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Medida etc er,mdc aicun

ec e "Ignificar,ão I'lOCÍ>l:,

Que vem coloca.r o Ei:!tacl�
e S,lll�a cuterrue. ruerco

da vlsác e:,;clareclda c pro

gTes�iSti.l 110 Governadol'

Celso Ramo::" na vanguac

ál1 dos estudo" e da ú;'w

lução do complexo probtc
ma da terra. e a' que ae:Jb:1

de ser tonwda: com a ena

ção reccntc do rnsutmo
de Reforma Agrária de

sant.1 oa.enna.
Problema uue está ii uic

reee!' a atençao de te(:o"
os <;clõrc.� re"ponsâvClS da

Nll�;3o, com repercuS�'it)

lnten�a na bn!lI'CIW:I, rn

lere. nos <!ivc. 0b poríer> "

aas classes produtor[l."

o Governador Celso Ramos faz ques
tão de pleslígiar o professorado como

elemenlo de vanguarda na campanha
pelo desenvolvimento do Estado
o Governador Celso Ramos tem dado, desde o ini

cio de sua gestão governamental. grandc parta de SUê.S

atenções ao setor educacional do Estado. Comcçando por

rep3rar ns tnjusuças que, neste último decênio trans-

corrido, se acumularam dia apôs dia, por efeito da in

tensa pcnusccão da respectiva Secretaria de Estado, o

nõvo Governador detormínou a organização de grupos

de trabalho. compostos de pessoal técmcc, para o estudo

de todos os problemas vinculados à educação pública,
Procedeu nímia à revisão das leis que, a pretexto dé me

ínorar o prorcssomdo, acentuavam as incongruências '"

injustiças praticadas no selo do iuagtetérto sob a orten.,

taçâo de pcnuccs que não aublam distinguir dos seus

ínterésses parttdúnos Os interesses .oa cultura ccten-
�.nep.';e,

-"

VOh'h\l�tO da. cúl-tUl':l (;;1".A lei dos avances rrre-.

nnis, revista de modo a que
, se tornasse exequível. rr,!

posta em execucõo. a um

de que nào se ccccuctcm-s
sc o proressoreoo ante a

impraticabilidade de ois

positivos, que tuOluILua
riam a aplicação dos te {

tos, á cuja ·fcitura '.tinin
prcsli:lldo o rl'ilério deôlu

l!"ógico que Inspirou Lô,b ,l

I('gl::;!a<,:ão dOti últimos c]laf:
do govêrno passado, O ',HC
se viu, df'poi::; de eonvt-

santa Catarina,

Dentro em -pouco, podr- ..

remos contar
rede escolar nurnértcame.r
te e quaütnbívamente :1

altura duma campa-roa ce

cxtraorjjlnárta enveraadu
ra. no sentido de extm-u
do tCl'ritórlo catafinel:se o

analfabetismo e forll1:t, a

consciência esclarecida doiS

novas geraçõe� qu>.) �en'io
de assumir as respor:::;atoi.·
lldades futuras dos (lüj;!-

Kata Rago,�,1, chefe tri,bal desde 22 anos de idade, dus

1/has de Salumclo, filho de I)ais antropófagos, convertL
dos ao cristianismo palas 1/tisSionarlos adventistas, An

tes um cr11el guerreiro, hoje, um soberbo pregador do

evangelho, Na m!io escJuerda Os seu,s terríveis ídolos e

instrltlltentus de mor e usctdos na sua vida pagã, e 1t(t

mão direita Ct escritura sagrar/rt, livro atravês do qual ,�e

converteu ao c,istianismo e que êle chama de "'ARMA
PARA A VIDA", (Reportagem Amanhã),

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

Radio Nerêu Ramos confere Medalha
de Honra ao Mérao a Companhia de
Bandeirantes Sanla Joana DrAre

se Radi-o Nereu Ran:Ol;i,
blnçou atravêz seu D'i!:xl!·
lamento de Promo(6��
mais uma. meritória c':\!!) �
panha,

a Cana oe�utaoo fc�eral vai
rece�er este mês 1,200 mil

RIO, 22 'VA) - ° rilmo de quatro se"

sões diárias, que os deputados imprimiram à
Câmara Federal, vai onerar o orcamcnto da
Nação em cêrca de trezentos milhÕes de cru

zeiros êste mês, pois cada representante do
povo receberá um milhão e duzent�s mil
cruzeiros de vencimentos, segundo os cálculos
feitos »ela Secretaria da Câmara, informa ho
je o "Diário Carioca",

A ôsse acréscimo d; desoêsa se somam

[Ii;lda os vencimentos dos fnn�iúnáJ'ios, tam
bém ouadrupticados. e ternos (lUC, a continus
l'�n' os trr-balbos neste ritmo. o pais. par-a
Plr �'��. () atual. lrr;í de pog�!l' as d('�(�,:;�:as de

'.(1 Congressos,
'-

fOlMATURAi....:ConladortídaU.c. f� -�' ;=--'�-r--:-- -

��;;;::��fA�i�:;;:::::;:. cT�K-p�-''." ""ii" o-, OO"tu"OI'" ,;.,
'

e I l{ i /" I
61, (:0. i:;�.::()ia 'récntca ,!,! A1\,'ro Rndri�,õ.I(>� \, �r..<:> 'c�,<.';.. ii 1 ti _/./,Ccmé:'C(:) "�ao J aqu'. ", Arnilton Costa Proc!'ça ,

.: \ � � � 1) :110 -,,';..'�•• .J...r

I';Oa,��".:ã.. 1l.:0",'�ln'.� v�to;,',.,:.a�� "I: ArV(:ldio Z'luette � J ....
�. '\ '�' 'I, ":,. 1-0 \.�.(l ,

., "" '- _" "" " Arec"to Velho. ,'radu' - \.,' -,,!
gráu flS 'W :'(1,'I\,�, Ih) '';;n,� Josê Zimcrmann _ Uhc·

I r' ·1G1ÓI'ia. E' patrono (la tu,'- ra OliVa Ui1icdelli _ M:-:-

,mn o \111, .. � 111aglstmdQ 011', ri;l Lúcia Rodl'igueH M:','-
V;\�on \",\;.� Antll!le�,!T1- !i1l� - Maria Selm:t j\;b:',0
tegr,,, ,1ul? ,'c L;l'eit,() (h Rod\i�L1c" � J;)sê Jn!r R;-

Comarc:! e U;\fll\!lnfo o dr beiro Vieira - TlIrei,�;Q

Jvãc Palm:l Moreira, A

para
atacar OS problemas
c,�tado em .cco, r-s setór!;',;

Explicando f) flue ente.r
de nOI' 'latifundio lmpro.Iu
trvo ("area de terra qUI

orerecs colldico<,s r'c ser

explorada eccnônuenrn-nic
e r-o entanro se encontre
em mães rte prrpri?'ari(;,
que não utüsmrn raci.:J'l;,!
mente), atendendo as 1';1'-

��:.;:t::ci��mc:;::�:: e ':
ma distribuir,,; da terra o

ES.Il(1o poâ�l-: ãí'lql1irir ia
ti,fundios improdutivos, »n

treg,lnd')-ns 'a cot-mzacào
do IRAse. Tais tcrras \�

sim adquiridas. serão 1'1-
t(;'�<I,',: e vendidas e agr'
cultores CU c!'íf\tlore�"" pALI
imi'dict" Hproreifum;>�Il ...'

• Com ('h;"ti''''"
ccont. na z.«

Anibal Bri':;lll;n'i

Presidente da Associacão Geral. da
Igreja Adventista do 'Sétimo Dia

chegará amanhã
Cumprindo UIll roteiro

pcios pobes da Américu
<lO Sul, devcl':t ch2:;pr ao

Bra,�il am:�nhã U,: 20 :50 ho

ra�, o Pastor Ruben R. Fi

guhr, !)\'c!:;ldcnte dn As,�.:J

ciaçã- Gerol da Igl'llJa A,l
venti.l;ta du Sétimo �ia,
em tudu o mundo com um

dos seerciúri.)s aH;wcilldo�,
o PlIs'or F, L, Petel',�on,
O lIustl'e vi�ltrmtc, ClUc

rege Ol:! dCl:!tll1oS de. uma

Impor,ante denominuçao
representada por institui
ções rellgiol';a�, meclic,t",
escolares e de ação !:ioelal
em qUase todus Os paisG�
do �llmd-o, gradu'ju-Se em

1922, na Walla \VHlln Col

lc:;c, 110S F.-;Lados Uni<los
dl1 AmériCa de Nortc, d,�

o11lle l�artÍtI no ano se,!Ul'l
le para ;'5 FilI,)lnas, como

ml,,<;lall:\I'io da "l,a Igre3,�,
ali de,�:::lt\'UIV:.!IHh, um pro
fícuo trabalho Que durou
l8 ano�,

: :tuiçÕe" advellti�ta" fo,�'
se!"!l insta!ada".

eX�I�:id�93<�� �:I�����S �dee ���
c<!-presidente da A"",,ocm
çn,� OCIU1. por Quatro\) anv.�,
foi eticoihitlo 'para (!ir.g,t: a

ob! a- mundial da sua 11;'1"(:
ja, c(lmo Pl'eshlen:c [(H-

�,�,el�:I�el;:lllt��:;ã�e reJ�����,
Imíximo do,,; advent:""ta� em

todo o mundo, esta sera a

seg'unda visLa do meslUp

no n(_'��o paiS,

,',

mo caro amigo Banco ��n
minarâ todo mterêsse pro

postas foram' apresentados
nossas ag�nclaf; vg forma

cstaoetectcta regulamento
vigente vg objcüvundo am-

sü. possa o parque indus-
1.1':,\1 cuturtnense at.in�hJ)
ceie calauudadc das eu-

cnentes e das chuvas, c-i

centrar OS recursos pru 'i

sua pronta rucuperucâo.

nienLcmcnLc c.scoim'lfi,\ de nos de sua tena,

luis ralha:; c rcgulamt'!l�'--'_ Telll o nobre pj'of<::�\�,r,(-
da a lei dos avun�o.:i tl'it'- do ba!'l'igU-verde razoes ti;;

nais foi a sua eXl')cu,�iio, subejO para prestigiar, ,;CIll

sem atropelo e sem f'mb;t� (\ seu resoluto e dEigúllte
raças, ç;,;fórçO, as iniciat.iv;:u an

Do mesmo P;.1'::;St' que :lS- Governador Celso Rat�il'S,

�im, com Olttt'U!:i ll,� oe no setor educacion-ll. O

mclhOl'ia (io p\'ore-;.�u111 :10, clull1ente Chefe do E ....ccu-

tantd do que pcrtcnc'-' nü,,; Uva do Estado não o (1<'-

quadrO!:i nUI'JllaliS qmlll'oJ eepcinnou e muito mCllc'

O� que Vill;lUlll dcsO:'!'�ilL,,- o esqu.::cc·u, quando, d

damenle sen(l'J mun ','d'JS pondo-se a executar :J se'.!

rIU situação de .:\i�'c!t" plano de adminis"':'vill,

cquil'oco, o GO\'Cl':\;Joj<)( situou o magistério em i:(-

Celso Ramos, com ) CO:1- brar de I11cre::ido relevo

CUrso do pe.ssual Lccnko da Agora mesmo, ;:>') l'�:;Ii.,ru-

Secretaria de Educaçã) ,! turar os quadn,s �ll' f!m··

. Cultura e a cQlaborai!:ln clonalismo esta(in�, PHo'_

decidida do t:�ulnr 1.t(juC _ cupou-I:e prath.m!armen��
la pasta, rce;tl'uLurOll .:JS com a posição do prelt·;.-
diversos selares do 'lUl.;!.s- sarado, cujos .,e'lcimcn�-:"

\Crio prima rio, assi:1,1Inll- terão as vantagcns 'Iue t'�

do-lhes posição clifln:da e demuliS servidores pubiiec"
!unçào especifica no f'u:,l.. vão obter, Jâ () :JlOfe"S,_H'
]lu público, alem de, qlle niio vIvera das trti",,]ha� ti)

l:'Ssegurou tôdas as g,l,'o,n- orçamento do Est-l.dG, milS

tias e vantagenli a que fa- terá remuneraçáo com:;Ja�
, ziam jús os i)l'ofesSÔ1'cS e);., tivel com a dlg!:1ldati� (\\�

tranumel'ârir.s e dlad.st.u', sua função e cam .J ní,'-:-,

Agora, cuida da inJtaõ,,1- social a que, :,e '.:'Lu ) r;

cão de novas escolas c !!n;- elevam a grand�za 08 :,U'l

llO.s escola�'es, qu'� �,)r:to missão e o grau d_1- M.a

aparelhadas com maWdal formação técnica, A Râ(!i0 Nereu R'amoS'
didático ao nível dum 'ê!X- Assim ressur;e S",-,lt?- de Bll1menau or(!,�tcu h·-

ccleute sistema educJ.ci1- Catarina para co!(.c;:;r-.>.e menagem a Conpauhi:t c\!,)

na!. Erguem-se já, por te,- na mnguarda de ,mtr"t BalHlelrante,. Santa JllUnt,

das as rcglõcs do ESlado, unidadcs fcd�\';t�i�'a" �'- D'Arc, por SUa pll1'tlc�l':-

novus predios esculare;;, t;�- tuação que já desfra1áta ção ativa na Cnmpanha de

PecialmcnLe gnlpos C' ';'�_ há mais de '11Z nos, Ill'l,� Comba'.e 110 Câncer, :'jUl A Campanha da bolr. p

COI�'l reunidas, que 1)oJ�- que perdera lles'w que, ma; vem f<el1(lo cncctadu ;J;:l,t da boucquinha, vlsa;:I,"

slbilit.rirão ao ensino pu- compreendida n tmplJl':ar,- emiSiSôra, despertar E!. colaboraçl1)

����l�a�;��sr C��ll�S���:��I�: ���nod:et��U:s:���!\IP�r�;�: ro;���l;!���asea�\�:�:-���',�� ����:�� ����e.o ;::;��llle:�� gU�I' �����I�e��_���l l�:'raFi� pq�'" P\'cSiúência f01 c�-

;::":ca��d���t':"�.��n:, �;�,; ���>o:'á't��:," ,,:���'z:':�� ��n;;�,;�::�n:I:,: [::J�':;�;' ;�n;;�: ��'���:: :::�:�;� ��::,�:"o��:,�:'lo �::;g�9�� ��',':'�� 'a,�':;c�,n�:,:e 3;'-
Ionl1ado leenlca e civic�. gul'ar entre os Silllllltos h;lvcr �e deslacad!") lia t'll- nha!>, tud ... ""s�-á sendo �'l!U- ;�l'el:ll(lent.e da DlvJsão Sul- ' ���\;��'Io p�l:bell�o�I:�jt��h���
melltc, sem o conS��o."lgt- instrumento:> de· .::atequesc trega de malar qUl\lltldv(le nid,o na:'ft a Camininhu de Americana da Irn'e.h Ad- com n(alldato ,le � a',�.<

;:���,�;��':�;:�:;?,�:::��� :::i��:��:::����:�;":;2;:�:'�:: ��\M;rr�:���:::����"(:,o
S""";";"lade ;:;�t���,t,�;(f�l�n ��'nq��� ��������,SIL�;:'���"�U;;

11.0 all1plu c .. elc�Y�,�l,� 'Jojc�. 9)aiO�' l'espo!lS::lbili(.hl.�;� �2C- Dl\ BONfo�QUI N\ IA
'
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A Câmara Brasileira do livro home

nageará o livreiro Aristides Tho'11é
�la 24 dc lIu\'cmlirll, a� l;ileira do Livro. NC�'"l upor

1!),30 hora:;, no AUlLO,H,)'tcl tunld:ule, {'nccrrall,!.... :,<;

Clube (R. FJrmJsa, 361 fesUvidad."s cta "S ';'

7,(' :lndu.I') reuL',mr-,(!-j l'

tradicional jantar d'; CU),"

fn;tc�nh::lção d<Js ed;,:I,n�<'
e IIvn:lros' anualnle.J�:J pru
lllovi(�() pela Câma.":-:, Br,,-

do Livro", l;erú prestada
homenay-!Ill ele cln·.:,"
livreiro Arlslldc!l til ll"�,
tIa Livraria Frc��a,� D'l;"()�,

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

�esignados OS mem�ros do Conselho
Estadual de Contribllintes

FuI': 111 dc::!i�I)'\('o" p('!:)
Governadur Cell;O Ramo

os membros (1::1 Oon�':Jl-C,J
E,:ta.du�l de COntribuil1' �",

Etit-::üu, V�riato Soarc< n ,�

nre""'nbn'e dn F,'der:lt:ii"
do Comêrcio Heitor du l�

"t'umellt.o S!ei\'c". r:"Tt'l'
eel'lt.",ntc {lo. Fctleraciío d;j�

Avmci:'lçÕes RU:-f\i� de S.:r,

.a Catarina,
Paro. ,�tl,lcn!l:'� de C'ln

selhciros, t1'.mbêm
'll""<bto ne 2 anos,

ordem, HE'lvi{\lo de ça�t!'o
Vel,oso, Lujz Helll'ique Bup
tl'Sta, Fl'ancl ..co rJ,)uve I,
Ju.lme Men(l('�, Ft'anl'i��:l

rI''''''

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C�uz e Souza
(Final de uma poesia declamado pelo autor por OCO

s.ôo do 500 aniversário do falecimento do ooéto. em

sessõo comemorativa r.eot izcdo pelo Instituto 'Histó
rtcc e Geogró'iicol.

o poeto sofrera em vida ógros tormentos;
Foram d€scamunais 0S seus padecimentos!
Porém, devoto da Arte, êle jamais descrê.
A!é celabro o Dor! Eis a razôo por que
"

entre roias, pedradas e metralhas,
'Ficou gemendo, mos, ficou sonhando.

X
X x

Veio o Morte e fechou os portos do Despeito,
Do Inveja, do Rcncôr do �rist'8 Preconceito
Do Côr) - cetebrtscndo o brovo Que 'Illtó�o
Pelo grandeza da Arte, o qual profetisóro:

"Qecnco as níveas estrelas inviolóveis ,

Doce vetósio qve um Io:nr r-crromo,
Nos cfcreíros azuis ilimitoveis
Clamarem tudo o que o 'teu verso clamo,

Já terós para, as bóratras descido,
Nos cilícios da Morre revestido,
Pés e faces e moas e olhas gelados ..

Mos os teus Sonhos e Visões e Poêmos
Pelo alta fica roa de ércs supremos

'

Nos relevos do sól etemtscdos!"

ANIVERS .. lIO

CARLOS LUIZ PAIM

Festejou ontem idade novo o sr. Carlos Luiz
Paim, funcionário do Cio. Telefôntco Catorinense e

pessoa bastante relacionado em os nossos meios.
O aniversariante receoctonou ramigo!:i em suo

residência com um coquitel.
Ao jovem sr. os teücttoções de "O ESTADO"

Sindicato des (ondulofes Alltonomos •
de VeíCJJJes RedDvwtos

.

A presidência do Sindicato dos Oondutores autcno
mos de Veículo Rodoviário de Florianópolis, leva ao co
nhecimento do.s interessados que foi aprovado pelo sr.

Dêlegado do Tr:abalho de Santa Oatarma a. proposta pa
rn a elevnção do imposto .sindical, de CI'S 100,00, pnrn
CrS 300.00, n partir de janeiro dc 1962. conforme ofich
na 33-!lB, de 22-11-1961.

'

A clevação do imposto sindical, aoranje os seguintes
llllmicipio:

Florianópolis, São João Batista, Tijucas, Biguaçu.

��� ��;:.� �;��:�:�n�:�t� :a::art�r�ho��fe;:st;�Z�I:;:�����
jF'lorinnóPolls 22 de novembro de 1961

Fita/./no Alexand.re Pereiru

Presidente.,_.

---

7 _ A senhora MUt'!"ne Leljol'tt'lien"
chon Mussí festejou "r{iver" l;).0i dia uü

p. passado.

o 2dilo cultural a em

b:)iX:�d:) indj�'):f l'i) Rio {!,�
JRncll'o S1". s] f\ . Das vrst

toU reccnt em-ute Slllvado�

Club agora reune8 - G Rotary

iRAlC -para seus almoços e jantares no restan
rautc do Lira Tenis Clube.

PENSAMENTO DO ElIA: Os

comumente são partes da sabedorra hu-.
ccont.• du l.a l'fÍg.)

mana:

Fred - Z'umbí - Meío QuHo - 'e Gilberrto -fi(llh�

IFESTIVAl

outros ele rec l signif:caf!o.
programo Campeii"o de Audiên"fo "A MOR� O'fi) abarcando (\ probleruj ">n

todos Os ",ens POll�:)� e

O ES'P"ERlfÁDOR" ao Ródio (Guor.u:jó de rFloriahópdlis. suas oon�eauencill<;, ((:m,
o oovõni., oa Esla(lfl. cm

suas mà�"" mate um :e.�-
'Dia 6 de Oezembro Noi.E5J"....·DIOID:A.IF.-A. C, - trumento de tmiJalho c.te-

TE'AlfR'O Ál'VARO DE CAltVAoLIHCi) e P.olco-'A·udltó-
qUado à", suas necessicade,
e alie virá contrtbuu-, ,1,Jj,
(ro do .oreno geral ti.., Ir')'
vôuno para dar fi ::::l.nt:l
C3tllrlna lima posiçh..� ",O!

