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Continua a luta entre forças da ONU e Katanga
--_

-=-------------------
--------,,----- ELIZABETHVILLE - KATANGA-

1.0 MINISTRb VISITA "SALÃO DO "'ontraJ.,nrUDdo,'ro's à!1 fSfll[!ldr!1 Conhecido Conferencista Paranaense 9 - URG, - As fôrças das Nações Unidas

, AUTOMOVEL"
li JlII li U qUUU li em Florianópolis em Katanga fizeram explodir hoje um depó-

e t t A� t t
silo de munícão katanguês, localizado a uns

em nllS lIn (I os rlllnen o J'lorlanópolls hospedará .do dos mais atuais e pat-

I II U li li U no prôxímó domingo o ío- pttantes assuntos da

"'0-1
dez quilômetros de Elizabethville. Quase ao

05 Contra-torpedeiros cnestrovers) são belonaves
vem orador narnnaensc sena espiritualista, mesmo temoo oorém as trocas de Katanga

que desenvolvem alta velocidade, empregados em varra- n;:o�a:�����a�l��:e:\�� :�� derrubaram um avião "Glob-Máster" norte-

�:�i���ss::s�u�:�r�;r;l�r:����a:r����:!:d�edS:l�ean�h:::<t��� diversos Estados, pelas ex- americano que se preparava para aterrar no

ccrcntes qualidades orntõ- AlIa do Olt.lar na-o

I
Aeroporto da Capital de Katanga. Os tripu-de tubos de torpedos e engenhos antí-submanno. rias e invulgar entusi"asmo

V

3 T��:P:;E��TRA- ����I���:�ida�:se::ol;:n::s pelas causas espiritualista". constaui motivo lantes-' do. anarêlho norte-americano consc-

prcpulstonados por turbt- Ne�toD�'l.:a�o�dV:go���la:�l _ guiram saltar de paraquedas.
nas de 60,000 HP, o, Con- cídadé de Curltíbu, exerce para preocupaçao I BRAZAVILLE - o Presidente Moisc
tl:a-t�rpedeiro>: cla.sse- r«. ctunrmente importantes SAO pAULO _ 9 _:__ Fa:-

I Tschombe, de Katanga já iniciou demarches
rn, sao. no seu uno, os funções na Procuradoria I

I
d d f f t

�:�.� modernos da Esqua- do Estado elo Paraná o sua
raurto �_im�enlsa da�I�:� em Brazaville, no senti o e· azer ren e a

conreréucta será realizada. �a�li�list:� d:uF�ze�da rsr. luta oue se empenham tropas da ONU e ka-

d(:;A��\Ui����.s ���(;:u��Ll�l��: ;��.i��d�a�:l"I����:��Ç:6A�;= Walter More�ra S�les Que tanguôses. Durante a noite passada novos e

dois ultimas rorum mcoi - nida Mauro Rumos, 30.S. l�l�e�c��I��!�la r:�:�v�oP��� . violentos tiroteios ocorreram em Elízabeth-

����:��en��o:��trô!��:�ll:l� �����ng:�P��120n�0��:��i11l0 �:i".p�;:s;aq::o�o;:��ort�:��
I vil.Je. oue hoje se encontra inteiramente de-

tru-mcdernc, constante de A enruadn é franca, cs- cíonal é a sítuacão do d,i-
serta.

radares, sonares, rádta-go- touco convidados para ,1
lar de tmportecõo que se PARIS - As telecomunicacôes com Eli-

ntometro, Centro ce 111- mesma . segundo ccmumca- mantêm em perfeita esta- zabethville
j

estão interrompidas -desde às 15
rcnnecão de Combate. c cão da FEC, tódas as pe.s- bntoade.
os ultimas eperretcoamcn- soas Interessadas no estu- l�Ol'ClS de ontem.
tos �a técnié'a moderna.

ARMAMENTO

URSS POSSUE BOMBAS DE MAIS DE
100 MEGATONELADAS

MüSCOU, !) - O Primeiro Ministro russo Nikita Krus
chev falando no quinto Congresso da Federação Sindical

Mundial, declarou que a União Soviética possue bombas
de mais de 100 mega{.oneladas, Kruschev, acrescentou:
"Não ameaço ninguem. mas O� agl'essores serão esmagados
caso persistam em sua atitude·',

ESTRANHA ARITMÉTICA
gózo de férias. Logo, oOs raivinhas km arit

mética própria, Para adul

terar 1l\llneros, multiplIcar
segundo o jógo de str.1s in

teressiculos, somar de aeór

do com a cegueira de sua

paiXão politica.

O balanço feito do que
êles chamam '·pérscgui
coes" do SI". Celso Ramos e

de estarrecer, pela vlsivel

má-fé que encerl'a. Scnão

vejamos: disse o comenta�

rista-capitãnea do Q.G. da

Raiva que até 30 de no

vembro, o

I

sr, Cel.�:iO Ramos

nomeoL. 3.1fl2 novos funcio

lui.rios. Tollavia, ele nao

explicou, pois o objetivo e

iludir o público, que no

total se incluem 9GB pro

fesSôl'es concur�ados, mui

tos dos quais já. vinham

lecionando no Estado em

carãter .lntet'ino, PaI" isso

lUesmo, jamais poderiam,

� �1:VO��omp�:���t�����0;.01 e�:
mesma som!)., foram acres

centados os servidOl'es (lue

tiveram contratos renova

dos e ate os de cargos em

comIssão, :mbstltulndo os

l1oN:n��:�r�f�ver��� dcsig- Americanos dei-
nações, o numero apresen- .

Dta<lo .ao uuvl,,'" 101 dc xam as Costas o-
3.458,

rn::'��,�,:"�:'�:�:�ec�: minicanas
que as designações são WASHINGTON - 9 - O

Coisa de rotina no sel'viço Governo norte-americano

Publico, Por exemplo: o ordenou que fóssell}. reti

Secretário ê designado pa- rados os navicll de guerra

ra respond�r por uma Se- que se encontram nas pro�

cI'etarIa qL.e vagou; o pro- xlmldades das costas da

fessoI' N é desIgnadO pal;a R e P ú b r i c a Dominicana

exercer a dlrcçáo de al- desde o dia 19 de novem

gurn e]tabelectmento e$- bro ultimo, quando come-

..

'

colar, ,cUjo dü·etol' ést:i em ;
çou a Cl'ise ãomblicano.,

;';'. .;

A Esquadra brasileira cs

tá equipada com tres tipos
de conwe-toroecetros. to .

talizandc 21 unidades.

Cos Contra-torpedeiros
são empregados na cobcr.
turn eoutrn ataques de na

vios maiores, no ataque e

destruição de submarinos e

na cobertura contra ata

ques aéreos,

Com 376,5 pés de corncrí-.
menta, desloeand\? 2.750

Choque enlre sol
dàdos na contur
bada Berlin

Govêrno vence

no Supremo
Recebeu o Oovcl"llador

Celso Ramos da Sccl"etar:a
do Supremo Tribunal F,)
deral o segUinte cxpedlento
telegrâflco:
"Informo eminente ami

go Supremo Tl'lbunal acaua
jul�r primeiro mandadu
contra ato sua nctmllllstr�
ção negando por unanImi_
dade recurso recorrellt(>s

João Augusto Jorge e ou

tros sob número 9.32 sen.

do advogado dra, Marõ.a
Nazareth lerro Biasi. Aten
ciosamente, Hugo :Mosea
Vice-Diretor Geral Secr�
taria Supremo Tribunal
Fedel'aL"

pular. Vale rcsseuer que,

para os seus votos. os emi

nentes Ministros, apre
ciando a. doutrina. integra
lista, reconhecei am unant

memente a sua cssencta
democrática,

5. Não é o P.R.P. um

Partido da direita. 'rodQ.�
aquélcs que }el'!\m o Mu.r:;l!
fe.sto ele Outubro de 1!l32 c

o Manife.stD-Programa de

1936. chegaram a essa con

clusão. pois neles susten

tamos idéias consideradas
até ·'avançadas" para a

época. A direita, il0 Bra

sil. é representada pelo ca

pitali�mo reacionário, pC'lo
liberalismo ultrapassado.
pelos grupos eeonõmicos

detentOI es dos monopólios
e dos lucros extraordiná

rios, cujo defensor nUlximo

e justamente o jornal "O

Estado de São Paulo·' .

G. A doutrina integralis�
ta, exp:'essa nos livl'os dos
seus doutrinadores, sempre
se situou rio centro, tendo
como base a doutrina cris

Ui, esposada pelas enCleli
cas papaiS. IgnoraI' isso e

declarar que não conhece
os nossos livros: é comba
ter por ouvir dizer ou por

intenções escusas,

7. Quanto ao boletim
'·Sentinela", n:;:o surgiu
dos meios imegralistas,
Repelimos com veemência

tanto a insinuacáo como a

procedência, Temos de

monstrado ao Brasil o

desassombro com que de
fendemos a.s nossas idéias
e a doutrina que abraça-

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

Blumenau. 3 de dezem

bro de 1961.

Ilmo. SI'.

Rubens de Arru1:!a
Ramos
DD, Diretor do Jornal "O

·Ji:stado" •

, C�ci�.ó����St·Ü! ..
1. E· com a maior suJ'-'

pl'esa
.

'(lue
-

vimos lenda n

coluna "Frechando", assi

nada por GL.ilherme Tal,
pseudónimo que encobre o

seu nome. Surprêsa POI

encontral'mos nas entreli

nhas o propôsito de provo

car discórdia entl'e o P,R.P.

e o Govérno do Estado. Se

até aqui ficamo" calados.

ê porque estávamos certos

de que Guilherme Tal vl�

Voltaram as

chuvas
SALVADOR -

de uma seca total que du

rou oito mêses, começou a

chover fortemente na 7.0-

na Cacaueiro. da Balua, 1\s

- '·0 Brasil, depel!cielld'l
das vias de comunl.ca(.,ões
muritimas para O con,éreio
c abastecimento de produ
tos essenciais, será }l':Idei'e
so pu fl'ágll, conforme dis

ponha ou não de Maris.ha
":lUl:mz de defende-la.<;."

NINO estradas que ligam os mu-

Agora que se fala tanto nlcipios de Valença Gandu

em perse!'lulções, não se- e Ibuna a Salvador foram

ria inoportuno lembrar transformadas enl verd!l!'
que o sr. Paulo K(ln�er _ deiros lodaçais, Informa-i'C
Bornhausen, como prési- que chove .abun(lantemente
dente do Instituto Nacio- no� municipios de Carave

nnI do Plnho removeu fun- las, Cruz das . Almas e

cionários atê para fora do Santo AntÕnio.
�stado de Santa Catarina,

Seu armamento é cons

tnutco de 5 canhões de ::

polegadas, fi de 40 mm; \O

de 20mm, 5 tubos de torpe
dos e duas calhas de bom

bas de profundidade, alem

Complexos cen

,tra planejamen
tos

Carta do Presidente do PRP

guarnições,

Possui, ainda, a Armada,
.seis Contra-torpedeiros,
classe Amazonas, c oito

Contra-torpedeiros de Es··

cal ta, classe Bertioga.
, Todas essas unld.ade� es-

tno em constante {'.rlestra-

mentOl sempre prontas a

manter a integridade :1

grandeza do territó�·io na

cional.

O Dr, J1dz de Direita de Lajes, abre a sessão de instalação do município de Ani� ,

ta Garibaldi, Vemos, ainda, no flagrante, da. esquerda para- a direita, o Prefeito
1Iomeado Sr, AmuurJj Goulart, o deputado Romet� Sebastião Neves repl·esentall-

te da Assembleia. Legislativa, o Secretário de Viaçáo e Obras Publicas de1Jutcldo
Osni Regts re1Jres'enla1l'te do Governo do Estado, . o Prefeito de Lajes Dl', Wolnu
DeUa Rocea e o presidente d" Cámara.,Municipal de Lajes Dr, Aron J{ippel�

('1'-&XTO NA B,a PAGINA.)

RIO - O govél'no está

disposto. a lutar para que

as instituições politieos
brasileiras não sejam atin

I!;idas pelo extremismo na

e,�qucrda ou da direi la.
Mas insistimos em que a

melhol' maneira em defen

der a c!.emocracia e nossas

tradições cristãs consiste

na mobilizaeão de recursos

para enfrentar fi. m1séria

<le.sigualdade social, o sub- -------

desenvolvimento econômi

co. Isto foi o que declal'Ou

o presidente João Goulart

no discurso que pronunciou
apôs o banquete oferecido

a noite passada no Itama

rati ao chefe do governo
do Uruguai, sr. Viclol'

Haedo, Afirmou ainda que
a atual politica exterior

brasileira é inspirada em

princípios democráticos e

se baseia 110 cumprimen10
de compromissos intel'na

cionais.

Govêrno disposto
a lutar

nha sendo mal assessorado.

2, O último -s'recnanoo".

hoje publicado, deixa pa

tente o propósito delibera

do de colocar em má po

slçâo os integralistaS cata

nuenses perante o Governo

e
.

a optmâo pública O

!Frí'chando':. atém de l"e.�

'edital' as m'eslhns calúnias

e Injúrias que os n()sso�

adversãrlos recditarll SClll

pl'e, quando já não preci
sam dos nosso� votos. ou

não contam com os mes

mos nas pugnas eleitorais,
contêm uma acusação que

não dcveria partir de um

homem de bem.

Depois

J, Diz Gt.ilherme Tal

haveI' identificado os au

tores de um bÇlletim anã

nimo denominado "Senti

nela", pela leltu_ra de um

artigo publicado no jornal
"O ESj...ado de São Paulo'·,

sob o titulo "'Provocaçáo
Integralista'·. E depoIs de

fazer essa eonfusuo por
conta própria. tece o arti

culista uma série de con-

siderações, procurand�
identificar o integralismo
com o fascismo,· extremis
mo da direta. etc" isto é,
assacando as mesmas ln.>

júrias lançadas pelos que
se acumpliciaram com a

ditadura totalitária do Es

tado Novo.

4. O autor de "Frechan
do·'. jornalista inter;gente
e de reconhecida cultura,

só poderia fazer confusão
entre integralismo e ex

tremismo da direita, inte

gralismo e fascismo. por
má tê ou por revide a: ata

que Imerecido. Para diri

mIr dúvidas, bastaria que

o articulista lêsse a de1"::sn

feita pelo Senado!" Dario

Cardoso, llustrc Consultor
Jurídico elo Partido Social
Democrútlco. no Egreglo
Tribunal Superiol' Eleito

ral, quando o Senador udc
nisto.. Vilas Boas tcntou

eas!õar o registro <ia Parti

do· de Rcp�esenlação Po-

Continua aberto em São Paulo o "Salão do êutomó
vel''. AJj podemos teruma visão completa do alto pro
gresso alcançado no Brasll por êsee ramo industrial, Lo
go após sua inauguração, altas autoridades, entre a.,

quais o 1° M;Íllistro Tancrcdo Neves, o Governador Car-
BERLIM - Policiais dos

valho Pinto, O Presidente do GElA, Almira.nte Lucia �ei- d� setôres desta cidade

ra e outras personalidades estiveram em visita ao stand c�,rilram em $óque on-

da Willys Ovcnand do Brasil, observ:ando os modernos teW:- à noite. Os orteàtais de varias morteiros. O ccpuadc Laerte Vieira

autcmõvets produzidos por aquela mdustrta nacional. �.��in".��l�;:l�:S ��Cl"il��� São em número de ·qll�- Cl)ti.COU a cnacêc do as-

Na foto o 10 Ministro a'cncreuo "N<!ves ao volante do . t1"O Q
_ QÓlltrá-\OJ;pfJdéi_l'� Çrltol'iç Técnico de Plane-

04IPiek_1IP" ._P(U·o, �so" münur.
.

"
��d.(,ll>tb.l 'Íorçl1U'l:lo,� çsto,St el�6: :-P�I

.

f-.�el�.. b�
...
:t' j�lJ'.�o,. Si . 111eMp�ca�.e� _-&:

.

