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latanga: Guerra cunliou! 4U�� 8alu�as Gemem de Fome em Meio aus Combales
BRUXELAS, 11 .(FPJ - Segunoo mensagens recebidas o campo de refugiados, 011-de l{n�angn POI' r�dloamadores Citados sere agencia belga, de se encontram cêrca deos aviões da� Naçaes Unidàs bombardearam e metralha- 40.000 "balubas", que ge-ram ontem, as 14 horas locais. as instalações da União Mi- mem de fome. Maisneira e da estrada de ferro para Rolwezl.. Os depositas nordeste, os katanguesesforam devorados pelas chamas e a subestação Que 311- tratam de expulsar os "ca-I menta as fabricas da "LuUu". assim como as instalações pacetes azuis" de um tunetrecroviartes e varias fabricas foram atingidas pelas bom

bas. Um hospital em plena. selva, a 50 quilometros ao nor
te de Kcíweeí, roí; segundo parece, também atacado.

ELIZABETHVILLE - para mais com a parte nor-
II (FP) - Enquanto as te da cidade, à noroeste
fôrças da ONU se preocu- uma guarnição sueca vikia

ferroviário.
No centro da cidade, as

tropas de Chombe têm em

seu poder a Central dos
Correios, e os principais
hotéis, enquanto que o co-

mandante militar da ONU

espera reforços para os cm

co batalhões de que dispõe
- dois indianos, dois sue

cos e-um irlandês. O pre
sidente Chombe, com voz

trémula de emoção, decla
rou à Assembléia que os

obuses dos morteiros das

Nações Unidas cairam na

noite de quinta-feira para

sexta, sóbre o hospital e

bairros residenciais,

causando a morte de sete

suecos e Indianos vaó de

casa e'11 casa, nos batrrós
africanos.
Por sua parte, os oficiais

da periferia, anunciando

aos europeus que se rece

berem em suas residências

(FP) _ Uma turba de du

zentos jovens de Katanga

apedrejou ontem o consu-

lado dos Estados Unidos

nesta cidade. O cônsul

norte-americano, L e w i s

Hoffacker, o qual ao que

parece ficou ferido, disse

que protestará pelo inci

dente.

vários jovens. membros

da Organização' jovem Xa

tanga, penetraram no edi-

rícío antes de que chegas.
sem ao consulado os poli-
ctats que se encontravam

na residência vizinha do

presidente Moise onomoe.
Os policiais dispersaram os

mauttestantes.

os policiais katangueses

p�derão. ser alvo de repre-

O H
�sanas.

ytaELIZABETHv'ILLE, 11 _.
uma

"Os povos sãos e fortes, servacões desembarque de

as nações másculas e 11- homens-rãs. etc. Sua prin-
.

cípat arma é o torpeda.
Possuindo 10 tubos de

lançamento de torpedos e

com um raio de açao su

perior a 6 mil milhas, os

submarinos da Esquadra
bljasilelra são navios de

grande eficiência.

Localidade de Celso Ramos
Visita� dá Comitiva que foi Instalar
Municipio �de Anita Garibaldi

Na manhã do dia 4, antes da instalação do município
de Anita Garibaldl, o deputado Osní Regis, Secretário de
Viação e Obras P.úblieas e representante do Gove;nador
Celso Ramos às solenidades, visitou a localidade de Celso
Ramos.

Recebida por escolares formados e que portavam ban
em companhia dos demaIs membros da conütíva, ao ;

Grupo Escolar.

derrotas, e por grande número de populares, dirigiu-se.

Uma alu,llu do grupo escolar do distrito de Ce?so Ramos,
no momento e1IL que alertava Ilõres ao deputado O�'1ti Re�

gi�, por ocasião c!� -:;L;ill.! feita ciqftelrt 10l.;alidade, occsião
ell� Que o representante do Govém" Ce�o Ramos afirmou
estar o Chele do PodeI' BrC:",jtivo Catartllense atento às

necessidades da região e pronto a cdendsr às reivindica

ções que lhe lõssem feitas.

Quem é o amigo dos funcionários
Públicos

Em menos de um ano, tivemos, entre outras, as se

guintes providências do Govêm? Celso Ramos, tôdas lela

clonadas com mell'lorias para o servidor públiCO:
10) aumento de vencImentos do prOfessorado, o eter-

no e�quecjdo dos Govêrnos udemstas;
.

20) recursos para a consÍrução do Hospital do ServI

dor Publico, com a destinação a ';ss.z fim da corretagem,
no Montepio, de todos os contratos feitos pelo Estado;

30) benefícios na Policia. Militar do Estado:

46) pagamento dos avanços trienais, promessa que os

go)iernantcs eternos-vigilantes deixaralll CQZinhar em ba-

nho��a��I)IifjCação do processo de pagamento �o salá
rI;:; familia, -qu.e era um supl1cio na.:!! adnünistraçoes dos

que hoje se dizem amigos dos "barn��é.9''';. .

60) nova Lei Orgânica do Miniswno PublIco, que o sr.

Herl�:�����l:�I:::ãaOvcd�u�ecrcturia- da Ed�cação e C�l
ttlra, cuja men.sugem garante novos benetíc!�� �:�glS
têrio catarinense e que já se encontra no Leoisla o.

,

• 80) aumento de vencimentos do funcio��lism� p�
blico, que está para ser votado pela Assemble!a Legislat -

vai _

d
Diante disso, � vIsta de medidas con�:e��:a:e�a�:u���

v��s :z��sn���l��00v:.::!e���l:i:��un nos microfones.
:,�
coul' àrro�[Uléiíl? ;6u, o Guvernador 'Cels� !{e�os, po�tUll

.... çc'ul ·suas p.roÍll.'fta-�?'� o'Í1Qã���,.-túcllt !I!�a��.
'I);i .' ..

'

".

Recebe

Escolares fonn(J.dos portando bandeirolas e grande número de populares, aguar
da.vam o deputado Osni Reçís, secretârio de Viação e Obras Públicas e relJ1'esen
tente do Govenlador Celso Ramos, por ocasião da visita feita â localidade de
Celso Ramos, que hoje tae parte do novo 1Ilunieipio de A/lUa Garibaldi.

desmembrado de Lajes.
Depois de se fazer OUVir Uma das metas funda- No caso em teta, pros-

o hino nacional, saudado mentais do atual governo ó segue o Secretário de Via-
Os vtsttentcs, 3. Prore. Hil- justamente o da energia cão e Obras Públicas, vai
da Hotfc!· da Rosa, que diz ctétrtca. A extensão das li- pedir ao Dr. cieone nastos,
da satisfação dos presentes nhas da Sotelca deverá Eng. da Residência do DER
en! receberem a comitiva. atlngír a localidade. Mas de Lajes e que aqui se cn..

Falando a seguir, o Sr. cnquauto isto não se con-

Aurélio Sponoli destaca a creüee, o eovêmo esta
atenção que o Governador providenciando' pequenas
do Estado vem dando aos usinas de emergência, par.,
municípios do interior; pas-

:alSa pel:�;nt'�:, Pl'�!�l:��
que o deputado Osnl Re

gis scja o portador das rei

vindicações da comunida,dt,
salientando serc.n,l. as Rrin
cipais e que vem entravan
do o progresso do municí

Pio, os de fórça e luz e

máqUinas agríCOlas. Tam
bém a localidade necessitl!
de um novo prédio cscolI'.r
ou �eforma do atual.

GOVBRNO ATENDERA. AS

SOLICITAÇOEf:.
Agradecendo a manetl'a'

como fOl'am recebidos, o

que não causa surpresa
para quem conhece aquf:!a
população hospitaleira e

boa, o deputado Osni Regi.;
diz que não fóra a doença
que o mantem no leito, o

Governador Celso Ramol;
esLaria pessoalmcnte ali

para participaI' daquela
festa e .eceber as l'elvind:
eações, filas que êle tudo
tará. e está. certo de que o

Chefe do Poder Executivc
Catarlnense irã atender
aos justos (l.l1selos dos ha
bitantes de Celso Ramos.
O nome de Celso Ramo.;

não foi colocado agol:a. na
localidade, mas ê uma. ho
menagem antiga av ho�
mem que tudo fee; para a

abertura da estrada que le
va até Campos Novos e qu:!

possib1Utou maior progres
so à região.
Quando às reivindica

ções, mais do que justas,
pOde dizer que elas serão
sattsfettu3, nw-meCllcla do

assim suprir provisíom
mente o Estado e permitir
um mais rápido desenvolvi_
mento.

No referente ao {Irohl .. -

ma das escolas, o Governa_
001' acatia de criar o GEPE
Grupo Executivo dos Pré
dios EScOlares, com a fina_
�idade de, inicialmente, es
tudar, com a maior ur
gência, a localização de
mil salas de aula, que vl
râo ajudar a Suprir a ca
rência de estabelecimento,;;
de ensino.

Cordial Recepção
a Kennedy

CARACAS, 11 (UPI>
O presidente Romulo Be
tabcourt conclamou o po
vo vellezueland a dar um.a

cordial recepção ao pri
meiro magistrado norte

americano, John Kennedy,
o quai chegará a este pais
no próximo sábado, convi
dado por seu cOlega vene-

zuelano.

Betancourt. em um dis
curso pronunciado na inao,.!
guração do Congresso d:!.

confederação dos Traba
lhadores da Venezuela, de
clarou:
"Babado próximQ estará

na Vendu,ela- o presidente
dos Estados Unidos. A FÔr
ça Publica estará na l'U:'\

para evitar qualquer desor
dem; e o povo venezuelano

punirâ aqueles que-- procu-

contra, que tome as provi
dencias que se fizerem, ne
cessárias, no que se refere
ao atual prédio, atê que
outras medidas venham a

ser tomadas.

vres, amam nas suas es

quadras a imagem da sua

própria existência. As ra

ças decofentes e sem fu

turo vão-n'as esquecendo e

deixam-se entorpecer à

beira do Oceano; sonolentas
e indefesas" - Dizia Ruy

... Barbosa, o Apostola do DI-

Incorporado à Esquadra
Brasileira em 1957, o Hu

maytá é um dos navios

mais eficientes da Armada.

Sua missão e a dos outros

submersiveis que lidera em

tempo de paz é fornecer

adestramento aos navios

de superficíe na guerra

anti-submarino' e aperfei

çoar os Oficiais submari

metas na tática submari-

Em tempo de guerra os

submarinos são belonaves

empregadas essencialmen

te no ataque aos navios de

superfície. No entanto po

dem ser usados em missões

de reconhecimento e ob.-Bons escolas c abundan-
.

tes, fazendo com (jue Sania
CatarIna volte a ocupar .

-'-------

lugar de hOl1l'a que jâ- teve
entre as demais unidadt"s
da Federação, é ponto de
hOll1'a do Govêrno Celso
Ramos.

'Conclui dizendo que le
varã as l'eivindicações ào
betor agrlcultlll'a ao Depu
tado Attllio Fontana, titu
lat· da Pasta referida, '"

está mais do que certo de

Mais a lenta a ex

pansão econômi
ca na Alemanha
\JüLõNIA, 11 UE) - Ha

uma acentuada dlmiunic;ãô
do ritmo da expansão in

dustrial _ verifica o uUi-
oue medidas prontas para mo relatório na Assor:iacio
o atendimento serJÍO t.oma- Federal das Industrias A',c
das por aquele homem pll_ • mãs 'sobre a conjunLIE'a
tU"v.

