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"0 realamenLo das te 'IÇ.".!,

diplolllóLicas ou.re 81"<.Ii11

e tlRSS nãO impli.:,1 Clll

Oh .rnlluma concessão, .iH·
parto do 'il"ovêrno br;.t�i!(,I"'),
de orcelll idrolôglc.\·'_

o "DIA DA BANDEIRA" NA
ESCOLA INDUSTRIAL

Foi comemorado condig
namente o Dia da Ban.,

eira, este ano na Escola

lIldustrial de Plorlanúpo.,

Com a presei..•:.l do I ,r,'C"

decente e dls��<J1 :". II (1(

mais Iuncionurtos, daquele
estabelecimento de ens.no

Jndllstl'ial, foi dado :":1111\_

primento a um programa
JabOl'ado pela direção dr,
ola. Iniciando RS .�O:"

)idadcs o Prof. M(J(J.8yr
jenvenuttí. diretor da e�

rola. cOnvidou o prof. Ar

lindo Guimarães, Supervi
sor de Oficinas para has ,

tear o Pavilhão xccronar. e

sob a regencla da prof. Lê,
da Varela, foi entoado o

Hino Nacional. A saudação
a Bandeira foi proferida
pelo prof. Antonio de FreI
tas Moura, que num bri
lhante improviso. disse do
Quanto representava o Sim
bolo do Pavilhfio Naciollal.
O prof. Moacir BenVf!

Dntti, proferiu magl,str:\]
tração alusiva ao áto di ri
ndo-se especialmente: a03
nos do estabelech}]�lto,
do do :>:g'nilicMo ilo

to ao Pavilhão Nacio
nal.

pr�si:���� ��rgio"G�:���'
Cultural Cid Rocha Ama
ral" proferiu de ímprovl,
so, uma bela saudação, rn
terpretando os senumen.,
tos de todos os alunos.
Sob a regência da prof.

Lêda Varella, Os atuuos
comandados pelo prof.
João Francisco da Rosa.
entoaram o Hino a Ban
deira.

Após a solenidade 1"9[(
lizada no pateo interno ....a
Escola, a Associaçã.o d:s
Servidores da Es'7�>J.a In
dustrial, homenage()�1 C$

eX-Diretores, Cid P.ocha
Amaral e SezeCredo Bias
chke, como também o atu-rl
diretor, prof. Moacyr .acn
H!nutti, fazendo inaugurar,
em três salas de 3u!a.:.,
placas de bronze CO!!l 'J:;

nomes dos homenageadc;;.
O Jornal O Estado, (pe

se fez presente as SOIf:lli_
dades, enaltece os novos
:umos que vem sendo dUQv ...

aquele tradicional ,;s�<'.bc
IcCimento de' Ensinai. 11)
dustt"lu); n1\ pessoa ct"l ':k�
Ilustre diretor, Dr. MO:J.c)'r
BenvenuttL

A 1J.1;rn »uve rei 1':;1':1

dura!!:", U;'ll entreví , .. :\ e'

letiva c(lll·"')cada p�', . sr

TancreJo N"v es, logo ,1;'5s
o térmil'J .··a rcunte., i, I·

nlsterial, por volta de 20

!lotas c-. (,utem.

Acro!".'·'·t:n'�u;
"O B"'":.�'I contlnu� .·'r:d.,

uma d . rCo -r.rcíu cri.;[ \ (' ()

seu govr -n .... cr-mpromt-'. )0
com 01 p:-i:\{"!pin.'; b:'l-lku:
meoro. 0.(10. n nossa 1":0:;:'':'
titulça,)'

Ne�vd ,,:,r. Ta_lcr,' o
Neve� tl".·(. "cm sido .:,�,�

nnndo , dI: �vrprêsa al-vun
setõres (Ir c, blnete, ",:l[[n
tnndo :

"O minü;tro Sr.n Thin'.I,o
Dan-as entendeu de un(l'

cípar o re:ltam�mto de 9,'

guns dias, tl'ndn em vi,! ;l
motivos r'e ordem [ecntc r

e de !>olitiell Internal!iu
nal."

O sr. TN ctemonstr.on

certa apreensão e pensou
alguns sczundos. ante; d,�

reSPonder a nunlquar per

gunta, falando puusadn .

mente c pedindo (lue an:)

tassem bem sua:; pal'll'l'a�
DiSse Q.lle a cscôlh!1 t':,

novo embalxndor brasile" ,)

serâ n ultima etalJfl cl.J_;
prOVidências a serem at!·)
tadas Para trrnar Concre:<)
o reatamento.

Ou�rv" pronunciament"s
tlc TN durante li entrcVl:�
tn;

, - PosiÇão d.\) Bl"a,�il
no cuso (Ia Republicu Do
minicana é a mesma tom

� "fNnNU COHOInU"
RENATO BARBOSA

': .!! ']1 f'

A nossa pequena" enten'te cordlale"
l'$('ondendo. nos porões partldarios, ln:
calclllli.vels partidas de material explosi
""'0. contrabandeado no mcrca\lo negro
da demagogia, (PSD-PTB-PRP-PL-PDC
c Ullla vaga dissidcncla udenistal, ven
ceu 1',as urnas de 1960, mas necessita de
um pI'ocesso de expurgo e de profundo
rccxame de detel"llllnados fatõres, para
Que venha a en(l'entar a prova de fogo
tremenda das elelçõE-S parlamentares do
ano próximo.

A composição das coligações partlda
rjns, subOl"dinadas a protocolos. defendi
dos, de unhas e dentcs, pelos hermeneu
ta:; I1c:es favorecidos, se realizam sempre
a eur�o pra�o. Espécie des.s(\fO supostas ii
l'lções matrimonias Que existem pot' ai.
sob o rótulo desfrutavel de casamento paI'
contrato. esses arranjos partidários não
l)Ódelll deixar de serem feitos a curto

aumen.to da desordell� reinante. � Ireforça-los, frente as sollcitaçõcs in'''-ltantes e creScentes da conjuntun!."? I
Aliando-se, pura e simplesmente. a slm!- I

litude de prôgramas.
. ;

Dai, não há fugir. Tanto o PSD co

mo a UDN, de norte a sul. devem ter ex.

perimentado, nas proprias carnes. n

transcurso do ultimo decênio, o acicate
dos chamados pequenos partidos. selll

pre pr\:ocupndos em se superestlmarelll Ipelo constante recurso de amoucas e in

timidações, conduzidos pclo cil�ccI"l"o li

personalismos asfixiantes. Que o ateste!')

Ios Governadores de Estado, Inclusive u

nosso.

Para tanto, porém. urge os homen';!
e'Jmpreenderem a extensão e a scriedad' 1

cl;e autenticas acordos cntre cavalheiro ...:.

Vamos pensar e agir em termos elevadüs

r;ada, de parte a parte, de exigência,,;
descabidas. Muito menos de Imposições,
de atitudes irreconciliáveis. O país s�

engolfa, na conturbação dos dias preser"l

tes, na quadra mais dlficll de sua histo

;>razo. pelo Impcmtivo categôrlco da pro- ria politica. A propaganda comunlst.. 1.

111'ia origem. São, pois, bastante limitada;;; anda solta, alapardada á sombra de eo-\no tempo, no espaço c no método. .

nhccidos populismos.

Quando, cn�retanto, as referid<!s

combInações se alicerçam no embasa

mento de pt"Ognunas, refletidos em pro
Pósitos realmente slneel"Os. nada mais

natural, nem mais justiflcavel, que o eH

tendllncnto alto dos partidos de centro

A paz social da naçâo exige e recla··

ma de seus homens publicas, e não de

aventureiros, comport.amento desse 'cc'

Só os apaixonados poderão pensar c r·

conduzir de maneira diferente. Os ['"t"al�·

des partidos do centro dispõem, Indi$\�u

tivelmente, de esplêndidas reservas. Qu

vantagem existirá, pOl"ventuta, em ..::on"

Itlnuarem afastados, no temerário l'�trr:·

çalhamento de casos pessoais?

TRANSFORMADORF� GIGANTES SERÃ(\
FABRICADOS NO BRASIL

deres •. dos prineipio1> '".IUe ela;
sustentam nogsa diplolll'l- :l - O millb[n,

O DCl"tcrtamento de Agricvltura da g?vêrn:l
norte-americano ofereceu ao Ministérja c�ngênere,
nll Brasil, uma contribuiçõ� superier a CrS

4000.000,00 porr
- J;l' . .,,.�!_,.....,... .. t· ,L, ,...-� ... ,.:� ...�-

diversos setores agrícolas. Na foto, um flagrante do

ato de éntrega oficial dessa conhibui!rõo, vendo-se
da esquerda poro a direito, os Ses. V�chr H. ue'lck e

Henry W. Marstan, representantes do Departamento
de Agricultura dos E.U.A.; Jefferson Firth Rl'lngal, Di
retor do Divisõo de Defesa Sanitária Vegetal, do Mi

nistério da Agricultul 'i e Ford M. Miam, Adic:io de

Agricultura de Embaixo.do dos E. U. A, no Rio de
Janeirc...

Moretru Sale,; não solicit{.,
demj,:l.�ào: ncrescentou I.

.r. TN: -ête está cumprtn
ro com n.Qtãv('1 eSpll"lt(J

público, "Ua difícil mis-

;, Reforma Tr:buto:·!:t.

'"cst"lTIOS com um detn-it

pe 115 biH�ões ele cnl7.,�'r->s

e. se não fortalecerml":.l

����it:tr��é:o::re���;,.��i:
maciças. o que serin V!,,;

fundamente deplor;).,·{-'(·

DivGrc:o: IncCJns

liIuciol1al
BRASILIA. 23 _ Por 7

va'o" C011trH 6. ü. (J0111.,·

sjo de Constituição e Jus,

tuücs reUnida ont em, le

crnrcu ll1CO!)StitUci0nal "

projeto de autoria do de

putauo :IIpl:'):l �j!·lleil"u,.

��:o:��:ti�U�aH�;:Il. pur.a
o

�:J(Gmo lnic: i .It:.i " J ;CC de roct a-. I ele-

r .. e escoo, €'1'11 tese de cobe turo n� futuro p(l�'q'!e
irl!t'.:.trial da G�ne LI t.lt.:: . C 1 Co,n )1<' .... :;. (;�tuJ

�(\�I.) i�:S dT�fuC���e��s 2 t�i��f�'�I�;o;et�6;;,����S� ���
�: I-vo. No foto, um r ronsformcd-v lrn�,·;lr',d,) r,tlo

Cornpc.nhio Hidroelétrica do Sôo Frenc,so· .•• l' cuc ;.�.
.ó dentro de menos de seis I'I1ESeS fobnc- .-:1.) no 9(0:,11.

nário simlJ::)listu C,·\l/, '"

l:uuzu, poeta C,\.ari':.>n e

de renome univers,l1. Pl"('�

tendeu a d:reção do Ror'l

roo com e�tas eXpre$Slva,.,

hom9nage')�, ex:,iar ,. dc�

'rela e :I hU'llilhac3.:l r.o'·

que pa,;,;cu o vHte na 'lI), i

ga DestcrrC'. Já a seg..l'l,l;J
'1úgina traz um farto n(,:j
dárlo. com IllforlU:-I:,ô�"
atualhada" dos mov!tllcl.
to" e�taduais e naclwL·i�.
Nas páginas seguintes ..l!·l)

talllo�: lima eriJca ,II c.�

critrr Salim MI�uel, aut,J�
de '"A Rêà('''. a respe,t.l JiI

nOVela '"Fim" de Annl c.;.

gher�, inclUsa no Vollll�lr

Rbtórias Vividas:

r�jCREi\lE.\'TAR /. �UL

'URA DO TP..IG0 �,\r:1O
NAL

. O :J.tual Govêrno fcit·

�-. �.el il-!oacü' Ch.aves qlumrJo al(wct It "U �; . .tud,i·.
Chave.� - ji deli VI" Lm

�im, n;, pruxima épo::a no

planti,.. uo trigo, ha"C\"il

POemas dI.! R:,drigo (le
Haro !'"P"emas"l, Ed"vH
Ncl"on Ubaldo I"A quOrt;l
lua de Ramad[i") � Pérlr'c"
Luiz de �e(lcit·o<: Prade

(Cont. na úll. pâg.1

res. es,)�..ialmente de SaPo
'a Catarina. O" eferiu,!:>
jJlaHO� ii furap, tran::ln�:Li.
c!os ao Cllefe Ca Explln��lO
do Trigc: ne,,"e Estado. Ui'

Duv,,1 Henriques da S!.-,·a··

'PREMIERI/: Não haverá concessão no campo

ideológico
declurou o SI. 'raner .. do ção de P;,I .. ÚlJ COiU':":"ia
Neves respondendo a u.na

�ro�le��",.��Ja!��. ,��,. ,!.�i�� ..e�� ""�: "�:::
G� exc'����t�e ��:���a d�i��i��, ��ée ��'v:� �:���n���, in"trucão 208 (\a SU�1O�. ;�! t�n�:��Cnenel��nseq\l".;fr i:a!r�:i�t\�: ��'�:����'�is�'I�c:��
tccado nos moinhos, sobretudo, no Vale do Rio do !��l�el�:��:�r�r�';�U!\�

do
IlHl.iorllç[Jo d:l .�ncn de ;., entãO' :'!'esidente ,TUI,il)

�,�X��I�S�%t�c���o f����C��r�) 'p��.�6 dS�n���tSr��nl��I� l' �e��I����?�mct{1 ��j�nst.�:;�::
go.

" OSindicoto dos Moageiros, informou-me hoje, 204 e 2Ufl da SUMOC'. (lU!:.'

através de S2U Presidente Sr. Romano Mocignan, que aumen.:lr·l.:\ o pr"cJ tiO

estó opto o abastecer de forinho de trigo, qualquer p:i.o na::' con"ume j,; ]:"')-
ponto do Estado." Portanto, desapareceu em Santo vo"

Catarina, o angustiante problema do falte de for; Indagado SÔlJl'� 'I :.:illl-

nha, e todo E quolql..�r oflrmoçõo em contrario é to- 'e 1"', atual G.),;C.lll' no

tolmente inverídir:o e improcedente", - disse a "O \OC111lte �(l mc�m', [.,[·,jUl"·
ESTADO" o Cei. Moacyr Choves, suoervisor do Ic- nn, d��I:,.l"o,,"no.j l' CeI.

vantomento dotrigo e seus d2rivodas, aue esteve d2 M...,adr C·"ave.';: _

.. ,\;•.

passagem por fl6ridnópotis, seguindo após poro o Rio ment;,r j r�ldo 01.1 (; I�'·,
de Janeiro, com o objetivo de informar às autorida- .'rigo na CACEX .. 'UiO l1C-

des federais sobre os últimos medidos de levanta- bito para C)lll o .;!�tral':r{:i:·o
menta d� trigo em Santo Catarina e sobre a situação e ba.�tantr e1evurl',··.
do farinha de trigo em nosso Estado.

6 MESES SEM lu Exmo. Sr. ?reside!l;c !ia

AUMi!.NTO Rcpubllca".
,'AcreciLo - j:.l"I)S�egll!11 :J 15 MILHOES DE

CeI. f';loaeir Chnves - (PP, CRU."llROS

pl;!lO menos, durante Responclendo �I uma PCI-

"ei" próximos meses I�a:l gunat sôbl'e '.' nr.;:)blellla dtl
�____ _ __

aJ seniço cen�l"al de C) ..

ocor!'a mnis aumento i1a trigo cstrallgell"u. declarou- pan�;;o dn tri_o ]lara in(."·l'-

�·I�l�ji���oS��· :2g0 ten�lé'::cl::� ��s������:(J �1�a.I.�ull:�::I�� ROTEIRO: rrJornal Lilerár;'o de ;��'�'�'�J :��::n�:���:��II� :��
agora, tio COn�elb.) de ;,�i- tHmentO a ser contabili�.t·

n"t'o" ' "ti",,· c <TI.".; do no Ba ",,, "u B,·"",. ' repercussão nacional"
possivCl a bô),.a do p;:n,). favor fia �ut't:' Trigu. U:l

"0 Eo;'ado" tem II ,,:Id...;- Lell:Ó. "VuI'larôes em v','-
ba�tantc �cmellre de Ç'1-

::�:;'!�l��t;c�rp��s���:{�Ú I:�:= �:���l;ilh;'J��'i:(;� ���z��:'�: fação de relP.;trar "\';JI�,, nll de lima Cl)n[erell�ia": :��tr�-:1�il,��\ad;7ú.'; ��r��cu�:�,_tdo '·Roteiro". jorn."!.1 iltcrá-

I • ' ."41.