!��:116i�:���;�t'= �:iiitma ... aYr?'1'4rall<l. .p��ta lcl®o· ClO dc-pu-
-•.------.-�-"._--_- PéQ\ltma batalha coM ,.."....::., S�gUC' . _�H�'el$r /0\', i;� ul'tO�l"alvinh.�. E' �lllC, no

l"'..... 'POI:tárÍe!5lõs CO�lt�a-fJl'pe-' J:�dl.'I>O'Jgah�aç,�o mal�· orgu
�;':O:é����lba�.d:ll1gá�u�;; deiros, classe Mareílio'Dias,

do, as· .cOlsa� sell1]nc fa

ponto de Berlim os poJ:-
construidos no Al"sennl de

'ram ,eitas a ballgu, na

ciais comunistas atiraram �u���nl�=!t�.��t�c:ta���rc: ��::�:��Z::ã�e :�a��e��g�l�
���:a h���:�ar�: ��l1:��c�� diferem das dos cobtra- ��s�2�a����li;�.stl"ativa de

te, �o�'�l:�:ir:: ::::s�:�5.�p'��� .

A LEI DA SAÚVA
ii!

naves tem sido valioso -e12-
Fl'ase que anda por ui:

-- ------

menta na preparação e
ou a UDN· acabp. com os

adcstramento das suas
raivinhas, ou eles acabam

com a UDN.

A PERGUNT� DO DiA

O povo de Sali.ta Catari- -------_

na deseja sabe\" porque o

desgoverno udellÍsta aban

donou criminosamente a

barragem do rio' Garcia.

Para refrescar a mcmórla

dêles, eSCl�l'ecell1os ser do
cunlleclnienLo de Lodos que
o Govérllo da União reali
zou a sua parle,
PAULINHO. O BOM ME-

destaque dado ao numero
de 3.458 designações foi,
sobretudo pueril. Poderiam
ter sido 5,000, que serlâm
rotineiras. Não é comum,

paI' exemplol um eidadão

ingressar no ·serviço públi
Co e ser aposentado no dia

seguinte, como sucedeu no

desgovêrno dos "zelosos"

fiscais de hoje,

Entl'e as remoçôes, pros
seguindo com a análise,
foram juntadas as de to

dos os tipos, par� dar a

enlender aos menos avisa

dos que o Governo está

perseguindo. Até as remo- --------------------------

ções a pedido, no interes

se dos própriOs funcionA

r1os, fora.rl'l englobada�, E'

precIso dizer mais, para

provar a pequenez dos

atuais processos oposici'il
nistas?
E' necessário acrescentar

mais Wlla linha para de

monstrar que esta tl'iste
. oposição é a oposição da

raiva pela raiva?

Continuam as

buscas do C41
,RIO - Homens rãs dn

Marinha de Guerra estão
procurando na Baia d:t

Gua,nabnra, um C.'47 !la
FAB que ontem caiu f}:J.

Guallauara, Ao que se in·
fOl'ma extl'a-oflcialmente,
os homcns rãs .já localiza
ram quatro corpo� 110 bôjo
do aparelho,

8. Orgulhamo-nos de SC!

integralista. E aquelcs
Que pensam que nos inju
riam, engrandecem-nos. O

que nos causa maior t\s
tr.anhesa é que tais at.à

ques partam de clementos
nossos aliados na ultima

jornada eleitoral.

9. Pode Guilherme Tal

ficar certo de 0_1\(', se de

cidirmos criticar o Gover
no ou os seus atos. o Co..·

remos como sempre o fi�

zemos, �11l oli1ar conse

quências, sem apego a po�

siçoes e, pl'lncipalment.(',
sem a cobertura do an:ont�

mato.

A ética. a lealdade, a

fil'mesa <le convicções e o

cumprimento da palavrn
empenhada têm sido a

nossa constante na vida.

pública.
, Pelo Bem do Brasil!

ÉRICO J\ltJUElt

Presidente do DIretório
Reg'iollal do P.H.P,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:?ilreilU Lenzi.
('olnht.'adol"t's

Pr-of'. 1\:)IT('!l"(l" Fi'!lo _ 1""'1' ()�\"al.lc, íx odrt-

A��:� �b����f�(�Ct��(\�';;��::::,_� �;:1;;��1�:�:�
Ionso J1H'l'1l:11 - I Ir. )tilloll Leite dn Costa
_ Dr. Ruben" Co"I;1 - \Y:lllto'r Lal.�c - 'ZlJfJ'
:Unr:h:ldlt _ Lúzaro UhrtI1lor,I€'1I - .101:"1' Car

valhe _ p,.(,(. F,lIIl{l 1·el"lI:.1"10 .1,> Arnrio
rm-tt. - A. Sel::;15 ,"t'llu

DEPASiTAME� ro eSPORTI\ c

Sr. Waldemor Rosa
É com satisfação que noticiamos o on;vf!r�ó�j')

notolicio do Sr. Woldemor Rosa. O nosso estimado

amigo que é conhecido popularmente como Tarzan
seró muito cumprimentado no cais dp porto pc.los
seus componhsiros, a eles juntamos os nesses CU,,1-

onroeotcs ouooronco-lbe rouitos anos de �jd(). •

V"o. ANGELICA DELFINA P. DO ESPIRITO SANTO
Com sorisfocõo registramos no eh�lnéride do?

hoje o troncurso de mais um oniv@'f'sório natolicio do
sra. Angélica Delfi"a P. do Espirita Santo" esposa d
saudoso n-úsico do Policio Militar db Estado sr. Do
mingos P. do Espirita Santo,

A natolicíont.:? dona de bonissima coração, sera
na doto de hoje o/v dos mais exoressivCts manifesta

I çôes, as quais os de O Estado associam-se com -as me·

Iheres votos de porobens, e rogando o D2us que a

protejo e lhe dê muitos anos de vida e felicidades

Menino JAIRO NAPOLUO
E' com g·rande prazer

qt.e noticiamos o ::l.l1iver

Sl.'u'to natalício do menino

Jairo Napoleão. irmão de
nosso prezado àmígo e

f\mcionârio Antonio Cat'los

Napoleão.
FAZEM 'ANOS HOJE:

menina Iara Garcia
sr. Carlos Schmidt,
sr. luiz Xavier de Almeida
sr Jesé Cel�stino vieira
sr. Andreo Hube
srta. Emilio Pessoa Xavier
�rto. Verene Dien
srta. Eli Cardoso
srta. Brasiliana Rosa
srta. Dilsa Ferreira
sr. Gel. Francisco R. de Oliveira
sr. Antonio luz
sr. Silvio de Vede Pereira

-------

Af) trn\'esso natalicíante
bMl1 ('O'llO a seus orgulho
sos pn..pals, aprest>ntamos
nossas mais efusivas con

gratulaQÔes pela pàssagem
da r-feméride.
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A Familia Pccheco e Silva, Agradece aos dou·

tores Ernesto Domerau, Léo Mouro Xavier e Otávio
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torarf1 seu �oudoso e ornado parente Aristeu Condi
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em tod� o Estado

�"';...Jo ""'",IIMO:G - i·' .ndar-fone, 2'11$ •

,
... NORlANÓPOl.IS

A Cam�anlla na Natal Cristãn
IC(lnt. da últ. lJâ .,. J os nossos coracões 'Para

gria onde ela está: na boa prepararmos 'os caminhOs
("om�c!enciR. na boa ação. de vos!io Unigênito, a flm
na. doacÍ\o de nós meSI}lOS,
na alcgrl"a dos outros.
O If'ma da semana pode

.'1ft' n belisslma oração do

dOln1l1go' Excitai, Senhor,

de que por sua vinda. me

l'eçamo� servir-Vos tendo
as nossas almas santifica
das.

"Cavaleiros Eleganles" Em Paula - A C:at.uillease Cecilia
'li. d� Aragio Recebida Pelos ICennedys

Lucillia V.II.u ila "Society"
1 ...- Como acontece em todo o fim 11 xn úlnma quarta-feira no

de ano, hoje estamos apresentando a tão salões do Querência Palace Hotel, acon

esperada e comentada llsta dos "Cava- teceu movírnentuda testa dos Fnrmandc

lheiros Elégantes do Anq' que sito: cio curso Científico do Colégio catanne»
.

Dr. Aderbal Ramos da Silva so. Abri hnntnda pelo já famoso conjun-
Dr. Newton Avilfl. to de oasteicn, fi festa foi reuunentc ver-

Senhor Osvaldo Machado daderro sucesso. Os Formandos, üvcrnn

Dr. Aroldo Carneiro de carva'no corno r-nrantnrc o Dr. Carlos Cid Renaux

Dr. Paulo Bauer Fuho que compareceu a movimentada rourüâ
dancamc. acompanhado de Sua (

erpõsa. A senhora Carlos Cid Rennux em

nossa cidade. é considerada uma da�
Mulheres Mais megantee de nosso E

do. Pela sua otstmçêo. slmpiícidfloe, eras

se e bom gosto, durante a reunião a se

Entre as Df':': bolsistas estrange". rrnom Renaux. foi mesmo ponto ano

-.-000-

Dr. Fulvio Luiz Vieira
Dr. Ruy nurec

Dr Maurício dos Reis

Dr. Nilton onerem
·0\'. Mario Mayer

-'---"O{lo-

J2 - C urc.tnno Maria Luíza Re

nnux. recebe convidados eepecrcta par;
uma bonita festa em seu-ruxuosc palace
ie na vie.nna cidade de aruseuc.

_000-

13 - Vinja amanhã. pura o Rio a

exrua. senhora dra. W. -woiowskr Mussi

!em eompanbín de sua filha ZuleioJ5.. para
na cidade maravilhosa assmrem as festa
de p'crmatura da FaCu1dadê" ôc Medicina.

cq seu filho Mario.
_000-

14 _ voltou a circular em nossa

reuníões acompanhado do elegante oro

linho Míriam Luz, o jovem sr. Marcüt
Meõctros Filho.

-000-- r./'
15 _ Luclnha Avtla, um dos brotos

mais bonitos de nossa cidade, voltou'

clrculalf em "socíety" - O tn'otc ,em foco

tem d�adO muit,a gente com 1 :lgun na

boca.
_000-

16 _ Jantava no bar do Queréncia Pa·

lace o deputado Osmar Cunha. em Com

pahnia de sua filha Marily. o casal sr e

s. a p!w:1lda Simas Corrêa e filha - Du

ranle o jantar, a senhorita Maril-y com

muita sat.isfação comentava de sua via

gem aos/Estadas Unidos.

_000_

'17 _ !Tá completamente restabelecido

chegolt óntem da cidade maravUhosa, (1

senhor dr. Rafael Cruz Lima.
----000-

18 _ A senhorita Ney MIroski é a

-000-

8 - "Muito comentada a I"cc€"u1;:lo aos

Bacharelandos da Faculdade de Direito, moça que dirige um carro Simca na côr

oferecida pelo casal dr. A])elut'do Gomes lilá - No bar do Querêncla Palace a srta.

(Doris). em sua luxuosa residência. O Ney sc fez acompanhar do sr. Eduar'do
Dutra.

rns. etagiá rias nas tmtversrocces oos

EE. UU. recebidas. na noite de cinco d-r

corrente. na Casa Branca pelo Presiden

te e Senhora Kennedy. se lnctuía a Ora
Cecilia Moniz de Araaão. entorto da l

colha: - Mérito �

J - A senhora êdetwetss. pinto-a de

rama internacional vai expor suas lindas

rc'ns. nos salões do rnsuttuo de. Idiomas

Yázlgi.
-000-

Dada a preferência do mundo
r+e-iante feminino em nossa cldade� pe
tos produtos de beleza -oucrtaín'. d. Mar
tha assístente dos produtos em foco, per
mencee por mais alS:ut1s dias em nossa

Capital atendendo na s'anuácta e Dro
anría catartnense.

.-- 000-

S - O eíégnnte casa! Pnulo Bauer Fi
lho t Mh-íurn l , recebeu em seu luxuoso a

'partamento pnl'a um jaTJtar, sendo ho

mena.geado os noh'os: Paulo Cesta Ramo�
c r'\l')ete Mendes. ! ._._..

-000-

6 - O ilustre professor Dr. Renato
Barbosa., palestr(\va numa roda de ami

iras no bar do Querência Palace.
-oOO�

7 _ Na "boiLe" Plaza. o Clube Soro

pt.imista na noite de qulnta·feira, renli
zou jantar festivo, ('.om convidàdos espe+
clais. A luz dos canddabros notava·"c a

elcgância dos que compareceram ao sim-

pático jantar.

senhor dr. Abelardo Gom('.� foi o Paranin-

fo dos novos Doutorandos,
-:'__oOo-

fj - A ex-Miss Elegante Bangú, srta
Marilia Peluso, uma das "Formandas da
Faculdade de Filosofla.

-0_

lO - Fazer questão de aparecer em

Coluna Social deixa de ser gente '"bem"
ou melhor, deixa de ser Inteligente. O

valor "esta em ser not:rtla. sem fazer ques
tão de ser citada.

-000-

_000_

19 _ Na lista de hóspedes do Que
;).ncia Pulaee 'O casal senhor e senhol",1

IDr. Osmar Fontana. ,
-

20 _ Cumprimentamos ao senhor

Nelson Luiz Teixeira Nunes, pela sua for

mat.ura na Faculdade de Direito e pelo
pl'emio Ciue recebeu da Faculdade pela
tese o Direito Constitucional.

'PENSAMENTO DO DIA: Tudo nos r

Recebe hOje. no Teatro

Alvaro de Carvalho, entre

o júbilo de seus rnnulíaros
e Inúmeros amigos, o grau
de Bacharel em Farmãol",
o Sr. Aldo Brito.
Destacado runcronano

do SESI nesta Capital. en
tidade a Que serve como

Chefe do Setor de Abaste

cimento, '2.0 seu espírito
de imctutava e entusiasmo
se alia U'11n tnvejavct C;1-

pacidatle de trabatno que

lhe tem valido os meuio

res encõrrnos.

Equilibrado e sereno. fi

lhaneza com que tem agt
do nos altos mlbtercs:l

ele confiados pela adrm

n.uracão do servtco So

cial da' Indústria no Esta

do. fazem-no csumado e

respeitado por suuatternos
e colegas.

Aindn há pouco. por
ocasião das enchentes que
muitos danos causaram o.

economia do Vale do 'na

jai: o Dr. Aldo Drlto re

ccucc alta íncurubôncta cio

Governo do Est:ldo para,
cidade de Bruaque. efetuar
o íevantnmcnto dos pro

juízos sofridos pela indús

tria no "bêrco da l'IaçA?
catartnensc".
Como univen>itàrio

um autêntico lider. gem

pre apreciado pela eonduta

impecâvel. teno.o. por lar

go período, ocum'u.lo com

dcseol'tinio a vke-prc�idi>n-
. cia do Centro Ai'!I{�mlr"l
XXIi de Jatlf'lro.

O D!·. Aldo Bl'lto (, filho

de nosso cstinlfldo Amigo
Si" Nioácio qrita é de
sua exma. espósa D. Amá
lia X. de Brito.

Ao prl'zado Bacharelan- .....
do, seus dignos pais e fa- •
miliares. os melhores cum

primentos dr> O F.8TADO.

.._-----

A. sou. fQtl!i f'EftI'I!ll'). 00 MA.8U.

frDt1aQal!d�stB-Vgndedni
Grande Emprêsa industrial farmacêutica neces

site. de vendedores poro FlorianÓpolis e Sul catar.incn
se. Exige-se instrução secundá ri e ou equivalente. Não
se exige prático do ramo. Ord�nodo, comissões ! pré·
mias superiores o 30 mil cruzeiros mensais. Cartas
com refert;ncias e fotografia o esta redaqCio, poro Sr

-Divino Moriot nesta Redação

dado por um certo 'tempo ..