AFRESENTAÇAO DO NO
"') PRE�EITU

Em breves palavras. u

Dr. Wolny Della Rocca,
Prefeito de Lajes, ao mes

nio tempo em que faz a

despedIda ao seus ex-mu··

nlcipcs, apresenta o Pre
feito nomeado Sr. Amaury
Goulart. pedindo para éle
a colaboração de todos �

hábltantes, fi. mesma cola

boração �que a ele sempre
foi prestada.

ecopômica.
O impulso flllUal nas ati

vidades econômicas. que

costuul'o, iniciar-se em �e

tembro. se feLO sentir c::.te

ano com menns intencida

de. Apesar de tEr cre�clclo
mais uma.. vez em outubr�

não foi capaz de ev:tal'

uma diminuição na taxa

de crescimento industri&l

anual.

Enquanto que em ou!..u

bro de 1960 o ponto auge
cio crescimento foi de .

11,4%, este ano não passou
de 4,9%. �,

TRABALHADORES: (ÂMARA APRO
VOU GRATIfiCAÇÃO NATALINA
BRASíLIA, 11 (E» _ URGENTE - A Câmara dos

Deputados aprovou ontem, em sessão noturna extraordi�
nuda, o projeto 440 que in:;titui a grutilicuC;G.o natalina ('lu
o chamado "13.0 mêo de salario".._ para os trabalhadores
em ulividudc':{lJrivaÚUl), C!llltodo,',o paw.

venceu a Batalha

CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS

Os submarinos classe
Riachuelo possuem as se ....

gulntes cerecterístaces prin
cípa!s: Comprimento: 95

metros, deslocamento: 1.525

toneladas, velocidade: 211
10 nós, propulsão: Diesel

Elétrica, armamento: 2

metralhadoras anti-aéreas
de 20mm e 10 tubos de Ian

çàmento de torpedos.

A vitória do Humaytá
nos exercícios que reertecu
conjuntamente com as

duas modernas belonaves
das Esquadras Brasileiras e

Jnglêsn, constituem ates
tado de alto grau de pre

paracào dos Oficiais sub
marinistas brasileiros.

Govêrno interfere em favor da
classe madeireira

retto, rerenudo-se a im

portância das esquadras
na vida das nações.
Julho de 1960, num de

terminado ponto do Atum

ucc Sul, a' "Rothesay",
uma das mais modernas

fragatas inglesas e o "Pa------------

rã", o mais moderno C0I1-

tra-Torpedeiro da Esqua
dra Brasileira, em missão

conjunta dão caça ao sub

marino "Humaytá".

Todos os recursos da
.

guerra anti-submarino são

empregados. 11,15 o sub

mersivel é localizado. Ini

cia-se a perseguíçúo. Pas

sados 10 minutos foi per

dido .o contacto com o

"S14". O Humaytá escapa

m ao cercó. Ao terminar o

_ ���i����Q lj�(��� 6:;
':posição' exata. O submarino
vencera!

O Governador Celso Ra

mos tem pontificado seus

primeiros mêses de Go

vêrno, nc atendimento fiél

aos interesses de nosso Es

tado.

Recentemente Sua Excla ,

intercedeu junto ao }l1sti
tuto Nacíonut do Pinho em

faval' da classe madeireira.
A êssc respeito recebeu;

o governador os seguintes
despachos teíearéüccs:

"Satisfação tnrormar Jun
ia neubereu-a deu solu

ção consentanea apelo vos

séncte rever tnterêssc eco

nomia madeireira desse

Estado. Essa decisão foi

objeto de agradecimento
proferido plenária ilustre

representante governo vos

sêucta senhor Harry Kor

mann. Congratulalldo-:;:e
vossência êsse. resulta?:)
satisfatório apresento cor

diais saudações - Hermí
nio Tlsslani - Presidente
rnsttuto Nacionai Pinho."

DO PRESIDENTE DO

SINDICATO

"sauerccêo acusar rece

bimento racuograina vos

séncie datado 30-11. Ontcm
ouvimos rápida explana
ção digno repreeentaute
Governo Estado junta deli
berativa "comumcendo so

Iução encontrada para
atendimento expcrtacuo
me.r:cad.o argentino com

cote e.xtra vinte mübôes
mais cota normal, devem
sair brevemente. Congra
tulamo-nos vossêncía so

lução encontrada lhe SR

trsraz plenamente imedia
tos tnterésses '

exportadores
e produtores ligados êste
Sindicato bem como pela
destacada atuação repre
sentante Harry Kornlann
mesmo tempo ngradeeemds
nóbre Governador valioso
empenho e proveitosa as

sistência favor tnterêsses
classe madeireira nosso

Estado. Saudações respei
tosas Sindicato - Henri
Que José Bastos. Preslden-

Eliana (ampos "Garôta Radar" no
Balneário de (amboriú

r;liana Campos, foi escolhida Garota Radar do Balneáno
<.k CU7l/,boriú, no desfile de modas com artigos dc veí'l!.1teto
Ih.l:;_o.do no Mariluz, sabado 1JP. - A bonitn JOiJtJ1:t eiStarv,
iS": C()i/ esentando à sociedade Ilorianupolttana no 1JrÓXi7hIJ
di,! de:. de fevereiro, no Lira T.e., quando será dv"2a l!íÜ;o.
R ... da,· de Santa Catarina na jC8tCi- de Cvltf"!te/'1ti;';I1�:a1) !iu

.:iU�iI: aele ça arm n�e�
--------1

.'
r'i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TRATaMENTO CIRÚRGICO DA SUR&EZ
O�. OLAVO fHMI:"E

Tr., 8ftO, e.p. [ ....:I •• Unido. e E�,opo
Ruo M",,,wi. d. rt�, 106· T�I. H.06!2. SÃO ? ... IJLO

E"loce - Arantes - GCI<':ia.

, .

Reolizou-se dia 2 do corrente no cidade de Join
vdle, (' znlace matrimonial do Srta. Maria Editt Fron
che Aror::'0.s, filha do Ce) Asteroide Arcnh2s f! $(0.
Editt Fronche ,Arontes com o médico dr. Osny Garcia
filho do sr. Redolfo Garcia e sra. Emiii::J Garcia. Fo
rem testemunhos no civil, part� (,") nOIvo 0 sr. ç- Srtl.

Adernar Garcia e sr. e sra. Redelta Garcia; ;Jor por-
te do noivo o\sr. e sra. dr, Albano Shulz e sr. e sra.

Cap. VisCQ Arantes.

A cerimónio r-�Iiqio!>v reolizou-se .Js 17,30 no

CapeJa do Asilo de Orfõs "Abdon Batista", <;:�ndo ce
lebrante. Monsenhor Sébostião 5cor::celo. vigório ae
'01 da Di"cese. Foram padrinhos por ;:>CI te da noivro

sr. e sra. Cei Asteróide Arantes, sr. e sra. Ouirina
Lcpes e sr. e sra. Alberto José Fronche; por pa-rte do
noivo, sr, e sro, Rodolfo Gorci;-.::, sr. e ,(:t. I-.Jiv,"ldo_) G3r-

cio e sr. e sra. Fred�rica Gehrmonn. Os noivos segui
rC!m viagem pqra São Paulo.

FAZEM ANOS HOJE
sr. Waldemar Schmlelt
sra. Cecília L. Carvalho
Srta. Cer.!J:a Luz, "r. Jc>sê Ro.�a.

�Ita ROl1l01a' Mar�ins
�r. ArtUr Schneider

sr. Eriro Tlllent!no til'
Souza

NOIVADO
Lom o gentilissimo senhorita Vera LllCia G,v.

veo de Souza, elemento de realce da nosso sociedade,
Tllha dileto do nosso prezado amigo, sr. Jose Simeõo
Cle �ouza e de suo exma espôsa, D. Mario Júlia Gcu
vea de �ouza, contratou casamento o nosso estimodc
...:oestoduano, sr. Dr, Edilson Meirelles Sp!ô'rondio, b�
cnarel em Direito, alto funcionário do TribuClal ie
Contos do Estado e figuro de destaque nos nOSS0S
)Teias sociais.

Aos distintos nubentes, os nossos sinceros cum
prim2ntos.

Monc.hoa. .. 'Sardas esptnhQs:

Leite de C%nia
e � pc. a �a beleza I

MENTa DE ONDE DESrONTARi\O AS ESPERANÇAS
DE Ut\l'\A AURORA MAIS FELIZ PARA OS ES
TUDANTES DA FA:\iiLlA Cl'.TARINENSE.

DR. L.\UBO DADBA
C!:nica Geral
--l\tEDlco _

Espeel:lll!::"a em ·n.oléslia de Sellhor:ur e vias urj
ná-ia". Cura �dtt:.al das Jntecc('oes agudas e cro
ni�.:.-'l, do �pt1rêíhc. "cnlto-urinário em :mIbos os
"f'xos. DOf!uça! do apnrClllo Dl�estJ.vo e elo sil'te
ma pervolM).

Horáno: da!110 às !l,SI) hoL'as e das 14,3:J &_, t 7,00
hor<lS. - ConS1Jltórlo: Rua Saldanha MArinho, 2
1.0 andu .... (esq. da Rua ':;oão P!nt.J) _ Fone: 3246
Rpsidência: Rua Lacerda Coutinho, n.O 13. (Chá
rara do Espar.ha) _ Fone: 3248.

i"":I.,1
nas e bonitos Apresen·

.

tad<t em vârias cores, com
tampa dourada ou pratea.
d-"l. t a caneta de quali
dade mais venddél em to-

, do o mundo Pre�ente comI j �.Ic. q""t,dade SHEAFFER S

\1,11 1/',u
- garantia SHEAFFER'S

O BOM GÔSTO' DÁ
SHE�,f:LFEF(5

menos ravorccrcos pela ser

te. autoridades e convida
dos espocíats para festejar
Bodas ele Prata.

-IX)_
2 - De pnrabcns o casal

senhor e senhora dr. Ser
gio Nobre!;':!. ("rere:l.inha),
�),j) Ila<";:'mento de )101,\"
RIA. F>DUAROA.
-'X)-

3 - Oonto do "soctctv"

üortenoncntano. circula no

��Ornt�rU?�I�n���tan�lt�'d!:� "

mamvutiosa os senhoras
Lourrlex Hulso. Marta 1,("04
rüda vtetm e Be-narte'.e
Vii>�as. fornrn as"unlo pRr:'
eletermlnado número d.'

cp!unlstas sociais.

4 -'era. Carr]'I'<fJ.
VI!: e Illeig-o brotinho quc
condu."u seu cur�o gina.
sia) 11 .. Cole�io Coração de
Jesu� rcccprionou nos sa

I,ies (41 O"ra.r ra.lace lIotcl.
�U.'l.s r.olcglLs e cOllvidados
cspecial." para. 11m juntar
am"l';cano. 1\' luaneira. sim_
llã.tir'a c gentil de Verinha
l'C"rncinnar us convidados,
foi bastante cumentado

. pc/os (!.Ue .<;e raziam pr-e$cn.
te:t f('sta _ l'arabells .i.
"cr;'1ha, IJarabcns ii. Oin:
c;ii_1) (l .... O.�car I'alace Uotcl,
}lel" fino sen'iço Que aprc-

-fX) __

5 - Casa Mirim. o Pa
lácio (la moda, para O
mundo elegante infantil.
-Ixl_

6 - No pr6ximo dia de

zesseis, o jO\'clll U-enil0
Hattistotti. rccepeiollar;L

p.'lora fcstejar seu "mver" .

7 - Deu nota de elegâl1-
cia. classe, simplicidade e

distinção a senhora Ruth
Hoepcke da Silva, num

jantar Que participou.
-(X)_

S - 'riinia Fialho um dos
Hez Brotos Elegantes es.

treamlo mlfiô da última.
coleção lulqllirido mi "boll
lique" Jane lHodas.

-IXI_

!I - E�tamos informado:.;
rle QI�C BI'IU riz

.