UMA EMPRUA COM �AIS DE DOIS
MILHÕES DE ACIONISTAS

rio ite re:lercuss.'.o 1:.\<:1<'

nal, agora sob a jirt:'.::'" {;"
lJoeta Pericles Pr:\(!e. ,1<1

',rnalis�a Silveira Len�i ('

." conti"ta SilVeira le

;'Ollza. ôtima c.,;nf�ct:.io
�r1Íficn. com excelentc (ll�'

tribuieâo d� matêrb "oe
t1ece ;. orientaçbo lllcó,erna.
com jogoS de claro� (l·h:

apresentam maior hl'i'�Z.l
ar tex'o. A primeira r.r.3i�
'l.a estamua U!11 elil.:!.' Ill'lI,
trabalhado, fl0 eXtl":w:,!!-

MInha desprctenelosa coluna neste

jornal c, como todos sabem, completa
mente dcsvlnculuda de quaisquer Ilga
ções. Não a Interpretem de outra fórma
Na politica catarlnensc, o meu partIdo O momento impõe eora�05U5 refor

é e seni, um homem. Sou Celso Ramos, Illulações. O pais não pOderá viyer f'm

Mas jámals tive a veleidade de lhe in- suas áreas eleitorais, sol> o guunte de

terpretal' o pensamento. Pa.ra Isso. êls part:dinhos de aluvião. Não implica em

COllta com os órgãos legitimos de seu Pa:- desaire algwn em se darem as mào;; ()

tido e com a asscssorla pubJlclt.âria, que responsaveis pelas fOrço.s p'llitica.:i decls!

ê brilhante, do seu dispositIvo de rela- vns, aparentemente atemCorlzados pela

Ções publicas. Faço êste reparo, para evl- HI:,arda �nsurde('�dorr: e :")eJ,) a:arido m

lar intcrpretações de entre-linhas. Não lemal de agrelT'i.açÕes '�Ul!. no fundo

existcm biombos nos meus pedodos. Nem �aG inconsisten.:t;.j e Ir:ele'lall;;c.�. Tlv(>f'

grac!osas t>ombrlnl1as japonesas. Tudo H'mos agido CColll espirllú a.�.;nll bU[lr;'ior,

claro como água da fonLe. :;�a������u� c�n�I�����;�:ed���e��:����
,';,raGi Magalhães, não ten<1.l!lQS clJlll"�i

do o gravíssimo e lan,entivcl eql11v'),'0
de deferir o exercício da suprema lll:lglt>
tratura da Nação á flagrante Imutul"ldn�

Esta foto dá bem uma idéio da demacrati7.ocõo do

capital nos Estados Un·dos. T'ato�se de umo vista

parcial do assembléia de aciOl'istas do Amcricon Te�

lephone & Telegraph Company, o maior corporaçã')
norte-americano, que possui atualmentn ,.,ois de dois
milhões de acionistas. Dêstes, 1.400.000 possuem
menos de cem a!rões cada um, e 290 m/I nomes de
dez ações. Por outro lodo, mais de 30� mil, dos 730
mil empregados da emprêso, são seus OCiOlltstt.lS,
Além do AT&T, os companhias norte-amer;canas
com maior. númer.n de :a.c.l.ollista;-'$ã: p r I M. t s

668 mi!: StQ:Odgrg Oi! COnlP9!JY, 6G.5
�!s'trh:,'

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I=ÁIEM ANOS t-j0JE

Sr. Victor Fontes
srta. Idelfina Santos
sr. Francisco Barreto
srta. Helni<:n Bonossis
sr. Rui Hoffínann
srta. Olga Brust
3r. F.-."., .......0 do LLtZ Paiva

ANIVERSÁRIOS

S" José Coldeiro de Andrado
Com sotisfocõo registramos na dato de hej('

mais um ani\-'crS<.Írio do SI'. Jo�é Caldeiro de And�ado,
funcionório do Departamento dos Correios e Tele·
grafes, 2m nosso Cepitol, e pessoa bastante relacio_
nado em os n'-'$')OS me:os sociais.

Ao notcliciante os felicitações de O ESTADO

Sociais
,.,..,....'fto··

c7\I lI{ ,,-.,_�
:.-- Comedmenos

""we l.:o{!uitel. Ou!:; Fla!(elados,

"i!II"� .t.

2 _ Lo:,;o mais e�tr\l'á em }l:luta n'

salões do CluDe Do?,c n sociedade para :

mO"hncntftclll soiree com a OI'Qllc:;Lra de

Raul de Barros.

11 - Agradeço ao Grêmio FOrmnndo

��o l��r:�:, �sC:��ti�cé�:n!�� ��n���l�:: �
sua resta no próximo dia 16.

Realizando-se no próximo dia 25 do corrente
sábado às 16 horas, o solenissima pracissõo de San
to Catarina, Padroeiro do Estado e da Arquidiocese
de Florianópolis, venho solicitar. por ordem do
Exrna. Irmôo Provedor, o presença dos Jrmaos e Ir
môs no sacristia da Catedral Metropolitana, às
15,30 horas o fim -1e, revestidos das insígnias de
nossa Irmandade e o elo incorporodo<;. tomarem
Parte da mencionado préstito em honro à glorioso
Podr,-eiro.

Consistório, em 21 cl .. Nnvembro de 1961,
ORION A, PLATT
Modormo do Divino

Recél'l chega90 do, Rio. o Si:11' l� - O,';; adyogados Paulq_ Ba\:1er Fi-
putlco casnl sr e sra Dr .. Colon)bo Salte'! lho e Hermínio Daux. fr\l,:em Inaugura
(Iue na cidade maravlhosa pal'ticipal"\m ção de seu cscr!l,Órlo. no Edifício Zllhla
elc uma noitada no .' o!den Roam cio

Copa. com Skindô e tudo. 13 - Na residência de praia do Sr

4 - Festejou aniversário

sra Miguel Daux, acontecerá hoje mil

O' senh')! vimentada pelxllda.

}4 � O llw�re homem. público dr
Aderbal R. da Silva. agora vIce-Presidente

5 - A Ynrn. Bittcncourt Kastin:;-. 0$ do Part.ldo Social Democrático.
1'0850S agradecimentos pela gentileza :iú

('''n'-itl' para sua formatura no p�'ÓXi:"O
dia dois,

15 - Bastante concorrida a noite ':1'

quinta-fcira no bar do Querêncla Pala,
- Os senhores Stav!'os Kotzins, Antcn

\'tl"ares e Fernllndo Faria, pnlestrllva:r
em rodadas de ulsque,

7 - Ligia vai vOltlll' - Estrlmos i11- 16 _ Não lllenos concorrida e ani- ,
for;':-:lldos de que devera chegar, fl')" �,- Jllada-a polte P!n.za, COlll o show de Los �
:es dias de sua l'empOl"flda carioca.· a b('_ \'!lalles, na noite de quinta-fcirn..

. .1
leza de Llgja Mo�mnnn.

17 - Circulando em nossa cidllChl,
8 - Nu:; meios políticos comenta-s'_' senhor Paulo Bauc)' - No restam'an:-t

nue sern lançada a candidatura de. Da do Querência Palae€' o sr. Bauer Jantava
�:, Schmlo. ao Legis ativo do EsLad '. ell' companhia dc amigos.

-----
.

13 __ Estamos Informados de Que na

dados médicos. o sennor Francisco Me- praia da saudade, tem acontecldo ve:'

delros.

10 - AS senhoras; Evaldo Morib

/,,-,jelros Ishow's" de garotas bonit:!."

exibindo 'ousados blqulnls.

(E;��zit.a! e Milton Campos (Maria J')- PENSAMENTO DO DIA; As coisa'
sé), na Legião Brasileira de Assistênrill mais santas sabem os homens aplicar r

�l�fiZ�,,�"a�m�,n�t;�,g�a�d'�d�on�=��tiv�o�,�a�p�'�im�'�i-�fin=,�o�,�m=a�is�l=n�jll�st�os="����_�
Irmandade, do Senhor Jesus dos Pa5s�s

e Hospital de Caridade
FESTA DE SANTA CATARINA

Walter Lang - Acontecimentos Sociab

deseja ao senhor Lang feij\!i"!'ações,

6 _ Los Vinlllles, continuam lU 7>\1:1

slmpúl.ka tempomda na "noii'e" ?iaza.

!i - Continua merecendo serias CI':-

Em rio aSf;inado na P:l,
ta dn FRzellda, o

w����._�__ u_�u�uau���� � �w_�

ia 2 «« LU" Z A »» Dia 25
APRESENTA 25 DE NOVEMBRO -SARADO - RAUL DE BARROS - "Trombone de Ouro do Brasil" e sua Orquestra, exclusivo da Rádio Nacional e Cine-

ma Brasileiro E UM MONUMENTAL SH OW. MESAS À VENDA N ASECRETARIA.
��"",��,������- '_" "-' ""'_\ 1iIl�__ ,. ....... _

, Empresa Editora "O ES'fAIJO" L!da.· I D' t n
"

'ca so', �';�r,�:n';���;,o- "�;';�; �\;�tal ,"
• " OIS e las numa croHl• Endereço Telegráfico P,�J'jADO 'SILVEIRA LENZI --------------.:, Diretor

• Rubens de Arruda Ramos

• Domin�::e;��:'lflndes de Aquluc
.. Hedmol'eg

• FláV;;�(f��oe:�l� ����ao:�: e 0SVf1l1(, Melo.

• Antonio Fernando d .... Amaral e Silva -

• sil\'e�:la���:�;jcres
, P'·Of. Hur-reh-os Fi�hu - OI' Oeva.ldo xodrr-

• gues Cabral ,- Cid GUllzag:> - Dr . .-\j('idl'!:

_ :'::11��\J J-::v::;:r�\���l :\�l;�:� �ei��a.�:r ��!��
• - Dr. Rubem: Costa - Wnller Lnnge - Zury

, ��;;��n� Pl'�:�7.a��I�;�·t�.���::��_t:_ �11;�·..;11:;:
• La�' Amil+on S( h,

• :lli-l�;;A!7TA�����';\"���f)RTIVv
• Redator: Pl'dro Paulo Machado

• g;·I(:):�:,rt�>�nal__:�:t.I, ... res ; )"I;,lP'V Borges. R .• l 1'.

, (:',jõlbo·l'adol't'lÕ: Dlversos

-
-
�
..

•
,
,
•
�
�
J

SIKA S. A, Produtos Químicos para Construção

Vendos em FLORIANÓPOLIS:
Tom T. Wildi & Cio.

Ruo Dom J. (amore· Av. R. Branco· Tel. 2850 3503-31/8

PROCURA-SE
URGENTE

,
sao« com dois temos. fresquinhf)�, nemr o oroemento com mais de

Ir(,7I'n-lremoendo 1U1 cacho/a. São temas 11/1'/)01'_ tos milhões, fora. as despesas com n tun.
tontes. Um, mais reccn te. é sobre o rea- cionausmo da' Casa. se as pO'P1tlnçõc.� Ia.
tomento das te/ações dip/omáUcas do mintas do nordeste, esuio cada -oez ma!r.
nosso País com (I RÚBsia, coisa que ici ce , famintas. nâQ se preocupem. os /1tcro.� ele
via ter acontecido hei 7n1titO tempo _ e rea:amento mrtio _logo aí. a galope. V,
aqui seze o cldágio: ·'tempo ê dinhr/_"(l· cés já inuujinaram, se conseguirmos co.

-, se não tossem. as vrenôee dos grupo.� local' Os produtos da nossa incipiente o,

econômicos externos e niternos. e de griCltltura. da nossa indústria, tora d
certo pensamento I.JIt{Jrlno reacionário. contrae norte-americano, do inglês c (/r
alimentado pela insensatez clerical, quI'; francês? Quanto dínheiro vamos ganhar
fica rendo u: fome e a mtsérta çonstn,ircm E o 1I0SS0 caso é de dinheiro mesmo. D/_
um arsenal explosivo. nos passos de unu: nnetro para os deputados gastarem 11(1

revolução sallgrenta, O outro tema. d; _ ríuqens diárias de Brasi/ia ao Sac""",
sõbre os J milhão e duzentos mi! cl"1l�ei- Sacha·s-Brasiliu. �o. brasileiro ao f/()
ros que os sennores deputados teaena« l'êrllO, interessa muito o reatamento fI(J
irelO engolir da Naçtio, com êste 1l0V(J relarõcs diplomeiticas e comerciais. lrnn
"nescoornnento", com esta 7IOJ;(t fale" çínem, pois. que sem o dinheiro, o KOl'h
tn/(! dema{lo(lica dclS tais cueiro seseó '.< 110 1ULO vive, os políticos não SllSlcntam
d:árias ria Câm('NI F"der,d Sr;_' OU 1!Cio OS reaci('_: ..... 'os. que por sua rée sus.'e'l_
;"'partal1tes os- temas, ltiiores? Se' tam as clientelas eleitorais. E lLcredilC')l

v�a1ltos. O reatamento. nao porque S!'1 lI'1/I11H.hn vai ficar mais ou: menos ('mll't_

reiere ooietírumcnle ri RlÍssia comunista. ru- '"," por isto; o yorêrno. (I� l)otillr<,.�
vira dur UI/I novo fôlego it nossa estrn- (JS rcacionlirios, neceeuam desta lií)(')
l'/"r/ er>"'l1rim;('('. com as 1l(t7Iia_(/hH "11_ r!a(/c librérrima, para iaaerem .�/lhreJ)il ('r
rrcrcíass que estão fi ?l0,� oferecer. F: 11(ia c'H() contrano, com o comunismo. .�I).

