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A' gloriosa memória de Cruz e Souza vulto extraordinário da História da Literatura Nacional e digno filho de Santa Catarina,
Esta PA'GINA DE HOMENAGEM DE "0 ESTADO", pelo transcurso do primei:'o centenár;o de seu nascimento. Organizada por ILDEfONSO JUVENAl
«crua e Souza foi um

germinal de sugestões com

a rormidâvel capactdado
emocIonal de sua obra.
Fenómeno, atê certo

ponto, aparte, na rorma

çâo de nossa raça, mas

provando por si mesmo o

puder de contensão de que
ela vem aparelhada, êle é
um dos marcos mais sólidos
pura equnatar-se das enor

rnes possibilidades do espi
rita brasileiro",

Cruz e Souza
por Araujo Figuere_do, portentoso poeto
cctcrtnense

Seja contigo o minha saudade, ó Espirite do
Sentimento e dó Amar

Tiburcio de Freitas

"ó meigo olvionador do rua do Amargura,
O que é feita de ti nos silencias etéreas?
Tens ainda no fronte o triste norte escuro?
E andas no mesmo fél de sinistros mistérios?

Ainda tens nesse olhar, de emotivo doçura,
A aguia branco do Sonho, ou por ele os funéreos,
Os tormentos crueis, o flamejante torturo
Dos que se acham sob o poder dos Tibérios?

E o que fezes da tua encantadora lira
No alto Torre do Ideal, no Torre do Safira,
Lá onde os ostras são mais costas do que os flôres?

No Torre alto do Ideal, ó meu saudoso Amigo,
No mesmo lira o Amor ando o contar contigo,
E acabou-se por certo o fél dos tuas Dôres!. "

Cruz e Souza
por Dó,io Veloso, poeta paronoense de
raro valor

"Posso no azul, cantando, uma trireme de ouro,

Velas pandas. No azul ... Que levito insoirodo
Reza o ebúrneo Missol de requinte ignorado,
Entre astros monacois e iatogãs de mouro? .

Rutilam brocateis de púrpuras e de prato,
Fulgem Broquêis à popa, .. A trireme estremece ...

lsis! Quem te acompanho o estranho serenata?
E poro o além do Morte entre os teus braços desce?

A Morte é o eternidade� e o poente do outono,

Mago� Tu \'�is dormir O glorioso sono

Entre Broqueis de onix e iotogãs de m01..lro.

Vais dormir! ... Vais sonhar! (Nobre � celeste
loblatal!

Segue no azul conl.ando uma trireme de ouro, .

Rutilam brocotéis de purpuro e de prato".

Cruz e Souza
por Leoncio Coreio, poel<! pOTonaense
de extroordinório merecimento.

"AlmO feito db lllz d� olvbrodas,
Mos cheio de relâmpagos sombrios,
Da dõr varrida em furocães braVIOS

E do angústIa em cole ricas rajadas.
Corriam nela os âguos agitados
Dos cachoeiras, que se fazem rios

E do floresta umbroso os seios frios
Enchem de vozes desassocegados

"' Essa alma de violento tempestade,
E de cruéis desilusões batido,
Cheio de sobressaltos e ansi·zdode,

Essa olmo melancólica e ferida,
Fez do poesia o doce claridade
Com que banhou o etereo flor do vida"

Revoada Gloriosa
EM HOMENAGEM À MEMORIA DE CRUZ E SOUZA

por Antenor Morais, inspirado poeto

gaúcho.
"Contar, é d2spertor os pensamentos
E fazê-los voar Quais passarinhos:
_ Uns, võo viver de agruras e tormentos

E outros vão gosor o paz dos ninhos.
Outros ainda, portem contra os ventos

E conseguem vencer males doninhas,
.

Mos vão deixando às margens dos camInhos
Os farrapos de dôr dos seus lamentoS.

D-2sses bandos, no entanto, alguns perecem
Não suportando as rudes caminhados,
Porque chegar à meta nõo merecem,

Porém os versos teus - son6ros trinos

Prosseguem vencedores nos jornadas,
Sem perder, um siquzr, os seus destinos",

Estalua que Canta
À memória do grande poeto cotorinense

Cru� e Sou.o

Celebremos a. glória de
um poeta que proclamou
com o seu gemo a nossa

proprta capacidade para a

alta íceansacãc. para a

grande poesia, em que se

111J de llurar na hlstôr!a
deste continente moço c

audaz o nome do Brasil".
SILVEIRA NETO, saudo

so e festejado escritor ('

poeta paranaeense

"Cruz e $0\1;<.0. é o ara
mudo "Poeta Negro". Puu
dou a escola stmbonstn.
ridicularizado de uns e de
outros aplaudido.
Morto o gtsante. surgiu

a justiça e hoje êle consi
derado é pela critica. com

Ioda a msnça, um dos
mestres da poesia no Bra
sü.
Arquiteto de castelos

noétíeoa sabia dar vôo li
V;'C á Imaginação e ao 50-
neto. construindo obra ma

gi.<-trnI e duradoura.
Cruz e Souza é o maio:

n-p-eeentante do êtmco
urmo em sua termo fig 1-

;. \ central de nossa tüsté
oh üterartn".

("',"EN"ERAL ;LIBERATO
BITTENCOURT, laureado
autor da "Nova História da
Literatura Brasileira"

-x-

"Na História. Llterárla
do Brasil. o "Poeta Negro'
é uma figura singular. A
o',,, y;(i'l -e-o-dc a vida do
"FIos Santorum". e a su-t

obra é atgurnn cousa de
ti':o grande que ainda não
é possível avalia-lu. E.
r-v-nto roaís ()� anos pas
sam sôbre o dia em que
!1 sua boca emudeceu. sô
h"" ,.., tnstc-ite em (ll\(' o

seu éstro se calou, ressô-i
n-a i-; a bete-a crcndorn do
seu ,,"'''1)0. rn-us trradta :1

sua obra Incomparável".
J0��' DO PA'l'Rocr�,0

FTLHO - saudeso Icroc
Iivtn e escritor

_ x_

"A lnfluimcla de Cruz e

Souza nno cessou e não
cessará tão cedo no Bras!:.
Quasl toda a literatura ou�

se póde cham�u propr:a
mente viva, no dominlJ
Q'l "'''e"I,\. cntrc nns. vinda
depois de Cruz e Souza e

de sua geração, conseienr
te ou lnconscientcmcnt.�
)'cs'iente-sc !llals 0\1 mt,
hos tios s-eus prOCC:1 f.".Ah:o:un<; dos ("IUC já metef;e·
rum def1tanl1e na nova 1;<'
rp.r.f1.o talvês (lue n(!m o

tenha lido suficientemente.
:Mas o seu influxo no QUP
rliz respeito a forma e ao�

e�tndl)s d'l alma já and:l
lnr t.a 1 modo na atmosfe
ra de hoje. (lue será dific11
r' n"alnuer 1)oeb. de sf'nsi
bi\1r\ade m:ll.<; 3rlstrocátic:l
pod('r evibi.-Io entre nós".
NESTCR VITOR - !>_1lI

doso c brilhante cri�i.�'J _

nfleionfll. uutor da ,mpor
tante obra "o elo�lo do a·

miIW". Insenarn"f'1 nm,!!o
do' "Poeta Negro".

-

-x-

"Ncnll1!ma fip:ul"U de
no�sa hlstól'in !Iteraria -

tohrês nf'nhl1ma fiQ;uru ctn
história. Jltrraria do M1;11-
do. - rcnllzou e reuniu
como a. de CrU?: e Souza.
com o seu destino h�l."",la·'
no e a. Qualidade de su:t
Arte. condições tão pro

prlas a põrem de relevo
fi. forca nrooria do espirito.
O seu destino humano foi
fie obscuridade e poorf'z:l.
Sna arte fl)i de sentido ex·

cessivamente profundo u"-

m. a C(lmpreensão comum"'
TASSO DA Si!,VF:TRA.

_ re.steiado ese'.. ;�or E- (-ri
UC!; 'paranaens;;l, cli"H'!_:>::::'-

dor como Nestor Vitor c das, sube, por não sabe-

Ancir ade Muricy, j" ,.)·'·a mo.'; que Interessuute p

do 'poeta negro' curiosa magia, curar o

_ x _ pensamento do reitor nos

A obra de Cruz e Sou- longes tndeüntdos. �,\lI!E:�-

za representa uma cont.n- ttonando-Ihe a hnaul-iatl
ouícão renovador? e dii!- va, raeendo-o oer íer-ae 1'OS

rente, com que ganta ca-
-----------------

turma concorreu par a a

cultura nacional. Temos

grande orgulho riéle, I)p)a
sua poesia transceooeate e

maravilhosa, pe111. sua pro
sa tumultuosa e rutzumn
te e atê mesmo pe!.-\ sua

vida de sofrimentos h,�

milde e nobre.
A musa extrnnbn nne

inspirou êsse negro ueru ... l.

filho de escravos. "'130 foi a

mesma dos poetas po-m
gnéses e fr[ln,;"�"". Certo

sob o ponto-de-vista ele
processos poéticos. C! \':� c

R0117a se iniciou ;"JUl (\S

influências dos l.J;J.',I1!":tlb
tas e pamacteuos ce-tu-
eueses e franceses, pm a

depois crj�'f1.li\''1o :\ �ll1.

poesia no stmoonsmo de
Malurrné. vttüers de L'Iste
Adan: tanndetatrc e rum

ti-eu. Mas. ha em Cr,e" f'

souxn num aôpro novo de
sorrirocntc caótico e sei

va-rem. cortado de ,,-,'lt)l'os

Iompetce. d€' sons ;,�;�Il"l:""'''.
desoroues+rndos d" "')1 '0-

<lo. de forcas "ir""c"" • "f"'�

t-orctantcs das palavras.
que procura rtmá.tus. rll�

o to-nam um C3.�,) n» -rtc.
IIPl pue+n de am:l!l:ll., o

rnaior da sua raca, sjguo
cn enunet-ieso dess , 1"I�
Ieríosa Atrica. escrav ;:l'1.u 1

c suoju<:>:ada, ma<; 1iio 1.,, _

If';'"r\!npnt.f;' ,'iolada. n'J'1l

eOlllllreendida pc1ú.; H'US

domin,,-dores"
Elllh .... ix::tdnr EO:.IO:!:J')

DA LUZ PINTO. - ',1')

quente tribuno e 1)\J,..�·11-

d') escritor catarin"'n�c.
-x-

"C"Hz e Souza ...1 rn!lltos
respeitos o melhor p 'út.l
(·1l1t·p O.� ..no.<;"-:II; �i!�lb. )1;;
t.""" "E" "(\ \no<;,..) �iD1h'l!is·;,1.
)ln'", O r.,'\ da po"!;ia ",:

vc<ti",,: P. e' !sa �\'.1�"�'··,
T'�!" ,,'.' �e >n�')1l,·\''l''1

ll'''U �ó "I'!"" os tais ,,�:.. i

nhps imit'ldos d' 08 �r-'f

PLES. cheios de balão. ba-
1:\0 b!'I,�:n. ho;:!(lm. e Outr.'s

�;:'.feiri,..",> d ... f'sp';'"le.
D:', tI,·,tzer ao crítl"'l

?"i:"I'H-S'> COI,! um hOlJ1t'Il'
C"'�",tes, UlrJ integro. 11111

n"'1re eS"j), ..ito de elei';i�.
O que achamos de mais

I ctâvel na..; poesias "e

C' (,� e S"l:.;za f" fiei! dI-" ,".'l"

("i'l.; em l'Ot.:C"S palavl":l':.
Em P:';'l1Cir') lugar. :.,,\

�altam de todas :lS '>U8S

composições uma eleva"à:J
el":::.)lna, uma nobr'�<la de
slmtimentos, uma d",l;c,l
::ICZU ue afêtQs, UI)""::! di:'!.i
(,ade de caráter que :"ltlllt:(l.

::"� (le.'::mentem, :üt[,,;a >0

ape.[Wlll. Dai, C_',110 ,t:!;;1l�
Il Dualidade rrp..u:!;ivel. a

c�,;lj)leta sinceri�la�le t:ú

l'ueta: êste nio h:� c;.II

t.o.t::s a condessas ,� ct·J'jl'e·
�.J.', uem entõa fing:;1.:'c1>
I"(!<.inho.s a SAN"TAf.:.
(\;Itra qualid,vie d;l aJ"tc

LI.! Cruz 13 SOUZ:l é (l l-'�';c:·
('.(c:.tieo de mUllas lIe
suas poesias, Ele llaJ de�
creve nem narra. Bl""i1 Ir'.·
ses vagas, indete ..minadas,

Cruz e Souza

aparelllelllen..e

por Ildefonso Juvenal, poeto de reconhe
cido esforço.

Poeta fenomenal, inteligencia raro,
Seu éstro sem igual tem fulgurações eh sóis,
Seus versos m(Jgistrais têm clarões de arrebóis,
Êle foi do Poesia uma expressa0 preclóro

Sacerdote do Belo zm cujo templo o ara
Do Verso que passou por todos os crisóis,
Enlevo-se entre sons de invulgares bemóis,
Celebrando Aleluia, e o crença no Art2 aclára.

Admirável criador de novas sinfonias
No músico do Verso, extronhos melodias,
Qual diferente vinho em cristalino taça,

Trazendo em suspense o nosso sentimento,
Demonstrando perfeito, autêntico portento,
O cultural valor de suo infeliz roço!

Cruz e Souza

mundos desconh-i-Iuos, r-rm

pre melhores de que nquê
les em que vivemos".
SILVIO ROME'RO, o

maior critico nncionnl. n u

ter da "História d� Lite
ratura Brasileira".

(ruz e Souza
Soneto da autoria do consagrado poeto
Pereiro do Silvo, reei todo pelo mesmo no

piedoso romaria levedo o efeito no Rio.
00 tumulc. do "poeto negro",
Março de 1923.

A olmo estrelcdc. coração de artista,
Tão forte rue ainda o julgo vivo cooro:
Vibrátil e vibrante sinfonista,
De octovro. de musico sonoro.

êstro cujo eloquente ardor decora
Tente o que exalto como o que cúntrista;
Beco revel, como de um Jcõo Bcusto.
Conclomondo belezas o todo hora.

Interprete dós últimos terru... ros

E cm"l:! do songue e ardor dos clmc s puros,
Corpo o cheiro d�"'� seívc,s vir;! IYJIS:

Vimos dizer à terra onde repouso
Teu corpo que a lu'clllHl, Cvu z e S'::'UZJ,
Continúo florindo em n05 como rosoís"

AI Vale (ruz e Souza
Dom Julio N, Her1"era,
de grande merecimento

poeta uruguaio

por João Rosa Junio" poeto cotarinense

de reconhecido merecimento, cego, como

o divino autor de O Poraiso Perdido

Mesmo em face do mal que me crueio,

Vejo-a sempre nos sonhos do meu sonho,
E muitos rosas broncos lá deponho;
Em religioso, humilde cortezio.

.

Beijo-lhe o fronte Quieto, b�on:eo oe foo
_

E sinto nisso o instante mais Tlsonho

Que posso ter um ser como eu, tristonh?,
Rendendo um culto à imagem do PoesIa.

Ao meu beijo elo conto e conto tonto,
No seu contar tanto alusõo consiste,

,Qu. e.u ext.rerneço um �iedoso. espanto.
�orque, naquela meloai? exlstC----__-"!hl'!_,

"rr'LÍdA_qu�� vjde�.t'�I.n d
..1 ,olnorg,? pranto

_

, éc"5't_J, ��é.*S�. J?�;�, \f���

"Si poro perpetuar de un genio la memorio,
En bronce o en grcnito, lo humonidad l zvonro

Su '25tatua y en el libra scgmdo de la historio,
Sus hechos y su nombre, en letras de oro implanto.
Tú, que te has perpetuúdo c.:.mo uno glorio s?nta,
No careces de estotua que recu,:rde ·�so glona.
Pliés tú "Diamcnte negro" con un tulgor que

(encantai
Viviron en tus versos, tu nombre y tu memorio.

Porque '8110s san, sin dudo, lo estotua indestlutiblc

Que simbolizo un genio d.l Arte Imperecible,
__ Olgulho de una "olr;o que e5t:! nonúre ü�(!;·oro.

y c.�i 0,ue en h.Jrnen. ç'';;, COtl un terv_'r de c3teto,
I Mi humilde muso <.x::lir ..... tu g..õn:.J Je P':C!(o

Y, de hinojos, mi olmo tu n0'11bre rememoro".

(ruz e Souza
por Niccl�u NoSib Hoh,s, poeta
cotorinense de c.drT'ir::'vel ,ns�lraçõo

o t.]u vulto passou por sobre a terra
Rindo e contando, e o t'...lO lira santo,
Cheio de sons sutis, de serro em serro

Indo tonGe sonoro e nos encanto!
No suave 1 ingu�g�m das teus contos

Tão gro'hdes e divinos, semnr� andava

Soluçando o tú'alma imerso em prontos
Que do mi�ério se t::-rnoro escravo!

Fóste um Judeu Errante nesta vida
Como aquele do qual nos falo o lenda,
De coreção songronte � alma ferido!

Mos os teus versos d',.,ilo - es�es I")rimorc�

De uma arte pura, irõo de sendo em sendo,
Tudo alegrar, desobrochc<ndo em tlôres!

Tributo
(Á memória de Cruz e Souza)

por Heleno Cominho Borba, talentoso

poetisa cotorinense

Revólto amonte da ocre font<1sio,
M::nte abrigando justiceiros sonhos,
Dono do rimo e do gentil poesia,
Suovisondo tempos enfadonhos.

Em suas veias com ardor fervia
O sangue bravo de ide::lis ris�nhos.
E sem tréguas, sem mêdo, dia o dia,
Estilizou os símbolos tristcnhos

Gênio consorte de graça e beleza,
Oferecia 00 mundo sorridente
As fumegantes taças da tristeza.

Foste o poeto que no lira urdente
Contou chorando éstros e grandeza,
Pagando em verso a afronto eterv::scentc

Cruz e Souza
por .... Iceu Wamosy, portentoso poeto
gaúcho

"Negro sublime! Glorio de uma Roço'
Pereqrino rhapsódo dos "Faróis"!
P�lo teu verso cintilante, possa
Uma esquisito luz de extronhos sóis!

Si o teu oéon hierático levantas,
Poro o Beleza celebrar, solene,
A lira de ouro, em que teus versos cantClS,
� a mesmo lira em que contou Verloinc!

Sacerdote genial do Uthurgio
1)0 Çlfonde Sonho, límpido e legítimo!
Rouxinol dos poizes do Harmrmio!
Feiticeiro do Som! Mago do Ritmo!

Ouando o cascata de tuas rimos désce,
Numa divino ra&:;ção ele �Lr-·o,

� �:;':l to�oe:er���·e;�e��;ill.Q'i'1,,;.�Ia>!"__...-_'"

(ruz e Souza
por Bareiros Filho, magistral poeta
cctortnense

Foste, em verdade, sofredor I Sedento
De bálsamos à dór aue em ti gemia,
Foi o verso teu tréolcc sustento
E omorgo põe de fel e de agonio.

Tendo o teu ritmo a livre sinfonia
Oue ululo, em vendaval, o V02 do vento,
No oêçõo dos clamores, repelia
Os moldes mais comuns do pensamento!