(Iestaque entra as rlem:,.;�
Unidades (!n }o�·edeTaCi'o).ZUMBi

.

_ intégl'ant.e
da famc�a equipe de care
cutnne.

.

IÍ'O -do �"'Ódio 'Guorvjó

OS IINGRESSOS b. ESTÃQ) .;. ViEH'DL "'� PQ)RTA·

RI';" D·A '''PION-EIRA''

Tabela
-

de Pagamento·d;Mês 1fe Mo
vembro do corrente ano na Delegada

fiscal do Tesouro Nacional em
Santa Catarina

CASAHA ou SOLWRA

use

REGULADOR GESTlJRA DIA 16 - Ministério do Fazenda, Ministeno do
Justiça, Poder Judiciário, Tribunal de
Contos .s Catedráticos do Faculdade de
Direito

DIA 17 - Ministérios do Agricultura, Trabalho,
Viação e Educação.

DIA 20 - Ministério do Saúde e Acôrdos.
DIA 21 - A"-entcdos Definitivos
DIA 22 - Apcsentados Provisórios, Solórío-Fo-

m"ílio e Adicional dos Anosentadas que
recebem pelo I.:P.A.-S.E.

DIA 23 - Procuradores de Ativos e Inativos
DIA 24 - P:msionistas Militares e Provisária�
DIA 27 -- Pensionistas Civh
'DIAS 28 e 30 - Procuradores e tedos os Que não

DEZEM���berom nos dias prÓ{!lrios.

DIAS � e 6 - Pagamento de todos os que nõo re
ceberam t.lp t!ios 'tabelados

�DF ___._ Florianõpolis,"13.11.1961
Wolf·cr Goullltt LCaldM
'Delegado Fi'SCCiI, _

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

Para a Iímpezc �rofunda dos poros

Leite de Co/oniQ
é Ins/Jbstltuível!

�

A DiretOI'io de Obrm Públicos do Estado av;isa
ou::, está recef.,endo insc�ições de firmas interessados
.'0 exeçucõ!"") de servico topográfico e CQdosfral.

As firmas dev�rão apresentar pedido de inscri
çuo, enume'rondo os serviÇ0i, ng gênero, já execute
d0S e. tra rio GQ �lhDRegiDnol de Engenharia e

do I.Q° Regiéio II>

.onde pôde tlC('1l':1::\nhar 0<;;
trnbanio; o:h e-ntro d'�
Estudos Afro - o'rtentn-s.
Em cOnferência proferida
'na nova sede fio Centro, i}

sr. Da.� elogie!1 a atii.lIde
elo Gn\'PI'f'."l brasnetro pe

k c!-'!nbclecÍmenLÇl de la

Ço" djpJ()mfli"lro�, ee-on-srnt-

cox e cul_u1'fti� com o I,

rio nfro-nstajjco. Rcren:
se ii. l'comunidade de in

teróSllcs" ctn.� tlnçõ{'� �I�.
bdesenvolvlr! .. r. o sl1b!inh�
a necosstoate de njud1
mutun cntre os ora-os f�·

cóm-frl'll1,'dos d; A.'frl('1
Latina.

()S�'A.LDO MIU,Q

,
A ELFFA VAI INUNDAR DE LUZ A PRAÇA E

O JARDIM Vão em ritmo animador os trdbalhos po
ro o instalação do novo a modernissima iluminaçõo
do Praça 15 e jardim Oliveira Belo,

Enquantc, no Sopé, obdecendo á planto em exe

cucõo, fabricam-se peças" paro dor maior altura aos
bonitos postes ornamentais que circundam o jardim,
àqui na Capital obrem-se valos nos locais onde S2fÕO
calacodes poro '"rjue sejam os cabos condutores de
luz embutidos em canos, como mondo o técnico mo

derno.
A colocação dos lompcdcs da porte externo do

jardim e que circundam o praça ganharão também
altura suftctent e onde globos tres vezes maiores do
que os atuais serão postos

O jardim do pracinha onde está assentado o está·
tua do coronel Fernando Machado será também otin
gida pelo novo sistema de luz de mercurio. I

É bem que se previno poro evitar opiniões des
coocertcntes dos "palpiteiros", que entendendo de

tU?O nado sabem, ou.e. enquanto o' serviço não ficar in
teircmenta acabado paro. ser inaugurado oque se dará
em fins do mês de janeiro de 62, será instalado uma

ilvminoçôo de emergência, poro não deixar o praça
os escuros.

.

Nõo confundam, pois o iluminação provisório q
com o que está sendo montado com todo O capricho e
mUito técnico.

Florianápolis pode orgulhar-se de possuir dentro
de pouco tempo, em suas principais arte rios bem no
seu coração e de seu bonito jardim, o iluminoçôo
mais farto E mais brilhante do sul do país, dentro do
que há de mais moderno no sistema até agora conhe-
cido. •

Aguardamos pois essa promoçõo á cargo e res

ponsabilidade do Elffa como o cprovoçôo desse qron
de amig� do Cidade que assim tem se revelado: o sr.
Celso. Ramos, Governador do 'Estado.

"A 'MOVELANDIA" Original no ooresentocõo
e no nome.

"

O novo e elep'onte estab21ecimer1to comercio�
_

A MOVELANDIA fOI inaugurada terço-feira, dia
:LI do corrente e está instalado no Praça 15 de No
vembro, nO 24.

O ato de inauguração contou com o pres<!nçJ
de autoridades representantes das classes comerciais
e industriais, imprenso, rádio e convido90S

A Casa de estilo .mod�rno, trabalho n� ramo de _,
móveis estampados .;l

, Ao seu proprietórlo, sr, Onildo Silva. noss� cum:
R"riTíte�toS. /;�l.�·,_',:��,;!,?�,:_t::'�' --''!');.'' "t:'" :� _:: • �_...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREVID�NEIA SOCIAL Centenário de Cruz e 'Swza
Colaboração de A. Carlos Britto.

rendo em vista o pedido f�rmulodo por um lei

( desLc coluna, vo.�os dor hoje, alguns exemplos
10 'lc:;10 de beneflctos. ..

de c010 Cálculo ?e :Auxili�-Doença: (Art. 90 do Reg.
I do Previdenclo Social)

Gero Determinado segurado contribuindo desde .

1935, ofost?do do serviço e� 1,' �O.1960, ié�!j.
!�� nos 12 últimos meses contnbul�oes nas seçum-

,�b�s:S: 10/59 a 4/60 contribuiu na base de ..

CS 10 000,00
D� 5/60 o 9/60 contribuiu na base de.

C$ 15 000,00

Imensalmente. glorificado está sendo, no Brasil,
o nome de Cruz e Souza, com O que muito se ufana
o terra cctortneose. Em Florianópolis, govêrno do Es
tado e Academia Cotarinense de Letras aliam-se pa
ra realizar grandes homenagens 00 mavioso poeta
simbolista; no Rio de Janeiro, o Centro Cctorlnense
institui um cursa de conferências, convidando paro
efettvó-lo nomes em evidência no mundo das letras;

-.0 Academia Brasileiro de Letrcs rende- lhe homenc
gem pela voz autorizado de Álvaro Moreira e a Fe·
deroçõo dos Academias de Letras do Brasil prestcr-

I lhe-c, nos dias 18 e 25 do corrente mês de novembro,
justo preito aos stnçulorcs méritos do oedo cctonnen

se, pela voz dos delegados do Academia Catarinense
de Letras junto 00 referido sodol lcto.

I No dia 28 de outubro findo, teve lugar a posse'
do d.esembargador Alfredo de Cumplido Sant'Ana, do
Academia Carioca de Letras, como delegado do rnes

mo junto à Federcçõo dos Academias de Letras do

Brasil, sendo recebido pelo dr. Othon Costa, emtnen
te vulto dos l-erras nacionais.

Sendo Cruz e Souza o patrono do cadeira ocu

podo pelo desembargador Cumplido de Scnt'Armc, no
Academia Carioca de Letros. toi a respeito do vetor

tnrelectuol do poeta catarinense, que 0\ recém-em
possado no delegaçõo em aprêço qula fczer o seu

belo discurso de posse, rectmenre magni1 tco peço
literário, orquttetodc e edificada com aqueles primo
res de eloqvêncrc a que o moderno estilo de fazer
conferências, álgido ,z desprovido dos arrebatamen
tos próprios do mais dificil arte do palavra, too' ) nos
desacostumara .'

10/59 o 4/60 -- 7 x Cr la 060,00 - CrS'

I 70 000,00
5/60 a 9/60 - 5 x CrS 15 000,00 - CrS.

os 75 000,00
Total recebido nos 12 últimos meses CrS
145 000,00
CeS 145 000,00 -;- 12 - CeS 12 083,33 (mé

dio dos 12 últimos meses) Cr$ 12 083,33 X 70%

CeS 8 458,30.

ACREg;lt?I��� o9�/�O ��io) '" 12 _ 25 qru-

pOs de 12 contribuições.
V,lOR DO ACR!SCIMO:

I % do salário CrS 8.458,30 <- Cr$ 84,60
c-s 84,60 X 20 CrS 1 692,00 (Art. 91 do R.G.

P.S.l
CrS 8 458,30 mais c-s 1.692,00 - Cr$

10 150,30, que cor responde ao valor do ouxilio-do-

ença CÁ��UE�C��d�':��S������RIA POR IN.

VALlDEZ" (Art. 46 do R.G.P.S.)
i Tomando n exemplo acima, o secu-odo ao

���e�o (�6�ílitO;��ee���b�a;a fIo�ee::�d��o.i:
ler� o valor majorado de Cr$ 10 150,30 paro Cr$

to 573,30, isto é Cr$ 84, \60 X 25 - CrS .. . .

�15'00
x CeS 848,30 - CeS 10 573,30 (Art. 49

GP5.)

tE NOTA:

-- -- --

. ,
..

'

,

i
I Bento Tonila, sentindo-se doente. pediu lilên-

to
potrõo poro ir 00 instituto trotor-se e requerer

b neficio o Que se julgo com dlretto (ouxilio-doeo
( Este lhe foi negada sob o alegação de que elo
stcvc curcda, fôjo que foi ccmunlccdc 00 seu

. t�?nOd�or., &:��nt���i�od:n;!m� �:�ii�i�o��d�;��
el��:�ou�� ���ti:�!Ofoi submetida o exame médi-

·c$ e pelo 2Q vez foi considerada perfeitamente oo

Poro o trabalho.
,

, Qvondo Bento voltou 00 emprêgo, havia decor
Ó mais de 30 dias entre o pedido inicio! do bene
cip e o 10 negativo do suo concessão. Para suo S\:Jr

rêso, o patrão mondou-c embora, sem lhe pagar um

tlÔO
de indenização. Achava o empregador que ela

via rompido o contrato de trabalho, P?is deveria ter

gljlardado em serviço o seu novo pedido de exame

lPé�ico. O foto dela passar mais de 30 dias ofcsrcdc
ilo [trcbolho, enquonto aguardava reconstderoçõo da
!l290tivo. do instituto, constituio justo couso poro} r e-

�iSÕO do contrato de trabalho. -

; incontormodo com o dispenso, Bento Tcnilo (J-

!eIOU poro o Justiça que entendeu, através do TRI
l:JNAL.5UPERIOR DO TRABALHO, que o raZÕ0· es
OV{J 'com o seu patrão, sob os seguintes fundamen
tos:

IV _ Benla Tonilo nunca 'zstêve em Auxílio
Doénça pois o benefício havia sido negado desde o

pedido inicial;
20 - nõo sc apresentou elo ao emprêgo quan

do lhe foi comunicado o indeferimento, contimuan
do afastado do serviço durante o per iodo em que a

guardava o suo reconsideração;
3° - a reconsideraçõo lhe foi desfavor6vel, e

�esmo quando não O t.ivesse sido, não teria no coso

efeito suspensivo, de modo que o suo ousencia no Realmente, cada 'fez mais os .,i'foS sõo go.,e,no

trebalho por mais de 30 dias, determinou dentro do dos pelos mortos! O Positivismo, em muita couso an

que estabelece a Consolidação das Leis do Tr-abalho
. tecipou-se 00 Espíri�ismo: no compre.ensão, que estio

a rescisào do seu contrato, caracterizado o foto co- mula nos homens, o respeito do excelência da cultu
mo Abandono de Emprêgo (Vejo-se processo T S T ra; no disposição à honestidade 0.2 00 rigoroso cum-

482/59) primento do dever que lhes inculco e em outros inÚ·
meros facetas do 'r-m e do virtude, com o circun�
tància notavel de que os positivistas nada mais espe
ram depois do morte, praticando o virtude comple
tament� desinteressados de suo futuro situação, em
bora o Providência Divino lhes venho, paternalmente
mostrar, post mortem, que isso nõo é possível, outor
gando-lhes, em consequ[nciÇl, os benefícios o que

fi,lcrom jus por seus próprios méritos, pois o que va

Ie perante Deus é o prático das boas obras e nõo o:.

rÓI·ulo:; de.la ou daquela religiõa, que adotarmos.
Voltando a Cruz e Souza: ainda outros signifi.

cativas hamenagzns estõo lhe sendo prestados; entre

as quais o publ icoção de uma biografia do pceta m�
gro, escrita pelo acadêmico Raimundo Magalhões, a
cargo do Editora dos Américas e o primorosa edi�

çâo de Aguillar, dos Obras Completos de Cruz e Sou
za, comemorativo do centenário do poeta, cem Orga
nizcçâo Geral, Inlrodução, Notas, Cronologia '.2 Bi
bliograHo, a cargo de Andrade Muricy", como noti
cias.Sontos Morais, em suo G:lZetilha Literário do Jor
nal do Commercio de 26 -de outubro último. Feliz
Cruz e Souza! Pelo carinho que hoje, em '�·spírito, re

cebe de todos, pôde provar que o Espí,it-o é que .,i.,j
co, a carne paro nada oproveitar, como ensinava Je·
jus..

Não somente o estudo realizado pelo desembor
.

gado r-acadêmico, em relação ao simbolista que todo
o Brasil exalto, nestes semanas consagrados o co

mernoroçôo do centenório do seu nascimento, foi um

dos mais perfeitos e elevados, mostrando-nos Cruz
e Souza em tôda o realidade das sues grandes virtu
des intelectuais, srn flçgronte contraste com os cer

ceamentos que lhe imp.ôs o preconceito social, por
vê-lo negro, sabendo-o fili'lo de escravos, como tam

bém a declamoçõo dos maravilhosos sonetos do ex

celso vote, soube Cumpido de Sant'Anna fazê-lo de

formo tôo bela, que o assistência por elo ficou arre

batada" conservando-se numa dessas atitudes de êx
tase intelectual, que há muito tempo nõo víamos nos

tertúlias literárias o que temos comparecido.
Uma verdadeiro festa de arte, o posse do emi

nente homem de letras, como delegado carioca junto'
à Federoçõo dos Academias de Letras do Bros!l!

Além disso, coincidência singular verificou-se,
no oportunidade, entre a resolução do desemborgc
dor Curnplido de Sont'Anno, de substituir o elogio do
acad{mico-o.quem substituiro, na Academia Corlcco
de Letras, como é de praxe, pelo estudo que fez do
poeto simbolista, patrono do cadeira que ocuoc no

mesmo Academia e o circunstância fortuita, aparen
temente, de se realizar o sessõo de suo posse, nôo na

"séde do Federação, que estranhamente nesse dia se

encontrava techoda, mos no Centro Cotortnense, pe
ra onde-rodos os comparecentes se dirigiram, o' CO(l
vire do.Dr. Max "reveres de Amaral, seu presidente.
que fôro assistir à posse do Dr. Cumplido, a convite
déste seu colega e amigo.

Como se comentava, o sofdc do Centro Cata
rinense, entre os acadêmicos oca lá compareceram.
"cada vez mais vivos sôo çovemodcs pelos mortos",
segundo o expressõc , crtcdc pelo Esçola Positivista,
cam:.b se:ntido exoto de se tornarem guias do humo
ntdcce. pelos nobres exemplos de vida honesto e fe
cundo, legados aos pósteros, os qrcndes homens; sen

tido exato, no verdcda, imqs que hoje em dias pode
ser ampliado até à evidência, cientificcmente aceita,
do intervenção direto que os desencornodos têm na

vida dos que se acham ainda no pélago do carne.

Podemos ver, então, no foto, o apego qu� Cruz
e Souza ainda conservo pelo terra do seu nascimen

to, ou talvez o desejo de demonstrar gratidão 00 Cen
tro Cotori'nense pelo iniciativa que generosamente
teve, poro com o Poeto negro, de promover tõo signi
ficativo curso de conferencias, o respeitb do· vida e

do obro de Cruz e Souza, pelo c�ntenárjo ·do seu nos·

cimento.

uara fazer nuus dm;e o seu lar ...

açúcar TaMOVO
A pureza c a alta 'lu:.didadc do At_;úear T_HI"yn
fil:l.('IJI"doc.�.� c bolos uiuho mil is gO,;lO�O�

EXPERIMENTE Esa �;:EIlA (OM ACUCU IAMOYO
IUI"I ....H.\.s UI. n.1I1! l"il: IIIOI.I'IIU II ll..l�'O):

201) gr. de lubú: 100 gr. de '\.:LÍear l"A"\luYO;

1 õvo: J"il.�p:l'" de um li,\1;lo: 100 �r. de
munb-iua c I pilaJillba de ena doce. \Ji.�'lll·('
lU110 (' lIllJlI.�·1' bem. I-'<),:a pequeno- hol nho-.

coloque ('III Iôr.nu ....
untada. Piu-clnr com gGlua

de õvo. Leve a fpruo moderado alé dour.:!..1

,

açucar
POUCO. poucq ADOÇA MUITO

Pl[rtulo �Or.GM!fI da RfI;nadGl8 Paulista S.A. -10 ms fillet.llaefio de aclitar

.
t

j
Rua Fo�rnosa, 367 - 1&." a.nda.r - �ào "::'aulO

'.:r:� -1,00. vê ·"iC c da�a·

Flori·�:�úpOIi5, 20 de illll�v
• ie \JOI. c t :i.ssina".tlo"·'·

i-'P. I"S.�.) ,'.::ty Pereira :io

L'cimcn;.ol\. '!'e.\:::J1l,'·

nIHt.:; Wanderley M"nGc1

da CÓ$tõ>. resicl'-:llre em ::,\,

[;0 G:·ande, FI"3.p.cisco ,\'.

sili R:lmos. rua, Trai!.:!1{J

1!"Jonte·pio dus F'uncion.l

";'):; Público:;). Id').!! �l)

ManClcl Pereira. resillen',�'

em Saco Grulide. Agcnor
F'rancisco Go',i.<lrt, r'):·;i�

de:ntí! em Sa.::o Grand�.

Vi; ai Xavier Goulnrt, 1·('

sidc..nte em S�co Grano'l.

Venício PerClra Machad '.

ru:;, 1\1 istides !,'bo. IDO··.

I DESPACHO Dl!. FLS. :�':

!-. Citem-se J$ cÓnjm;·'.<
p"",-n1 a audit"mcia de con·

I';'i:::.çào. sendo flue ;1 r'

l.h):· edit:ll, com c. prai\,) .le

:'.mta (30) dLJ.l>, por ,1'.,.3

'·t·:,:es !10 jornal "O EST,\

DS'" e uma no ··Diárb .;,.

r,. ial do :b}stUQO'·. va!.!i1-";·:-O

dita citaç:io para a con·

·:.tação. Em 20-,?-(i1. '.��'

ESTADO DE SANTA CA�

TARINA - JUIZO DE DI
REITO DA VARA DE FA

jM;1L'IA Ei !SUCESSOES -

EDITAL DE CITAÇAO DE
AUSENTE EM LUGAR IN
CERTO

EDil AL
pass:uldo a viver em CO'I·

etlbinato. com êle, tcnd'
mais tarde o abandnn ...Go

Que Ignora no certo. 0'.:(1

,t mesma S� encontra.. Qu
�ell1eihanLe I"ato ocorn�1

aproximudtomenle, em di:'·

do mês .dc I"evcreiro (11

ano de 1960. POI" eSl�. fu··

",a., a suplicada trans� :'.

J!u doi_; preceitos que .II·�

eram imj)Õstos por lei:

praticou o adultério c ,,

bandonou o lar con'ju:;al.
Em face do 'exposto c.:u'
ao A. Pedir o seu des(!1I1�_·
c' ,)11 fundamento no ,c:·:

317 do Códlg".) Civil. ns. T ,.