Mlrand.,.
'·'\l.is." Elegante Bangú d.l
rldade de Itajai". adqui
riu um luxuoso guarda_
roupa de praia. na"Canadâ
Modas", do Rio.

-IXI_
1(1 - Na. silllpatica re.

sidénda. do casal Senhor c

senhora jornalista dr. nu
hens de' Arrllda !tamos, a

conteceu jantaI' com cO'n Ii.
"ados espcciais. 11a. noite
(I� �exta_rejra.

-(x)_
11 - Logo mais, o}o

vem Rog-êrlo de QueirOil
rccepclonará em sua resi
dencia pam uma movimen
tada testa, os Formando.�
do Classlco do Coll.'giJ;) E,>
tadua! Dias Velho,

MItUSruUO DA ,MARINHA
ClIlJ!ilnd.G do 5.° Distrito Maval
PI'')r;nnópolis, se, 7 de dezembro de 1961

pararão da rira provtnr-ía
COMUNICADO N." 0029-/1961.

. E"poderia converter-se C!"!1
CONCU�';O DE ADMISSÃO A e-S.C.OlA O

uma o.,mpanhu dI' durn- _ _h"REN01IES MARlNHEI8.05. .
_

cão indefinida".
No periodc de 1 a 31 de janeiro de 1962 �st�tO�

obertos O" In�criCC2s para o Concurso de Adm,ssc.:l a
Escola de�Aprend;zes MO'rin"heiros de Se.nta <:=c:tortn(l�

Os toreressodos deverõo fazer suas In�C(1C�5 n<:h

Delegacias do Cooírcnio dos Portos do Est.a�o deL�o:�
ta Catarina, em São FranCISco do Sul, Irctot <;u ,g
na "11 nn rró.-.rio Escola de Aprendizes Marlnhelro�,

em r-�r���:��li�� Aprendizes M.:trinheircs atend�rá
.

aos condidctos diàri(lmente, exceto sóbadas � 3d��,��
90S; no perlcdo de 09,00 às 11,30 horas e ,

.�

--------;-.-.-.-�

16,00N�o���'do tnscrtcõo, os candidatos deverõc oprc-

sento�)(>;�f!�;���ii7,���t�O��n;�t��: responsável, com fir-

mo reconhecida em tabelião.
.

N0 coso de não poder S2r encontrado. 01)01, .por
C;UCI"Llcr motivo,.� Juiz de Menores ooderó 9ut:flz�r
o c-md-doto a_ se mscrev ..... e, nesse_ cavs.�:v�er: r����:ri�
�:�t� ;1:��::;I����o;:p�����:�;;eerti�o de .óbitO"d�
pai do candidato, No caso de rnôe solteira, so poder�
ser aceito o requerimento se ne Cs-udôo de �O�CI�
menta do ccndidato não ccnstor o n?me do per. -lo

'l!OL-� 1tW5:P!RfETA-OO l!IltASl'
coso de lutar, devere ser juntado o THmo �e tutelo.

Dona :\1(1' I /.lIJ l '(':�" ri' n. i :u
b) Certidão de Nosctmento do c(l_ndldat.o, c0-:n.

»-rro Preside"�,: rif' :ioc/ef!(I(k de .'.,- -_., ... - firmo reconhecido em tabelião. Não seroo aceitos co

',.:ncirr a,'� /..�I f), !e"o C07,/r" a

I---COFRE r
-

pias totoeróttcos nem Pública Form�.". 1'(1. 1I/{�tl'(l 'l,)i" 1:c1S"(( f·(lh·!{/.
. J • ! c) Certtdõo de Alistamento Md,t:Jr d-s Que tive

Nunca é tarde! Estás t ram 17 anos ou mais n� ?ia 31 de dezernbro .do �nC''--- r x l - te dos produtos de belcxa

I
do inscrição. Esse certificado ;ode. ser fcrnecldo por

12 _:_ O nân menu:; ((j<;- Ouertatn doente., ten� algo Que
uo! uer junto de alistamento do Exercito, ou CI(-

ootitlo eomissàrju {Ia rum_ te afhg;? .Nao dcsant- �uns�ricõo de Recrutcrncnfo, Copiton;as,'e Porto, ou

JI:l.l1h;a. .<\crca Cruzeiro do H - No hnr do Qu<:'- ���;e!lt�>'�';':::�o ��t������ suas Oelecoctos c Aqê.'"]s, ou cindo órgão, de cus-

��i(' 1.���:�1 :t:�C�:��:lt;I.1�le1��:l �1��:le�� rl:'i\�����os, aco�Il��:.- cracêo E�pirlfa Baráo teme��oA��st���O��u��onduto, passado há menos de
1\obl'io t'eu-ou.

de Mauá COll1 t'nvrlop�
seis meses pela Deleqocio de rr.enoras. Poro os c(mdl-

-........ I
- (xl -

_

- 'xl -
selado c subscrftado pa-

dolos que contarem 18 onos�ou mols ,
o atestado (:�-�3 - De.�pf'de-. ho.ie de

I

PEN�.I\MENTO. DO DIA: � ra a

rrp.posta para Cai-
veró ser de Bons Antecedentes e passado coto In',tl-

lllUl_1do .rlli'-C:f�t;!t;C. f:l.ll1in;up "A Vil Me Sati�frita Qua I,xa p01t:J( p. 7 8. Joao
tuto "Feltx Pochcco" no Rio de Joncico, ou pelos 0'-

de nossa cidade. a scnh�- ��i SC'l1Ip':C Nos F'n�. Bns(!:lr Id� Mrntl - E�jaclo elo
_ gãos cong(mere:.

'

�os luga�es. o�nde m,. hou�cr t.'J\."l'a Martha Bradt, assistel!- ti Sllli,liw". ! nlQ
locais onde nõo eXlstarp tais orgoas S2ro aceIto A,E'"

I todo de Ccnduto possedo pelo autoridade poiiclol d:t

lugar !Wcornenda-se .aos candid�tas providenc.iarG�
êsse dccumenro cêrc.a de um mes antes dos mc;cn·

ções pois poderá haver dem% n:J .suo ?bte�çõo.
e) Atestado de Vacino ou de tmunlzaçqo Este

atestado só tem validade por se,s meses. Se fôr P'lS
sado por médico particular, suo r.rmo dev2rá seI rc

ccnheCida em tabelião.
f) Quot;·o fotografias dt3 tamanho 3 x 4, dJ tip.:>

comum poro carteiro de identidade, e. d�verõo ser

recentes e tiradas de FRENTE, sem chopêu.
gl Atestado de solteiro. Êste atestado d�vc�o ser

passado pu dois OfiC'...:tis da Marinha, do Excrcll'o (·U

1 nOI,/\ n�: FUTlmOL _ do Aeronálltica, ou por duas autoridades judiciários,
Luiz DeniaJe _ R. Univ('r com firmas reconhecidos em tab"elião.·
.�al, 105 (Jardim Silvt';;! r�" Poderão ser insc\ itos os conciidatos nasr:idos de
- SilO BERNARDO Du 1.0 de fevereiro de 1943 (] 31 de'dezemb'ro de 1947.

Maiores d�tolhes poderão ser obtidos no pl'opno
Escalo de Aprendizes Marinheiros, no horário ..lcimo1 BOLA n ..; FU"fl!BOL -

especificadoNey Roberto Mendes _ R.
..._._ .. _ .... . _

Campo Sales, 459 - RIO

GRANDE (RGS) .1
1 BOLA DE VOLl.EY _ __�'l::�=�.-..

.�CaJ"los Mojot�i _ Villn. 0- .. �..
'/;/' '.�-.

&�limpla AJ,""'d. Ponta Del

J'
..

.

'

.

i .

.

. ,,,,,--- /
.

1....,�[.gada n. 1]5 - CAPITAL ,. .;�, 5 _.'r.

"'-11
-'

1 BOLA DE VOLJ,EY - ·:·iíl!:.:..o�";' _.J ! i::", 'II A
.

AurC'rn de IA.ndrade R. Jó- "\� r._..
_" I

sê MonteirO, 16'7 _ CAPI
TAL.

I
1 JOG!) DE C.t\Ntõ:T.'\S _

Eliana Elias - R. Ivai.
136 - CAPITAL I Tatuap(' I

1 P/U:' DE ]'i\TINS_
José Bento Mecleiro,,: _ R.
Dlli,.;, 433 - CAPITAI� (In
<i!anõpoli<:;)

1 Rm,OGlO oe PÜLSP.
- Lui',7, A. PeJuso _ R. 15
de Novembl'o, 140 _ ERE

�
(SON) WJHO

1 �L'\QUIN"\ FOTOGIU,�
FICA _ Clfl\ldio Albe)'lotH
- R. Silva Jar'(im. 2103

CURITIBA I PAI
1 TnE�r EL�TRICO

Jo"ê Cancelie)' de Moraes
- R. Vida! Rnmos, S/no _

ORLEAES ,Sía. CatadnaJ
1 BICICLETA CAL(JI _

Cados Pic.'lrelli _ R. C.cl.
Leme. 214 -, BRAGANÇA
PAULISTA (SP)

GR!\J'I,'DF; CONCURSO
PTN4PONG

85.0 Pau1c. 3 de el('zembl'O
rI,.. EIOl

•

Sociais

. .

..

t um presente de class(:;
queaqrada a Iodos Sheél
fícrS Imperial tem � rAna

cllindric", (exclll�i�(! j, ·es.
creve mUIto mais SUé.'ve·

mente. De 'linhas modero

Breve fim da
guerra em Ka·

tanga-
LEOPOLDVILLE, 11 (UPI I !

.- o-cnerc n.mtar das N�- -

cões unidas no ecoao, gen.
aenn Mckeown, prognosti-
cou ontem que a luta r-os

sara em xatenes "cm

questão de {lias", a menos

nue as tropas da 'pl'ovlrv:ia
separatista Inicícm urun

guerra de gunn-Hhas. Ne��e

caso, seguiu dizendo M('k0-

WO. a oporacão elas Naçôr-:
Unidas para par fim à .� '-

FrTF:BOI,
Futebol rüv-ute-so.

pOI'I\m qurrlldnde com-

p!'OV:1-�e. Pneus - Câ

maras DUNLOP _

RAINH.... DAfi ercr-
CLE"rAS - Tr-Idmw'

3137 n,«, (:,lllS('
I 1I1riro Marra. IM.

GRANDE,
CONCURSO
l'1tfc·PdIG .

RELAÇAo DOS SOfUEAOO$
DA SF.MAlM.·

CA,iVIPO (S."',

UMA PROMOCAO DOS
DELICIOSOS CHtCt�S Df /!OlA

,,.rc.PgNG'
r9n,mnln 8RASIlttU
�OI'frrli'Drr- DITWRaS

1 ° DELEGACIA DE ENSINO
PAGAMENTO NA La DELEGÀ.C�A DE iNSINO

O pagamento dos senhores professôres ao:��e�_
fados que recebem seus vencimentos nesta repartlç'Jo
será etetuado nos dias 19 e 20 do corrente, e dos pro.
tessõres em exercício nos dias 2'1 e 22.

Florionópo!is, 11 c- novembro de 1961
Nair Haberbec.h

pi O...ndido Abdon Goulort

Delegado de E .....sino

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

OS'''ALDO MBtO

NATAL SE APROXIMA Querem-no nêste ano,
recristianizado. Um Natal diferente, escoimado das

impLrrezas que se vão multiplicando ano o ano, fal....
zcndo perder a finalidade, que reQlQ:lente Ó a cou4

sa final do grande bsto cristã, que obietiva lembrar
o Cristo de Deus, nosso único e soberano Mestre.'

