:l Guitr.ri·a, Meu n:lra.lgo
A 'frllro DI' QUt,? Moda D;o; 1',iula Prf't�, M'mla Do

H"Ili1t' Cl�mari'\.O, A V07. Do Vlol:'to, MI)I]:. lla Ont;'!\,
"-lllda Do H"I AllLarl'linho e [.ejElo.

:.i - li'ora (](o (lú\'ldas;< 1)(·f.-,7.!'l f'ont,ua n,..� lIIúsiras lns·

jHrnd:,s 01n. l)ol'ttll\Un.L r-.hlitm c rnuit.os tlisro<; ro-

1'�_!l1'(' .<;ao l)ibrl\lllido.� abl'achnJo Lr>ll1a" JlIsit,anos e

h,dus ac',olhic\o,; ('om a{:radn. A RCA l:l.n�Oll (lOiS

LJ)s.. l'ru'ntrmente, ('oin lYlelorllns p{lJ'(,UP\l',.�d.S
I.N'/'óNIO l\rrm'nu� NO CORRIDHHlO (' 001-
'T'AI?HA DE Port'fUGiIL, rcm Mnl11lr-1 M"r(jllC':. CI

J)T'lml·ll'o :(pr'·":<'Ilj:�:. C"nldilll'", D,' l,:'\i;u.<;, )lanl,'!I
J)o,� V:i.dno,�, S!-t\ldadr> V:li-tc 1·;n,I)OI':'. C;illt;'ftO. llj

M(.ur;lrl:t, VlIlrntão D!\ l'I-1:ul(·ira. Saloia(J:I, �..d{:

Çi1f'S (Ie "A Sl!�era", Nem Ao; Paredl'S C0I1fl'''';0,
F·andango. Rosinha c Roda l\'Ias Niiu Cai".". No se

(:!.undlJ ndrl'o�suko cneontrumos: Tudo J"lo 1: 1,',,

(I,).•\i Mon:atia.. Ollit,U'l'iI. DI' 'Coimbra. [<'adI) Df)

F':lIa., FoJ Drus, Conrl's.�o,. SaÜda.dc Vai-te F.mbo

ra, VIr:, 1)0 Minho, P"do D;; M�ldmqó:t, Gullurr:1

Dl' J.i.�bôn, Corridinho DoJ N.,!it,) f' Nf'lh A" PMe
c!c.� Ct'lnfessu_
O tlUl'attJ h,!.éI111·ete pernambllca.no Joaquim Gou

ç:tlves gl'l\'1uu um "comum" na MtJcambo hí, pOll!'O

dlJ>tribuldo ils lojas. Um L.P. jft se ordenn rom "

,(·antur.
- CAPiTAL DO jPR:eVO N° 5 ser:'!. lançado erfl pl'O
(lul.;l\o Moemnbo, com' uma seleção Jntcrprrta(l ..

pl'!(!.� f'nlll!)(><i(',� (lo Carnaval j)('rn:t.mblH"ai,().
HA}o�O I Ir,; ONÇ'/\ N" 2 rOllstil,lIl o últJnlO 1:lI1r:,.
nll-nt.., i':.!.I·il;1V:lk,�('o pnr;1 o ano vin(kl1lr" dn ;'{I
)'o'il':' Ih- Jk,'if,'. a i\f,,,'nrnbtl,

EDITAL D� CqSVOCAÇ,4.0.
Dom Joaquhu Domingues de Oltvelra, por mercê

de Deus e da, Santa Sé Apostólica, Ai'eebi.�po l.1f'tror�o
til ano, Prrlaclo ncmésuco Assist,enle no Súlto Pcnttrt

elo, 01,1',

AI'" que o presente Edltn l virem, sauancão, paz

e h;'I\I;rtO em Jesus Cr.i<'Jo
. --

Fazrll10s saber que. de ueôrdo com a praxe estaue

leclcln e a piedade dos' fiéis, cClel')ra'Z'-se-â no dia 23 do

corrente, rcriaoo estnctunl pOl' dccretc-lr-í de 12 ele ju
tbo dr lf)3B, a fC'stivi(lllcle de San!.a oatanun. VitW'lTI r.

M�ül,ir r'adroonn (\.;t AI'qllldior('�f' r' {lo .Est!1.�\o, .'pelo mo

do ([IH' soauo:

.�s 10 noras, SOI:.ENE MISSA PONTIFTCAL,
2 _ As 16 noras. PROCISSÃO com a tmagetu (!C'

Snutn Cnllu'in�l, para a qual flenm- convocneos 'Lódns as

I'n(.I(I:1dr.� e inslltttÍ('{ws ro..lclllc'lls dc'st,\ Capital '(jUf' ne
la rtcvorào tomar partr-. df'."I�nadamf'nH· I)pla ",!-gulule

ronua I' )11',,1:1 ornem.

(.;t'lI1. prol·i's.o;iOll:\'I. Grupo ele' anjinhos .. Col{'�io co

ração til' Jesus, Asuo de órfãs, Crl!7.adinbbll, Congrega-
'

ÇÕf'S Marianas g'omlnínas, xssoctecno ele' Sant.l zrta.