IV. dlspens�njo··.se o !lh·,,

ri de separaçao de COl"pd:::

1.,}1 vi,.ta de .,A e1>tarem ,IS

I"'onju:Jes sej):\rnuos de f�l_

to, pedindo c,:'� n l11e,�,:1.1

seja citada por edital, �0 1

o prazo de trInta (30) :li I�

a fim de comparecer

au{;lêncla p�·illl.['·,il1.ar

jC'Clulic c, 'Si ,:,0 COC\IXI."

recer, Que fiQ.le citada !).'

ra contestar o feit<l nos '�ez

taHlbém para n eOllle.;l.�

(::lo da petição e re3p'�1;d"()
desput;ho cm seguida tl";I . ."S

cl"itos; (PETIÇÃO DE _:'·i.S.

2) : ··EXUlO. Sr. Dr . .T'Jil de

Direito da Vara de 2:t!11!·

lia e �ucessões. .'\bela�·do

I!:ugénio Martins, bra!:ii!l'l·

ro, casado, militar refo1"�

mado, resident.e nesta cu

):'ltal, por seu advogado a

baiXO assinado. vem nlui

;·npEitosamente, expor
pl:l:al requerer a V. EX,;i:\.

:.: seguinte: Que tem ju;,�o
'" L tj�vantes motivos iJ.l�a

I' \..lll(iver ccnt.ra :;U'l. V·

pr ta ;,laria dll Lurdes !,h"

El�S. uma �.Ç':io ordin:.inu

de .j::;"pILt r.ú decurso da

qual !il"".)'laní: Que o '\

casou-se com a R. no dia
�l dE· (fVelll)Jl"O de lJ�9,
s('].) (l l"",glln� de comunh.10

dr cem" I:'X stÚldO d�·'Cl

ü(lIl·,C,:·li() (.r.:J"ro filhos r'e
n:...m�,. fI.loeiarêo Mo,r .1:1�

Filho, n:tS1;l(�O nu dia 3U (1,
uuril de 1949; Berna.':dLh

Martins, nucida no dia 24
de abril de 1951; l\brliJ
SalJe!.te Martins, nacld., no
dia 26 de outubro de 19:j:.!
Dutom Martins, nu::.cido

1:0 dia 26 de junho d\!
1954. Que após viver e:·,l

C'.vln[)anh.ia do sup1ic!tnt�
por 11 anos mais ou meno,>,
a suplicada, sem atentai·

para. sua condi'ião de :)"J �

sada. e em se furtando ue

cumprimento de seus cil>

veres cOnjugais, passQl, u

ter uma vida desl'egt·uq.t.
praticando o adultério. !\

!;l�gllil;, para. ,arremata:·

seu desvario. <abandon0u
em compallh!a de se..! a�

lTItI'Ilte AQemar Mdnuel
Pu"Cira o lar cOllju;aJ,

o DOUTOR OSWAL
DO AREAS HORN.
Juiz de Direito da Va
ra de Família c Suces·
sões, da Comarca de

Flo,llunópc.s,· Capii al_
do Estado de Santa

Catarina, na forma c1J.

lei, etc

.',��-
; ; CLu8E

'6 DE

--:::;1
RECREI) �IV() III',JANEIRO

E.STREI7Q

rAZ SABER aos que o pt·�_
sente edital virem -6u dC!(
conhedmento tlvercm (ex

pedido nos autos n. 1.551.
registrado a lIs. 49v., d()
Uno n. 4, de' Ação de De.:;�
quite Litigioso, em que é
autor - Abelardo EugéniO
Martins -, e Rê - Marb.
de Lurdes Martins -, que
atendendo ao que lhe foi

requerido· pelo sr. Abelar
do Eugênia Martins, qu�
afirmou estar a citada em

lugar Incerto e não sabi

do, pelo presente edital.
Que sel'â afixado na sécl3
tl'::4Itc Juizo, no lugar cJe

costume, e, por có,i�, p\:.
bIlcado por uma vê:.: n"

"Diário Oficial do Estado'.
e duas (2) vêzes no jorna:
"O ESTArx>", com o pra.
zo de trinta (30) dias, ci·
ta iJ. - Maria de Lurde>!
Martins -. brasllena, ca�

snda, e residente em lugar
Incerto e niio sabido, paN
que compareça na sêde
deste Juízo, à Praça 15 d2

Novembro, n. 12, às 14 ho
ras do dia 29 ele dozembm
de 1961, data em que �err.

procedida. a audiência. de

IbncllialJãO' daI presente
,�t;i\.o de De:;quítc Litigi(.\�o,
�elldo que dita eitaçüo va:e

Pl"o�raJlla Puro. aMes Je .Novembro

D,iU 5 (Domingo) MANHA DANÇANTE.

O,;,;",-aldo Aréas H !fIl·'

n.."!:,t (Jlle chegi.l� V' •. ,1".;-'(.

,"��o ,lc t···1 '" roi"'''

.oudos e nlnguem passa ale·

I.!,!· 1f,'1.UJrallcia, "�".,,t. l x·

;.., .�Iit· o prc::.en�� eJ:'t.u J';'

j. 11l:l da lei: n·�:!J ;:;.1·-

;·i,ta ciu;.: 'It

rlanópolis, Comarca de

)·.;;al nome, Capital do :r.;�

t�do de Santa Catar:n:l,

�.,J" dez dias do mts de n� �

'.'t'mbro do ano de m!1 nç

ncentos e sessenta .:!' l!·n

lJ.u�1l�6U. Eu, Eserenll'�

Juramentado. o datilü�.w·
lei c subscreví. E cu. ll:�

('l·ivão. o conferí e Hth,j�

crevi c assino.

Dja 14 fTCl'eil lo'eira) SOIRE'E Abl"iIlw..n·

tuda por WJLMAR e sua orquestra de

dança.

Dia ,19 (!){lInln�o) VEStlERAL Dl�N-

ÇANTE, das 20 as 24 horas.

';� ' .. i r;ue sr� s�:�\;\rem. {",

mo determina a lei e }�

ra acompunh,n- o proeO>;;o
ate finai se'lt..enra c � J.,

CX€t:uçuo. HeC],J.!!rendo, �j

n:llmente. a clt:l.ç:io do l1r

Promotor para oficiar en1

todos as tÕI�,n"s da ação t:.

dado a est�, o ,'alor de (r$
3.lC'J().OO (três mil cluzel

)'OS1, protest.tnó,H;'c ain""\.

llOr todos o!] j>êneros r;e

provas em t!irelto adm;�'
dJ.s Inclusiv'Cl juntada d,)

novos documentos, dC!Jvi
mentos sob pf'na de C;).1-

ies�o, illC]lt;r!çào de tc:;:,.,·

munhas, ete. E;;pel"D. D0f .• �

.. l"1mento l$Ó�)"e est::'".1J:
lhas e:;Ladu.lis no valor (.)e

Dia 26 (Domingo) GRAND::1: SOIR!l.;·E _

Apresentação da famosll ORQUE�TRA
DE RAUL DE BARROS, do Rio de Ja.-

NOTA: _ Reserva de Mesas na Se�l"e
tarja do Clube.
E' indispensável a apre:leutação da C'-Ir
telra SociaL

OUÇAM
Tádas os Quintos-feiras. às 21 lIa,as, R�DIO ÂHI�

TA GARIBALDI apresenta a sua no.,. otraçio "A

HORÂ DO LAR", em novo produção de Mório Dias,

com o patrocínio do organização PREVID!N:CIÂ

OSWALDO AR,�'.. :t.S HOB.,'I'

Jlli:l. de Direito da VarD Ü('
....J.!".:.� ;::. � �ttc":!t:;{:'çs, :'.\

CDl11ar�:l dI:' FlOrianópolis.
DO bAR,

� 1 ' __ •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de preferência com quintol. Interessados queiram
VI-:NDE-SE A CASA DA escrever à "Comprador" C. Postei 255, nesta, don-

RUA, NUNES MACHADO do detalhes, localização, preço e condições,

'\RATAR "ELO FONE, ---MINiSTÉRrO-DA MÃRINHr--3447.

Comando do 5.0 Distrito Naval
Flortcnóocus. SC, 17 de novembro de 1961.

COMUNICADO N° 0027!l961
O Almironte. Luiz Clóvis de Oliveira, Coman

dante do 5° Distrito Nevai, inaugurou, dia 17 os .

1600 hs. o laboratório de Prótese do Serviço de 0-
dontocfinico do Hcsptro! Novo! ele Ftortonópous.

XXX

Vende-se

VENDE-SE LOTE
vende-se tu-t rote :\ rua

:',h:,ro S:\JJes, Area lI!)f
mntros.
'I'rsunr a rua F<,line ,1el',

nirlt,21 - Fone 3145 _

·ú'.�"<t.

63S'f,\ nr Cl.ff.l f
E�TAII J'f.CI\ \ �Ii z�

COMPRA-Sf (A5A

25-11

Esteve em VIsito de cortesia Q ésre Comendo
sendo recebido ,por todos os oficiais que servem err:
rlortc.nópcus. o Brtqodetro Adamastor Ccntoltce Co-
monccnre da 50. Zona Ai! �,o.

'

XXX
Dia 15, com um "Coquetel", foram reiniciadas

se atividades do "Gclero", clube dos otictots de Ma
rinho do 5° Distrito Naval.

'------------

indicador profissional
Dr. Walmor Zomer D B . L ,\ U R II D A U R A

Garcia
l."plj.marin pf'I'I {"nf'/lItfruh
Nl1c;,..,"ar rir Mt!'rlÍl'1I!ll. d,(l
I.m11·crsida(},J co 8"(lstJ

,

'Fx h,tc:-;ln por ermrurl1n d;>.
IIfaternid:lde·Es(,,JJa. (Soi!r"'
':0 UlJ t'rúr. Of>l:1\'1Q rt..•.

(Ir�P.:II"S Lln':1I. 1�:'t Inr.. r It.,

O() ,-·1""'·1('(' (fI' C'II'llrI!1,. Uu

'llspnClI J !\Pl-�T.t;, ,:'h ttli,

(lf' J"llrll'.l, :01,'11("1'"1 dn 11.l!'"

DitAI Clr Ca ·](]not' .. Ot

Mflt.ern1il:lrle Dr C"tIO!

P,4R1'QS _ O"lurAC()�.'"

\
V(JI';N'::,·\R I;F. 'lr:"N:�ON ..8 i

- r� oTn Sf,?l rJO'l; J,l1'!{r. �

m(lt,'-'fl1ls/r""Vfdf/nUC(l

�:'I:�.\llt��II�: d�,\�fI ���� PI:
:r..OO ho-ns A,e'",le \.'OrI.

hnras n'arr:l"'IS 'l'e!dOt.'
:�n:>"i - Rf''<iI:!';n('lfI: 'ba

\(";(>npr"l Ritf,'n,�r:l':t< n, 101

Dr, Hélio Freitas
M.edico àa Malerm,
rla�p"C:lf1nela Dutra
uOI�:olÇ_'\� DE dENHORftS
P,\RTOS - CIR. ROIA

CLINICA Ct'/cu
071.0(11:1 �)alal) -,

F:/efro,co(,rwlccõ.o
COlll;ullório: Rua VictOl'
Meil"f'les,24 (ias" às 6 hs.
ftl'sidêntin - Rita Santos
H:H:\iva, 470 - ES�leito.
F'onc: - 23-22 c 63-67,

Dr. Hé;io P!ixoto

Advo�ado
Re�!1cncla _ Alnml�a
Ad1l'u Kondf'r, 27 _ CnJ;u

f'(J.,:�J, 4013 _ teldone 2,t'!2.
Fwr.lt!,j,o - R,uQ lo el,)'t
Sf'!1-j111ff: ::', _. ).0 .r.dJl.r _

R)lIJl, oi

Dr. Can:ídio rio
Amaral e Silva
AnVOGADO

MajSlstrado apo�entado.
Arh'(1'!(((ofa f'1II Geral

�sc. c RCi:: ql1a Salda 'lha

, CI:nica Geral
..:.---M',;;OICO _

1!:�!Jl'('.i:I'I, 'a ("1) Il.OH'iil4a 'c,(' St'11110rr.: e vias urjo

r",
..

ta,� .. Cur:! rr,d"al das �nfee�:ôcs n�udns c era.

I m�_.", dI) -l):lr("h( o(!ni'O�l\l"lnri' 'o em flOlbas os
."O\OS. Do"'n�'�'u do ap:l1"elho Dig'{'�th'� e do si)1te.
ma T'l'r�t3.

.Houil·;0: nall IOlS 11.:-.. 1 h,.r".· t' (hl� 143:1 f•• i :7.0Q
hfl!·a,'<. -- f":n;"I:lt,iri": B'll ",�,I('hlnl1s Mf\rinlln :;
I.o",,'n:, I{',\G da :Rua :0:;0 P�nt.1) _ F�lle: 3?46
Rf'sir!f'u{'ia:' RU:I La,crclu Cout�nho, n.o 13. ,Chá,
f'nrn.(io E;;)l,l:�h;,1 - F'nnf' 3248.

.

DR. GUERRflRO DA FONSEU
ouros ;-�O.U_V"JC� ;::- f ....RIZ -;,G,'\RÇ.\ANT,,.
('rm<;ultóri' - Rl1:\ ,Tç,i'l Pinto, 3:; _ Fonp 3S60
Re�idéu";'. - rr:ijk S�llI',iclt, 99 - Fone 35GO
Consulta,.; - (,:\ll 10 às 12 e dns 14 li; IR tll)ra.s

Receita de óC'llo� com EquipO Brlnsk ' Loude,
EXflTTi? de o1l"irtos - n:l�lz t: garj!"l'l.ntn ('om
EQUIPO ALENOL (llnico n" C�pit2n
Tr"·tamento d:ls S1n1�!tel! pr:" Ultrasvm,
f)pr:-tçflo d(' .�.mi'!drl,las nnr- pr.nr,,!,w'l mor1I','nn

WNI(A SANTA CAUlmU
Ciinka GeraJ

r.;,pn':iE N�r'JO<il5 p N!e;ni1i� --

Pt'-O�f.. api.
Ol:--elo do� fO-tQulattu _

n:ôl '>Je�,�V Jf11'\0 !lK H'lPA ....

nR Jn�t T.... \' ,Jt,;� IR�("",.",.
DR IVAN' qt.S r'JS �I ANLlRAUI

�GNSULT"IÕ,. Ou l!Ii lU 11 bera.

t":ld!!rf'1)O' .... ·"·nll1l1. ""-!luro Rame_ 2M

(Pra,1I. F.tE'h'i'lll. LuzI - Pnn.. �',-5'

lJR. SAMUEL FONSECA
::IRURGIÃO�DENTISTA

Prep��R�E�a;����6�'�. a�to��'I��d�,�.
Radiologia Dentório

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelha 16 _

I ° andar - Fone 2225
bclusivom�nte com h"rC)5 marcada.

DR. OCTAClUO DE ARAUJO
CIRURGIAO DENTISTA

CIRURGIAO DENTISTA

Professor da Faculdane de Odonto!c:�h
Run: Gerõnlmo Co{'lho - 325 ._ S:lln 104 "'_

esquina Vidal Rnmos

DR. aOLDEMAR O.
DEImfEZES

D;a, tVA B, S.
BJCHLF,R
M:t:DICA

CUNrCA DE SENHORAS
E CR1ANÇLS

Atf'nde dhí.rlnmente:
Da::: 14.no as 12,110 'novas
0"flnsnltól>' Rua Cel.
i'e::ro [.mn('<l'(), t553

OcpartRmento Central �e �fiffi�f,S
EDITAL DE CONCORUNCIA PUBLICA N° 12,

O Departamento Central de Coo-ores (OCO, de
conformidade com o art. II, item III, do regulamento
aprovado pelo Decreto nO SF-25-08-61/382, torna

público qoe fará realizar, no dia seis (6) de dezembro
de 1961, no séde dêste Departamento, o Praça Lou
ro Muller, no. 2 (fone 3410), Concorrência Público,
nos condições abaixo.

I - OBJETO DA CONCOlRtNC'A
A QUI 51 ç Á O)

1 - automóvel de côr preto, tipo limousine,
tecbodo, copcctdcde poro 5 (cinco) posscqeírcs. mo

tor ó'?, no mínimo, 90 Hp., colocodo no norte dion
teira, porto-malas espaçoso, no parte trose.ro .

UNIDADE , unidade Quontidode
II - E5TI PULAÇõE5

Os interessedos deverão. apresentar os docu
mentos menctoncfos a sequtr

I - Proposto, em duas vias, setodos ambos
com CrS 2/00 ce sêlo Estadual e mais o Taxo de
Scúde de Cr$ 2,00 por fólho. em envelope fechado e

locrodo contendo:
o) de:;ignoçõo do nome e enderece da firmo pra

ponente:
U, sspectfícccôo. o mais detolhcdo oossívet, in

ctustvc marco do material o que se p'ropõem fome-
ces ;

c) preço urutór!o e global, com a exoltcocõo de
que estão ou não incluidos os despezos de' ímoõseos
taxas, fretes, corretos, seguros, erc.:

d) condições e prazo de entrego do rnoterrot nó
IOCGI indicodo: Dtretorto de Terras e Colootaccôo. o

Travesso Ratclifit s/N., nesta ccoitor. onde seró pro
cedido o excme poro recebimento;

e} declorocõo de conhecimento e sub-nissõo às
normas cêste edital e do legislaçõo referente o con
corrências.

2 - No porte externo do envelope contenedor
do oroocstc deverôo constar os seguintes dizeres:
CONCORRt:NCJA PuBLICA N° 12 - U..quisir;50 de
um automóvel paro uso do Diretoria de Terras e Co
lonização).

3 � Em envefooe seporcdo contendo os dizeres
do inciso anterior, clém do termo "DOCUMENTOS",

�:bdt����:r�: ��;'fidJ���C�d�:, i��nd����I:�ntos com-

o) certidão da registro no junra c�'F.'2rciol ou

Diório Oficiar CJ certidôo do arqllivom"nto dos ó")
Cllnlentcs comprobatórios do constituição do socie
dade;

b) Atestado de idoneidade, passado Dor B::Jnco
ou duas firmas .ele compr ....vodo idoneidade com�r.

cio!;
c) Pr-QVO de quitoção com os Fazendas bdero!.

estadual e municipal; ,

d) Prccuroção, se fór o coso, PClssoda ó pessoa
rerresE:ntonte do propOnente o abertura dos pro
postes.

4 - Os documentos acima (ou parte dêles) po
derf,o s.�r s,ubstituidos pelo registro do firma no Co
missôo Central de Compras ou no Departamento
Centre! de Canpros Gp Estado de Santo Catarina,

S - As pr'opostbs \:Ie ....erão ser apresentadas
em duas vias, com rubrico dos proponentes em tôdas
os póginas, selados na formo do item 1.

6 - Os envelopes contendo proposto ou docu
mentos deverôo ser entregues no Departamento
Central de Compras, ó Praça Louro Muller n. 2,
nesta capital, oté 6s CotOfL.:! ho,.as do dia 6 (seis) de

-dezembro do corrente arfa, mediante re=:ibo, que
mencionorá doto e hora do recebimento, assinado
por funcionório do DCC

7 - As propcstos serão abertos, às quinze ho
ras do mzsmo dia 6 (seis), por funcictlórios design:l
dos pelo Presidente do D.C.e. e no presença dos
proponentes ou seus representantes legais.

8 - Abertos cs enV'elapes, cada um do.;; inte
ressados tem ó direito de opôr o suo rubrico nos fo
lhas dos propostos dos dema�s concorrentes.

9 - As propostos deverõo obedecer às condi.
ções estobel'ecidas� nêste edital, be(\" ç<"''TIO às exi
gências do Decreto n.o SF-25-08-6'j j'"J.JL de 1961
e demais disposições estaduais e fedE.lois' o respeit;
de conCorrências.

III -- JULGAMENTO
1 - Pelo Comissão Julgadora, post-eriormente

serô dedo rodo vencedor o proponente que oferece/
al menor preço, considerando-se bonificações,

im�ostos e é.zspesos;
,

wr
b) melhOr "'.:o condições de pogom'ento;
c) melhores condições de entrego.
d) Em igualdade de condições, serô dado pref.:!

rêncio o Qrmas estabeleCidos no Estado.
,

e) Em coso de absoluta Igualdade de proposto,
sero sorteado o vencedor,

2 - A" Concorrência poderá ser onulodo, uma
vez que tenha sido preterida formal idode expressa
mente exigida pejos referidas leis e que o omissào
importe em prejuizo aos concorr'entes, ao Estado ou
ó morolidode da concorrência,

3 - À Comissão Julgadora reservo-se o direito
de anular a concorrência, coso as propostas apre
sentados nãô correspondam 00 interêsse do Estado

FlorionÓjJofis, 4 de novembro de 1961.
Hermes Justino PotriOnOYD

Presidente

PINTURA
PI"XTURAS, UEFORl\IAS, VULGAl'II'1ZAÇJiO e

eONCI':RTOS procurem a lt,u�nA D,\S Br('l�
Cf.. f:T.\S _ Rua: Conselheiro !\Iarra, 154 _

Telefone: 3137,

DR. CLOVIS DIAS DE LlMA-
Clinira médica _. Estômago - Intestinos - Fígado e Vias
Rllinres. Consultório Rua: Felipe Sch:nldt, 30, Re.�idên
ri:"\ Rlla: 85.0 Jor�e, 32. tel, 2721 Diariamente dn� 15 á,>
17110ras.