J: meritório a componha encetado.
Porque nôo se co.ncebe Narol com beberri02S.

Ner,., com pernicios\J> brinquedos ós crianças
com armas relembrando o horror do guerra e do

\
motonça entre irmóos, enquanto CNtOS fifosofastros
de foncaria, que se supondo filósofos, discorrE!m
sem ocêrto sôbre assunto de que estão completomen
te alheados.

Doi, por c'erto, o frustamento de muitos com

os malogros sucessivos.
É hora de fusionar, amalgamar todos os bons

I sentin.entos poro o combate o esse materialismo que
vai tirando o sentido do festa de c<ir:!ç!].) e C!O

Natal é Egonge1ho.
Evangelho não só de pregação, mos, de atos,'

d"e prcítica, de caridade que não humifha nem en

vergonha. o que recebe.
Por isso, o componho hora �ncetodo vingará.
Nalol de pr,zços altos, elevadic;simos como "iõa

ogor6 dos presentes é festa de riC]uc7o
Os pobres olham e as crianças, apenas, dI'7€-

jam.
Natal Sempre fOi cristão.
Recrjstionizo�!o, agora, foz-se' n2cessório, P04

ro que nôo _perca seu verdadeira sentido eminente..
mente espifilua"T.

Nêste ponto tedos estamos,d"e. Ci.côroo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Preparemos o N�téll
Quando o dczerl1bro c e-

na, lIS eri9.1""\" ;,'\:" -re.
ares. Elna 3�!U;�.'l.)!lI o Na
L:)1. Hú, de roto. n;:,ic'; ��:_

rtcrentes j:il:"\ nlegrar a

('I'I!'II1('aCla. ;':' li ;"lllbl:.I1'::1
de' (lo{'fos [';(ISfo�'):; t' no
mllll.t1s ))1'''.:<''',''', ,)�, H<\,IJ
\,,)>\ rlJlll<\l\llnh',�' SI' .'

I!lH'H :, «auam . f\lin:.'

(,t\eg:l.r:i o Nhl:)!. tvo
eootece Sf'rl.]ll'r, .1!1) "fioS
;'!ln J�I1; '. PI.Pl1n, PO;II",�
vr7,('.�.il1 no; ;;f'r'!!.lr'-.h .1

mertü.nr ,'.1 'l1('n,fl'�"lll ce
Nhtat, E :i;>; 'h :1"011''''"'" e

que não 1·1), pr€'IUI:II1tf).�
('onvl>nlpll''''l'W!1-' �):,l':l f',-,

L,l 111('(1; I ,1(' (, '. I'-:';'PI'IH ,.�

uma prep- -nr- ti) '11<l\(')'iüi

que raeemca .1 {'S;)L';'.:lf!
rnteressan;e e u [J"p-.
pal"fI(:ao (Il!l" 1'1-
xemos pa .. ' t , N<I'"t Ir �I

-m.a correr �, ) J1� LII -u, Ll

catóucn. Aí tamo«m
,,,nLr,lIno.� lU,. :), ":1 uc. .u

mas uma Ji'üj)i'!',)< iCJ e-pt.
i tual

O i�aLal nus rei-mora v

uascnnerr,o Q(-. No.;,:so S�
nhor aes rs CI'lSVI IS!:l (
coisa sabida (.;,'1'. I

e,�fj\H:ciclll. s! r- 'IU(',:I,,:;
não é de, «nuura. f: .e :,

I;ÜO centru .�i'Ja rl';\�:.::n(l(l
a p.ano .,e: ·,md.'u'io ..... om .

preende-se desta ('011;,<1

po�que 11!1. � !!a l!'na Pi:, p [

;;,lião para o N;).t:ll 'w:n o]

pensamento (:.� qU,� p:lnl l

Cristão o N, :�.l n,-\(1 P :I!.e_
nU$ ur(!a ('U\.lewúnlC;úo !m,:>

Lambem HIll, :10'1:\ ',in'ia rtê

Cristo a o:-,-,s_ E' cstf') [alO

que p!eci.,ulIIC� r,_;a1i�\Jr,
H�viver

Falavam:., '1IIe :" Irll;ja
Católica taPI'J'·.I' '.nn um"

p"eparação j N'll',:

De fato Que
r;ICflO será f�ll) ;) .:d
vcnto, Sán (,li:�!rc sc!lun.ls

vacão. Como a Redenção
)i. veio. nna conttnnn, dr
ve-nos �!mt.aklX:l a.r-e rin
da Salwl(l:1u, TlId(J ,;,t;l nos
J('Vf\ n re u.r fi grsn-tese
do nrnor- -to D('ull, J!<w E.1IIIS

�'!·i:tI\.ll':ts. ii, 11<11' rnier no

ruuer etc ')mH, 1;1 rcrmm
rsun corno [':10 ":1bf'1110.- ct.r

r('spOl1dD!' fl !,;t,... ,i1n'1T'?
Nna IWf}l1"r) 111.<; .�OIR'l:; dr-
I'Üllfl dln i;, d4'il':f111\h� rlo

r'orrcspnnd-r- :lO) au.ru- !1,1)
Drll.� nOR �:€,,!I(':l. Porle-so
daí ronm- outro ,lr'-':',c":;jn

���;�� ')I'���"�:�::;.� i:�,r�:�{l!,lf�
*

dr. PACJlI<''l''.s ,'f)j:;�lI; rürào.

lemOriUnO.'l pr.rém q,If':t
vktn li ror-uaua 1](' IWt,UC'
nas cotsns. C "dI' '!rã:1 em

gruo {IUI':' ':,ll\!1nil l,,,,'!,t',
o papo", 11,1 .lfl!":I'w10 rl

proverbto PO]>u1.1'·,

Esta -onversn "'0

termo tmjór -tecisõ-a.
p<:!IlUS um ccn 'l'.\.: ,I que "

.enor medtt-. Acenas ;Sll')

podímos m,�.j�t'- . A meerta-

r-tetas mai.' vlva da 11('C('$

strracte de jc' preparar os

dil'itualmen,fl lJ )I":ltal. PCl

,1Ul,.-rO lado :e':l":: i!"tõ;::t

de que hD,'V'� uma Srepe
-ccêc CO'1VC(:,''o'ld, v Nnt"l

'

"eri Coml'-l!lllra.!o :),� ,:m.1

�ol'ma quc sínt,)n,�(' �vr.-, ,)

"eu signif:nl h. F(',�t::l, (,ris

[,à, renov:1."ln ;;!rist·:1C ('0[1-

Arar,:alHf!o··) da J"milb (';11

torno dn [.1'(':' 'j;:<. 1<'" Itll

plica num,) PEir:,[r_" I(>:H, (1.:0

vidavida ",0'3. 1.'.'

novação '�ri�;;, E c"�,'. l'rn'

�'ação ql1f; "0 f-.,: ;; '-:�.[

mundo :n"rj�,!',) Jll:'U

19cionao ".� (:;[1,

jJul' q_u� :(',":,r",'l .,'

mftl1i{I,l'� "!''''_".' ct

dos pl'i" i ',.� "�I 'i ' (j 'f'

·\!":,d .. ,; a 1: I,i -.1iv,eI'Sl.1 ,j' UH, �. ') C!0 n'),�

pfcj.J<t,ur de Ihn1. )l.il11['):·:l 'lÓS d,;-;-;. !' .. �;:l ". i.,'

E_;J).riwal !J.',: 1 a c("('t-,ra meus r!.l'\':__ , ,_rjJeJ -j.-

çao s.u1i.a ,�'1 ":11(') !'i,tla' cac!o U'�\ :e r�"s ':\ t

Ei.: tI [,n�lld:ld,' .,0 :dvl'l1- tem Stl:, ,),' ',r

to. T;[lllb:','1 !l.)S le,11tl':1 xl'fuLa-L', IJ-;;'l .r)rj

eSpl"nl h.LY"t ü l�en' "a QIIC ,'0111€,<:;,-", .l·! ., ll!\,OI:\ (Illr--

:1 hUl1wnie!-l,:;c I.'S1)0I'f, I pf!,J ,.(' flpr,� J "oI,�-'l; N,.--

i:-i:tI",,(!.Il' nr, ';l'tI:I',. ·Milll .. · (t' \IlOn�l 1 , ,'Hl (1':'"

(I",' �UlO, ,h'l,lr., !l'1 ,·s 1:\l110S "'·,-."I'·"n.-:,- k';
�rI')1l\,O;:,l j .. l�(' (,Ilnvilf' ;'1' ;"1'1' fl� :!"1!111:)

c!enlol', Ei.i :! '>12.n!IWa�T10 n(' rar]:1 11m .'

00 Advento, Cl1tno \'f'rll. ('ai!' em lu f1 rnt'I.'nn, 1\-',

!lá ha.�t:l,1�(, lllc\,el'i:l. il'\l'l ,;im (1'1l'i�' I"" e "'l:l""

,'1111'1'1[1':' T!l)" I nn, .1'lrl1- 11l1irfto n'� ,t.,

I"IS du!:, " "li) I� 1<.1 "d- '. flUí:

'.'!'IÜO. J1�� ··r;i r: (' t" ,'on

fla)lra. CO'lf!dU'::t r:" 'í) 'Ih

illmitmln, �'':!jtiü'l .'! 'lfíVfl!

.\\ 1\.'\-

I
" A MODELAR" dará a Você
1 únko GRANDE PRÊMIO

Jamais oferecido em nossa cidade

VOLKSWAGEN . SEDAN 1961i

o CARRO MAl!! OEgEJAOO
00 MUNDO

e você concorre nas mesmas condições anteriore�

BASTAI COMPRAR 3.000' CRUZEIROS A VIHA OU 6.000' k PRA:1G

E VOCÊ RECEBERÁ UM CUPÃO

PARA O FABULOgO

+oRTEIO MIUONÀRIO

a1lt�OUROSindicato Nacional da Indúsli!is' da
Conslrucão· de Estradas. Pontes. Por
tos, Aeropor.tos, Barragens e·Pavf· -.DD-s'-nh-or-é-a-re-'.ca-e----.-:_--�---

menlação �\�l�(!� ;��cl��a 0�0{��:�1:
Edital para cobrança do Impôsto Sindical' !::���:�;. !'Íõ��! t�: ��l:l'es�o Sindicara Nocional do lndústria- da Constru-

e sõbre os rl�s o consoti-ção .de Estrodas� Pontes, P�rtas, A:r�p.ort?s, Barro-
dou,._ (Snlmo, 23).

gens e Pavimentação, com se�e provlsona o Ruo Dp.-

hr-et nO 23, grupos 1206/7, RIO de Janeiro, Estado d:J F-oi prf'ci!'io Que aconteci-

Guanabara, r;'m cumprimento (10 disoosto no art, 60.,) men'tos tão choca.nteS :g_

do Consalidacõa da� leis do Trabalho, vem co�unl sinalnssem o perigo. l)Aro.

cor que fará distribuicão de guias poro o recolhlmen-
qUe se alertassem _as co').;-

to do lmpôsto Sindical, de que trata o a�t, 587 do C ciências da gn,vidade ,1'1-

L. T o ser recolhido 00 Banco do Brasd SIA., �or hOrA. presente, Verdadei,-a
todo�' os empregadores, ,referentes às contribuiçoes l'eprodução da passagef'l

devidas,'relativos 00 exercício de 1962� estando por- eVangélica., Num <;ono

tonto cbrigados o recolher em seu .fav,ar, .,-=m todo o t!'anquilo drormH\ffio5, qU"1'1

território nocional, as empresas do Industna de cans- do fi tempestade fugiu
trucãa de estrados de ferro, estrados de, rodage�, ameaçadora. como sinal da

pontes, portos, aeroportos, barragens, pavrmentaçao v-Oz divina, despertan(la-
e ser��fsreCZ;I�/�t::;o deverá ser efetuado até o dia l��: P;l:c��e�;c::s�(�:��"lcle<l
31 de Janeiro de 1962, de acôrdo com o Tabelo 0-

perfídia do cruel inimi?;o!