é somente el RÚSsia que nos de1!c- 1I1f'11Ie usrui m.ela d1Í'l.ia paparia o ?/I"I',;

1I1rrj a'm. com Melr:; (I, nêsde que .me conheço por gente, ",'

Naçôes, sem distinções de credo político fI? nó) Brasil, cinco dú:cias de comllllisf/l

I
0/1 I.'LC!hnr, intelectuais metidos (I CfI. '1

71'S'(/ Eles não aumentam, 1l1l0 ei'o'),,,
n 1)(>r;(/o está sim, na crise Que ai TCP'r

.,rl1;'"'�'- no desleixo do govêrno e rios li

OI! irler\rir:il'o. Os EE. UU. o .llé.t:!co. fl .11'-

n(/f) m(l7Ilim rclo('r;e.� ,Ul1/omô' !cas " f'ó)_

lIão fõsflc anim, SP Clc.ç � T/IS.'lOS OI/ O/I, meTI� r"�7101J.çnl/eis e"" I'nmh"tl>r II fOI/' ,I
.'.�" !)rt·os d(l cart/nu de ferro _, lêm o ., mis�ria. Estes pobre;,; e miserávet
'I1Ir 1/0S (,_ferecer comercia/mel/.te 011 C/lI, 1In'rll'�tf' do centro e (j,' sul. lu;n ,�iio e(/

tur(/lme1ite, por qlU1/S pavores IIÓS I/(l l)"'''';.�'as e 'iem pretellrie"� ,çer: (�II'� I!IIC.
r"'" ,; que os se'l/� prOllll!l1WS sej(l1'1 rI'

sol ridos, Mas os deputados, que df'lé'

11(f� .ÇlIUS gavetns. na CilJT/(/TlI, .11rnjl'/(/
d� rC/l'I'ado interesse coletlM. 1lno, ;"1"
1/{;() aluam. só querem as 1 mill),;n f' rI,I

zcntos mi/ cruzeiros por mê.�,1

cereremos aceit(tr? Por ql(e eles são r

ml171istas? Por q"e (IS clípu!as d/rlyel'
:"', professa7IJ o ((teí,�1Uo? Nó.� não t!'1//!I1S

lW<!U. com islfl. somos cristãos e não .�"

portctJllOs reyi7lle como o dêl"j.l S,'por
ta1llos sim, os 1/0SS0S ltelwt(ldos federais.
Os nossos Y01'ênw$ 7Jlódlgos, os nns�,'.� (/0- Porlan!;o, que 7,6.0 se 1)/'COCIl7)e o {Ia. I
tentos l/Iall!COS. renuncial.iros. Suporta- 'verno, (Js grupos econômicos, internos �

I
mos o esbanj!�',lento de àf1!heiro da externQs, os reacionários. o clcro. -o /'ca_

�i��(ld:�)LP�;::��I�(;)L;:�;:::;:S�=�âO'.�e �.iz��'C: �;�;����'U;:�:I�a�.:i:;:7�:���:';�t�:. 1�;1:'
l'ell"esentemtcs do }Java. 7}1o(!S que 71a, /w- sim, trazer mais dinheiro, para u gm,('r,

:':;':,� l:to�)':';,1 V;��o!)O;;;s pal;:nc�n���;:.� :I�)�::;;': ��e�;.li�'IC;:;aP:;ad:;II��a;�;.n�;':I:I!
l:JI!f1otoniw!QS. Nós lUla somos de Cml1l1' til claro. Não se preocupem, que rMI',� I111.,;/10. 7/ÓS neio (/lleremoS 1Ia(/(1 (_o()lII reyi- /)1/1',) lIwis 7Jaciente do mlI11('(il; (ic pl(/no'!
�IIC assim. Vocês calculam /10 que (/ari(! e 1'I'rmle,<'·.ms vai VÍ1lendo ate o jlt!�'O fl/ll/I :
nhte Pai.'!: uma cuplLla dirigente tipo R('sta MIIJer, ê se DeliS cOllcorda ('fI1n lu.
soviet s-upremo, tipo comlnform? Com /0- do i,çso, N,) mais, tenham fê e ('ulma f'

(lo o orcame1/to nas mãos? Q/le mciu dlÍ- - /(/s paciência nêste duplo fer/ac/o, ti
zia de trilíonários terlamos! N(lo. Os se� Nar:ão de.çcança. enquanJo você pnclr.rlÍ
tores reaciollários q·ue se acalmem. (/ assistir mn belo Festiral' de Pocsia, h.'.jl'
/I/Ctrmelada bmsileira dá paru todos. Sr it lI()i!e no Teatro Ah'aro' c/e Canw/1Io.
os deputados lederals 11êste mês jrf10 0- com os Jograis e tlldo!
----

---Méfodo-Racional Parã"ã-Cobranca da
Dívida Ativa do Estado

.

MISSA DE 1.0 DIA
Armia Martins Andrade (Rôla)

CONVITE
ARMIA MARTINS ANORADE (RõlAJ

CONVITE

Espôso, Filho, Irmos, Cunhados e Sobrinhos,
convidam aos demais parentes e pes<:()('<; de suas re

lações, poro assistirem o Missa de 7.° Dia que man

dam cei :brar em intenção Q sua bonissimo alr,nq, o

realizar-se no Capela do Ginásío Cotorinense cs 7:00
horas do dia 27/11/1961. A família enlutado ante
cioadamente. agradece, a todos que comparecerem a

est� ato de fê cristã

!l-r Celso RõHno;:;

caberá <"le Secretário da

Fazend::l, sr. GCl'nl(IO W�

zel, devendo Inici:\l' sllnO
atlvidadcs flentro dos Ot·{·-

ximofl 10 dia" com pl'l\�.o
de 30 dias ,O'lr;1 aprescntnT

VARA BROTO ELEGANTE AGORA É NORMALISTA-j
HOJE O CLUBE DOZE DE AGÔSTO. ACONTECERÁ tOM I
RAUl. DE 'ARROS E SUA FAMOSA

o�::::=. A 1)malthã nem o /t.;,) r'f
mnvauco casa! sr e S/'(tl
Dr. Fulrio Luiz Vieirct

_I'

Ilustra hoje lWSII(/ CO/1I1U,

a elegaule senhora iVlal'i:t�

teonida Vieira a (fUeill f
dejcjamos IUI/a le/i.:; e�- f I

lr/(!a lia c!dftlle mara· �j

!l
I

J - O Dr. Ai)elardo Gomes l'eeepelO- !'Il.J;dmn"'d� Esta-:!o �r:nhom I!;c:!ith Grtm �
n'ln'i (,1l1 .'atll luxuosa l'cSidimcia os B,l- R�mos. renda ela Út"1l1a re�ta realizad. J<
charéls da Faculdade de Direito para el"... nos .salões do Lira Ti'nl.s Clube em P(Ô U

Gl'tI!lf) dc Tmb:dho degti
naelo ao e.�tudo de Ill:!�nu;)

racl')nal para conranea lia

Divida Ativa <lo E�tg_�lu.

--"ASILO POLITICO PARA GAlVÃO
Enqunnto a Chanceleria rio da Polida Marlt�ma 50

chilena. em Santiago,:io bre o caso, Que lhe foi en -;

Chile, llnunciava a cQnC3g tregue ontem. Entretanto,
sno de asib pOlitico ao ca snbe-se que no docum?tltO
pitão Gaivão e :lOS seus faltllm informações Impor
!leis companheiros 'lI ned!-
ti o d a Companhia Air Que o titular da jUf;t!Ça \los
France. liegundo delipachos tantes e neces�árlas parl\
telegráfico); da agenci:t sa tomar lIma decl!lã,.,:(
Frnnce Prelise, em BrasUia respeit.o. O chefe de s('U

InformaVA-se Que Somp.nre gabinete e�\lera receber
hoje o minlsll'''' Alfrt'10 tilis informaçõeli hoje ('�-

Nas�el' examinaria relat')- do.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CART. PAT. 313

o Govêrno �[lSO HAMO� enfrenta com o�ietivi[lafie os úrO!lIEmdS cata ij;EIIS�S
o Governador Celso Ramos, numa componho carac.er.se.;e scbcetuc I O PLAMEG, cOllfla!!' a pesqut-a rea :- :lda pelo Oo

eleitoral que empolgou o opinião público especial- pelo seu reaüsmo sócio-eco super-víeào do Engenheir-, varnacor Cdso Rnm ... ,,; qus,n
mente pelo sentido objetivo em que toi lançado, nõo nômico - e traçar, IJC' e�- Anne::; ouatbeno e dr. J-t"- do c;).ll['"d,,�o e adstn�a no

tem perdido tempo: estó pondo em pleno atividade 05 sa forma, um p);u)'.l �I .jue nato Ramos do Silva uus.r. mais ::_�<oso e.�plrlti) I�

diversos setores do odministroçôc, o fim oe reouzcr O se illc,)rporn�sem 6((,1,; n,; aecretãrt., Sem pa�t;l, ,,::-.- I)oietivitl ..d. com-, COn"lr;.�

seu grande programa de govêrna. A consul-o que, co necesstcace, coletiva ., e [,� tetizani, na.� d!fcren'.'s r.io a uma :\dlllinitilr;�ç.a') que
mo candidato, empreendeu jur-to das populc- fô�as dJllamiz;\ucl"as lo t,<!- d�lidad(.'s {!.� sua as,;Hl,.!. s( br.:lpÔe ' (,u:d· :IUI'( ir.tc-
çóes dos mais remotos regiões cotonneoses, noo senvolvimento gera, d� c.a aos 'YJblema� pcc.d ,1· rêeses m"'.I.':':>< _ .• 1 l;:t'ta

!��,t����:��'dc��;�s o����:��:�s, ��n�:.n��o:',��n:���� sa��: �;!ar�::�cu o PL.\- �c� �o:���:�o:��:\;, ��OC��li::,'� :��ld��:n�;�'r;':�'C��t:lr:�;�,'C-
considerados nos cevídos têrmos, em retocõo CJm a MEG. ueo-a j:i. con ... ·'l",'II') do. as c(;!lchhOes da nfvtÔ 1

finalidade o que esta visando o novo GDv�rr.·) de Scn- em lei e em fase de lJr",,:-

to Cotcuno. através do PLAMEG déncias prelimlnare,; pur-r
Não há ouam nao com- proruessus de candidato, fi fi sua Continund,t cxcr-u-

preenda QUe verdaculr.r- despeito da integnd:tde câo, dentro 110 (�uinc;�,�"l\('
mente estamos vivendo um nunca de,;IllClltida de qUI!11l governamE,t1tlt1 do "PHh 'r

instante inediio na ndrui- se apr�sCnjaVil, de fJ'.ln"l Celso Ramo�.
nistração esi:à.dU'lL Quando ergutdu, ao sufrágio poou- Merece pru-ticulnr fUI",I-

rurais xem terra proorta
No documento, e sugerida
19ualme,,:te uma assi:;tf.n,
cía financeira ao Banco dt:
Desenvilvimento do �s ari.J
de Santa cetcnna no t otc l

de 500 .nt.riôes de crua-r-

ros. par.r fi evecucao ,ii

projéjcs r!e melhoria da,�

propriedades rurais.
Com a onen tacão 01"'1

imprimida, colocamo-na!'.
entre as unidade� Iederatf ;

vas oue sentem f) probre-

ra iniciativa pioneira no
Estado c -m a LEI DO USO

DA TERRA.

II1!er,"!',�ante é também

IRMANDAOE OE NOSSA SENHORA

DA CONCEiÇÃO PROCISSÃO DE

Cicllli!ic� ou Cl!lI,nuente OS

que satisfaçam as dell'iI!.>
condícõe, para ill�!'CStiO no

Curoo ce preparar'!:i.e de ott
clail; a funcionar, i, l)art�r
de 15 de 10 de 1961, no 14.0
BC.

Mai{)res escturect-ncntos
poderá» ser colhtd -,,, 'ta

Sec. Matricuia"S que ;.tI; iUll

-:iona.

a;(8-inu!ar que, no e:ll.1Jedien- ma da gleba e não se que

te enc"Hninhado ao lt:Il.,a- darn indiferentes ao ,,·"1

ratí, para justificar CI) fi- agrnvamemo,

nancinmentcs di) Plano de

[
_

Emergencta, a lldmimstl';:;·. FORRO "'1<Ião barriga-verde propôs
-

medidas rlo mais elevad'J IRlv.AOS 'lllí".(lIiJRT

alcance, como as eXperif'il- I �:'r:,,�AO,'. ,

"

.::y
cias ,i1ôt.o com 200 1a)"11I- _, .. . .. .:_j

os jjl'Ogram;l,; de so\'rl',l"

já estavam dtsmaralizadOti
peruute a ccnsctéocía PO
pular QUe se vÍlt sempre
lIaqueada na bÔ1\ fé c-m

que os acolhia, não serta
de insis_ir na velh,l praxe
que assim desacreditava c ... -

da vez mais, não só os po
liticas e seus partidos, mas

até o regime que pel'llutl.l
ã. SUa sombra aquela ano

malia, de tão iunesta;: 00,'
,;equellcias para as CbllVh:

çôes democráticas do PO\'(l.
O Gcvernador Cel�o R,).

, mus enveredou por um e,l

minha dlveri:lo: as simpl<!s

:�:lI;eãop��'�I������a C�Jl���,�
co�tllmes victcsos oue já
nem iludiam a In,eh:;:f'l'I'ja
do eteitereoo. ,'", reali7.'l.C':'j,),
porém, de pCi;qui,;as 1ll(.'lO

dicas, ilbrangendo toa'l� a�

regiôes do EJ,,;taclo c ('."'�
lhendo-Ircs as reajrdHo�li
em todos os tie,.ôres (Ia vi

da coletiva, esia, sim, ha

veria de servir-lhe (!�'l_l
mente não pilra gr'tilgc'::'
o voto cio cidadao, a semt ..

It'-ança de engôdo, mns pn
ra de::;de lego fixar ü �wu

roteiro - Que serlf'. o ro

teiro duma admini"H,'aÇ.J.O

càv H circunstáncta d,' na
ver o GOvern�ldor arr • .." ..

menarto em torno -te ", u

plano administrativ.). llo1'�1

plêiade de valôrel) enunen
(emente capazes e de ':UJ<1

n�(>n .. alit1ade, formur.:l a

ba�e de conceitos pn.lf�t:la

ticos, sem liames tradi.'l(l
Jlais Que nãc 0):\ (in n�slJ, ,Ii

sabilidade moral e Cl·,'I1'.\

de cOntinuad(lrel) d{) ��fô"

ço a prol do enrique�j!l!C:::1-
to Cada vez mais Íll!i!:I�i',,,

do oatrimônio histor;�" e

ucon-ômico de Santa ::al�l.

rina, muito pode a nossa
terr ... esperar.

SANTA CATARINA

CONVITE
De ordem do sr. Irmõa Provedor, convido os ir

mãos desta lrmondode, purr C01llpalCcerem no Sa
crisLio da Cated�al M�tropolitana, no próximo dia

25, às Js,3D horas, poro que, revestidos de seus ba
Iondrous tomarem porte no Procissã� de Santo Ca
tarina, Padroeiro do Estado.

Antecipados agradecimentos pelo comparência
o este ato religioso.

LonSlstorro do Irr.,,,mdode, em 2J de novembro
AMERICO OLl'véIRA. 2" Secretàrio

--CENTRO -

I:ine Ui) JOSE
FONE: 3636

as 3 7 I� _ () 112
Spencer' Tracy
Fredric March
Gene KClly
Donna Andel'son em:

O VENTO SERA' TUA HERANÇA
- Dois prêmIos no Festival de Berlim!

Centiura até 5 ano,,;

CiDe JUTZ

-BAiBROS

Cine GLÓR!A
tES'fRl<1J'fP) f<'on�: 6?62

as 5 _ 71/2 _. 91/2 lIs,

Maria Antonieta POllS - em:

ELA OU O DIABO

Eal)tmnnColor
Censura até 5

....., ..

MOTOlfS

EVINRUOE

poro pronl e t tg"

Cine IMPÉRIO SPORTW N �)(I H. P.