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

Ui. SAMUJ::L FONSECA
::lRURGIÃO-DENTISTA

Pre"pGro de covido,.le� relo oito velocidode.
BORDEN A1ROTOR >. 5 \VHITE

I"<odiologiü Dentário
"CIRURGIA. E PRó7ESE BUCO-FACIAl
Consult6rio: Ruu Jerônimo Coelho !6 _

\�du,}.,°G�:��: ;;':���Q���rcan�
-----

So!enidades no TemPlo Ad_P.i
aos Bacharelandos em (iêtIdas

Econômkas

REPRESENtAÇÃO
Desejamos :?ntrar em entendimentos com firm�

de ótimo conceito já organizado. OH ("tu:;>rendo orqa
nizar vendas a domicílio do PRODUTOS COSMETI·
COS de alto classe, já ir'ttroduzfdas em todo o Br(Jsil

Dá-se exclusividade e boa cobertura pu?licitá-
Cortas com referéncias com�rcioil:i e bancórias

paro Ruo da Assembléia, 36 - 9rul'0 304 Rio de
Janeiro

Revestiram-se de brilhantismo os solenidades
realizadas no templo'do igreja ad ....entista aos bocha·
relandos do Faculdade de Ciências Econômicas do
Universidade de Santa Catarina, ontem, às 10 horas.
Do brilhante OIOCLlção aos bochot-elondos presentes,
pudemos por em destaque estas palavras: "Os ele
mentos do felicidade são: uma boa consciência, o ho
nestidade dos projetos e o retidão dos atos. Citando
A. Harnock, disse o oficiante: liA 'região, e sobre,
tudo o amor de Deus e do próximo, eis o que dá sen

tido à vida". Terminando, disse "Nõo permitais
que íntoler6ncios r.:?trégrados jugulem os vossr· ...

consciências. A consciência é livre. O autodetermi
nismo individuo! é um bem supremo. Citando Rui
Barboso, disse: liDe tôdos os liberdades, o mais ex·
celente é a liberdads de consciência.

Como o leitura de alguns textos bíblicos «E
elesiostes 12'l,13,14}, foram encerrados os soleni
C'7ôde

AYISO 10 PÚBlKO
Carlos Hoepctc S/A. Com. c Ind., desta Capital, eo�

munica à sua distinta clientela e ao pUbli('o em gCl"a!,
quc, a partir do dln 11 do corrente. de comum arordo
('om a "LP-Cás S/A" Distl"Hmidot"a e Enl-:,lnar:utOfa dr>
Gás. l1ão mais fara a distribuição aos .�cus cJjf'nl('.� (10
"LP-Gás", cuja c1ll;lribulçflo flr:l!':l. a cargo Cln. L1QlJIGAS
do P.'lraná Santa Cntarina SrA., (Iue :llrn�'J"fl Os nos.�os
dlstlntos clientes pelo telefone N° 635.')

Os sel'Viços de dl�ir!l)tllçii() do gás nií.o .�Ofl'{'j"� soJ\I·
çftf) de contlnuldndl":

Florlan6�jsJ 9 de Dezembr_p de 100l.
CM/OS Hoe.pcke S/.4.. Cam. & Ind.

l!fDA RILLA CAPEaA
(Missa de J.O Dia)

Celso Ccoel!c. Muril10 Cccetc e noiva, Luiz
Co-tos Sdvo (> Família, Walter Moritz F;!ho f) esoóso
Moura e Milton -Ccoeüo. enteados e Famílias', Ir·
rrn"'s Sobrinhos, Cunhados e demais parentes awa·
decem os mcnífestocões de pezor recebidos por oco

stôo do Fotectmeoto da Querida e lnesqucctvc!
ZILDA RILlA CAPELA

e convidom nem (I Misso de 7" Dia flue torõo rccli
.

lar no dia 11 do corrente. quor!o. Icu o. "', 3 h 1m

nô Capela do Divin·., Espirita San10 (Asilo de Orfu..,\
12 12

foi

fi IZJARIO E ELlANr.
N01VOS

(1.U(1 Almilontc LOIncgo 13, - Av H"rr;lio 11/1

2��.i��ÚI�(_·,li_,,_6.:...(_'P_D_e_7.r�.:.:: rl_"_1_9_1,_'__

OS�,ALDO MIno

FARMACIA CENTRAL PALAVRA CUMPRIDA A
novo C e!eçlOnte Farmácia Central, á ruo Fclipre
Schmidr, esquina com a trojono, segundo nos afir
mara seu proprietário, havia encomendndo um lu·
mincso poro colocar no fachada do prédio.

Depois, apar�ceu um anúncio pintado num'
pano e que foi posto na parede externo do edificio.

Decepcionanodo, fomos lã e perguntamos si o

anúncio era aquilo ..

- Tenho paciência sr. jornalista - foi o que
nos respondzram

'

E não se falou mais no assunto, na base do
"esperamos"

Agora, porém, o palavra foi cumprido e poro
satisfacôo nosso, não foi um anúncio

Foram dOis,- que estôo brilhando no Formó·
oia.

Um no rtla Felippe Schmidt e outro na ruo

T�'oiano
Muito bem.
Assim é que é coperar com o progesso da Co·

pifai
Nôo há dúvida.
A Farmácia C:mtral alindou-se.

E POR FALAR EM lUMINOSOS Porque será que
várias casas na wa F. Schmidt teimam em conser·
"ver apagodm SeLtS bonitos luminosos, fazelldo-os ..
brilhar de condo em ve, num racionamento ine<;pti
cá,,1

Vamos, amigos comerciantrs.

Cooperem com o Cidade, dando-lhe mais vida
cem" o Cidade coopero com os srs .. Fazendo cres
ccr scus movimentos de vendas.

U'o mõa lavo o outro.

E ainda: Estó fal�ando olguem de coragem e boa
vontode para inaugurar um desses lindos goz-n�on
no cabcca do Ponte.

Fozendo reclame do firmo e saudando OS que
nos viSitam.

ES!i:) coisa de cartazes já vai caindo cm de<;u·

[ (,no !cm nem dão vida. Sem luz. Só J10ra de
di�
J0CO HOl ZERMANN Muito moço, 'formado em
din:,jb\ (lCIII"tlld,) 0110 cargo no Ju,>liço do Paraná,
(··.I(n!1 hnJc O<jlli {>!"t1 florian6polis, onde {aró, ál> 20
hora", no fedei oçoo Espí'rito Catorinensc, no Aveni
rlq Mouro Ramos, nO 305 uma conferência que des-

Q
•
'rol. _ col�sl ('((Ido () malar tri-

b�;nl1l d(1 rT",:'KidQrJl? brasile;ra oe p'�UI;.' va:;.t"o cuttLiYO.

'1...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIQUIDIFICADOR NOVO ARNO

Base muito mais estável, sólida e firmf', Jor
romuitomaior, muitomais vantajoso. Nevo
ceneeecee ",tNturol da tampa CI base I '.

BATEDEIRA PORTÁTil SUPER ARNO

É préüco, leve e' feoolmrnte porf ôttl Ir6""

formo-se em compleoto boll'deiro de mE'50 COIl1

os parles Dual-Super ARNO,

carne em poucos minutos.

CONFÔRTO PARA

ASPIRADOR DE PÓ ARNO

Sucção supetpotente _ 7 acessórios poro

todo! os serviços! E oqorn - com o COf

rinho _ facilito (I limpeza do C{1S!)!

\
BARBEADOR ELÉTRICO ARNO

Poro Icaer qualquer tipo de barbo I

11m hein sarn irrito r (I pele, com mc!s

ropidez, ccntõrtc e per+eíeõo.

com as pCI':>onaJid,ldl.:., pre
senles, o Dr (..'�Hl�ncio

Vieira Dutra, Juiz de Di

relco da Comarca de La ies

e que prexide. a $0";,'..10 de

Instnlacúo. pa::;:-J., a ter n

Lei que r rtuu o n,JYO mn

nleíplo. npús c (�lle dá a

p�l:\\ ru ;1.0:; oradores.
iJÍ\l'I'"as Pl':iUH'· se E)l<'

r.1m ouvir todas 8o.;i01,

tanoo o que aque-le ato re

p.csemava. vindo cercar o

csrorco de llluiLoj an ."

trurunuo afina! a 0111Jn .r

j .. I'::,\,'. :H0 lud ,i. ur; ,"i-

t:\{
- :'11'-"('('1

,r,H'.C!C; pu:,:.t:lh:d' tos \',�

'l:';I'_",<, ',) do novv »iun:

n 1';1 :1, n,_I"'';''
li \(,(1.,(1 ha'-,i'

.t

qu<,s ele utguns elos dtscur-

Pnr,�qlll�1 :J_iu,lol1 o Hum ,,:

p'o. 1 !I,1'1i (l"s ((11'.":)

fam;lIns plont'i:':ls, (IUC ,,-

ra �l!l si' rllri�.lram, :1 :\ ir.

UI' a pn"lt'i"Hl :llu:\l: I' ",)r.

\j"\t:II,1 "o!"hl,r:lllll(1 p'll'"
fi 11I'('t'r('.�:\() dI' Anlla G ,r;

balctl:
2 Verendor Mano"1

Anlun("� Ramo.; licl('l" ('a

bnnrncla do PSD na C!\': oe

Lai('s eloq\o de V!da'
R:lmos Jl'. quI' 1:\IIto ]):\t

!< "') 11"\0 Pfo"rps:<n dt' 1,'1-
'

d,l a'llIClóI '�oll:\;

:! 1,'11':\ 'I("'r:n:, rlr"�

1'11':1 d" ('HI("'ln !n1 ,'

pn'l:tnClo (l p'Jl�flnl('nl,'l ._jl',';,
pl·(lff'�S01'rs .. �flll(1:1 0,<: '1I"�M

H"n\.('�: (' rlt'pfJslUl ('onfhll.
I"a nn A(lvprn�n()r (Jf'!�Il

n,II\)I)S, 1;lliJ 11l'COeuplc{l0

\/ENTll ADOR .C'IRCUL fi DOR

A R NO _ O�(il"f1It"', sol",,,(io�". po
tente-hiÍlciolLl em vertes pos.cões.
3 veloodcdes.

constante em. memorar os

niveís do professorado, e 1-

tustaamou ao" que seg.rem

essa carreira espinhosa c

irdtJ:J.;
4 � neuutaoc R'JI1H"J

Sebastião r-evcs. rcp.c eu

tanto do r.ejostauvo - ccs

m-a flue a tnstalccão se r'á

sob os melhores nugú-ios

pelos seguíntea motivos:

porque é a deta de Santo'

Bárbara, padroeira da 10-

caudade: é a data na-ati

ela do DigDl<;ümo Jutz do:,

Direito de Lajes Dr. I)

u-urtdn vier-a Dutra �'I'

) 'e toe a sr �c.-nid�de cc

::1"'1." ,� iir':l!il:";'!

tl . C\ I1n'1\ I r

":'. Wulny !klil

R .r ,\ Prr- ;'i�'\ de L, ir"
cte�".\i n I:,

:10 nu+loo (Ii'.,
rue rte L'l:"s, ao, ,('.�!P·J

p.. r-ue ncr-ruu-va 1.:,."1\

'-l1l1à"('I,' todos Lal':,]h,n

:I ...iutl'o� 1)1'\0 ]J'1l',1(""

d:1 ,'c,:\úo e do �·t:ldl"):

6 SI'_ .-\.Jnfl.uI'Y Oüul II",

Prl'fr·i:o nOllu'!l.d.o d,' i\:I!t,

(l:irih:t!di ('O'll('I':'.:H

/.f'ndtJ que' lama!s d('','{''''''IH

IIf:In:Il"-nO>i do flue ;ou,',,;

0\1 (·['I\:,-('(!'ulmo.s"_ er'lltin'l\

,,"rade",�nd9 ao P!')f) n'l

p;",�:;Ofl (10 .sI'. Wuldo C.-.,;t '1

I\"il:"l e ao Gavernad"l' Cr!

,�(1, R:ll'lO� r('p�f'�f'nt'l(I." na

;,p')I"!lnirh�l", n"'l(\ 1)" 1),

ni Rt"*. Seprf'!Í\:'!n ""tle
Viflrno C Obcas Púh-!'-"."

pda �'onflanr::a nol(' c\,'llf>M

sltuda de ol't':anlzar O� 1)1'.

l'-('iro� p�:",,).� ''1 0"""\ P1'i

ni('innllrlfll;'�, :\"f'n'II"mlo

qllf' l'l'lPf'rn '�()dp�rHr�,�!" '.U',·

n.sn�c CÚl1_ , GuVC!'ilD ti \

Estado. S:\ ,Jn "it In�;!�(l; t

e ao COI1'\"" o'. ': ao uro;ri"'!Í
to!" e f:\�(,n(:"II'o, ao h!\'l-

l:' !',l

:���:l)�: ��';'�:;�:i !::���'�:;:�
húllwna�C' n ",pcri:ll
ncs(!uccil"! vtdnl fi \'1'1),

Junior

da�-cmo�'� 7:'r;��:a dr.C:�J��
aut ...os d" r.rador ot:,·j,'l ãc

Cl'lInióiJl'.): �: M:tI-��,.!"!'l

.uvos !-'e)T.:!i!'� I' do til". Eu

lide:s l,\, .._,!�·IAo
., 'UC('r� ".l,.\TYCIPIC') C'':'·

�t_,'t\; ..t ,\:J3IM

o \,\11_,,' :'0 C

H,l

�':J,L,o e u,r,: (_:"p,,�; .','I.O'n
.: (\:J'!1)U:l, i)':' de .<\·-i'

Ja:-j;:"I,dl, q,I:.I;\ lo '}",',i,

kl1�;· <.1::1. }o'o.;di::\':.l.cD.n (\.IS

,
n""sl1"i�,l>. Rd':ll.b. u

.!',{t(_':lO do apardh.n"ll'l!�,)
lla:,a o he"pit[li. frisando
,111('. a!!ora, ('omo g"",'r-; :1;",

�il/r. I\nlillJ mnL"i pJd,"'Ú :.'a-

l�;l.7., :l �(":uil'. o elo�;:f) elo

no\"o lilunk:lJio. di7l'n'�·)

C')!_\(' POlll:O:; in:tiam S'H' \"'

:ln com t,li� pO�Si'li'id;)�'('S,
d0s'u{'un(!o quü Anlt'l 0:\

\'\bnlni nntn in ('(1'1' 1"'�

f'ltilrir[l t' agua endllnrl'\.
\'I");:"II;lJ c ('01"9;10. :'o'ldo

umo. 1[tl'e,\:J. m:ltrlz das

n1:1JOI'('..Io\ (1(' tc"lda li :e'"(ifH�:

';('u povo \ tl'ab:;t.lhacl'J1" e

t'('1O�1'i(l dI' Rem; devere,';,
podl'nctn-sC' pI'Ogno,!!-j(,:lr
Ilem m{)rlo_df' ÕI'� um uri-

1J1flntl.: I'lItllrO

TÔDA 4FAMíLIA!
___--------------

-l-- J-- """ .............ws_"""'-.....

ANilA GARIBALDE E MUHICIPiO

ENCE>ADfPA NOVA ARNO-Duplo
hw.hJ ... e'uo'c fil(liezo I Com I só escovo.

r(51)O, esputho o cêrc. encera, lustro e dó

brilho spm
-

np� .."":H,,.-I!, ri .. Ir")(or r.SCÔVO$.

MOTOR ARNO pI MÁQUINA DE

COSTURA. Velo(id(1de regulóvel.
Adopto-se o tôdc s as rnóquin(1S; fnrol

por-c ilulllinnr o ôr(>o da nqutho.

munlrtade.
O ocverno

.;>ll'inl1o P,1I1·:J. 0.1

rio, ne-va estrnd;l pv-rjrtn
da, Que', aceavess-o.n-. u .. a

le do rio Canoas. ira ,1;',� r

PR-36,
Pede aos. )u\blf,1��7 �'; que

p.estígíem o v.ereuc. Sr

Amaury Goum, t ,
I .von

ainda mas dedl'-:l':') a1 ser

vtec público C' {]ue ...etc ÚU

o� primeiros pa-so-r n« ')1'.

te :ltlmlnilltrati·ra -t.. ?;I\:":

nada do novo l1'llni�!p;l,
ccncrut dizendo ru.c ..... 1.]

<"!I111,_,f:.l<a' C'l

nnmtciplo, es1.1,i at-nto

.utc , ele Ani'-'( O�\,"

CI'J.nde;; ap'n,!.'r:. 1'("11,1;· \

ruru as útümas p.invra , th

LI�lA.:L:\(llJ Osní H'�f',i�
E' C�RRAME!'\,'; (! r,;

CHUBR!\SI�A!).\

EU2cr:ando 1 se'�f. .J :�e

instnl:l.()<l.o, o Dr. ,J":'.;Ind.,

Vieira Dutra agrD.Jr(l� o

comparecimento cie tl")dr".,
conçl'atulando-�� �ú1ll :1

poplilaçt\o e o ::::cfc,t', p':!:
concretização 1.' n,,�dld,1.
convidando. a .,el::;ll', ;,'

pl'esentes. a ass!Iul1'rr" :>.

.na.