nexo, poro evitar o móro prev,isto no orr, 600 do Can- Como prenúncio dn bo)'-

solidac;ão dos leis do Trabalho rasca QUe se aproximnva
quis a Vir�em Aparecida

TABELA DO IMPOSll0 SINDIC"::AL o.UE INCIDE visitar par�e dn seu reina-

SOBRE O. VALõR DO CAPITAL DAS CF�SRM1AOSO:.QO do cOffib general em re-

C 5 10 000 00 ' vi�ta as suas tropas. Sem-Capital �: C;S 10,'001,'00 á Cr$ "56.000,00 pre quis m-obiUlzar-nos de-
, , Cr$ 200,00 balx.o dá voz de c(rrnnndo.

d�· c�s '50,00:1:66 'ó 'c�i 100'g��'��O',()0 :i��: ��!o'o ges�o n::;�
Cr$ 400;00 nhoso veio afervora1'-nOs,

,

'·'·é 's 2'00' oo� 00 em c�da' Cr$ 200.00;00 alertar-nos e prepnrar-noSDe mais de r .,

, Cr$ 50,00
parO. uma atitude que nas

�uã:r��â�ndo o impôsto .e�c�de'r' de Cr$ 200,000,00 identificasse ai Divino Mo·

qualquer que seja o capital. dê;� �=�i� de Cristãos
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1961·.

e de brasileh:-os, tenham,ls
Os olhos e a mente vol+ll.
(1;-"5 para Deus e para a

nO!:S3 oal'a Pátria, I'est e

momento em QUe só um,

poder sobrenatural �<!l'á
eficll>nte parfl Uma dircC?í_o
que traga como consequên
cia ben-eflcl-os temporais
que não só não prejudi�

onde ('"tá Ó C]'l'n rlo<: hc
l'(,>gf''', n Vf!frl:ldE':
o)lde e"tn fi fnl;:.ifllçãQ (ln

pecaria, o teu Perdfi.o;
Onoe está o maometis

rro. Maria

COLUNA
CATÓLICA

Ouem confia em Deus, não sofrerá

COncede-me. Senhor
Que minhas oraÇões e es

molas dêem fi cada conti
nente o de Que precisa:.

'A 'Af!'i('a, um Clero 10-

{cal, de mãos pretas. er

guendo a Hóstia branca,
à Ásia, uma abundante

colheita na semente rubra
dI': seus mártires:

â OceaníZt, um ooIar de
ilhas fej+"Is nun) ro;:.ário
de Fé'

à EUI r'Ja, fatigada e ve

lha. um), renovaç;;'!) de ju
ventude Ulante do alta:- dr;::

penúria
quem o plano sobrenatural confiemos na conscie1;lcia e

mas atê o estimule, De n:t- na Onipresença do Criador
da nos v&lerão tôda a s(')·- como distribuidoras dos
te de. lucl'oQs, de bem e.�- acontecimentos, à lll(1do de
tal' (reatamento de rela- que tudo redunde em be-
ções com os Países soviéti- nefidos, mesmo quando a

cOs e sovietizados, se fõ:sse aplU'ência nos seja descô-
() caso, etc,) I

se f,orem c"u- moda, I •
S8 de ru.ína para as a'lmas,

Esqueçam'Os as paix6rs
eleitorais � Partid�rias, o

momento e grave, Olhand"
sempre à frente, para que
não tenhamos a s-orte da
mulher de Lot, peçamos a

Deus assumir o comando
do noss,o barco, esclare
cendo aS inteligências dos
llossis d.irigen�es, fazendo
deles instrumentos, cujas
notas de firmeza e acerto
cheguem aQ coração áesse
mesmo Deus, trazendo-nos
em troco a efusão de suas

bênçã<ls e graç',s!"

Deus:

às Améri(',as, UIT'-a troea
de riquezaS materiais pela
pPl'ala 11e uma grande Ora
ção

Pel'mite, Senh'--'r, que
meus anelo>: cheguem onde
cu nunCa irei;
que meu>: sofrimentos

aliviem as obras dos que
hei de ve\';

,

que meus sacrífício,," a,iu
dem H implantnl' a Crul?,
nos países que ignoram o

Cl'Ucifieado,
P-or Cris:o Senhol' Nos�o

_ Assim seja".

O momellto ê propício
para nos abandonarmos
nos braÇos Paternr-s, na

Fé, em, retl'ibuição <ta gr<tn
de sentimento d'Aquêle

,

oue nos deu a maior prova
do seu amo�, dando-nos
sua nrópria vida para nos
remi;' do pecado, que mo

veu a sua mis.el'icórdia a

nes salvar por tão alto
pl'êço, Façamps côro â be

líssima Prece do Mans.
. Fulton Screen:

Em adoraçác it Vont<lde
SuperiOr, collf(":me expres
são do snlmlsta, reconheça
mos n'Ela o designio (lA.

autoridade absoluta,

'Senhor, faze-me o após -------_
tolo da Tua Fé,
Onde hã.- treva das pa,,: .... _

COMO t GOSTOSO

I o. C�"É ZI10

gãos, que chegue a tua
Luz:

'

onde eMá o ódio cto.� co-

munistas, (lue eu semeie o 1.- __1
teu Amor;

Dia - 12 - Terce Feiro - Cinema - O G-)
to Amargo do Glória

'

Dto _ 16 - Sóbcdo - Soirée Forroot.rro Es
colo Tec. Comercio Sõo Marcos

Dto -,.- 17 -- Domingo.......::. Encontro dr-s Brof
Ilhas coro Hi.F

Dia - 19 _' Terço Feiro - Cinema - ESI
Sorçcnro e de Mort-e

Dia - 2,1 _, Quinto Feira - Bingo do CI'II
Do ... c pró Cooserucéo do Novo Séde - 01Ti belí';<;iill
AUTOM0\1EL OAIjPHINE ZERQ KM E üUi'!�O
MnGi'-./ i riCOS. f'Rt.I\'\IOS

.ij - Scccco -- Sorrée Infanto-juvenil cor- c s

trlbL,,(,.ao ue JJ,enITOS
t_...,u \--' :d;:;' - Segunda Peita' - Sorree de Na

rui - Escolt-o do "Glnmour-Girl"
Dlú _ 16 -

.

pondo do rufe-no
1J" j I

"REVELroN"

Sindicato dos Trabalhadores nas I
dustrml Gráficils de f!GfiilIlÓ!'Ji)�is

"UI;: ,,-, __ ' .... c."rY1 oJ ,JIS,_.0:,-tCr rro ot t.çc Ij" dos lnstil_l
CÔ0S b..:.ix.:.dc_s coro a 1'vI,inist�riol n. 146 d
18 de Outubro -de foco sobcr ocs cue virem
este ecr.r , I ou detc temerem ccobecimento Que COIl

(�"neni,? ô eleiçào 'q�e SE' reGk:orô no dia 23 de .De
zembrõ de 1961, no Sind!cato dos Trabalhadores na

IndLl:,trit;s Gróficos de Flol·icnópcl:s, foi registrad
uma único chapo que foi (1 seÇluint�

P .. ro Direbt(o Ef"'t,y,-,
f"'\'h,., FI:�" -- CarL Prof, N. 65885 Série 58, G'ôfic
Mario Quitéria
V('ldir Dalfno _ C'lrt, Prd 1'1. 28559 Série 580. Li
vraric '" P"r �I",:'] Recorde

.

("Itinn Pr(F""e<; _ C'Irt Prof. N 15105 Sé;

4'0., lmr)fC5Soro Tupy
,

G '1l1f'>l'cinda Ycv:cr -- N 3775 Série 30
Livraria Mode'na

André Vilairn Pçiv(' _ Cort Prof, N, 7617 Sé-

S-±rie 4:." Ti

cgrcfio Mr,dtr-,
P<:,r--r C"Il'1se!!--t;1- F;scol Pr:t;v-.

Simõ(' F"�nkerrberg,,,r - Cort, Prof. N. 33199 Se
rie 990. Tipografia Made\o

� >

Jc-ôo d..: Deus Cord,..,so Filho - Cart. Prof, 1374:;, Se
:'ia Pa::;elario Recorde

�. 'r,lenb?s
'v.--, J0sé V-Cl)turo _ Cort Prof 550"5 Sé:-ie 107,
nol O Estado
Iv;�m Silvo _ Cart. Prof. 66994 Série, 107, Jornal

��t�l�ode Oliveira '_ Cart. Prof. 6406 Sér;e 107, T
pagrafia Modelo, ,_,

Poro O Conselho do Federoçoo EfetIvo
Oibo Êlios _ Cort, Prof. 65885 Série 58, Gráfico M

ria Quitéria
Valdir [i}elfino - Corf. Prof, 28559 Série 58C1. l ivr

fio 'JPapeloria Recorde
.'\Itino Rod'r; ,ues - Cart. Prof. 15105 Série 40. 1m

pressara l'uç:y
Suplentes

G1.,rnercindo Xavier - CoM, Prof.

vl'orib e Papelaria Recorde
A,ndré Viloim Paiva - Certo Prof. 7617 Série lo.

vroria e PODelario R2carde
O:lcrndr -l'o�res _ Cart, Prof. 13746 Série 40, Tlp
grafia
Ficrndo o prazo de 3 (Três) dias poro it11j)ug
!lC'ÇÕO de qualq'-lzr candidatos �órnente o eleitor

quem poderá impugnar.
Florianópolis, 5 de Dez2mbro de 1961

Dibo H!QS -'- Presidente

lllDA RILLA CAPULA
(Missa de 7,0 Diá)

Celso Capel\a, Murilla Cape.lo e. noivo, �u
Carlos Silva e Família, Wal�er MOfltz Filho ,e. espo
Mouro e Milton Caoella, el"ltcados 3 Famdlas, 1

mãos, Sobrinhos, Cunhados e demais p�rentes a�
decem os manifestações de pezar recebIdos por :J

siõa ria FclecirT'�nto do Querido e Inesquecivel
ZllDA RILLA C�PELA

e convidam poro (l Misso de 7° 'D:a Que farão reQ

zar no dia 13 do corrente, qUOfto-feira, às 8 hnr

no Capelo do Divino Espirita Santo (ASil�2d�r/�s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



! Instituto de Educação e Colégio Es
laiual "Dias Velho"J .

EDITAL
,

De ordem do Sr. Diretor comunico aos interes
sados poro o edital abaixo relacionado referente 00

ano letivo de 1962:

DEZEMBRO DE 1961

MATRICULAS

CURSO GINASIAL

HORA: - 8,00 às 11,00 horas - 14 65 17,00 bo-

Dia 18 - 12 - 1961
Dia 19 - 12 - 1961
Dia 20 - 12 - 1961
Dia 21 - 12 - 1961

.... 4Q Séries.
3.° Séries

2° Sénes
la Séries

CURSO COLEGIAL

DIAS, - 18 e 1-9 às 18,00 horas.

I 9 6 2

EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO
....

-

rt-JSCRIÇÃO: - 24 à 30 de [coe-re
INICIO DAS PROVAS: - 5 de fevereiro às

14,00 heras.

EXAMES DE I:POCA ESPECIAL (20 CHA'_,-\ADAi
•

Realização dos Exames de 5 à 10 de fevereiro.