26',000,
fASTWIN � 18 H, P. -Su".rd

$ 299 i) O
fAST,\IN_tilH. " .. rli .• ,lt:,oJ

S J. ,QOtl,
L�R� _ <o H_ P•• !' r,r', ,�H'

�".J"r · .. U,••Jl I .:_-J,""

$Sn.50,

��or-'1!:: 1'.4:"$

âs 4i/2 _ 71/2 _ 91/2. ils,

Al'lhur Fratlt\
ou Vldal

Joanna Moorc em:

MONSTRO SANOUlNA'RIO Agues Laurcnl

Madeleine Robinson ClII:

PECADO DA JUVENTUDE

Censura ate 18 anos

Censura atê 111 anol)

CJJ'� I â ti
CONJUNTO:

Cine ROXY CONJJf\.TO

barco 6 metor
M·_.rin, <;0'" 510 mI', de torr,,,,,,. no,

cob r,e, 2 bel Clh;'l', e lç f. m rito, pu e

ferrog�m completo. Eqvr adu CO'11 ,uo

lor EVINRUDE Il'od LARK 4 h. 'J C, I))

pc: lidçr e.l� r'(a, yt::r 00 e c 111',,,(.10 ci

(.:;_t(j,l�iu ..

as 4 e'8 hs. Cine UJÁ (S. José)
UII Il h::l.
Sara MOlltiel - Jorge Mistral _ elll:

CAUln.Kl\l lU:: ]WNUA
$36. 712� INPORTACÃO & cc M..:.RCtor �UIll :

J11cltlll' Gal'lan
'v. 1)." F" (' �;""5 3'� .!'.í· fl�;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Garcia
1)lTJlttmad<1 Pel� Faculdade
NfU':4()nal de Medicina da
rJnlversidad� do B;-asU

f'y íntemo por concurso d�

\1atemldade-Escüla. tservt
f'" 0>1 r-ror. O�ta,'lO nov·

fi' �Q;llPS LIma). EX, lnr,�rJl"
fiO servieo ee Clrur�H. o"

'j-o.�pltal-I.l\.PE.T.C. 10 ftlO

(II' aonerro. Mé:1ico do ttO:l

n1T.a.l ce ce-ieeee e OI
M:'It�"njdarte Dr. oenos

con'er:;. --------------

"ARTOS - OPU'AÇO'" DR. GUERREIRO DA FONSECA'j(,[O:N�AS lJE SENiIORi'8
- PARTO SEr.1 DO'l pela
mpw=:o pstc.:l-j,rofflatlco

consuttõno: Rua João pln
to I., l D - dcs 16.00 M
:1l,OI) horas. Ate-rue com
l-orna marcadas. 'reterore
:lIl�1j - Resid�nC'la: Ih';!,
()pnf'r;d Bltt.enr:c:lrt n. 101

Dr. Hélio Freitas
Médico da Materni
dR�e Carmela Dulra
n()'ENGAS DE 8ENHORAS
PARTOS - Cm"i,;"RGIA

c:UNICA GERM
Ond(/s �urtas -

,

P./etro-c(l(l(1ltlccãn
Crm.�llltório: - Rua Victnr
MI'll'rlps, �4 - das 4 às 6 hs
H(', Idf'ncia - Rua Santas
[!mlf\'a, 470 - Est!eito
1',1111': _ 23-22 e 63-G7.

Dr. Ké;io Peixoto

Àdvo�ado
ne- .. :-lêncla - AIRlw:"!a
Ar!1r�u Kondflf. 27 _ Clllxt

f'<).,�al, 406 telefone 2"'�2.
rl('r,tpIUJ - RlI .. Jot:lIIJt
"!')l�.lldt, 37 _ 1 o "rIlH.; _

���
:.@!R'iHft3 :.�
i IFOTOGr1AVURA
"

I JORNAL
I.

O ESTADO

rl..alJ'�IlUlDUUU{lu�iü;.c,�;'·
Dr. Can;ídio rio

Amaral e Silva
AIWOGADO

Mn�;strado aposentado.
I1rlvo�acia em Geral

�s�. e Re.>": Rua 8aldél'lha
Mal'inho, 2 _ apt.o 301

(esquina J.)ão Plnt.o)

( A S A
Comulta:

('()MPRO ou fl.LT'GO· Cannela Dutra, pela

�,f�j"'rw\��i�R p�i.�Rt;��_ nM.
,

J FFI)'�E N.o 3617. Rc"iclênrfa: Esteves

--- MEDICO ..,.,.--

asoectane-a em n.otesne oe set-ooraa e vias un
r-r-tas. Cura J'<.-d;'al dMI mre-ccôes agudas e crô
ntc __ s. do -oercnir. venr-o-urtnáiío em ambos os

sexos. Do-ricas 10 aparelho Digestivo e do slste
lld,ll'erVt.::l..:.'.
Hnrúr:o: das 10 -is 11,:>,) h'1f'lS e das 14,30 Li 17,00
horas. _ oonsutronc: Rua Saldanha MRrlnhO, :<;
].0 2I"dP". r esq. da Pun reão P�:nt,J) • Fone: 3246
Rt'sid{'ncia: Rua Lacerda Coutinho, n.c 13. rChá
rara do Espanha) - s'one: 3248.

OLHOS - OU'I,1IlJOS _ NP.RIZ - GARGANTA
Crm<;nlt{)rir - Rua Jcã'l Pinto, 35 ...:... Font' 35AO
Rt'slden' 'c � Felipe Scbrnldt, 99 - Fone 3500
Consultas - cas lO às 1� e das 14 às IR noras

Receita de oe-ires com Equipo Bansk . Loude.
EXn,'(Ié! de ouvidos _ nana e garganta com

scurso ALENOL tútüco na captran
'rr-tamento daa Sln..,�!tes r.lf..:{l Ultrasvtn,
()pl'-�r:io rte ".migdnlas no;" pr(Jr",.��o mono-no

WNICA SANTA CATARliU
C!iniw GeraJ

G\)en�(E Ner'lO�ilS e tVleí1lais --

",[l�L.HI. _ C'1I1:'"ll"l,n� - Mllnl.j, -

t'rooJ"mlt.tlco ,o"r .. tlvll. � ,t:J'UJ.,

Ln1ullrlHLerlll!ll>i Carl4l{IZO,(JraI;11. �nn('t�n'LJ'. 4

P,'::ote I!.pllo
OI. �<:RC\ ,Iv' !"AIQulatr... -

1).'\ f"Ea··Y JO""O 1Jt; lilIP...h"

DR Jn.o.:'_ T,,�'a,HI':R fR,o,t'''''",·

I)K IVAti �Msr')S:-J1!: a,NJtR ... II.

O":C'-j::-iUf,1 ... • lh .... I" 0\' ,I! 'lf,"'"

1:::L('I,.r .. o.:�' '\\ll"rIlt1n rvU\\HO Ramop. 211"

IP"'t,» i':tI'I\"Jl/t : U7. - 1""1\' .'{'t-fi�

llR. S!\Mun FONSECA
::IRURGIÀO.OENTIST.A

Preparo de covid(ldc� Dela alto vel,>cidode.
SOROr!'J AIROTOR S. $. Vl,,'HITE

Kodiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerónimo Coelho 16 -

1 ° andor - Fone 2225
F�dusivomcnte com horas marca0.,.'

---- ..�------

-DR. OCTACllIO DE ARAUJO
CIRURGI,�O DENTISTA

CIRURGIÃO DENTISTA

Pl'Ofes,:or 0:1. F<lI'II'daoe de Odol1to!,�"il

Rua: Gerônir:"!o COt"iho - 325 - Sala 10-1 -

esquina Virlal R:lmo�

DR. HOLDEMAB O.
D:t:MENEZES

Di'a. };VA B. S.
BICHLER

Formado pela Escola d
i,rfedicina e Ciruq:!ia do Rio

df.. Janeiro. Ex-In temo do

Hosp!tal dn Cambôa - Da

Halernldadc Clara Bm;
l':lum _ Da Maternidade
!>.Iàe-Pobre.

'Especialidade: DOENÇAS
:1E SENHORAS - PARTO
_ CIRURGIA.

MJi:DICA
CUNICA DE SENHOKAS

E CRIANÇAS
Atflnde diariamente:
Das 14,00 as 18,UO horas.
":;onsultór:;:>' Rua CeI.
Pe::ro remoro. 1553

- E"trpjto _

OUÇA M
Vende-se

Tôdos às Quintos-feiras, os 21 horas, RÁDIO ANI.

VENDE-SE A CASA DA
RUA NUNES MACHADO
20

•

TRA.TAR PELO FONE,
TA GARIBALDl apresento o suo novo atração "A 3447.

HORA DO LAR", em novo produção de Mário Dias.

VENDE-SE LOTEtom a patrocínio da organização PREVIDENCIA

DO LAR.
Vende·se Urrt lofe a rua

l'rh:;r.o S:llle-s,
.•
Area 405

metros.
Tnl!ar a nf:-t Frlifll' 3d',

:1'IIclt. 21 _ Fone 3145

'\'e!'�'t.t. ENDEREÇO

L/\I:\'H \ DAS lllCICLETAS, fic:L na Rua:

('rJll<:plhl'iro Mafra n,ll 15<1, de tIlll la(l<l a sua

flf'('('fin ri#': PEÇAS 1� ACESSÓnIOS, e do <lutl'<l �

6f':('ção de PINTURAS E CONCERTOS, -

��:3U1.

o Departamento Central de Compras (DCCl, de
contormtdode com o art. 11, item III, do regulamento ,
���7�:�!e��rf����t�or�On;�-i�5;2i�-(�1)/�:�'ezet���� ,

�� �l�ll�r,n�o�é�e (1:�:e 3��Po��tC:���;ê�ci�0��:b�i��-, '
nos condições abaixo. •

I _ OBJETO DA CONCORR!NCIA
AQ UI 5 I ç AO)

1 - automóvel de côr preto, tipo limousine,
fechado, capacidade para 5 (cinco) passageiros, mo

tor de, no mínimo, 90 Hp., colocado no parte dian
teira, porta-molas esooçoso, no porte traseiro

UNIDADE .. , . unidade Quantidade. . ... 1.
" - ESTIPULAÇOES

OS interessados deverõo apresentar os docu
mentos mencionolos o seguir:

1 - Proposta, em duas vias, seladas ambos
com Cr$ 2,00 de sé lo Estoduol e mais o Taxo de
Saúde de Cr$ 2,00 por fólho, em envelope fechado e

lacrado contenda:
o) designação do nome e endereço da firmo pro

ponente:
b) espectfícoçõo. a mais detalhado possível, ln

clusive morco do material o que se propõem forne-
cer'

I
,

c) preço unitório e global, com o expucoçôo de
que estõo ou nõo incluidos os desoezcs de impostos
taxas fretes, corretas, seguros, etc.;

�J) condições e proz'O de entrego da material na

local indicada: Diretoria de Terras e Colonização, à
Travesso Rotcljfjt s/N., nesta capital, onde será pro·
cedido a exam� poro recebimento;

e) declaroçõo de conhecimento e submi<;são às
normas dêste editol e do legislação referente o con

corréncios.
2 - Na porte externa da envelope contenedor·

da proposta deverào constar as seguintes dizeres:
CONCORRENClA PÚBLlCA N° 12 - (Aquisição de
um automóvel poro uso da Diretoria de Terras e Co
lonização).

3 - Em �nvelone sepomdo contendo os dizeres
do inciso anterior, alé�, do termo "DOCUMENTOS",
em caracteres bem destacados, as documentos cam·

probatórios de identidade e de idon�id�d�:
o) cerLidôo do registro no junto com:rciol ou

Diarlo Oficial ou certidõo do arquivamento dos d-:o·
cumentos comprobatórios do. constituiçõ..:l da socie
dGde;

b) Atestada de idoneidade, passado par B�nco
ali duas firmas de compr"'vcdo idoneido::le com�r

cial;
c) Prova de quitação com os Fazendas f::deral.

estadual e municipal;
d) Procuração, se fôr o coso, passado à pessao

representante do proponente à abertura dos pro
postas,

I
'4 _ Os documentos acima (ou parte dêles) po-

derr,o ser substituidos pela registro da firmo no Co
missão Central de Compras ou no Departamento
Central de Compras da' Estada de Santa Catarina.

5 - As propostas deverõo ser apresentados
em duas vias, corri rubrico dos proponentes em tódos
os pág/riOS, �Iodos no formo do item 1

6 - Os envelopes contendo proposta ou docu
mentas deverõo ser entregues no Departamento
Central de Compras, à Proço Loura Muller n. 2,
nesta capital, até os catorL� hor'Os do dia 6 (seis) de
dezembro do corrente ano, mediante re::ibo, que
mencionará doto e hora do rvcebimento, assinado
,")r funcionário do DCC.

7 - As propclitos serão abertos, ós quinze ho
ras do rr,:i!smo dia 6 (seis), par funciottários designo
dos pelo Presidente do D.C.C. e no presença das
proponentes ou seus representantes legais.

8 - Abertos os envzlopes, cada um dos inte
ressados tem a direito de opôr a suo rubrica nas ta
lhos das propostas dos demais concorrentes

9 - As propostas deverõo obedecer às condi·
ções estobelecidos- nêste edital, berr cr1"lO os exi
gências do Decreto n,o SF-25·08-61 J"l JL, oe 196 I,
e demais disposições estaduais e fedt"lois o respeit..:l
de concorrências.

III - JULGAMENTO
1 - Pelo Conlissão Julgadora, posteriormente,

seró declarado vencedor o proponente que oferecer:
o) menor preço, considerando-se bonificações,

impostas e d-�spesos;
b) mell,o( t:> conáiçues de pagamento;
c) melhores condições de entrega.

d) Em igualdade de condições, será dada prefe
rência o firmas estabelecidos no Estada.

e) Em coso de absoluto igualdade de proposto,
séró sorteado a vencedor

2 - A concorrência poderá s·er anulado, uma
vez que tenho sido preterido formalidade expresso·
mente exigido pelos referidos leis e que a omissõo
importe em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou
à moralidade do concorrência,

3 - A Comissõo Julgadora reservo-se o direito
de anular o concorrência, coso os propostas apre
sentadas nõo correspondam ao interêsse do Estado.

Florianópolis, 4 de novembro de 1961.
Hermes Justino Potrionovo

Presidente

Si Você, Chefe de famítio
penso nos presentes para a natal ENTÃO

ADQUIRA O MAIOR PRESENT(
25-11

Um presente que não quebro, nõo desvaloriza,
nõo estrago
Um presenl'e oue' crda dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir o ser a garanti0 do
seu futuro
- entrado apenas 10% - resto 60 mêses

Informacões, diiuiomente, no

A'Yenido 'do Jardim Atlôntico,
com o sr, Luiz Schweidson,

. ---.

SUCES�O A FESTA DA GAROTA RADAR DE CRleIUMA.'
ELEJTA ELCA DE OLIVEIRA - HOJE ESCOLHA DAI
GAROTA RADAR DE BRUSQUE •

rota Radar de Brusque. Na ocastâc ee I
"If'it:1 n Rainha dos Estudante>: df10IlPtl
�������� :'�;:;�te�� �:�����"fe�I��. Capital J

-x-x- •
Hoje, na cnurrnscarrn "Bh1illC'llflll"

�sal��:��:1.1�re�:ce�ãa:i::aa s:l���'��!cn(:�{"��'�'
Auutr.mte Luiz Clovis de Oliveira Comie'
do V Distrito Naval, que seguirá uar., ,

:�i�e�a g�!�:���'Ad:A���ta e�:(I�!rga;�� ���:r� J��n:����ánop:,:��:i:O dci�m��!1 dr� •
oueíe Mnniciplu com os dinâmicos jo- dia tl'inLa, no Alte. Jurnndh- dn CO;1 •
vens: Wa!{li!' nesse: Magno ocbcruoto MUli,\·. O Colunista agrnder-e fi gr-m .•�:. �\��n���-ti;����iÕ:SS::gi�o������ ês- Ioaa do comite,_ x _ x _ •

_ -x-x_ vem Bonassís, festrjnr:í. "nívor" 11._
III Fran�a�!:��,n�ar�ta b�:i�:I'Mda:i�Ub��.��a �:���,�a-relra, Antecipo minhas fp; pl •

rcz a cerimônia simbólica <in Faix:l. à _ x _ x _ •
, Garota Radar de cnctumu Elgn de Oti- Hoje, na Confeitaria Plaza. o 0110'
, ;::�.:' ���a�a:l�����o éR:::�I(�a �f;l:;�;!����; .������;�I��I�;� u��t::�e!:I:.���}�en;�I�:'I�a�n�;'�"_• brindes pal'll a Garota Radm eleita. vad:1s na "Continental';. •
• -x-x� -x-x- J
•. sent�u �:�lu�:lt�;ni�i��1 "��o!�,l�r�:� S�I!�::� cc. ;�:S��on�e�:;� ��ov���:I;:���. P.11] •
• 50 e hoje, no Clube 12 de Agosto, icll'm.. -x-x-

• �� ( �:�;�ii:�� �Pl��e���'��oo������I�h���:I)1:� Rcccbl do Cmnista Soci:l1 Scbasl 'ft ,
• Banos, que hoje. estâ trocando de id>lCE