Assim, o Idéio, musicado em gritos,
F. o nriaincol frooor com ove rimavas
Sentimentos rebeldes ou aflitos,

- Fazem-te da olmo o forjo de um titã,
Onde o teu verbo olímpico sõo lavas
E golfadas vulcônicas de Cõ!

Joõo da CRUZ E SOUZA que represento pelo SPu

excepcional valor como prosador e poeta, uma das glo
rias do Literatura Nacional, nasceu no antiga cidode

do Desterro, ó 24 de Novembr.o de 1861, sendo filho do
cosol Guilherme e Corolino, éle esc'rovo do marechal

de campo Guilherme Xavier de Souza, por éste depois
olforiado, e elo, I"berto, serviçal do família daquele
milito r, 1

Criado comf filha pelo ,família do Marechal, que
lhe deu o honroso sobrenome, este não só lhe propor
cionou relativo conforto. como o instrução primória e

o prosseguimento dos estudos em conceituado estabe
lecimento de ensino secundário, onde oprimorou suo

previlegiado inteligência.
Possuidor de inato pendor paro as belos letros, co

meçou por militar no imprenso provinciano e o produ
úr seus primeiros trobolhos I:terários.

Em 188S, de parceria com Vergilio Vorzeo, de

Po's renomodo escritor, publicou "Tropas e Fantasias"
seu livro de estréia, pelo qual já se revelára excelente

prosC!ldor e poeto. Em 1893, inaugurava � simbolismo
no Brosil, com a publicação de. dois livros: um em pro

so�"Missal" e outro em versos "Broqueis", em que se

revelou poeta extraord'nário, iniciando nova fase no

líteroturo nocianol.
•

Faleceu em 1898, tendo deixado um acervo enor·

.me de ràras e preciosos joias literários, que foram cui
dadosamente reunidos em livros pelo escritor Nestor
V'tor, .que; 'fóro sp.u dedicado e inseparável amigo e

irmão pelo Arte. Assim. em 1896, fez publico, "Evo
cações", (proso) liv,o de 393 páginas; em 1900, "Fo·
róis", venos, com 183 páginas; e em 1905, "Ultimos
.sanQtÓ$" r versas, com 204 póginos.

Doí· poro cá, diversos ediçães de suas obras com

pleto"s têm sido publicados, sendo muita oprecioveis o

de 1943, por Nestor Vito" com prefócio de Fernando
Gaes.e" Poesias Completos'� par Tasso do Silveira, em
1.94"4. A última, deu-se em 1945, pelo Instituto Nocio-

t!tÓ,.da Livro, com prefócio do escritor Andrade Muri-

i:��::�i::r�:en�::e,tr:e::�nad:d;;::7;!�:�n�:::::!::
*-b're o 'lida do "poeto negro", constituindo o suo bio

�tia, obra criteriosa e apreciável.
.

_ Cruz e Souto, poeto de renome nocionol, cujas
DD�ros de raro volor, têm sido devidomente apreciados
"Ms mais cultos países do Europa e do América, e que

� _1)0 0"pin1óo obolisodo de S"lvio Raméro: "ponto
�inon�c do lirica brasileiro", é urna autêntico gló
ria de Sonto Cotorino, que se ufano de ter sido berço
de tão ilustre filho.

"C R U Z

(Do "Ponteon Catorinense")

por Delmindo Silveira, poetisa catarin-=",
se de grande valor e inspiração.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FtORI*N6POUS

--COHrÜRSOS DO D.A's'P:
Reafizaçãa de Provas

e. 435 - ESCRIVÃO DE COLETORIA IX) M,F.
Dia 26 de novembro (domln!o), às 8 horas _

Contabilidade e Matemática.
Dia 3 de dezembro (domingo), às 8 horas _

r.eatsracâo Tributária e de Fazenda o Práfíeu de Serviço.
Dia te de dezembro (domingo), às 8 noras _

P··Vi.1 de Habllltaçao (Noçõe�.le Dir.3itCl e Noçôes de

:.�����c��. REALIZAÇÃO: ��_._..... fi
Inscrições de 1 a 450 - m.rtuuto de Bducacâo f' OI).

1·_"�I" Estadual "Dias Velho" ._ Rul. SUldanha Marinho.
.uscrtções de 451 em diante -- Academia J� comércíc

t:c f..mta Catarina � Avenida Het\;ilio Luz, 17JOGRAIS DE SAQ PAULO Nào sei bem porque, mas, [o- C, 436 - AGENTE. FISCAi.. DO �1\IP6STi.)grata não nos parece um nome adquado ao conjunto a,- i,lJUANEIRO DO M. F.
nunctaoo e que fará sua extréta no sábado. dia 21 do cor- Ola 2cl de novembro (domin�u , 3.S 17 hOHIS ._

-ente. x-coes oc Direito
Pelo que Lemos lido a respeito em jornais e revistas o Dia 3 de dezembro (domingo>, às 1'1 boras c-,

""�"I""""� �:�sn;on�� �:o:��di�ll��';�;���I��lta�:el::iC���l';o�P:���;'��'� :I�:;v� F"Ôr::�::;lItaçãO (Português - M�tpll1:i!ica -- 111-

quer dizei' bóbo. truão. farsista. histrião, cboccrretec. etc. D::l lú de dezembro (dOmh'�·J;. és 17 horas _

;n��:IOn�!Os:!�:iO;e:;r��lns. então, tudo isso no plural. ��c!s;��:�������çA:��cal e �i.}.�õf';; fie Merceclogta. 'tiO dCJ Rádio GiJorujá
Seria circo. Inscrições de 1 a 300 - IllS(:ltUt0 de Bducaçàn e 00- OS INGRESSOS JÁ ESTÃO Jit VENDA· NA POR.TA.Penso que não seja nada idsso, mas como tudo está. mn- réárc Estadual "Dias Velho" - Rua Saldanha Marinho. RIA DA "PIO"NlIRA"dado, pode ser que os dlclonárfoa também o estejam.. rnscrícões de 301 em diante _ Academia de Comércio
ªPl.osd-i.J,·a.�.a.c.Pr:oy ..no palco.

. ,. .._ � e"an· eltânn .- cVenldiú""Ilerc!do- Iruz. 4.i
.

.

_'i""�'F.';;'/"i/;iIlfÍt.4MjfW'rreWW%,.*�jA'��!'i:t�,���,fi.'k,�����i;;;"id��,,""'';'_l#lliiÍ#�**;;ít'ijt�;;i
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FAZEM ANOS HOJE

_ srtc. Eliane Luiz Caldeiro de A'-d-ode, fl:h�
do nesse pi aacdc amigo e conterrcneo sr. Do.m.rc
Caldei 1"0 de' Andrade e de suo exmo esoô .s ·) J. E�
glontino Luz Caldeira de Andrade, elementos deste
r-ides no scctedcde local. Nossos porobáre. extansi .

/('S oos se ....s familiares.
_ src , Doro Htos. espôso do dr. y.',;""or Elia".
_ m rriinos Mario Fernanda e Mario Beatriz. fi

iil_S do sr. Paulo Pinheiro e de suo e'cmc espcso d
Mr;ria do Greco Pinheiro.

Al"rlêm'co Fernondo Nizo Bainho
Com grande sotisfacão registramos na efemerrde

de hoje, mais um aniversário natalício do nesse pre
zado amigo sr. Fernando Nizo Bainha, Diretor (de re

visão de centos) do Tribunal de Contas da Estudo .::

pessoa muitissimo relacionada no saciedade local.
Accdémico de Direita, ínteçrcnte do turma de

bocharelandos de 1961, o nataliciante e dono de
vasto cultura tendo, durante todo o transcorrer d.)
curso, se distinguido por sua inteligência e opeqo
aos estudos.

No dato de hoje, que Ih", e sumamente grata
seus amigos e admiradores terão oportunidade de lhe
tributar os mais significativos provas de apreço e es

tima, as quais nos associamos, formulando-lhe e o
seus tomtuores. os melhores votos de felicidades.

fALECIMENTO

Teve grande repercussão nesta capital, o notí
cia do falecimento, ocorrido anteontem, pelo madru
gado, no Hospital de Caridade, onde se encontrava
em trotamento, do sr. dr. Renato da Rocha qutier -ez .

O extinto era filho único do casal dr. João Cor
los Gutierrez e de suo exma. espôsc d. Zulmira do
Rocha Gutierrez, jó falecida. Casado, em segundos
núpcias, com o sro. Maria Edwirges, deixou os se

guintes filhos: D. Izobelita, casado com o dr. Jcrçe
Wochelh.e, médico residente em Curitiba, e, o menor
Ricardo.

Há cerco da trinta anos residia nesta capital,
onde -exerceu. com eficiência e raro capacidade de
trabalho, os seguintes cargos: Procurador do entôo
Estrado de Ferro Paranó Santo Catarina; O�ial de
Gabinete do Secretório da Fazendo, o saudoso conter
róneo Altamiro Guimarães; Diretor do Montepio dos
Funcionários Públicos do Estado, em cujo cargo se a

posentara no ano passado.
O dr. Renato Gutierrez, em os nossos meios so

ciais e culturais gozava dos sólidas relações, que seu

coroçõo bondoso conseguiu granjear, motivo porque
sua morte consternou o quontos tiveram o prazer de
privar de sua amizade

O enrêrro de seus restos mortais realizou-se on
tem, as 14 horas, partindo o féretro da Capela do Hos
pitar de Caridade, poro o Cemitério de Itacorubí.

À família enlutado, os votos de sinceros pêsc
mos de O ESTADO.

Jene Hermom

A dota de hoje registro o 100 aniversário do ga
lante menino Jane Hermam filho do nosso prezcdo
omigo sr. Waldemar Hermam sargento do nosso Ma
li"ha de Guerra, ede suo exma. Sra. d. Armindo Her-
mom

A aniversariante, como o seus genitores os vetes
idades de "O E�TADQ"

Ganhe CrS 6.000,00 rnenscl , sem sair de t«!�a

Serviço o ser feito e rncoso. Escrevo com selo p/o res

í)::ostl poro O RANCHO RICO, Vi in lotcndo 901
G.JA:ANAZES - Sôo Paulo
-----

--- - --- ------
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OS"A'LDO MELO
FLORIANC-POLIS EM LINDOS POSTAIS A "A'gênCiaPl"Ogrcsso" - antiga e conhecido. Banca de Jornais e Re
vistas, .!::J:a á Praça 15 de Novt!mbro, n. 24, nesta Capital,mandou confeccionar em São Paulo, na s'õto-eostat "Co.,
lombo". moderníssimos e lindos cartões de Natal e- Ano
Novo (com reprodução pl'oibida) pela União Postal um;
versaf que já estão á venda, tendo grande procura.Todos os postais reproduzem em artlsticos desenhos e mo
tivos natalinos, as mais belas vistas e panoramas da nos
sa Cidade
Amigo Becke, você sabe que isto não é reclame, pois, !:IS
postais que tenho foram comprados e ésta coluna. nada
quer com pagamentos ..

OUTRO APELO A' INSPETORIA DE VEI'CULOS Não
esqueçam por favor de nossos dois apelos atê agora feitos
no sentido de proibir o estacionamento de caminhões e
outros quaisquer veículos juntos ao cais ao Indo do Mi-
ramal'.

Ttvessemos em tempo a providência para a Qual fazendo
já não tcrtaruos alguns pilares rachados com a amarra
ção á mostra, devido a barberagem trerenmos o termo
por certo e indiscutdvel) de um ebeureur de um des.
vercuios ter entrado de marcha li ré naquele locnl, in
clusive tendo até trepado na calçada ..

E per falar em Miramar, devido aos tartes vento do sul,
algumas telhas se desprenderam e pelos espaços vastos a

agua da chuva vai fazendo miséria.

P"Rt-GINASIAl

À'ULJ6. I"",U, CONCURSOS

CU.tsOS SPE(!IMS

� "RÁ' �R'OFESSOR ES
;

DE DÁTILOGAAFIÁ

, •

- 8oseodo nos mais modernos precesses pedO'-
9°9":05,

- Equi.,-do com' móqui"a� "0"o5.

DIRIGIDO PELO
P�OP. VICTOR FERREIR* D� SIWk

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS

Faça sua tnscrtçô., à Rua Dr. Fulvio Aducci 7481° andar - ontigo Ruo 24 de Maio,

ESTRtlTO

Documentos exigidos:
fi) certidão de idade;
l�\ atestado médico e de vacina;
e I certificado de conclusão de CtIrSO prtmáric.
I-;";SlCS documentos devem trazer firmas recontl':':-!(]Uf
'Jofla e qualquer informação poderá ser presta.d'l., dta-

rmmcnte, de 2.a feira aos sábados, no mesmo hor?""i:J o-s

unaoo às Inscrições, na Secretaria da Escola, à rua Ma�t:':
('hn1 nuuenrme, Edificio do Grupo Escolar Laura Mu!·m .

monnnópcne, novembro de 1961.
HILTON PRAZERES - Secretário
ALEXANDRE EVANGELISTA - Direto.

7-12:

AVI S O
A Diretoria de Obras Públicas da Estado avisa

qU2 está recebendo inscrições de firmas interessadas
no execucõ., de serviço topográfico e c�dÇlstral.. .

As firmos deverõo apresentar pedido de msct.

ção, enumerando os serviços, �o gênero, já ex-cc.utn.
dos e registro no Conselho Reqiono! de Enqenhnrin e

Arquiletura da 10° Regiõo.
24 - II

C�R�n�INHl
--

1
Fred _ Zumbi - Meio Quilo - e Gilberto Fiolhe

ESTIVAL P A P A I N O E l

A segundo grande promoção da ono de 1961 do

progromo CaMpeão de Audiê.neia "A HORA DO

DESPrR.TAOOR" 'do Rádio Guoruió de Florianópolis.

Dia 6 de Dcz-embro No ESTADIO DA F. A, C. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irmandade,doSenhor Jesus dos Passos_...,.,.,_••e Hospital de Caridade I

FESTA DE SANTA CATARINA
Reoüxcndo-sa no próxi'mo dia 25 do corrente

sábado as 16 horas, o soleníssima procissão de San�
to Cota�jnQ., P�droeira do Estado e da Arquidiocesede FJorlon_opolrs, venho scltcttór, por ordem do
Ex�·no. )rmoo Provedor, Q presença dos Irmôos e lr�
mas no 50crl5tio, do Catedral Metropolitana, às
15,30 horas o fim de, revestidos dos insígnias de
nossa Irmando�e e a elo incorporados tomarem
porte do mencionado préstito em honro 'ã gloriosa
Podrceiro.

Consistór!o, em 21 de Novembro de 1961.
ORION A .. PLATT
Modormo do Dj�ino

r--
-

I' i I CLuBE FlECREA,IVr)

[1,6 DEESTRE�/
,

III I, Programa P.,. -O Mês úe Novembro

1
Dia 5 (Dqmíngoj MANHA DANÇ.\lITE.

Dia 1<1 (Terl<U Fl2h'�) SOLRE'E êoruuen
tnda por WILMAR e sua orquestra de
dança. 1
Di<l 19 (D('lllillg-ol VES1'ERAL DAN- 1
ÇANTE, das 20 as 24 hOI 3.:;

�

I'
,

Dia 26 (Domingal GRA."N"Drl: SOIRE:'E _ Iêprescneacão da famosa ORQUESTRA I '
DE RAUL DE BARROS, do RIO de Ja-

.1neiro.

I INOTA - Reserva de Mesas na Se"re- Itaria do Clube.

E' mdlspensavel a aplesentação da

CU]--II
tena Sacia!

. I
1

J�--= -=-
--- ---

omíngomunicipalide e I st laFá expo ...
'

sicão documental de Cruz e Souza
,

-

.

A Prefeitura Municipal Osvaldo Machado que em- 10 horas no segundo pavi- stçâo sobre a Vida E Ob:·3_ até ás 18 horas. sortauco
I .�1.l.'):.)- born licenciado. vem par- menta da Prefeitura �\{Il- de Cruz e Souza obe+eeo- elo l)."(r.xin·. dom�:J ;er,l

rando com a Comissão E:l- ticipando diretamente pa- nicipal, no Depant-uucu;u rú díúrtaniente o seçc.o,e diante, até o dia 24, a K·-

carregada de assinalar c ra maior êxito desta Expo- de Educação e Cultura pcetçãc documental '!SB:U

primeiro centenário de síçãc de Documentos sobre Para a instalação estão horário, das 9 horas da aberta ao publico flori t-

nascimento do imortal a Vida e obra de crus e sendo convidados tortos os n,"Uuhã Ininterruptamente nopolit�llo
pueta simboUsta cetari- Souza. homens de letras, torna-
nense João da Cruz e A inauguração desta mos listas, uníversttáríos e a.J-

acuse, ira realizar durante tra documental está 1),<"'.1"- mtradores do grande poe a

o dias i9 (domingo) a <:4. cada para domingo nróxt- catartnense bem com') do

do corrente na sala do De- mo dia 19 do correr..tf: ás público em geral. A f:xj:J)
pz.rtamento :Mur.lcipal C:'J

Educação e Cultura Ult1:1

n-ostra de documentos rc

le.ttvos a Vida e a coe-c

deste imortal vaie catart

nense. segunda apueemcs.
� .J

uiesta mostra ultamento

ecucaüva, parli'!il.l<,ril1 .'Li

versos eccumenzcs .:lc r·:

levante valor, .:!a(h a pte
ctostdeee que os nie.�:';·);;

encerram. Particl:),l'.i:') ,'a

Exposição da vra, e ·Jh�c,

dr- Cruz e SOUZ'\, tmu 10

togratla do autor «c B� c

quels com apenas ·�I·);;J .t

nos, uma outra J

de corpo inteiro com

Rc.sas, outro S,,"1;·'l�:SI·J
c ... t.annense. En tr.:

cartas, distacamos u :<r:

v-ada a Nestor vttc-, ,j(,!

, WAU· PUBLICIDADE
Rua fernando Machado, 6

TEt. 24-13

Florianópolis

[O TE S
VENDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM JU

ROS.
TRATAR, RUA FEL1?E

SCHMIDT 21 _ 1.° Andar.

Dr. Ayrlon Rama!ho
t:LIN1G'A us CRL4.NCAS
Consulta». Peja 1I1a.."'lã

com hora marcuna.
Pela -tarde das !5,30 às

]7,30 horas.
COP" .... _L ... -ru Rua Nunes

Machado, 7 _ l0 andar _

H:le!on€ 2736.
?.esidêof!ia: Rua P"'.or.

Roma. 'iJ _ 1\·j ...1"ne 278t

DU.sLOl'

DUNLOP, e pneu toda
a vida, RAINHA DAS

BICICLETAS - Tele
fone 3137 - Rua:

Conselheiro Mafra 154

@eMAS-
-'CENTÍlD -

Cine 3M JOSÉ

Cartazes no dia
[Ui 3

l�ONU:: 3636
71:;_91/2

-BAHJRIIS":"
Cine GLóRIA

Maria AntonieLa Puns - cm:

ia,A OU O DIABO

EastlllallColor
Cen�ura ate 5 anos

Cine RITZ
ati 5 e G h�
Sm·u Monti(-'! - Jorge Mistral _ em:

CARMEM DE ltONDA
.