EXAMES DE 2° ÉPOCA

I NSCRJÇÃO: - de 5, o IOde feverei rc

INtC!O DAS PROVAS: - 12 de fevereir.,

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO NO'IMAL

/'IICIO DAS PROVAS: ..,- 19 de fevereiro

r�AI'ISfERtNCIAS: - 20 à 26 de fevereiro,

iN.ICIO DAS AULAS: _ la de março

08).: - No ato da motrícul..... of.)resentoçãuda caderneta,
, ,

250,00_

CL',SO Colegicl : Cr$ 400,00

t=lorionópolis, 11 de dezenlhro de 19ó I,

Wolly; Bernardini lecretcíri:e

Assembléia Geral Ordinária1.a e 2.�

Convocações
Federação das Associções Rurais do

Estado de Santa Catarina
E�ITAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
r ,u e 2.0 CONVOCÃ�AU

De acôrdo com o Art, 27, dos l"5totutos, sõo con
vocoCJos os senhores Memoras da Assembléia Gerul
Ordinó�ia do Federação dos Associações Rurais do
Estado de Santo Catarina o S2 reunirem nesta Capi
tal, poro o seguinte ordem-da-dia:

1 Discuti·r e votar o Relatório, do President ...
bem como o Parecer da Comissão Fisc�l.
relativo às contos do último exercício.
Eleg21' o terço dos I Membros do Conselho
Deliberativo.
Discutir e resolver sôbre quaisquer 'assun
tos de interêsse do Federação ou do Closs.:.
dentro do Lei e dos Estatutos.

Fit;:o marcado o dia' 12 de janeiro de 1962, às J5
horas, no séde próprio do FARESC, no Avenida Irineu
Bornhausen s/n., .nesta Capital, entendo-se que, coso
não haja número, a Assembléia $2 realizará, em se.

gundo e último convocaçõo, no dia 17, às mesmos
horas e no mesmo locaL

Florianópolis, 11 de dezembro de 1961.
Clodorico Moreira

Presidente

2.

êM.CER E DOENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Assistente da Faculdade de Medicino 2

Universidade do Poranó
LIXAMENTOS DA PELE - DEPILAÇÕES
CONSULTARÁ DURANTE O MES DE JANErRD

EM FLORIANÓPOLIS
Ruo Trojono, 29 - 1.0 a,:,dor

FARMACÊUTICO
Preciso-se de um farmacêutico pratico com di-

plomo, por0 trabalhar no interior.
Pago-se Qam ordenado.
Trotar na horário dos 9 às 12, dos 14 às 19 hs.
Hotel Estrelo, Praça 15 de Novembro n. 14. _

1.0 andar, quarto 2 com o Sr. ARTUR - Nesta.

...----,-�"'- --

PARTICIPAÇÃO DE NOIVADO
�ro José Sperondio José Slmeiio de Souza

e

Morio Júlio Gouveo
I dê Souza

participam aos seus parentes e pessõos de suas

reloçães o contrato de casamento de seus filhos
EDILSON e VERA LÜCIA confirmam
ft')rianqpolis-, 8 de dezembro de 1961.

Ora. EVA B. S.
BICHLF.R
lIIl JIl.l..Jl o A

('LJNICA DE CIUANCAS
E CRIANÇAS

Atende dlãriampnte:
Das 14,00 às 18,00 horas
"Jonsultõr�0· Rua Cel.
Pec'ro De1noro, 1553

- Estreito _

Dr.Béiio�
Advoyado

Hex11euClw - AJam�a
Adl:l)tu Konder, :!7 - CauCi

.Po:;,�aIJ 408 ..: tele!vne 2422.
&st;rttór1o - Rua 1"ellpt. ft _
""bcllà', ., - ,-" ..,aa, -: TRIBUNAL DE JUSTIÇAa.H

I '

@
i SESSÃO EXTRAORDINÁRIA·
j
1 SESSAO EXTRAORDINÁRIA

O Desembargador Alves Pedroso, Presidente do
; Tribunal de Justiço, convocou u.ma sessõo extraor?i-

1
nário poro o dia 12 do corrent�, os 14:30 horas, o fim
de julgar os processos de Mondados de Se_9uron'..a,
odiados dos sessões anteriores.

AIOU..,.."fRrrADOIMII:.. !
'

I�:��e!��i!il;� �:�:ri�7cio

Si Você, Chefe de fonlíliu
pensa nos presentes poro o note! ENTÁO

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE

D,. Hélio Freitas
Medico da Materni
dade Clrmela Dutra
JJvENQAI:' I.IE r.3EN�IORI"S
PARTOS _ ClR ....ROlA

CLlNiCA GEJr.4.1
onoas curta.# -

Eletro·coagul'·.cão
consurtórro: - :Rua víctor
Metrotes, 24 - (ias 4 às 6 hs
Residência - Rua Santos
Saraiva, 470 - nsneíto. .1;.FODe: _ 23-22 e 63·67.

�.I' 'I:U'.pltomaan Pel�l
.

Faculdall..
NaclfJ�!7al de Medicina ào
universidade do Bom,·.

Ex·luter.lo por concurso da IMaternidade-Escola. (S�rv!-

�õ� !':t���r;:e que não quebro, nêc desvclceizc,
Um presente que cede dia vele mais:

UM LOTE DE TERRENO •

Um presente que pode vir o ser o garantia do
seu futuro
- entrcdc apenas 10% - rest. 60 mêses

Informações. cliàriame:nte. nc
Avenida do Jardim Atlântico,
com o .sr. Luiz Schwei.on:

IMPORTANTE: CONstRUÇõES,
As pessoas que podem obte. emprésttrno dos
Autarquias ou Cajxa Econ6mico, rerôo tcctlt
dades de obter, mediante previa combinação,
prontcmaote, o títudo de propnedcoe deftnr
tfvc, afim .fe poc'erem Imctcr o const.uçóo

6

�-

��=����:1
C'_u8E RE�REII TI 1'0 II'
DE ,J � N E I R O IGarcia

e. '5 T R E I" o

PROORAMA MENSAL
! DEZEMBRO
DIA 3 (OOMINOO) - 10 'horas eleição do
Conselho Deliberativo
DIA 9 (SABADO) _ nememcéncres Car
navalescas de 1961
DIA 1:6 (SABAlX) _ aotrée de Formatu
ra dos Técnicos em Contabnídade de 1.96i,
da Escola Técnica de comerete -senna Pe
reira",
DH 17 (DOMINGO) - 10 ao:�; etotçêo da

DIretoria
DlA 21 (QUINTA FEIRA) _ aotrée de Por
matura dos Qunrtanlstas cu Es!!ohL 'recmca
de Comercio "Senna Pereira"
DIA 31 (OOMINGO) _ aevetncn de Sii.o
q'''·n''t.r(' rSoirée Chlc).
NOTA: Reserva. de mesas na secretaria do

Clube. SoUclta·se a apresentação
mês corrente.

Aproveitando o ensejo a Dimloria tio
I.._ Clube Recreativo 6 de Janeh'ú, aprellCl;t.t a'
v, oS, e F,vma, Familla os m�lhore:; v6to� de

Feliz Natal

"':0 W) r-ror. octavio fto.r

�rll:"ues Lima,. Ex lntr.:fnv

QO Serviço de Clrurgl&. uu

a-epuar .l.A,P,.E.T.C. ao me
ne J eneiro. Mé clico do 110<:;

'Pl"L&1 de Cao:-lCade e a.

Maternldarfe Dr. carla"'
t.:OI1lk..,

I'ABTOS _ OP�RAÇO�i)
UOEl.>lçaS lJE .JENHORAS
_ F4.RTO "i'A:f.l.Q.O't pelo
métê!::o psfc:rtlrofílatico

ccnautténc: Rua aoêc Ptn
to I •. 16 - d�s 16,úu àa
:IS.OO horas. A.'::1de .!OU.

noras rcarcaâas. 'l'elelOl..I
3�5 - nestcôncíe: j!:!.
Genp.ral Bitten,�C:l:·t n. 101

DR. HOLOEMAB O.
Dt:MEHEZES

C prôspero� ,lrIuado pela �S{:ol", d�

Medicina e Cirurgia do Rio
rlL Janeiro. Ex·lntel':lQ do

HospItal da Cambôa - Da
�,J a tem1dadc Clara Bas-

Ano Novo
...

�:�:��;;;;"D. M.,.,p<daà.

---nR.SAMUtL FOISEeA
E!W""i.ll.d.�' W��Q.A.l'"_ � � .. �"'''''O-OEHTlnAl.E :SI<.:NHORAS - PARTe. Preparo de co.idodet. pela alta velocidade.

-- CIRURGIA. BORDEN AIROTOR 5. S. \'IHITE
Conslllt�'l: Maternidade

.. Kadiologia Dentário
(':lI"lllela Dutra, pela CIRURGIA 'E PRóTESE BUCO-FACIAL
nllü. Consultório: Rua Jerõnimo Coelho 16--
Residência: ESLE'\'eS Ju- 10 andor - Fone 2225

"1Or. 52 -"- Tc].: 2235 bclusi.omente com hora. morcocMI.

ESCOLA TEC"ICA DE COME'RCfo-'
"NERW RAMOS"

Fiscalizado pelo Govêmo Federal
retor

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL
- 'BÁSICO

Inscrições; 10 o. 9 de dezembro dos 19,00 os
21 horas, de 20 feiro �o sóbado,

tpoca dos exames: de 11 o 16 de d�zembro, no

horário dos 19,00 hs,
pocumentos exigidas:
o) Certidão de idade;
bl A$estodo médico e de vacino
cl Certificado de conclusõo de 'curso IJrimário.
tstes documentos devem trazer firmes reconhe-

cidos.

Tôdo e qualquer informações poder.ó ser presta
do, dióriamente, de 20 aos sâbodas, no mesmo horâ
rio dest:nodo às Inscrições, no Secretaria do Escola
à Alves de Brito, Edifício do Grupo Escolor "Silveira
de Souza"

Florianópolis, novembro de 1961
Prof. Evaldo do Costa Meira - Secretârio.

Dr, Luil. Cândido Silveira de Soufa -_ Di-

� M P O R T A N T E'
"Curs_o Preparatório Continente'�
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRi-GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

VENDE-SE LOTE
Veude·:;c um lol.C a rua

l.irp�no Sulles, Area "05
n�étros.
'tratar a rua Felipe l:icb

;-,lidt. 21 - Fone 31"<;
Nesta

- Baseado nas Mais mordenos processo. peda-
gógicos.

- Equipado com máquinos nO'0'5 •

Dirigido pelo: .�
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS

Faca sua in.cricõo a Rua Dr., Fulvio Aduc:ci,
antigo 24 de Maio. 748 __, 1° andar.

ESTREITO Florianópalis

ii. PRIMEIR.a. .[.)anm rIO Pai� EXIlUl
[n:.. Presidente JO:lO (Muria 'Tert"y.aJ
(-iculart, Igou.) Pavilhô.'} Nacional .l1C
I �t,1. Aviões "Mi..l;:; Gerai:;"', qne foi o-

1� lC!(\G por \l�n gmpo de Sen!l.)ras da
r ·(cade min.::i:t.

-"'(.)"'-
O BALNEARIO de Camboriú, terá no·

,�\ er,erglo. elétr:.:a, Sábado pp., 'foi fAu·
• cxperlência dE um pos.':iante moto!'NO' CLUB!!: lo! ic \:!ó.jtv, [ai I"clIlh.�- L'lf'L •. O Dr. "I�:mclint) Largura, Diu!

c.:a Soirée dos i;::l.I1'·r:,ista:, ic H!6l. Ü , .• )1 Ccmerciai :ta CELESC, c,�te\-e llrc ..