Reis de Itajai o nome da Senhora �:Jc.,
� '���;�ni;:r�/���i�!P�:t:��n�\'��� !1l�1�'-'
• Entre os presentes na Sociedadé sa rE'sldência de praia do casal Industl'::\l,

Mampitllba, - destaco -:-
Sr e Sra Vic- C:1.rlos .fEmengar�) Renau,�' ela

..

a Pl'I._: ��: s:::;�o�;�;IOe �'i:h�:r� �.a�h�l;.� S�,.� �l:��;: (::�d:ln�;ç�lS;�l dL�:jeT;:;�!'ie a�)�l�: _
• ��:7,Ci:��m�:��I�nt�r�e�1�:n�l�h:r��;:�� (" treze casais. Este será o elegantísslm '_
, Lucia Francnlaccl; SI' ASdrubal Mcn':.:;

acontecimento �c�a��o�no. •
, Sr Julio Bergle; Sr SI'a Vaimor Bel" Serão padrinhos de Casamento do •
• ��:��: ����:�elle�a!::;ii{:��� R:\�:� �:Sl�;� noivo; Terezinha Gonzaga e Dr. Mi�\1. '.
'lena Vieim, Sa!etO Garb(':lol0. L�nJ ��i�X ;��hz�;; a'��r��:�!;�����va���' �1�1':.
.' ::I'ema, Nacll M:l.l'tineli. MlLria Incz RuI"· Sm AI'! Cunha; Sr Osvai-lo Simões Cnr •

zel de Almeida. r-I-'al'ia do Carmo Nc- I'l!U e L:luru Simões Corrêa; Alice pt> •, ves, Adorallce da Rosa, MarIa HeiCl:a treili e Dr Adernar Gonzaga' SI' e SI'l)

, CI'f:ma. Mlriam Luz; Dr. Helclo e Regl- Vai�r NOV�grod: Sr e Sra De�. Ivo GUj.'
naldo Guilherme. Ihon Pel'ei!'a de Melo. P/noivo: Sr e S�', ,: O COll1njstn��I:d:� a escolh�d'l d� ��.iZ :�:'�i1�:u�a�:r��:l����� ��..1:��;�r;'_

• ts.imp:' ',"I '" desth�ta sr:t:ledade Cl'iClU- Jorge Boabaid; Sr e Sra Carlos BonlJairl •
�:�:��I��i�:IP;.����t�a�o:r d:�������::�� �:����h; ���lxM:Sstnt��.IOe S��:�;An�:nl1),
gressista Capital do Carvào. Jos(t Boabnld; Sr e Sra Ibrnhin Boah!1i.1 •

Hoje. no C,. A .. aconteCC1::i. _

\Illlt 'i .. G': Sr e $ra Osni _Rarrs, Os do I'ellp:jo.�) pu-."i'lmentada Soll'ee, para a elelçuo d,! G<�_ bllquei na edlcao do dia 22 p.p.
-- ... .. 'U.__ .... , _

GRaNDE· Nota
CONCURSO

ournta-rerra, foi realizada com su

cesse a festa da Garota Radar de Crtctu,
ma na So'Icdndc Recreativa Mnmpitu
ba. Elga de onvetm. foi eleita por uma
comissão de sete membros: Sra. DepII.
tado adernar Ghisl: Sra. Ciro Bacher-
Sra. Abilio Paulo; Sra. Dr, Sebastí âc
Campos; Srtn. ouésra Corrêa; Dr. Eloi
Martignago: Dr. Nelson Alexandrino E

Srta. Katln Broleis. A festa foi promovl-

Em nossa ediçõo de ontem, por um lapso invo·
luntário de nosso porte, inserimos o artigo I� de 110S
so mais recenle colaboradora, subordinado 00 título
"Noto de Redação, quando o certa seria: "O Númer�
Nove." ""11>:."1Eis ai, portanto, o retificoçõo, com os nossos ex·

COLUNA
CATÓLICA

IMPORTANTE: COMSTRUÇÕES
As pess60s qUI! podem obte, empréstimo da.::
Autarquias ou Cajxo Econômico, terão facilI
dades de obter, mediante prévio combinação,
rrontomente, o títudo de propriedade �efirU
t'vo;,afim d�,pP4.e{em iniciar a-cons rllÇ.aa,

RELAÇAo DOS SORTEADO$
DA Sf'MMJA.·

1 I�OI,A 1>1-: FUTlmOI� _

Tánia Dallr.gl'Rve Góes _

R. Rccha Pombo, 251 _

CORITIBA I PA)
J nrH,,\ II,,; FI)'I'I-:OOI. _

Luiz R;rll1o� _ R. Peixoto
Gomide. 894 _ CAPI'l'AL

I BOLA m; vOl.u�y _

Marco Fâbio VJIlc,) _. R.

PHdre Rapo>,o, 595 _ CA
PITAL I Mo()ca 1

1 BOLA DE VOJ,LEY _

Car1osMoiott! - Alamel!a
Ponta Delgada, 115 ....:.. CA
PITAL IV. Qlimplal

1 ,lOGO UE CANt-:TM; _

Sandra Aparecida Rua
M:lria Marcolina. 349 _

CAPITAL
1 Pi\R DE PATINS_

Luiz Antonio de Paula _

R. Manoel Zeferino 'Je

Paula, 318 - IGARAPAV!\.
(SP)
I RELomo DF. PUI"Sr:

Gilberto Lauzi - R. 15 de
Novembro, 93 _ CR.<\Vr

NHOS (SP)
1 MAQUINA FO'rOGRA·

nCA - Ademir Lopes Bo
are" _ R. Vicente ele Cal'
valho. 40 - SOROCABA
(SP)

1 'IRE1\[ l�I.t:;'l'HlCO
JO!lé Carlos Gonçalves _

R. Cornélio Procópio (PA'
I BICICLETA CALaI _

Talma TereSa Ciarrochi _

R. AlfredO Franco, 119 _

LIMEIR '\ (SP)
t;RANDE ('ON('UnSO

PTN·PONG
São PHU'O. l!1 de nov..mbr::l
d(' 1961

UMA PROMOçAO DOS
-

DELICIOSOS CHICLES DE BOlA

9191G·ItQNG'
CQr.lPfiNIIIA mmEIRA
HOmnnL� fl.O EiRÀ·

HOJE A CIDADE PRESTARA' SUA
HOMENAGEM A SANTA CATARINA
Comemora-se hoje as festiviàe.-

fi
des de Santa Catarilla. Virgem e

Martir, excelsa Padroeira do Estado
..

que leva o seu nome, e da. Arquidlo· 6

cese de Florianópolis. O Estado ren·

de as suas homenagens, pelo feriado
Estadual, instituido por decreto-lei.
de 12-7-1938. e n Arquidiocese !;.rl .

.

buta a sua veneração com um solene ,.,.

PonLlflcal e a grandiosa Procissão com a imagem da Sal'·
ta da Qual participarão todas as entidades e associaçõcs
leligiosas, colegios. clero e as mais altas autoridades ci·
vb; e mliltares.

Santa Catarina era natural de Alexandria e sofn'lI
1,1'11t:llo no tempo do imperador Maximillano, no llno :110
Era uma jovem cristã de 18 anos, multo instruida ll[l�

coisas d:l filosofia religião. No ardor das suas convlrçi'ír-s
religIosas tE'ria convencidO do erro e convertido ao (']'ls�
tianlsmo num grupo de sâbios que o Imperador propo.�lta
damente escolhera para a perverter a reconduzir ao culto
dos ídolos. Depois de flagelada meteram-na numa roda
de navalhas (instrumento de martirlOI. Porém esla. ao

� "r,tacto com o corpo virginal da santa, qU())"O\1->;('; I>

S:lntn Catarina em segUida foi decapitada. Rc?,a umn

tr:ldi<'::10 que o corpo da santa foi colocado, milagrosa
mcnte, pelos anjos no altar do Monte Sinal.

Que Santa Catarina, lã dos Céus, junto ao trono de Dell�,
interceda pelo nosso Estado que mais do que nunca n"

cesslta da sua valiosissima proteção.. ·".I,�J
A Procissão de Santa catal'lna sairá de sua C:l3a,

onde percorrerá várias ruas de nossa. Capital, a missa

solene será rezada pelo nosso Arcebispo Metropolttano
D, JO:l.CIUlm D. de Oliveira, ás 10 horaa da. man'hã. que
p--etcer G'-apresen ará.. um, boIÜ.to' . .&elma"•

.....:.L..�, _
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NATAL
FRIGIDAIRE

Plano Especial Apresentado pelo
MAGAZINE HOEPC'KE'

Somente em
.
Dezenl ro

para adquirir a sua

RIG

E Seja Oual Fôr o Modêlo de SUB

(onvcniência, Em HOEPCKE·Maqazine
. V. Compra a Sua Frigidaire, com

'!' Kprovação, Imediata do Crédito I
* Garantia de 5 Anos!
* Assldêncla Dom! ciliar

Permanente!

Agora em 6 modelos liderados pela

pequena e jeitoS8.n vale
mais e custa me OS!

Compatta
NUNCA CUSTOU TÃO POUCO

UM REFRIGERADOR
� . '.'_ .

TIO 'PíRffi,JQ
.__,__.�,-,1

-:-----!I!d
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NO SETOR

ESPORTIVO

47 ANOS DE LABOTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

auadrangular� I/Walter lange" poderá ser decidido amanhã
Ayaí será campeão�lbaslando.lhe um empate contra o Paula Ramos - F gueirense x Atlético, o prélio complementar - No estádio do Figueirense
os dOl's proml'ssores embales Lange". AmbOs_ se�ão efe- calfla�o no Es�r�ito. juntOS do

_ Av�j e
.

Pa�lu pugna deverão pr.oporcio- gueirense por lxO e o tn�
• tuadas amanhá a tarde, Serão adversanos. no eu Ramos aquele Iídar mvicto nar as duas equlpe� qUe calor levando n melhor

Dois promissores' emba- dada do sensacional 'ror- no excelente gramado do contra inicial, marcado e êste vice-líder ao lado
'

sobre o Atlético, pelo mes

cs constituem' a últinia ro nela Quadrangular "Walter estádio do Figueirense, lo para as 14 horas, os cou- do Figueirense: Grande domingo pusseoo, vence- mo escore.

êâiiii'-ilf�[Q�iiõ-�õ�ôê-iôâjslmjõrlãõie'�i-rô�à�õ�:�=���;,:����;�Estadual ,de :Futebp! �rp��guirá, a�al hã com mais três encon!�os - Disp,o� los os c,a�ienses,a Paula Ramos .: �,��'�i:' ��:!�:�,.:I:�
quebrar a myencibllldadél�ld6lidér,'L Carlos Renaux x Marclho, em lIaJal, e Amenca x Ohm· lid�:�,�I�d�am�� ST;;":i�� �o:e,�",�:o:,:�'�I:�a"�: •

i 81' II' �,�UJ�,�·,,"I' "

,
.

I
cou;a com uma peq:J�ll;l njarú atê atnmenau. alide Quadrangular Ue fUtebOl,l 80 Campeão do Torneio

p CO, em
,

umen� r �S ��,���I$ ;ie�C�n ros. �spcran,:a. o Mnrcitlo D1al' ng.CJ:ádio da Balxada C:-; de suHi.'1, merce �U� vlto-, oaataneo QUe o quadro a!

PI'usseguil'â- lia tarde- dl� a ��aHzi\l<ãv' UI< �I.'+i�\' �.rt,;ci PIN<.WI'I\ol QlJER t\CAU,Ut J('g[\udo em sua
.

CH!;U, !,lll �ál·3. cancro combate 'v);) ria quarta feira sõccc o·�� 1 v�:;:i(;�t., obtenhn Um em-
.

amanhã r, t.�mpeonato C�, enC'Olllrc)H.lbo·i:Üô:.h:Ii.�$tv :JjU COM A ft'l.,:ENúIBILUJADE maioria das vêeos se CiP·C lím:;,�co Que cpes 1\ sensa- catuvn, por 2xl, numa 1"8 1 p,�r(>m Os tncoiores

tanuc.e,e de Futebol: (:01,: 11 '.lI
f '. � ":':, "f) )iE'fROPOL Isenta mal, nascendo, dai clona! goleada que "ofl'e(\ leju que agradoll PlcI'W, r 0,1 de Fora, campo

q- t' i ,1,1'",+ !5á1ro " esr-t. uma pequena e)\pel'�nç" diante do Metr.opol, esre- mente aos aflcciuoo.<i'JJ .i; :}o;;> d, Cidade, mesmo re-

-1 (;Iy IJ '�I'< oi ;'",1' h" ...,; ...c.d. o Caxla,;. a vi de que � oCarll�s dRenam: �: ;:ra��:u�e�:;,.��:��:.�- esporte s.noníste. • ��nt����'1; P�d���� al;���'It 1']';),<;; prol! -

:li�. '(,�",�:!!�poio��1I t��� ��ssaes:��r d: emViC�_Lit;I,�: Duélo ql\e.�ÇI,ev�rá trans- m�ce;r:�r�a;a J�;: l,�::)���=, -tcançar uma grande v '0
...) �i'�Mjtf:Mt��:��1'�;:',I�,�, seus dominios ao clube da Quadros prováveis: M. correr eq_u111or»:do, pois é dores e Sablno ;)arfl 0"_ �b.1 forçando, assim :-. l·e·

gundo':·'plail.b;' ap<,.l'ec,;·,· "Manchester" 'Por 4;'\:0, nu Dias: Zé Carlos; Antoni- desejo tnmbem dó elubeç'a vencidos. Alinharam 0'-; e-' anzacâo de Jogos de..:\�lvos

�:je��o ;;�l�i;i��v;�::,����;= ���it;�:� :t�.�:i�t� ���l�� l����U���) e :o��:II:, R�I��'� :b:I��:�,P:i::�dO ��n�:;= ��:���tuiÇ�:�: ;:a�l:gU<l���tI ��;�eseo� F���:�re����l(:�!��'�
lo:;i�eniluXt No jógo innls Ia oportunidade afigurava- Ldésio; Aquiles, Odilon e se na a.t�l�d posição. mos; Cláudio J. M.H'tins,_ sar pelo tricolor eS�,71::tt'11 MIRINHO, um dos esteío,

� f��d�,a e��d��\�me�;:�ir�� se T���:�iadi�ic�e�:;�fll��u ;;:�111�; ;el�e����l�ãOMcOS�� tiv��t��e {�c:e��s p���s!�= w�so��i���a��:co�e;��on� se. da retaguarda avalauu

Iímpíco e América. oe enContrar o cnmínno rreíc: Sardo e Badinhq; ouur uma boa arrecadação Borges, Heraldo i': Sacíuo. _ 1

�� �t17ge:�:�e��� :�� �;tr;:�!'ir��=ei�ln��lt���:' za�:��s, G�!�7:,iC�:ilsO�a � �c�:�����ge: !�t�;�fr;�: Segue hoje para Joinville o

�.���Ué�: prognóstico de :ao p��r��l_venceu Q Amén �i���, �:��� e D::::ii:���; �: A��:��aT:!�::�o1� �� pres;,denle tiamillon Beneta
Amanhã o Pinguim dese Risada e Miltinho, Améri no, o Paula. Ramo., C{ljPU O presidente da FCFS;, '

Q certame vem "trainJo

),l., além de se vingar da- MiE'KICA JOGARA' N.\ Cil: Gaulke; Nilton, Béco e 1 pp. Caravana com 2, Bc deSPortista HamUton Oei'- a atencão do publico da

r,\lde révés contar a série =BAIXADA :sgEltANOO lbraim; Bíbi e Celsu; Tlte caluva cam 3 e Atlético reta, deverâ viajar aiJl- "Manchester" catarinen;e

de jogos invictos que vem :I\IANTER A POSlÇ.l'\O Daniel Dldi, Euclides e Zé >cm u1tim{l. da hoje para Jolnville iI- Também oe Santo Ama'
mantendo o CAÇULA OJ- zinhoO. No turno venceu o fim de assistir -a:i partia,ls 1'0 <) Presidente Berrei..