CLUBf DOZE DE AGOnO

AMPARO AO HOME\rI

- IflIJE ESCOLHA DA GAROTA RADAR DE CRlelUMA _
-
-
-
-
,
-

t. III
�

Iluem Será a Garola Radar de Florianópolis?
(Almerlndaj 'tnvnres: are Mnrta

----..xXx.......,......
Quem será a. betn e elegnnte ftnrl�,'

nopoíttnna que "recebera (I tüuto ce (f:. •
����'<;,��Jd�u:e'a��J:�:���S?";Oi����'ll:\, •
tc :\t:1J ou' no aevcmon do Lira T. C. •

-xXx_ ,
nha,�f�:l��:!:noh::�tl���adaSl:�iv�ll�Cer��.,

ti A Garota Radar d.e Can9illlws, 'Deni.,.", rlng, conrectonado pela Srta. Nlcc P:,'
.. ��::;-Z1:�tS�J01:�1l e�:�����!:,a���.�;�c7a��;:;;�' �:���lO ;a��:�à�;el��l� ��:h�:�" ������:�"
� especialmente para a decora.ção orJgín.rd Auroa Leal Moura. •,. da festa. Este "aparelhO\': tunctonou �xxx __

. •li CO7/! 11m motor de máquinll «c. {,OBtura, p
. .

ib d c ed ti bqucnscr:��;eoráS:'�a�o� ��'l�al'ad: P,:::::�1,
Hoje .. na soei�:�d: Manl!)ltuba. scrú que. A festa será no C. A. oanós Rennuv ,, o-eira a Garota Radar de cr+cruma. Abri- Na ocestâo será eleita a Rninhn dos E,�'ti mrmtarã a festa !1. orquestra 0(' Raul df' tudantes daquele xMxunxiciPio. ,II 'os. Mari .. Luci" "": ,,[' l:"'{'CI r.;u'n!�'l .

II ���:rSi�:b��:.:.r5.a, fará a entrega da A Emprêsa "Santo Anjo da Gunnt:\",f
II t�S::iSd�n�ba:;b::: �::: S�;\,���� P::�:lf��!_ ,
,

-xXx_ mente o sul do Estado., ,
• Filrt��i�e� �l���ci�:�u��r���rl�n�I:���,iÇ�� -xXx- •
• Clube "15 de Outubro". O Sr. Ail'ton Snl- Tl"CZ�n��ai:le�:s�;e ����::,a a��U!:'��I:t ll���'
,

gado, é pOliuid,,!" de uma bonita ,'Oh'{:i::'1 bonita sandália dourada. moddo nll1('I'I.'
ti

de seJas, -x�x- (11lO na cnleados Tle!> GnGrotos fI!lr.
II PrÔr.imo dia doIs de dezembJ'o, tere-

lancou a mOd��t� �laça ,
II :����a u��d;�:���11l �c�n:l:c:��!�l'lms��:�: Mnrlsa Mosimann, filha dO casnl DI', J
• da bonita Terezinha Gon.zagn com o D�'. �::��� ��s�r:�nn�rÓX�J�:j:i:il t�i�1in:�rl�I:,
II Mig'uel Daux Filho, Os padrinho1:i no l"e� luxuosa residência de seus pais. O ('o.,
., g;�:�' �:/ncoi;�� �':\=t:;a(�:��\e! �:'��: lunista agradece a genLileíla do ronvllr •

• Sr c Sra José Nagib) Elias, scn\ rcpre- O destaca-;-�d�oXg-:\dO Dr. !ln<!()!fo J

• ;���ad'�'1�:��lc��p;n�; :l!�;� S;\l�\l��'� F'ernando Pinto da Lu:'., recellclJ inlllllC' •

• (Gennycvul Brezola; Sr c Sra Ameno!' �� �;�\��:.�.ôe;a�!�e�s.�·P., qU!lndo f{',;!�_ �

'-m--por-ta-maos·
�- � .. - - -- -,.- -i:Ú:i�i:':i:,:{;,'-

senvolvimento da I")?�r a

etc,

Quanto no f1Ol'csclm.'r,ln

carne CONSTITUIDO GRUPO DE
da pesca, interessal'.tl' !l

TRABA!,';{..; observar os objetlvo.{ ,\ fi!-

cançar, que podem s('\' :\�-

O G,)�er;l;ljl")' Cei.;" R,I- si7) d��l����� de nív"; rir

;���tnVC�I� d�a��S�n'1� <�:s�� vida do pescndor;

tCllcin SOcial consl.ituindo
2) servlco de Vf'souL;n or

Grupo de Trabalh·) para
promover ao levant.amento
de Iodos os servidol'c:;, rics�
La Sccretarla, po, l'('pa:'
tição ou serviço,
'1�p�",!n ê!.cslgnado:; mf'i.�l
br� jdO ·?.JlIPo em quest:io
o dr. Net'êu Celeste (fhiz')
,nj_ Ay�ton Nigueira C"<'f r
ê 'bIga ',Barbosa, d .. 'tendo
apresentar relatório �If:nt(o
de 60 (lias,

Temos {) quatro rebanho

porcino (lo 11lund·o co�t::I
maritima altamente piS

e :nai� ,:;c 70 milhbc�
([{! :,::_1"0 bcvino

r (!;\ta.'ll') "l'lrneiandO'
bnpor:ar ("\l"']f: .a Argen·

_A.. oper;Jç5.o cU��<'lâ ce:'
Ca de,40 miihôes ãe dóla
res ou mais de um bllnão
de cruze�ros provavelmente
�e.r. burocracia e com P:l
gamenb,,: an_ecluados".
"EOnquanto ist'o o� Sul

lJrcultores iI'I1 Rio Oran,:'!(!
do Sul e de Snnta. Cntarl
lIa deb;ltem-se com umll

c!'ise sem prpcedente;; �,,,

vlrio ao bab:o 'lreçi) do pl)�'

co vivo", ameaçanc10 uma
jle nO!<ilaS maiore� font"',>
de riquesa.

Naburalmente que <1 !'lO

lução vem do 7:ic de Jane!
1'0, a capital dos udmini"

tradorcS nefeliba!:I�.

Que se .Jb::em 'Os produto
]"Cs hru<:ileiros ante :J falra
ele prccos jus�s parI! :-leU

pro(!ut.os OU de planos e

I'ecur�n<: Que lhe:; garnntn
.

a elevação da prcdujividH
de do tri1balhJ.

A urbe pode não pnS'''IH
um dia Sem bavina n·e.�··

mo o_ue isto custe n carnE'

�angue e Os Ossos da m:)i-

oria rios bra"iteiro<; qu�
"ão exatnmelJle :1qllC?"e�
que .ainda vivem no melo
l'�lraJ.

Est.a .'l("luçao p errada e

lmpn)tl'iôtie[l.
Quem brinca cem fOSo,

:\rab" .�e quC!imando, N:in

�l"r{1 PO!' I';)r�
111.'1 (lnp .�f' n p.'1Z
social. em nOS8o"país,

Gloria eoneaçn Martins e Sr MUl"llo PI
rajá Martins; Sr e Srn sutvto Frnn('!
IE iI oornaga: p/noivo: Sr e Sra SnlYl
Gullhon IAnita) Gonzaga; Sr Jorge RI

t chard Dajjx e Ana s'íornvenu: Sr Q S
Feyez (Unifa) Hobeyehe; SI' é 81':"\ JIlfI!i
Carlos (Célia) naux: SI' c Sra Jorq{\
(Voris. Daux:, Sr e ara João DI!) (fvn
na I Mussl: Sr e Sra Na.<.!;ih IJanlr{'1

���l:7�) S�n���d / ���rL�1 (io�I;:�) F��.
brud.

'

pesca;
3) aparclhamento da r��

cola. de Pes{':"\ de Ri!1I'il.·\0
da Ilha;
4) ampliação da fm!a

pesqueira;
5) armazenamento, c: 1:

servação e distribuiçfla d,l
pescado f 5 postos de I'c·

cepçãol;
6) Aparelhamento sani

tário das comunidades J1p.�
queira�.

DO MAR

Formado pela Escola d

MedIcina c Cirurgia. do Rin
dE: Janciro. Ex-Interno do

Hospitn.l na Cambôa - Da

�,:!\_t{'l'nidadc ,Clara Ea."

�"ll1m - D:l Maternicladf'
Marinho, 2 - apt,fl {lrl1 !>IUe-Po[}re.
If'.�:)l1lna J,")iio Pinto)

Especinlid:"lde: DOENÇAS
- - 1

:,e SENHORAS _ PARTO
---�--�-_._-

( A S A - CIRURGIA,

COMPRO OU AL"oo ca�����:lt��I�m�r�:;;1id��� S A fi O R O S O 1 :�tS��T�A'R5Rg� �V�����o;e de Ouro -cI .

. l."AVO"R, MARC..'IR nhü. S (I C,� r E- Z I TO,....';' rosil" e suo Orquestra, exclusivo da Rádio Nnrinnol,tl�';.:�1�,o :{1�� TH:-
Residência: Esteves Ju- e Cinema Brasileiro E UM MONUMENTAL SHO\N.

�i'l� _. __ .. 22-10-:_ nior,52-l'el,: 2235, MESAS A VENOANA'SECRETARIA.

�Iç:$ $';<�'!t ;,��",L..,; ��d:.,,,,c , ,'·�L.�.N��i;.)�2,<�&:f!i!"t;,�."",.é.'__ �_-,-"",-�'�;'__�����=��--"",,,,""'-�_;.::"-=.�,�!f�.-�i::,lh�OifÍ���::!!�����="":�

A Assistência ao pE'sca
dor está dentro dos planos
no Governo Catr.I'incnse.
Através da l"cpn:·,:wii.o

competente, A, DiretO!ia 1e
C:\I):\ e Pesca, esti SE d,�
senvolvendo .:t rer:upcrn._
çii.o de ambu!atórilJ!;, bem
como U instalação ,1e no
vos, nas zonas pesrjt!ej:'a�,

O homem do mal' inclue
se, assim, nas coglt-ll!õe� e

provIdências goVe1"Jl�l"-ell
tais,

A PESCA NO PLANO DE
EMEROtNCIA
Hâ algum tempo, ::ol!Iol'

me noticiamos a. époeu, o

Govêrno catnrlncnse enca
minhou à Comissão Esp'�
elnl do Plano de Emerg�lI
('la, coordenado no .Tt!1"1n
l'olí, os pl'ojétos, bem como

as respectivas justlflcacfie3
j):\rn obter finanClar."H'n
tos.

O �rabnlho da udlllinJ3-

f,l'nção barrigu-verde aba,'
ra o :o:etnr de energIa, eié-

Ra felaana Mach_o, 6

T�. '4-U
florianópolis

trh':l o opl:rfier;'oam[!llto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



""andade,do Senhor Jesus dos Passos
e Hospllal de Caridade

fESTA DE SANTA CATARINA
Rcolizondo-se no próximo dia 25 do corrente.

'boda às 16 horas,. o soleníssima procissão de Scn

� Cato rina: p�droeHo do Es�o�o e da Arquidiocese
ti.? Florianopo!is, venho solícttor. por ordem do

EXn10�(llr;���s��ov�!or, C001���r��nç��t�������� e ��
115130 hnros o iim de, revestidos das insigni�s de

�\)��O Irmo(lckr(.le e o e!o. incorporcdos, tomarem

)Orle Jo melKlonado prestlt,o em honro à gloriosa

�(Idr��,i\:�:;�I/)liO, r-ru 21 de Novembro de 19{,]
ORIOI>< A. PL"n
Modofmo do Divino

--Si-voc�éh-ef,e"'de'TaCl1íljo--�--
�'--

\, penso uov presentes paro o natal ENTÃO

ADOUIRA O MAIOR PRESENTE
�� �;I����e que nõo quebre, nôc dewolortzo.

Um pre.:;cnle Que cc-te dto vale moi .. :
UM LOTE OC TERRENO

UrtT prcvente que rode vir o SPt (I garanti0 do
seu lut, II')
.

cut rndo (Irenoc; 10°1, - resr. 60 meses
'nform4çóe<;, diàriamente, 1'\0

Avenidõ do Jardim Atlâr\tlco,
COM o se. Luit" Schweidsofl.

IMPC,RTANTE: CONSTRUÇÕES
/1.<; !,essnos que podem obte. empréstimo dos
Autorquias OU Caixa Económico, teroo to-u..

:Jades de obter. mediante orévrc .combtnoçõo,
rrnntoll12:'11e, Q rtrudo de propríedodc defini
líVfl, (1lil"l1 'te r()r�rem lnh.io r o ccnst.uçôo.

V(W( 110(\(' mzor um R(·Il1.t'strf'
11(' ""r,rdos ern selx semrmns

ASSJst indo aos

•
cn:SOS 1:'\"rr.NSIVOS OE tS01.J_S

ln),'lo (ii:, a (\(' Jnnf'lrn

fnstlllrtn Rrftsll t�,q{a(\o;; Unido.'>

1':11 :.'.fl)1I:<, fi" AIH]:lr fone 23!)11

2'� - II -

_, -,

No Esll'I}.lo será inaugurado novo

curso �:s:�Sc:;d��::���:sen�;���
Um novo curse, osnectan- virá, por certo contribuir

zndo será in!Hl!l;Urndo no para o rlel'CnVolvLrento r'c

!'Iub r1!<qrito do Estreito JloP\llr�O sub di<;trl',o da

Irntn-se do Curso Prepnra� Capital.
tório Conllnent� que mi- O curso funcionnr5. em

!listram fI,nlnl'; de Datllo- dois neriodos, diurno e no

grafia, T:l.qulgrafla, Pré turno.e será rllrtgjdo por

Glnn.<:inl, Aullls para con- rapncil.arl�fI mestres. A�
cur sos, nlém {l(' eursn« C'fI· ln <;.Nlçõf','I encontram-se
TJrdaif:: para Profr;:-:;ôrrf:: .lo nhUP1S 11:1: "é-de d'o Outso

D:1jjJografl.'l. [1 R;,a Dr. Fulvio Adnccl

O nevo cur"n, bnRcaOo 7-18, 1.0 anelar, nnHp,n rua

nos n-ais ruodr-rnns pro- 24 ,dr M'nio-,

-ATIViDADES DOGO'iERNO DO
ESTADO NA CAPitAL

PAVIMENTAÇÃO
Um í.rêcno uproxímadr

de dois qullômrlros roce

bf'fÍl, em breve. pavlms run
çIio fi onrlll�l('pi'1{,cl.O'.�, r-a

rn I'<s"(: fim, roror» l'f'nJ:"a
dos c;rrvlc:o."- I!i' rounlxa
mcntr- o 1'0t1fi0i!(':b rto

Morro do O('T�t],I!). A tflr,>fa

enroxtma-sc ,1(' "U,l f,l�f'

rm-t, ('(>111 li , .. oI(1('ac:ão do

iJ)P-Io·rlO.
Por onjro heln, rd In 1-

L O TE S
VENDl�-SE: LO'l'F'.S A

LONGO PRA7.0 SEM JU

ROS,
TRATAR RUA Ji'F,I.T:?E

SCTIMlf)'I' :n L0 Andnr

Dr. Avrlon llamalho
CUNlCA., DI-; CR/4.NC!lS
oonstuta-: Pela mn::'1ã

rmn hora marr-ada

Pr-ln tnrdu (l;t,� 'J,M :'!-J

l7,:1tl noras.
Co,., .. ,;:to"j'I)· R\J:l Nunes

JI.1:"!('h:ltto," 1" :lIlrt'l.f ---

@fMAS - tartazes �o dia
j"():--J Ii::' ��Ii:ll'l

7 I" _ fl 1/2

-"BAiJ.JBOS
Gine GLilRIA

d��'rRBITP) f!'"no!: G!'!!'í2
!is li ]1 ...

'

J:1.mes Arne"lS - Hany Cnrnf'y Jr

Emile MC'ycr - pm,
�,TrnIUt _P!Ul,\ i\1.\T,\H

--CENTRO -
'

r.iDe::iM JOSl:

M:1dil Antnnlda Pon;: - rtu:

m. \_ OH O m ..\BO

1�!\stm:l.!1CoJor

Gine RlfZ

its;) e 8 h".

S:lrn M-onl-Ie-l - Jorge Mistral - em:

('Alti\lEl\1 Ur. noso.\

F.a"tm!\nColor
_ CpnslIrn :l_ip 14 nnos -

Gille ROXY
ás [\ hs.

Jpff Cha!1(llel' _ F('ss Pnrkel" _ Nicole

... Maurey - cm:

N.o\ ENCRUZIUIADA DOS F,o\SCjNORAS
Tecnicolor

Cen'mra n:ê 14 anO.�

CiDe IMPÉRIO
à� 3 I:! hs.

James Arne�s - Harry Carnf'y Jr,

Emilf' Me_yel' - cm,
.",TIRAR PAKA_ l\1Nl'AIt

Cf'n<;ur.'1 !\té 14 nnos

Cine ItA.íÁ (S. José)

OPORTUNIDADE - CARROS

CAMIONETES
1 _ Automovel, marco CHEVROLET

I 951, .-t portos, mecanico, inteiro
, ,< •• , • • • • Cr$

1 _ Automavel VOLKSWAGEN, 1960
Sedar. inl'ziro CrS 650 .. 000,00

1 --:-- Aulomovel
1.952

NASCH, Rornbler,.
C,s 350. OOO,Ou

1 _ Comionete VOLKSWAGEN 1959
Kombi Cr$
Or, inlcre<;sac!oc; poderõo ver estes carro� na' Rw,

Almlrnnjf' lomf'CJo, 2, - Florinnópolic; - SC
.--....!

500.000,00

r--::::---------...........____ --1

f@i1ZD.EA�
U ,

PROGRAMA DO MÊS'
DEPT'. SOCIAL

PROGRAMA ',00 MÉS DE NOVEMBRO

Dia 25 _ Soirée - Roul de 8arroc; e c;uo C.·
qUf'-.. !itra

DJa 28 _ Cinema - Aqui só 'cabem os bra-

eludo o caíceccento, tam

bém no sub-díatrtto do Efl

tretro. no trêcno que se

estende da Escoln no E"cri

ta c 1;'a7.PI�d� n J!js{'rl!\ do

l'\[l!"pnrli:;!(';;: M:lrinlwiro,:.
AW;N"lDI' Ml\Uno RAMOS

A .lronusem dn;;: a�"lnS

pr"(iE'rlc'ntc,,, d-s morros

!!"l\T)s"C')'snis il A\'f'nicla
Maurr, Ramos é: a brf'!;I,
n« eual, p;p;;:ent-pmpntC. �f'

f'm['J<'nha r, Governo do E�

L:üln, P:1stcri')rme:ntc, vir:i.

ri pnvlmnntncáo.
IJ-,UM]NAC�O BOBRA-NO
VA NU "OLIVl<-:mA :BELO"

O .i:lrdim -ouveirn Be

lo" à Pracn 15 de Novem

br�, (!s:á sendo convcntr-n

tnrucn;o 'pt"�!Ja!":td", pnrn

rr('('!lN, om nl'ineípio.s de

J!:H12 11m nOI'o--jlpn cto llu

ndn.'l�'fl.o. Cu-."IJ' 1ãmpad:ls (li

v,lpõr "'" mercúrio, uilad;b
nos gl'�nrles centros.

ESCOLARIZA(:ÃO
'rn mbém esta copttar vai

«ennr (IS bcnertctos da. In

tf''1'':' c;Jlnp:,mho. rie c_�cola
ri7:t�fio dC's('n'volvic!!\ pf'Jo
nov"'rno elo m",t:ldl). o.s

]);,!rros rln. Prninhfl. c de

C!\popirfl.s f_rrno mOnrrno<;
(lrl1pG;;: E�eolarf's_, ('llj:'l
,·"nd,rnt:í'in �r Inl("I-"I":'I tJrE'�

vC'mrn-{C'

I·
DUNLOI?, é pne\l 10\1:\

ri. Vlfb\ RATNHA DAFi

mCJCI,ETAS - 1'('10-
fOnP. 3137 -Rua:

('onfwllwlrn U:'I.frn l!H

x X X

SECRETARIO DE SAUDF.

VAI AO RIO

Viajou domingo, com

cle"tlno ao Rio de J-atte1T';j,
o J)r. Walmor de Ollv.eira,
tHú]ar da Pasta dn. so.úde.
Durante a sUa. estada

naquelo cidade, o Secretá
rir> ,ela Saúde pr()'Curnrâ.
eonsegulr n. liberação do.

verba. de auxíllo do MinI,,

tér10 de S�úde, conforme

conv"'nlo, para Collst,rução
do pôsto de ,saúde de Xltn

xel'ê,
N" seu retomo, o Dr.