\ (:reat!.or Ncreu (,:) Vuic l�\!reir... cm 11(.,_ fientc. COm a presença de dolli tecntC<:JJ,IH' dó"'de'ntrlJ ('.t"-'t"lI�'n,h êlé-pesa-u,s:!$i"" a boa noticia _ Esperlêncla aprovada.-
c' l!:studos, fêz .. [Ipi cM'tI:nção d()s l;mllFb O governador Celso Ramos, marcani n
(IOf; Bacharela,lCiC; JI,1 5'::cLlJda{h� de inauguração oficIaI.
C:C:llclas Econólõ1,':u. '!\,,;. �'1 )1':1',18 dad.
(,.lIram a valsa .:ijnlw:il:.t COlll ,�ll;JS !lia
útmhas. O Dr, .: ) \; fJ'ltlsta P.on:Js�I:" foi
pudrinho da B::I,:!urel,mda Yotu�da B(.,�
�assis. A festa I 'i animadísslllla.

_.(1')1'_
FM JANEIRO tClClH.)S ;1. ,II)I'�.:;l'nla(:.io

r1(l:; TREZES BRi ;TlNI-WS ELEGAN'! .ES
UADAR de 1961. lllll,t pr:.J'll J,;âo da Úe
":�ta Radar. .I'J QUl:'r.?l�cia PnJ'lce. A
ft:st.a será em l,fmeHcI0. Os n"'I:1cs e��ão
("'m o colunisb. Ne'iLa m!ite 15erli ;Jj)re
lo<!ntada a Garott\ Radar df> Florianc.;:!O-
1:'<, A Coroação 'J.,:ulltece,·ã, no l im 1', C.
d:u treze ..

I À •

o Comandnte do V Distrito
Na.val, Almirante Jurandh
da. Costa Muller de cem
pos, numa rápida entre- r:
vista com o Colunista, m �
seu Gabinete, O ilustr'
oficiai general da Armada
será condecorado amanhã
em Brasilia, com a Orden
do Mérito Naval, Seguir..
hoje, para o Rio de Janet
ro e amanhã. para a Cap
tal Federal. O seu regres
50 está previsto para o,

primerros dias de janeir
acompanhado de sua �lLma.
esposa d. Oeua ntuuer de
Campos.

�'"B/�DO, aconteceu um- desfile de !;I!J
das com artigos de veraneio do Silva
Magazine, organizado pela elegante S"
nhora Ivone Maria Pereira, Desfilaram;
Maria Auxilia Rossine (Blumenau); Vil'
gfnin Ramos (ItajaiJ; Eliana Campos
(Praia de Camburlnj ; Marlene Bitten
coun: Marcia Reis (ItajaÍ); Mirna Lenai
(Itajaíj ; Edith Petscb (Ituporanga • ;
Adélia Campos; Miss Primavera de Cam
borlú .

-"'(.)._
APôs o desfile, foram eS'�Ójhid'n3 as

duas repreecn�(llltes. a do EtI ueártn c-e
Camboriú, na promoção das Garotas
Radar de Santa Catarina. Eliana Cam.,
pos e Maria Auxilia Rosstna a pl'imcira
do Balneárío de Camborfú e a segunu-r de
Biumenau. Ambas receberão suas faixas
simbólicas. na fe.u da Rainha do A _

nanuco ·Catrh'!;lê!l:;;:>. «ue aconteeerao no
próxtmo mês oe 'nneh-o, no Mui Hux Bar.

,-"("')"'_
.

1\'0 MARILli'Z. anotet. c DI'. nenne.
lino Largura e Família; sr. Olimplu Lu
dwig, tbum p<t!., ;,:J '."IS elegantes Jura
cy e Ligia Fac..; �r{ e .sra. Nlldo (Nllcia)
Teb:eira de Ml'[.), c muitos outro.., ...

-*(")*-
O ACONTECIMENWJ de clE:stiOlIUE: na

sociedade de J,I,llvilla do mês foi o gn_
lace Matrimonial da Srta. Marr.yE(Hth
Arantes com o LI. I)S::l: GêCrcia. dJ:\ óois
}.Ip. HOje em "llla :Je Mel" na Cidade de
6i,o Paulo.

I

1['

Assumiu a Ge:'l:l1cb do TrnH�pol'tc
:::.�!eo comenta-;;� :]ut: o :::r.'Heim: 'f.. l-
JUlIlnn, da sod�fll�rt'� de I:slumt'nau I;�-
H':LlllOS ao nov.) Gerente da referida em

p!'aa boa sorte.

-�(.)�-

FALANDO em transporte aéreo co
n.cnta-se que '.J Sr. Ayrlúl! Salaado,
vai deixar a Real. Esta .noticia não é
boa, pois, O ilustre chefe da rete
LCU empresa ue-a-r ctoace. scvn de
,"!I','.llde prest.ígfo nos nesses meros socr
-,». O que e 1.:)101'.1 dura pouco ,

-"'("')"'_
'\10 LIRA T c. foi realizado o ele

€,n.tc Baile dos B..• eharetanoos de l.Ii·
rei tos de 1961. Foi apresentado os nomes
dos Bacharelandos, logo apôs, acenderem
a- velas, apnguram . <".IS rcaea do salão e

dnncaram duns '/alsJ.; símocncas. a 1))'1
.netra com os oa's dos s'onnanrtcs e a

segunda com os padrinhos e madrinhas.
!\ (jecornção do c'uoe, foi feita pelo S�M

1 r-or Manoel G!:l.:.be:ilt\), digna de elo?;!

_.("')"'_
ONTEM, a C';1l!{!/"(I M,ti(ici'pal, �;le.�-

tou. mna Homen-t/"� fi Semaua da Ma·
rl1;na. O Orador foi. ') VaeaM/' ncmín
&'C� Fernandes ã

s Aqui/to .. lidei da Ma"!

-�(�)*-
O Che1� do '::'<;:�·lIn·".mlal do PalàeiJ -

'I" r'clson Te,.«· .. " Nunes, fe;:;:tej(>u "tli·
dia oito P. l. Rac'J.r na Suciedade o

�'.' <lta pelo aeonteClJllenLQ.
-*(.)�-

O .)r. Edilson MelrC,'lcs Sperandio,
assumiu compromisso co:n a Senhorita
Vera Lucia de Souza, jla oito p.p., com
duas "argolas" de ouro. F'el.cidades ...

-"'("')"'-

HOJE, aniversário ja Senhora Lr.

Miguel (Terezinha) D::l.Il"\:. O casal encon
na-se no Rio de Ja::lelr0, possivelmente
regressarã' amanhã. O:; cumprimentos dr,
Uoluna.

_*(8)",-
Felicito a Exma, Sra. Maria" Madalena.

Moura Ferro, pelos relevantes servi!;OS
prestadOS ao Educandario Santa Catari

na, que hoje, ,completa Bodas de Pratas.

_fra�a�ap.�!sta-Yen�C�Oí
Grande Emp'rêso industrial fOrmoceutico neces

sito de vendedores poro Florianópolis e Sul cotarinen
se. Exige-se instruçõo secundário ou equivalente. Não
se exige prótico do ramo, Ordenado, comissões � prê·
mias superiores o 30 mil cruzeiro!; mensais, Cortas
com referências e fotografia o esta redação, poro Sr.
Divino Mariot nesta Redaçõo

WALI· PUBLICIDADE

Rua femando Machao, 6
, TEL. 14-13

Florianópolis

AI,uga-se
Dr. Can:ídio lÍo

Amaral e Silva

ADVOGADO
Bem no centro da cidocre frente 00 Cine Ritz,
Um salão espaçoso paro reportiçõo... uma solo
espaçosa, dois quar as e uma cozinho.
Trotar c�m o proprietário o ruo Marec..hol
Guilherme nO 1 das 11 às 12 horas.

Magistraclo aposentado.
AdvQ�acfa em Geral

"tse. e R�: 'Rua Bald3'lhn
;\o[al'inho, 2 - apt.o 301

(esquina João Pinto)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NATAL
FRIGIDAIRE..

Plano Especial Apresentado pele
MAGAZINE HOEPCKE

v- :-

'I, (

Somente em Dezembro

.- "",,.. 4)ara adquirir a sue

,,4', -
• ..,. .1·� '. , (

Agora em 6 modelos liderados pela

E Seja Qual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine,

(

V. Compra a Sua Frigidaire, com
* Aprovação Imediata do Crédito!
* Garantia de 5 Anos!
* AssiIlência Dom; ciliar

Permanente!

Compacta
pequena e jeitosa... vale
mais e custa menos!

NUNCA CUSTOU TÃO POUCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



li
47 ANOS DE LAB.UTA CONSTANTt

PELO PROGRESSO DE
._

REDATORES-AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

;:ANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTlve

os dois lideres triunfaraures pe
MarcWo �'f!�f) 1!1iiiclo, lendo conq!li�lado nova vitória fora de seu reduto, frenle ao Caxias - M�lrcpollevou um suslo, mas desperlou a
brando o América - P(meira vitória do Carlos Ihmil!,IJ{ -- A cl;l�ct1ção - Domingo a rodada filiai.

Teve' pro SUSTO O ME'I'ROPOL @I' dC"'lrI'Vcnul,1 a rkfen Gigante. Contudo, na se- L<'>(U" 1.0 tempo _ 0"'0: MARCíLIO TAMB€M
tarde d d ) C" n- MAR .. > DF,PERTÇlU A TEM sivl', I'f),.,trnri.1. gun(la etapa, o Amértca Final MctrOpol 3 x Amé- VENCEU COM DTFICUL-
pc.» a' C f'0 Todavia, o Metropol foi et'lin o 1''l''<;;lI'O {' rt{'('niu l'icu L Gols olp sab é aos DADES
Futebol, para cump«, ip·+ '.).1 n c r pJ'r .lucá». subir:llo cnn- 23, NJlso ans 25, CelsO aos
de sua p n I " Mej rcpnl e América f"i alet'tadC' par-a esse detalhe sequentan e,';" o Mc t.r pai 28 (' Nil.�o I\.)S 35 mnut�:<,
constant. o cheque tt'avn�l:) e r Cri- e soubo de lCSgU reta a que se • ':1'( -entou em ótt- pda rrdplU. IVTI\DRnS;
Mc�,'opol c Dias, cíúma no estâdi,) -Buval- defesa, Com ,prcc<l.uçà(j, bar ma" condteõe; fisic:ls Dês �IE+ROPOL: Rubens ze-
atuais lin!'l' am ('ovei do Lo�i", Sabia-se de ame l'an!h os lnteneto� dos co se de�OQn!librio nasceu azo. Tl'nf>nlf> e wafrsr: SI\-
vidas I; � ntr mão oue o Metj-cpol teria mnndlldo" de DI!:!. D 'T:\_ \10rl,\ d-. Metr��101: con- bh c L.t�� Cm-lo»: Mareio sem, e-um o entllsill)\mo,
de ndv r-ac lu ar »ara deixar o se (Ice (J� avante ,1!11 t, qlk; da c 'm rnuitn nb.o N!!);o, Waldir' P,>drillhq e Caxias e do, Mnrcilio Dias tcuatar-sc nas ecõcs.

pcrlgrl"' III �C\1 Pl'Ú;1I'io
-

estRrUo,/f('ste' ('3)10 rtzcram o m':" o e entusiasmo. O Amtl ica Darei. não. foi romectda. cotejo que transcorreu
ram uHI j::tn:lo uma vitória de boa parn'lJc!uld:t1' CO,11! o [u'ólio caiu. "�reais pe1<,s condtcõês

"

AMF.'RICA: Gnulke: Ne- Em Pl'ognó�ticl\�. apare- eeullibl'ar'o até o" iS -;1'1-
obstâculo I (1 ):'t marca. E reatrncntc vle- nos >1CUS pl'lm('it'os 'Ir; mt- flsieili-l do «ue téenícos r-i Bi:!r,L) e Ibr-alm Ad-ad ('iam'ts dois elubeg cre- nuv�, uuundo suql,j'1 o

meta de eh ti
.