Na ehurrascarll 011" .(',

.,,,""ulu, povo e ,lut1rid:'-l":i

confl'aternltar:1.m, t :1::\0
sido prestada iWll'rn:I':Hr

ao Dr. Osmundo �/!('i!"n D'I

Ira, que anlversfli'i,'v:\ n"

quela data.
Na tarde de,;l.:! lnl':<'11)

dia 4. após o chai'rl",<',·c .1

C'omitlva rp-torn �v,l. a Ln.-
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QUADRO II
Serviços penosos e insalubres

RcfQ�iio de serviços desde logo considerados ;JC'
nosos, insalubres ou perigosos, nos termos do crtigo
65 do regulamento:

1 - Serviços de mineração em sub-solo .

2 - Serviços que demonuom excessivo e!>farco
físico em relação a condições normais de troball1o cu
que exigem posição vicioso do organismo.

.

3 __, Serviçal realizados em condições'excepcio-
nais fclotjyorhente ao local do trebelhe, horório e

expos:çõo às intempéries.
4 - Servicos realizados em contato com subs

tância alergizontes ou incômodos (pruriginosos ou
nauseantes).

S - Serviços realizados em ambientes desceu
fartáveis pelo existência anormal de condicõe'õ de
luz, temperatura, umidade, ruido, vibracão ;"ecâni-
co ou radias:ão ionisante,

�

DD6 - Servis:os considerados em grau de insalubri
dade máx:ma pelo Portaria Ministerial SCM 51, de
13 de abril de 1939; i

Fundição e lominas:ão de chumbo.

�:I�:i::: :e :��:�dvae��� :::ec��::::: �

Fobricos:õo de sois de chumbo, carbonato, arsenio !
to, m�:t,::i:!tça;�í��O��j:rsa�o:'e�:;!:gd'�hu';'�. f;

Fobricos:õo e re!)araS:àÍO de acumuladores, pi- �
lhos e baterias elétricos. ':

�:::!:r:i�:c:r:��:a::; �:i:��mb::� de �hYm- �
bo (pistola) ,

Fobricos:õo de côres a base de chumbo,
lO

de ch����:�os:ão de tintas que contenham pigmentos �Fabricos:ão de esmalte e base de chumbo. _

�ab,ricas:ão de unguentos, éleos, postos, verni
zes, liquidas, após o base de chumbo.

Construs:ão c demoliçõo
-

de navios e que:mo de
pinturas,

Pulverização de metais o pistola com chumb ....
Polimento c acabamento de metais conte�do

chum� e 05 demais indústrias que empreguem clwm
bo e seus sois. ..

7 - �erviços perigosos, cons,:derados como tais
os que realizados em atividades sujeitas n taxas d.o
risco �e acidentes de tra.balho superiores o 12�:;
::n;;:r;: �;�o�h!arifa Oficial de Seguros de Aci-

Observação: •

.

1 - Este Qu,dro seró revi<:to de 2 (do'�) em 2(dOIS) anos o adoptado às c(\ndicõ?s regionais por...mo Co?,�ssã., de um R€pres<:>nto'1te do D, N,'P. 5.,
u�_Atuano. �o ServÍ<:o Ah.arid e lIm Médico da Di
Visa0 de HIgiene e Scguranco d:;l Trabalho,

2 � A. Com's!'iia deycrã, no pr('%o de 60 {ses
sento} d!os, apresente r " primeii'o relC'l�õo nominuld:)s servj�os penosos e indicar o conesp�"dêncio d)s
serviços penosos, ;ns':i!ub;es e oerioosos com os prazos de 15 (quinze), 20 (v'nt,.,). e 25 (vinte e c;nc.»)
anos oq\.le se rp.fcre o ort;!:!':! 65.

.

.

3 - � .
Cornissõ.o discriminará esceciclmente

qua:s os otlvldacies pr.,fjs�·':n�c:;s cons'd<:l,od"s Deno_
sos, perigosos e insalubres em cada serviço dos- enu
,ru:rod!)s.no Quadro.

do Regulamen�
.reto 48.959-A, de

,doi será concedido 00 se

mínima 50 (cinquenta) anos
_ oitenta contribuicões mensais

,ronte lS (quinze), 20 (vinte) ou

.. ui anos, pelo menos, conforme ° oti-
t"rofissional, em serviços penosos, insalubres

...u pe;igosos, assim ccnsidercdcs 05 'constantes do
Quadro que acompanho êste Regulamento (Quadro
nO II).

§ JO. - Considero-se "tempo de trabalho", pa
ro os efeitos do artigo, o período O�I oe-todos corres

pondentes a serviços efetivamente prestodcs nas ati
vidades ali mencionados, computados, contudo, os
em que o segurado tenho estado em gôzo de ouxiho
doença cu aposentadoria por involióez, desde C;u-?
concedidos êsses beneficios como ccosequêncto do
exerclcto daquelas atividades.

§ 2" - No Quadro o que se refere o 0;t:90, se

rõo indicados as atividades o que ccrrespcnde o tem

po de trobàlho mínimo para a ccneessêc d., bcnc hcia.
A oposentadoriQ especial consistirá numa rer-cc

mensal calculado no forma do artigo 49 e seu para
grafo úntco e ° doto do seu inicio obedecere 00 dis
posto no artigo 54

INSPETOR DE PRODU(�O
Companhia de Segul'os, operando �m ramos "'_lementores _e aciden1es do trobolho, pretende odm!_JIIr um funCIO�Ó�io poro exercer o cargo de INSPETOR

�E PRODUÇAO, no zona Que comore::onde os munido
PiOS d� JoinvilJe (séde), Campo Alegre, São Bento d:)Sul, RIO N,egrinho, /Aafra, Guoramirim, Jaraguá d::>Sul, Cc:rup.a, A�a9uo�i e São Francisco do Sul. .

. B.o�es. Sorono fiXO mensal, gratificações, inclu
sive .sobre o produção do 7.ono, diários, quando fOt.,)do sede, e pagomento dos desoêso:rs de conducão.

Os. i.nter�s'3ados deverão escrever, dand(;, al�:11do quallflcar:;oo (nome e sobrenome, nacionalidade
�i.ljação" idade, etc.), i�formações sõbre os emDreg'�'_;
ta exerCidos e referênCias, para o CAIXA POSTAL nO
266 - Florianópolis -Santo Catarina.

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
As pe�S(1as que nndem ob1e, empn?stimo do."
AutorQ'olios ou Cojxa Económico, terão focili_
d<1des de obter, mediante prév�o combinocÔç.:,n ,111 � e l� !J!u o � f)roprjedode defln"

olim lc 1��"l'em ini(ior o construçõ',)

•
•
•
•
•
•
,
•
,
•
•
•
,
,
I
I
I
.,
•
•
,

- ,
��;U��ã�e�:��l�:in;:a�e��:�'p:::t:o R�� � I

,
VERA CARDOSO, Yolandu T:lV:\H'S.

Neves, Eliane da Silva Oampos, Vanh'

�:��o�o�:;!�'d��::�ta�n�n���J 'p;i�n�� •
ra ofereceu um jantar "amertcanc'' ao:;'
convidados, no Oscar Palace Hote!. A- •
gradeço a ge��z:xd����v�t'!. •

O PIANISTA Carlos Chevalier, ivl'
contratado pelo Oscar Palace Hotel. EX-,
����:s.quínta-feíra pp., com bonita"; lllC-.

-xXx -- •
Co SR. ·LENIO Machado, casou -se,

l���nH�j:r::; ,���:�d�a�e��', n�ex��;���:�.
dos "Pampas" •

OS ECONOMI�:A��� 1961 Ilroma-'
veraiu um grande almoço na Churra�-,
c�r�a '·Roxlllol'_'. Fa!arllm, os Drs.: Qrc-,
����1:0:�:1�:r;:;in�o�:ar:����1!0��5�:�•
lho, Roberto Lacerda, Wilson Abrasam••
Nicolau Severiano de Oliveira, Edmon.
�i�a�t:lO�Oa�e:' Sil���a�d�r��dS:l���1 �=.

AGRADECO o convite ria Normuüsta mos, Patrono da turma, encerrou. •
Lourdete aonoiu'm, da ES"oia Normal

A ELEGANTEX�a:�-�10tilde Arau-'
��c�����eU��SF:�����I:�,I���'�B��:���r � ío, está com viagem marcada para o RIO'
parantnro Prefeito Gevncrd. de Janciro . no próximo mês de J�nelro •

t\ ELI!:GANTEX�I�'l1i�a' n.ucu MJ!i:l
Um Curso ..

__ xXx__ •
A SENHORA Vereador Domil1�O�,'

(Maria de Lourdes) Fernando de Aqui, •
���I f�o n;�����es�:e�:p��al��cleo Hegl

•
___ xXx·___ _xxx__'

A SJ<.:NHORA Lconor GucclC1:i d� Brll'-

raLiV�1:iC�a�Eo �'�R����;in:1:i�� e��� p�·�.pa-.
��(��, j��'��l��:�:u�a�1��e:�:L�01:i��1:i c:�����.iCi� O NOSSO Redator Flávio Amorirr.'

_ ... _ x X x - _. . esta. de parabens, recebeu o Diploma d(,
A EXMA SENHORA Dr. Aderbal (Ru

�.�e:l�a�:'�;66'arS::I�;.felra pp. no Tea

•
��lc::��:e�s ��11�:: ��c�:·�vua'a:on��tl��l�� _ xXx--_.. •
de Natal do Magazinc Hoepcke. Fino gOl:,- O CLUBE "12 de

_

Ag6slo", progl'a- •
to.

__ xXx__ ��o�tl:�nO ::!�l��:eld�a:if�l:e� �:el)I�.
bom. Vamos...

. •
CLEONIC�:f�x

����rll1anLl, filhr.'
co casal Deputado Pedro Zimumann. re'

__ x X x _ cebéu o Diploma do Curso Cientifico eh ,, O ACADEM:ICO de C.e�li;ll.\;> E..:onr_ Colêgio _Coração d;xJ;� ,.. ::�a�p�����l'� :aC����:.��'a;��v�� ;��sõ�:� O VICE-G�verna� Doute! da An-'•
de 1961 EJiana Muller Castr:l. drage, está circulando pelos. �nunICiPios,.. - x X x - - catarinenses. ���ux �o�_ �aJal. •III Jan��I oM:�������'�l: �:�� ;:����.:L:C�� O JARDIM da Praça "IS de Nuvl�m.,

II .. no Lira T. C., em beneficIO do. A��(ldf'.r:�o bl'o. terá moderna iluminação. ProvldÍ'r _'

• "S�nt.a Catarina" de ReauiE'dtiâ,.l. cia do Governador Celso Ramos. Celese'
A80LAN.AlSI'EAnf'.lOO8I!:ASI'_' No QUER��;AX;a�:� HOld, scrilo

em �ção...
--000- �, apresentadas o� tre;;.es Brotos Elcgon- FALANDO em iluminação no Balueá iii

.VENDE.SE LOTE 'tl'S "RADAR" de �96L Pl'omo;:io d!. Re_ rio de Camburiú, dentro de poucos dla�,
• ':ista R�dar\_xxx_ _

selâ inaugurado um transformador de,
Ijl��,ll��e-�all��� I��:aa ��� • O SR. PEDRO Prodochm' e Ftlll1i- ���r�;\ �a�:' HermeJlno Largura, vai.
n'ctros. , 1!:1. diretor da destacada fi!'nn C(JlUC;'- -000-,. •
:lll:��);:' � 1';�n�e�i:5C\!� li cial de Curitiba, com filiais Wl JOÍllvll

é B:Ch���:�Ade °l��, N�:et�a����:�'
'1{'l'IQ. • �,�el�lumenau, anotei Jantallcl� no Lux

de Odontologia. ' •

�L_ft__ .;;;.;.,X!X';"�_ .. ��__l,,_:

�

II
II Os Treze Brotos Elegantes "Radar" no Ouerência - Desfile
, das Estações Dia Treze de Janeiro no Lira Tênis Clube
,
..
..
II
,
,
�
..
•
t
,
II
•

por que
tanto

.

interêsse
nesta

leitura?

Trata.se de um leitor que

conhece o critério com que a revista

que lê faz a coleta, seleção e épre-
sentação da noticia. É uma pessoa

CjV8 procura manter-se em dia com

0$ onncrpars acontecimentos, É um

'eitor de VISÃO.

Leia

._-

ESCOLA TECNICA DE COME'RelO D;·a. tVA B. s.

"NEREU RAMOS"
.

!I�����
CLINICA uE CRIANCAS

E CRIANÇAS
At.f'ilde dIÍlcl'iall1f':llta:
Qas 14,00 âs 13.UO llora�

Fiscalizado pelo Govémo Federal
retor

EXAMES DE ADMISSÃ'O AO CURSO COM',;RCIAL
BASICO

Inscric:oes. 1° o 9 de dezembrG dos 19.00 às
21 horas, de 2° feiro 00 só boda.

1�:pocO dos "'xames: de I 1 Q J 6 de d,zLernbro, no
harório dos 19,00 hs.

"';utl$ullut:=-· RUI} CCI.
i'e�ro J:.emoro, 1553

- E"treilo _

HOJE, à;:, 20 horas no TE'utI'O Alvnru
de carvatno, acontecerá a soleuídade de
c. .acao de Grau aos F'(Jf!.u�ndo, .íe J 961.
da F"acu.dade de s'ennécte. A's �3 11s. baí-
I .. [·0 Clube 12 de Agosto.
...

-- xx. ---

Haruey. da 'rne Yorkshtre rnsurense. Vi

sitou o Dh etcr do Magazine e Lojas Hce

pecko, Dr. Francisco OriJIo.
�xXx __

O DESEMBARGADOR Pàtl'Oclni0 Gui

lottl, foi eleito Cu-regedor Geral d:- Esta

do. Em virtude de sua aposentadoria, re

111ll1CioU, sendo eleito o Des. Adão Ber-

nardes.
---xXx�

O GOVERNADOR Celso Ramos, «» à

-Belacap", pal-a um tratamento c.e saúde,
acompanhadO de seu Secretário Parti-

• '"�-:�E::;�i'�:�T;::':��, re-c'acrú

• no dia treze, cem mi! cruzeiros, d'l ::i.0 D.

� Naval, para distribuir com as vitnuas ccs

III
enhentes.

- xX�:--

���l�' ��c:::�\�::��� C��:�d���d�u�����'.!��=
sldencia de seuS pais sr. c sra. Holand

vado.

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

Aluga-se Dr_ Can:ídio dO
Amaral e Silva

'AnVOCADO

Documentos ",xigidos:
o) Certidõo de idade;
b) At'estoda médico e de vacino •

c) Certificado de conclu�õo de cursO J)rimÓlio
Estes documentos devem trazer firmas reconhe-

cidos.

TOda e quolquer informações pàde�rJ ser presta
do, diáriomente, de 20 aos sábados, no mesmo horó
rio' destinado às Inscrições, na Secretario do Escok
à Alves de Brito, Edificio do Grupo Escobr "$ilveirc.
de Souzo"

Florianópolis, novembro de 196J
Prof. Evaldo da Costa Meira - Secretário.

Dr. Luiz Cândida Silveira de SOloZQ .� Di-

Magistrado aposentado.

Ad1!Q;J�e1a �m Geral

I IMPORT�JNTÉ
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAF!A

TAQUIGRAFIA

PRÉ-GINASIAL

AULt.S PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenos processos pedo

gógicos.
- Equipado com máquinas novos.