A.�socj!l�5.o dr Santn 'pereztnhn.rDamas dr- Cari.<!ad(', A·

po�tolad!Js (1:1 Or:\!::lo. Orckill Terceira Feminina, At:tO

Cntólica, AbrlRo ek MellOTes, ColÍ'ftfo Cat:.u·!lli·ll.<;1'
Con!l:rd:tn.çõ('.� J\.-!:11'!an3,� 1I'lrl.f;ruJina,�, rrmflníhd('.�, (.)1'

df'm '1'C'I'('I'il'a Mn.�I·lllinn, C:ll'I'O' Trilll1fnl, (�1r-1'''. P�,:I(I.

13:tn(I�ls dI' lVI11.�il':\ I' plJ'VO.

I I E'POCA

gx->\MZS DE ADMISSAO:

'Jl,<;criçiiO: 16 a 20 de janeiro das 8 às 11 horas.

P(<)\'3_';: :1 a 3 de rcvcretro, às 8 horas.

D<X,umentos: Como acima.

MI::!: Ha'l(J'â sõmentc exames de II época se houver va

g�S que serão preencnldns de ncõrõd com a classí tíeaçãn
Serlt feita pubIiC:1ÇOO 'para saber se haverá 01\ nfio eX:1-

Ules de II épocn.
OINi\SIO E COLE'GIO:

I E'PCCA

Provas escrlt,as: 16 a 27 de novembro,

Provas ol'Ri;.; 1 a 12 d€' dezembro, para os que não forem

dispensados das ]li'Ovas orais pela Pori. 29<1.

Not�(: I. t!;lucm faltar a exames por doença. DEVE H.E

QUERI!;R PROVAS DE 2.n CHAMADA. logo que estejn
!ntal)(']e,·j(lo. JUNTANDO ATESTADO ME'DICO. Caso o

\L-UllO se uehill' Impossi.pilllad� de requerer, o respon";'.
T�I due: á encarre�ar-se do assunto, dentro de 8 dia" "

)l'ltti[' do exame, visto o prazo legal das provas dê 2."

flzamada, se!' para a escrita até 15 de dezembro e. '1$

ptOV:lS ornls, até o úlllmo dia. útil de dezer.Jbro.
tiO' PODEM PRESTAR EXAMES OS ALUNOS QUI-

1ES COM A TESOURARIA,

Anlc',� {hi s\lp ..n�m('ncionada liam as rrfCl'irla[;' A�

so('irll.'Ó(\� c ('n1.idijclc..� .�e rcunlrãQ íll:pLl'O c no n.fll'O (ln.

CatNIr:ll, lIgwlr(]õ\ml(1 ('nda (Ulla p lUA'ar fjlH> lhe for )'('

s('J'vauo (. l'umpdlr no pré.�jdo,
C:1.na a);,�()('ia<'::lU <l(·"erl\. npresl"llt:u-Sf' ('om ,lS rr>s�

() 1)J'(!;lill) (1(·.111i<1r:;u'ollí.lllll!l, 11'111:1 (' iJ\;n!rrl'uJ)\3�
1l\(,1I1,�, ! 'II) ('. ,',l"H qtllllrjuer p:undn ni�m inlcl'rlll)ci!o na

l1l:<.rrha. aO sina! do IJiretor.

Os fll'ls r famillas que nito puderem acoffiJ)a,nhnr
n ])1'01'1,,:-;1\0 (levcI'�'lO 1)O.<;lar-se nos pn.;;,�('ios d:lS l'llll.'l. <�o

1. ;'ljdo p,\!'rt. aJ.;sL�ti!'l'1lI a' sua pa.<::-;ngf'1ll
() on',�lÍtl) (,)wder('l':\ o s��uinl<, itinerário: Prn�n

l!i cl,Ic!t) do 1':lI:tl'Íol. Runs }<'rlipe S{'hmttil. Urodoru,
Viciai }t'1l110S, AI'C'lj)rl:'�iL(> Paiva. Praça Pel'f'il'a Ollvf>lr:l

Ila{[o ao Ipasc.1 Rua A,llta Gari1)Uldi, t\v. 1TNi'ilio T,I,'':
Ilua F'('rJU\[,(Jo Madlado {' Catr<lral.

'

A.o; val'ns (lo P:\lio - serão c[llTegadas pelus nwr(i-

tj;;;sima.� AIILori,lalles espechtlmente cOl1vldatlas.
Pnn\ a solene pl'oci"são eQlwidam-sl' todo,,> os fiêifl

c a populaçiio em I',ual.
Srndo costume. aljús. muito 10llváyrl e piedo,w, en�

:;�i,�.ntl.'���s {' ('���'n(�II::'�II�}�:����:ja�� ,��il�;;ll�ntl��;\"Oe ll���l�,\�d�:
'PNlp I' {'�J1('['a [lOI' ()I'asi�io ela pro{'i.�i:'o de 'S'::lnt::t. Catari
I};I, �\IOI·J(I,_a. l",HI1'OI'iL'lt (I:� Arqnidjnf'f'sr (' (In ES1,Sd,,_'

Ik:\dl' j,\ !lJ)lOh-C:dlliJS 1)f.l1�50:; n lOdos íjllan\.Oii IJc·
qU:II'III"1' 1111011" 1'\'ll('tJI'['( rmn pflrt, o hrHho) rI;l. 'Pl'o,'I.;;�5.n
(Ia (·�(,,,'ba Pad!'lll·ira.