EnsLlllunColor
_ Censura ate 14 anos -

(.b:s'rnl<�l'rc) \....OUJ: 6:"!.52
ás 8 I1s.

James Arness - Harry CurulO_\" Jr.
Emile Me"J"er - cm, I

ATIRAR PAliA MATAR

Cine lMPERIO

Us U Jla:;ml��. Arnes;; _ Ha!1"y Cal"ll�y Jr.

Emile Meyer - cm.
ATllli\lt PAUI\ I\1A'l'AIt

CCw;ura até 14 anos

Cine RAJÁ (S. José)

á.-.; 1:1 11:;.
Jcrc Chal1tller - FI;!S8 Pnt·ker - Nicole

M<.tuJ"ey - cm:

NA ENCRUZILHADA 'DOS 1"ASCjNORAS
TeClliColor

Cenwru :1.té 14 anos

a" Ü 11.,;.
E"Detáculo de Pi.dco e 'Tela!
NA TELA

Ms.urizio Ar.ena _ Gioval1a Ralli - �ehl:
PUNHOS DE BRAVO

NO PALCO

Apresellt.aÇã,o de

PEDRO RAYl'!lUNDO

O Grande CaltaZ do Ráclio
Brasileiro!

Croe ROXY
I"ONE: 84.35

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLICÀ
PLANTÕES DE' FARMACIA

MÊS DE NOVEMBRO
2 _ 5.a feira (feriado)
4 _ Sábado (tarde)
5 - Domillgo

11 _ Sábado (tarde)
12 - Domingo
J5 - 4.11. f.elra (feriado)
18 - Sábado (tarde)
19 _ Domingo
25 _ Sábado (feriadO)
26 - DOllli.llgO

Fàrlllacb Cataril1en:;e
Fúrmacia Noturna.

F:ârmacia NotUrna

Fúrmacia Vitória
Fármacia Vitória
Fármacia Moderna

Fármacia Sto. Antôni'Ü
Fánl1acla Sta. Antônio
Fármacla Cataril1ense
Fármaciu NoLuI'na

RUa TraJano
RUa Trajanu
RUa Tl"ajano
PraÇa 15 de NOVembro
Praça 15 de Novembro
RUa João Pinto
RUa Felipe Schmi dt
Rt;a Felipe Schmidt
RUa Trajano
RUa Trajano

o plantão noturno será efetuada pelas fármaclas Sto. AI\�ónIO, Noturno e

Vitória.

O plantão diurno com preend!l!o eJltre 12 e 12,30 • , horas sera efetuado peja
Fârmucia Vitória.

ESTREITO
Fármaciu. Indiana

Fárlllueia Catarinense
F.âJ·macia do Cantu

Fármaciu Indiana
Fármacia Catarinense

Fármacia do Canto
Fármacla Indiana

5 _ Domillgo
12 _ Domingo
15 _ 4.Uo feira (feriado)
19 _ DOlllillgo
25 _ Sábado (feriado)
26 - DomIngo

efetuado pelas fãrmucia;;. do canto, IndIana e Cata
O plantão noturno .será

rinense.

A pre:óc;t"itc 't�bela nã.o---;; derá ser alterada selU pre vi.a autol"Í.zação deste ,ne-
purtamento.

Rua 24 cle Muio
RUa Pedl"O Demoro
RUa Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
RUa Pedro DelllOJ"O
RUa Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

.. -�.� -�-_ .. _�-_ .. �

-----

dias antes de sua.

em Sít.io. Uma out.c i cal

ta panicipará. T_·ti.t:.l.-";" G:·'

missiva enciad'l '1 Araup
Figueiredo, solicit.an.b W:l

pouco de dinhei::l, oÓ'.da a

sua situação de m!sc::(l.
Estes li: outros c.o·�"men�os

serão oferecidos " mostra

pela municipalida.de fio

rianopolitana) que :\ão po
deria abster-se nas festI

vidades que assinc.larno r

centenário de Cruz e Sou

za, nascido na antip. Dt>s

terra (hoje Fiorlanóp,j!l,>j.
Destacam-se tambem.

diversos pa.inéis oferecidos
e confeccionados pelas a

lunas do curso norma) do

111:;tltuto de Educação
"Dias Velho". Nos t)ainéis
dos a.lunos daquele tradl-

..... cional estabelecimento de
'"i:_' ensino destacam-se 3.ur:.ta�

mente eom os documenws.
diversas poesias e traba�

lhos gráfiCOS emolduI:1.lIdo
os mesmos. A partlclpu!,;ii.o
dos n;estres .daquele edu
candário merecem dist.1il

ção, dada a perfeição nas

obras ex€'Cutada;;. U pin
tor iedy Asis Correa c< ..1'.

feccionou os cartazes es

paJilados pela cidade. o

dcscnhista Cipriano, ptu

idou o fundo l:inoldura,;Í"{o
�os documentos nos �·ai
néis. Atualmente membr:)s

do Departamento �\'.Iani-.
cipa! de ·Educação e Cul

tura tratam junto com o

professor Walte FernD,l.1.des

Piaza da possibilidade de
deslocarem as meSUJ ;tj

dradas da Casa de Vitor

Meireles para a EXp0siÇ;1o
documental, a ilm de que

os documentos de mai0r

raridade esteJam em pei·�
fcita segurança: A Bibl\o

teca pública do Estadu, n,l

passoa de seu diretor, jOl·
nalista Tito Carvalho, c

ferecerá diversós docume:!

tos daquela casa de úd'.Jcc
ção para participa.rem
desta mo·stra educativa e

cultura.

Cumpre destacar 3. atua

ção e presteza que o )y,c

feito em exercício Verea.

dor Waldemar Vieira vem

prestando aos organizad:J�
res desta mostra, Um re

gistro tambem ao pr::feito

I�ealismo
�

literário

A literatura produzido índio;) quociente cul
tural de um povo. Um povo que nõo ame e que não
desenvolvo a literatura em SL!O forma sadio e escor

reito, tenda a definhar-se intelectualmente e dessa
co recer sem' deixar marcas _lue Hurruo sm :JS oerc
çôes futures. Que se sabe hoje dos hereus-' Gume no

do.
Por quê? porque não hovío entre êles o fanai ra

d.ceo dó lit'.!roturo. Fora dos escruuros dos iudeus e

,,(I -rtoçõ., biblicc, não há ;:_'u.:ih..Jl!,�r provo d-r oxrs
tência dêsse povo. As foscinontes descobertos
J...:!;;rc,-s mcsrrorcm ao mundo lntntecruol c osrrcko. os

(!l�iros, a língua stlóbtco çrovcdo em escrtros cunei
formes e hierogríficos entre os bobtlóntos: os casco
berros do Sinai, de Rás Shamra, provem J -ult.vo da
literatura entre os povos antigos Qc.e se pode. ;'1 di
zer dos "Cortas de Lachish" esc":ras no heb,..oka
bnício, os inscrições de Tel-EI-Ar'·\CIrno, o "r'edro
Moabito", cujo inscrição nos revelo Q nome do rei
de Israel, e serve de suplementação .'J história d:J:;
dos reinos de Onri, Acab, Jeorõo· e kscf::',? Sim, tu
do é literatura. Nota-s;: o desejo dos 1).)\1,)$ primiti
vos de se perpetuarem, nõo pela fórçc.1 J03 r,rmas,
mos pe.la fôrça do intelecto, tangível atr'Jves da li_
�roturo.

•

Neste instante tenho em mãos o ,�" núm�i"O do
"REVISTA LUSO-BRASILEIRA" Não sou críticc li
terário. Rabisco umas letras apenas. Mes :Jm::; o li
teratura.

Foi em boa hora que a Capital cotorinense \ iu
vir à luz o esperada revista que no "pio b'Jtis:ll JI·'
r·ecebeu O pomposo nome "Revisto Luso 8rasileiro"
Florianópolis pode, portanto, orgulhar-se désse orgã.:.
literário. O seu diretor, o jornalista Mário ;:81 non·
des Dias, calejado pelos batalhas literáriOS que se.n

pre trovou por idealismo desde o v·elho e soudoso
Lisboa, trouxe também paro esta terra o �eu ideal,
moterio)�zando-o nesta boa e salutar revista. O
sangue luso das jornadas épicas; da totasssDcr.:rcia,
e o sangue novo da estirpa brasilindio, fundem-se
numa efusão de amizade e confraternização. A
"Revista Luso-Brasileira" está ainda em suo pri
meira infància, porém, o cuidado carinhoso ll'.le lhe
estão dando, o seu .d;retor, sr. Mário Fernandes Dia..;,
suo dedicada e não menos idealiSTa �sposa sro
Therezinha Coscaes Dias, e outros, nos assegur::;nl
que o nasciturro terá uma adolescência robusto, umu

juver)tude oltan;:ira e uma idade adulto eXi)erimcn
toda � feliz. Se os da nossa terra·emprestarem :.) ,.8�

caloroso apóio, como bem merece ésse rróvel órgoa
da imprensa local, oe como espera e merece o seu dir,�·
tor, Florianópolis terá sempre e cada vez mais que
rida o revisto r.oscente. Aplaudir e apoiar o ideoli5-
mo literário faz porte das mentalidades amadureci·
dos. As r'zalizações de hoje no campo fértil, porém,
muitos vezes ingrato do jornalismo, criarão no.., g·2-
rações futuras o alevantado ideal pelas conqt.:ist8s
do espírito. Merece todo o nosso aplauso a feliz in;
ciativo do dinàmico e idealista Mário F. Dias Avan·
te amigo Mório e Therezinha! A "R,.?vista Luso-Bru
sileiro" nasceu para crescer e vencer!

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA
DA CONCEiÇÃO PROCISSÃO' DE

SANTA CATARINA
CONVITE

De ordem da sr. Irmõo Provedor, convido os ;r

mãos desta Irmandade, parr comparecerem no Sa
cristia da Catedral M�tropolitana, no. próxima dia
25, às 15,30 horas, p-:.ua Que, revest;dos de 'seus ba
landraus tomarem porte na Procissãe de Santa Ca
tarina, Padroeira do Estado.

Antecipados agradecimentos pela comparência
o este ato religioso.

Consistório da Irn<andade, em 21 de novembro
·AMERICO OLlVE:.JRA. 2·; Secretário,

SECRE::'�:�:AUDE [x�ositão �e tra�al�fl manual
A Diretora da Escola Profissiono Feminino dr

Jo�ge Lacerda 6 ;ua General Bittencourt 72 nésto
convida todas os pessoas paro assistir o abertura do
Exposição de Trabalhos Manuais, dia 25 dos 14 atê
os 20 horas, e dias 26 ·e 27 das 9 as 12 e das 14 as

20 horas

Viajuu dOllllll!;O, com

de;;tl..llo ao iÚO ue .taneli"li,

O ....."1". WaJ.U1Qr de Úuv.oll·a,
tl.�ular da Pasta da ::>aude.

Durante a sua. estada

naquela cIdade, o Secretá

r�o da Saúdc pl·OCurul1l"
conseguir a liberação da

vCI'b,a de -auxUio do Minis�

�cdo de SaÚde, contQrmo

cJllvêniO, para construÇãO
(lO Pbsto de Saúue de Xan

"'ere,

No seu retorno, o Dr.
Wal.mor de Uliveu-fl. tra.ra
grande quantidade dA va

ema SabUl,· c&ntr� panw-
"3b infantil.

.

Helena Richard, Diretora
27 - I,

Nota'
O. Departamento de Estrado de Rodagem do Es�

toda de Santa Catarina, chamo a at'2nção de oue!""1
interes:sor possa, paro o Diário Oficial do Estado nl)
6.931 de 70/11/1961. (In r>"(11 e<:t';,., ,",,,I�li.-,..rl·.� ,..I�;�
editais de Concorrencia Pública, pata compra e ven�
da de máquinas especiais de Contabilidade, marca
N�ticnQJ.

J�'.

'

•• ,

Sindicato dos Condutores Aulonomos
de Veículos RodoYiários

A presidência do Sindicato dos Condutores Autonc

mos de Veiculo Rodoviário de Florianópolis, leva ao co

nhecimento dos interessados que foi aprovado peio SI

Deleg�do do TrabaH,,.., de Santa Catarina a proposta pa
ra a elevação do Imposto sindical, dc Ors 100.00, par.,

Cr$ 360,00, a purtir de janeiro de 1962, conforme ortcio
no 33-98, de 22-11-1961.

A elevação do imposto sindical, abrnnje os seguintes
munjciplo:

Florianópo'is, São João Batista, 't'íjucas. Bigunnu.
São José. Palhoça. sento Amaro da imperatriz. municí
pios ee'es pertennentes a base terrttortat deste sindicato.

Ptortanópolts 22 de novembro de 1961.

Vitalillo Alexandre Pereira

Presidente

NOTA DE REDAÇÃO
GloriQ Teresi"ho

Ocr-o cio folovo-s e e-n número ccrfe.to. O
três? C ctnco? O nove? ás.te último se-io o detentor
do r-ioior oresttçío. Quclooer r-ctemóuco o eler-c c i

mo re-feito. Vejo porql�':: rod-e os seus multi ,l)s
se <'lln"õem de alg:lrismos � s-:)mod.")s pedazem
um t0tC I de nove

5 X 9 - 45 (.1 ..,... 5 - ·9)
3 X 9 - 27 (2 ..,.. 7 - 9)
1'10 entonto. não é o nuV2 o núrnero '.::-!e:tc. o

que usamos a tooa hora. Caiu o uso do d<..izio. S2d
prestígio, perdeu-o após a última guerrG. Assim,
peça 10 laranjas e não uma dúzia.

Subiu c dez.
Perdendo o uso plebeu ingressou o de:>:on'J,

de vez, na nobreza ·2 no "Café Socity" com o opart:-
cimento das "dez mais". Olha ló de cima, CGn'

desprezo poro as sete maravilhas do mund::>, os trF<;
virtudes teologois, os ("Tl)('tr(' """'".-� -. r-�-iiais, os �e

te mares, as nove sinfonias de Bethaven. .t

Atualmente, use e abuse do aez, 1-'''''"'' tle está em

moda.
-

Fole nas seus dez segredinhos (�assanda um a

diante); na seu G2Z em Sociologia; nas suas dez e ino
centes manias; escólha dez vestidos de sua preferén"
cio; dez cruzeiros ao pobre do esquma; fole das d�z
mais elegantes

Mas, principalmente, c::mtinu€ o cento r até d(::z
antes de brigar ou dor qual·�uer res()asto menos U$u.,i
E de um efeito extraordináriO. Se, nào lhe fizer ec�,·

norlÍzar c!3Z mil cruzeiros com o canL do hosp;UJ,
no mínimo garcnti�á a inclusõo de 5eu n0me na :is
ta dos "dez mais bem educodcs'·

Fpclis 24/10/61

N·3ta d� R �dQ<;õo()
A novo .artic,_dista de O Estado, Gi?ria Tere7.;nha

Peno Rbdrig�!Õls d;J Cun:1C é nascido em Florion(;,)(.)
!is. Aqui fez i) curse primário e o ginosial (Coll�gi0
Corcc;é':,: de .r��us)

.

Mudou-se em· 1954 paro Sant�5. rnde fel.: ::>

Curso Çientífico, ingressando Em 1953 no Facu!rlo
, de de Filosofia, frec.;uento.,do a Curso de Jornúl;�"r,o
Jackson de figueiredo.

Em .1960, agorc em São Paulo, .ooro onc:� se

1ronsf�riu suo temiliá, matriculou-se no último ("�')

cutivo durante tres anos, em empresas particulc�e�.
dG Escola de Jornalismo CGsper Libero, do P.U.C.S.P.
Na capital paulista, trabalhou como secretaria (.>:€

Possui, oinda os c�rsos de taquigrofió, .datilogrClt:,;,
ingles 2 propaganda

Falando do jovem formoda em jornalismo, e

possuidora de uma cu�iosidade intelectual e daque
le "foro" dos que nasceram paro o jornalismo. Nos
ortig"C-s de suo lavra, que estampamos nesta fãlho,
os 1'.3itores poderão observar, também, o graça, o le
veza, o .por de uma objetividade singular observar
que Glorio Teresinha aborda r"JS problemas de suo

geraçào e do atual idade

-

--�--------------

�ocê pode ú.l'.Cl" um semestt<"
ele estudos etn sei� semana"

Assistindo aos

cousos I"TE�SI.VüS DE l'\Gt,.i.s

Início dia {; de Janeiro
Instituto Brasil-Estados Ul1ido�
Ed. Zo.hia, G" Andar fone 23[lO

22_11_

Si Você, Chefe de família
pe/lsu n05 fH(;'52ntes para o netol EI'JTÃO

ADQUIRA O MAIOR· PRESENT�
Um pre5ente que nõo quebra, não desvoloriz
"hão estrogo
Um present·e que cr·da dio vale mois:

UM LOTE D[ TERRENO
Um presente que pode vir O ser a garanti0 do
seu futuro _,-

_. entrado apenas 10Qb - resto 60 meses
Informações, diàriamentc, no

Avenida do Jardim Atlêintica,
com o sr. Luiz Schweidson,'

IMPORTANTE: . CONSTRU(ÕES
A", pessoa';, que podem obte, smprést'imo do.c;

iouJ·����a�b���/��lj:Ji:;���é���'�' ��I�:�;�·����-
pronlomente, o titudo de pmp'nedoJe cfilli;
":::,:;!. d!."� j.J [:_;é�":l(j!il I!�k.:iwr I..!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRATAR

3i�7

PELO FONE,

VENDE-SE LOTE
v-noe-se 111'1 101(' fi. rua

'�ih:1r() snues. '\1"(':\ <105

11I'1rns.

.'rr�t:1r a run Felipe 3d;

.'IIM, 21 _ Fone 3145

63ST� DE eH;'! I
ENT�II rECA i.o\fY. ZIF I

OUÇAM
Tôdo5 âs Quintas-feiras, às 21 hora.;, RÁDIO ANI-

TA GARIBALDI apresenta a sua novo atraç60 "A

25-11 HORA DO lAR", em nova produçõo de M_ório Di.s.

com o patrocínio PREVIO!NCIAdO' organização

00 LAR.

Aluga-se
Bem no centro do cidade frente 00 Cine Ritz.,
Um solôo espaçoso para reoorrtcõo, uma sala

espaçoso, dois quartos e uma cozinho.
Trctorvcoro o proprietário o ruo MC'If€chol

Guilherme nO� 1 dos 11 às 12 horas

Dr. Walmor Zome!'

G:ncia

indícador profissional
DR. L.l\.URC DAURA

El:ipeclnlidade: DOENÇAS
;,E SENHORAS _ PARTO

-------.---.--

C A S A ...
·

- CIRURGIA.

. 'j Consulta: Maternidade S I O R II S II Z APRESENTA 25 DE NOVEMBRO -

COMPRO OU' ALtJGO j Cm'mela Dutra, pela ma-
A .i I.

RAUL DE BARROS _ ''Trombol'le'de Ouro d�;
, FAVOR MARCAR nhfi. S O O n r I� Z I r o Brasil" e suo Orquestro. exclus1vo do R6ditl NQCfOhtlI

ii�g:�.1�:O\60�"O 'f'l!l�, ResidênciA.: E�teves ,Tu- i=o=�=_===-=l � tir:emo er.:Js.iI�iro 1: UM MONUM!NT""'� SHOW.
L:;::;_____ � ?HO";" 1110r, s. � Tol.: ..,...