Diri(l'do pdo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS

Frca suo inscrirão o Rua Dr, Fulvio Aducci,
antigo 24 de Mola, 748 _ 1° ond�r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QOlNTA PAQllfA

CO·LUNA
CATÓL.ICA

FroI Benvlndo ncs-

FIM DE ANO
lllCllle Os anos eternos"
(SI, 76),

I
-----.----------�-----.

quando rolam os trov� -�
- _

da desgraça, então 800u .:I.
f

hOra de meditar sõbre a

fugacidade da Vida, sõbre
tU caducidade de tudo
quanto é 'terrestre e de
buaccr o AL.isslmo.
Desta maneira, ao ruí

\g.or dos relâm!lag.os üivt

nos, estremecem as profun
dezas do coração angustia,
do, o qual, refletindo na

etern.dada que o aguarda,
saberá tirar pr<>veito espi
ritual da angústia tempo
ral;
"Annos aeternos in me "1-

te habul": Meditei na 'gI6�
ria Imorredolll'a que nunca

acabará!
'

• Apesar dos desconfortos
de Que esté recheiada a

perigrlna vlãa, agradece
mas, ao finalizar do ano
todos Os beneficios rece�!
dos do Ollipctente,

"ANOS ETERNO��', R�,tlmen�e, é mesJllo B.i-

gu melo a gj-anrles aüt- sim,
•
çoes escreve o atrluill�.do Quando o - el<P:rito es-a
�almlst;l: at.ormentado, (' o!0rPo e

- 'teveutet minha voz, flagelado pela provação,
c�tendi millc.us mãos, lem- quando Os abii;moi; da ,_t'-
brei-me de Deus. pe'1�,;! ma sãu turbados por mo
nos dbs rllltlgos e tive n.i 1 stius e ect-o-mícíadns:

{,II.�!!_sil$'''�'O.'.!I>�··- � 1:., t�w'f'
>M_"'"

CENA$- BEM TRISTES se desenrolam diàriamente
junto aos muros que separam de Berlim Ocidental o

sector comunista do cidade. Muitas lágrimas· derra
mam ali os familiares que se vêm inopinadamente se-

parados pelos atos terrorstas do regime da tirania. Na
foto vê-se um casal de berlinenses ocidentais erguendo
os-dois filhos por elmo do muro paro os mostrar aos fa
miliares que ficaram de outro lodo das bçrrciras. Pes
soas domiciliadas na sector 'oriental nem sequer podem
'cssistir 00 enterro de um parente falecido no sector

livre. Quando há um casamento, as prendas des pa
rentes e amigos são entregues por cima dos muros. Há
noivos que se po!õtam ali, ela de véu e cerca, paro tro-

car umas palavras com 0$�das"_
_ Ora, pensas, por acaso, que eu ,te�

nho medo de ti, bichano?! Eu irei mos

trar a todos que sou "neutralista" que

nio pendo para a direlt<l nem oara a ES�

QUERDA. Sou "subdesenvolvido'·... que

importa?! Mas sou importante com tão

"honrosa" amizade,. E dínzendo isto

deu mais um pulinho até o galho abaixo.
_) r. to esfaimado,� re ncuenu.to. O gato, vendo_o quase ao seu alcance,

ainda se lambendo de :,;'V!·-,'!':��,1 c ape- -üía-tne:
tttoso n.r i.jar aprOXi,JL':": co pn-var}, _ Baixa s6 muís um pouco, amlgul,
nho, qu= está tranqul!�',ll\ent<'! pOUS'l!""lCO nho! Nossas relações serão de "não-a-
numa arvore. crna,o. Seus 0111GS rate- gressão".,.
cart Di1lfarç<',,;r.!,-, sua tratccetru In

tençêo, com voz terna e In-anda, diz à

a..eaínnu:

_ Olá, am.jo patiSni:l�o! Q:.tâ.nlo
prazer em ver.te! .!.)eSCB t-ara 'cut Aqui
p('deremos ESTA.:3�:;.r:'.,rR BOAS Rb:.

LAcjOES ... Nada receia Ma! nenhum te

'rarei. Perto de .nt-n estarás a saldo do

ãmpenansmo'' �:o teào. .. l\!'I.Ul vtvcras
em "paa". . -"'IlU<': "democracia popu
lar". Iguais: grnocícs e pequenos.

O passarinho ütou o gato com des,

confiança, E peu suu : Será mesmo s.nce,

so o que diz êsse bio!hano!? ,. Que é fei
to daqueles pmcaiuncs que, amda há

pouco, ciscavam :lJ Lerrei!'o?., Que san_

gue é êsse que l�jO, >ni�tu::adu com pe�

ninhas?!" E, enc;l,rando o. fi,uto, licou

quedo, Prererlu .Jennanecer na HIa inslg:�
nificância, mas Jom libel'dade c IIldf'�en.
dêncla, _ veràadej_'.1. "autodE:tenmna�
çâo", E retorqui�l:

_ Com voc�, g�to, eu quero é dls-'

tãncia!" ,

_ Desce sõ >l1.ú; um galho - dlz-lhe

�::���,no, "��e:�:��:i:a�:C�;:·" �,�ro��
lha como sou m 1';00 .. , ·passa tua azinha

por cima de mel). pêlC e verá;;.

O pussalinho f,c..L-l ttmtadO E a atla�

ção do' abismo l{ue tem metidO mUitos

incautos atris d? CORTiNA uE l"ER�

RO de u'ma gaiota, I� pensou: Eu não me

irei arriscar a tan�;" Daqui 1iÓ bai;tanJ até

mais uma ramLltll., E pensando a��lll1,

deu um pulinho :1.0 galho inferior,

_ Muito bem i :unigo pas.:;armIJo. V:
JO que tens per.:;unaiidace. Eu SOU .AMI
GO DA ONÇA � t..m amigo tamllem: .

Não creias em 'jut:·'lS t\iw\I..\dcs rjuc nuo

8ej a minhlll Agura rnmtraste C!u�. t�n.;

"autodeLel'lllinaç;.i.-:.l' e j!uc :és pr a
.

(\

• O pass.arinh,l !->I�CO�{' Ín�"l.c.u, ,I:�.()n_
jCJ.do' � _�,�:.4.ia;J.tio· dQ _gato .. E :sen

Uu...!:itl iluporfãn{e•..
T

� __

A SitUâ�ão em fá�ula."
HELOISA DIAS DE I1IELLU

VespEra
de Na�al

Ereí nenvrnúc
pestéram OFM

Maria Santfssirua, prea
tes a (.1J,r á ruz o divino

Infante, e seu castisslmo
espose, São José, Iorum

rereuccs, rejel�doS, des
pn.,;ados e humilhados pe
lo descaj-jdoso habitante
ce Belém, na vigilia do
Nascimento de J.esus.
E;;;e fato encerra pro

funda Itçãc mo-aí e cBrt'J
CollSÔ!:l rara todos Os OUll'l
Muitos se amofinam nlmía
mente Quando esbarram no

caminho da vida com ele
mentos maus e perversos.
Todavia em- face dos l'uiJ:�
e dos malvados, conforte
me-nos com o pensamento
de qne uma peesõa per
versa seré maldosa para
com os outros tambE!iii,
Assim; 'Mal de muitos

consôlo é", Os. sãblos, Os

Prud.entes, os avisados CaD

taro sempre com a inata

maldade, humana. A, vir
gem nu-tssrme e o hurm'.Je
São José confOrmal'am-se
com a desalmada remutse
doe Bctleemitas e ienra
rem-se pacientes para a

Gruta de Bé�m, Onde nas

ceu o divino Redentor na

Noite de Natal.

Ahl mas isto seria. parrgoso! , . Nde

arriscaria sõ a mim, mas o meu povo."

que ficou na nmhada - pensou,
Então o felino lhe: propoe: Olha: pa,

ra te provar minhas boas 'mtenções �
amizade, te vou ESTENDER A MÃO· ami

ga. pa.me o teu pézmhu e faremos o mais

cordial APt!:RTO-DE�MÃO, ..

O passarinho, meio nnndo, meio In,

cectso, tn�mulo, mas enva.accrdo com a

quela Fi'. A( AO, end..) querendo p�ssat'
por ·'re.:.d,·.�t.rio", num ra,;go. de mde�

pendência e "auto�determ.lnac:-ao·', esten

de o peztn.io, Que o ga.o célere alcança:....
Hadipo. porém, cu.}! maJ certeira e

vme, o bl,J'ano puxa�:.l aI) sol,) e .. daj

1 � pouco, mais algum:<.õ gótas de s,,;.>-:ue

1 elo chao.,. Mais u;n esvouçar de peni
, l.as pelo ar ...

Esta e a situaçio di) 1 pai:,e�, gGverna�

_os pJr til) .eus de .lça ..
· srlll("l:antes a

,.;ut�n:V7:::;· �. pOlítica. da "mão esten

dlda" por vaidade. Outrv::>, por covardla,

_:; nJgutLi .1I.l'S. p;,:' a�·t':,t\.lra Ma,' infe�

lizlllente, o resultado é sempre o mesmo:

PENAS ... e PENARES! 1

E' assim, ca:da passo de aproximação
com o inimIgo disfarçado: RESTABELE.

CIMENTO DE RELAÇÕES,. REATA

MENTO DE RELAÇõES.,. Legalização do

"partido" do GATO ..

A pOlítica da. "mão�estendida" com

o inimlgo declarado, como sendo um

"golpe" de inteligência NO MA'XIMO; de

DIPLOMACIA AVANÇADA ou evolução
dos tempos modernos - é suicídio na�

danaI. Esta foi também a MENTALIDA�

DE do PASSARINHO. '. E, do outro lado,
a TATIOA do ga,toL

E' oportuno recordamos as palavras
d::ls Sagradas Escrituras: "QUEM AMA

O PmIOÓ NELE PERECERA".

A

VOCE, COMPRIDOR DA

Cesta de Natal

CASASJA'!
NESTE N "TRL'. Pela

n f.I Loteria Federal.

25 PRl::MIOS DIARIOS em Utilidades Do";'ésticas, para tôda a família!

Compre a TRADICIONAL JI _.�"I'.fl SEM
Cesta de Natal (,I!FIWIf,<.4V SEM

ENTRADA
R E 5 E R V'A

.. Cestas de Natal (JJntJdS.A.
- a maior indüstria brasileira, no gênero!

MATRIZ: São Paulo: Rua Nestor Pestana, 87, 2.· slj. � Sede Própria - Fábrica: Via Anchieta'· Km, 16.5 � São Bernardo do Campo. São Pautlt
FILIAIS: Florianópolis: Rua 7 de Selembro, 14

Brasília: Av. W 3 � Quadra 17 - Casa 59
Rio de Janeiro: Rua da Alfândega, 55
parto Alegre: Travessa Leonardo Truda, 61;

Curitiba: Rua Marechal Deodoro, 441
Belo Horizonte: Rua da Bahia, 636
Recife: Av. Corde Boa vista, 88
Goiânia: Rua Seis, 16
� mais 131 Lojas e Agentes em t:>do o país.

Ú lt.
-

LC � nUj eRa C G eDr:l � li A-� 1-::-sofRE f. -:
-

GU!As�� ����E�pô: d:��ô�,�AD�u��2g!
_ _ _ _ MEU 1 cu' _ - - - d:���: e t�:sde�I Estás co José RóIla", da re�essa que nos fizeram de um exem-

ii!specla'k'a "em n,oléstla Cie SCI·hora:: e vla� uri· I t flí _ g� Que piar de um excelente GUIA TURISTICO DA CIDADE DE

r.')-laS, Cura r�a., '10.1 oa.:; ;niecé.::oell agudas c cro ;esa �e_?,(,::�o desani_ �LO�IAN6POL1S"; o idealizador desse guiª, que tamber.
nh::_s, do -pare;ht O"eni'o·urina' 'o em ambus os da�ent ...

"�

'., � detalhu· IdealIzou e espoz ã. venda da "PLANTA DOS. LOGRA·
cexos, D()('nçae do aparêlho Dl�estlvo e do siste

ela âo
- JI,�.� a Ass�- DOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE FLORIANóPOLIS"

ma nervU1�. de \.raUáE�pmta Barao obr� modesta, pôrem, de muita utilidade e oport�ldade,
:�rr:s�l� ���\��I����';���!'�:I�=��!4��\���:O� : selado e suc:s�ri::;�l��: �:;�:;Sl:�i:ld��t�d�:a��l�:��r!:�:g�oe:r:�i:::t���

I 1.0 and!f':, (esq."da R,ua :oao PinL.J) • Fone: 3246 I I'
ra a resposta para Caj� "Põsto de Socôrro Doutor Frederico José Rôlla; ue, uma

Rp:sidênci!a: Rua Lu.:erda Coutinho, n.o 13. (Chá xa Postal 11. 7 S, Joao turma de cidadãos, o auxll1aram, na medida do posSivel e.
�al'a do Espar.ha) - F'onE': 3241:1.

! :�o.Mcrlti - Estado do o Presidente do Pórto para "0 ESTP,.D(),�, ha reservado
-- - - - - - - -

um exemplar do Gula Turistico de Florianópolis e um

exemplar da PI(lnta dos Logradouros Publicas de Florianõ-

Partãcipação
Vvo. Nonato Cortleiro de Abreu, Agenor F, do

Silva e sra. Participam aos porent,�s e pessoas amigos
o contrato de casamento de seus filhos

DONALD E TEREZINHA
NOIVOS

R, B�����i�o.ta�t:�:�tt ��o��.OIiS,
Ftorionó?o!is, 5(12/6J

poliS, cujos exemplares acabamos de receber e multo
agradecemos. - E o PresIdente do Pôsto nos envia esta
nota nos solicita divulguemos, tambem, que, o Pôsto ha
feito muito pOuco a favôr do cidadão que jã. viajou afim
de colocar a perna mecl'l.nica programada e que ha dei
xado sincéros agradecimentos ao comêrcio, indústrIa de
Florlanõpolis e á Imprensa escrita e falada desta cida
de. - Quanto ao Guia, a edição foi muito redU2;ida face
cos preços progressivos do material tipografico, mão de
obra, papel, e etc, - A Edltôra, que com sacrificio mesmo
pnJl.:llrou con'espontier a espectatii:a do idçalizad"l·.,
tambem os _egradecL'llentos co cid9.a.E.o l:euc!!cie.Co,

"

�, .;.�
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Paulo Fernando Lago
Mergulhado em situações que, antes

de tudo, podem set: expressas pelas alte
racões que implil' as determinantes da
vida moderna, o "nescentc'' Brasil se

preocupa em todos os setores pela "bus

ca" de caminhos do "desenvolvimento,
O têrmo - meta -, enquad-ou-se

maravilhosamente em nosso atuai espt
rito de motivados cacadcres de soluções.
Tal conjuntura de movimentos autentica

pelo menos v-n esbõ-o de eutcevenecec
de nossa� cãrnen-õos. dos problemas/que
temos pela rrente e flue, sabidamente,
estrangulam a marcha desenvolvímentía
ta l1l ',e 0" n -tôr da v'na n '1-

dut a.

.\ -eun : 'o. Re.tores, ce
t 9 de sa tn+erp-etaçâo, exempünca o

comnontc "Ie-t mcüv'' do Brasil atual.
a) Melhoria do Ensino Superior
b) Equacloname:1to do conteúdo CU",

rícu 'r rI" e··�l-:I.ade<; -egionals.
c) Flexibilldade do conteúdo cu-rtcu

lar, a r.m de se possibilitar grau mato

de vcrnncenea-ao nara a tormação -íe

modernos mtctcctuat
Os três itens deixam entrever pesa

da crítica sôore a realidade vigente de

nosso Bnstno Supe-Inr qce, com as dife

renças entre esta e noueta Universidade,
apresenta ateo em comum, ou seja: a sr

tuação ancnr d.l ("11 oue estamos. consi

derando-se as exígénclas de nossa era

tecnoibglca e os avanços dos postulados
pedagógíccs.

Os três ítens apontados subenten

dem, além r;1IRSO, a tomada de consciên
cia de que tc-ernos de buscar novos 1'1:1-

mos, ou graduttvamcnte afundaremos o

Ensino Superior num 9rescente de obso
letismo.

Deduz-se tam"f'm oue a rel�niao dos
Reitores. úWmanlf'Jlte realizada em Bra

sília, corrobora a tomada de posicao das

anteriores, em Que se preconizavam ati

tudes de "rebelião" contra as medidas
confo'mistas e ad�Dtativa.s que-até en·

10 "2m �u tent:mC1o o que erradamente.
.,·e computa',a co'no "desenvolvimento d,)
Ensino StllJel'!o"", E ist.o ("uer dizer que
os r..:agnif co ReItores concordam que a

--crNTRO -

I:ine �.II." .mst
lo'ONF.: 3\).l";

MATINADA
As 10 11s,

Rus.<; Tablyn - em _

o H,QUENQ POLEGAR

T�cnicolor
Ceus.: até 5 anos

às JI.; hs.
Carequinha - Sonia Mamede - Fl'ed

_EM -

O PALHAÇO O QUE Ê!
Censura ate 5 anos

a 3 % - 7 - 9�4 hs,

Eliz",befh T .;yk;r - Lourenc-e Horvey
EJdie Fisher --.em

DI.QUE �UTTF.RFIELD 8
- CinemaScope·MetroColor -

Cens.: até 18 anos

às 2-4 _7 -19 hs.