Podem ser-dispensados da prestação de próvas orais

'o; alunos que tenham satisfeito as seguintes condições:
ai �etenta e cinco por cento de frequência às nu}:!.;

e 15% de frequência as sessões de educação física:
III qual'enLa c dois pontos na soma ponclerada d:u

lIotu� da mêdl:1 anual de exercícios, da Ln 'C 2.n provQS

]tlJ'eiais. consldcrados pêsos dois, dois C três respectiva
mfnle. IPort. 294 de 15-6-60; CJl'cular n. 2 n, 4 a e b),

,Nota: 2. O aluno que for dlspen:;ado das provas ol'ah de
aJAlllnas t.liscipllnas e (lue, em conscquêncla das prova,�
OI'ais de oulras. não alcançou a mêdla global CINCO n,)

conjun:o d;'lS disclpllnas, podel'n candidatar-se nn mesnu

'pnl'3, ii ]}I'eslnçoo das pm\'3s Or:J,IS de (lue .foi diSf\elba-
,� '1. :df.1'( dias d(,'lOis (L} !)uhlirac;ão da sua ('l:Isse e tllrm<1

Ide acordo com Regimento lnlrrnoJ.

Cruz:

A RÁDIO CLUBE D. PEDRO II É UM EMPREENDI
MENTO DE OI'JDE DESPONTARA0 AS ESPERANÇAS

DE UMA AURORA MAIS FELIZ PARA OS ES-
-I UI)ANTrs (')A FAMfLlA CATARINENSE,

)
ENDEREÇO

NOTA' D/ Sf'j:1I1(]o n AI'qullllocesf' nssocinr-se.

p H;r.f'lrOSanll'lll(,. :\0 IHA DA AÇ1\ü DE GRAQAF>. (1\10
v,'tll ('mp"jg:tlld<i (J H"a.�iJ I' !'tprú;/ril.ando ° gT3lJG!r
('Ollc'urs(I dr flds l' ;; p!'l'�li'nra d.as me.re\.issimo.s Auto-

....ri(1;tdl ..". sl'r:\ a pI'()('issào I'nr('rrarta com o solenl.' ran
to <lo 'l'�; DfWM, I'm Il.çao ele l:ra�a.� a Deli'> nele;; bl'nf''''
firios ('om talll:1 libf'l'l'Ilic1ad(' rf'rehidoR

II E'PCCA

lrucrlr"ão: até 20 de Janeiro. (PaI' )'eqIlCI'imento cr$
2OO.1lOt
Dll:ts dos exames: 5 :1 10 de fevereiro.
Transferências: j:1nell'O e fevereiro.
[kM'Lunenlos p9.I·O vestibulares: tDe alunos que se forma
mm úm anos anteriores 1 convêm sejam rcqiLeridos desde
ji e quanto antes.

NOla: As transrerênelas sejam pedidas nntes do dia !.'i
de fevel'eit'o, Documentos pedidos na segunda (juinzen .•

de fevereiro pagarão 'uma sobretaxa de crS 100,00.
MATRI'CULA PARA 1962
II Data)!: AdmiSsão iCurso Médio), de 18 ti 23 de dezem-

-

bro.

CONCURSO PARA ATENDENTE E
SERVENTE

.Acima de _Cr$ 10.000,00, c/aumento
(lAPI - IArc - IAPS - IAPM - IAPTC

IAPFESP)
ADIADO PARA DATA PRóXIMA - cargo de futu·

ro - Preparo completo e eficiente dos candidatos
- Novo Turmo, Iníc,io em 6 do corrente.
Maiores Informoçõe:> na local da Cu'rso'

RIJO Garcia, 260 _ Bolneário - ESTREITO

A 1:,\1.'\'11.\ IMS fUNrJ.ET'\S, fil'!! n:1 I!ll:l'
('ouo",'llltlirn l\larr:l fi.'; 1.';1, IIi' 11m 1341.. a 0;11:1

sNçio II� l�t:Ç.'\S F. ACF.i'�óIUOS... (1,1 Olilr" fi

""�('Ci,IO de PINTf1R:\S f: CI)NCERTOS, _

'l'flf'fl1llt': ::l1'!7.

LUSTnADOR E RADIO TÉCNICO

NECESSITA :' A MODELAR

TRAJANO,

F'lorianópotis, 17 (1(' llovl'mbl'O di' lOr.T.
ElIi nome r 1)01' oi'clem dn l�xmo, ,Sl'. AI'('('bispo 1kM

lropolitano,
IAs';.1 Mons. Fl'pel('rico HoboJcI, V<ig'nrio G('ml

CU\'u da CatcdraL
Newlon (Ia Lu:'. M!'lt·lIro . .!?I'ov('dor d:l IrlTIanrla,le elo

SS. Snrl'aml'n! o.