OANTE e, cOllsequcnw- A equipe do Amé-rica vi M. Dias por 3x2. do certame catarlnense de re�ebeu amivel Convite P

�j�:tccn:�es ;\:lu��:CI�� Jogos de hoje e de amanhã Allético o novo futebol ele salào. E�lar.lo ��d:.�al��ci�:�·�u�:I�a���ti�
�: �:I�ig:l��a�:o;ci:ãc�u�; CAMPEONATO PAULISTA clube de HéUnho ,'��C:i���> :aau�:��ll,lO�c� G�au(�:qu��e fl�·l��s�:rod��).,
{itulo, Será um cotejo lle !lr,a Cruz de Palhoça, Ame

b�s predicados técniC'l3, Botofogo x Carintions Depois de ulgum:l::í qc- JOinvllle e Jac'l;:é

em que ,o Clube dos minê't Esportivo x Portuguesa de Desportos leumas peja Contratação
,.ros tem. sua condiçã,o dq Jabaquara x Noroeste do jovelU dla!:ltç!i'é I}-W\�,ho
t�:��\o �r���te' ame.\-I ����r�iia7 �rS��t::J .. -�,_- �re��a:il�J�t:tr�b\?�t&�:

Quadll9!? p,:o:yá,vei� :' M�- Portugueso.,.)am,::.ro x Palmeiras CO que desejavam (li 'joga
�ropbtl:!iRube1\ii.:"'renêpte; ddr, _.fiil�,nt!C ficou ys.!.
FluziO, e Wal{'e.l'I,!O\Sa):>�á C CAMPEONATO CARIOCA sentado (J �ngre:<;o Jo b9�

'tr!M�j�á����Ci�; D�� Flamengo x Botafogo ����ne��eC��ee dc��;êt��
,�,��:'�b:��eh;��u::�: ��:;En��:����t,��õo mi �ov:�,:'c:'�h���o 'lu

�;�, ���:!�oho�o�,ri��� ��ln�:il.:e���:l�Og::�\;el�
nrar ,e Pac", CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE orientação de WaJwr' 1\11',.

fra.

E:;{.éve reunido outel11 :i

noile, na i;e(� da FCF. o

Dcpartame�1to Técnico 'da

��t������ft�1t�����1b��
rnas dbs $aM.os. Na �asl
âb foi empossado o nOvo

secre:ário do ('loepartamen
to 1I0SSQ companheiro Gil

be�to Nallas,'Comt:'(r�
ranl vários ápitadore-s, in

cluslve os qulit s,e achavãm
iúastados' e 'ln�is algum.. 1 I)
candldmt;os. 9ue iniciarão Hoje à noHe na. cancha
aulas 'têcnícas e teóricas. da A. A. Barriga v�dc,
Na proxima semana scrâ. sensaCional partida inter

indica'do o Professor de mlln�cipal, em homenaZem

�b�!��;��:, ul1�O:�i:::::r:� :1q������0 ':lt��taR�;; Com reduzidas chance�

sr. lotando RQdrigueJ> .. �
nlilós da Ilha" da A. A. B. de vitória, o Carlos RelU-

Como se n<lta, o �ep�i:- V,,'e "Tomara· que Caia". ux eslará ellfrentando, ém

menta de ârb�tr.o�, esta.! a cEtmpeão estadll;al de 1960, ,�jaipa�d�ar���os d���::
��:a á;�����:��ac�:�it:�: ��;t��� ���i���a,p:r�Q;�!� dnr 'aO clube de Brusquz

que doravq.utEj tudQ trafli!t �}'lilgeado oferecertt artlst1cô ���I�:��S opo����e n�rte��Jo��
corra num"'�ima de ..a�- tr,ofé.u. o Barriga Verd� 6

zude e cod1jJeensã,q.:� � tri�ampeão da �at1c, � _

ViaJ'arrMrâlllumenàu O presidente Flilebol Varzeano
"",.� i.'nLIONA'RIOS x c. A.

da F A·e ,In BIGUAÇU
, ,.

���:��nl�� ��ão �i:U::�
dúntos do Milionãrios do
;Estreito. e do Biguaçu lo
cal. FaCe ao eauJUbrio de

fôrças e levan-do-se em

cOnta a camnanh� � a-'11
bos OS conjuntos na var

Zea, o confronto deverã
agrü(]ar plenamente ator
cida que comparecer ao
estadio do BlgUaçu A. C.

SABIA' _ O crack conte

rrâneo deverá. mais uma

vez formar na retasuarda
mflllt.rilP'ollsta.

Gi,lberlo Niihas,
nôyo secretário
do D, T.

Em palestra com a .re�

portagem o Presidente da

FAC, desportista Ody Va

rella, informou que )'a

::;emana vindoura Vla�r,1.
para Blomcnall, a fin: da

verificar pes.soalmentc o,;

estadios onde deveráo sei'

realizadas as prOv'4ls do

campeonato Estadual de

,;)

Soirée no Figuei·
rense
o ]'Iglleirense F. C. vIe

rccerá. hoje, à node, c(,m

inicio as 22 hoas mais
uma animada soi;ee aOs

as�c1ados.e collvidaaos
Regularmente o clube alvt
ncgro realiza :;oirée e do

nlingueiras aos "cu;; ali�

!:iocladus, visando lll)slõL

o Lateral Manoel
Poderá ingressar
no Atlético

COntinu'J em grande mo

vimenl-açiio a diretoria do
C. A. Catarinense, visando
cnnlra.tar jogadores para

a teLnjX>taua dEI 1962. Ago
ra os olhares do menteres
aLletieanos reciLir:tm em

Mauoel, lateral esquerdo do
P�ula Ramos, liá algum te

nlPo nfast;ldo d-Q elElOeo

plhclpal. Ma1)éc�;fOi 'convi

".ado �4t.I'.Qi.,tl'.��8ff'>lq:�·e�1,aJ?;t��ar;. d{!ve.rn iM�tJcbn{ra
�"i', �"!."\lU'. fI.' '["ndl,�.", P'i�l '� .. �liJ<it'1l'>res4'!j\trl\. iiI trol- (Iaa poS�l-
�1l1>llip''\;iM �Iq;'. "1111,<..t.h!ltó.· !

1'" I 'I '1' ....... ;,.- '.L,. _,."

Atiet.ismo. S,S. oc:c1urou ti.

reportagem que caso ,�lJ

constate a
'

lmpratiCablU,
daa", dos estádios locai!;" o

c.;c1.:...,r.<.l s ...ra mllstno rea-

1.::J:"::c �r.1. l<OSSJ. capital.
Déd::.ro-... tamt.em tamb(;nl
o :.Ito mentor da l'AC Que
sollclLO\� f,róVld_cl1c:at: Ji.L,�
toO ã. :f.:.Lá_, a fim de dis

persar ai; elementos Que,
_l'" '-_'.,..d.:l c:,'), r-:,:,itv, vem

ten'ando a,pedrejar e da_

nificaI:' instalações do Es ..

ti;�lO ,cSauta. Catarina·,
conforme ficou apurado
na noite de anteontem,
quando o zelador do está
dIo foi despertado por rui
dos de depredações e ten.
tativa de arrombamento.
Acreditamos que as me

didas de precaução contra
êstes maus element,os já
foram tollla.dw>�· à iUrl' 'dê

nft IClt.LIUJ::R RECJ-:PCIU
N/\RA' O CARLOS

RENAUX

AMI!;'RICA }". C. X
MONTE CASTELO

Encontro sensacional llC
lo certame vanzeano, deve
rão ploporc!:Onar aS equi
pes do A111erir:a de Barrei
ros e do Monte Castelo F.
c" ambos vicc-�dereS' do

Campébnato varZeallO de
futebol ,O jogo está OI11r

cada para. a tarde no E�.
tãdib Goroollêl Americo. A

renda deverá ser a maíÓr
do crUllpeona.to faco a gran

Marcilio Dias x Carlos Renoux
Metropol x Coxias
América x Olímpico

QUADRANGULAR "WALTER LANGUE"

Avoi x Paulo Ramos
Figueirense x Atlético

CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME BANDEIRANTE

l° - Santos F. C. - 4 p.p.
2° - Palmeiras - 10
3° -_ Ferroviôria, Porto Desportos - 16
40 - São Paulo - 17
5° - Guarani - 2\
6° - Carintians - 25
7° - Botafogo e 15 de Novembro - 27
8° - Comercial - 28
9° - Esportiva - 30
10° - Noroeste -- 32
J l° - Taubaté - 34
12° - Jabaquaro e Juventus - 37
13° - Portuguesa Santista 41
Artilheiro - Pelé - 37 gols, Peixinho - 21

Arrecadação: Cr$ 132.316,840,00
XXX

BASQUETEBOL:

, . Derrotando o Flumjnensc por 72 x S8 o C. R.
Flamengo fará com o mesmo Flumjnen�� umo parti
tida poro decidir o campeão da Zona Sul do Certa
me Guanabarino,

Em São Paulo o Sirio sagrou-se campeão paulis
ta 00 derrotar o Palmeiras por 63 x 55

�'PUbliCidade
��. • 1" em Sla, CaI,,;""

.�

Confecçã<l c ço.,servaçãio de painéis
em todo o Estado

Dois jogos entre

Guaraní e Atlético

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Je, é amanhã, no esládio do Figuei,.

o Campeonato Regional de
'I'. tismo ': I

'Jn h�OjC_. A alllanhã, sob o v�rdC. BOlls _lndices tê� .

"i'iatrocínio da FAC, ::;crá. II!'COt; devemo ul-':trc(."er,

l:r�"tadO o CampeQoato a fil\) de que a FAC possa

l�.ional de AtJeMs�lO,!lO devidamcnte apreciar os

;�s�adlo do> ,jguelrensc. melhores para. participa·
'Estarão em luta aUét.as rem oportunamente em

t�p' Figueirense, agora sob Blumenau do certame Es·

a orientação de José Baráo, ,tadua!.
lHo Caravana e do Barriga

Amanhã o Campeonato Estadual
de Vela

COlllO dOlnlngo estarí. Amanhã, na baia norte peão do Estado c O:;valdo
terminado o h'meio "\Vai dar-se-á a abertura oficial Nunes, vice-Campeão. Os
ter Lange", dire�oL'es do do Campeonato Estadual barcos em número de sete.
Guarani e Atlético ent.l'l.-

d! IVela, classe sh,arpie" pertencem ao Veleiros' da
ram em entenuimentos pa competição em que esta- Ilha (4) e Iate Clube 131.

::mqloi:u��I:�!�,S ;����l� rão em ação valores posi· PIONEIRO e "Kon Tikr

jando com isso não deixar �:aol'n,do� 's,oo'a'TaCO,V(!I�'i_ ccao��� são as grandes att'açõP..s

�e�!frianopoutano sem fú _,'"__
'

__

o d_o_e_"_ta_n_"_,_
UlTIMAS
Ao que o nossa reportagem soube, vem de so·

licitar demissão do cargo de membro do Conselho
Regional de Desportos o sr. General POI.do Vieira da
Rosa. Motivos porticurares levara o ilustre militar �

desportista o essa decisão que lamentamos profundu·
mente, porquonto Vieira da Rosa com seu afasto'
menta deixa uma làcuna dificil de preencher'l

XXX
A F, A. S. C. resolveu morcor o dia 17 de de

zembro paro o realôzasõo do último Regata li Aoima·
çõo", esperando contar com todos 05 clubes, visto que

R
,. . influiró bastonte na formaçõo das guarnições que

ogerro na mira irõo representá-Ia no Campeonato Brosileiro de Ro·
mo,

do Atlético. Jõo.ló marcodo pma\�r�x;mo mes, em dota O""
° Jovem a.lleca llail!ola a� do nâa revelada, a inauguração do piscina do Taba'

go�a a ser cobi_çad.) ..��r _ jara Tênis Clube, de BI .. -<>��u.
dOI;; clube:;, Avi.l] e AI.,l'tl- X X X -,----

co· Marcou a F A $ C poro os dios 7 C 8 de abril do
O Atleti.::o pr>;!t.ellde a próxin-� ano, em Joinville, a realização do Campeo'

���l��o;ce� e�:�\�iO���lll�: nato Estadual de Natação.

Os dois 111'�r.iden ter; �ã
se avistaram e <1 principio
os jOgos fi<�<lTam estabele
cidos para br,?"�.
O meia ur:nac!,}r Ro)g(�rj.o

uma das gl';:ttlj,)S levü1a

Çõcs do !u��bol am:,dor
que foi rcvda lo pele São
Paulo F. C. encomr<,-:>e
na mira nO C. A. Catarl-
nense.

Rogério, t.odavla, ainda
ná{) respondeu à consulta Avai - O - Avaj - O _ AvQi

AVAIANO: SEJA S6C10 DO CLU�E
DO SEU CORAÇÃO, UMA DAS GLO
RIAS DO FUTEBOL CATARltoIENSE
(,9 vêzes campecio do I: todo e 18 >In

7.CS do' Ct::!pitl:!!)
A"e�·=- ti �
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"S.-IRADOR DE PÓ ARNO

Sucção superpotente - 7 acessórios pnro
'odes ce serviços I E agora - com O ccr-

1\: , a • facilito o limpezn elo ema!

BARBEADOR ELÉTRICO ARNO
Pura fazer qualquer lipo de barbo!
Barbeio sem irritar o pele, com moj�

rapidez. ccnfôrtc e perfeição.

"ENTILADOR -CIRCULADO R
ARNO _ Osc;IClnle,s;lenç;o�o. po
lente. funciono em vários posiçôes.
� velocldndes.

ENCE!!: ADrl� A NOVA ARNO. Duplo
hoste ... éuplc firmeza! Com 1 só escovo.
msco, espalho (1 cera, encero, lustra e dó
hnlhu sem nereseídc-te de trocar escõvcs,

MOTOR ARNO PI MÁQUINA DE
COSTURA _ Velocidade regulável.
Adopto se o tõdcs os méqulncs, farol

perc nomtnor o Mea do unulhc

o proprietório de um ooooço!o publicou o seguinte
anúncio no imprenso: "Meu papagaio fugiu. Apelo
poro O hcnestidode de quem. o achou, poro que me

devolvo o passara que é de esttmocõo. emboro ames

mo talvez o chorr > (1,.. "ccnothc". palavra que êle sa

be pronunciar melhor,"
-.

, I , lJI14fj,_

E';'iI Caton, um gigant a de 2,15 m. de altura e cce

trabalho num circo, pediu a todos os gigantes poro
se reunirem o fim de conseguirem que, em rodes os

cidades maiores, ,s hoteis tenham, pelo menos, um-r

COmo que sirvo para homens de mais de 2 m. dr; 01-
tUra,_

Maria �!.coIQn�) i.rmã do atriz Sofia Loren, e Roma
no �SOlim, filho menor do falecido ditador tosc!s-

:�-:e' ;ehv�:���:�a��e��,:e��� feOi;��oa�t:�t� :��
Contra-se atualments' na Vila Mu�solin� em, Riccir-i,
Perto de Forli n! ltdli�" onde '�esfde a Sro. Rochete

Mussolini, viuvoil(j(!f. OUae:L!.... � e .

.

�m prefddor .ê)lbrt�", ps �s' ctqu,e fiz:ssem peni
tencia, carreg�n�o cede, um o sua cruz Um homem

present�, chei;' 4 fê e muito, crente, tomou O conhe
selho ao pé da letra e, à saido, agarrou o mulher pe
los Costas e saiu com ela assim, dizendo: "Por mi�"

jó vou levando o rninha!"-

Verdades doce-om�o: "Também entre os

hon-,�ns hó mais cópias da que Çlriginais." "Mais se

mente depois de coçados e cr.tes de eleições_-" -

"Todos os problemas perdem de valor, os ooltttccs. cs
Científicos, os artísticos., quando scnti�os ur;:o �irnpl�s comichão ou 'o nervo de um dente. - O ,1:)

mel)') é o único ser vivo que pode ficar. vermelho
e que também o necessito" _ "Também o preglJiço
tem o sua rniS$ão cultural. Homens preguiçosos sã.-)
de _:,olor politico, porque nõo têm quedo pam revo

luçQO e golpes "_

'.