�� ..� Mrtl'-$ «. 'YtNÕt'I W!�r.em�"" _;_ "';!

[';1l1umatf.1 p,,''1 ra('fllrl(llf�

Nnrf)nn/ di' i\1C'tfkwQ ri(l

1'l1fl'ersitl(!d� r.!�) 8''lllsd

F>: il.tN;)O por rl"\n('ur�n ('!l\

il-fat€'rnldndr Esr,)la. ;S�r\'!'

,·tI nq FruI. O"t!lVIO n.v.

(Ir'p'II'S t,lIT':1', 1':)( lnt"",,,

/10 ... '-,-!{"(> I'1f' r']i"l"'!l:. u"

_:�;l�;���lr\�1\ 1�,;-1��� 11��K�'�:
PIUI.l de Cs"!<I(1rle I' ar

Mnt�"n\('brle Dr. carlOs

PIIRTOS - Ope"RAC;Olr.:'J
L'UgW':.\S l/E ·1r.:N:r()R}'�

_ {'FITO Sn.� DI'\l{ pere
71!e�C'-:0' Jlsfc:)�."rofilafko

Consult6:'Íll: Rua João Pino

to r .. 1 (i - d�.s 16.00 M

:s,OQ horas. Ate,de com

tQrns rrar('a<'l.ls. 'Telefor.6

:'1):>') _ R(':<:id�ncla: n'111
r.f'nf'nd R!tTf'n�r l:·t n. 101

Dr. Hélio Freitas
Medico àa Materni·
dane C1nuela Dutril

I �()gNÇAS DE t::iENHORAS
PARTOS - ClR .. RGIA

CUNICA Gh.·U!lI
()noa.'l =:lutas

Elctl'o·coagul(!ção
Rua Victo\'

MPil·f'jes.24 lin.s 4. as 6 ilS.

}ti �id('nda - Rua SanLOs

fhraivn, 470 - EStl eito

F(,IW: - 23-22 e 63-67.

Dr. Hé;ic Peixolo
• Advoyado

r. Can;ídio ôo
Amaral e Silva
AnVOGADO

�. e Re�' 1]ua Said:>TJha

MaryrtlO, :! - ::tpt.o 301

(('�quln3. J.:>ão Pinto)

C 1-: fi i r. a G e r a 1

���I�r!aD��PJ�of�ml�qt��c��!��r.a�' !EmitI1:l,�_o Departamento Central de Compras (DCC>, de
- � _.

���!����d��70c�:c�e��\�\i;�;;_��_Z?/;e�2ula����� ,
púbuco que focá recltzcr, na dia seis (6) de d�zembm • Dezembro Aconlecerá Fesla de Ouinze·Anos de Maria Lui. ;,
de 196.1, no séde dêste Departamento, à Praça Leu- • "

��sMc�I���õne�' �b;���� 3410), Concorrência Publica" II I...ou" - Pró�i�a QUint8-�e,ra Marisa Mosimaitll •
I - OBJETO DA CONC;ORRINCIA' Festelara Seus OUJdze Anos li

1 _ autom�� �� ��rÇp�e�� tipo limousine, II ccnt:�á�l:tad:en:s�I�Cc::e�:or����aoC�: '

fechado, ccpoctdode poro 5 (cinco) passageiros, mo- • tortnense Cruz e Souzn, constdomdo ,)

Agradeço o convite pelo armo-o nn'
t d '.

90 H I d LV',',X,o, II,�o�el·Ada.?O' 'B·cOm"ãvOnS,Avnln"�.nl,i� _ N(,',t','.',n.�o� oe, no rmrumo, p" co oco o na porte dion- • maior poeta stmoottsta do mundo, dito " '" " .. " _
"

teuo. Ô�W;;��o� espo���â�2: 8���eti���:ir<? . 1. , ��ã C:i��O�,�it������. do Correio da 1\'(0.- moso Duo Los vtnanes, que está fnr.f'nck"

II _ ESTIPULAÇOES,
sucesso na COnfeitaria Plaza. •

ment�S �:�e;i�s����s od�;ge���: apresentar os docu-. Amanhii, acontecerá a escolho. da CirculOU nesta Capital o S\'. Cf'l.�o.
1 _ Proposto, em duas vias, selados ambas ;

Garota R:tdar' de arusquo. no C. 1\. cnr- Moura Branco, Consul do Chile em snn •
com c-s 2,00 de s&lo Estadual e mais a Taxa de • �oé�R:n����h:a :::s���U���tI,,:lCi1�n����� ta oatarme - Cidade de Silo Fr:mrlsro.
���r����c�rt�n��:O por fólha, em envelope fechado e

, Munteípln. Encontra-s;�;a-C�Pltat o 1\11111 •
rente Cill'JOS da Silveira Carneiro, rundn •

pon'.nOt)e,�eSignaçÕO do nome e endereço do firmo pro-' O Dr. Aderbul namos da snva. foi dor e orenntzadcr da Enctclopédln (I, ..
....

, eteno- por IInãnimlrlade vícc-r'restconte Snnt"a ca"t.arina, que velo esper-lnhnr-n! ...
b) especiftcccõo, a mais detalhado possível, in- do PSD de Santa Catarina. para participar das cerimônias no l\)fljqi

ctusíve morcc do material o que se propõem torne- , Cruz e, aouan. que também o r-onstdern '.cer,
c} preço unitório e global, com o exoucccõo de' No os-ur Palare Hotel. aconteceu um maior po.eta-S����!O"MllnrlO. •

que estão ou nõo incluidos os despezos de tmpóstos • ���:nbIOv�;deh��::�r���am��. �!n�I·:;;;:� A grueiosn mentnn-moca MJ\nr�A.taxas, fretes. corretos, seguros, etc.: • trito :N"nval. Anotei: Presidente do 1'1'1- MOSIMANN, está convidando pnrü fN;�_
local ��Ji����:Õ�ir:t���oz�tt:��:gea cd�O�i��e:��', n� , bunal de Justiça Desembargador Alvc,� t",.,Jn't'n.scus Quinze Anos no próximo �tl:1 ..
Travesso Rotcfifit s/N, nesta capital, onde será pro. , Pedrosa: Presidente do Tribunal de COl1- ...

CedjdOe)Odee:loO':'O'Ço�oo'doe ':o'nehbei�,.emneton;to e sõbmtssôo ós • ��\��nB.��.��:r!�it�Yl���e�����: d�o��I��: .

L' Re tá I
•

'- , '- '- U >

ctn .:�,�r;�t..l u;;�a con��:'�d;<; �n;����,r;��-.
��;����i�:ste edito! e do legislação referente a con- • �����o.J��I�c�;n�:il'�as:e Aé��UI��I'O�l;: �('11S Qnlnze Anos no próxtmo m,�� d �

2 ._ No porte externe do envelope cootenedor- • Cmnte. c». E. 'AA.M1vI. cop. de 1�I·fI'l.flt., rtezomhrc W
do proposto deverão constar os seguintes dizeres: , Nelson Rict COI'J'ca; Diretor <"lo trosp'tct (lIIII

��i�:�!�Ró:�,C��r:��oL��D�:t!�ode(i��ri����OC�� • ���::l �:��;�d:Sl;a,:;��:l����U�r. Pr- Amanhã, no cruoc J2 de Agosto tcrn_:
'ootzccôoj. • namos vteira: Fernando Viegas; Rui mos uma elegante e movimentada "Sul _"

3 - Em anvetooe seccrodo contendo os dizeres • Hulse. Francisco canetant. Adentar our- rée" com a or����e_:nlll de Barros
J

��i����c�;�e:i�;mal�:�t��o�e�;)��'��c���n��;�;�'_ • �o�r����:' �;���a� ����s���i N;:;J:·t::e��o Alda Mar-ia Rocha. I�j�ja Ma';I.�rf'. �
probct6ric5 de identidade e de ido!1E:dOdE-: , p:t":.o de Fra!!atn C:nlos AlbCl'to de Cn!'- nhas e Re;rin3 Eli..ahí'te Cln.�f'n l',i;!''l .•.

o) certidão do rl?gistro ne junto om�rciol ou • n",aO_!,�odA.,.;n,'nn,cd,od� .. Cpo��.,n,',.,'o J"o�."oli�(:,s,o.I.S,.'_- tI'andas de- 1961. ..
Dió�io Oficial cu certidõo do arquivamento dos d'J- ..., _" "'..... •• u".

,.

cumentos comprobatôrios da constituiçõo do sacie. , $0 Fe!ipe: Prefeito Dr. Milton Olinge:':
dcd�; • Min. Waldir Busch; Dr. Osvaldo Buld.o

ou d��sA�7rs�oa�0 ddee ���r;:�:� �����âo�r c�:�� • ::���� �O�d�:��r�;ret;��:�� ���la�iC���
ciol; • l'e-[ldorcs: Espiridiiio Amlm c Otto Entr

estad�GIPrzv���i,ci����rãO com as Fazendos f-<!<!erol. • Do. Heitor Ferrari: Jornalistas: Moa'"

d) Ptccu�Gção, se fôr o caso, passado à pe<;soo • �����el�� :�rtI�i!V���o::n��e�ict��V�I��.
���;;:.entonte do proponente à abertura das pro· • �:�IlJ����l:l:, ���a�o:;C���aF;\����l', S�:� Amanhã. no Teãtl'O A:v!u'O (le Crtl'V 1 ,

4 - Os documentos acima (ou porte dêles) po- mar Na.�cimenlo, Oscar Cardo.�o. Jo<;é ����It�sn:�.�!���: ;o��' ;,co,l·ig::��:;T�·".�� fC
-deri',O ser substituidos pelo registro do firmo no Co- Pereira. \Valdemar Filho. SilO PAULO". •
missõo Centrá I de Compras' ou no Departamento .. .. . 1\ ' �

Central de Compras do Estado de Santa Catarina.
5 - As propostos deverõo ser apresentadas

��p����ov�,a��I�odtsr��fif:��s1o�;�e7�es em tôdas

6 - Os envelopes contendo proposto ou docu
mentos deverõo ser entregues no Departamento
Central de ComprC?s, o Praça Louro 'Muller n. 2,
nesta capital, até às cotorl-e ho,us do dia 6 (seis) de
dezembro do corrente ano, mediante re::ibo, que
mencionaró doto e hora do recebimento, assinado

---�',r funcionório do DCC."
7 - As propostos serão abertos, às quinze ho

ras do mesmo dia 6 (seis), por funciottórios designa
dos pelo Presidente do D.C.e. e no presença dos
proponentes cu seus representantes legais.

8 - Abertos as enY"elopes, cada um dos inte
ressados tem o direito de opôr o suo rubrica nos fo
lhas dos propostos dos demais concorrentes.

9 - As propostas deverão obedecer às condi.

����i��t��et b��r�s;on���e sF����68-�r/?�=-n�eà� getli-
e demais disposições estaduais e fedE:-lois' o respeit,;
de concorrências.

III - JULGAMENTO

,

1 - Pelo Comissõo Julgadora, post-eriormente,
sero declarado vencedor o proponente que oferecer:

.

o) menor preço, considerondo·se bonificaçôes,
Impostos e d-2spesas;

"
. .r

b) melhol t:';:, condiçães de pagamento;
,

c) melhores condições de entrega.
d) Em igualdade de condições, será dada prefe

rência o firmas estobel€Cidas no Estado.

,

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

2 - A concorrência poderá ser anulada, uma
vez que tenho sido preterida formalidade expressa
mente exigido pelas referidas leis e que' a omissão
importe em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou
à moralidade do concorrência.

3 - À Comissão Julgadora reserva-se o dir�ito
de anular o concorrência, coso as propostos apre
sentados não correspondam 00 interêsse do Estado.

Floril;lnópolis, 4 de novembro de 1961.
Hermes Justino Patriano.,a

Presidente

PIN'I"URA
PIXTUR."S, Ini:FQRI\L4.S; ''liLGA...._.-tZaÇAO e

('O."_'CEHTOS procurem :L ItAINHA DAS BTC1-
CL1�TAS - Rua: �nselheiro Mafra, 154 _

Telefone: :U37.
--- -------_._-----

DR. CLOVIS DIAS DE LIMA
Clinica médica - Estômago - Jntestinos - Fígado e Vias
Biliares. Consultório Rua: Felipe S('hmidt, 30. Re-sldên
ria Rua: São Jor9;e, 32. tel. 2721 Dió'rlamente (las 15 is
li !'oras.

CLUBE DOU Df AGOSTO

:-.1Ef)!CO --

I F"p,..ri:õ'i�-a elll 11_!)II,�tia (;e- S{·!i\10r:l� e l'las url

,-.i"ÜH. CU�'f1 1·<.>1 -ai dns :nt('{·I"lleli n�ucl3<; t' ("1'1)'

ni.� .. '. r''l -n.u·(,'Il' 0f'ni·o·utln:'1·;o PITI !l11lhos os

.;exo�. Do(-m:a, cio ap:1rrIllo Ôi'2'f"I't!vo e do sl!'=te·

I n,� )"'Icrv{..!::.

<Torúl';;): d:l� ln '\l'= 11.::,,11N�11'': d:l� 1';.30 f,3 i1'.O(\

h"'-n.� _ r":,,,,,llór'o' Rlll �"I(I,lnh:1 i\r�rinl1o. 'Z

1 1.0 2)"'1r1::-", fe�q. da Rua :oão P!nq) _ F''lne: 1�46 I

R"�ifhn"i<l: Rl:l Lrl�el'(l:i ('0J1tillho,n."13, ,(;]1:'1 I

I ":11'a do Espnr.ha) _ Fonf-: .3248,

DR. GUERRE!RO DA FOKSE(A
OLHOS - ouv f'IJOS - N/'.RTZ - GARGANTA

Con"ultúri' ---, Rl1:l .TC_'') Pinto. 35 - Fonp 3:'110

Residêr11';r. _ Felipe SL'l'l'!ldt. 9!) - Fone 3560

Consultas - ll::!s 10 às I:! e d:'ls 14 is 18 }l')ra.s

Rrceib de OC1lloJ com Equipo B�nsk . Loude.

Exn'lle de oU\'irlos _ nfl.:-iz t: l!al'!!'�l1ta rnm

EQUIPO ALENOL lúni("o n:t Cs.pite[)
Tr�,tamento d!l3 Sin'�!tf's p(.:� Ultms.:....

OpC"':./,!lO de .l.migdnlas no, pro('<,."'�O modpl'no

WNICA SANTA C!TAIUiU
Ciinicll GeraJ

fl\lpnliE Ner'/O�il5 e Meiliais --

ProOIt'mitlco !H("tl"" I' 11'11'\1 ... 1

T�II.'alrlento o�!, ':i:jrohu,-boqu,. CU", ..n"'lto'l' -

rn'\ulinateraOla _ Car,,10zo!c,ratn. .. SQQ"t.,r.p" •

Pt·�ote·apl ..
OI; I'ç10 do� �daul-.tr.. -

n:� ..v,,,·'v JO."'O Dlt �nPA'"

OR J08'1 T"'VAJtE� IH"t'tI'M"

DR IVAN �:'Sir')S:11: AJIo'VRAI.'

CG�9ULT .. s;,. Ou I� l1 IA bCTÜ

r:::Jd�reco: AVf'ntda M.Ii.UtO Rli.mo. 'HIt

(Pra�a Etelvi1'l8 Luz) - Fon" !II'I-l'i' �

iJR. SAMUtL FONSECA .

=IRURGIÁO-DENTlSTA �._J
Preparo de cayidode� pelo oIto velocidô'le,

BORDEN AIROTOR S. S. \WHITE

Kodiologio Dentârio

CIRURGIA E PRóTESE BUCO·FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
Exdusivamente com horas marcad••

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

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIAO DENTISTA

CIRURGIAO DENTISTA

Professor da Faruldarle de Oclonto!r,�là
Rua: Gerôpimo Coelho � 325 - S:\la 104 -

esquina Vidl\l Rfl1l10S

DR. HOLDEMAR O.
Dt:MENEZES

D;·a. tVA B. S.
BICHLF.R

Formado peja Escola d�

M:edlclna e Cirurgia do Rto

1t Janeiro. Ex-Interno do

Hospital ria Cambõa - Da

nnl('1'n!{lade Clar:l Bas

b'lIUll _ Da Maternidade

!\I:ie-Pobre.

MeDICA
CLlNrCA DE SENHORAS

E CRIANCtS
Atpnde dlarlamenle:
D:\s 14.00 as 18.UO boras

"::('n�l1llóI:,:o' Rua CeI.
i'l'�ro [em(l1'O. 1553

- E ... tl'e!tô -

A Soirée (!:lS M:l'2'i!';tmnd:\s dl' In,a,
acont.eccrá no di.a 2 no Clube lt til' i\ ,
gosto.

.

C
O Dr. Adcrbal R:lllloS (la Silva. rOl 'I

f',leito. Vice-Presidcnle do PSD de' fl.:.!llta,Calannn

•

R!l�en�{!illé
Na Prefeitura exposição
sôbre (ruz e Souza

A comentada Exposlçã.1') Scb nOva (!ireção, circu- se Ilãf) peb sua npl'Nlf'lltA�
lru'ú novamente ('m Fl-orb çfio grâfica porém fll'll1 �t'll

l1ór,oli3 o jornal de letras ccnteúdo sori31 e hnlTIflnll.

··RateiJ'o". Encarregar-Se- CORAL DE FLORr'AN"r'lPü�

iio d:' publlcaçi'1O dê�te (I!' LIS
gão literário (l jornalista NaS noitei; de s('xift-rf'i

Silverlll Lenzi, o ccntisi:t 1';) e �ába(lo úllimo a p\:I-
Silveira d(' E,ouza e poeta téia do Tea:l'o A'lv!tl'O de'

Per?cle,; Luiz de Medeiros Carvalho apl:t\ldlu O p,ran

Plade. E!;Se veiculo eultu dioso espetáculo cfer('rillo

Sede da municipali(]arle ral voltarn a divulgar tr'J, pela A�.�oeIHç?-o Coral Ile

florian,..politana onde e!'=':;\ balhos de escritores :)r,;,,_ Florianópolis. Pnra SIl:I I'r

instalailo o D. M. E. C.' terrnneos e inerementar fi. gunda npresentacão ao pú
.

A in:õuguraç!io s('�ã eCe cultura revelando nO'loS blico florianopoliLano a A.

tuada n-Q dia 19, domlnO:o valores na.'! letras catari- C. F. se m;1nteve em }l<'\'-

às 10 horas com solenida- nen�es· Aguardaremo:< o m::mentcs elHiÚlc5 llOS il!

de especial, sendO convida seU reapareeimento. tintOS dias. Sob a rcg(!)l('·;1

rio o !lúblico ,Iesta capital ROCAMARANHA do l11aestr-o Aldo j,l'ugcr

para e;::ta moSlr:õ aílame!l A Livraria e Editora "10 os 63 Componente!' aprl'�(',l

:e educativa e enédita em GLOBO', rlevel'â lallC;ar taram m:õgnifica noite' IIi!