Walmor de Oliveira trará
gran(!e quantidade da. ·va
clna. SObin, contra paroU
zl:l Infontil

Pelo aniversário natalício do Santo
Padre - Votos e congratulações

da Arquidiocese
Copio do Cabrogroma de 3·11·61

El11inf�"l; ... "nf> Cardinal CICCGI�ANI
VATICAN

Ocasion anniversaire Saint Pere archidiocese présente
fervents voeux demande 8�nediction

Domif1gues Oliveira archev
Tradução Ernincntíssinf) Cardeal Cicognani

VATICANO
Por ocasião do aniversório do Santo Padre o Arqui·
diocese apres�nta fervorosos votos e pede o Bençõo
Apostólico

(o) Domingues de Oliveira, arcebispo
Monsseigneur Damingue� Oliveira
Archeveque Flarianapalis se .

50 50inlele vivem�nl tOLlchee voeux filiaux Diocese
FIl)r�an,)polis envoie grand CDeur Vatre Excellence,
Clcrqé, fidMes pa1ernelle Benediction Apostoli'lU2

(5) Cardinal 'Cicogncmi
T'(.iduçõo Dom Domingues de Oliveira

Arcebispo de FlorianÓpolis Se.

S.uo Sanl idade vivamente emocionado pelos vo

tos fiho�s do Diocase de .Florianópolis, envia dEi todo
o coroçoo o Vo<,so Excelencia, ao Clero e fit-is o Po
INnn B,.,nçón Apo<,f{Jlico

(o) Cardl"ol CicoqnanL

Aluga-se
8em no centro da cidade frente 00 Cine Ritl
Um salõo espaçoso parq repartição, uma sol�
espoçoso, dois quartos e uma cozinho,
.TrattJr com o prnpriet6rio a ruo Mal'pchol
Gi.úih2rmt r/.l i d::is 11 -Os 12 noras.

WALLlG

"VISÃO DO FUTURO"

CAMPANHA ESPECIAL DE FIM-DE-,ANO "HELlOGÁS"
EM CONDiÇÕES EXCEPCIONAIS ,DE PAGAMENTO

Foi Heliogás que resolveu o problema de gés uquefetto de petrétec para o Estado rte S3n\;] Oata, ma.
construindo a giganlf.lsca termlnUI em It3j:li, parn receblfil"'lto {lo combu,>tívol! por VI:l m:wthnl.l.

SE QUISER BOM SERViÇO MESMO, mRIJA·SE À

6
...... _,

hello�[ú]2fu
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO PROClUAO DE

SANTA CATARINA
CONVITE

ft,; 3 bJ'\.
F.�nct:icull) de Pnh'o P Trla!
NA TF:LA

Maurjzi() Arf'l1f1. _ Ginvana Rillli -"f'ln:

PUNHOS DI': IlItAVO

NO PALCO

Aj)rescntu�,ão de

PEDRO RAYl\-lUNOO
O Grande Cart:lz do Rádlo
Bra�ilelrl)!

De ordem do sr. Irmôo Provedor, convido oS ir

mõos desta Irm,ondade, porr comparecerem no 50-
cris�io do Catedral Matropolitano, f.lO próximo dia

25, às 15,30 horas, poro que, revestidos de seus ba
Jandraus tomarem porte na Procissõo de Santo Ca
tarina, Padrop.iro do Estado.

Antecipados agradecimentos pelo comrar�ncia
a este ato I'eligioso,

Con"iSlóril) ctn Irl",ondade,. em 21 de nOVf'mbro
AMCRICO OLlVE:!RA, 2' Secr,.,t,"Írio

[XIJosiCào �C tra�al�o manual
A Diretora do Escola Profissiona Feminino dr,

JO:ge Lacerda Ó ruo Genera! Bittencourt 72 nésta
convido todas os pessoas poro assistir a abertura do
Exposição de Trabalhos Manuais, dia 25 dos 14 até
os 20 horas, e dias 26 e 27 dos 9 as 12 e dos 14 as

20 horae:;,
Heleno Ri�hGrd� OirctGra

27 - - 1 !

Nota
o Departamento de Estrada de Rodagem do Es

tado de Santa Catarina, chamo o atenção de quem
intere<;.sor possa, poro o Diário Oficial do Estado nO
6,931 de 20/11/1961, no Qual estõo publicodCls doi�
t"dil'ais de ConcorrênCia Público, poro c;ompra·e·ve"�
do de rnóqtlinae:; (·�reciais de Contabilidade, marco
NotionC"l1.

.

Aviso dOS Bene
ficiários do SESI

O Serviço Social do IndúsJrio - SESI - avisa
aos seus benefiCiários que tendo sido instalado à RIJO
Felipe Schmidt l'lo 7 I. nesta capital, o NÚCLE':> RE
GIONAL DE FLORIANÓPOLIS, Q pariir da pr6ximo
dia 23 quinta·leiro, os serviços médicu, odonlol6·
gico, fClImócin I) 5_ "rx:iol, passarão o funct\ln()r nêstp.
)('rol, ondv n,> IJf'n(>ficiórios sp.rêio nte-nrlidos no htl-
1,'lIi\)

IC1ll11eit:io' dos 8 os 12,00 horas
da<, 14 às 18,00. hora,>

MédiCa: doe:; 17,00 (IS 19;00 horas
Dentista: do" 16,00 às 19,00 haras
Quolquer informação: teldone: 2813,

NILSON "ÇARIO Is- Superintendent.
�x.rddo • <, '?'

Rua Francisco tolentino, 1 - Fone: 3691

A tenção (rianças
A Sra. Do. Geny Borges, Direlora Fundadora do

Tzclro 'nfantil de Florianópolis, numa magnífico d!:'·

mcnsttoção de oltruismo aliada 00 seu valor artistl
co, colaborando com o CASA DA AMIZADE dos Sro,>
dos Rotcrianos do Estreito, apresentaró, 110 Teatro
"ÁLVARO de Carvalho", no próximo domingo, dlo
26, às 15 h., o Inh.'ressonte peço, "O CASACO EN
CANTADO", em prol do Natal dos robres do Estrei
to.

Adquirindo o seu 'ingresso, com apenas Cr$ .,

20,00, vocês, cüanços, podzrão proporcionar uma

grande alegrío, um Presente de Natal poro uma cri·

onça pobre.
QUE O MENINO' JESUS AAENÇõ[ A TODAS

AS CPIAN(AS.

"O CASACO ENCANTADO
PEÇA EM 4 ATOS

DE
LÚCIA BENEDETE

ELENCO

Vovó - Vera Lúcio Cardoso
Relógio - Lenita. Gonçàlves
Manequim - João Carlos do Silvo
José - Ronaldo JO'ié Melo do Silvo
Joõo - Conslontino Estllk
/lAo! "co - Moribel Duarte
r"C'1 .. r<lul'1 Robcrlo Camisão
PIIMr-:",O Mafia de Lourdes RodriC'Jucc;
MLl1I1I'r do Mágico - Tânia MOfO Melo cio Silvo
Mir1isllo - Bernodele de Oliveira DtI(Ul�

Cenógrafo - Murilo Pereira
Contra kegro - Divo Borges
Di rcçãa - Gelii Borges

Ministério da Marinha - Comandodo
5.° Distrito Naval

('o:\wmCAOO NO OO2B/1961
AVISO AO.', INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUnS
'J'l'ó:RTO DA :r.tARTNHA VINCULADOS AO COMANDO DO

50 DISTRITO NAVAL
A'partir do dia 23 do corrente, terft. inicio na Cah:1.

I:>:onôm!cU FPdera.l de Santa Catarina, a p!lgft.mento H_�

fer�llt.e no mj"l.s de nôvpmbro, para os Inativos e l,en�!o·
nlsh,,>,

.em

TRIBUNAL DE JUSTiÇA
.

SESUO DA SEGUNDA CAMAIfA CIVIL,
REALIZADA EM 9-10-61,

Acótdioa conferidos e pubfl&odos:
APELAÇÃO CrVEL:

. �,o 4.928 Criciúma - apelante: Transportes
Cnsclumense S. A. - apelados: Oeleiso Demol"ch.

Lilr.. Gonu,. ' .....rei
EftC. da .J.urispN.��

.:
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SANTA CATARINA

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

g..._...
SA�lf�' l:}\.TARINA em mais um Campeonato
NILSON imoressou na S.E.R. SADIA e veio à pro-I ê:§.� i���i
cu.ra de um arqueiro..

.

-GERSONI -DEMARIA CONVIDADO A �i:::�:\��;�;;;�E:3�:
A lio:;:;a reportagem es- ru revolucionar Santa 'Ca- RETORNAIR A'Ü'- APITO :�� ���:;:���sun:o p�:����Leve antCont;{!ll1. em conta- tarilla. a exemplo do que O conhecido apuacor nente Salvador Lemos, ti- ----------,---,.,-::---_lo com o �laYcr Nlh;�pdrí y,�iú !raz�lldo o M�trop�L Gerson Dcmarta voltou a tular do Departamema ESTATíSTICA 00 CAMPEONATOPouco chegado de Coheor- �l.�:q_ vela pau\ a. mcUlTI: '. c j'íambrería ois- pelo torneio "waiter ser convidado para reter- Técnico da FCF. Em con-dia e que, vem: de p,às�ar Q�l'\çlh.- �e,_con�e�llr ,�lU Me:-et cornín o a rimei- Lange". 11'11' ao quadro de árbitros versa com a reportagem, VARZEANOpara a" fileira!; da Sqe"':i.'C- �9m'i�ç}rU'O ,Ftara:::� ,;�eu put� ao

id d
g
s�rlc �� três x -ca j'ederacão cetcrmen- Demaria informou que vai ,.

.

(�ade E"portiva c RecrCil- t:!fu��, Ll�dth' �e:;mo, .son- �:l��:�n:to a 'ComerclúrIO. Sabe-se que é pensamen- se de Futebol. estudar o convite, pnrleridu COL�;A�?�ternacionol _ 1 p.p.
uva Sadia, O ex-def,e��r da��o'lli-:I P9lislbilida� de

de Futebol. Como' se re- to do novo treinador do vir a aceitar, dependendo
2" _ Saldanha, Ame' rice .e' Monte Costela _

doO ,,"vai, segundo nos �H- contrhlar D.ollll, dO'·�·lgu/ej.!. t Ir do tricolor do Estreito apre- O convite partiu do te- de alguns pormenores. ,forlUou, está multo bem rel,lsd.j Potêm, eOffibl!l.9o:Pli �����g� ���::1: �!r �c1:1, sentar à diretoria uma 2 p.p.
'

���it :�� ;;e�ara���: ���: ��I::�?�'t:j�Ata����l��� fo'rçou essa série de parti- lista de nomes de' jogado-' 3° - Bolo de Fogo - 3 p.p
a temporada de i062 tcndo está pro)ktJ&O ,a levprLMar das. �:�o�ue ;:;:rãOr:;:rç:ol�vo� SANTA, CATARINA AUS·ENTE nA, �� = �I�;:�;OF;;I!�. s p.p.jú oonl"""lo gMn"" v'- co, iév�tj.i da 'Taman�n O Figueicemo não rea- equipe para a temporada

.

'REGATA 1'N'T'E'RN;AClONAL DE PÔRTO' _ RESE�����a Cruz - 5 p.p.lorés, pretendendo a,lllda rê dt!., i'sno de Am-ado-
!irou seu coÍetivo marcado de 1962._:lltros com os qÚ���lc�pe-_.res. para anteontem. O motLvo' x x ALEGRE i: = �;����iO�I� trtmengo e Expresso Fpclis�:e����S�j::n!�!�sde :::'!: tr:_�:i1cs:rti����'er coel�con� Santa CatarIna estarã Santa Catarina, nêsse seno

- 2 p.p.

est-udantes e consequente- lcont.'(atação de Waldie ausente dq, Segunda ae- etlndt�daedneViO'�Oge,XaP:ddenienstee in� �:= ��II�O:eh�o; 2_P.i �·.PIlltnpe atravessando pe- Matra e deposita . grande gata rntemacíonat, a' se •

50 _ Osvaldo Cruz _ 5 p.p,'
::�seut.açqes. Tod�via,� :te- �:� de provas. Dai a me- !:!l�:irqu:xc�l;��:: :�:� realizar em Põrto Alegrú, ��r�:n��l: ::'r;:i:�ti:l�: 60 _ Monte Costela _ 6 p.p.

mos que considerar as éon .... '. � t.: ções no pzóxímot certame nas águas do GUAI'BA, nense estar presente àque- TAÇA EFICIÊNCIA "O ESTADO"

dições da cancha que se O Atletico· estará movi- regional. no próximo domingo. A la prova de âmbito Inter- 10 - América F. C. - 38 pontos
�p'resentavâ multO

.

escoe- mentando sua equipe no
x x x Federação Aquatica de nacional. 20 - lntemocioncl F.e. - 37 pontos

regadia. 1x1, o placard estádio do 14.0 Batalhão A equipe satonrsta do. 3° - Soldonra F.c. - 29 pontos
final que registrou o inatch de Caç·adores. Nesta 10- Racing Clube do Paraná

S
ARTILHEIROS:

) 5entre boquenses e carava- portunido.de, Waldir Ma- poderá realizar outra tour- lI'RA VOLlAR·A' AS DI· PUlAS DE Cabeça (Monte Ccsr.). Carlinho (Sald. -

nerros. Enio marcou par-r fra tomará os primeiros née por canchas de Floria- gols.
II Caravana, empatando a contactos com os jogado- nópoha. A excursão eatô

.. BASQUEl'EBOlpartãda, quando vencia... res, passando a observar programada para os pró
B,)caiuvn, com un� tento de os atMt,Ls para armar a

ximos dias 25 e 26, tendo
p,lu10 Sabino. equipe para a luta de do- como patrocinadores os

Amanh:', ° torneio atir.- mingo diante do Flguei- diretore� do Atlêt�O.
gil�Ú seu fmal com o;; cote-

---------

A diretoria do' Paula
jú,) Caravana e Atl�tico na

p,elimInar e· Bocaí-uva t

Faula Ramos no jõgo de
!�lldo. - ........

/'1 atual classificação e a Em l)rossegulmcnLo aO
."f"g'ulnte! i . . Campe�nato Varzeano de

1.9 lunar ....:. Bocaiuva e fut�bol, prel1l1ram domingo
P�ula JF�ps�'Cft�,l,l1-P, último' Internaclona.l x Sal

2:0 .uga·r' -'-!.' Baravana, danha, No- gramado do Es

cqm! �.,1l,.p. 'l- -It(�:!:\\ ":'1' tádio Coronel AmériCO em

;a.Ojl
..

l�l)r..u....� )j-Ué'ti�. ;:Ba�felroS. (j'SaldnnIl1Icra
�o� � �n�s pé3Pe��' ��C· �n:ici�ll!:��I��ll�� ��

cupava a 2.0. c.olocação
CoJH 1 PII.
Ambo$ 0.":1 cunjunto;; l'i

�Ihalll reulizundo bous par
tidas e por Isso o coteJo -----,

atraiu a atenção úo públi
Co eSl)('L'tivo de Barreiro"

O primeiro Pcl'iodo �r:.
minou com o marcador em

branco, face �I boa atua
ção dos arQueiros c das

��:a�n (t�:C::tnq��� ncuLr;di

Na, rtap,l linal, quul\llo
eram tlecorrido:; 37 minu

tos" Righclo lI�slnaJa. o

lW'Ulullro' Lcul-o da parLlda,
para o Internacional. E:;
ti' gol f.oi como uma. du

c,1la.
•

nas prdellsõcs dos JO
gadores- do S'-lldanha, que
ate en� lutavam de i
gual Para Igual Com �\lll

adversário. As jogadas toe !:_r_:____ .
•

mo, 22 (VA,l O pon-
nal':Ul1-�e �l:ais rispidas (;: teiro direito Garrinclm

a�.r:ulvo/j*allda-s.9 do nervo (amneões lião deverá ser vendido Pll,
sismo dÓ Safdanhà o- 1n- 1*

ra nenhum clube antes ria
ternacloual marcou mais Calarinenses Copa do Mundo, �eja por
dUaS vezes por Ílltenlled!o qUanto for, pOis além da

��nva��o �a�\��:��;n 3�V� de Remo :'�ü q�:e 1:�����1 a�o������
popular Bigua, A eqUipe ;lcl;acunsclhâvt;li pelo. valo-

vencedora alinhou coU"!.: Nu reveh�ção do;; Ca!ll- rização natural do jogador.
'Wilson, Marreco, Pot·co e peoe" cutarinell:;es de re- A proposta do 1nteru:lzio
Ledo; Nilson; Cal.rera. mo, anteontem' publicada, nale (85 milhÕes) não é

Joã.o, ""\\ ai tinha E<!:;úll Va por Ulll lapso S::lÍll· o nome cficlal, nem o Botafogo es
niu e Rig:heto. A I'cllda foi de l"ljaneil"lco &chmltL (Chi '.ipulou o J>U:,.:;e em CrS100
de Cr� 2.500,00, Na preh- cãO) cbm�t�,iH�o" lquan' milho,,:;.

�;�):!�� ;��Ó;�2 ��n\ll����ll�� ��, ��:da(�eo °B��:;O�:, ro:�.� e �.�õ;:�::t�u: c�::g� narào em conjunto. Nãc
Com vitórias n�:ç�a�:�����i�a juvenis e profis-'\\ altcr -\.ICt (l\rilt.oU, Rio ligura em "egundo lu- !,'el' ;!rtlculado no domlng·o !����ll���ica p:o:le��:d�� sionais o Botofogo prossegue somando pontos no li-

formando � alvi rubro da gar logo abaixo do maior lião será, realillado purque :;erá mantido. deranço poro o conquista da Taça Eficiência cada
segumte forma: Joel Nil- gnnhad.or de titulas que e o Botatogo OCUpa uma po vez mais distanciado de seus imediatos perseguidor-ton Aril:ol1; MOl'van: zíl- Manoel Silveira, Chicão slçuo privilegiada 110 eer- es. Nos demais 'colocaçôes tivemos grandes modifica-
tll}1, Qdir; CaJú; Guruga; sagrou-se campeão em 12 t�me CarioCa e vai ter que FUTE80L ções passando ° Flamengo poro o segundo pôsto 10-
Alceu Vidomar e \'talter. oportunidade,.,;. Joga.r no meio da 'Semana, Futebol discutc-se, go seguido do Vasco com o ascensão do Bangu poroBoa arbitragem de Maeh�_, Também P�l' unI! l:l.p_�O porêm qualidade COlll- o quarto colocação passando o frente do Fluminen-
ela .Desta forma, com a o deixou de figul'1\r lIa rela- l'lLlWc.;Ul'ADO

pl'Ova-se. Pneus _ Câ- se e do Américo. As colocações por pontos obtidos
rientação firme e capall de ção o nome do remador

maras DUNLOP _ pelos clubes no disputo do taça eficiência são os se.
Iolando Redrlgues s eqlll� rio Améri,,, \\ «[oIem.tr An_ O ponteiro Garl'incha RAINHA DAS BICI- guintes:
ps�.s dapO .. :"!I�c't,�,'ann�"oLOllc'olmV;en_l nll!;,',eCk, ��.t,�_'p"""v",e:<;"e,', � ..�,u,. não estâ llltcre.ssade 11�

CLETAS _ TeJefolle: 1 0) Bololo�o, com- 284 pon1"os; 2Q) Flori�engo,
... ''b<', '. ", f!J,

... " �I'" "Ullll':lh�'úo "o;)u til'!)
�137 _ Rua: ()UJ.lbC- 194; 3.U) Vasco, 193; 4U) Bangu, 163; �O) Ampric.c:,gUJun,hde lia VHLtciI Cu- ft�:lllt; l,arri;"-"ilJ. verde da;:.1 bul ii.uliano :-;',a gr:,ndf; Ihl:iru Mafra, J",1. 166; 6') Fluminense. 165 7°) São C!,�I,)\(]ú; IP.:":.;,

--- --'�_' .. _� �'.�-�,,� -

���!�:. --�_._,-""-';'_-'------�� -

----_.. -:-::. ;.____...��:-����.�'.."_=I��I':'�'�:�,:_:��I:'�.,'���:'��I'::��::�"::"":h;-:�:-::;:,;-;-;;':-&M:.�'�-�:;�i�'��ii��:rii�c_ii'·�.:'i·��I··i::i��j:�.'·:�ín"i';·�i'·�i�·i�OI·;·I'�I�·';i-íki':?i:;"__i'{{.._:<J.cI!••I.,.�,;_ �_:j�:)���Ja�.t�;)2::...jg;�iJz\t6�i·,�i' �L: � -
� .