Nota: a) Requer-se parn a matricula: Aprovação no

leste que serâ dia '15 de dezembro às 8,30 hora)! (O resul- I

lado sera exposto dia 18), bem como idade mínima 10
�nos, Conforme o Reglllam/nto do Colégio, nâo poder,l
_"mpletar 14 anos na 1." série.

b) Tanto a matricula pam () Admissão como par?. o

CI!\f.�i{l e Colégio, dever!'>. ser feit.t ,elo pai ou responsá
rei c, considerar.se-n legalment� matlieulado mediante

Pagamento de parte ela J.!I prC'stação (cr$ I 000,001. P:l�tu�::���r d�e��tr;�;a.D�e
Data da matricula para GináSiO e ColéO'io' 15 a 23 de

d!2embro.
'<:> •

Rodagem, Eng, Theml�tó

1.'1 Para a L1I série, a matricula sera feita- de acôrdo
ler Fnrmighriêl'l. de'lignou

rl'n� a mêdia ,;,só sern matriculado o ca!ldid3to 'lHe tivf'!'
o arJvtlgado Getúlio J()�ê

�blldo �cdia Igualou superior a 4 em �)()rt. f\lai:emat. c �:��. dt� a��,�:r:''I �I(' ni���;
'!Ual ou superior a 5 no conjunto. \\'1tmll Aurea '1'urmoll.lQ.'

ti�s:� �:!����I�: ������:�. �:e��: ��:���);I':téo�a�:o�:� LeLão, para, sob a presl

,ereiro de 1962. �j�::�::rildO .;l'����:·�)�fLO co�;
�ota: aI Alunos reprovados, só pod�m matrieL;tr-se se Sinclic<1nCI;j, ((f'stinndn a
orem !leIa l.<\ 'vez repetentes d:1 mesma série, apUl';lI" :1'1 in'p!{ulnrld3drs,

trie\��I'���I:�s n�:P��:ee��L�':j)��e�t:t>oca só poderão mC\- bem e(ln',lI os t'r>ipons{Lvri",
�) Para efeito de matl'Ícula se exi�ir:i: ,�����el';��S:�j::;.���m����()ser��
lttaL��) Quitação militar, para os alunos de 17 anm: ali ii iluminação rio mOnllme11

� b) Titulo de elcitor, pam maiores de 18 anos. �� Je��L�:� L��:��;, 1�a e��;I�
;:,ta: Os alunos que desejarem bolsas do Fundo Naciona:, mf'n:tll,

deV��!�n��rt��gal' o I'equer!mento nesta secretaria até 2!1

,- --.

..
TELHAS. Tl/OLCS
CAL E AREIA

IRMÃOS SITENCOURT
C"oIS 9AO�,QÓ f0/1! 1101

.. "nGO DfPÓSlTO 1' ...... I ... NI

Comissão de

Sindicância te roeê r1Mejs flanllar
�
�

-I
.S
I

li hoIr�!�IO DO ANO LETIVO DE 1962: 1.0 de mnr�o.

F.X))cdiente da secretaria:
'Em tempo de provas: dns 10 às 11 horas.
Df 23 de dezembro a 7 de janeiro: das 8 às 11 horas.

5 ho��s� a 20 de janeiro: das 8 às 11 horas e d3S 3 fiFI

F#-'rlas da secret:lrla: De 20 :l 31 de Janeiro,
MalI'! Informaç68B: n:'\ scez:etnria.,

O SECRETA'RIO

RF.COMF.JmAMOS

Alfaiataria LOPES
A'ne!{o no Foto 1\:1('ls

QUALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dtuação de Celso RalllDs --duraol
as enchentes ainda repercute

De várias localidades, e minorar prejuízos causados atividade tâo c;lr:lcterU[j- nhor Ministro VI;IÇão Sp
de Personalidade,; as mats flagelados e lavradores coo VoSsO espirita crhtlo llador Irtneu Bornhaugen
diversas, ContinUa o Gc- nosso município qUe ne-- posta. prâ.tca durnmcrue depu.ades federais An'-f'l'lo
vcrnudnr Celso. Ramos re- manecerm confiantes dína- dias sombrios passou nos- Carlos Konder Reis, Wil

cebendo mensagens de mico govêrno vossencra. 80 Município atingido ínun mar Dias, Joaquim. Ramos

agradecimento, por sua nespenosamente - Eurico dação último temporal - e outros senhores depu-

�!�.a:��n�:r:;�a�l�<le�lC:e:� !:::,I - Presidente ca- ��:�id!��O;ãm��am;;!�ict. tados tendo seu lado Ilus-

soatmenie os socorros as X X X pal. �� ::�:e:��iC�:�à�I\�'��=regiões flageladas. Levo conhecimento V. REGULARIZAÇÃO RIO
me honra visita edificio es-

�;��:F,:��as �"s:;v�;:�: �1;:::�:��::��lhVl:::l�1� ��:��;���if��!;� !�nr:,:::it���a�::n��t".::
Sinto-me bem trazendo niâ 8 t DO DA ES'FADA DO MI- ;��o'tad: de c��e:!:i����I'i:1��V. zxcte. reConhecida gru- vor oe n:;�e�g�a��:�:��� NISi:�T�AC�TAA��:M Sds. Respeitosas _ .ro-ré

���l�a�SJ�ri!�e���t:osoc��= _
Koehler _ Prefeito Munl-

ro nossa terra dura emer- Percorrendo, em COm!);!- cioal.