Fl�lanópolis. Docunt�llt0-; I!���t:\ Ca�ltnl .clentl'l) (le - �;�� :�s����::mp:ç�:(':�=
raros, vindo de tcdo o 'Mal.l·;�:i��:!\ Fi���noóP�;i�a:� ,��� be temas ifo folcl(}re In
sil ()ferecidos por homens

rr:lro Caldeira de And"nda temacional c bl·a.�llejl'o
rle letras arquivos e mu-

intitulado " ROCAMA�A bem como pcças de nul)',-

��Si:::��ti��a;:: e �;�� N�A'" t
.

1 d

' �:�d�����I�r�::·�d�aCl���;�
fessores d.o Cut'Ro Normnl

ce a���.����!l° p::�s:g;���i� artística.

��n�i.�sf�;��� CO�:b�:�i:�'il� IPdas:'t. hi-;\ól'tn da colO- (Serviço ele DiVlllg!1(',:)n
llÍzaç:'io açoriana. do Denartamcnto M'lml-

111,oS Painéis. h ' cipa} d� Eljllcnçiin e Culta
CORAL RECITATIVO to"�,���I.�t��':::;áa' l�;�r ec;:: -1','1).
Abrindo_ os festejos co

memorativos ao primeil·o
centenário do nasclmentG

de Cruz e SOu'�a o Ccr�l
Recitativo do Colégio Dias
Velho apresentou-se dia f"

domingo no Teatro A'lva-

1'0 de CarValho.
O público flrrianopollta

no prestlgio\\, oomparrcen

do a. ês:<:e eS1)et.áculO :lha

mente cultural e educativo

quall(lo aluno:- do Colêglo

de Do<:ut!'.entos original:-;
referentes ao ,poe:a sim

bolista Catnrinénse Cruz e

SOuza patr.oelnada pclo
Cepa '(amenta Municipnl
de Erluc1ção e Cultura, �<!

ró. realizada no:o. dias lO ii

24 do corrente na pfópria

Miinstério da Mariqha
Comando do 5.° Distrito Naval

flMionórolis, se,
22 de novembro de 1961.

CONVITE
'-""9"

Dias Velho ..presentnram O Comondont<! do 3° Distrito Novai, o Comon
PO('sias fio grunde pcet:1 donte do 14° Batolhõo de Caçadores e o Comardl.1ll
Crue Souzu. Os pr.oressore� te do Destacamento de Base Aérea, convidam os mI'

Osvaldo Ferreira de MeiO toridades e o povo em ge.ral para comparece�m 6'.

;a�nl::l r��:�s!�I:sJ :e�� ����:' q�� S��ã�s o�?���a�o::, i��e;:�d��la�e�;o���
orIentação técnica elo Co- mortos do intentona comunista.
ral RecItativo, Por esse ato de caridade ,cristã antecipadarnen·
REAPABroERA' ,TORNAL te QQrodecem,

'

l>� �M "1tO��'�':' ._ ...._, gl .'_)1, l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



om� EtaF
OVA
IGIDAI

FRIGID.LZ\.IRE

fi;:--

[gpequena e jeitosa... vale I . mais e
.

custa mg ss!

M � sais

NUNCA CUSTOU

TÃO POUCO '

UM REFRIGERADOR
.. TAO PfRFElTO

Agora qualidade F rigidaíre porcr to os

Faca uma vísíto ao

Magazine Hoepcke
-

oeco detalhe'

E Seja Qual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com

\

':' Aprovação Imediata do Crédito!
,� Garanlia de 5 Anos!
,� Assirtência Domiidliilf

Permanenle !
.

AIQUIRINDO AGORA O SEU ';,

FRIGI AIRE

EVtTARA os AtROPELOS DE

DElEMur.O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REDATOR,

PEDRO PAULO MACHADO
47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE
REDATORES-A UXtLlARES:

II1------,__
, ,....,d-t-I-·�t:'-"A'-," ,; J .

._..._...
,

Empo,I�\:i,";Ílltima rodada do Quadrangular "Walter lange"
.' Avaí x Paula Ranios na preliminareFigueirense x Atlético na partida de 'pdo, os �ncontros que veremos - Poderá sagrar-se campeão o Avaí, assim
como lambe'm' podera' ha e t...

- verdes do Passado. invicto e êste více-Iírjcr P�IO sr. Ne180n ,Di B:;'J:l!r- moi;' trb campeões, :!evl'lI,-1
.' � V

_

r. (�S campeoes No encontro inicial, mar ao lado do Figueirense, o d1. Porém, domingo ultImo úe ser efetuados 'll�uas
; Na' tarde de Jomlngo' nb: 'Est'felto será ,reàliZada.:.\ a se" em disputa de rtcn de "Zé Macaco", distip- cao1o para às 14 horas, se- qual raré a partida õe lU!1 o Paula Ramos jogou bem Josoe para a dccl�fio do

ma�i'l�fiCO tapete verd� oo' illtíina 'rbdadá do' Torneio Taça ofereci�a. peJo hoine guinde, assim, um 'dos
I

uh rão protagonistas Avai c do com o Atlético, -tanter lev�ndo a me�h�r s�b�:c" o torneio.
.. .

"

estadlO do Figueirense, DO Quadrangular "Walter Lan nageado que: a' ú�nominou. iores craoues barrigal:\- t;!iula Ramos, aquele lide� ���o��r�e��;C;d�s�a��o a: �!�eti:o e�(J���;:a :���f'�w�� sU:;:d:O�::!: ;��;Id:�ndl]l���
r

Nilson, ao Reporíer. 16c!�:s'se pode ob�ervar, ;: �:g:i���te�el����';el;,:�g ��:nd: '!:s=téJl���vcrd;����t

"A eQui�e do�JAm'é lormada em sua Quase totali�a�e i�or ���;;�;;; "'���,;;:�r;·lnsugU"r os
,

I
.1""1\' �,�H.\li!P9l1l' imo,' ',',','," ,',".

CiO o ,dul'an}e maL:! alguns meses COllc�rdia, a!lr'llOU .Nilsun d:'··.: J llcrfe:t"men!e e
sede passou /Pelo F:,;;upi. Refletores do Esla'dl'o do CADI'

fiDe JUS'
I cçrepro do

a,tfque",.'!�zzur-
mas espera renovar-lo -pots que e formado quasl tomt (',,:'.�.:'l rum v�)';,·) ctreuio de rense. Deverá sug-rn>:,e

J U
,

'

(,' l'·ahj1tl.,;.vld,) �I'stlak'.'ctin!�l::; se sente Perfcit.llment,� menle IJor íosadores OI'jllll , .
-

I b 'dl
'I' ",) 'qu tlrl et id' j' I bem na cídnd de C ncor Ics do Rio Or.incte do Sul. �.:_ ���� IIU

��t;'I-: '�"'"" .�. i: ";1, [en,;ld��Le�����rm�·mJ.a�:,: dia, onde tê� �ma sel�� �e Apenas dols playrs per- f'!'t etropol'; ,i:.I, CQÍi.tli'�tl�:l�P'lio do cam,pov l;ôlhla, amizades. Nilson tencem ao futebol da cu- Pli':!;!'
lI,

.

d E
\�V�i

.

�"
. .

t.
r,W....ãtretona da SUClCda- de Í!\iluguração d�)s t'e:!e ..

O l'cpor�cl' l'nalltev�, 1I;_j. �H��I�-entr� ou4'as coi teve a�opcrtunldadc de �rt pital do Es�do, no Ca:-,O

·a,j,�,.",I�r' spor �Vo (s�a',"aE'�P,�nr�iv,a,,, 'eoR"',',',,'.,',',L:V,,.L tores do estâdia do crub-e
tarde de onlcm, cordial ln ses,' :iflrtnoú que se encon vertlr Os 'clubes do Est.ado eu e Jccely que aulnva no � Ui.... <-

•• Iodal.
lC>.ltqj Co mo ex-craque' do tt:Ur ���feito na S. R. E. Pois os mentores do, SadIa gol surneatc do Figuaire.i-

l/O . Estado'�'!i//
Esporte Clube Metropd A pal'�idH íntermunicl-

Ava� .Fu;te(,úl Clu,e'rNilso�l Sadia_, cinde se firmou: esperem gastar muitos mi se. Por sinal, cabe-me aq.r! para um cotejo entre Sti'..(,' pai deverá acontecer em "T'
aquele al,lcautC' dl�ti!ing�:_�at('-;Cbm:o clube !::�SgU�: ���:e�:�an�:C� ����ra:tua q�: �:Caei��' z:� eq�P;;éliO Set'Üi trav.tdo ::I:e\�:b;�m�������d� ��:�:","�!i: ilq quipe para o Campeonato gueiro e já tem nome !ir- Qt"ARTA �t!:YftA

na cidade de Concórdia um aníversár ío de tunda-

Resultados dOI. Camp'eonalo E"tadual de 1962. Por sl- mado no futebol ínteriera ':'1(:'1 1,li por ocasião dos resteros çào.
nnl narr-ou Nilson que a no." Está Jogando uma Palmeiras O x São Paula O

�--t � ·1 -''7. "1 prescnte equipe do Sadia enormijade o jovem Jccety "c r jlldl).II. 4 x
' Jcventus I

,

Carioca. de Átletismo �ó������, b�g:��ta;�!��ut;� �:�ll:ce�Úb:�:oda ar��\l;���l ����t���!�e� ;a���:s:ex2(."'" '.':1,1
A falta de um urqú(!iro é Disse ainda- Nilson dell1rO Gt,.-:J·( ni O y Botafogo I

a,tualmente o pi'incipal pro das sUas onsideraçôes que
blema da eQuipe. A PaL.'l- o Sadia paga reiativamen. "'UTESOL INTERNACIONAI_
vra continuou com ° clas te bem e seus jogadorcs sal)
sico nvant.e: "Estou aqui mairúfiamente tratado,:; PI.'!
em Florinnópolis para con los ii.. rc. tores.

SANTA CATARINA
MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS
ESPORTIVO

COLABORADORES: DIVERSOS

Vinte Partidas do Grêmio na Europa
100 mts - Jose Tele's, Af,)11�0 Coelho e Jve

.

Sot')w - 10,8s ,

; 40 mts - Ulisses Laurinda das Santos {Fio) -

� 49,6
, i .500 mts - Sebastião Mendes (Fia)' ·4m40s4

5.000 mts - Sebastião Mendes {Fiei) 15mts
110 c/Barreiros - José Tel.?s ._- 1456
Arremesso Peso - Alcides D::!mbros (Vos) 13,86

PORTO ALEGRE, 23 (v.
A.) - O Grêmio PÔl'to Ale

grense retornará ã Euro

pa -em 62. O cartaz deirado
Pelo clube tricolor no Ve-

FAUZILt::GIElt NO OLJl\J
PICO

.,

'A t.arde, o elllpre<õ,iJ:!u
Ruberto esteve no estãd!o.)cleçõo Soviética 1 x S�I�·:;: :') eh, I,?i' a i...'

f tlanto 3 x Boca Junior.. :'
San Lorenzo 4 x Rosário 1

1,',;cp',�r1ir.nte 1 x EstU<1;�'lit':, "

Borcelonio I x Benfica 1

Olimpico, opotuniclooe f' 1U

qUe cumprimentou um atratar Um arqll�iro e apro

veitando a QPortunidacie
para. rever 08 mnII:Os".
Ainda sôbre o quadro de

• ".I,(I,izando �U:l.-;l ;lpC!:l.rn
(,'1;("s p;��c N,l�'i' I 'que 1..:,,)
l'eHU :05,0 dex.".'" o f;Jlenl)!

lh-o Mundo foi excelente,
fUZUO porquc li empl'e.ül'io
Robert.o E',(uz)egicr Dão llC
�jt()ll em organhmr �lOV:\.

gin.l. pura o al10 vinduuro.
JUl\10ÇO J:: ACER'fQ
Bnt alll1uÇou com f) a!lo

comando gcml::;(.a. pt'e"el1-
te:; O patrono dr. Fcrn�n
do Koeff, presldent.� dr.

����o Le���e!a�lce A�:�'; e ti:: A UltimaAlfedo Obino, mais :\ !'?-

��rl;���t�lÚ1e�01�.:11 ���::d(�� .Rodada do :l�rn,��
�,-G;I'Gmiu ii EllrOPa. R/Ó, 22 (\l. :&:f� h-:; a
�"';!tl JOGO::; .I\.. 1,(;00 VU'- scguln!c ti 'tlJti1Jl.u ·.t\W®a
LIUt.t:;,S ,lu primeil'" tUl'!lO do l!a1Jl

lJeOlJ:\lo CuriQt'u .rIu }l'1I

telJul,
Amerca x BangU .salJadu

110 Mar:.teulIa; Botaf('lS'-O x

Flamen�') domin�o 11u ;\Ia
racal-,ã· 6� jogOl:\ éoml'lu
I11Cntl'·:·.; Olaria :< 'Fhm:.:

nCIlSu I': Vasco x �ã(l Cri:<
iuvàn Sf:'�ii.o rcnli'�"ciu�: l'('S

pectÍ\?Il�(',l1te em Bariri .'

São Janu:irio.

um os caoues trlcOlol'cs,

OI:: (;,_,:, côrdiarr.!s 111ll11lendo"c llJi:\Ull,s m\IlU
los em palc.stra CUlU o�

Il1(>SlllCS· Fau:det:;ll'r I'ctur
na hOle ao Rio, a Um de �
acel'tur a vi.�ita tlc ouri!)
clube

.

bra�ileiro <'I. EuroV:I.

l)\lue se :1-
'

C",·"P�ONATO GAUCHOArremc"sa do dardo _ Luiz Marcelino (Vas,)
Sé,:n mts

Se!lo cm altura -- Aquíno R05a ('�/as), Reinol
d� Oliveira (Fia) 1,80 mfs

.

Solto em distancia - José Teles da Conceição
- 6;89 mls

Revesamento 4 100 mts - Vasco 41,7
200 mts - José Teles - 22 s

800 mts Sebastião Mende$ 1 m58s:l":
:_:IOOO mts Sebastião Men�e<; - 9m54s2

.

,'0000 mt - João Alves das Santos (Vos) _

:::'3m2453 .'
.

.

400 mts 'c/Barrelros -L: thlse,. dos\.�atit�:tr(Flb�
55,� I

\ .IH:· l�
. A.It��H1Ess6ilthd�lr.rO ---1:, W�IH.!rIRüdri;Ju�s (Va�)

49,37 m

,I "

,

Aremesso do disco - Joór A!exandre (Fio) _

46,78 mts

5-olto com Vara'- Airton T'.lrir�: (Fio) 3,60 rnts
Solto !riDlo - Reinaldo Oliveira íFla) 14,71

nlts·

lnter.!!",.cinl'lol 7 x RioGr:.,-,Je-Ss.l' I

S',SQUETEBQL

!:!Lm,-, 90 72 x Fluminí.,.--:s� 58
51 '.:I t .. x Palmeiras 55

Internacional F.C.
paçl,r�� 'de técnica
\ , � d· . l·

, I e Iscrpnna-
,

Sobejamtllltt:! ,conhecido llOSSO futebul. A equipe
do pÚblico 'da Capital ,e principal tem utili'.:ados '-':-'

Clube 1.-1t".ropol, atual li
der do CampCoilato CatJ.
rlncn:;e, decidiu que sua

equiPe viajarâ. lIa tartle

d� lluie paru ;dIIlVill�, ."ln
t!e� nu. tarde �c dpmiug:o,
salclarã maj� um dificil

. oom�r'()llllstIQ (ICO.I Lr� I Q Ga
�-"tà8,

,I
•

impressionante. Depois de

contrat�r Joâoznho,. -O t::-ei

llador Waldir Mafra, esllc
ra Conta.r COlll Cla.udio, 'l-le

li�ho,. ,-u r ,Ma.d.1'ó:! tul,tr�llll
trol> jogndorc�, ,pára li cer

��lúe reltiol\ál u�, 1962.
'

',.� 'Oulllpre, assimr o prcl:\i
d,eute Amilcar Sllrer o

qUe prrj111ctera há pouco.

A eXcursau, üe�ta Ieita
será um pouco menor. 1\

tllreção tricolor achou b.l:;
tantc pc::;ada. ':I anterior,
tendo ,0Ptu(fo pela rellli.!:a

ção de alJcUuS 20 jUgG.�,
nas bu�e� de 1.500 dóbres

por U]}l'e:;el1 lação.
Ent8AIlCA EM: J'.lAU('O
O Gl'emio já tem indu

sivc fixado para a seg'mda
quinzena do me:; de m,ll'

Ço de 1962 o -embarqu.! P:t
ra a Europa. Resta apenas
estabelecer o dia da via
gem.
ltuT�IRO 'l'IUCOC.OJt
O empresario Roberto

Fauzlegier já udiant;(lu à

direçao do Orell1io Os pai
ses que seão vi::;aduiI e cu

jos contralos jâ fc!'am lir

mados. 'Estará :;e exibtnêv
nn Alemanha; Bêlgica. DilI
gál'la; FI'<tnça, Gro.'cia e u

nião Soviética. J_'(fovõ r.1)11'
trato será ass1nJ.d'O, PO.::
terIormente, para exibiçoes
em Potugual, EsPanha Di
nalllal'Ca e Sulça.

'

o zaq!leiro cellLral Clau

dia, qUe esta cCm seu GOU

trato terminado com., A

vai e que estava para in

gressar 110 Flguciren<;e,
não .act!rlou·::J� bUl:ics 1)a1';1
a assinatura de contrato

CollJ. alvhlcgro. Ao lJue tu
�
\ do hHlica o caminho de

PELE' AO JUíZ: .-: .. ���U��ta���!n�e C���e l��l�

{lO I�
"

I"
ta um']. equipe respeitável

OU' p 11m soco n!l car'a para. a prôxima tempOr:l--

II II U _.
da, Conm,açõ" "esse ,en

tido scrâo Iniciadas,

Til\) logo pa::;sc o Pena
do de prova:; ,em que 'J3

jogadore\i juvenis do Fi

gucu'ense a.ll'aves�am na

lllunlciploS vizinhüs pCIUB
suas buH.'; apre>!cutnçõcs,
pela disciplina de >õcUs ;\

lietw-; e pelo padrão de or

ganizanüo que vem man

tendo 11u longo:; anos, o

Inlernnciollul F. C. do E<;
treil.o tornou-se mot.ivo de
atração nos campos Vll-:'

ZeallO::;. Dom uma equipe
bem arnl1da onde pontifi
cam craques como Wi':;;)'I
Edson, Righclo, Valtinno
Vania, Wilmar Wlbon li,
NilsOn, 1\rllrner, Miguel e

um pluntel muito bem ar

macio de reservas que obe
decem religiosamente a

seguintes a:le:.J:;, Vilson e

Joel no areo. Marre�u,
"rUmar Ledo, '\VilSOIl, NU
f;on na deCesu; João, 'VaI'
lIer, Waltinho, Edson. Ri

gheto, Vania, Widomu
Miguel Luiz e ZiltOll.

-

ÓS reserva:! tem lllinhu.
llo com Joel Betinho 2

Marreco no arco Elml Nil

ton Odil :Morvan, Toni A

ilton na defesa; .liltl1n,
Alceu Ivan Gilberto Nagib
'Walter caju, Binha. Joao
Guruga. Nestes últimos
meses, n�nhUll1 atleta to:
expulso.
Em Novembro forum os

seguint.es oS jogos reah:i:fl
dOl:\.