-

NO SETOR

ESPORTIVO
i

TORNEIO SAWNISTA ."HAMILTON
BERRETA"

Na: noite de catem P1'OS
.

séguíu. o rrcmeío ' aníoníste
''-Hamilton aerretê'e, com
;1 erctüccão de mais uma

rodada dupla.
i 'N-a p�limlbal' 'o conjun
to do Paula Ramos venceu

ao Atlético por 4x2. Cote
jo bastante movimentado,
ameaçando o auénco sé
riamcllte a vitórlai do cam
pdio da. cidade. O Atlético
teve uma penalidade má

,xima. a seu favor quando o

cotejo apresentava-se elll

patado de 2x2, mas acha '1

cc foi desperaiçada por
Ciro que aUrou o couro

'para. !õra.
.Aiex· foi o ar�dleil'o d'l

noitada com três tento�.
'No ,ou.tro coteja, ° &catu
\"a deu ct>mbate ao Cara-

�:::;cto�é;!� p���' :!;!��a:
_!�l'.Ilt,o m,aI,S das duas re-

A diretoria. do VUbto Enquanto fuso, o Comer-

Verde, de Blumt.-ICiu, V\Onl ciario também vê com bom;
de dispensar os jogadores olhos a contratação de

Gringo e Trança. Os mo- . alguns valores do f\).tebol
tj\'OS não foram ventilados catarlnense c gaúcho pa�'
a. reportagem. ra reforç.ar a equipo. vi-

I;ando o certame de 1962.

Por sua vez o clubu do
Bairro da.. Velha. 'vem de

contraLar o jogador LvI)..
uio vindo do futcbol ca

rioca' O atléta, vdo h:cL.:t.
do ao Olimpico. Coutu:':o,
como não houve i '.tv!t::.�e
do clube da. Baixada, Evo
nlo acabou ru;sinando com

promi.:;so COlll o V'.i;St;O
Verde.

o Atletico Operâl'JoJ, de

Griciuma, vai se movlmcll
btr no sentido de u.rm _ r

!tuna gtr'andc equipe r� "U.

a prÓXima. temporada. 1Jro_

,metem os dJretorel;. gran
jd,'es novidades. Almexindo
deverâ :ler ri prImeiro jo
gador a ser contratado
nesta nova fase de contra

tações do onze u.tl"ü""" ..o.

8etinho Renovou
Com o Avaí
o extrema. Ilauhoto :ac

l.!lltlO do Avai; vcm de

reno�ar
�'romis::;o por mai!:l unia

tempdraoa. De}JOj" de al

�lllllas oonversas, dlreto-

A representação do Na-
clonal, de Tubarão, vem

de ��fr(jr sério desfalque
CO<!l a. r..ere::. de um, de

S'lllS melhores jogadores;
Joãozinho, que rescindiu
seu contrato com 0.�"U-
bd, ingresS1lndo no' 'I'MI�
ncrasl!.· 'ri
,

llaula Ramos, Bo'cahlvtJ..,
Vera Cruz, Jacarê e Am6-
r\c", caml?,eõcs das respec�
"1..' �,; L_gns e da. Capital do
L.:.;:..:..:.w, c,�ljia avto.s para
ZD efu.;: ·("t-}C, do E�tadual,
morc ao para sábal-\a;. e

domingo na· "Manchcbter"
cataru.cilse. Todos os clu
bes satisIJ.Zd"am as exigeu
cia:; d·. FC.rS [:.ara a dispu
L"

G z;lgueiro central Cláu-
aio deverá mesmo mudar
de clube. O atléta que ue
feilõeu ° Ava,i na temvo
rada pa/)sada, deverá in-

gressar no F·igueirense. As

negociações nêsse sentido
já foram iniciadas.

Diretores dos clubes da
ca:pltal esptram que a

renda de flPntingo dos jo_
gos }Jrograw.ados pelo tor
dela '''W..Ji;,I.' '{(l'i:"j!:t.:" ctir..-

·'t1tna cc-c.c::c. '--- t.,

ATA���t!"2��t���I�g:90I' Int. e Sald - 8 gols

TOTAL DE RENDAS:
.

CcS 26.080,00

ÁRBITROS QUE ATUARAM:
Benedito de Oliveira (4), oilton Tomé (2); Ma-

chado, Biguó, Arnaldo, Odilon (1) vez). "

MONTEV1DE'U 22 (U. . , \

S V P.A.' - Já eslá definlU- PRÓXIMA RODADA:. ' ,

anl9� e'n,c�lu \ Valllente a::>sentada U ilpre Domingo à tarde Soldonh::l do Gomo x Bolo de

(61 1) flilnin�ndo :����::�d'� (:c����n:d';: �Fo;:::.:ga·B-O__:_TA-FO-GO�BE-'-'-M=:-D=IST�AN::-:-C�IAI'I;:-:::O-1 Montevidéu, 110 P�ÓXill�O V
O América . dia 2!) do correnLc, Imed!-

al;amentc após ccm:pctil'
com o selecionado chllel\o
em Santiago, Na próxima
qllurta-feiru o,,; l;iovlet[co:;
viujarão para Q Urugu,I';
assim ficou acertado nas

ges�ões levada:; a efeito
c.:n Buenos Aires pelo de

legado uruguaio CaSimiru
Corrazzo e o direlor téc
nico JUan Carlos Corra'.&ZO
com o� representantes /)0-

vieticcs, Ficou tambêm a

certadu ,que o préllu-reval\
che serâ dbputado em

Moscou _em <J.bril de 1962.

Internacionall X

Saldanha O

_ Avoluma-se os comentá- so esporte amadorista.
l-iol; em tõrno da notici!1.
de que o Lira Tênis Clube

E' pe?sumento, tambem,

I/oderá voltar às atividadc;:; ;�!:;;�a:e ::�:o.eqUiPe de

:te: setor de basqueLcbo-l da

claade.
-----.••.----

Ramos nua marcou

nllum co',,+O:· ... 'Oara esta Cvmenta-�e, ainda, qu:!

semal�2, .�� S co- �iáliOs atlêjtas, ex-ml1itan

promisso conu.ra o Avaí, na tE:." do Clube da Colina,
peleja final do torneio poder�o voltar ao �Iube, �ue
"Walter Lange". Acredita- àevera ter como diretor ·es
se que seria crise Interna .. portlvo o sr. Osni Damlari,
vem gerando no tricolor figura de destaque. de �?I>.
praiano.

Uruguai x Russia

Dia 29

.x I',

A preliminar de Sâo

SiJtdstr.e, marcada para ,L

CB.pita1 do Estado, devcl'â
/)Cl' realizada na primeinl
quinzena de dezembro,

A cqulpe do Santos, {lue
lia scrie da 'faça B:'usl\ 61

com Q' América, do Rio

.goleou no:! domínios ad

v(!rsúrioS por 7x2 viudo a

parder surprecndenLelllell-

com a supervisão da FAC.

Campeonato
Regional de
Atletismo

tc 1,0 �egundo jOgo, em

d'll11inios, por 1 a O cense

gu!u vencer o terceiro e

dccl:;ivo prello disputado
no Pacacll'.bu, pelo escOr�
de 6 a 1, pelo que se clas

:-1iflcou pura o filial do cer

tamc CcJl1 O campeão clu

nort.c cio pais.
--------------����

GARRINCHA �ÃO SERrA' VENDIDO
.. AlÉ A (OPA DO MUNDO

Está marcado para o/)

próxiU10S sábado e domin

go, as dl.sp�tas pelo Ca.m

peonato Regional de Atle-

tiSlllO, 11. caml>etiçã.o, que
serâ desenrolada no está
dio da Escola de Aprendi-
'.leI; de Marinheiros, cou

�ará com a partiCipação
do Figueirense, do Barriga
Verde e cio Caravana du

llcrto ue 'ocr criança. Os

dirigente:; do Bctarogo re

solvetilm ale d�pensar o

j"(lgadol' da concentração
para (iUe pO::>l;a acompa
nhar sua espôsa.

O prograllla de trelno-

mento do BO�40gc, nest-a
sel1lana e ° meslll.o que
Marinho Vem adutando
com shcesso desde o ini
cio do cameo-nato. Hoje e

quinta-fcira os j.ogadores
farão treinamento illuivi
dUiJI e na quarta feira trel

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:
f.
toMAURY BORGES, RUI LOBO E

GI�BERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Brasileiro
e certamente a F'AC davt.
1\1 ainda esta semana ..
presentar a relação onelal.
Contudo, podemos adiQ.
tur que Torrado, pedrinho,
.Moisio, Mae I<%lo, Pato,
cornnnos, muna, Cambi.
.rera, Da.rülo, E:f.Pindo"
Alvaro, Mauro, Alvaro l.tsI,
niz e João Moraes forço.
semente serêc convocadoa,

ARQUEIRO MENOS VAZADO: '

Walmor (América) - 2 Gols Wilson (lnt.) - 4
•

gols

O certame carioca, após a rodod? de don�il_lgo,
p:múltimo do turno, opresento o seguinte çlasstflca-
çóo: .

l0 lugar _ BOTAFOGO, com seis jogos, CinCO

vitórias e um empate; onze pontos ganhos e um per

dido' 15 tentos pró e 4.contro. Soldo: 11
,

2 lugar - AMt:RICA; com cinco jogos, duqs
vitórias um empate e duas derrotas; cinco pontos
ganhos' e cinco perdidos; 6 tentos pró e 3 contra,

SaldO�o3iugar _ BANGU, com seis jogc;>s, tres vitó
rias c duas derrotas; sete pontos ganhos e cinco per
didos' 4 tentos pró e 3 contro. Soldo: I

30 lugar -.-- FLAMENGO, com seis jogos duas

vitória, quatro empates e umo;,derro�o; seis ponlos go

ganhos e seis perdidos; 8 tentos pro e 7 contra. 501-
do: 1

3° lugar _ FLUMINENSE, com seis jogos urna

vitQrio, quotró empates e uma der<:>to; seis pontos ga
nhos e seis p:::rdidos; 5 tentos pro e 5 contra. Nem

soldo nem deficit.
40 lugar - S. CRISTóVÃO, com seis jogos, u

ma vitória, três empates e duas derrotas; cinco pontos
ganhos e sete perdidos; 3 tentos pró e 6 contra: De
ficit: 3

4° lugar - VASCO DA GAMA, com seis jogos,
duas vitórias, um empatE e três derrotas; cinco pon�
tos ganhos e sete, perdidos; 4 tentas pró e 10 contra.
Deficrt: 6

5° lugar - OLARIA, com cinco jogos, um em

pate e quatro derrotas; um ponto ganho e nove per
didos; 2 tentos pró e 9 contra. Deficit: 7

Os .principois artilheiros sôo Henrique, do Fla
mengo, com 5 gols; Amoroso, do Botofogo, com .4 e

Amarildo e Didi, do Botofogo, e Saulzinho, do Vasco,
com 3 tentos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tnl�tmaSf
1 E'POf:A

gtAMES DE ÁOMISSAQ:

ln�rr[r:lo: 16 3 .2fl etc novembro.

1'Í',,\,�,.�; L >I. 5 c G <te dezembro as 14 horas.

lJ(JOUMENTOS;
(�..rti{li'í.o de idade (11 anos, até 31 ri!' julho de HIG2\

o(i t!J[o('{Jpia autenticada (não aceitamos pública ronnn

neOl p:H[L no..s escorares).
Ati'st:l(jo 1](' vacina recente.

i\!('.�ln(!() <Ir Ctrt ..so PrimárIo I'omplel,o.
At".�t;1(lo de saúde.

'l'ndos os documentos com 'ftrmn reconhecid:_'l.
rns,·.riçi'io: (>T5 :nJo.OO.

Not:1: n i 1\ prova de portuguôs será cnnitnatóna, deven
dú o ntuno Mm!' na escrita no min1ma 5. Haverá pl'OV3

ol'rll ele português c provas escritas de -mateméuca, ms,
a, "t(\rla do Brasil e gco�ra!la, com provas orais das três

(Ilumas para 0.<; (lue nao obtlvmrem no menos .grau 6 n'lS

p,()vns('srritas.
)lI OS I'('provados potll1rio retirar S('11S documentos fi

p�rllJ' dI) dia 15 d(' r!l'z('mhro.

I I E'POCA

E-'=AMES DE ADMISSAO:

:·n,.(·!"ir;·Lo: lri:l 20 de janeiro das 8 às 11 horas.
PrrIVaS: J n 8 de fevereiro, às 8 h01"as.

Documentos: Como acima.
N,ll;l: Haver!!. somente exames de fi élJOCa se houver va

�:lS que serão p:'cenchidas de ncôrdo com n. classificncão
Srrã feita pUblicnçií.o pnrn ,�aber se haverá ou não e�:'1�
mrs ele II cpoca.

GINASIO E COLE'OIO:

I E'POCA

PI·ova.� cscriins: 16 a 27 de novembro.
ProV:lS O!'ai�-: 1 a 12 de dc;.wm!Jl·o, para os {]ue n:io for8Lll

dispensa{IOs das provas orais pela Porto Q94.
Nuta: I. Qllcm faltar a examcs por doença, DEVE RE

QUf:mm PROVAS DE 2." CHAMADA, logo Que esieja
I·ps!:i!)f'lrr·i(!fl. JUNTANDO A'I'ESTADO ME'OICO. 'Caso o

:1'llf}O se nen:n hl1!"l::"lssibllllad'J ,de requCfer. o respon<:f,
vrt etC've:'á en('nrrcgnr-se do nssunto, dentro de 8 dias ,I

1l:11"tir do examc. visto o prazo legal das provas dc 2,"'
{.llamruln, ser para o. escrita até 15 de dezembro c, 'lS

pro\'as orni�. ale o último dia útil de de'.lffii.lbro
80' PODEM PRESTAR ·EXAJ>.lE.<:: OS ALUNOS QUI

'I E.C; COM A TES<DURARIA.

Podam ser dispensados da llrest1l.çno de provas orais
'� :111l}10." {ltle tenham satlsfailo as ô�gujnte& condiçÕf'.-;.

aI sClünla C cinco POI',,('on1o de frequência às nui:L.'
c 7:j'; (Ic fl'equência às sessões de eCiucaçào física;

1)1 {]tmrenLa c dois pontos na soma ponderada da�
llOLns da media anual de exercícios, da l.n e 2,n provQ:>
pnrcinl,�, considemdos pêsos .dois, dois e três respectiva
lllrllt.e. IPort.. 294. de 15·6-60; Circular n. 2 n. 4. fi e bl.
Nn!,a: 2. O aluno (]ue fOl" dispensado das provas orais de'
a; lIln[l.'> di�ciplinns c que, em eonsequêncin dns p�'OVrt::;
Ol.ais clr ouLrns. não nlcançOIl a média global CINCO .n·)

(.(,nJltnlo dns dh;ciplinns. podcrá candid:l.k:tt:.�se nj). mCSOO:l
:'; prf'.�lnção das pl"Ovas orais dI'" que foi dlspf'n""fl

al(' g dia.� c!"!l(li" da puhll('ação clil sua ('lasse .. turma

(llr· :w(,r(lo (·l1m HI'f.l:lment(l lntpm(ll,

Ir F.'PCCA
ln:;f'I'lçi'lo: :ltt" 20 rll' janf'iro. (Por

:!il<J_I)OJ.
requerimento ('r8

D'lfas cios ("xamc.�: 5�'::l" 10; de fevereiro.
Tn�Jl,.;r,""tcnci:l:>: janeiro e tevéeiro.
l)OtU'11l'ntos pala vestibulares: (De ilhmos que se forma
r�ill1 "m nnos anteriores) .convém sejam re{]uerldos desde

ia c· (lUnnLQ antcs.

Nola: As tmnsff'rênclas llejam pedidas antes do dia 1.)
tlt� ff'vl'!"f'il·o. DocumC'ntos pedidOJ.i na segunda qulnzrn.1
di' F, vf'rf'irO fhlgnrií.o uma .�oht'etaxa de rr$ 100,00.
r.·IA'l'RJ·CUI.A PAnA lflG2
IJ halOs: Ad�niss;'LL.J \UlIr:-IQ Mfello), elC' \G a 23 ctC' dezem-
1.1"0.

No!n: fi) Re(luer·se pura fi matl'íeula.: Aprovuç5.o 110

j(\�t.c qUr! será dia 15 de dezembro às 8,30 horas (O resul·
t;((ln .�rrfl e:-mosto dia 18), be�n como idade' lIlinima lO

:,)11);;. CnnJ"I)J'llle o Regulamento do colegio, não poder.\
(·.'IlJIl](·lhr i4 ,mos na I.A sêrie,

bJ 'ranlo a mntricula pnra r, Admiss:io como pRr:" o

r.!;l;-',!O C' Coicgio, devel"? ser re!':.' ')C!O pai ou responsà-'
\'el c, considcl"ur·sc-a legalment� mll.�iÍ('uiado mediante
]lagumenlo de pune co. 1." pr",stação (cr$ 1.0CO,00).
J)al.:l. da matricul:> pnra Olnisio e Co!êgio: I;) a 23 de

d('7.f>m1)ro,

c' Pal'a ti 1.A scrie, a malricula sera feita de acórdo
nH1 a media e só scrâ matriculado o candidato ·lue t1\'f'r
ohOelo media igualou superior a 4 em !)Ort. r'l:úemát. c'
;'.{H!l.t 011 superior 1\ 5 no conjunto,

dI Mat.riculas atra:ro.das, (bem como para os :lprova
rios em examcs de Admissão de 2.n época): até 20 de fc

"el'elro de \962.
Nota: aJ Alunos reprovados, só podem matriCtiS.i'�se se

J'ól'rm pela 1.n vcz repetentes da mesma série.
])) Alunos dependenteS" da 2.!I. época só poderão ma

tr!CUln.l·�se sc não forem rel)etentes,
Z) Para efeito de matrícula se exigIrá:

a) QUitação m!lltar, para os alunos de 17 ano." ali

mais.
b) Título de eleitor, para maiores de 18 anos.

Nota: Os alunos que desejarem. bolsas do Fundo Naciona:,
deverão entregar o requerimento nest·a secretaria até 28
dI' nov('mlJro.

INICIO DO ANO LETIVO DE 1062: ].0 de março, i,,,

R horas,
Expediente da sccretarla:
Em tcmno de movas: das 10 às Ilhara.!:'.

De 23 de dez('mbro a 7 de janeiro: das 8 as 11 horas,

De 8 a 20 de janeiro: das 8 às 11 horas e das 3 à�

ii horas.
Fí'r"ias dn secretnria: De 20 :lo 31 de janeiro.
M:-tis .lnforl11açõe.�: na secl'ctaria.

O SECRETA'RIO

nicice.II:l!>

QUALIOAD{
Ile Iu·ocetlênr.ia Gtl'RTCKE e Il11CnS

(':lm:lI'::lS f)lJN].(H', :-;:ío Ilrodlllo," que a RATNH ..\

��.AS mcrol,F.TAS Ih ... Offlrt'fP. ..m prlmeiTa mão.

POrem o temno tudo 1,).0$ -cusma: e 'ncje. segundo fifi

estntístlCus, mllho;res de Catalinenses vivem no Para

ná coopt'rando I�rdo a Ifl.do come 1\0 tempo dos fnnati·

('os. pelo I"ngrand('cinlt'nto fln. linda t.elTa tios pll1he�
I'ni'\, !I'rl'!l IJO:l f' cI:'idlv�sa o (lu!' n !.Q(]os w'olhf' f'om d'

rlnllo.

Amo, dI' ('ora�:to no PAR!\NA.
Ln re.�ldi por 101l1';0s anos. na minhn mocidade ffl

gllmra, no iC'mpo em que também CuritIba cho1"oU fi

Lrngé(jin elo Cinc Palaclo, e no tl'mpo quc Curitihn sor

riu na Ilcvada de 27, beijo prntt'nelo Que o ceu deu n

que!a ('idudl" de &O"rrlso. lransformando-a numa paiso
gem bem Europcln.

Hoje. apo!> tantos anos, eu não podia cteixar ele

registrar �lés�n modesta crônica, () .meu /
reconhecimen_

to, que aliás e o dc todos os Catarmon"es, pelo que R

cabamos de sabc!'.

tNDEREÇO
!\ N:\1N1I,\ 'DAS I!ICf(,IJf�!f,\S, �'(':l. lia nu:l:

('oo';e-Ih('i!'o ('"Iafr:l 0,1) l,i-1, de 'l1lll 'IrHlo :l ",ua

St'ch'lo dI; "I;("I\S I': J\(mS�."P';10S. f\. d.) (lUIN, :'l

:-.N·f';io dI' l'IS'l"l'nA� E '(1f.IN('I�R'JlHS.'_
'I" ...lt,flllll': :\1�7

A RADIO CLUBE D. PEDRO II É UM :EMPREENDI·
MEI,no [)E ONDE OE:;PONTAI<'ÃO AS�ESPERANÇAS

DE UMA AURORA MAIS-FELIZ' PARA OS ES"·
Tl!!)ANTFS DA FAMIUA CATARINLNSr:.

-_---- ----------_

COMCURSO PARA ATfNDfNTE E
SERVElm

vrésses n !lOSRO onoontro, quando visses teus Irmãos

IiNt!·Cl.n npenas olhando para um chão lamacento, eu-

trol'n \Im ch:'í.o lJl'ospel'O c foliz. ,

1'l'nlas.I;f's PnnlJ1;"t amigo. nm(,lli?:ar n l1os.�a dfir:
.,>Im... tnh'f'y. l('lI {:est'jo fOi;se. '<111(' ns mng('!!t:OSRS !'.
nlt.ivns taças VCrdf'll do teu solo, entcrllamf'nt.1' volto
{!;lS pUlll o {"I'II j)lldE"NlWJl\ .�olv('l" totlo :lQ\)olf' dillhlill

que sobl'(' nos r;'hia. parn que nii.o viRs!'mos o flUI" ('.�'

Lal ["('('idos no-"so.� olhos viram.