Sindicalo dos Condutores Aulonomos
de V.eículos RodoviáriosSINDICATO DOS EMPREGADOS EM

ESTABELECIMENTOS BANCA'RIOS, NO
ESTADO DE SANTA CATARINA

A presidência do Sindicato dos Condutores Autono
mos de Veiculo Rodoviário de Plur-íunópclis, leva ao co

nhecimento dos interessados que foi aprovado pelo SI.

np.I('!�nclo rio 'I'rnbnlho dp Santa ontcrtnn a proposta pn·
r-n a ('I(,v�I!;�i.(1 do Imposto sindical. d(' CrS 100,00, nnre,
('rS :WI),U().•\ part.Jr de jonetm ele mos. «onrormc oflrJ,)
11" aa-ae. {le 22-11-,1!)(iI,

A elevncuc do imposto slndícnl, auranjc O� scnutntes
munícipln:

�'lolian6-polis, Sàn João Batista, 'rtjucas, Btguacu,

��� ��::� ::�'�:�:�n��t: :�::art:r�l�o�:ie::st;�z�l�d������
Florianópolis 22 de novembro de 1961.

Vitalino Alexandre Pereira
Prestdente

o pcetQ!'�' sentiam-se felizes naqueles rnornen

tos de paz profunda, tão raros no agitaC:6 'vida de ho
je. A celta altura ela não se conteve e, suspirando,
murmura: "Ahl Quem fosse uma estréio!" ele: "Eu

gostaria que vocc fosse uma estrelo" Elo: "Oh, que
rido, como gosto de ouvi-lo. Isto é verdade?" l:I�:
"Sim. A estrêlo mais proxima estó a quase doze mt

lhões de quilómetros distol1te d? Terra"!

A um missionário no Interior Africano «preseo
tOLI se o chefe de uma tribo, de nome Gl.IruC;�I"u e dl7

"Mister Missionário, quero ser bctlsooc. Veio que tu

és bom e o que tu pregos nos agrado. Quero -er :ri.-,
tão e os meus seguirão o meu exemplo." Cl rmaaionc-

-

rio: "Grande Guruçuru, me satisfaz ouvir o oce di
zes. Mas, hó ,__Imo coisa que me to-oe-te t-ensor-te.
Além de tua mulher, vives com mais duas e isto não é
permitido no religião cristã". O chefe indicnc f.cou
triste e foi embora. Alguns dias após voltou rcdicnte
e diz 00 Missionário: "Fiz o que tu ex'çtsres. Agora
só tenho uma mulher. Posso sar bortsodo?" "E onde
estão as Outros duas?", perguntou o sacerdote. Guru
guru: "Mister Missionório, não tive coragem de mon

dó-los embora e por isso comi os duas",

Num ônibus em Londres um comissário de polí
cia viu quando dois passageiros se roubavam mutuo

rnervte, um tirou a carteiro do outro e ..r,-ce-verso.
Prendeu os dois e, pare motor castigo, ficaram presos
no mesmo cela!

Um preguiçoso para outro: "As vêzes me r;ansa

de estar tonto tempo sem fazer nado e então -ne dei-
to paro descansar"

Confidencialmente; um amigo o outro: "Minha
M�lher nunca encontro o meu dinheiro, porque eu o

guardo nos colccs que estão poro remendo- !"

Um recorde estranho: A Sra. Sondy Pitowski, re

sidente em Novo Iorque, de origem polonesa, deu à
luz um meni.to. Até aí nada de original. Mos é que o

recem-noscido é o quadragésimo oitavo menino do fa
mília Pitowski, que hó 130 anos, cosem com uuem

casarem, só tem filhos varões! Os meros ,:ientificos
ccnstoerom o caso de estrema roridode e expuc-un o

fote: como resultado de uma complicado comt.inoçóo
de elementos do quadro que compõe, no fado, o cha
mod.) '('i de hereditariedade.

ASSEMBl!IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL

No qual idade de Presidente em exercício do
Sindicoto dos Empregados em Estabelecimentos Ban
córíos. no Estado de Santa Catarina, convoco os Se
nbores Associodos poro assistirem a Assembléia Ge
rai Extrccrdinórto que será realizado na terçc-fetro
próximo, dia 28, no Sede Social do Associação Atlé
tico Banco do Brasil, sito ó Praça Pereira e Oliveira,
em primeira convocação às 19,30 horas e em sequn-

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

do e último convococõo às 20,00 horas, e com a se

guinte ELIXIR DE NOGUEIRA
ORDEM DO DIA: POSSE DA DIRETORIA ELEITA

PARA BiêNIO 1961/1963.
."-."",,,...

Florianópolis 23 de novembro de 1961.
� ,�.. A vendo. em t.odas as Farmácias.e Drogaria;,; do BrasU

Horry Corrêa, Presidente em Exercício
-------

"'-
�" ;I. , ..I"):.����T.....

,_.I.'_"

lWtrt1.�;' V,)..�",�W- -;F�

:;::- 'jt>·
'

r
�

DE

CA.E�

o GRANDF DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTA'l.ECB

lOTE S
VENDE-SE LOTES A

LONGO PR 1\7.0 SF.M .TU

nos,
TRATAR, nUA FF.LI'PE

SCIIMIDT 21 - ].0 Anrlftl'

PANSEXOL "F"
r'::,j!!Ic!C'r., tnsunctêucta

cvartana. obesidade ali ma

zrcza excessiva, per-turba
':o('s dn Idade C'I'ÍLic:'l, ,� ",.

.:as deficiências de ongf'm
(:laudtl1al' no mulher,

PANSEXOL "M"
arido e mulher estão sentidos no terraço, 90-

a��. h6t�_ brttl1ante O,céu P.9(�cia.,u�
rnQntdtii:Ie�v�ludo bordado com .brilhantes, comp .dizlo

____..
-, -, );;,t:_;/_ I) •

:''ci';{�#à'tij#t1ttlrti.��'.��'t. .•"'�-ill,.'='.:!:::f:�::�!!:::������������!�§:����:!������::_,,-;_

CARNEIRAS
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r a as, o
Dlb Cherem: Repele críticas ofensivas..... Lecian Slowlnski: Eesa Rural de Turvo

o deputado Antonio Almeida, no sessão de 21
do corrente requereu, no Assembléia Legislativo, com
tJpro.voção un6 nime, o cxp�diçõo de um telegrama 00

presidente do Banco do Brasil, sr. Ney GaIvão, solici
lo "do o instalação de uma agência daquele estcbe!e
ct-neete bancário em São Bento do Sul

Justificando a proposição, o líder do PSD cdlcn
tal! que naquela doto encontrava-se uma comissão
de industriais do refertco rncntcfpío em Brcsilto. tro
tordo do matéria, já aprovada quando apresentada
1',0 reunião dos çovemcdo.es. em Florior.ópolis. A
Aoênctc inclusive já tôrc criada por expediente do
então presidente Jânio Qccdros. reolçcrch, o credor
(1 -iecesstdode de que se l-utcle em Selo Bento do Sul,
oe uma representação do estobel ecimento boncór!o
cttc!ol, pois o crescimento do rnvnlclpto, bem corno
0<, vistnhos .estõo o reclamar tol medido. Pediu que o

.nensoçem fôsse coboqrcfodc, o fim de reforçar o

encontro da comissão referida com o sr. Nei', Cal
voo e também com o "pre-nler" Tcncrada Neves.
VERBA PARA MONU
MENTO A NEREU

O deputado Dlb Cher"
pai' ocasião da aPreciação
do prcíétc de sUa autoria
e do denutauo Ivo Montene

gro, Q.ue concede um mi

lhão de cruzeiros para. o.
monwnento a Nereu Ra

mos, nesta capital, citando
cxist.il' uma comls�ào en

carregada de leVaI' avan'te
fi idéia, nominando �eus

dirigentes, � adian�anrLo
que o Prdelto Valdcma)'
Vieil'U aut,f"lrizou I' cessão
do lerre11') fr.m;elro à ca

tcdral, pa;"'1, er<>câe. do mo

numento da Irrtlnde catarl

nense que perlustrou com
hOnra os !l:!lls altos car

gos da naçao. O 'depututlo
LUerte Rumo:;. Vieira, 11a

ocasião, decla::a ser JUst,1,
ti. homenagem qUe Floria
nópolis fazia a N-erêu, e

que Lajes já tomara essa
Iniciativa.
LIi.:CIAN SLOWINsKI:
TERRENO PARA CASA

RURAL DE TURVO

Barreto perdeu-se, falan
do.. Fci à tribuna para
atacar o prert:ito Helmutt
Pallgnbtar, de .rctíwme. Pe
10 n:e:;.lno e�tar calçando
a" rUaS de Joinville. E o

chefe do Executivo :,oln-

��twl�v��tu�:�s�, ;:���
'm0l,.prdeito.
vc� l���tadso :c:a���Çl<�I�
fUndada!; do' orador, lInr'
mando (!ue a modalidade
da cobrança do calçamen
to é a mesma qt1e vem

sendo llsadü. Pelol> �Hefeitos
ar.lteriores, i.nclusive ude- PeloOlstas. adiantando que
Joinville �em um grande
administrador.
DIB CHEREM REFVT1\

ACUSAÇõES DE F,

VIEGAS
o deputado Dib Cherelu,

na sesSão de 22 do corren
te, foi a tribuna paxa re

Pelir as acUsações que lhe
fizera, na sessão anterior,
o deputado Fernando Vh!
gas. Inicialmente disse ha-

Foi aprov.ado pl'oJê:O do ver recebido as criticas
deputado Leclan Slowin$.kl, com a serenidade e a tran
c (lue autoriza o Govêrno qullidade daqué'les que es

li receber cm. doação uina. tão em paZ com sua c'on-
area de tel'l'a em Turvo ciência.
para construção ela Cas� As palavras do parla-
RUral daquele llluniclpio, mf'ntar udellis�a foralU
iniciotiva pcla. Qual o re- r.lel'l:;iva:;, mordazes, r.:t'o"
presentalltc pessedista da- freada paixão política. com
quela localidade tem cn- Íl'cada paixão polvti!!l- COu
vidudo os malares eslorço$ tra as administrações "Oes

elll brcvc realidade com') sedh.tas de Flol'ianóPoli::l,
atcndlment.o da reivind:· Pelo que se com.. iderava
!ação justa, !lelo govern"L-

I
at.ingido, pois fÔra prefei

dor Celso Ramas. to lnterino. DisSe haver �!_
Foi aprovado, tambem, o do cposição e governo, 'em

pr(ljéto de origem gover- SUa vida püblica;.linanlfe.i-

d���e�Jt;la r��!�:��:l�.od�a� ::::ir� �i�l���a�
�notum tletr�pd pata-sdps�.. j.dàti� cPlaboralióra.1 di
ttU�áo de uni,. glnfl�io,' elli, I ;'b_dUflnfiltração, -

mas não
São Francisco do SUl; dois justlfldáva a oposiça.o qUe
terrenos -em Bom Jesus f; avilta, qUe p!.·oClll."a aUngiIl
Mantiqueira, munlClpio ,de colegas de parlamen"«},
São Joaquim, para COllstru Continuando, disse ha

I;.Uo de esloms c l'econher;en vel' exercido o- mandato de
{lo de uMlIdade pÚblica o prefeito com responsa1:ril.
Circulo Jolnvillent,e de 01'- dade, conciente da alh in-

quidóf.i1os, proJéto do vestidura, recebera inc:u!;i-
deputado Jota Gonçalves. VI< homenagemr da Càmara

JOTA GONÇALVES' R.I!.PE- Municipal, pur t.odos r.S
LE ATAQUES DO SR. T. seus componentes, Induzi
BARRETO AO PREFEITO ve dos da representaçao

FALLGATTER udenh;ta, o que m,IÍto o

Como de hã'";to, mais honrara. Não- havia Sl,\""

\lma vcz o der.ul,. .. do Tupy ridade na opOSiÇão lt:! xa-

Busca-Pés

taques, e a qunl 52 dl7. cc
laboradora. Contin'lar,c:.f"I,
disse haver Ceilo OpOSLÇd\l.
porém Jamais desmo'·�'.::

outro. Tc.davia, se LJs<;�

ronrado com a ascólha de

seu nome Para o l ".lL·:;!:O

eletivo, não temeria as ur-

rlor com a Prefeitura, {,\

tando, entre outras, a rc

lll{'delação 10 Mll'amaJ',
pavimentação da avee te

Mauro Ramos, protestava,
cOmu ja o naera na ses3�0
anterior, [untamente cor»
o depurado Ivo MOntene'
aro. contra a atirmatIva 00
er. F. Viegas, de que na

.administrações pesijedist.as

Ia t
Festejos Comemorativos
Fé e piedade assinalarõo, hoje, como de praxe, As varas do pnlio

os festejos ecmcmeeenvcs 00 dia de Santa Catarina, c�I'regad!L,; pelas nl�rt
virgem e mártir, padroeira do Arqu'diocese e do Es- simas Autor.dade.!l tI
todo. cíalmeuta convidadas.

Por Decreto-lei de 12 de julho de 1935, o dia Para a solene proc
de hoje e considerado feriado estoduol. convidam'se todos Os

Católico por excelência, o florianopolitono scf- e a !IopuluÇãO em ae
rá ós ruas em mosso poro reverencrcr o memória de- Sendo costume,
quela que tontos bençôos tem derramado sóbre este iuuíto louvável e pie
Estado. enfei'arPlll e irnam

O :;1'. Dom Joaquim Do- Abrigo de MenOres, COiéJ::J rem Os fiéis as ruas e
mingues de Oliveira, A�- cetunnenso, -CollSlreg:.l.çÔes ccnuas das cus ,'o em
c e bis p o MetropOlitano, Marlanal:l Masculinas, !I- cunstâncias semelhantes
Prelado nomesuco Assl�- mandades, Ordem 'rercen-, mesmo!<c pe,l� e ea
tente ao Solio r-cuturrctc, Mascdllna, Carro Tnc'Jf:lI,' par ocasião cn Pl'OC
n-a :'ublicar na imprensa Clero, Pálio, Bandas de de Santa Outa.Ina, glo
�'�";J o progrnma dos k - MÚ;jICa e PoV-O. sa Padroeiro. d,l A.rq
teJ'::s Pl'omovid')� ]ld.! T:!"rl- Antes da supra-mencí-j- cesa c do El>tado.
jn, Que C o se:;a:;·...o: nada hora as referidas As- NOTA; _ D.,o!:ejantlo

1 _ 'As 10 horas, SOlene sociações e entidades 5(; Arquidiocese ns"'ocin
Missa PontificiaJ, reunirão dentro e 110 adro prn'eerosamcnte ao

2 - As 16 hOras, Pra" da Cu.edral, aguarunmjo DA A(AO DE GRA(
císsàn com a imagem de Cada uma o lugar Que lhe 'que vem clUDol�anQu
Santa Catarina ll:lra :1 fõr reservado e competir Bras:! e H!)J'oveltando
qual ficam convocadas tõ- 110 préstito. grande concurso oe fie
da!:! as entidades e inst'- a pre�ença das mereu

tuiçóes catõliclls de��a Ca.
Cada éissociaçao deverá.

apl'esentar-8-e com 05 res·

pectlvos estandartes e di.:;
tlnUvos.
O pré:l�ilo desfilará con

tinua, lenta e ininterrup
tumente, I.-,to é, sem qual-_
quer parada nem interrup'
ção !la marcha, ao sinal do
Diretor.
Os fléis e fumilias qUe

não puderem aCompanhar
a Pl"('ci:\sào deve:'ão pOi:t<lr
�e IlOS passeios das ,'l\"�

do trajeto para assistIre'n
à sua p:l"sagem

O PI'éstJto ObedeCerá o

seguinte Itinerário; PraÇa
15 (lado do PaláciO), Ruas
Felipe Schm\:lt, Dcodot·o,
Vidal Ramos, Arcipreste
Paiva, Praça Pel'eira Oli
veira (lado do Ipase), Rua

Anita Ga!·ibaldi, Av. Hel'
eillo Lcz, Rua Fernando
Machado e Catedral.

na Prefeltul'a eram um

banda de; aventureiros, ete
vez 0:1'0') o exml'essão era

excesso de Iluguagem ue
um opositor obsecado e

virulento.
A bancada pegSedista so

lidarizou-se com o teôr do
discurse do l::I.eputado 9lP,
onerem. através das ma

ntresteções dos srs. Ivo
Rilvelra e Ant.,)nio Almei<Ja.
lideres,· do Governo e uo

PSD, respectivamente, na

���(9asa.
LIDERJ 00 GOVERNO· O
ObVEaNO E OS AUXI-

L�O�:tft;'ddr�E�1ilie?;�;
lídcr do Govêrno na 'Assem
bléia, tontesfalldo expre,i
�ôes do !SI'. Fernaad", Vie- Cruz proces8lonai, Grupo
ga� e AlbIno· Zeni; fe� Um de anjinhos, Colégio Cora·
l'clnto ccJnple-:o dos allJo- ção de Jesus, Asilo de Or
lias prcstados pelo gO\'er- fãS, Cruzadinhos, Cong)'e
�adol' �elso Ramps !las gações Marianas Fcrllllli-

�:�:��:irth"uthj��t:'l:l q�l: �:t�, A�:����::;o d�e �:::��:
munlciplRs,' � realça:J.-Io '\ Terezinha. Damas tlc C ... -

oolabc.ração do deputado ridade, Apostoiados da
Osny R�i, Secre!..áxio da Oranão, Ordem Tcrceh'a
Viação, tio Departametltn Feminina, Ação Catolica.