�êennC��u:tr�:c;,:��ll;�jh�d� Governador alen.. ��!� ��I.M���!��o d�ãv�l���
Prcfeito Municipal. d I e de <lt.tra"; autorid:\.:1.('s

Cãmara Municipal It:I- e popu ação de federais, estnduals e mur-I-

[ui por unanimidade ainda C b
cipais, algumas das Z'lllas

collslernnda com Incalcu- am oriú flageladas, PoUCO após 1 ....

lãvels danos e preJuiiós Velho anseio da popuía- �l���;n�:�o �:�o� o�:::�:-causados pelas enchelltes çâo de Carnbortú era a nidade de mostrar a ex-ou
nossa município e lodo V<I.- criaçã,o de Um curso nor- são dos prejulzQS c o queIe Itajai. vem expressar, mal regional, Que viesse aquilo !"cpr.e!'elltaria dr
nome Povo esta terra, ca- atender às neCessidades ponto de viSta social e ;IJ-
100'jOSUS ngradecbnentos daquela comuna, agora numstrauvo. para,() l!:��

����:�l�:l: �c:�����o ll�OIi;;ti!���b:tli::d�:;: Governa- Lado, recebendo. dç Mim,;-

nossas necessidades aqui
' . J(l"Pt'Opôsito, �ssim se ��;V,�:I::�i�<;�gsa

dp. pl"ont:'s

comparecendo na<!ueles d:a-i lll;l.nifesta o Prefeito Mu
,acornlJxmhando de perto e niCipaj; 4sentindo pes!l,()ulmenlc �o- Apresellto vcssencia pe
frimento povo nossu C()lJlll- llhorados agradecimentos
Ua. Gesto vcssência sensi- pela criação curso normal
billzou nossa gente que l'cgional desta cidade. COn
cmoclonada presenciou e�- cretlza-se antiga a:o;pira
pírlt.o humanitário estú dO- ção Pov,o .. Camborjuen.�e
tado g-ovêrno estadual t:lO atravéz -'ffi1igente adminis
sàbiamente dirigido voss;!, tração eminente Governa_
dinãmica pessõa. Agr::.de- dor. Atencicsas Sds.
cemo!; também vOSsenc;a Amadio Dalago _ Prefeito
medidas adotadl!s sentid� MunicipaL

�arota
RAD4R

fie
Rio
,�o
Sul

Magali De Marchi, Garota Rad.ar da Cidade do Rio do Sul,
mna das belas jove/ts da .�ociedade catarinense, que esta·
rá nesta Capt�al no 1J/"óximo mês de fevereiro, partici
pando q,a festa elas Garotas Radar, quando será eleita a

mais bela moça quli ficará C01n o titulo de Miss Radar de
Santa Catarina. Este • acontecimento vem despertando
grande interesse em tôdos Os Municípios do Estado, num!!
promoção do nosso cronista social Lázaro Bartolomeu.

VENDEDOR PRACISTA
Precisa·se de Vendedores-procistas, poro Flo�

rianópolis. no ramo d2 produto de primeiro necessi
dade.

Apresentar·se dos 9 às 12 e das 15 às 17 horas
à rua Felipe Schmidt, 32, 1.0 andor - Sala I.

'Busca-Pés
"Jornal de Lages", de 18 do corrente, d;;vulga a se

guinte nota politica;
"A UDN local ja tem pr,•.â,,'-m,�nte escolhidos os

seus candidatos para o pleito ae Il::. O deputado Laerte

Ramos Vieira disputará uma vag(, para a Camara Fe

deral, cedendo seu lugar Cto jornalista Jaime de Arruda

Ramos, que assim tentará, pela primeira vez, um posto
eletivo."

A "oticia explica e esclarece o motivo maior da ati

tude dos dois futuros candidatos nos ataques violentos
e injuriosos ao Governador.