Internacional 2 x _

C. A. Biguaçu' O _ Prellmi
nar 5:-:2

lnteruacional 2 x _

Osvaldo Cruz 2 _ Prelimi

, ReV27'Jmento 4/400 - FI'-;.Jmengo -- GUQl'aci
,.,-I,endes .. ·,--,,�I Costa, Ulisses do:;) Santes e Jos'é T(:;!f:'�
3rr JC)s! atualidade, a direLlJrJa- ,lo

clube alvi-llegro tend-u a

frente o sr. José DIas vai
tentar realizar uma excul'

são pelo interiur do E:;�a
do, jogando el:\pecialmcn
te em Blumenau e Busque.

Brasileiro e

Uruguaio Pelo
Títu!o Continental
dos Médios. Estranha condula de Pelá nn famoso

jôgo em que o Santos perdeu para o

América, em Vila Belmiro, e no gual
o grande artilheiro fo i expulso de
campo.

Luizão Em
Nova 'Luta

E' nensumellto do Presi
dente

-

od Atlético armar o

seguinte onze pura a tem
parada aUe se avlslnhl1, re

alizundo anteriormente u

ma st.:rle de JogO e exeur

[Iões Com 11 flnnlldude de
dm aO quadro o p"ctrão de
jogo indispensllvel J.OãO'll
ho, Alcides, Cláudio e Ciro
J. Martins e Aniel, Hellnho
ROdrigues, Oscar, Ailt;on 'e
Guarucy

RIO, 23 (VA) - FCliJl(!
Cambeir.o e Miguel Rodri
guez. re"pectivamelItC oam

}Jl'õe.-.; brasileiro e uruguaio
dos médios. estarão lutan
do na semana que velll,
em 15 a�saltos, pelo títUlO
sul-americano da categoria
Rodriguez devera chegar

a São Paulo no próximo

Luiz Inácio ( Luizil,)J
que reapareceu na GuallJ.

bal'R, v(!ncendo� ja telU ll()

va luta, marcada para o

dia 6 de dezembr.o. Adv�r
sário: Anlsio ;:.��ibêiro (pau
lista), que recentemente
passou para o pl"ofiSbI0J1a.
lismo.

O combate será ·110 .:in'
gUe da TV-Tupi do Rio ue

Janeiro.
O méàio volante (lo F:-

_

,gueirense, lião chegou a

,um acordo -para. a renuVa.

ção de beu contrato com o
clube. O Atlé�ico já entrou
en't detalhes para l!oJJ�r:l
tal' o jo\'cm nzecllO, um

dos melhores da eu!,ita1.•

um sIstema tãtico pré es

tabelecido, o alvi rubro do

B'lllh.lÓ.rIO, ocuPa com In

teira justiça a primeira'
coloeação nu campe.Qllato
vllti.::eUllO Iolulldo hcdig �s

vem condUzindO com acer

tO e disciplina o plulltpl
do In�ernaclollal e seu ku
bltlhO dia, a dia. vai apa
Tecendo fa"e 0«1 .resu�ta-
dos eslk't, «:&.'\..s úlitidoB
ante advt:r nu" kais c de

c:Jpucidade t�culca comllro
vuda. O ,.".:. 1.1": Ül61 =lUe
ora :'1,) 1l .... ,1;� �"dO de re

&Uit ....d'",J 1,.:",I�l'0" � ",U

c:;pai'SaJ dtlrrota:; e um

punhado de vitôrias malUs
cuias t<olhlda::l em todos os

gnllllad0l:i, Solllente em

Nov�mbro. 6 partldas·l",om
adV{!r:;lirlos valorosos fo

ram reallzadut:l -e nenhu
ma Perdida. E esta regu
laridade l;e nota lIaS tlols
(J\laul'OS do alvl rubra,
pois (l t:icnico -olha o qun
<11'0 ti" res(;!!'vu.s Co [I) a flWIi

''',I dl,(11C:lt;Úl' ç c�lnnhu

"(111, UUlt 0.;,,[,1:1. (1" Llt.iu-

í'al_' l:\� ItO JUi,,-, }Jara vllft
l'<l!a._.;t'la. !fila deci

:.;j0. z..2,:::;.0 ;i.lii: f..'J-i im.Via
\

'

.. 1, r :"1.<1 ;Hoda acres
(LU L: __ ;,,/� G 1,_,,':; \J

" ') J :�.. UJ. H,rtida.
Mau, k••.:À.ih1áüe, ele- í::::;

ta ....·I";....J dO �..ntpo;'.
:"'0'" ,.

j:t,O!Jl'IOS com

jJ.tll< • 'v� li .l'çlt) que (.I lI.!
,. " J� .. ·�· ...ora do grama

avo �i.-o, ,!\.,tJ e o capltao
ti.1 ...qul}JtJ, comentou com

ia. "t"pOl'tageIl1 qo..Je de fato
Pelti crrara.

R10 23 (VA) - '·b ... Vi,,,.

<'I.itar qualquel' coisa Con

ira -o meu time, "<-li i •. ,; �

Um f:lÔCO lIa CII(;I.' - (" ...

(.,�prC{',,:;dj t:.:,�j flor 1- ..:1"

para .0 j\li� carioca j,IT. u

do Marques, duranTe r.. 1 iH'

tida de dOlOlu",o, "

Belrruro, entre -o ':',I-llio'
o Ament!a j.IClJ. "lU '.I uo •

Brasil", COUi á .1lV' 1_ ..a)

<-ImericélllOs por :b.ú.

Diante de tal ;IU--'í::aÇI" v

aplwdor Carioca l'clig-iu, (,

indl.ctJ.ndo o "chuveiro" }.Ia

l'a o granue meia bru"llei
ro, �(s�im re�l'ueo-u.
'NãO, v"cs,' uüo vai dar :lO

t;ú IIIi cara de illnguelll;
voce vai e para li. rua, ugo
ra wesillo. l!: nao a(Í!uu!;.\.
dizer I.}(\C e l-'cle pOl'CjUe ji

domingo.
nar 3x2
'Internaciunal 3 x - "1111:..11·.-,..,· ,

Osvaldo Crlil 2 _ Pr(!limi Avai - O - A.,oi ...:.... O - Avoi

nar 3x3 AVAlANO: SEJA sõcro DO CLUHE
Internacional 3 x DO SEU CORAÇÃO, UMA DAS GLo

Guarani de Palhoça 1 RIAS DO FUTEBOL CATARINENSE
Preliminar 'i.....1 (9 vê::tes campeão do Estodo e 18 vé

::tes da Capital) •
.

Avoi - O - Avai - O _ Avai

.J

Reage o Sanlos,
Ameaçando Não
Ceder Seus
Jogadores

InlcrnucionaJ 3 x

Saldanra da Gama 0-

PrellllÜnar 3:-:2
Internucional 3 x _.

Flmuengo de Capoeiras 2
- Preliminar 2x5

O laleral direito J. Mar

tI!!S, defilli�ivnnumtc lião
deseja continuar !lo Paula

Ramos. Pelo menos fei o

qUe revelou ó. reportagem.
Indagado de ter sIdo pro
curado por diretores do

Atletlco, confIrmou II no

tícia, . dlzend,o, inclusIve
que está mesmo disposto
<I. (.l'úcar de clube.

F'fnuo. O ell(;oJ1tro "lo!'-

�P����.i�:�eConfi!cção e conservatão de paInéis
em todo � Estado

ccdorel:\" do clube s<lntlstn
pl'etcnd�l'alll agredir o .)u
í:c:

•
.I!: se não fosse ,Unia Ce

IJz provic\encia do apitador
paulista Oltel1 Ail:es 'de A

breu talve.. Armando Mar
ques fosse agredido p,)r
"torcedores" do Sautos
�!'-'l!. o t!!,I� ....\,__, ).las lJro

.,I""duU"" .lU l·t!I>t!\'VuclO

Sãu Paulo, 23 (VA) __

O Santos sentiu-se fBrIda
em seus direito:; com a

transferencia de Vila Bel
'miro para -o Pacaembu do

encontro com o América.
Em consequê.ncia ameaça
Il;i,o ceder �eu!'; craQUl!:) 'I'}

:;..,!l!dUIl,ld" U\'"?bIWllv "l-i _-

li'UTEBOL
Futebol discute-�e,

porem qualidad'e com

prova-se. Pneua - Câ
maras DUNLOP -

RAINHA DAS BICI

CLETAS - Teletol}C:
::11::1'1- Hutl:

'lU 1,['. �l" LOIH"','1--1'''<1''1'''' �-- ..

'
. .) _-

'...,;.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fendo em visto o Decreto no. 51.336, de 13 de

lúbra de 1961, que troto dos novos níveis de salório
l(lil110, achamos op?rtuno transcrever o Resntllçào
330, de 7 de abrtl,de 1961, do Conselho Diretor

1 DeporIam_enio Nccíono! do Previdência Social.
Reso1uÇoo n. 330, da 7 de abril de 1961
O c�ns�lho D,iretor do Departamento N�cionClI
Prcv,dcnno SOCial,
Considerando �s dúvidas suscitadas sõbre se

b�jSIe (I obrtçotonedode do observância dos \1010-
-; I)lín\n?s ,dOs opos.er.lto�o.ti?S e pensões, em reto
'o 005 mvers der solono rmrurno, tO(S como estobs ,

idl)� no 0'1. 2' do Decreto-Lei no. 7,835, de .

945; "
'

nsidelottdo que as duvidas decorrem do circuns
l1eio da r100 bovcr o Lei Orgônlca do Prevldêncjo
ial enunerado, expresso�ente, o mesma regro;
ddcrO'l'Ido que o preceito contido no parágrafo
do orlo 67 do Lei, Orgânica e outros correlatos re

[(!du1em, �ub�tancloln'rente, disposições daYLei no,

593 �e 27. 7 959, que regulava o reajustamento
utonlotico dos aposentadorias e pensões concedi-
pelos Institutos e Caixa de Aposentadoria e _P�n-

orlstderando que no vigência da citado Lei no

593, no� térmos do paró�rofo 3° do seu art. 1°, a
le reoJustomento tombem se fazia em funcão da

1�l'oção dos níveii de salório mínimo, em' co�bino
�D com o disposta no art. 2° do Decreto-Lei no

7835/45;
..

CoIIsidcron�o. que _entre. éste último diDlomo legal e

a Lei OrganlCo noo eXiste, no particular, incompa
iblidade;
COi\siderondo qu::! a locução "sempre que forem
mais elevados que 05 resultados dos reajustamento
efetuado de acórdo com esta lei", inserto no porógra
lo 3" d� art. 67 do Lei Orgânico, afasta, sem o me,

rIO' dLlVldo a idéia d::! que o oludido preceito seja de
n-otlJrezo meramente transitório;
Considerando que, ao incorporar em seu texto as 0_

idos disposições do �ej nO 3.593/59, a Lei Orgâ
o teve em mira, eVlc.antemente, preservar o s.�-

temo de reajustamento instituída por aquêle diplo
mo Jegal;
COIIsiderondo que a Previdência Social, consoante
'ela o art_ lOdo Lei Orgânica, tem por fim asse

gll.tar aos seus beneficiôr:os os meios indis�ens"
IM de mOtlutcncõo;
COn$iderondo, as�im, que os yalores mínimos dos a

posentadorias e da pensâo zstabelecidos pel J L0i Or
�nico e da pensõo estabelecidos pelo lei Org:l�ll:Q
proporcionalmente aos níveis de salória minirr,o "e

pre<.::ntam, em fac:_e da conceituaçõo legal e ddutri
nório dêste, aquêles meios indispensáveis dI': monu

tenção;
Considerando que o não reojustamert',l dos cpos'en
!odorios e pensões em decorrência da elevcção dos
n'veis .de salório minima acarretaria, brçosamente,
,par,dade de valores poro os mesmes benefi-::ios
ef� rmôo únicomente do época de suo concessóo �
em dctrimCJ1to, muitos vêzes, de segurados

maior n'Jmero de contribuiçõe<;, ') r:U'2 ,,�ri0, eyj-
ntementc, contrório ao cs!,>írito J(I Lei Ofgânica.

e ro� moi'; elc-mcnrarcs pritKípias d:? lustice social'
�fSOlVE, esclOt,�cer o dúvida sU5cita�b.

' ,

._.l (1_ flor do reajustamento a que- se I'e�er'� o Jrl. !l7 do
I ci Orgânica da Previdência Social. sub">isrc o ebri
(,]!oriulade da atualização dos v�JJo'f!S mínimos dos
ofX>Sentadorias e pensões em razão do elevação dos
rWE:;!_: de salório mínimo;

.

bl.que o atualização de que trota') ü:;r>:;a ,nterior
deveró proc.assar-se segundo o mesmo sistema 9
�lte obedecia no vigência do lei no, 3.593, Je '0-7-
;:,9l2nlendida o pensõo como a imp,lrtàncfo dc·' ido 00

--;O'Ur:I(' das. dep�n'dentes;
(� 111e o reajustamento a que se refere o art. 67 00-

r'l�rato 1" da lei Orgânico do Prev:dê.,cia Social de
V('IQ ser calculado sâbre os valarei t')U� til�hom opa
�'I1ladOlios e pensc-;>s antes do Sl:1) eventual majaro
çoo dEcorrente de lei especial ou ..:b elevação 20s ni
\'?IS de salário mínimo'
j� qUE, confrontados o; valores obtidos pela formo it'l
�1r.(Jdo na aJínea anterior e os que tenham ',ido {i:<o-

�: e;;: y�����i� d!í�/me�;����r�� d�I':��r�J2�rO ��Sq��
hrem mais elevadas, nõo se admit:n(tc, conseque'lte
mente, em nenhuma hipótese, que o acrécismo o
qU( a.rude o parógrafo 2° do art. 67 da Lei Or:;J5nico
� cUlcione aos valores dos oposer.t�'do�ja_-; <! oen-sões
o e,entualment-,2 majorados em (,']7.6.:) de ler esçeci-

���:R�ue�e��;�e�ad� n�:�:e1:e��cr���a%í;1:_�Rcber-
.:_C F,ra,> Furqujm Werneck _ Pr.<;'<;ident(' ..

LUSTRADOR E RA'DIO TE'CNICO
IfEmSITA. "A MODELAR·" - Trajano 7

r--::-�-'l

�12DEA�
u ,,"

PROGRAMA DO MES'
DEPT". SOCIAL

PROGRAMA '.00 M!S DE NOVEMBRO

Dia 25 _ Soirée _ Raul de Barros e sua C:·
questra

Din ?A _ Cinpmn _ At'Jlri ';ó ccrbem o,,> bm·
,",

QUALIDADE
ftl{'lrelt:l.<; IH, Jlrorf'df-nri:l GllRJr.KE

O notrron OSWAL
DO Am�AS HORN,
JuJz de mretto da vc
ra de 1i':1I11íJJn e auees

si)l'S, da Oomnrcn de

VIO'jlanóp(..�, t'apllnl;,
do Estado dr Santa

Catartna, na rortna dn
1f'I, r-lr-.

Martins, nectõa no día 24

de abril de 1951; Maria

Sallf'Ltr Martins, nacrôa no

dia 26 de outubro de 1952'

rmtom Mar-ttns, nascido
no dia 26 de junho de

195�, QUe após viver e!11

compenme dO supncante
JJor 11 anos mnts ou menos.

n snpllcnda. sem atentar

para sua cortdtcêo de :!'1-

nruta. o em sc fl1rtnndo no

r-urrrprímcnto de seus de

veres' eomuears, passou a

Ler lima. vida desregmda,
prntlraI'l.do O nduttêrto. li

,�-.i"glllr';' para .nrrcmntrw
seu oesvanc.

•

abandonou
cm' ('ompanhla de ,�f',l n-

mante Ademnr Mann('1

PC'rcirll (I lar f'nn.tll�n1.
pll,ssnndo a viver em ron

cublnato com ele, ten(!o
mais tarde o ab!\ndonado.
Que ignora ao- ccrto, onde

a mesma se encontr:!.. Qu�
semelhante f!\to ocorr!';1

FAZ SABER aos flue (I prp_
sente r-rtlbnt virem OH dótc
ecnnectmento uvercm t ex

pedido 110S autos n. 1.551,
reR'i.<;t1'3.do a fls, 40V" do
livro n, -1, de A<-ltO de Df',')_
qulLp LitigioSO, ('m llue é
aut.or - Abelardo Eugênio
MfU'tln,� _, e Ré _.Maria
de LUI'de5 Martins _, quc
atendl'l1do ao que lhe foli

requerido pclo ::ir, Abelar
do Eugénio Martins, !111"
afirmou estar a citada em

ltlgar' incerto e não sabi- ��ro��7ad�:er���re�: -di;:
��� ��J;à r::r�::��e nn.ed���� ano de 1960, Por est4\ fo:-.

l::�t4�e Juizo, no lugar ue mn, a suplicada transgr�'-

��;:t:r:e,p��, ���I�Ó�!:. p�� ���mdO;�;;s�:itos�o�ue i��'�
"Diâl'io Oncial do Es�ado'. prn�icon o adultério e fo-

e dna.� (2) vêzes no jorna! bandonou o lar conjug:tl

i� �:Sf�::��!��,:dl��::�l; ;�:::::�1��:f�:�"';���;
:����'��:�I:�::::���í��;� !f d�:'�::�:���:;�� O:�,I;::�;

em vistn. dc já estarem (\s

��:tec�:í��,)'etpr:�'l l�é�� f"Onjtlges sep"rados de C;,-

Novembro, 11, 12, ÀS 14. ha-
to. pedindo f7:"c a me:'lll:l

ras d" dia 29 de ct'O'zembro seja citada por edital, C;')' 1

d 1 J6t d t
' o prazo de �rlnta (30) oi l�

P�OC�dlda aa ri a:�IÍ'���ase�:" a fim de compareecr "

\1 mcillaçãO' daI presente
ação de Desquite LiUgloso,
.'-f'ndo que nUa eltaçíio va:r

também parn a contl'it.'\

c:iio da peUção e re:ii)l'd i >/'0

despacho em se�uld� lntrs

cJ'itos: fPETIÇAO OS ;'LS.

2); "Exmo. Sr. 01'. J1.l1.t dc

Direito da V::tm de lõ':t:-ni_
lia c Sucessões, Al)elal'el:1

Eugênio Mal'i;ins, l)fasllri

I'fI, rasa(lo, mJlilru' rrfM

m:l(jn, l't'sldrnt·e nesta ra

riloll, pu!' ,�r\l ntlvog:J_dl1 fI-

11:1ll\O :1.5.'ünndo, vrm mlli

:T.cp(jto,�nl11rnle, expor r

�íin:\1 refluerer a V. Ex"ia.
� �egulnte: Que lem ju:,lo(}
e Icievantes motivos p<l!'R.
v"rliover centra sua (;.�

I)('<a i.,furia dI" Lurdes M�r

t:I�S, uma íI.,âo ordinária
de -:lC�q:1It€ no decurso da.

rlual pr:)'/,I,I'fi: Que o A

casou-se com a R. tro dIa
"1 de (O'cm))ro dt! 19�9,
Ii"b o 1'C'1;!_lmú de comunh:'io
d,' bem" t'X'stlndo d:> ,:).