ELE. _

missão da Universidade do Brasil se

fundamenta numa radical rerorrnuracao
de seu mecanismo de funcionamento. pa
ra que se proponha, »oxtenormento. 3,1 in

gir o desejado grau de ·.jesenvolvlmcnto".
A proliferação de Universidades Re

gionais, vmcutadas de certo modo él.

Universidade do Brasil, foi etapa apenas
preliminar às grandes reformas eatrucu
rars do Ensino. A descenrrensacãc, uni
versitária impunha-se como necessidade
inerente aos grandes problemas suscita
dos pelo fenómeno do "descompasso" en

tre as dife:entes regiões geo-econômicas
+c Brasil. Atuaria a descer.tral1zaçao,
'1' "u: ir'� manta, como fator de

f· ," mõm'eos que re

.ier o de -

impasse.

Mas" msteractas as .Unlver.�ldades, em

'l e or do País, cada uma deve
:n -rcn eme deseavoivrmenno

ta em comonâncta com o pensamento
central da Unlverstdade do Brasil,

A cada uma caberá a tarefa de as

cuttar as necessidades sociais mais for
temente próximas, e Imprimi!' reformas
que a Iíbertem de ornamentattsmo e lhe
dê cunho mais acentuadamente utrütárto.

O esquema do MEC é relatlvamente
simples, sem novidades, quando se o con

fronta com medidas já amadurecidas
que se verificaram em paíxos de mais

sentido desenvclvhnentu sócio-econômi
ca. Mas c' impo-tente, porque oncia�za
uma asp 1:;r) :la autênt'cc rrüe'c-tue
Iídade b cete ra em ungu'ttãada tutu
contra parcela da "elite" apr]<!onada em

atitudes sedimentadas pela extempora
neidade.

O MEC sugere reformas, e dispõe-se
a supervisionar os planejamentos que
deverão elaborar as Universldadps Reglo-
nais.

Em m':Jmentos !,!ue em a nossa Uni

ve-sidade 'e atropela pelo vulto de pro
blemas ex:stent.es, serà bastante oportu
no que se come':em' anál!�es para que
tenhamos �ne(ida mais exata dêsses pro
blemas, e. pr:.nelpalm€nte, pllr3. que te.

J

nhamos mais claramente divlsadOs,Js
horizontes n0580S.

--8A;lIROS

Çine GLOR!A
tóTi{fIíO) ,.'. fOR'! C.l!):l

As 2 hR,

Russ Tablyn - em _

O PEQU"!i:NO POLEGAR

Tecnicolor
Censura: - até 5 anos.

às4_7_9hs.
Robert Stack - Marisa Pavan _ cm:

AINDA NAO COMECEI A LUTAR
Censura: - ate 10 anos.

às 2 1,6 hs.

Russ Tablyn - em _

O PEQUENO POJ�GAR,

Tecnicolor
Censura até 5 anos

às 8 horas

1.0 FILME

Carequinha - Son.a Mamede - Fred Dennis O Koof.o - Jne Locrart _ em:

_ EM - PASSADO QUE EN\rERGONHA

2.0 FIL�IE
Paul B Irke _ Allison Hayes _ em

DOlinNADA PELO DEl\tóNIO

O PAJJHAÇO OI QUE É?

Ctn Ufa "tê 5 anos

Crue IhlXY
"''l'E !J4JS

As 2lh hs,

CAREQU:' m -

O p:\ TA··..l O QUE t:

c�m :_ i:)o c _ }i':ed
Censuri:l.: ":e 5 nos.

às 7 y� h".
1.0 FILME:

_, lI, I. _ AI'.;sCn Hayes _ em

DOMI:'-ó'ADA PELO DEl'IIONIO
2,0 FIL}.,

WIllam Ncyr.elds - Amll'a Martins E;m
1\.', '\ S.\TÁ.NICA

".-.
r

Cens.; até 18 anos

Cine RJ,JA IS. JOSé)
�.

as 2 hs.
David L'lr!d - em _

as ')

Anthot;lj> Q, nõ I �i phi l) e�

, '--;-

r.� até J 8 anos --000--

tlUJ[ -�.lHé 1!� -hitz�-4-1-t- Rox� �1/l no!"Cs

POI' WA1.TER [,,4NGE

N° 228

Dag Hammarskjoeld, o

recentemente falecido sc

cretérto Geral da ONU, re
cebia muitos "pequenos
presentes" de todo o Mun

do. Preocupado, porque os

mesmos já ocupavam nada

menos de 18 quartos do

"ond-is da ONU em NO',a

""Irk havia resolvido que
vsees oresente- tossem doa

dos a Instituições de r

ridade. O maior dos "P"
-oenos'' presentes. no en

tanto, é um elefante "

bronze que pesa 32 tonete
das!

Uma Irtamberia em Nova

York fez a seguinte p"

gunta aos seus rreauêsos.
prometendo um prêmio
coem respondesse cert-:

"Porque um peixe morto

peza mais do cue um ,,;

vo?" Muitas respostas cll
fe"p,ntp..<: foram enviadas R

Dl-eeão da forma. mas tn
ri"!'! +i-a-am de"'<lO''rRdavpl
I""<>n"f! ""l"nr""l'1dif'\os rman

d" P'R. deu a "sua" resposta
de nue "nenhum premio
podia ser dado. porque Ulll

peixe morto lúio peza mais
do que um vivo."

TelTa boa e tranouila!
N'<t. r;(lfld .. Me Uhatuba, Es.
tacto rte S. P'l.ulo. funcio_
nou. (lP00;S de "16" �nns. o

'l'rjhllnal dt) Jl1ri. pres'dit\o
'0"10 D". Antonio Carlos
Ah'p<; 'Rrap':l. jui:o. de 01-
n"H.') d<l"t1"h elrlnde, para
jUlflfli' Carmo Loues Gui.
1'l<1r;;"" olte. em Fflvcrci)'f'I
rlp J()I;R m",.I')lI a (il'os S'Hl

ti,!>, L;Jura Crisujm rins 8R"_
j-o'J'<:, O r";', f('li ronden<'ldo 11

2 j:Jnos de pri�ão contra as

""'ovas dos al'los. auc o in
d1cnv:1/Yl como auto!' de
h"'''1idrlio dolo�o c n;;')
C'1l1rroSQ. ('("1{1(1 ["I 1'I'Tonh'1'_
;.", jJc,ú.� hll'''vl';-'�. u jllJ
gaH1('nto durou 13 hol'ns.

Em Jlal'retos o Sr. Fran_
cjs('� Medeiros faleceu rit>

enfu"'e eal'diaco ao Ler co
nherJmenLo da renúncia do
Sr. Jãnio Quadros, de Quem
era um lel'voW)so adepto.

Se a moda uee:a! Perante
um triblmal de Los· Al1<reles

Ao conhecido juiz de
root-ban alemão ll(\' ucon

teceu uma "boa", depnls c
um jôgo por êje arbrtt. ti.
na Austrálla, 'rcrcedore
ipa.xonadcs (há-o, el'i\ te
ta perten qutae-aru agr
i !-' depois da partid!!. �"

�!OP��I����uB��: ���t��:: I
dos na bôca e dt!'1 UlT'

ap;-Ito. rmedíatamente rpare
ceu um enorme cão !)HStc!.
que dispersou os agressores
para todas as dírecões.

IqU;��:uleg��n;:o�;�ú�'tI ;:
nota baixa que deu ao rt
lho. O mestre ouve CO.H pa .

cíêncte os protestos a,' r» ,1'

fim, declara: Mas é qr-e c

exercício do seu fl!l.lo era

era J')erfeltamente Igu<ll DO

do eompanhetro do ludo
palavra por palavra, menos
a resposta á última per
guntn." "Perfeitam(!nt(', diZ
(l nal. "e ouem diz «ue n;1O
foi o outro que copiou do
meu filho'?" O profeH,�r:
"Apenas isto: havia dez

�rgl1ntas no exercido. N.Il.s 11•••III.l'lIiIIIl!II.IIIIIl�III1I1••••••••"I.9 primeiras, as re"pOlit.l':i
eram iguais, Mas na did-

�:�"�f'0���: I����::v:��r�:�;� .- .,�.'
"Eu também lião"., SABOROSO?

80 C""E· ZITO

Isso. eu resolvo," E mano

dou as duas rnuniere, (':1\

bom!

Nas dunas da região
n-nncesn do Pyla. kda.� as

casa.s. aU consennoas estão Iavnncandc a razão de um

metro por ano,
,

Funcionomento per+eno. durobilidade excepcional, qualidod*
comprovado ...

* Eis os três futôres df' gorontio qu::! os MOlor�, Arno eeoreseotce- poro O

cOn�umjdor,

* 05 Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C.:. {,' .. Con.
trôle Integral ele Qualidode, o único que asseguro perfeição I"éll,nlo no

'produção em série,

®
·ARMOS.A.
I'NOÚSTRIA E COMÉRCIO

* Mclore� monofósicos 010 I /2 H F

* Molares trifésicos cté ::00 ft p

* Molares pore maquines cio ccstero"

'k MOlo,es especiais

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.

O agente (kt estac-ãv de
San Sebastir.Ul1 lU!.· frontrl- '---"------'
ra espanhola, 101 ob."ig3.:lo

"'-"�"""" ... t,, ., .. I� "" .. h",�hfl"n,. "(Jrn '\r"ur."�!II1

ID,u.!1nlit�"ap\a _ CIl!'�'o.tOloraDl. _ Ronflb'r.o" f

P··_-t"·!!olr

a se' destn:�er de um pllp""-

!:��ã��eÊ��eu�n:��n!��'r�� PERD'EU-SE
deu tão bem a imllnr o Foi perdIda fi C'fldc·rnct,a
a,pito de Mida, (IU(\ I) rn'l_ � 07?..&1 .,..!. 30., sio..rte dn.
r,I,Ir..:st:'l ,1c U:j� l.rdll, L.:;·"- r;"" .• :::.:, ... , ...�.",l,," f.';'tll,,11
fando o sina!. dfl(lo r(':'1 d$ Santa cut�rina, pf'l't('n�
papagaio, deu snída :l 1lJ'1" ci'ntf< ao 01l"nn Marque!!,
compOSição, quasl pro\';)-.. 10-12
cando um desastre!

Alguem disse certa \'ez n.

Immanuel Kant: "Sc�nJlr�
digo, o que penso." c- (!]fi.�r).
fo respondeu: "Ah, cm;:'l C
por isso que esta noit" ('s·

teve tão caiado."
a !�rll. r,r>n<>"f'nf"t'l(pr ml"lvP"Il
lI1''''''' �";I"l pnl1trll ::t �T'a "Manoel, certamente ,'lão
JI.-f!llj" l(�h" t.pnrlll a..� d"a� vais esquecer os IÕO cru·

("n""l""r""irlll n"r�nte o inl\>' zelros que me deves?"
Wf!j.�mnnn. Uma afirmava "Descanse, amigo, ,.�t,lS
aue nito !lr\Via encompndll_ coillas P, gente não "lsql1rCC,
do uma calca comprida t! conserva até ó fim da vi-
por Isso se l1eQ'ava ao P:l- da,",

:all::"�: :"n��;�:a paa ('�:� .....--------.
"''<·'0 o'·o'.""'o._n'o na- C AF E Z I N H O, NÃO I

:e;;ri;i':.l)S��:�l��:��r-s� C A F'E � ! � O I
p"e.�i..lpnte do Tribunal ru;(l

--------

SUPortou mais e resolveu o Icnl'O as�im: Assinou um 1cher'llle do vl'llor da imoor- Itq,nria em diSCussão, en- Itrel!(l'1_0 á costureil'a e I
���r: �:�s;�:el�s s�:!�:�; ,I

DUNLOP ,

DUNLOP, é pneu toda
a vida. RATNHA DAS
BICICLETAS - T('Ie
tone 3137 _ Rua:
Conselheiro Mafra 154

'-lIm(A �.um. CATARIifâ.
!'i;"i,·� �O,�,

lvil>"iilj�

DIA 16 - SOIR,E DE FORMATURA DAS G·
.

NASIANAS DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESÚS.
,
DIA 25 - TARDE DANSANTE INFANTiL

COM DiSTRIBUiÇÃO DE BONSONS E SORTEIO DE
f'1{t:MIOS pARA' MENINOS E MENINAS.

DIA 3 f - BAILE DE SÃO SILvESl RE

DEPARTAMENTO' DE SAUDE PUBLlCÀ
PLAN'l'ÓES DE ,FARMACIA,

,
.

MES DE NOVEMBRO
õl0 -' Domingo Famni.cla Moderna

16 - Sábado (tarde) Fármaclll. Sto. Antônl'O
17 - Domingo l<�árn1acla sto. Antõnl-o
23 - Sábado (tarde) Fnl'01Dcia Catarinense
24 - Domingo -..i Fiu'macia Catal'inense
25 - Segunda feira (Natal) Fármncla Noturna
30 _ Sábado (tarde) Farmácia, Vitória
31 _ Domingo Farmácia Vitória

Rua João PintO

RUa Felipe Sc11mldt
---Rua Felipe Schmldt

RU:l Trajano �
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça .15 de Novembro

Icum!!lo de Aposenladofiâ e Pensões 10 _ Domingo

E S !'n�,,� '�"I!n?
dlls Em!lrftl'l."d"',< em 1r"1I5' '"'.,orles 17 - Domingo 0",·",,0;" c",,,·,'ooo,,

� 'U'Ml''Q! V,II QI �� 24 _ Domingo I�àl'mnt'i'l do CUnl,)

e (anJas' �� -= s��:i��ofeir[l (Natai) F:1I�';�:�����I�n'.';�:;��:�e
r" :r�r(;t,A�IA FSI:IIDU"� DO r. A. p, T, I;' c., -oc-'P-1.'-o'-ã-o-n-o-tu-,.,-,o-,,-rá-e ;;-I-'d-u-,,-'In-'-b-,.m-'-ci-as; c�-",-O,-I�I-ja-na-���

,... -� ....

n�o, so Icito o todos os oessons físicas "

.J
�-�

-'�� t'verem contos o receber no Instituto, tar�l1ense,

. _A�,'��;'1-' dos mesmos, até o dia 10 de dezem-

"1-.:� .. A�('I;c ?8 d� noveml,ro d� 1961. -'I t,,="rl" _ motr. 296
I"'\"legodo Estadual

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Notul'lla

vitória, _td
______.... __

O plantão diurno com prect,::!!du entl'e 12 e 12.,30 , hOras será efetuado p�
.farmácias Vitól'ía c Centr ::tI.

Rua 2� de Mnio
RUH Pedro Demoro
Ru;, Pedro Drnloro
Rua 24 de Mf\io
Rua Pe{!I'o Demol'(l

-. '---!.._.-.)
A prcsrnte tabela nfio PO

DCp3l'b·'llf'nlo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"{".,,,:., -�"'1�11:1::�����"�''':�'-�;'l''R\''}I��i��I���Ê��i;21'*1*:;{.#t��MmM€4'*;fjtW;'i:�·.t:t��ht;t'*tt.!;�
cre outros �Iemcnto�. os constantes da

Declaracão do Mov mente l!�{'onô!1liro:
_ Conhecido o movímento, será o

contribuinte enquadrado na tabela ncí

ma aludida, passando e recolher, men

aatmr-nte. 1112 do total anual dos trlbu-

'I
I

l NOVO SISTI':MA l'AIt'\. RJWOI.i'n�H;!'I,'ro
00 l�fPú�Tn S;.,rr.HF. n�NOAS ,.:

('O":-'l(.N,,\()()F:S
('Y ....

O .Diárto \.I"dll.! do Estado, acaba de

pub.k-ar u texto d'"+, le! n. 2.914; 9� 28 rtc
lloví'Jnbl'() de 1�I(I!. oue estabelece uur

ll\:1:> para u rar-touutízneão do rocolhírnr.n
to do lmpósto sobro voncta.: e constcna
oêes u das 'taxas rIo Plano dr- O\)I''''-S c

rccào fisc-nl. com r-xeccàn do livro R!'gts- "f�
tro de Compras, n� qual conttnuarú a

-

n'l:l�'�(,!' o 1'('glsÜ'o rh- tó.Ins :t;i suas com

pras. na forma ela vir;f'nlr Ir�lsln.(·;io
AMm disso tcrú (1 contríbutnte, que npt.ar-
1)('10 regtmo das ('0(11'1 fixas. o dil'dto a

oompensacêo no IlL)U segututo, r-aso ('O!l1-

p ove (j\1IJ o seu movimento comerctn!
não a�inglu a cst.mauva. No ('Il�O de bai
xa do estaberecmento, terú drcto a rcs

Lituie:to do excesso recouuoo.
Os demais (·onÜJbuinLl's. Isto ti. aque

les (lHe não rorem eunuudrarlos no novo

ststcmu fiscal. couuuuurao a eacrtutrar
todos .os atuaís livros com excceéo do "ae
gtstro do Movimento de Eslampllha..,'·,
que passará a obedecer a novo modere .