Explica e esclarece qne a razão da RAIVINHA é to

da pessoal e eleitoreim. Os moços querem é fazer médiiL

junto ali eleitorado, queTeJ/L é estar sempre salientes,
com os nomes em evidência, E como não se ten},am Te

comelLdado ao sufrâgio popular pelo desempenho dado a

cargos publicas. o jeitinlw é fazerem Pfesença e evidên

cia fi custa dos desaforus e insultos ao microfone('(le
uma emissora (jlU! lhes caiu do céu, inclusive para es�

quecdrem e congelarem os demais candidatos correligio
narios, COI/lO ainda recentemente aconteceu com o delm
tc,do Sebastião Neves, lider da bancada lldenista. -joga-

li desy)"U�a pela dnpl.a, agora CQ7n.__pandidatuH+_ uP-Jill--
nn �lhl'(J de I;:?� r

Z',,-da ';';;;_v:iâ�JJ, �";�J;

da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Con

tra a Lepra, do Brasil, com o objetivo de Integrar o oca

so Estado na Camuanha Nacional que vinha reauaan-to

em todo o Brasil em pról dos Lázaros e seus filhos.

Recebeu, Dna. Eunice, apôio integral do então, III·
terventor Federal, o eminente cetarmenee, Dr. Neren

Ramos, para a fundação de uma Sociedade Filial em

pldrfanópolls, que fosse mantenedora de um prevento-
1'10 uara os filhos sadios dos hansenianos.

·A 12 de Dezembro de 1936 era fundada em memora

ver sessão presidida pelo .grande catarinense Dr. Nereu
Ramos e com o comparecimento das mais altas euton

dadas a SocIedade de Assistência aos Lázaros e neree,

contm a Lepra, em Santa Catarina.

Desde então a Sociedade cia o seu urimeirG pensa

tem prcgrcotdo e mantem mento foi fazer um puvi
um magnifico p!'cventôrlo Ihão onde rõsse Instalada a

onde são internados os fI� creche, pois a ouc estava

lho" "adias dcs hansenia- funcíonandc era mal '0-

No ensejo proveit:;sa \ 1- lWS. E' sua atual presíden- callzada, numa parLe hú-

si�a .Minlst.ro Viação Obras te I' Professôra Marl;l Ma- l1'ida do terreno. pequena
P)Jbhcas Cidade Blumel.I:\u. p..c:ltllena Moura Ferro, que e tnadecuedc, para aquela
(!ll1\ndc foram determina- !a�ia parte do. Diretoria função. Não cantando com

das. providencias regu.atç-
I

desde li sua fundação. os recursos llecesSarios
zaçao Rio Itnjai, ugradcc-. '. pura isso, percorreu aeom-
n\:J" interêsge dcmon.;:n'- ExerCeu, a pnoflessõra pannada da La Tesoureira,
ção vossencla m:!gllo ;,,-- 1!1.M:t�I!�, �atlal,�na de Moura D. Otília Píracurucu Blum
suntu E:::ppramos CQnflan- Ferro, os scgtiin'es çaraos: 18 muntcípíos de nOssQ
tea -oopevação e apôio fll- Mcl·/:tárla, 12 anOs e ti me- Estado angariando dunatl
turus irJciativlls vtsan.ío. ses: v(çe-presjtlenlc,.2 anos vos, e assim, poude insta
ccncreuaecg., obra:;. Rc:,;-

v:
er'esté no Carg6''de Presi- lar a bela creChe conf.<"'ft<t

peito_;:.ts Saudacõe.-: _ J. dente há 10 abos 'l:.'mçses. vet e sadia onde crescem

�.�S�;i���:ny C�m::.·�i::�'er� � �8sumir a Presldell- as nossas crlancínhns, num

Biumenau.
Nas mens,ll;:ens alWl'd t...)�

cebiu!l8 pelo Chefe elo Exe- __ ,�. _

cullvo Cll.tarinen/;e do Pl'c
siden te da Assoclaçao Co
lllerclnl de B1umenau c do
PreCeito de Ilhota, c ,tps
reconhecem a ilnportan!;:a
de taIs visitas Para a re,o

lução do ptoblema:
Desejo agradecer hOl1r:l

do Governador pela ma
neira tão dignificante e Íl�

teressnda junto exmO.

[i'UTEBOL
Futebol

.... discute-se.
porêm qualidade com

prova-se. Pneus - Câ
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:
3137 - Rua: Conse
lheiro MaCra, 154.

o ,ESTADO
O MAil AJfTtco DIA.ID D� SANtA CATARINA

éLbRUiNéPQ�!�Qua�ta-Felra), 22 de Novembro de 191]_

ra enfermeiras e auxi

Foi reformado e m

nt?ad_o o Jardim de I

cia, Qbede�endo a orl

ção dali mais modern

tabeleciment()'"';' nês�e
rc. na Bra�ll.
Foram ligados por

cobertas os pavilhões
administração ao p,w

d,) refeitôrio, bem assllUi
nla mediCa H;J pavilhao

I�ten�ões frustia�as
Se não houvesse outras razões para que o oposicio

ldsmo calasse os ataques dirigIdos ao Goveruadc,\' Cdso

Ramos, esta seria de entupir: mais um credito espedai f;

êst.e de CrS 1�869.076,30 - foi aberto, nestes últimos dias,
para cobrir dividas deixadas pelo Govêrno que encert;_oll
o \seu pel'iodo em 31 de janeiro do corrente ano. AclCS�
cente·se, portanto, mais êsse vultoso refôrço, I'otad� em

lIlcnsagP.m do Governador atuai pam pagamenw da i)(�

mnça que lhe foi transmItida, aos demais qu� tem virl
Jo saldar compromissos do passado, apesar de a cposi
ção andar grItando por aí que o Estado foi entregue hO

..enhor Celso Ramos com tôdas as suas contas pagas e O I"
resouro cheio de dinheiro ..