,"on'(I;'(;O (,\::.ltro filhos r'e
nr:I"1�S, 1\I'r\:\1'do M.ir,.I.'1S
Ft!ho. lUI.SI:IUO no dJa 30 dr

nlHil di' I!H!I; nernn;dtti

Comissão' de

Sindicância'
o DII'f'tol' GeraJ rio De

pnl'tnmento de E!'tracla de

Rodngem, Eng. Thcmlstó
ler Formighriérl, de"ignou
o advogado Getúllo Jo."é
Ubil, n auxili<ll' 11(' eng,

A('�' de Freiias e nlllrla

Wilma ,Aureíl. 1'armon)(\r
LCífão, !Hll'll, sob a prCsl
c!éncia rio prlmcit'o, cono;

i.ítuirem .'1. Comissào Ilc

Sin(jiC<lllCia, I!estlnado H

!lpurar UH IrrcgtlJarldarle.�,
bem como oS responsávCI:;
pcln desapnreclmento do
mnterlAl elétricó que �erve

fl ihimlnaçii.o do mOl.lumf'n

to Jorge Lacerda, nn f'strn
d.'!. entrr O:l.'Ipnr e Blu
men fi li.

TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOL'RT
( ... ,� '1\OAR6 IO'H "0'

... '<l160 Ot�Ó�.ICJ c ... "",,, ... •

RECOTl./fEfJOAMOS

Alfaiataria LOPES
1\1lf':'10 no Foto l(lt'l
HUI! Pellpf' RrhlTl!cI�,

audiênci(l., ilJ'eli!"ânar r:

desquite e, 5i ,,::0 cor.'p�·

recer, que fiqne ciLada lJ·t

ra contestar o feito nos '!J'z

{!!as quc se se;rt;Íl'em, e,�

mo determina a lei e J!1-

r:1. acompanhar o pro,::c,;:;o
:üé final se'1',enca c � u

execução,_ RequerendO, °i_

llalmenle, a eitaçf..o el0 t:;l'.

Promol,nt'. p:1l'a oficiar e,,�

todos 0.<; lpI'iiY:;:'! da ação fi

cJa(!o :\ f'sta· o va.lor de cr';;

:J1{'f}{J.OO (tré-�- 'mil C1'1.1'Zf,j

TOS), prolf'sLmco-,<;r :l.lnt; 1

por todo:'! Ofl' p-êneros rl('

provns em direito arlmitl
d3S lnchl.�ive, juntada d,'

novos rlocnm-::ntos, df'poi
mentos 1>'1b pc'na de ('').1_

fcsso, inquirição de tes�"

munhas, etc_ E_;pera, Defr'�

rlmento (sõbre estan,r,i
Jhns estaduilis no valr,r rI('

rrS 4,00, vé-se ? ctata� -

Florianópolls, 20 de julho
de 1961. e a nAAinatUl':;'

p.p. (ass.) I);ny Percir!l. jo

iNh:'cimcntoJ\, Te.<i'tt>!nll'
nha,o;: W::trtderley M;<,.no�1

da Costa, res'idcnte em ::;'!.-

Grnnrle, Frflf',-('isr.o iI';

!E SEU
râm!l':lS DUNl,O", sno produtos que a RAINHA

DAS lJIf!.lCLETAS lhe orerece em prlmei1'a- m�o,
iliii.;

Tlpq!Ul suas Notas até o dia 30 de novembro
NOTA: - São válidas para o próximo sodel
1< DJ!!"DJflEMBRQ DEl960 A 3Q D

,. pneu'!

bn

fejaqanhar

\��

1)f'cHr o presente edit \1, na

rcrma da lei: D<t.dJ 13 I�'lS

,tlC - esta cldltti,: de r,

rtnnópolís. Comarca di>

Igual nome. Capital do K<;

tado de Santa. catartno,
nos dez dias do mês de I1f_

vembro do ano de mil no

vecentos e sessenta e- um

(In-ll-In), En, nrcreven-o

Jjjramentadn, o eatüoece
fel e subscrevi. E- eu, E�

ertvão. o conferi e Jll�h.,
crovt f' asstno.

sís Ramos, rua 'rratnno
txrontcpro dos rruncton t

rios Pú,hll('os), Idnli 'i 1

M.<t.nof'1 Pereirn, residente

em seeo Ornnde. Agenor
sranetsco Oc',jal't, rest

dente em Saro Grnnd».

vuut Xavier Goulat-t. 1'('

sldr-ntl' cm Saco Ornnd-.
vemcro Pereira Mncharl'l,
l'U9. N"lstil:lc.,; r,lbo, IOO'�,
(OESPACHO DE FI,S, �I;

"l'; Citpm-sl' ,N rõnjll(l;f',;
pnrn a nudlôueln, de r-on

('Pil'l(,fw, sendo que n !,�,

,].)01' ('(Iltnl, com o prazo de

t rtrrtn l:'ll!) rlia�, pnr (1'I�i$

\'(1i':CS no jomru "O EST,\-
no" c um[l. no "Diário �,- � ........_
fII'lal do R"t:\do", v:;!"'n.-;o

dita I'lIac:iio Jl:l.1'n :1 I'on

,:,I:l.rüo. F:m 20-7-61. PS 1

Omaldo ArÍ'fI� 1111'1l" F" l- -l
r!aa quc rhl'�11" 1l' ;,.nlw

nSWAT,DO AR.e.dS HORN
,Tu!? de mrettc da vam dr:
wnrnütn e suceasôee. df\
Comarca de. Plcrianópolfa,

CO�IO É 60STOSO
'

O Ciii'É Zl'fO

Tabela de Pagamento do Mês de No
vembro do corrente ano na Derogacia.

fiscal do Tesouro Nacional em
Santa Catarina

DIA 16 - Ministério da Faze·nd.a, Ministório do

Justica, Poder Judiciório, Tribunal de
Contos e Catedráticos da Faculdade de
Direito. .

DIA 17 _ Ministérios do Agricultura, Trobolho,
Vinçõo e Educaçõo.

-

DIA 20 - Ministério do Saúde e Acôrdos.
DIA 21 - 1'-,-... entodos Definitivos

'

DIA 22 - Al'losentados Provisórios, Salório-Fa-
mília e Adicional das Ar)osentados que
recebem pelo I,P,A.S,E,

DIA 23 - Procuradores de Ativos e Inativos.
DIA ?4 P2nsionistas Militare,; e PrO'lrsóricc;.
OlA 27 - P('nsionr<;tas Civis.
DIAS 28 c 30 Procuradores e todos ós que nõo

rrr"'beram 110S dias rró;lrios.
DEZEMBRO

DIAS 5 e 6 Pagamento de todos os que não re-

ceberam nos dias tabelados.
DF. - Florianópolis, 13-11-1961

Walter GOl.llort CaHlãs
D�Jegado Fi,,>cal

------- .-----

ACADEMIA DE COMÉRCIO DE

SANTA rAfAilN! ;

EXAMES DE ADMISSÃO
ao Curso Comercial BÓ:;ico, rom os Turno">'
Diurno - dos 8 hs. às 11 hs_ '

Nolurno - das 18,30 às 20,40 hs.
Inscriçõo ,- de 20 de novembro à 8 d::o dezembro
Informacões - diariamente des 17 hs, às 19 h,;,

exceto ao,,> sóbadós,

ENDEREÇO

_.\ R,-\lNIlt\ !MS I:ICrCJ"RTAS, fira na Rua.:
l'onsf'lhl�lro M:l.fr:1 u,(l .154, ele mu 1:lIl0 a sua

sf'I'<-ii.o rte PEÇAS 1\ ACE5;�ÓRJOS, {' do outrO" !I'

<;rrf':lo de "INTIJRA'" F. ('ONCERTOS, _

'1','II'I'un(': :1I:�7,

T��
�H �M,

FESÍlviÍJÀ'í>ES'OBAN �ÂRIN�,
VIRGEM E M

-

'IHlR, PADROEIR
-

D
AROUIDIOCESE E DO EnAD'O

Dom Jnnql.1ill) nomtnguee dr Oliveira, por mercê

clf' Df'lIR {' dn Santa St> Apostóttcn. Ar{'ebispo Metropo

junrro. f're-I!Hlo nomésüeo AAAistf'nte Ril Bóllo Pontlfi

r)n,f'1c
\õl"> que () p1'f'Sénl,f' Edit9.1 ..-trem, saudnçân, p!l7

fi' )1r-nNto ern .Tf'''U'' I"rioito

,..-
Fwo'os sabor que. de neõrdo com , praxe estnbo

l(oeirlll ti n pif'rlltllf! {\rJ� fiéL<;, rC!flhrtlr'S('-fl no. (11� ,!'! (lo

,'Otl'I'!l1t.I�, ferindo f':<l!,ndn:1l. po,r (!cl'l'f'tu.:.lc,1 dr. .I::! d,· ,\ll
lho ele lOan, n ff'lsll\'lrlac\e ele Santa cntanna. Vlr(!rrn e

,Milrtit' P9.dt'of'lrn dn ArqnllUoeese ("do E.�tndo, pelo mo

(\1) que srgnf"

1 _ A;-, 10 horns, AOr.ENF. MISRA PONTIFTCAL,
"-S 10 hol'9.s, PROCISS}\O com fi imngf'm M

Snl)l�t ClltaJ:i/1,�, pnta :l. qn!!1 fl('am f'onvoe;ldos tf,dns ns

rl1tidndt,s r ITI�lilui<'Ót's rnlõlíraR desi�l ('!l.pit:11 '{!tll' ne ...

1:1 devPrão lom:lr pürlr, (\r.�tgnnc1nmf'ntf' prl:'1. sr'r.nlnl,
forma {' nf'!lt!l. ordrm:

Crtlt 1)11)('('.<.;;;i0I1:1.I, Cl'UpO {le :tniinho:'!, C'Ott'õg!fl ('0-

raçiío dr' J(,.'>\l5, .'\silo (1(' Órl'n::. Cl'm,rr.dinhos, ('elnC1'f'g'l

çõe� Nlal'i:ln(l..� l"f'minlnas, Ass(J('inc:�\o df' Snllt:l. :,o;i!'l.

As.<;oClaçào clt' Snllhl T('rCíllnh:t, D:tmas dt' Caridade, A

poslc)}üdo" lItt Orado, Orrlcm Tel'ceil':1, Feminit\íI., Al,'ão
Católica Abrigo dI' MCI'orc.s, Colégio Cfltnrinen,�c,

, Cnlll;ret!�rões Marianas Masculinas, Irmandadf's, Or-

Ilf'lH 'l"-J'l'f'im Masrullna, enrro Tl'illnrnl, C!f'ro, p{l.]\o.
n:mda.� rlE' jI,'rÚSif'fI (' pOVfl,

Ant,c� da ,�uf)ra-mcnr.ioníl.dn hora as I'rrf'rW,),� As

sociações c ent.ldades sc reunirf.o denil'o e no ndl'O rl:\

Catedrn.J b,gUD.rcllmdo rada uma o lugar qllf' lhe rill' r'I'

S('l'\'fHto � compclir no préstito.
Cadn, à'&'it)(lla(�fío dcverâ apresenlnr-se r.om os rf'S

pcc:Uvos cstü'nctartf's e 'dis'LinLivos,
O ptt"sIHo .(ll'sfllnr{tcunlllHUl. lenta -c ininlí'rrllfjl:l

mente, lito 1\ ::el11 qualqucr parnd:i. nem inlcl'rnpç{lo 11ft

mnr-('ha,. av slnnl rio Diretor,

O:; fiei:-; r famílias lll.lfl não pudcrem acompanha)'
a prorJssiio d('ve'rii.o postur-se nos passeios (las l'l.InS (!o

IlIljt'tO par.!l 11.<;5h<;til1,m il %11:\ pRssag('m.
(j jlr<':,lllll 11IJNlt'IN:, � sf'f.::uintr itint'l'li.!'io: Pr.",r

I:, Ibtlo cln P,\hdul. !w��: FI'Up(' $ehmir!!, Deodoro,
V!r!fil I::tmo�, Al'cipr.,sll' PaiLl. Pnll::t P'·l'rir.t olil'(,]I'!'\

d.,ch. dll lpas(',) RI/a '\11,1;, C1:ldl);drli. A\', IIr'rrl:io J.(lZ,
nU,l Pr-rnando M<I(:lla.c!O (' C:;11('(11;1].

As \'31':1,:; ri,) P:'dio sfll'iio r:i.r'l.'r�:td:ls pehls ll1f"'''-

tíssimas 1\ulorid:\df's ('.">pcri:llmcl1lc COl1vicladas.
Pl'trfl n :-.Olf':\e [lrQ('is,�i'lO ronviel:lm-se todos o.� firis

c :\ pOjlllluÇ'.fw r!ll �u-aJ.
SC-Ildu {'(,:-.l.mll(', nllús, muilo Jouvnvcl c piNlo$ú, rn·

frltlll'rm " urn,1mrll!:urll) Of! fieis as rua.,; e f:\C'h:tdCl"

flnf! r:asa,<; .'111 I'irr'nn.�tfllll'i:'ls sf'nlf'lhnnles, () m,BnlO se

1)HIr. I' rspf'r;1 p'lr fJ('a.�lno fia prN'isiio df' �:lnrn {'a\;HI

ILI gIM!<JSa J'�,dror.JI'!l rl!l Arquidiof'esp {' eln R',tarlo,
,

De,s(If' jfi. hlpnlf'CamOS héllÇão.� a rodo:; quanto,; .1,'

f')11f1Ji\lICf tl)orlo c-nllrottt:r<'-m pat� o III'íHlíl fi,,· Pf'u;"��l"
ol1l. f'\:l'el,;fl hldrnelr!1,

NOTA: - nr-:l'j:lHc!O '1. Arfj\ll(1IOCP!:e .",.'';Or!9I' �r,

prn:t.('jr(>�ar,leritl', ao DIA DA AÇAO DE aRAçAS, que
vcm ,'ml>o!gando o IJl':!.si] c aproveitar,do OI gramie

eOIl('lIr�o de flt'lS' e, a presNlça das mel'etjssima� .t\�I'd

l'idadM>, seri a prori�st'to rnl'crraeln eom o .<;Olpnc r;:n_-

10 do 1'F. DEUM, .'m aeão de gra<-us n D('W': pelos h�r)f'

Ilctos C-Onl tnntu. Jihe·r:1lidn.c1r, terf'b1do:;.

Florlnnt1poll.<:, 17 {](' no\'(·mbro f1e Em!'
t-:m nom,- P flor onlf'm do ,F.,,'mo, �r Al'f'eh!�o Me

tropol\.f,9.flo,
(.-\ss.) Mon,'t, j'rNli'rico Hohn!rl, Vir.:'lr!n Oprn] e

(',1m. da Clltf-ctr9.l.
N'rwl0lJ ela Lili': Mnruro. :!?1'O\'f'liOI' rI:l II'n1nnd:l(\e {lo

RS. Sal'l'!lll,pnln

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de no sentido de vêr aten- no afã quotidiano de 50-

dldas as aspiraçôes popu- correr a.f/nossas' pcpula
lares, OS reclamos públiCo';, çóes calaram profunda
os anelos extremos, as Ira- mente no coração de todos.
gédlãs Que assolam milha- indi�tin .amet �.c. Foram
res de famílias, os. ímpru- até ao sacrifício da sua

vistos que colocam, de uma saúde, agora abalada, por
hora para outra, coletivi- dias e noites de vi�lIla
dadee inteiras na abandono constant.e e pairiôt��a.
e no desabrigo. Ninguém lhe pode negar
O Eatado de Santa ca- Os aplausos merecíces. A

tarma vIu grande parte do imprenl!a da região meta
seu terrl�ôrlo, hã. algumas atingida assim o reconlle-
semanas, atingindo em to- Os srs. Maury Goulart e

dos os setôres da sua vida Será d,P.ortuno assim, o Alfredo Ríbeíro foram no-

econômica, social e finan- regis'tro que õra requere- meados nela Chefe do Exe-

cetra, Foram as cheias que mos do depoimento pres- cutlvo Catarlnense respec
assolaram inúmeros mu- tado pelo órgão dos "Diá- tlvamente prefeitos provi-
nlciplos, mómente os do rios Associados". ".\ Na- sOrl(lS drs novos mum rpioa

'

-..

Vale do Itajaí. ção", da cidade de Blurnn- de �nlta Oarlbaldl e I um, ,N�c�t::,��: ���.�e eH:1�:!' ���::�slj��d�txt::::r i::��t���d:Xa·P�Ospi:a,�,a,",lpnat,.�n,',','�ti�:"",,As atltudes, o::; gesto::;, nau. Manifestação insus- pt)- Belo do Sul li
" ,,, � ... , v

a atlvidad o
.

terê MU11do, fazendo um total de setecentos Cal tões coloridos em alto relevo. 3<!l! ex

do ilustre ;oveernal:t:�es�� ---,,-.�-- �;j! I fJl!!
..

jomalista Lázaro Bartolomelt, proprietário a�sta maravilhósa coleção que !'.

Estado, sr. Celso _RamOs. O E�'iS'",�., I,,,I.A;,D'O
,9�,Çl.ndO .estava no serviço atf�o fia nossa �lari1lha de Guerra, que te!'� li

" _

lliPortumdade de conhecedor vmte e alto patses dos quatro continentes. N:<1/ul 111

TA", publicado 110 'jornal -----------�--- va feliz do Secretário de Educação e CuUu ra Jornalista Martinho Call.1clo Jr
"A Nação", de Blunlenall Exposição foi patrocinada pela Seerelaria de Educação e Cultura. No cHcn') '-

edição de 12 do corrente: Deputado Pedro Zimmermann: Secre.. o "AIS MI!JCO DIAIJO

D�E5A"1A
C:AfAButA ,! i' ec-se' as alullas internas do Coüiqlo Comçâo de Jesus visitando a mestna, (II

mês, Florianópolis (Se)l\to�Feira�, d� WoveWb�o de 1961 impressão de uma viagem "volta ao 1ILunw em oitenta minutos". Dentro de
S. das S" em 23 de No-' Jários de Estado, do PSD, merecem . " .I�

'I

ii il!l!!:n ".'
\ ;(\11 ( .

dias será apresentada na Cidade de Curitiba.

�:r�:,�o J�':�:l: - DO"",j 'I 'i I', ri'" 'aplausos PROSLEMji DÁl"iiviAç,�li::I:' 'i, -,----------""-�-----.

JUSTIFICAÇÃO Na recente "eunião da do Valo da rtaj.u p,diu i' C'O'UEiII'CI'lIt in li flll,ill" à,· 'i"" C'"
'"

S 'S - t. 5 Io cumprimento do dever Diretório Regional do PSD, palavra �l'a endereqa r :1(1':; "1'1 K A III,C.AJ�" KA I,!I

,�, ruz e ouza: esseot o eé tarefa que cabo aos hu- o Deput<ldo Pedro Zhn- Srs. SecreT,úrios oe Estacu, II"meus públicos. Nada mais mermann, representante os .uplauS0;i .e da h�l11eLl:t- II "I' I I. I":' ',i'
sena do Vale do ItaJlll, i)l�-, J ! 1 11'1)11 ih

\ \! ,,\1

lo seu trab.Ühp, .i lj.IJjI,o -:i. '

Nos .�lelos aeromi.uticos ítc, d:o ):/uB I,c J) o, :ell�1rne,11-
d'd.ICad ·tfl·.,.t�.,�··�j·,\t!rl�lelii.1S ouvên-se rumo- ,tó �co}l\jmla�l\la�Siú'a Cipdra-

o e na �e6',.\ ••. ,.
.