E"."u.lli�e N�.e"". f!p.
Secreta,{la ,«� lAgrIcultur'a, _

empregnn'ttol tratores, veí-

culos, Q�"Gedf!:ndo selllelJ- O ESTADOI�:' �:1��o ·,q�e c:�'��:ir�: De acordo com ti Bt.:. I .... i
dado 1)elo Chefe do Execu- tl� 12 de Julho (1,! ]938 o dia
tivo Que se deslocou p-!ll',\ de hoje e consider:.u:o !I��ia
a zona flagelada tão logo do estadual, motho purqu··
as ágUas começarem a ele- não daremos e"pt:!h\'ute em

Vltl'-se. O deputado 'Jota nossa Jtedação � Olicil:a.I>,
Gonçalves lamentou qllO o que nos impe�'c lie cir( 0-

alguns deputados da UDN la!' no dia de :\I.llanhit, "01-

Qulzcssem fazeI' polltlca tmdo no entanlo:1. circular

com tão trúglcos aconteçi- r.ol'malmontc lia Icr(:,�-lcj
,mentos.

pital que nela deverao tO
mar parte, desl.gnadameu
te pela seguinte forma e

nesta ordem:

rLO'��!�n�p�t;�,S���� �!e�?a'�eC,���rina
, 3.621 - CR$ 500.000,00 - Videira

I I .078 - ÇIR.$ 50.000,00 L !tajai
3.097 - CR$ 30.000,00 -'- He"rvai D'Oeste

I 6. 7B3 - CR$ 20.000,00 _ Rio do Sul
5.484 -'CR$ 10.000,00 - Florian<llpolis

i- EXTRAÇOES DO MIS DE DEZEMBRO DE 1961
DIA 1

9
15
22
29

CR$ 500.000,00
CR. 500.000,00
CRS 500.000,00
CR$ 1.500.000,00
CR$ BOO.OOO,OO

ROTEIRO: ..

dinâmico representai'l� ,]
Vale ci(l Itaj�ll.

Assembléia reverencia memória
de Cruz e Souza

No sessão de ontem, especialmente dedicado oe

culto do poeta simbolista catorinense João do Cruz,
Souza, discorrendo sôbre o vida e obro de tão grande
yulto do poesia nacional, usaram da palavra os de
putados Pedro Zimermonn, p�ro PSD, Walter Rous

senq pelo PTB e Mario Brusa pelo UDN. Em !lassa

�roxima edição, faremos um relato da se ..sõo co", o

que o Leg:slatiyo homenageou o ilustre filho de Flo

rianópolis.
.

II'! ••

o dia de hoje assina.la a pas�agelll do ,.niversál'io de
S. Santidade o Papa Joâo XXIII.

Pola passagem Ido aniversario d� Santo Padre
a Diocese ,je FI .. "r\Úl. ,1:s �0ndo como \.idt:o \ ;(':
ralo Mons. Frederico Hobold, no mes passad� distribuiu
a seguinte nota:

Pox uma felIz cOlIlcidêncla, Sua Santidade o Papa
João XXIII, gloriosamente reInante, completarâ o seu 80.0
aniversário natalício a 25 de novembro próximo, jus�a
mente quando se celebra a FestJ.vidade de Santa Catarina,
Virgem e Martir, Padroeira do Estado e da Arquidiocese.
Está, até, ai a parecer um novo elo que ainda mais une a

Arquidiocese à Pessoa do Pai Comum.
Prevendo, porém, o Santo Padre os festejos e as filiais

'jemonstrações de fé e de piedade que seriam celebradas
naCj"cla data, resolveu transferIr a homenagem, da Pes
soa para o Cargo; c que, portanto, em vez de 25 de no

ve�l.bro, se preferisse a de 4 do referido mês, universâ.rio

No jantal Je despedido, com :jue foi homena- a,a Sua Coroação.

geQdo o sr. Comandante do V. Distrito Na�ol, ulgul"'5 Naquele dIa, por sem dúvida, de tõdus as partes da

oradores, esquecidos do final idad.e do ógcpe, envere- Cf.istÍlndade chegarão até o Trono do sucessor de Pedro

daram pelos tricas e futricas da politica partidário, �.re.s�õcs dc regozijo pelo histórico acontecimento, c

sob a orientaçõo do UDN. napcapenas de regozijo, de irrestrita adesão aos seus al-

A gafe superciliou o ilustre homenageado, que
tas ensinamentos e Insubstituiveis .diretrizes. Haja visto

tinha 00 seu lado o eminente Chefe dv Judiciário. por exemplo, a legitima repercussão que por tôda a pur-

O d
.

b f I'f t' t r. ç\ 'te suscitou a recente e memorâvel Enciclica "Mate et

saproprio��s,ad�s��:t���' ��J1n(J ..

���nq�<::e a��fõ��02b'� Magistra", monumento que se compara e faz sequência

outro finalidade, a necessidati .... ti", urnc recomendo- as famosas "RerUlll Novarum" e Quadrageshno Anna".

çõo 00 deputado roivinho Laertt: Ramo.i Vieira: _
de Leão XIII e Pio XI.

"Extra puer, migite!" Nesse amor, nessa veneração, e muito particulnnuen-
xx xx xx te nessa obediêncIa por certo jamais se deixarâ vencer a

O sr. Brasília Celestino de Oliveira, .:om grond\,; nossa Arquidiocese. Seria, pelo menos, uma amorável co;--

algazarra do emissora udenista, à oportunidade, de- relõpondêncla as venerandas palavras de seu Augusto Au-

sencadeou violentissima componha contra i) sr. dr. tógrafo: "SALUS, BENEDICTIO, PAX", Saudação, Bênção
Juiz Eleitoral do 1 8.0 Zona _ Jooçabo. c Paz, com que, a 16 de maio do a.uo passado em inesque-

Final do estória: civel audiência, patern&.mente honrou a Arquidiocese.
"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Que os Revmo� srs. Vigários e demaIs Sacerdotes dio-

represenlaçõa contra a conduta funcional do Dr. cesanos, aS,:illll. seculuces como religiosos, queiram pro-

Nelson Konrad, Juiz Eleitoral do 18.0 Zona _ Joa- mover para aquela data, 4 de novembro, uma cruzada de

çaba - em que e representante o dr. Brosflio Ceies- orações e de sincera devoção e obediênoia para com o Che-

1"ino de Oliveira; resolv>em os Juizes do Tribunal Re- fe da Igreja cntre os fiéis que lhes foram confiados. E que

gional Eleitoral de Santo Catarina, por unanimidade ft elas todos se aliem "COR UNUM ET ANIMA UNA" (Mat.

de votos e acolhendo o parecer do exmo. St. dr. I-ra- 4,32), como se foram um só coração e uma só alma, _

curador Regional, Substituto, julgar impracedente o . :mostrando, de fato, que a Ig!eja Católica, nestes tempos
representoção c determinar o seu ARQUIVAMI:NTO, (Ie lncompreensào e de anarquia, é a l'epresentação da be-

Publique-se e registre-se. la imagem COJll que Oristo expressou a' essência da sua.
0---------,

Florianópolis, 24 de outubro de 1961, �gr j�: "U.NUM OVILE, ET UNUS PASTOR" (Jo. 10,16),
(as,s.) Iyo Guilhon P reiro de Mello, presiQe_nte, Ari
ereira-Oliveiro, r�;lol0r, Eucl}des de Ce�qL;';iro Cin

{i'o. 'Ielmo 'vi<;lH!l R.ib�irQ.j Yth.on Gam,� rl'f.S(l� Jo�.�.Y!il!�!'9�j�!,!�:,�2Bll!�� ..6, H� )w ". '�r ;;., .'-'..
,,� ..

'

zara alguém, e os 11J(,.lo..;
usados pelo Sr. Fermin.10
ViegaS vísavam tirar van

tagens e benenctcs p.urr i
coso Procurara sem,pre fa

zer o bem, pois nu poht!�a
deve havei' tolerância e

Mais adiante, diSSe que
a UDN, quando- Governo,
nunca se preOCUp01] com o

municipio, e isto o depu
tado tvo Montenegro dc

monst-ara, na se:>sao ante

rior. Observou haver pro

CUrado o gove"'D;ldo�" uvu-

(C071t. da I.a pâg.)
("Poema a Cruz e Souzu"};
um couto penetrante, "O

Morto", de SilveIra de Sou
za, autor de "O Vigia e a

Cidade"; Uma anâ.lise do
Prof. João Evangelista ca
tedrático de HIstória.' da
Arte da Faculdade de Filo
sofia de Universidade de
Santa Catarina a respeito

de "Mund Jr.; A Serieda
de do fazer e "() c�senno da
lllma"; e !.nalmente um

entrevista ele RUvelra Len
zi com o Prof. Henrique
S:cdle<.!k, Diretor da Fu-
1.1l1.t,dc de Direito rcfe
)'"ULtõl ii. .h;ducação � ao En
siuú. l!;H� ...on\,i.l.t.(í com ,,�
ellI'etores do jornal LiterlÍ.
j'io colhemo>; as seguilltes
Illforrha'iUCS c <iccJunlçoe,:i:

ciativa sincera de I!iVUI!�'lr
as letras e as artes de San
ta Catarina. Este -novo nu

mero é uma amoStra de �"a

nova fase, quando -Os S'�ll,

diretorcs, pletendem, >l

qualcluer prêço (' di:J.nt�
dos obstáCUlos, tirá-lo men

salmen:e, com regular1d".l_
de. Roteiro, acreditamos é
uma necessidade em no��o
meio cultural. Se temos
gente capacitada, se temos
o QUe divulgar, Roteiro 011
>(Iutro órgão qualquer no

gênero, deve existir".

PÉRICLES PRADE ("Tc
mos p('r obrigação retratnr
ao público nacional que
em San'a CatarillH existem
movimentos literários {Ic
alto valór cult.uraJ O.'; !ll
telectllais da Estado preci
savam de ·uma opol"tu:l�da
de para deOlollstnu"lm c

conteudo ,le !lcSSO pa,l"'
rnónio literário. RoteIro
será o >leict:lo dE:. no.'�:ls

'letras, o que por certo
deixarâ S. C. em órl5ita de

maior destaque na panora
ma brasileiro."

SILVEIRA DE SOUf;A ("O
desejo de \'ohtnbulr para a

litcratur".. de 110SS0 Estado
ê D. carJ.CtclS"tle&. essenCial
do ROl-t;.t:). i�Pi!""'t' d ....t; dI ...

flCUldad(:;;, dos imprevistos
velo 11. h,m", {j que"o:emons
tra h })e<>;swllldaQe de se

l.oder laZer algo de provei
toso para as letras eata"i-
llenSel:l". SILVEIRA LI!.:NZI
("ROTEIRO" é uma íl .. i- 1--======::-+

Um sr. Juca Independente, anticlerical dos

que detestam guardo-chuva, porque nele vê
uma bengala de botina, escreveu-nos, PÔ dias.
protestando contra o ida do Primeiro Ministro o

Roma, o fim de homenagear, em !lClT'e do G:r
vêrno Brasileiro, Suo Santidade, o Popa Joõ"
XXIII, ao enseja do passagem do s�u 80.0 c.ni·
versÔrio.

O Juca, inclUSIve, quis cobrar-ncs o J:reç::l
de uma jóia que o sr. Tancredo Neve'.> po:t.)U

Nodo vimos de censurável no gest.J, p'lrtido
do Govêrno de um pois em que o densidade do
populaçõo católico ê superior 080%.

A corta, por isso, :mcestou.
xx xx xx

Agora temos outro. Quer o sr. Aristót�les
Evangelista qU3 protestemos contra () rcota,nW'
to dos relações do 8rosil com Q RÚsl>ia. Tambêm
não topamos o sugestão. No Govêmo D�ltrQ, por
inspiraçõo norte-americano, a Brasil '·r..mpell eS

sas relações. Mos ... os United Stl)tes of Ame·
rica não romperem. Não, mesmo. E com() a (110'

tivação do época, poro o rompimento. fôsse o

unidade pan-omericona, o Argentino se propõe
o romper também, no dia seguinte 00 rompi
mento dos Stotes! E ficou negociando e nos 90-

�-zondo de bobocas!
Muito café brasileiro, bebido n05 sovieteS,

deu lucros fabulosos poro vários noções inlerme
diÔrias. Lucros que o produtor nõo teve.

Somos - já o dissemos - :)elo:; relcçóc$
com tout le monde. Se os outros "adem ter e

manter tais relações, por que tutelas p:oibitiv05
poro o Brasil?

Mas, ê cloro, dentro da formo que CdOltl(l1:
comêrcio, sim; comunismo, não!

Em matéria de regime e de ismos, jó noS
não basto a hibridismo?

Do exposto, sr. Evangelista, suo (.ar�a, nO

certo, na cesta, Estamos ficando craques em >/0-

leibol ...

educação política, e -esta é
a única maneira de se Ia

ser alguma colija C01.lcltI'U
tiva pura c país.
Quando prefeito, todo:>

os a�os ro-em aprOVa:--�';;
Pela Câmara Municipal in
clusive vetos, frisando ter
sido deséjo do sr. (õ'e:nar,
do Viegas atingir o orauor
inclusiVe em declaraçues �
emlgSÔra local, onde se re
feriu às próximas etetcoo .."
não havendo nenhll:l)l' 1''''_

laçâo entre um ass\.!n'.o e

níste. <to'tempo (lllf� ,I (lDN

tletinha nas :1'·io� o man

(O do E'i.t u::_' SçlldtCllldo
2 atenção 1,.1 u-e. PS p .o.e

mas uôentsias, porém a

burocracia dos ctretores de
departamentcs emperrou as

iniciativa,;, O governador
Celso Ramos estava reali
zando obras em Floriano

polis, ainda da parte do
convênio do govêl'no anf'e-

o ESTADO
o "'AIS ANTIGO DIAIIO Df SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS (Sábado}, 25 de NOWllI))t·O de .iD61

ar.iversário �n Santo ra�re
João XXiii
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