A verdnde, como -se verifica, é bem diversa. O Es�:;.
do, ao deixti-lo f. Governo passado, estava em emi!!Jnt>:>

11l50Ivencla,.co,� as �ua;s. l'en.da5I,coIDlirometi'da& pelps dI"

vÍlira:nentos',(iei! admlniStbdores 'irresponsavels, cUJI I'
protllgal,idade nao só depunha conira a moralidade ad
ministrativa ferindo as leis de equilibrio orçamentário.
mas també;n determinava o descrédito oficial, um' mo
tivo da situação de Insolvência a que vinha sendo tra
zida a coisa pl1bfica.

Essa� onerações de abertura de créditos eS!ll'::ci,\is
de vulto para saldar compt"Omlssos que não tinham �,'ido
honrados pelo::; homens quc hojc óusam fazer oposic:,o.
deslcmbmdos de lodos os atenLados feitos aos intel"êss'.:s
'do Estaao c do povo, bem mostram a natureza das diJi
c).lldades contra as quais tem lutado, neste comêço de
sua @"estão, o Governador Celso Ramos. Mas, ainda a.,

sim, tem o eminente Chefe do Executivo sabido mantc!"
a própria dignidaae pessoa! na dignidade de Santa C&.

tarina, assumIndo as responsabilidades de tantu"": atos

que não foram seus e restabelecendo, a custo de lliio
IJcquellos esCorços, 'a ordem administrativ.a e financeira.

E assim que se restabelece o credito do Estado, ao

mesmo �empo que se dispõem todos os setores .\dmmis

traiaS
para a execução do mais gigantesco l)i'Ogranl,\

de
.

vérno de que hã. meÍnôria nos anais da vida públi
ca 1 Santa Catarina. Frustradas foram, portant'J,:CO:

��� �Ç�:�ll��� qUaen���e:;i�::�:l��:�:mp��ir_��ev�;����
sos, ainda mesmo que isso custasse ã. coletividade cai.a
rinense humilhações e sacrificios incalculaveis. Nem .se_

Quer lograram os oposicionistas tirar proveito da .$ika
çãu a que condenaram o funcionalismo público estadl1uJ,
cujos q\lUdros sc alargaram ao infinito, para quc, ha
vendo de reduzi-lo gela racionalização organica do pcs�
soai, dentro das llmltações orçamentária.:;, o senhor Cei-
so Rumos fôsse mal interpretado e acusado de pcrsel;lli�
ções e violências contra modestos servidores.. Ma" a

ttiLlca falhou e Os que trairam os interesscs do E;jtaCl"
para servirem as mcsquinhas vinganças contra o novo

Govêl'no devem agora estar lastimando o terrivel equ:
VOCQ em que incorreram, ao subestimar a inteligew:in
popUlar e a capacidade de recuperaçãll de Santa Cala
rina sob a comando sereno e enérgico dum homem de
bem e homem do povo.

O funclonali;;mo, ao invc;; de per:;og:uido, tem sido
benefidado com as reparações de tantas Injustiças <:l

com -tlS melhorias dc vencimento. A prObidade governa
mcntnl garanle os recursos normais para as despes;l:;
justas, além de que a boa orientação financeira dos 11f

sócios estaduais provê o Tesouro de meios para saldar o�

compromissos do passado, inclusi�e os de intenção de
lT.agóglca.

Quem percorrer as secções do "Diãrio Oficiai" desti
nadas D, publicação dos despachas do Chefe do Execu
hvo nãS terá difIculdades em Imaginar a quantidade es

pantosa de processos - na S'ua maioria referentes a (li-
,J eitas de funclonârlos e a contas de fornecedores que
haviam adormecido à mesa de despachos do ex-gover
nador e que despertaram ao toque de alvorada dêsle no-

creche.
Foril.l1 cOllslruid01:

Grupo Escc.Jul" Ol:! de
tos. a cn"êl d� agron
o parque infantil, II 111-
de co:;turas, <I poeu
aviãria etc.
Foi feita 'a ligação e

talação da rêde dt: agllil
esgô.6, sendo feita a

ção da água à red;.! �
qUe pas"a em SUo J
Foi um grande, lllei1
mento. pois até ent<AO
pendia o preventôrio
agua fornecida Dor
e movida por lllotor cle
Cc llmito precário. Foi llb
hlado Il"an"form1!dor plt
prio !)at'a a luz c rol I

Conjunto dos mais conhecidos e qae criou. Ou. reéfiou, unta 1ILaj/�m de dizer,
�08 IIqUrtds dc São Paulo'� Jã''tçm um patrimonio cU1l.urat que os torntt- )�cce.