Uma outra tnovacão da lei 20H c! a

de que todos os conu+outntos do iVC. a ;li
. par-tir de 1.0 de ianeíro de I06:.t passarão
a rccotner o tributo cevi.to pelas vendas
à Vista, por verba. o cuo virá Implicar em
menio- acncecêo do seu tempo, e maior
economia para o Estado, no qt.e diz res

peito à Impressão de estnmpühns, cujo
emprêgc flea reduáído as dupltontas, isto
é, às vendas a prazo.

E' ele se prever. dado o grande al
cance da lei 2.!H4 oue a grande rnaíorta
{los penuenos ccr.tr+hnfnlos venham �:;

Fiscal tos.

En! rc outras vantagens para (1 I'OIlM

Lrlbuinte que adotar ('s.�(' novo silltr!)l'l.
rossntn n do {irar (1lsp('l1snoo dn csertru-

Equlpamuntoa.
� lel Ins ttui novo sistema para nr

recndacãc dos tr-ibutox netrna. num )'(,(.;-:
me (·"mht·ddo nor '·{·uta.>; nxas'' OI! 1)01'
-cst.manva de vendas" e uma de suas

principais nnannados foi a de propiciar
aos pequenos COll1� crentes vercjtstas. de

• rudimentar on�:.tnlzo.,"lo. 11'11 tratamento

nscer mais simples c económico.
O sistema úra Implantado em nosso

Estado Iuucionn, r-m suas linhas gerais.
da seguinte mcnctra :

- Ao contribuinte que realizar mo

vim ...nto comerem: tributável anual, in

rene- a crs l.GJQ.OCO 00 r um mnnao de
cr uzctrcs i. � Estado facultará a possibi
lidade de recolher o Impô�to sôbrc ven
das e cousinnccõcs e tnxns adjetas. por
verba. mediante ('sLl:UI.Ii\'11 c com base
na tabf>:a constante do arugo 1.°, da lei

n. 2.!114;
o fisco venrtcarõ. O movnnento que-cr sua tnolnsüo no novo sistema. r-ujo

('0I>1(>n·j,,1 uuuucauu ate o

Sindicato Nacional da. Indlhliill �il
(onstrução de Estradas, PGlltes, Por
tos, Aeroportos, Barrager.s e P�lfi-·

menlação
EJ';t,,! p-:rf(l cebrenee de 11'I'oDAsto S:ndicnl
o Sindicato N"lCionG! do lndústr-o da Constru

cão de Eetrodcs, Pontes, Porres. Aercoortos. Borro

gens e F'oviroentccôo, com séde provisório à Rua Do
nret n? 23< crupes 1 '206!7, Rio de Janeiro, Estudo do
Guanabara, '2m cumprimento (la discosto no art. 605
da Consolidação das Leis do Trabalho, vem cornuni.
cor 'lU€' foro distribuicão de guio,> paro o rec('llhimen�

� :o.�o j�����t',)(';;��:��I·o�€'B;,���r3f;roo���- s5JÁ.,rlélr�;
101,1,1';' o,; ('1I1{lfl'qod'II("', ,('f('r��rIJ�'s ii., con!ribuiçfJf"
df'vic!.,,> 1(-I,l1i ... /]·, (1(1 {'XCl'rl(,n de 1962, f><;fWldo ['m,
tnnin ,-,'hHt")(,dll" (l f('(oll,f'r ('nl SC"lr l'lVt',r,.:m todo () Esposo, filhos, nllro, g0nrcs, e netos ainda com
lPlrd/llhll1!1riollf'll, (lS C'lnpf(";as da in,j,."I<;!,I(1 de cnn<;-

ptlngidns C;I)) o fulccllnento de seu esDOso, pai, sogroitll<á,) ,_j,-. 1',.lrn<1O'. de f('rri), c<;Jrodas d,... rc.J,1Qe.,-" • GVr'"I DUrV/,L l.OPfS DE AGUIAR, ocorrido no di.,
perIIlCS, p"i,tw" rtcn,pmlos. ])nfmgç-ns, P(,lVlol,.nlnc,i<:> 3 r,') kio (�e J'lnl'ir.'),'ccnvidm'l poro mis5o.d� 7° dia
€' '.(-lvir:ll', (,"llnIOlo<; sc.-us parentes e res:;,lO!> de suas relações Que farão

Tui 11",-,1I1iI11"'1110 deveró ser efetworJo Qtê o dia
celebre r n(; dia 11 do corrente às-l,lO horas no Co-

31 de Janeiro de 1962, de ocôrdo com o Tabelo c-
pelo do C�égio Cotorinense.

r,,?xo, para c·vitor o móro prevista no art. 600 do Co,,-
, Desde la ,..,gradecem a lodos qunnto aparecerem

solidacão dos Leis do Trabalho. J o este ato de f, criSIc;
-

TABELA DO IMPOSTO SINDICAL QUE INCIDE
.

�__ '_'_'M_'_""__ ' "_' ___

SoSRE O VAloR DO CAPITAL DAS FIRMAS:
_

" ,.

\

Ca ji!dl olé Cr$ 10.000,00 ... '.' .. Cr,S

100,00�
Si Vocc, Chefe de famt!lué

d,' C,.,' 10 001.00 Ó CcS

50.000,00
.

'. pen.,n nD�, presente::i para o natal ENTÃO
.

de CcS 5000ÚO Ó C'c<; 100 o�g,o�oo�OO ADOOIRA O MAIOR PRESENlf:
. . .. .

'.. �;s 3402ó:üoo ��: ::t����le que n�o çlu.ebro, n60 desvalorizo,

D� mais'de CrS' '200',00-,00 I?m cada Cr$ 200.00,OC u,.) I',e-'t:llw que c("do dia vú1e mais:
ou fração . ,.' . Cr$ 50 00 UM LOTE DE TERRCNO
Nõo podendo o impósto exceder de Cr$ 200.00�,1)( Um prescn!'e Que pode vir a s�r a garanti0 do

qualquer que seja o capital.
�� .r� ���:��a apenas 10% _ resto 60 meses

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1961
.. _ ��:��:ç::s'Jo��i�a��I�t:;ic��

com o sr. Luiz Schweidson.

Ao Padre Rés e fi Nossa
Senhora das GmC:1.<; ngru
dcco multa';' graças ntcnn

çada�.
Maria Salomé

MinA DE 7.° DIA
Dr. Hé!;o Freilas
Medir:o àa Malerni·
dane C'lrmela Dutre
CvEN;:A� DE '3EN:IOR .... 13

PARTOS - CIR,,:RGIA
()/."INICA GEli.4.l.

Ont1.as �rta8 -

1:1etTo-cnnoIL1('clio
Consultório: - Rua Vletot
Me1r{'lc�. 24 - tias 4 às 6 hs
ResidplIcia _ Run.· Santos
Saraiva. 470 - Est�f"lto
[<'OD�: - 23-22 e 63-67.

GOST� Df CWI? j
ENT�O )'F.CA �'���: j
---,--_--

Dr. Walmor Zomet
Garcia J

I.."Tilemc!Q" Pe/� Facult!flt!.
Nacf')nal d.e MediCina da
untversidade tio &'arJ

�x h.ter;lo por concurso da
lIdatclnidade·Escula, (serv!
..o uo I"'rc.r, OctavlO .t'Iou

ul'!ltues Lima). EX 1nten.u
ao �erVlç(l oe Clrurgu. (lI,)

.;�spnal l.A.? E:r.c. Q.O 11:1U

.h: J"nelroJ. M<!.1Ico dI) tiu,,'

Vj�al ae Ca"ldade c QI

Maternidade Dr. Cat1�
t_;on'ell..

PilRZ'OS _ OPi:RAÇOl:lJ
lIüEi�C;AS lJe: jENHORAS
- F <\,'l,TO "Uj D6'l pelO'
metç:;o ps.c"�j)T()lll(l_ttco

'"::"n"ull(J:'i\): Rua Joà(' Pino
� to I •. 10 - d..:.s 16.00 ..

:�.Oo ))O":L'>. AI.{,·lde i':on�

h{)r�\s n:arl'''�\;ls. '('eldClot..6
JI!:'" _ fh:><ld::ncla: &t�.
Gen .. r�! lSll,t.eO'X·:J;·t. n. tOI

'-''''�-.�
-D8. ftULDtMAB O.

DE MENEZES

ENGO HAROLDO CECll POLAND - PRE

SI DENTE
___ M ... _ ..... ·.-�� • ._

\

Você concorre, em cada

série, a CINCO CASAS,
do primeiro ao quinto prémio

da Loteria Oficial. Compre já
a sua SUPERCESTA e retire

o seu carnê antes do Natal

para concorrer ao SUPERSORTE!O
VEROADEIRAME'NTE EXTRA

que !ii COLUMBUS lhe oferece,

IMPORTaNTE! COlUMBUS só anuncia as casas

correspondentes a cada série, Se a COlUMBUS desse
divulgação de tôdas as casas correspondentes a tôdas
as séries, anunciaria 25 casas, o que não corresponderia
verdadeiramente aô direito de cada prestamista àquele
tolal aeul1lulatlo, .cada carnê concorre ;l uma Gérie, E.
em cada sóne, ninguem.dá mais do que a COLUMBUS!

E para til! J o 8110 de 1962
COlUMBU aá MUITO MIlIS

lia RElIRaOa DO caRII[
Logo na retirada do carnê você recebe,
sem sorteio, uma prática lancheira escolar.

Na SECUH11 PRESnCAO
Na segunda mensalidade você ganha, também
sem sorteio, uma garrafa tipo térmica,.
com copo plástico, exclusivo da criança.
COLUMBUS desta. forma zela pala saúda de seus filhos.

DIA OIS MfiES
COLUMBUS não se esquece do Dia das Mães.
Para a Rainha do Lar oferece
um presente que. ela vai adorar.

SUPEROOBRaOINHA DE sAo IOÃO
Na SUPERDOBRADINHA DE sAo JOAO, no mês
de junho, você concorre, no primeiro prêmio, a uma

casa, no valor de um milhão de cruzeiros. E no

segundo prêmio da SUPERDOBRADINHA, você concorre
a 1 luxuoso automóvel no valor"de um milhão cruzeiros!

Todos os me••• COlUMBUS dá • você
o direito de conoorrer a uma casa no valor de
Cr$ 750.000,00 e aos premias de 1 TELEVISOR, 1
GELADEIRA, 1 MAQUINA DE LAVAR, e 50 mil

crL�zeiras em ARTIGOS DE UTILIDADE DOM!::STICA!
E 6.000 premi09 para serem distribuídos em todos os dias do ano •

E 110 NATAL, VOCE RECEBE O MELIIOR PRESENTE:
A SUPERCESTA ÇQLUMBUS, repleta das mais nobres mercadorias 8

....
um

presente para a dona de casa.

t POR ESTAS E oUTRIS IDrtnlCAS RaZÕES
QUE NINGUtM Dá MAIS DO QUE I CoLUMBUS

COLUMBUS esclarece aos compradores de
cestas {ie Natal que não coloca em sua SUPERCESTA

artigos de fácil deterioração, tais como PANETONES. CAS
TANHAS EUROptIAS, FIGOS DE MALAGA. ETC, I::stes produtos
estragam-se ràpidamente, o que vem· em prejuizo do
próprio consumidor. Em substituição, a COLUMBUS pro
curou selecionar mercadorias mais indicadas (ameixas
importadas (enlatadas), 1:astanhas do Pará, etc.).
IQutn QUE PlSI TEM D DIREITO DE RECEBER O MELHDR I:: .lrmado pela Escol:.. d"

Mí'clidna (' Ch'l!l'gl:l do Rio
d€. ianciro. Ex-Interno do

Hospital da Cambôa _ Da
�':3terJld:':Ldc Clara ·Bo..�·
b:Jum _ Da Materoidade
r-.1ãe�Pobre
Especialidade; DVl!:Nt;At:

l,E t:iENHORAS - PAR'I'G
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade ( A l ,...

��,��ela Dutra, pela ma-
COMPRÓ OU A.LT�GO

:ResidêncIa: Esteves Ju· ��vIsiA ?ELÕ T:
'o�, 52,,� Tel.: 2'S�. -P'��OÍi':e��.�r����" '",,,-;

.

.,.;..::
;i.�-

. "'" --'.'.,�

Ou3ndo passlIf mal do IIlt05·

nIJl!lo,cllooandososentlr&s·
gotado ao lim do um dllrodia
d� trabalhr" l'lmll SOMJISflll

L..
iS iIIIIII iDlsuruwiD DD l�[RICI 11""1 EM CfSl1IS Df I,,� - 115 lDIIIS [ 1! flUJlS !M. IOIIU • PiIsMA1'''Ii!: _ RI.Iao iillv.lr" MartIn., 33 _ 5. F&\.ItQ

HiillRDE NOGUEIBÃ--
O GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUEENGORDA !:' FORT <J!J l,

A Y.e�,�m to.àas as Farmác1a,s_ e Drog2.l':i.a7 >lo bJ'Nlill
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JUIZ DE DIREITO DE LAJES PRESIDE A 'SOLENIDADE E SECRETÁRIO DE VIAÇAOE OBRAS POBUCAS REPRESENTA O GOVERNADOR CELSO RAMOS
Após a Churrascada, partia a comitiva de Campo Be- tjça, o Padre Vigário da Velho Bastos, eng. da rest- PM do Estado, o Sr. Afon

Ia do Sul, para Anita Garibaldi, onde pernoitaria, insta- Paroquia, o Dr. Cleones dêncta do DER de Lajes, o so Simão, secretário da

lando, no dia seguinte (dIa 4), o novo município. Dr. Jorge Barroso filho, r PM de Lajes, vereadores de

A chegada, às 17 horas, foram os visitantes recepcto- Sr. Waldo Costa Avila, o Lajes, outras autoridades

nados no Colégio Padre Antonio Vieira, com uma bonita Sr. Euclides Granzaoto, O estaduais e municipais r visitantes. A seguir, usa àa
festa, comovent.e em sua simplicidade, organizada pela O G:o\fern�dor e o Ma' .... - �-' _' --;·1 .. � da reprp�pntantes de partidos palavra o deputado Romeu

Diretora Irmã Rovena, quando os alunos disseram núme- Sebastião Neves; AestacRn-
ros de canto e poesia.

A noite, no clube local, problema ener- ��e!�eta�!eest�;ap���l: �:=
gétic,o

Indiscutivelmente o pro
blema da Energia Elétrica
tem merecido do Governa
dor Celso Ramos as maio
res atenções, procurando,
através seus órgãos espe

cializados, encontrar solu

çeõs objetivas .

o Prefeito Amaury Gou
Iart quando discursava di

zendc que tudo faria para

corresponder à confiança
nêle depositada.

roaneou-se um jantar ao

qual compareceram, entre
outros, o deputado Osní

Regis, secretário de VIu

çêc e Obras Públicas, o

Prefeito de Lajes Dr. Wol

Qy Della nocce, o Juiz de
Direito Dr. Osmundo vteí-

-a Outra, o CeI. Lara Ri

aas Comandante da PM do

Estado, o Delegado Regio
nal de Policia de Laje
Eva do Vilela, o preie

-

t

nomeado do novo munlc

pio Sr. Amaury oouíert.

deputado Romeu Sebastião

Vieira, representante da

Assembléia Legislativa, o

deputado Evilãsio Nery
Caon representante do Se

cretãrio de rntencr e Jus-

'ii ESTADO
, O MAIS AHl1CO OIAllO Ilt $ANTA ClatABtll'A

F�UR__ __ _ __ . __ ._. ..,W',." u" :._.""'" •• , ...�� de issi

Recentemente o Chefe do

Poder Executivo, atenden
do reivindicações da po

pulação, autorIzou a insta

lação de Ene-gta Elétrica
no MunJcipio de Penha.