Sim. 110."'<;OS olhos vimm ao. baixar ns aguas, f'lltrf
tanl(J� c tantos COI'pOS inertli's 'para .';f'mpre. b Que 'Ctl
tnmbi-m vi na tarde negra e trllgl.ea do CINE PALAClO.

Quatro f10rrs ele lama ma('ul?dns

Quat.ro anjos quc na 1:"l;ma pa!"e('inm sorrir porqut.'
no firmamento quatro novas e"treUnhas comcçarain fi

brilhaI'.

OBRIGADO ... , PARANA
O ge.�to ele tcus Filhos, maior muito mnior do QU(' o

vl\lol n':l.tcl'lnl, ficadt gmvado pata sempre em nossos

eOl"al)õe!>, como ficarão gravll(!os. os de todos. brasl-

j("\l"O.� ou flUO.

Obrigado ..

Paraná.
muito obrigado Policia Militar do

nSFIVIDADES DUANI! CATtRINA,
YlR6fMfMA'tmR, "9ItaA DA

AROIJIDIOCf5f E DB ESTAOO
rnrrvr, m:: ('01'0,'0('/1.('.'\0

Dom aoamnm pomtneucs de ouvetra. por mercê

cte 1)1"111> (' etn. Santa Sr- Apoõ;tólka, Ar(l('bispo l-Ietropo
ntano. Prelado Dnmésften Asststente ao Ról10 Pontlfl

. (I!f"l}Atr-
.\.n'i que fi prpspr.if> t:di.t.al virem, S!1ü11:"i('S.l, Il:I7

e h',n�:l"O em ãesus Ilri<ito

.1Õ'nUllT.'I)s snbor que. d(' nt'iwdn com a .pl'fl"'!' estnue

tN;Wa ("\I J')icl!:-HI(' cIos l"it'.j.\ ('f'W:lhl·�r-.'l('�J" HO .dia·:!.' 'In

C'fJ!'I·cllte. 1"t\'!ii:\(lfl I'stnctllal per ·(\f)('I·l'uJ�l,'i (1(' l'� elo tu

lho de·HlHR. !I' 1·!'sjJjvidn,I.�'{\!'·8n.llI:T ('hln1'ma, \'i1'gem c

MI\rLir Pr.d"J'Of'·lrn (Ia A1"q)liR.iQ(,f'llp r ,'10 !R.-;ta(I.1, 'Jl!'1.il mo�

elo (lue .�l'f!"\lP: •.

1 -� À..� tO IU)l'as, ,SO.ÚP.b,'E M:lSSA PONTIFICAL,
2 As UI l1orns. PROCISSAO com n Imaqenl (!f'

.Rllrlkt Çllt.nl!jnlll �:ttfb :l.(!llnl (((':m, C'OIl\'u:o:ulos iôdl1S :"l!<

f'ntidade>. l' .iJl ... lll\1R·iie.s (':!I{llk:\'l clf'.'>t:t ('rrpilrrJ <\111' n!'

lu .tI('J,!N'M jI'OlfU' .pnrll', cl('si!tn�1(lflm('nt .. Iwl:l s('f':ulnle
fOI'lIll\ f ne-;,1a o1'clrrln:

('fll': _I.".om\� .. ionul, r.l·.npa .dr anjinhos. C(llt\.�rio ('0-

ral'i\o tk J(·sus .A:-Jlo (I<' (lr(:is, Cl'llzndlnhos. Con�l'f'gfl.

ÇÕl'S Mal'lanus' irJ'll1�núlas, A�sodaçilo {Ir Sanla. z,Jtn

As;;oclf\çi\tl dI' Sfll1k'\.1'('I'I'7.in.ha. Damas de Cnrirlnde. _>\.

pQstolu(jvs da .or.nçào. ,Ol"dmn Tcreeira Feminina, A,10

Cal"iilkú., Abrigo ele, Menores. Colégio Catnrinl"'nse,

congr�'go{!ií('�' Mnl'tnnns .1'!:[n,sculinas, Trlllandnc!(,ll, 0.1'

\lt"ln 't.:J,!,pdrn. rvfi'RC·Utin.'t. Carro Triunfal. C'lprl1. P:t1!o.
Ihlllh1'l clt' Múi<it'!l ('. povo;

Allles da I!;ll)ra�m'rn;·iona(lfl. hor� as 1'('j'r)·i,I:I.� A.�

sociações e .enli<la(les se reunil'[io denl,l"Q c no nclro Iln

Catedral, aguardlllulo c:adh uma o lugar {llle lhe for i'('�

.�rl'vfl(\o fi ('ompe!ir no préstito.
('adn nsso('l:u,l;1O (\('V('rÁ ap'l'eSE"l1tnl'-se rom (Is l'I".�'

fl.l'I'I·ivOS cstnlltlUlt"s t· disthllil'os.
O [)I"(�stHo ,tk.�filal'á(',)nhlllln, 1/lIHa r 'niulf'l'tI1111:t·

1)lf'Uj(,. isto '\. �'('tn (jt1nlqltf'l" pn.rfltla nNn itdeuuTH,':i" 11"

J1l:lr('!lIl.. ao .�ina! cio Diretor
O.� fil·is e familias que n�to jlOdC'I'C\ll flCompnllhill'

a l)l"o('ls.s:'lo deverão PQ�tal'-se nos j)n&<;eios cln.� l'11!IS (10

tra.tno par:l assistirem à :>un. pasSagem.
l) Jlr'\�tito OIlNie('('r:l o sl'gllinl(' jI ilwl":í rio: T'1'flf':

1.", 'I�'cl(l (li, T'nl:wlIJI. nU:I.'; 1"(·11\11' Sdl!llittl .... O.'O(lf,nl,
\'1dal 1�:tnl{Js. AI'"jph·.'h' IP:IIl'a, j'>r·:tt·n: P,·r,·il';l o.ltv .. lr,1
11;1<10 tlt, lfJn:-w.1 .t�lIn A,I;(:l G:1L·lb:litli. j\v. n.·l"l·iJiL, 1.111

En:). ·F't>l'nlltlrlo MadlfUjú'f' ,Cft(I,(lr,,1
.

A� v:tt·t\s <lO P.iti(l .�{"]"}o (';lrJ"í'g:ula.'> j)e!(\I'; 11)(·····-

ti';Ilil11<l1; .l\utorli.latl{·s CSj)i.,(·iallll('nle convidadas. •

Para a. solene tJl'ods�iio convidam-se l.oc!o$ os fid.,>
t' a j)Opult\Ç;lO em ((era!.

Sl'lldo .·ü';lumc. aliás. muito louvável � j)irclosu. ('n·
FolLarf'111 " QI'H:ll1WJÜ:ll'r-!1l os 'fieL� as nH\S r fnf'i·lrldll.';
Li:l.'! t'fl.�:1..� ·em ('il'l·Ult.�.1iIJl(}in.<; Sem(·lll�Ilt1"f'.'l, o 111l'!J11r, .'c

i,,·df' ,� f'Sj)f'J':1 p"r (J(':\SIi'I,l (J:l l'i'(i(olRhn [II' !-i:l1,1.1 ('.. tnr·i-

1\;1, :���;��::��\ 11::�;�t�::���:··���:'�[·;t�r;1�.�!Q r;���l:� cl�

(jt1s1q\icr modo coneOrrfrr:11i pa.ra o hrllho dn. l"lrol"l��ãf)
(Ia f"wpha P�l,JrnpJr�.

Obrigado ... Poraná ,

José Rodriy,llcs ncrdctro (10 t.m 11(1)1(' que ('1;>\011 bem nlto a culturrt

Há muitos anos, um tetígto sobre questão de iro ..'.. PnJ'(ll1nOI1"c.

terras. levou-nos a entrar em choque. are (111(' um ueor- Que I>élo ueatc etc sua senhoria. vanguardcandn a

no \0"111'0."'0 I}O;', rim n ntvcraencia. von!a,I.' dI' loela urnn corperncào vtnôo an nOSRO f'nC'on-
v

M:li� lurdr- tutnmos 1�l(10 a iado centro os rauntt- tI'O lll'"i:\ hur-n nncusrtosn. ,

1'0;; til- JO]\O MARIA onu,> procícsos vidas. tncíustve o D('scI.'.o Ocnmnoo. até o útumo soldado Iomhra-

seu próprto coruemtnntc, foram sacnncaens pelo bem mui-sr- dOH seus trmüos catnrtnenscs.

dn ordem e do rt'�éilll\'. E r- nos üthos cesse PARANA (IUC tanto ndmlro c

De 1l0.�M j{\ pequentnn Estado, grande parte foI a- estimo. rtuo levo ti nossn rncusngem «c ngradectmentn
nexn.tn :1 err-, dandu' margem peru que. por muito rem- Mr-u PAni\N.\ all1l'.:o; vtésscs ao nnsao eneontm .

pn 1]f)\i�·('1l.�I· um tndcrerenusmo entre Irmãos quntrc quunrln :\ Lr-us mtvtdos "he�!wam os nruoa dr! socnrm

·p:rrl'de.� de tortos os tares. cln((II,>I\\s ()l':l! !·O.� .... rtnncrunns. daqllCl(,l� quntrn rmjos,

Qu('.�trlf'.<: desnorttvee, de quando cm vr'z, dcvido n quI" no !.lll'bllhi'i" dns »rrrrr-ntns 'agnm; eram le"fldA.�

mnl entondklc de um punhado de novos ranaucos pe- dI' rfJlcl:lo nntv (JS OIlHU'('S f'�tnl'l'P('!dl1.<; cÍ(' sena nriÍPTIl'
lo rutcuor. revcvrrm n Imprensa fi. pequenas gen"l(eza�:. pnts.
nina, que logo eram esquecídas: crianças {}HC discntlam.

Sim: c foi ho.ic. ago:a em ce Santa Catarilla' c."

ll·�o. :->orl"CU n 111nL� rtU01 embate, hoje que os CaLnri
nl Ill'es de luto r.hol·alll os 'l'lagelos ·das enchentes e que
levou ao {Ie�c�poro centQ1UlS c c('ntenas de 'Iare,';, Vi(,lllOS

úlll·.onh·llt" Il"lfiis uma vez, no cOl'açi'lo dos pumllaen:,c:,;.
aQuilo Que eles sompre pmisuiraltl. e que nem l<emprC'
eram compreendidos; a SOLIOAR'IEDA'DE E AMOR a _

seus vl?jnho.� iImão.� do sul.
Ii: fOi (;001 a malar c()mo�:í.o que escllte: pdo radiu

quão grande" o "orl1ç[lo daquele povo amigo.
A POLICIA MILITAR DO PAnANÁ em pezo aco

lheu o 1I0�SO npi'lo.
Qui'to bclo foi o gesto elo brilhante militar seu eo

mandanLc �I.'r:ll, Coronel ORLANDO XAVIER POMBO

BinJioürafla Âfricana no Jttnân
A BibJioteeiJ. Cent.ral, d�

Tnri, no Japão. Ilubliccu
mn Ca:n\a�o de livro,; r=c_

],!t!vos à A'frica, num to

t:ll ele 3.2L t ·ti ul..)� cll' ii·

vros c ]wri;),lico�, a m:lio'
ri:, ctns (:unb orltlnd( s da
bll.lliJll('(':l pa1"ticula�' ,lo
Vi.�('O!l(!e Tlllie.�:lcla T'J:<u

�p\\a, ant!go pl"ol"e.�so!· (:.1

l]nlversidHde de TÓqllio �

direto!" elo I:;.�t.itulJ N1.Vnl
de Te.·nrilogia d.o Japã"

A m'licria dos tiiul(·� _

segunc!.) inf.0rmacão (1

re\'i�ta "A'frica", de J.on

clre:-i, enl. "mI núm.�ro .1·'

jancho ãe HJ61 - datam
d;l ],I'imeirn mct..ade rio pr"

!<Cnle seculo :l]l� 1940 c ,,:.l..)
em �Ua maiorl,l Hnos .tie

'iHgpm, z,)�lo§!"i!l e mod,'f'
'lOS eS'.!l·!o,; (le nnLrcpol'l
yill. Algt1,�, !eT.otam ao .V�
cuia XVln :m antf'."

ACADEMIA DE '�OMÉR(fO DE

SANTA CATARINA
EXAMES DE ADMISSÃO

ao (Uh\) CUlnerciol Básico, para os Tw·t!�!">:
I)iurn\) - doe; 8 h�.· às' 1 I hs.
N'llutno doe, 18,30 ele; 20,--40 hs,·

I !w'riçno: -- dC' 20 de novembro à 8 de de-�embro
Infotrrlocôes' diOriamcnlc das 17 h" às 19 h5,

exceto 005· sábados.

NOTA' - D"l"!IÕ.l;1I1'\O a Arquj{!ioef>.<:.r fI<;�f1('irtr-:>{'.

p;flz.'it·(j�am('nr("'. ati DIA DA AÇÃO DE (lRAÇI'S, (j\)('
V ... I1. (·mpolgando li TIrnsil p aprtlvelta.ml0 !J Er'·nd�
,'ulJ('urSQ li<' fit'll'l ;> ri pl'f'sC'nça tJ..'lS ml'reti.,,"�lmas Auro

ridadl's. s('r". :1 pro('ls,..;;'o ell('f,rr;1(la ('(Jm o .'lo},·o(' C:lll�

lo du TF: OEUM. ('01 nt:3.0 ete �r:H:;\S :l n('HS p•.j,)" 1,,·w·

fÍC'ifl." ('om l:"Inl:!. t!I1f'T1llittneie l'f'rf'l)!do.�Acima de Cr$ 20.000;118, e/aumenlo ,'------ ,
(lAPI - IAP( - lAPB - lAPM - IAPTC- I SEJA SOCIO DO ClUB:E A�URAA. 1"10I"Ia1\61'tllls. 17 '(lt� l1ovf'mbl'O th' HIG!.

IAPFESP). AVAl f:-t. (MAIS V�ZE$ CA'MPEÃ6 DO I:S:rADO
• l':m non1(- c Jlof.nrdl'm (lo ll!xmo, Sr, ArN'hlf;pO Me-

ADIA�O "ARA DATA PRÓXI�.A - cargo de. futu· f E DA 'CAPl:fAl)
J Ir')(l"lItnn'l. .

ro - 1 reporo cOI�p�eto e ettclenl'e dos condldoioS 11 CONTRIBUiNbO PARA. O Sf:U EN ...' ,M.�.I l\,fons. Fredprkn IInbolrl Vlg:í.ri" fl('f:d

- N.ov(J Turma, Inl�lo em � do cor.rente. .. 1.923 GRADfCIMENTO íI
('11r:1 dJl ('tltl'dl'al

'

M(1IC1l"Ce; Infort"'l10çOf':"i no local do. CLlrso: ... � Npw!.on (ln r,m,: IH,lI't1{'ú, �mVi'r:lflr (1:\ Trmnnclr.rlr Iln

nuo GOi'C;O, 260 _ 8C1lnecí-Tio _ ESTR,EITO , ��_"'!;��� ........ _ ...... _1.& \ "_'_._s_a,'_"_,n_'"_"_1"LJ _

Comissão de

Sindicância
O Dir('tor Geral do De

pnJ'lamemo de Esjra.\a de

Rodagem. Eng. Thcmi:-:tó
ler FI,nnighrléri, dec;lgnou
o ;H!vop-lt,ln Gt'lúllo J""e
Uba. o lHIX!lIal' flc cn�.

A�' de Freita" e oinda

\\filma Aurea l'flrmonky
Leitão, ]lar:l, sob a prflsi
cJénc1a do primeiro, con.�

til.uirem .-.. Comissão rle

Sinclicancla, destinndn li

aplll':lr .as irregularidades,
bem com.o OS re.�p(lm{r,vcl.'$
pelo cleMpareclmento do

material elétrico que flcl've
ti !1umlnaGão cio monumell

to Jorge Lncel'd!l., na e.�tra
d:] entre Onspar t' Riu

TELHAS. TIJOLOS :',:.
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOURT
'.1\ 8AO,,"�Ó
"""GO OI ro\.'u f' .. t.ol .... '

RF.COMF.N"1)Ai\TOS

Alfaiaiaria L�PES

I !'EAnexo nCl fo't1!f) T\lei.�
nua 1"('11\)(' $(fhnfid�,

fe roei rJueja qanhar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

20 HORA,S, NA (ASA-DE SANTA tATARINA, A ACADEMIA DE LETRAfREALlZAlll UMA SESSÃO SOLENE COMEMORATI A DO
CENTENARIO DE NASCIMENTO DE CRUZ E SOUZA. FALARÃO,' RESPECTIVAMENTE, EM NOME DA ACADEMIA, INSTlTU;O HISTÓRICO E GEOGRAFICO E
VERNO DO ESTADO OS SENHORES DR. fUlUU CO�A, HENRIQ,��!O��S E, jO�f!.MARTINHO CAL��O },��IO!, ,SE�R�TÁRIO D.E EDU��i!2}i��R
Aderbal R. da Silva Eleito Vice-Presidente do PSD Dia27: ReunTlo -d�-Pref�it
Reunião do Diretório Regionalem ambiente de grande entusiasmo. Moções de apôio ao Presi- do Vale de Itajaí
dente João Goularl ao Primeiro Minilro Tancredo Neves ao Govern"dor Celso Ramos e aos .

Convocada pela As,"":- fez aó Val', em companhia. apressar o aodao'''l,
, , U çao de Imprensa e Radie do Govem:1t1ol' CelSO R�- 1l11C10 ria, pnmeira

seus mais diretos auxiliares do Parlid o. O ESTADO em relêvo. Oulras nolas ��a:a:�t:': :::jai�"ci,����:� mos," comp'omct'dú' ""mOco.<.

Anteontem, na sede do' Partido Social Democrático, transferida para março de ela, Presidente em exerci- nidade, em virtude de S. que abDluram lod,? o E�ta-'

muito 'antes das 17 horas, quando devia reunir-se' o Oi- 1962 a convenção N3C'io- cio e que, por fôrça maior, Exa. se achar acamado. do, a reunião 'dos Prefeitos

i retórto Regional, já era intenso o movimento de políti- nnl do Partido, a ecouie comunicara a irnpossibili- de todos os muntctpíos do

cos, tanto da Capital como do Intertor. dos delegados l)e:;.;e�j;stas dade de comparecer à im- Pelas resoluções tomadas Vale tinha Dor finalidade,

O ESTAD-Nossa reportagem, exculpandc-se por passiveis de Santa Catarina foi t am- portante reunião. c pelo ambiente de júbilo e ' justamente. estudar aque- �'
omlssôes, anotou a presença dos senhores dr. Serafim bem transferida. A visita que o rnretcoo coesão em que decorreu a le oroblcnul que periôdica-

! �

Enos Bertaso, CeI. easparínc Zorzi, dr. Roland Renaux, A escolha do Vic�-oresi" pretendíu raeer, encorpora- reunião, em todos deixou n mente llillge a rica região, O MAIS All!ICO DIARIO DE SANTA CArABINA
watcto Costa. Avila� Tiago José da Silva, Pedro Kuss, dente do Díretór-c Regro- co, ao eminente Governa- mais palpitante tmpressâo CoJU pr8jli:r�oS' considcrá- FLORIANÓPOLIS (Quinta-l"eml), 23 de Novembro de
Os,�,àldo .wcstPhal, Joaquím Riga, Ivo Muller, Olivio No_ nal, determinada pa ..a es- 'dor Celso Ramos foi trans- da pujança pessedista em veis.

bn;�à, ,À"tllO Meyer, Germano Brandes Junior, Samuel se reunião, por Indlcacãc ferida para outra cportu- Santa Catarina. Agora, onl..uo. que Lod05
---------.----

_

Sanoriill,� Alfredo Campos, Ricarclo wttte, Oscar Sch- d d tado Estivalc' Pí acabam, tu:üs uma vez, de
. \klosbu) rearmo Fretta, Santelnio Borba, Aderbal R, da res, ;��cedeu-;eth)or

�

cota- _. , , scnur na própl'ia carne os

Silva, Antônio Almeida, Nelson Abreu, Estivalet Pires, cão simbólica. Em dlscus- efeitos da catãstrofe, mais

Erwín erade, .delegudo de Teodolindo Pereira, Agripn. são a matéria, para a apre- PROBLEMAC' DA AVI4'ÃO'. necessária ulndn se torna

I C �. F
-

O d � a Lecie SI
.

ki S' sentação de canoícatos, o
J 'r a união de tcd·ü,; oS urcrer-

! ;t�íl·�:�J�io',��·��lo ��,��ss,�oãoo��Vid c�e�l"eir:I��n;,'��= sr. weicc da Costa A,iJa, COMERCIAL BRACILEIRA t.os elo Vale de Ir.::.jal e ou-

I t"i:�tr��w-"R�{bei\s de A<r1"l:id.lli:� ,llôllliOl;, Roberto Oliveira, presidente ; do': Dírütórto J' ii\, eros mun}cipios, ouc jnmn-

:
..•. , •. ,

Osnt, de ,Medeiros Regis, Ivo Silveira, Municipal· de Lages, susc- II'
.