�flIl h' \. 11ç-' tifih �·11-'�· ,:1 írn
.' �!%l�Y.idO ;:ci�s.�;Pasta;' :?·ib· ..

,
;fes de {'1�('. a :�j mpan la,

.

eo ,

.:rgC 1 fq, é! 'UI' 1 �,s
�

.

�
.
.' '. �"tcstloil;ào":da.t.,., 'Ie�'�: ��rou" são .�i Qua.ntos

. E': o .

I l " ,qUan ')

. t é"'-'--<_..··: .'mlh6u'. p!)r 'r'eqü�,c�" l'eg; ...- C<!)."avej1es" a�IllPa.nhla B
an a ?'*'" troo eJÍiecl,),J' n:: ah Aps. d�u. uma ellc�enda de

.t�balhos, o (I.l� te: �c�:tcr�' u[l'S.tantcJ ouer?s, etC. �tc ..

por unanHni:l"d� cf... .:; co;,- Sabe·-;c úue esse:> aVlOes

vcnClollais. (', DCPuLa('o(I custam urf!.� !ortuna, va

lendo um sO r,i>'1es li baga
tela de CrS 800.000.000,0Q..
E, pois, de se supor que °

custo (le sua õperaçâo se

ja.muito grande. A fonte
alequada Para o coniront.o
de cus;os é, sem dúvida, o
relatório da Assessoria dc

Assuntes Econcmicos tia
Diretoria de Aer-onauW·.l
Civil.

Dado a maneiro como foi colocado o problema,'
destacando, de maneiro objetivo e precisa !J ctvccôo
do Chefe do Executivo Cotarinense durante as recen

tes enchentes que assolaram diversas regiões c» Es

tado, colocando-se pessoalmente à testo dos socorros

às populoçõas atingidos, o Deputado Orlando Bertolt
pediu a inclusão, nos anais do Coso Leqislufivu, do
editorial "Governador Celso Ramos _ esferees do
Cidadão e do Estodisto", publicado no 'jornal liA No
ção" de Slumenou, edição de 12 do corrente e poste
riormente transcrito no jornal "O Estado", do Ccpttol.

Damos cbclxo . o solicitação daquele pcrlcrnsn
tor do região do Vale, bem corno-o respectivo justi-
ficação: .

...

Exmo. Sr. Presidente da Justof ,Entretanto, há mo

AssembléIa Leglsiatdiln t��:llltI*:�t{tpS�i..n1J 'vida dos povos

Es�d��put41dO Infra-aSSI�;1 �ü����r::!rl��g:o���çõ;�
nado, na forma regimen- que is.o. Será então a de
tal. solIcita a V. zxcte. a dicação Indormídg, a preo

transcrição, nos anal�' d1!l/tcupaÇão Constante, a su

Casa, do cditcrial "GO- ..peração das próprias tôr
VERNADOR CELSO RA- ças rtsicee, a luta dluturnn
MOS ....:.. ESFORÇOS DO qua nada mede e tudo po
CIDADÃO E DO ESTALIIS-

tarina,
Souza, ilustr.l' e ftS
tanto honrdil as là,�as
de propiciar aos seiM<lor�;
ampla participação' nas b,

�

gen� que s�o
prestadas a sua mémória, forna' faculiati�o o

ponto nas reparÚções públitas estaduais, no
dia de amanhã"

'

Florianópolis, 23 de Novembro de 1961.

Pedro ZirtJ,rudlll:1.l"l f;!z ri-·
tação nomiil:.I :m-� Sl::c:-e
tti,í:ios Osni 'i\..}Ji,"". rl� S.. -

cretal'la da Viaçào e Obras

Pllbllcas, Annes Gualberío
do Plameg, Geraldo Wet�
zel, da FHzénda e Renato
Ramo:; da :Silva, da Secre
taria Scm Past:.\.

SEMPRE'
O último destes excelen-

,

PELA PROSPERI- � sua t':iunfa.L carrei/'lt política, a mesma
tes relatórios trimestrais

. mquebravel lmha de superioridade civica, publicado refere-se aO 2.0

DADE,�E"SANTA CATARINA ;e��t;;1�;a�:e��p:t,�s, :,:!:U��t�:����::;t� trimestre de 1960.

Ao,s que vêm. de Mi longos anos, ltcom_
e sólida compostura de modo ." sobrepai- gU�;�S e�l����a�:��IOuss ;:�

pahhUtl.do,,·IW E�·tado, a pohtica orienta- rar a quaisquer normas ou processos que 100 too-km oferecidas para

da� 11.td,esvjàvetmente, lJelos mais sadios não a/inassen� pelo respeito � lei, pela os tipos mais comuns Cla
pnnclplos democráticos, não pOderá pas-

lealdade ao po�o e pela exaltaçao do mais nossas OPe1.\çoPS domes ,_

liar 'l/spcreebf8,o o, fato de haver, na sua puro cWlsmo } Oi assim como

Gover1ladorj
a",

receli-te reunião, nesta Capttal, o D�reto- do EIl�'ado, aSSim fOi como Deputado Fe-
�

rio Regwnal do Part1do Social Democra- deral e como Senador da Republica, vlem ConValr 3200 "U

a '$u:a Vlc�-:Prest- -assnn desde a Constituinte de Santa C,.- Sca!ldla t 2421,00
homem: '1llib'l'idO>.. dr tarma, de cUJos trabalhos participara Constellatlon 2786,00

Ilho. E assim e.\t�, ,DC-4 O
<p

t 2081,70

ódasas'man1f�1�1fi; ;",J�ç-<4lh"f -! 2144,50
lado de Nerêu RdJMi, 1, 00-3 � -4 2480,60

dmdb o DlretorlO Munict12al._par trrecorrt1. de Cel$o Ramos e de todos quantos têm

I
caravelle ! 5835,10

vel imperativo de seus correZfgionarios da wgrandecidP o nome de nossa terra com. O confrOnto q.o5 Valarei;
Capital do Estado, o Uustre lider político as lum.inosidades de se.u saber e de sua acima mostra qual ó-o
tem del1�'lstrado, através de su.cessivas operosidado.:. - ónus da -opeHLção jaLo. E'
vitórias eleítorai�', a profu1lda influência Agora, o apêlo quc :iC lhe Nz para. que, ccrto que os tempos de
que, em tódas as camadas sociais de Flo- na Vice-Presidência do Diretório Regional võo süo mellorc,s: lluma
rianô])ollli, sem])re exerceu, graças li -no. pessedista, emprestasse ao fulgor dêstc viagem, por exemplo, para
breza de seu espirita e aos sentimentos de momelbto de renovação administrativa do! Brasilia poupa-se 40 mi-
solidariedade humana que lhe presidem Santa Catarina não poderia ser mais opor nut,os de vóo (embora :;e

à conduta social e política. ttLnO, nem êle o teria desatendido, qUaltdo gaste mais tempo total ãe

Numa hora em que Santa, {:(d<1t'il.a, a conjugação de esforços de todos os ho- Viagem, Pc1s o avião sai do
cujos destinos vultam a ser cemfiados fi mens de real valor de Santa Catarina se Galeão. enquanto os COn-

ftlli homem do P.S.D., e hO'11\qrn vinculado faz necessária, a fim de que a nossa ter- vair, Constellation, saem

as mais gloriosas tradições db'l.nossa ltis. ra, egressa dU1n eclipse que a surpree1l"leu de Santos Dumont).
t6ria política, não será por simples COi7�- em sua gloriosa rota histór-tca, reingre:.;· Em contra-par:ida, O

cidencia que ao Governador Celso Ramos, sa na c01lstante de seu desellvolvtmento, custo da operação ·10 Ca-

resp01lsãvel por um monumental p7'ogru- guiada pela clarivldencia de um homem arvelle é cêrca do DóBRO
ma de realizações administrativas, mais de bem e de i1lalacâvel comportamento do custo do CoD'iair e

próxima esteja a preseliça do seu correli- politico, o sr. CelSo Ramos. Tendo Ji'tado MAIS O DOBRO do custo
uionârio eminente dr. Aderbal R. da SÜ- o seu programa de govêrno em têT1ltOll que d-o Collstellation.

oa, que nunca fugiu. as rcspollsabilidl1';'es consultam as realidades econômicas e �()- E as tarifas? As t:I1'II"",
das lutas partidaria:::, r�.U '<'-3 .:." ciológicas do Estado, o eminente GOller- são 20% mais alta�. En

melhores dias para o povo c �_Tu. ú. terra nadar poderâ estar certo de que, confiado tãO, se o custo ê ° ':;óbro

catarinellse. à sua patriótica tarefa, tem a prestigiar- e a tarifa é apr.nas 20'"

O dr. A.derbul R. da ... " tem íl ..S lhe a ação, illtegrada nas mais palpitan- mais alta, tem-se :1 irepr<,�

<juadros da politica não sÓl1õ,;nle do Esta- tes aspirações populares, outra exponen- sâo de qUe a aparação l](\i-

do, mas lambem aa polil>ica nac'ional, uma clal figura de condutor politico e de lideI' ses aviões é defidtnrllt. l"

pOllição que conquistou pelos seus eleva- da opinião pessedtsta" o dr. Aderba! R. ela verdade, Jevando·.':;(' {'<.

dos 7/teritos e pela Sinceridade de suas ati- Silva, seu velho e prezado companheiro conta que os lug<tr('s Va�l(l'l

t1tdes. Infenso d demagogia de qualquer de tantas cruzadas civicas e nome que, na são em menor número ':J

16rma que se manifeste ela, o .Loa(lo ex- história de Santa Catarina, assu1nc rclê- Caravelle (pois. l;t:nd::o 1 (i -

governador catarinense m",(.� ... _) toda vo excepCional. cos os :tvlô('s ciu�';0 til'"
grande a proeura por .,;;':�

peita que vale para a P03-

terluade e Que Serve de

exemplo para os dias COfl
turbados Que vI'V!)mos.

-

S. das S., U"< 23 de ':.'i;)

vambro de 1961.
Orlando Bértoli _ Depu,

tado.

Nomeados Prefei
tos Provisórios

lllompl}lfnp'\l ��!:.cK�t�àiv;�
dade1 d� :��rerêncla e, en

tãO, \)r4"!I}��er)i I) a3peclo
(lo cu.�to, .lluf: Iniclalme:lte
fixa[l\�s. �l';! '

�frgllntamos: e3f,,!r.í. o

pais sul;�lentemellte rie')

pura OUe :;c gaste n".t j"co

moção- (!c U:l� tantos aprcs
sados mai.; 00 dõbn Ôo
que se pri!erla gastar em

aviões qUe �a:lsfazel'\l J;õ!r
i'eltumente a� nosSas nf!

ceSijldll.d\·s �e pais subde
SOIlVOl;7!do!

Não 8cra oporl.-ul1o o noS

so M\nlr.t�ri') da Ae,:\l·l<·t,

tica dit:t:' f!'o nossas em

pl'êsas ... <t·f. "paUsa Jl:lr.l

i�����lil.;�i��OUC sf�I�:�t:�;jL��:�
no Pais uma aviaçáo a ja
to qUe o b.1bto padr<io de
nosso �vo I'a.o aguenta'!

Se pudes'iemos e.;klbe
lceer um confronto entre ç

avião::: b a1.toTI?9vcl, diria'
,ut.os que da mesma. m\l
llelra que ê juJt.o c tazOl9.
vel qUe �IOS;;O pais �e con

tente com Volkswagen, com
Dauphllle, Aero Wlllys, etC.
aO cm vr!l. dc Cadl�lac,
Chryslcr Imperial, Lincoln,
etc., :'ambém é justo que "'5

,utlllzad.ores de avião !H-.

cOntentem com os 'lcQll('
micos Convalr, DC-4, Scan

dia, Con:;tellatlon, etc ..

A austeridade econOllllCa
com qUe -Q atual Oovcrllo
pretcnde Conduzir o paI:>,
pareCC-noS incompauvel
com o açodamcnto com que
se quer dotar o pais do que
há. de mal::; moderno e, de
mais caro .em materia de
avl".tção. Mormentc quando
-OS avlôes tecnicamente lll:li
to bons, re�lrados ue 11,,0

em Pllíscs de vaTIf�ué:rUa
('OlI'l)O QS Estados Umdo,;;, a
Til''''!. l-erra, etc., poderão
" c r.lprllãos a mUlt,,) u-.lm
prcro, ]lar;[ prestar gran
<:,.'1 :J{:1'Víços it nO::lM avia-

1;:;0 nrnplciando llll'a, tHl'l
�

.

.t.> mais oCli. cont;\,
C'11111.'" d,.. tClrnnr n t.:::; tlt,Püt�
t "I.r",o t!';ul;IJ_'.d a muito
:.--.. i ......· ri.b\eI'v Jc bra3i1�:-

Pr f '-o .l;i' llQSi'las

Elllprê:;Ó1c CI)L1 Gua l!itlIa
r-i'lQ fiuar,.;_ 1 Ir._l.3 l.:t..r.sO

lIdad'�J (1;) c••e �aLe-l.l>s
perlllanC..'lttim�ntc ,Icpau
PNada;.; ...L-a\<� de :;lJ.ll'{r135

sllCCSSIv.:.r.3' r: a praZo C�rto.
quc <t;J d",', lIitam de uma

mallelll ("",'Ibo��, talvez
raLai.
Os tremendos inv€stml�n

I.o� qUe uma "CORRIDA
PARA. O EQUIPAMENTO
A JATO" implicara, as tor
lllll'á provavelmente tão
débeis, qUe lembrarão aque
les nobres arruln·1dos, pos
suidores de SUmlJlUOSOS
palácios, lHas que uuo �ijs
põe de recursos �..!_

''Í'' dó,.',,,
\l·;·t}:oü�, dia 24, na Casa d�
\·Santã. clitarina, em se,;;)
'solene a cargo da ACa,'1e
"mi' Cata .• iz;PI'se de Leti'.1::;,
sel'áa encerl'<tdag as come

moraÇões oficiab do c,..nte

nário de nascimento .I"

.poeta catul'inense Cruz e

Souza. DUl':',hte mai:> ·�c

um mes, n80 sÓ em Santr.,

Catarina, mas em todo> o

Pais. relembrou-se a tí�u
ra do genial simbolls�a qu',
no dizer de Roger BajÜ
de, ê m;Jis do Que um no

me naeional, e UIll dos tre::;

grandes do simbolismo
mundial.
Nesta sessão ,1:\ ACL,

dentro do programa ol't;(l
llizado pela. Comissao Ofi
ciai de Iestcjos e prfl�';.e
gUindo na scrie de palCJ
tr.n::;, deverá falaI' o acnde-,
mico Nereu Correu. O C,J

nhecido critico úi�cul'rel'á
sôbre "Crlili e Souza - Al'

tbta da Presa e do Ver,",o",
analis1.ndO pormenorizada
mente a prosa e poesia :"
110SSo maior e mais impor
tante vul!.o Iiteraqo_

'Atademia Calari·
;,'nense'de Letras

O. Presidente (_hL AC'ld,>
mia Catarinell:;e de Lc�:;<l'l
teul. O. prazcr ãé COl1\'(),'ôll'

os se;zhorcs Academtc0s
ef·etivos c bcm assim :.JS

eleitos e' aiuda não empo . .;

sados, para a sessão solene

que realizani hoje, dia 7,4

às vin'i.e boras, lHl Cusa d�

Santa Catarina, enccrr::l.I1-

do as comemoraÇÕes ofi
ciais do 1.0 Centenério ,1�
Na..,;eimento de Cl'IIZ c

Souza.
FlorianópolIS, 23 de ll!l

vembro de 1961.

(as) Othon d'Eça, p(c.,ü
dente.

Prefeito Ricardo
Witte

Procedente de l\'I..I:;SOrU!I

tinba, encontra-se. lla tli'J. .."

na capital do Est.ado o Sr.

RiCardO Witte, PrdeiW no

meado de Mass'lrandllba,
Sua Excia. que nos ;leu {)

r,razer ele' sua vl::lHu em

com:panhia. do Sr. Depl,

tado. Pedl'o Zimnlei'maUI(,

p8r�icipou da rec;.;n�"l rell-
1'11';'" do Diretõrio RCl;:i�.\llul
00 PSD, de que é mem\)ru

destacado há várlos <lHeS.

outl'-osslm e ainfla R:.sis

tido pelo'DepatauQ Pcdro

Zlmmermalln, e�tá tra�an
do de diverflos illteré::i!.es
relacionados com a sua

Comuna, tendo visitaão li

Secretaria SeUl Pasta, a de

Viação e ObraI:! Publicas, a

da Educação e -o Plalllcg.
Registra-se, com satisfa
.çâo o llro(l!icuo trabalho
que' vem sendo desenvolvi·
do pelo Sr RICardo Wltte,
numa Ctf'nlonslrt>.l,iao ine

quivoca do seu indormiJo
interêss po�Massat'aTIlht-

AGI" hoierV f

,I
_;1

Campanha Pró-Monumento do
dente Nerêu Ramos
NOTA DA COMISSAO

Entendimento havido entre os sr,. \.f/o
Vieira e Armando Valéria de Assis resulto,., em
ato de zntrego do terreno sóbre o qual sere. eri
monumento do Preside'1te NerL}u Ramos 00 n

verificar-se no Teatro Alvoro de Carv-:llr", �:)mo
arunciodo, terá fugar, dia 1.° de dcz,embro,
horas, no Gabinete do Pf�feito Munic;pC'1 Je F
nópolis.

CONVJH
O CeI. Cmt. do Guarnição MilitCif convi

Exmos Autoridades, Associações de Closse e 00
de Florionópolis, poro assistirem o m'�S�l que m

ró celebrar, dia 27 de Novembro, às 'J8,30 "II.)r
Catedral Metropolitano, zm sufrógia jas (·:mo!.
militares mortos, no cumprimento du dever,
comunistas, no intentona de 27 de Novembr
1935

CONSORCIO

TAC
CRU! [RO DO SUL

}\ G f:N Cl A

RUI Felip� St�.id!, 2�
fontS2111e31ão

flORIINÓroUS--S,c,

'" o :e"

cu=\

� SÚLUCA') ,,:;:,c o...eu PROBLEMA esI<i
:-lo CRUZEIRO A P.RAlO. do CONS()!!l)l

H,C.CRUZEIRO,po SUL

Trouxe, ate no nome, D :;uo CRUt
Dos seus gemidos e dos suo,> :ógrimoS, o

gênio quz lhe incendiova. a olmo de artista,
orquestrou os enternecidos rima:. e oS oj.'lI"
lentos cânticos que, poro o nosso edmiro
çõo e poro a nosso sensibilidade, lhe eter'
nizaram o nome.

Negro luminoso! Assim como troO"
formente o sofrimento em harmonia, o tL)ll

terra, em ato de contrição, lron:;mudo hOJ'
em glória os humilhações de ontem .- pO
ro orgulhoso de ti, reverente à tUQ tnemÓ'
rio, cultuar no teu, o nome de um dos )lloiO'�
res filhos de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