. Recebeu Sua Excia. a

respeito o seguinte despa
cho telegráfico:
"Popureção Penha inter

médio Presidente Diretório
PSD honra e agradece pe
nhorudamente- alto gesto
reconhecimento V. Excta.,
eutortsado Instalação ener

gia elétrica neste municl

pio, age-a já realidade

Saudações Emanoel Pinto
Presidente P�D."

túreicos, o advento que é

o mais -desconhecido dos

fiéis. Se para muitos de
nós a festa do Natal é

simplesmente sentimental
e superficial, Imp-egnada
de folclore e não do mis
tério da encarnação, cer

tamente é culpa da falta

de preparação nossa para
esse augusto dia.

Tõda liturgia do Adven
to é uma grande catequese
da vinda do Senhor. Ela
nos quer ajudar a ver me

lhor, "aquele que há de
vir". Ela nos lembra que
virá mesmo. E mais ainda.
Ela nos coloca nesta at

mçsrere e nessa atttude

que se requer de alguém
que espera.
A llturgla olha tanto o

passado "bomo o futuro.

precursor do Senhor.
Tome 'a biblia: cada fa

mília devia ter no lugar de
honra da casa a sua bí

blia; tome a bíblía e leia
o que no antigo testamen
to os profetas diziam do
Salvador: Daníel, 7, 13ss;

!�;�SSl;l I:ai�s C���·5;.a�t9�
para só citar alguns exem-

plos.
•

tista.

E a missa.

rsetas, Paulo, Mateus,
Davi, Baruc, desfiram dian-
te de nós, dando-nos em
rápídb trailler, sua mensa

gem tão cheia de espirito e

verdade.

No cântico do intróito:

LOTERIA C,O ESTADO DE S. 'CATARINA
RESULTADO DA EXTlV\ÇAO DE ONTEM:
2.487 CRS 500.000,00 Criciuma
5.822 CRS 50.000,00 Blumenau
6.964 CR$ 30.000,00 Florianópolis
6.176 CRS 20.000,00 Põrto União
2.403 CR$ 10.000,00 Flol"ianõpolis

Néste mesmo evangelho
o Senhor, nos apresenta o.
seu precursor como exem

plo para todos os que pro
curam a Deus. E êste que
nos ensina, numa pedago
gia verdadeiramente diví
na, tão antiga e sempre
nova o caminho durante
estas semanas de prepara

ção.
E' admirável e qualte ex

tranho a presença de 11!':.
rue, o protetá., nos textos
déste domingo.
Ele nos diz: Jerusalém
(- igreja, alma) levanta

te, e firma-te no aIto e vê
o gõzo que te virã de teu
Deus.
Se a humanidade pro

J curasse mais o verdadeiro
in_t�rior alguma coLsa iria'
'lnelhor. Procuremos a aIe-

(Cont. na 2.a pâg.)

o a ...putado Osni Regis, Secretário de Viação e Obms PÚ
!)licas e representante do Governador Celso Ramos às so

lenidade, assina a at(t de instalação do novo municipio.

___--�. -- -- ----

Diretor da F. M. concede enlreyista
a "O Estado"

O I?rofessor Emil Pylgn- tarlna, concedeu-nos pal
re, eminente Diretor da pltante entrevista que será
Faculdade de Medicina da publicada em nossa próxi
Universidade de Santa Ca- ma edição.

------ -- - --_._---�

COMPLETAMÉN1if REfORMADA A
DELEGACIA DE POLICIA DE BRUSOUE
Das mais acertadas foi a

escõlha do nome do Capl
tjo Benedito João de Fa
rias 'rrmdaoe, para ocupar
o cargo de Delegado Espe
cial de Polícia ào Municí
pio de Brusque. ..

Além de ser um militar

cumpridor dos seus deve
res, é também um cidadão
que tem prazer de zelar
pelo patrimõnio público.
Quando assumiu aquela

Delegacia de Policia, en

controu-a em ��ss;mo es

tado de conservação, suja,
com portas caindo e a ca

dela sem oferecer a menor

segurança; além dos mó
veis necessârios aos que
lã exercem suas atividades

que estavam imprestaveis.
O Capitão Trindade ini

ciou a reforma geral e ho
je, quem visita a "Delega
cia de Policia de Brusquf:,
percebe 'a grande transfor
mação porque acabou de

passar.
Toda pintada a óleo, ln

Lerna e externamente, com

(REPORTAGEM INTERNA)
• Sôbre a 7/!.ésa do nosso diretor, inúmeros volante.o

ahônim.os do chamado movimento SENTTNEDA, ediçãc
aesp:sta�ória, distribuída até em envelopes timbradf':; d
Secretaria de Educaç(i.o e Cultura.

• A burrice, por imposição orgânica e invencível, �em
We rubestima a inteligência alheia.

,

O reporter fez apenas uma pergunta: leu·os?
'

Resposta:
...

- Entre tantos, li, repugnado, um deles. A· função de
SENTINELA está sendo confundida com merce1lâna d(

TOCATA: aquela exige coragem, desprendimento, renún'
ela, vigi!4ncia, nação de dever, sentimento de honra

esta última r�quer apenas ambição e covardic. Dai esses
assaL;os à dignidade alheia, encobertos pelo anonimat,

Aludindo d f(J.1nilia, que invejam, porque nasceram sem

possibilidltde de ,·egistro civil, os canalhas, sempre mas· •

�arados, tentam "denegrir as familías. E ainda se dão r
vileza de se catnparem defensores da religião, como se

houvesse reUglãd especifica para os pulhas. Produtos dn

podridãO. Bocial, essa/; mléS revoltadas nega1//. dos caIu

niado/; e insultados o direito de uma tapa Ol� de U1na ba

la. _ E por isso e�condem-se no anonimato - esconderijc
natural clo.� (/ue I�ão tem o IIODrenome paterno, meno'

oro'· culprt própria (lo (p/e ]JOI" absolulCL impossibiltdade.
O restu Ó a ()xplosâu normal dos cqmplexos dai der!

-;;a:J:u. �1 � .. ,,:;Hlaàe _fleve ser piedosa com esses in:feU-

QUE FA·CI·LI·D4·DE 1...

CONSORCIO

TAC
OdrlF.IRO 00 SUL

AGE:NCIA
Rn ffljpe SC�li�!, 24
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ILORIINÓPIIUS--S. C.

E!llIME!1f ..

II SOLUCÀO para a seu PROBLEMA esLâ

no CRUZEIRO /I PRAZO, do CONSÓRCIO
lAC-CRUZElRO DO SUL

jardins, com novo aspec
to, a Delegacia de Brus
que passou a figurar co

mo modelo, merecendo o

seu Delegado Capitão Be

nedito João de Farias
Trindade todo o aplauso
do publico brusquense c

dos que se servem .(ia De
legacia para tratar dos

mais diversos assuntos.

Foi fellz o Dr. ,Jade Ma

galhães, secretãrrc da Se
gurança Pública ao no

mear o Capitão Trindade
para o cargo q�le exerce.

Também o apolo do Oe
vêrno do Estado não tem
faltado at eaqui para a

melhoria da . :Llel�gaCia de
Polícia de Brusque.

-novo município.
Fala o intendente, sau- ----------------_�I

dando, em nome do ainda
distrito de Lajes, os ilustres

tcont. na 3.a páfl.)

Homenagem ao

dr. Jade Maga
lhães

Fomos tnrormados que,
amigos e admiradores 'do
atuei Secretário da Segu
rança Pública, Dr. Jade
Magalhâea .prestar-Ihe-ac
significativa homenagem,
pela sua ação dlnâm.ica à.
testa da SSP.

Nas próxímas edições,
divulgaremos outros deta
lhes à respeito da homena
gem.

Avanços Trienais
Continua o Governador

.Celso Ramos recebendo
congratulações de prcres
sõres beneficiados com os

avanços trienais, medida
justa de hã. muito reivin
dicações pela classe, mas

que só agora ror concedida
pelo atual Governo.
Registramos hoje mais

doís pronunciamentos.
"Sensibilisado !8-gra�ço

V. Excia. concessão tríe
mos. Respeitosas saudações
Tertuliano Lemos - Pro
ressôr-Regionalista."
"Inspetores e professõ

res zscoras Isoladas Es
taduais das -Lo e 60.0 C1r
cuncncões ora reunidos
nesta capital apresentam
vossêncía seus melhores
esraaecimentcs, motivo
execução lei que concedeu
avanços trienais membros
magistério cetannense.
Jair Simão da Silva _

Inspetor 1.0 Circunscrição
- Marina Câmara Rosa
- Inspetor 60.0 Circuns-
cnçâo'',

\"�
-----_,.--

Concêrto
Discofônico

Aos amigos da bôa mu
sica o Grêmio Sinfônico
"Carlos Gomes" oferece no

salão nobre do Colé,gio Cu

tarincnse, aI> 15 30 hs. a

audição da ópera' de Ver
di

.

- "Rigoletto" - com

pleta, com comentários do
Dr. Biase Faraco, domingo
dia 10 de dezembro.

Aos Engenheiros e Arquitetos de
Santa Catarina

A Campanha do Natal Cristão
Parabéns a... Sua mensagem está cheia Isaias o proféta se refere

Estamos preparando o de alegria e de esperança. ao Reino de Deus que hã

grande enwe-sario do Uma voz nos brada: de vir.

onsto. Mais do que um Preparai os caminhos do Na epístola Paulo prega

simples antversãrto. Vamos Senhor. . a união e ca- idade. porque
reviver o seu nascimento. João é o granae arauto sem ela não haverá paz,

oneto vai renascer nova- do Advento. Não se pode não poderã haver paz na

mente em sua Igreja. separar o Advento do Se- terra aos homens de boa

De todos os tempos 11- nhor de João Batista, o vontade.
O Cristo mesmo nos fala

no Evangelho. Também Ele
se estende sôbre o reino
de Deus:
"Ide repetir a João o que

vistes e ouvistes. Os cegos,
veem, os coxos andam, os

leptosos são limpos, os

surdos ouvem ..

De.vemos compreender
bem o que o Senhor quer
dizer. No Reino de Deus

operam-se diàfiamente mi
E no novo testamento.· -Iagres.

Leia o que a escritura nos

apresenta sobre João Ba-

Amanhã, uia 11 de dezembro, é o dia do Engenhei
ro, comernorado em todo o país, por ser esta a data em
que foi regulamentada a profissão, em 1933, pelo Decre
to 23.569.

Nada mais justo l'embrar nesta data·a figura sin
gular do Engenheiro Emílio H. Baungart.

Na�cido em Blumenau, e diplOlpado no.Rio, dedlcou
se t).o e�tudo e a pnsqulza do concreto armado, a·evolucio
nando a sua técnica no Brasil e no mundo .

É admiravel a quantidade de vezes em que foi pio
neiro. Cada estudo ou obra envolvia uma nova expe
riência no campo da técnica do concreto armado-.

Dos ::;eus trabalhos o mais importante, talvez, pelo
número de inovações, está situadotaquí no seu Estad"
n"átal. E a Palite que tem seu nome, entre Herval d'CesLe
e Joaçaba, sôbre o Rio �o Peixe, a qual ljl- época de sua

construção era a maior ponte rodoviâria, em vifZa1reta,
do mundo.

• Entretant.o, as obras mais populares são RI; Estações
Il'!utuantes de Passageiros da Panair, de concreto anna

do, e a estrutura do Ministerio da Educação, no Rio,
marco da arquitet.ura conteporânea brasileira.

É pensamento da A.C.E., oportunamente, prestar-lhe
uma homenagup marcante em seu Estado.

Encerrando esta nota sôbre o Dia do Engenheiro e o

nome de EmUlo Baungart, eis o que diz o Prof. Paulo Sá:
Não foi êle jamais um predileto da fortuna; em suas
mãos nunç_a deteve uma parcela de poder; na sua timi
dez terá passapo na vida ignorado dos grandes da terra,
desconhecido dos que pOdem e dos que mandam. Era,
porem, um daqueles sêl"cS pl'evilegiados que a graçfl. l"n
risslma do g'enio ilumina na sua claridade ::;eJU crepus
cuia..

A/"If. Walmy Bittencourt •

................__...., '_:..:,,4,._ p_ .• !1!·eslden�e: d� A,C.E.
"_

';���i:�<';:��_�l::flvMl-�:f!' �çé'�ô1:'�""-_'i"''"E'::_''::''�=-':''''=''__....o1Z.''''';;''''''''';__''

Foi nromomao na Ordem do Mé.rito Nat:al o Conlra-A/m&.
rante Jura1!-dtr da CosfJa .Muller Campos. Nesse selltldo
aquele oficiq,l-general da Ann(td(� seguira para Brasília
onde dÜt 13, com a presença do Presidente da Repú.blica �
altas autoridades, receberá -a comenda corresponcl.ente 4

sua recente promoção.

Meu caro Érico Muller.

Somos, já agora, dois os surpreendidos: voamees
com Os meus rabiscos, eu com a sua carta.

Conversemos, que é conversando que os educa
dos se entendem:

1. Nunca aludi, nesta coruna, -direta ou indir"!La
mente, nas linhas ou nas entrelinhas, ao ParUdo de
Representação Popular. Mancaram, na aflrm�jio cm

contrário, seus assesqores.
.

2. Como o ilustre Dario Cardoso CLl multe me

�e�;ear��� :�nf�����ere�t:��:l�::: ��t:::ús�:O;;:�
snerre, movimento de inspíraçào nitidamente fascis
ta, com seus dispositivos contrários ao regime e de
arrepio à democracia: corporativismo, müíctes far..

dadas, enauês, tambores silenciosos, queima de rou

pu de baixo para os que divergem, pcreaone simbó
licos, etc. etc.

a, Extinta a Ação, por fôrça de lei, a existência
política de integralistas, na acepção de adeptos do
Integralismo, tal qual existiu, se afirmada, serâ bur
la.

4. Aceito que vosmecê. como tantos outros, em

uso' generalizado, de ao termo integralista b signifl·
cada de apeildo de oerreouta, sabido que grande
parte dos filiados ao movimento extinto aglutinou
se no PRP.

5. Não declarei haver Identificado os auõnnuoe
de Sentinela. Citei, apenas, a fonte que denunciava
a exístêncía.: neste Estado, desse movimento eeccn

soo E citei-a não só para repicar alusão que se me

fazia em um dos seus volantes, anônimos, como

também para evitar confusões.
6. Para espanto meu, vosmecê faz a confusão -I

que eu me propositara evitar e ainda mete O PRP no
recheio.

7. A sua carta, pelo exposto, deveria ser
-

endere
çada ao ESTADO DE S. PAULO, órgão que fez as 11 ..

gações q'le vosmecê repele.
8. De mim. feilclto-me pela oportunidade que lhe dei
para essa repUlsa, que vaio desmentir o jornal 'pau
lista e condenar a sordícia de Sentinela.

9. A um que outro pel'repista, investido de íun·
çôes públicas, critiquei. sem ataques" destas colu
nas que não são anónimas porque várias vezC!> já
identifique!. meu pseudônimo. Da mesma forma ja
'comentei aLas de democrata's cristãos, de traballlis
tas, de pessedistas e i11esmo do Governador do Esta
do. O meu direito de fazê-lo é igual ao seu, oportu
namente lembrado na sua carta.

10. A sua alusão sibillna "aos que já. não prf:C,'
sam dos 1I01lS0S·VOtos" falta sentido: Dor um ncôrdo
politico, os sufrágios eram para um; aliança que
levou ao govêrno o PSD e o PRP também.

11. Além das notas que lh� Lcm sido envtadas
pela Secretaria de Segurança Publica, nestes últimoS
meses, O ESTADO, com referéncia fi assuntos do

PR?, apenas inseriu transcrição ào LUME, notician
do haver o deputado Honorato TOln'!lIn deixado as

fileiras perrepistas.
12. Dos meus ataques, vistos ·por seus asse;sores,

nas e'ttrelil�has, llaço-lhe que retire o PRP. l�oram

eles, e não eu, que o entressacharam ali, nessa terra

de ninguem, cenário histérico da velha fábula do

lóbo e do cordeiro, na (lUal os tresledores afoitos ou

de má fé, :;;empre que queiram, encontram conrusóes
feitas por mim, por meu filho, por meu bisavô ...

.

13. Retire, meu caro Érico, o PRP de onde eu uão
o coloquei, e receba, com Inalterável estima, um

cordial abraço de quem multo se hQnra com a sua

amizade.
Rubens de Arruda Ramos

_ r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