���:�:��a�;;��ar� ��':;:I�:o��:eU:c:�:I;easse;���:tr����:' ::�t�i::��i� ��O;!:�
tro Alavam de Carvalho, devendo se apreseJ�tar nos dias 25, 26 c 27 do corren

te. "Se me f{;sse da'lo escolher um grupo de artistas para representar o BI"usill
no estrangeiro. eu indicaria sem hesitar êsses extraordinários "JOGRAIS DE

SAO PAUf.,O"'. Eles descobriram um meio de expressâo- que, se1ido duma si1ll'lllt
cidade desconcertante, é ao mesmo tempo d1!ma riquez� '''.<',.1, d",,·t.{

CU o CWIlIJO da 1JrOSa, da poesia, do teatro, da música, da história, do folclvre.
Par(l isso, contam com vozes admiráveis, bom gõsto e inteliyenda llltU.llinntiV(!.
,e'rico Venssi1/!.o" No flagrante, os componentes do conjunto, que vt!m mt!recendo

e"l!j'los de 'IOSSOS melhores críticos, de intelectuais t! ...tl puullu' , L ;;I.;./•• l.

PROBLEMAS DA AVIAÇÃO COMERCIAL
I

Em fins de H157, cumeço
de 1958, cOmo fruto da lei
n. 3039 Que concedeu amei
lio às eml)t"êsus de aviaçâo
do pait-\, efetuou-se um re

equipamento das fr<ltas
acreas donlésticas. Iniciou
:o;e.\ era dos CONVAIR, DC-
6, VISCOUNTS, etc. Para
lelalllente. equiparaln-se
,-,., opúradorcs de linhas in
tCl'llucIonais. Com o que de
maiS moderno hã em c<.{u:i
)'-II"""�O • Fn,o.
vs l.nv�stimentos feitOs

rem seus debitos antigos,
fica-Se assustado qUando
se ouve com insistê]lci�1
falar-se QUe novas eompra!-f
serão feitas de ELETRAS,
CARAVELLES, BOEINGS,
etc ..

Num pais em que ."'e (,or

na multo dificil realizar
'aumentos de capital (mor
mente num setôr de baixa
rentabilidade como é o

transporte); num nais 011-
de o crédi�'o aléml �dc caro

(Cont. na 2_f1 pág.)

Cardápio do dia

Cachorro quente
Picadinho OO]Jl batata e feijiío pl"cto
Cervejas: Brama e Antártica.

v��n�oS�a��.a.t� os !pratos triviais da nOl;s ... UH�·

íJ"r I. c;;Lt! l"eL-qUll4<)Ucuto
Illun�aram I\. 14U 1IIÍJhões
tlp dólurl:!�

O Sllldo II. pagar em. lUea

dos deste alio é de :retenta
milhões de uoiare:;. Assim,

Ministério Público
Novos Aplausos

-

JOW'll1 candidato aos vestiblllares da no:;sa ;"."

culdade de Direito, pouco familiarb;uclo com as l�"

g'l"as do latim, nâo se conforma que essa matéria �c·

ja rima das que terá quc cnfrentar perante a bnl\(J
examinadora.

Acha quc é absurdo estudar lingua murta; qUe
o Corpus Juds Civilis já está supcrado; que os 1'0'

munas não conhecian) vários e importanLcs ralu\)J
do direito, como o trabalhis�a, o aérco, o rcfe'ç�I\'
a lôda a enErgia, da elétrica a nuclear, etc. eLe.

Tentei convencê-lo do contrário, Isto C, da !p:'

j}Ortúncia do latilP na atualidade. r.: mosLrcl-lhc jll�l

cal"dúpio ele restaurante <:ncontrado no túmulo de

Tutankamen, datado de 4.000 anos e re,centelll\'hte
divillgado Dor uma revista -"hrasik.ira. EI-Io:

MUNV HODIE

Canis calidus
� Picadinhvs batatvmqve lavae nigrac

Cerevisae: Brahmae Anlarctiqvae
Com licença do Prof. Custôdio Campos, a tr;t·

tução:

cuquaut.:. .........:l.t..I" dI! dl-
Nova mensagem acaba de

receber o· Governador Ce:

so Ramos por motiVO da.

aprovação da 1\Ova lei tlu

Ministério Público. Eis o

teor do despacho,

COlll V I..oe, ....ú". "0 cambio

IJrlviicgi .. ci:l, a v,l�r.. me

tade t<:r .. q ... ", "o::r l)'lga

dentro da "veroade Cam

bial". Era têrlllos. não de

dólares, .ma....I..: cruzeiros,
btiA significa qUe e:;ta lie

gUllda met-ade ClJóitarã"
mais de três vezes <O QUe
eustou a primeira. Então,
lia realidade, en"!l nossa

moeda, fal:'a-nos pagar 3/4
, .. dívIda.
vIanle de

Penhoradamente agrade
Ço vossência interêsse de
monstr,lIlo rehvindicações
Ministério Públioo- '\ condi
zen�e elevadns funçÕes sen�

tinesa tranquilidade pu
blica reSPeitosas saud;lçoes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