���l��n���� ��I;;f����:sd�.i a Bento, por seu delegado Nazi! Bento, riu o n�mc dó ·.clL Ad�.�l)alI rt., Waldemal' Grubba, alem dos. deputa- R. da snvc, cunncntc a'dcr 1. (�uulldo ail1du cerca ua ii ·opera\:ilo :lbbcn.l'úc1Oual, !Irr���ç�r�.�;����r��i�����;��I d�s 'do. Bzmcudlf possedísra, do sr. dr. Renato Ramos dn. possedjsta, presidenLe' do 50% dos compr.omi��os as- pura l,gQ ti _segUir DES- ..

J
.

! S�lval Secretàrjo sem Pustll,.e �leVAd.O número d,e,,'Cor- Diretório Metropoütcno, sllmjd�'i pelus cmpresa:.; CON,SIDER!À.R�SE '�STES i'tI: ,:l't�Sill1",,;\ ;.euni'ão· do p�o
�fCl!g101ifÜ"los da Capital e do tnténor.

'

ex-Governador do Estado e nee-vianas em moeda [:11"- VINCULO& Jlij;P�l)Ml:rIR ),!n�o tI�a �', SCgl,lJ!?H-:.��I
:�ngurâ po� exceleucíu l'.�- te (dolat"), Cll!11 11 Compra SE A cONb\j�lí��àrli 'N� ".�:>�:l ����:�:"a�;i���:i;:(��dt::-. ����:�::�..lGa���:�Il�'�� ��l;�:ira teS:,u�el��nv����)�:�� présentativa do pessedis- de ;Iviões, ainda estil.o Pé·r SETOR i,llilH)o oue poderá [lepr�sen-

sumiu a presidenciél. da senhores Secretários At;!io
. mo. c<!-t�rinense. E�s.a índi- pagar, reinicia-se 'OUIr.'l VP"� 6. It�� \�\t?!ft ,�?n,l,Ot ,co��):l��tI��: pi ,_

Fontana, Osni de '�:l(;'leiro; cação foi acoihid(t ��11� de- uma lu.a de n�equipame'l- com, !.I) tlV:t;no fernecm1en"tó de

;�al:�a'-'oo.,,':,:eos::",'S��:�"�:t�,'.:,�..�.,.I��s'. �.•'.�,:,',-_- .' RSi"!!�':�,'. ''''''_".,ena. to Ra

..

mo<; da
morada' ·e; �ibrapto .êlC·la- to. ��, <1Gf}�t(ll� Iq.�'b�� S.�I,!�f!- ;'��lel{ien�ls úi ,oJi'l:W"clãôo�

'" ", "",�. '.." ..!..
. mação do plenário c, posta 2. O reeQ_ull)Hmel11,o :,.'1- l"lflca.,? �elJa\!:'ue!e) . equIpa- que·.yirão'ilpré�r.o !!l111,1p.-

. ," L a votos, obtti:Ve' aphlvação rcce tornar-se impel'lcliO mentCU�iJ r,�",):J"�na.dO mento dos t,rabalhos comtônio Alme�da e· 1J;sti��H �;r� Vir�de de ha)!cr sido unânime. Em eloquente:> sem.pre que um "sLatu- a dOI�,� de c:r� ,100,00 (ou
a cons:'rução de baLTugell�

palavras o 'novo Vice-pre- qu,ü" existente é alterJ.do mesl,Ub t:��!!'W;00), enquull- e retificação (lo leito. d,:)
sidente dt: Partido �g"l.dt- pela introducão de 110\'0$ to agora s'erã�y o� �u�pa- Itajai-Açú., ,��':-�i'!l"i')
ceu sua eleiçãcr, desper- 'avioes Que, de um medo mentos compr�.os, a: dOIa! Estas medidas': allh.s, )já
tando novas �1e,'h!ct1bsas nitido, drenam o traf2g{} de CrS 260,00, Isto e, AS

se ellContram sen(lo estu- O Presiderite da Câmara Municipalpalmas do DiretÔriÓ. para os Seus po"suirlore�. COMPANHIAS QUE �UI- dadus,"tendo O' Minislll'o da

Em seguida fora:n apro-
Então é preciso Que o� de- ����D�EART:��EQ�� ViaÇão, Ccl. Virgilio T�no- FIOl'ianópolis, tem a grata satisfação tle CO&-

vadas as constitUições de ::�� o;e�:���:scia�c;���<I� COMPRAR O EQUIPAMEN ra, QUaIHlo da visita que vidar as autoridades Civis, Militares e Ecleo
di·tCl·SOS diretório;; munici-

que fat.almente caminl1:l- TO POR UM PRtÇO TRf:S siásticas e ao povo em ,geral para assistirem
gos Fernandes de Aquino, pais, recem eleitos. Por

rão para a fnlencia. VEZES MAIS CARO. Promoça-o de a sessão solene aue êste Legislativo fará rea-
após teeer algumas consi- r,roposta do deputado Af'..- 3. A pe.rturbaeão recell',� 7. Nesta nova "corriáa" � -.

derações em tôrno da pes- tiJnio Almeida, ijUe a j,,�- acarre:ada no "statu-qu(j" Pl1ra o reequipamento c .. lizar l}O dia 23 do corrente (qujnta�feira), �
soa do dr. Aderbal, submp.- tincou en;' emocionac:",J dj.',- daS c,peruções doméstic"l.'; certo Que algumas empre- Olicial 19,30 horas, no Paco Municipal, em homena.
teu ã. apreciação de seus curso, o Diretôrio prestou deve-se, sas Perderão "o fôlego" e

-

pura exercer a vice-presi- pares, um l'equerimento tocante homel'.agem à nle-
a) ao uso. il\dev�d,o ,lo talvez não cheguem a me- ca�t;:�;:.�::e :l:rn d�x:��i��:(:' gem ao centenário de nascimento do POET

\-.-
dência. daquela agremia.- através do qual solicitava mória do sr. Vidal Rames "Ca.ravf;:lie" -nas linhH� �io- ta propoSW. E' CERTO, ato J.)!'o�!,ove,aio a,) ]'õ�tú CATARINENSE CRUZ E SOUZA.

�:Om��lí��CaSj�\'u�r. Aderbal ����ud�a��n;�ai���i)?eesp�l�= ��;;�\�a��!�ál"�:,te:r�:�ed� �:�1�t!ca3� ����o��a;�l� �� ����R:::E ��D�:r: de capitão, o 1 o T,,),�]11r Na oportunidade, à convite desta Cã.
Da Tribuna da Câman tico catarinense. O reque- do eui Lilg?s, em trágico f.oi) concedida, JI1.eJi.ll1te chegaráo cSfalf"das, e!;go- ��n���t:il�té (�illil��::!l. �.��: mara, proferirá palestra o escritor rviaiol' II"

Municipal, (sessão de on- rimento foi aprovado por d€sastro�. eO!l1pronüsso lÍormalmeàle '.arla�, debilitadas. Gonzaga dc SJIlZ" defonso Juvena1.
tem), o Vereador Domin- unanimidade. Por injciat.i�.'Ii dO. sr. as:>umido de utilizá-lo ape- 8. A men'Os que, IRRES- Como se SaO�. I} é'.<tpildn

dr, Aderbql R. da Silva foi nas nas linhas internac1o- PONSAVELMENTE se €lll- Luiz Gonzaga 'Je :3:)uz":1

aprovada moção de so!iÓ:l.- n,l.ls. penhem numa corrida para ccuPa com rarc onlb;ll!:,i�-

,ricdade a,os sr�.,:jp��i.:d�n. b) ao- uso, l1.luYtas v\lzes a {.Iual, de antemão, salJem
mo posição oe : de;3�,�:]ue

te Joã:> Goulal'� e pr!n"o('l�(' indevido ·em r6ta� domes�i-
1
que llão têm f,õrças, com o

na Casa Mlliia1.· c\v Gover-
.

I t Tà' edú Neve"' oCaOl (Pela- inatlequapiHda- t ,VELADO . PROPq!SITO de "11Q d'o T!�lO:fl.Ú,,��ndo�'�rn�:��' ;Cêlsci 1 R�: 'de' aS dist!i;"cia:;') (�'e qua- 'em meio do caminho, BlitA- __�_

• ::�te:;:'l���i!�����"d��: ��:':�:���:-��:�%�l���::'� ����=��fA::�:�:�
�:ta��: S��3 s��r:���'�O�t�� na���;�. ra�o de serem al- !�:�,i�l�� ��l�lv:�I���lO: c���=
sedistas, ao sr. Chefe da ;����I:t�:�::�·:�::::i��·C�I��� �\l���:�s ���)l:�:lda ?�:����
��� 1?�Vi�5:e�1�1:��ad:L do

tarif"s ::;ão muito n:'<lis ele. contrair lIUVOs débito,;.
vadas QU� aS dcmésticas � 9. E' grande a r.esPOllsa-

to� �:�t���� �r;���;ã:e�'.� 11ão Se d;terioram com a l,tl':,l,.�dlHd,'se d�o,,�.,s:a"'ho,.o, s (',',.�inflaçào) pcnnitludo que " • ""v .... ,,, "

:��ss�el���·et��, ���.Li���re;�= as operaçõe:> refenllas no �lo',i,�?,ãs�ões,',á)ol)a:!tupl��e'i "��item b) seJam reali<l�ldi.ls, .... '"'' •

;:I��es�:ê���a:a�i;lcs:�O ;��= embora deficitúrias. �;��le�ll<l�li��i���:UiP���:��
ta ao cargo. O dr. ·Rul:>en.s m��;t:�.�xu�����cd:l�f���I��� to. •

de Arruda Ramos explanou
dução do cc."uipamenl.o re- la, Ni"lo vã o Estado fa-

<,lS razões da :sua renánr.h,
ferido Jlr..;; itens a) e b). Zel' Como nossas autorlda-

esclarecendo que ellt�c
e) 'A ilL1rodução ue no- des gUHllabarinHs. Nuo há

�::s ��ãoOi���:a;�liLiI���Ü�� vos operadores, sobretUdo �.,�ub�,,�'iU(io�iC,O,otp'ulaPçaa.'oa. (\io'(110 norcl('ste, lllelli:lnLe a \ � ," ..

scus 'ilrgumentos foram
.degaçii.o de Brasili�, quan- metis espertos insLalam SUas

aceitos pelo plcnâdo. Par:1
de na reulidllde o Objetivo bombaS de �ucção (Uegcu.:,

comunicações diversas 1a-
era a liga(:ão Rio-Nol"deslc mas tolerada ..,;). Gallham,

Jaram os srs. Joaq'.tim Rl-
ou Sã,Q PatiJo-Nordeslc. no principio, mais agua.

g0, Jota Gonçalves, .\n'3- 4. CulllO consequênci.a d:), Ninguém ouer ficar p'l.a
niu Almeid\.l, Tiago Silva, }}erturbação (10 "staLu-quo" tras e todo mundo acaba
Nazl1 Bento, Waldemar ea- até be'l'; P0l::!CO vigente, lnst��anrlo também sua
lcs, Walter Vicente Gomes, prenunciam-se .I.S seguin- bl�mba. Resull:1do, "o1ita
Nelson Abreu e oUt1'01O.

tes reações: tudo a estaca :.:ero. Nã.o há
O dr. Renato Hamos ca a) "Os operadores que ilgua para todos e a pouca

Silva fez aplaudida np!a- julgam lucrativa a opera- que hã sai muito mais,(�a-
nação sôbre a Seel'eta"ia ção com novO equipamem- ra. Eis o "simile" perfeito
que lhe foi conliada, o (1l1e to ja aqui em operação, .cto reeqmO:lmento aéreo a

originou, do plenário, a de-
querem aument.<u· aS suas quanlÍ(lad�' de gente' a

cisão de uma visita con- unidades desse novo CqUl- tran,;porLar é mais ou ltle-

jllnta a êsse novo depar- pauwntú: nos a mesJlla, independen-
tamento administrati'l;:l. O b) Os operadores que SI! te Co reequ'l,,,L.'Clli,,. }I'!aJ
dr. Osni de Medeiros Rt:- julgam prejudicados pela OS jatos, _ l ...:rÜ"jl,tú, ,�l.l-

gis propõe, viv:)men':;e u- lntl"ljduÇão do novo cquipa- gamo E 4.I..\,cld),tdli,-,� iiH'

plaudido, congraLulà.t;óes <10 men:o. não cOnseguÍlHlo rem JIJ�(,! h li .. l,'t,.ú'" ':Ú"

i I ti::; t r c r:orreligiouario, obkr das autoridade:; as los�ais ,lts':;�';_: �'4\':;" 'iJ",I:1,
membro do Diretorio, Ptuf. medidas aC<.luleladuras tia afinal, \';�l r/�ti'" lo ... ?

Ferreira LimJ.., pela SU:1 sl�a pOSição, ,encaram tam- ,., .';i. :AElVl
jnsta nomea'dâo 1 .. ,-a Co ca�·- bem como única condiçI"to
zo dc Magnifico R.eit,nr da de sobrevivência a "eorri-
Universidade de Sallta Ci:l.- da" para o 1l0V,0 equijJa-
tarina, havendo o home- mento.
nagendo agradeeido COh1 5. E' óbvio Que lle"W

p�lll.vras comovidas. "corrida" já levam vanta-
Vãri:is decisões de eCiJ- gem Os Que partiram anLc,;, '

nomia interna do Partido embora, se llO::; fos:'!e per-
foram tomadas anLJs tio mitida_ ullla imagem, .esta
encerramento da.- ses.�ão pllrtida tenha sido -tecnlca

que se prolongou das l'i::'5 nicnte f,ll::;a. Isto jJoJ'{lu".

Câmara Municipal aprovou, por una
nimidade, volo de . congratulação ao

Dr. Aderbal Ramos da Silva
Como ê do conhecimt::n-

lo de tOdOS, em a reunião
de onLem do Dil't:tório Re-

gional do Partido Socbl

Democrático, foi escolhido

VENDEDOR PRACISTA
Precisa"se de Vendedores-pracistas, poro Flo

rianópolis, no ramo de produtos de pri�eiro necessi
dade.

Apresentor"se das 9 às J 2 e das J 5 às 17 horas
à rua Felipe Schmidt, 32, 1.0 andor - Sala I.

QUE FA-Vl· LI-DA-DE L.

CONSORCIO

TAC
aruzuRO DO SUL

AG�NCIA.
kJaFelipeSt.lllidl,24
f�nes 2111 t 3111i1

H;�IMitlllt13-S. C.

EXnJIMEI!E.
\'

,x.���::.�
:

A SOlUC�Cl p::tIO o seu PROBLEMA �lá

00 ,CRU'""" A PRAZO, do CONSORCIO ,

TAC-CHUftlf,C 1,;0 SUL t
oc.::úl;]ll. .• de • .." !",.d<>.clo. ;,

�----�-----------

LOTERIA DO ESTADO DE SANTA
,
"_ � I OiII!!idIJ

, 1,l,l<!lcÓ.'

CATARINA

amanhã

CRS 500.000,00

Jograis de São
Paulo

�n i,oras, {lllaIHJO'Ler,,:j:lOU, llii.o e Po:<s;vcl GUil15eder-_.;e

(!!.:pOIS de l,n::slár Jt.ÚUiCl,ll- v::tntagl;JIS c !JLo..rr:;:5.a.'.!VU;;

�:�
4U ·�t. -�j�i;M���t�/��trt:t:; -"

�meu!adh�

Ir Diretoria de Cultm·íl,
do EsLado.: promoverâ a

1".cmpOf;\d:1 fio cOrDunto
l)auli.�ta de Jbgra:s, O es-

petãculo e�ll"ci,��crú lia

)I(.,i;c de (lia 25, 1":0

·lCtll,.ro llJvlll"o de Ct<l·v;J.Il:o.

(enlenário
,de Cruz e Souza

O Governo do Estado,
aLraves da sua SecreLaria

de EducáÇãO e CulLurn, oii
cializou as festividad��s C<l

memorativu� do 1.0 Cellte
nürió (le Nascimento de
Cruz e S�lIza.
As solenidadeS, coro!'l.:)us

de pleno éxito, tiveram am

'Ilto sentido de repat"<l\a()

pública, uma VCz, ql,e o

grandl.: simbolisla eslaVa
quase esquecido, apesue da
ressonáncia do �eu ;lomc,
sempre prcsente. JHI. li!.er:1.

!ura naciollal. O Governa
dor Celso Ramos pr�st.i
giou as colllemora�oeS' tor
nando-as lião apcnn� um,1.

simples série tle atos pri
vados, mas uma de"l(,;l'!<;
tração oficial do Esh(:o

quc �e (101ll"a e orgulha de
ter :-;ido ·0 bel'ço do imorlal
Poeta e prosador e não

Porleria ficar indiferente
ao grande eventO.
A contribuição governa

menta.l não se res,umlU,

porem, na p,lt(;e relativa
ás celebracôes civieo-lilc
rána�: o Governo catar'

nense, cvnsldcl"audo a si

1 'l:'<',:;,ão a:"uaJ ,ou futura doS
(l'�s ....e!ldentoJs 0..10 )l'O�"i,I"
vcl ,(rtlsta barrlga-\i\.!I",le,
aumentou-lhes a pCnsuu ,.;

determinou, ainda, que c;,

ta deveria al!ul .1".llL .. , .

aflsenção do custo de' vW.'.

A:; Comc1ll0raço� !.tro··

�ramll.daS terminarão no

próximo dia 24 tio con;en,8
mês com uma sessão sol.e
ne promovida. pela h:l:a.;}E-
mia Cat<lrinense de Letr�;s.

Ne:;sa sessao falarao: ..)

sr. Nereu Oorrhia peja Ac:�-

Centenário de Cruz e Souza
O ROTARY CLUBE DO ESTREITO HOM(.

NAGEARA' A MEMÓRIA DO
"POETA NEGRO"

O Rotnry Clube (1<) �;�. A convite de "lia r"
trei�,o levará a efeitO (!ia'\ ria usará da ].J;:J.laVl"'l 'I
24, as 20 'horas, uma r-cu- so urcaado Colaborador
utêo pública. }..,)mCllf�bel,· Maior I1rlefõuso Juv
dera clll memória .te Cruz

e Souza, Pejo motivo dv

transcurso c!o cent('nárill

de seu nascimew'J.

CUJ,1 orseão ter'\' como

�<l: Al)reeiacôes Sôbr
VI(1,1 e a obru ele CrUl;
S('uza".

Câmara Municipal de Florianópol'
CONVITE

Florianópolis, 22-11-61.

Moacyr pC1'ei!'a
Presidente.

-Vinha cu solitu, pela est.rada (Ia vida, qtr'4UO
deparei, em fraternal colóquio os il'lnãos F..e,:.·uco,
Drs. Biase e Carmelo. A oportunidade era propiciU
para colher alguns informes sobre os arraiais do

P.D.C. local. O Illeu t.ri-colega Dt·. Cannclo esqui"
vou-se de fazer declaraçôes, com a desculpa de qUe'
"passarinho, na muda, não canta."

Ji o Dr. Biase foi mais espontâneu declarando

que no Diretótio Municipal de Florianópolis lUl'Io
marchava às mil maravilhas. Indagado sobre o Di- \
retório Regional tmiu-sc com esta t.irada: "Yo no

-

creo en brujerias pero que las hay ..

Se até críslüo urtodoxo aercdita em bruxa, por

que não posso crer em Lobisomem?
x x x

Nos arraiilis perrcpisLas lout vá trá lJien! O

llustre SecreLario da Segurança continua' invest.indo
sangue udenista. nas delegacias.

Êsse faturamenLo, no balanço de 3 de outubrO
de 62, \'a� dru: tanta da traição, que ate é de

I
fechar

os olhos, com toda' a segurança.
xxx

O PTB, aparentemente énhno está um vulcão

por denLro.

A UDN virou maquina dc �'e rlividir. Com o rom"

pimento do sr. Muxfeldt., que é suplcnt,c convocadu
de dcput.ado, cOlll_ melhor colocac;ão que o· sr. Fer"

nando Viegas, complicam-se as coi:;a.s. Dos 16 depu
Lados que integTaVal\l a bancada, tres ja se trans

feriram pura o MRT. Fical'am 13 - número aziago
e sorumbáticu. E tem mais.

.li: '}.; X

O PSP continua teimando. M.as é.. sincero;
vez de anullciar crescmumt.o está UlllUlciando

purgo!

o PSD reuniu. E demonstrou que 1legu bom não es

colhe hom. Tudo maneirinho. Em 62 vai acontecer

tinindo.

HistorIe"
e o Sr. Cal!:l,I'"

J<lI)iul", SecrC[ariu de Ec!;,>
{!<l.1}§0 <} Cult1;:.l''l.. ��.;r:..:.. '•. "4> ......::tt:�;.�>.. ;,,�,/\�};;
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