+amos 1'0.m a se c-nrtrma- todos nuros. seus <cSful'í:OS 1"0' l)oi,'1 soube ser um eover- e Blbl. êntomnbo, Daniel .... cnc.at.os a uma ctucn tento de abertura (lo clube
em sinto c. os prog'nósticos, Iniciando- )',1(11 etnll'.tldr, puj� e-e-a sárn v:llcnte que' varo-isou Pldi. Eueldes rCelso) e Ti vitória. Um jogaria em casa

ro-am as 1)'1, I sr o 1l111tch. o conjunto u- fase termin('lll mesmo ('01.1 cm muite a vitól'in do:) Me te, Arbitragem de Osni com campo e to:cida: o

lllel'ieann jOg8U-SC Para u"\, O��O, ') OIlC 3.�;1l'iJ..)l1 11 tropct. Delalhev Técnicos Mu)'co]no Pedra a I'cndrt outi-a, p's!midol' de um

LEVOU lJM G'1!i''\T����:����rfln��� ('af'l'b Lc,r,d E.itftdio "Ellvaldo °1/ S39ÓP.Wa,;t-).![{aJ su <Jlllto. _m_'l_ho_'_'_O'_I,I\_,"_lO_,_p_nd(,�a

DesImlr�u-se o "Hn�re/' haten�o o �Uélico �Of 41"2'
1

equlpal'3r'-6e ao seu anta

gunístn ql1(' jogaria contra

aqne!:ls duas roecns, roo'

sideradas no futeboL Evi-

dentemenre, o Pl'élio foi
bastante movimentado, po
rém com o 11 marcüista

sempre dcspontando com
P�élio nue atraiu tnm

bem oara si a" atenções
do público catartnense foi

o que trcvnmm em Joln-
�U]l'em:1i}',a técnica. ernbo
ta os- caxrenses procuras-

Lajaiense, Dai cm ctíunto

subiu de P. oducào o elenco

prnllll'e snouant o seu nn

tngunistu procurava de

perto amear-ar o seu triun
fo oue começou 3 fie de!';e-figileiiense

Futebol Clube
pal'.i{;o. deve]'a" movi

lada e eom alterna

d;lS mais flensnclonRI

Carlofl Renanx pul(1
frenle no 1)lIHearlor,
signando dois I(,!llas

rem (l OlímpiC'fl l'ea

ma,'cnn dois oonlOs,

la'Rrl... o m<ll·�ador, Po

outra vc:.' o ll'j(oolor b

11h:lr antes dos 20 minut""
da primeira. elapa, o C'i,-

Xla9 foi l'ealinente um ad

vetsn�10 dos mais dl.'ir<>is
o OUe rlNL um significado
ainda maior ao trilln'fo
mnl'clllsta. Oetalltes técl'li

co� _ Local, Está!l!o Scr.

lemper Sobrinho, ',0 'cmp')

Mal'cillo IxO, Final - TV[3 -

ríllo D'as 2 � Cltxlas :.

G'1lea(lpr('<; pela ordem:
Ideslo ans 1ll e a'-� ::1 e

LO\H·íV:'l.1 aos 25, Q\ladl'o�'
M, DlAS: Z[' Cu,'los: A:"!

lonlnho. rvo(' J,ocl II: Diro

p Jae! I: R(-nc, Ifledo, A

Quilcs, OC�ItOll f' JOl"glnhn,
,CAXl 'IS _. FCl'l1�!ld,l:
Orlando 'Nel(le), Tílio c

Mn!'lnh,.,: Schelo c Ern,;-

Fieam convocados o� só·

cios quites do Figueirens?
Futebol Clube. para SI)

reuni�em em Assembléia

Gemi, nõ dia 16 de dezem

bro do corrente ano. ás 1'5

}lor<1'5, em sua séde ,<;oela!,
no .E�treiLo, rom a segllu.
te

cante Helinho que se e1t-

Na tarde de' !>il:>ado, A· contrava cumprindo p<!n�

disciplinaI' impo,�ta pelo
1', J, O,

tlético e CU.1'''I.n� nlhrHll

"stá(lto
Venceu a equipe do Gu;.\

n ny por 4x2, desfolT:lnd')
se asslm dos 7x3, ir.-!)fJ;;t
pf'�Os atleticancs na ��CllU

na anterior, ORDEM DO Dl1\.

Eleiefto dos Membros cl;l
Conseiho Deliberativo,

NilO havendo 11úm('1'O Je

gr.! pata a 1." edllvo(-'aC;tü,
será 'll:lrcada 110Vn. rf'ul1iã')

- 30 Jr!:Jl�':vs 111)1.1,' Cu,,, qU.1;

qUI')" �i(mero.

!<'lol'!a11ópolis, 6 dn dl'
zembro ele 1061.

HU.l\IBERTO n-IACFfADO

P illa Ramos Deddiri
"Hi'!!II!il!m BerreIs"o

CC!l, vit Rélmos r�1 Q campeao d

ria do ('

dia ,te "

9x3. c'lI

_'\j' 1.\lrno, enouanttJ QUe

pu:' Cu:--avana forçosament
será o campeão do returm'

�;�f:���o e��e \���OiS �:r�� L- _

bes para se apurar o Cam,
Quando' noo"'��o

....:e�tot�uéc�u��, �e�,.c�aios��ml.l�:u�
it�!�ã:sd::�teass f�a�:,; a�;�;; 'Suja, a atrapalhar o programa 'tão esperada do fim

______ . ��-tu-na-m�.:�e dlvulgadar je seS:�;Oa'f�:�, �a�eeci�ã�Câ�SOdj;:it:��he ar turma de

esperanço,
- Vamos ter um "sulinho" e depois àguas clo

ros, comentam rizonhos.
Sábado pela mC1drugada, comecom as nuvens a

disparar do norte, nc: mais flagrante contradi<;ão
Nem bem chego o meio dia, o medonho do "popa 0-

moreIa", d'2 correria por cima da mar, levantando
mantõo de ondas, panelo em rebol iço o fundão mIe

tonto prometia oes caçadores submarinos. R,esultado,
a turma tem que apelar Dara os caniços, corricas e es·

pinhéis - obsolêtos métodos, - só admitidos, entre
o pessoal, identificado como "pescadores <!e Buva"

E foi numa destes que certos campeoes vetem

'nos principalmente uns do tripulação Viking, cu

Ch�pa Brane" como é mais conhecido o "bacanér

rimo baleeira do dr, Rui Hulse, tiveram que recoTl'er

a esta humilhocã;), Era de se ver os amedalhados e

recordistas, conico no l'1"ão, o cort9rem a' repugnan�
te isco poc:Ir�, choramingando impocientes contra ':]

má vontade dos p�ixes Que se desforravam mognífi
comente. Isto �('m C''lntor o trabalhão, em

- mar de

nordeste duro, Cluand) tiveram Ilue oguentar de bico

colado todo o ritual de uma retirado d� espinhéis e

mais uns "ingrigui lhos" que me abstenho de contar:

PLACARD ESPORTIVO DE "O ESTAPresidente
- __ ------

"_ 7�_�,J, em acabamento no estaleiro, e ou

tro de propriedade do déPutado Danava, recém cons
truido.

Corrida de baleeiras
E jó que aumento tanto o número das comenta

das boleeiro5., porque não se fazer uma corrido de
baleziros? 6

Digamos que o Veleiros da Ilha organize esta

in,teressonte disputo que sem dúvido, chamará a aten
ção, pelo original idade,

Volto o ilha em duas etapas, seria o percurso,
Que tal amigo Vodicão?

CAMPEONATO CARIOCA

Flamengo 1 x Américo O
BotafoQo 2 x Olaria 1

,

Vasco -O x Fluminense O

Bangu 3 x S, Cristóvõo O

Avaí Ven eu Em Tijucils (cm Um
01 de' BeUnha

CAMPEONATO PAULISTA

Sentas 7 x 15 de Novembro 2
Palmeiras 3 )( Esportiva O
Ferroviório 3 )( Botafogo °

Jobaquara 2 x Portuguesa Sontista 2

Comercial 4 x Taubaté 2
Corintians 3 x GL'l,ani 2
São Paulo 6 x Portuguesa de Desportos °

tado, terul" 11m bom pl;bi.i
cf) a assisti-lo.
Betlnhú, 101 o mai">,1.10r

da tarde,

Pl'eliando n' l\� de

domingo, na c' 'j;H.' c" Ti_

;ucns, a efjuinú do AI'ui
Futebol Cl1.IJC COlL '.� 'iu
bom resultado no ';1l!). n!a:
o onze local do Tir;1'kl'tes,
pe'a ccnt9.gem mirln13. O

jôgo foi bnst:\ht n ")1:)(''1-

Campeonato de Caco Submarino
Aproximo�se o campeonáto Brasileiro de Coço

Submarina, Esl'� ano em Santos.
Jó que teremos o participação, convinha aos

caçadores o iniciativa de um movimento afim de
preparar algo neste sentido, Os veteranos que são
neste coso os respcnsáv.zis pelo desenvolvimento do
esporte em nossa terra, poderiam ir trotando de um

campeonato Cotorinense a exemplo do ano passado.

A delegaçãn ava�,ana re_

tornou â. capital log') a:. ',s
o prêlio,

.

CAMPEONATO PARANAENSE

Coritibo 3 x Atlético Operório °

Troca de V �o e Lohmeyer por Alair
Em vl:;ta d' :lI 3l ituacão meyer, ex-jogadores do

\ .. , Guarany e recentemente
",- transferidos pa!"a o AtléU-

1 ri 1� co, dcverão -servir como

f n ll- propostas para a troca por

CAMPEONATO GAUCHO

Pescaria, caldo de peixe ou macarronada?
Aconteceu sexta feiro última movimentada pei

xada no Lira Tênis Clube; ou melhor lago"todo, ofere
cido pela equipe do Viking, Num ambientz muito
cordial, com Cl"Porticipação de distintos senhoras, foi
servido mtlionese de lagosta.

O que nos surpreendeu porém, foi o inapelável
preferência, de todos os conviva'5, poro a ótimo, ini

gualável e ccnhecidíssimo macarronada da O, 01-
guinho, ,

E, caros leitores. os caçq;!ores submarinos
andam mesmo de urucubaca. Sempre passados poro
t�s,

.

O peixe está é no mtlr

Enquanto a maioria desanimada com o nordzs
te de sábado último, procurava motor o "secura" no

Praia Clube, nosso amigo Hélinho, conhecido Mar
tin PecheLlrs, atirou-se para o Arvoredo, onde poro
o felicidade dêle e desgraço dos que ficaram, encon:
trou milagrosamente, àguas c-Ioros e ainda mais, tg..
pau com um bando de méros, tendo abatido três dos
grandes cabeçudos,

Como sempre, Martin Pecheurs com suas sur�

pr-êsas, fazendo desta vez suo reentré especialmente
deixando o resto do pessoal "otucanado" com a er

rado previsão das oguas.

Grêmio 3 x Internacional 2
Pelotas 1 x Farroupilha °
São José ° x Guarani °

dn ;n";',

Futebol Cl

tJêtico Cat

CAMPEONATÓ PERNAMBUCANOparece 'ur

Ia, Alair .. Essa foi a noticia
que colhemos em fonte
extra-oficial.

Esporte O x Noutico O
Os C1'3qUl'.' lo r Lo. Um ,,,nrho alegre

No freguesia da Caiem, inaugurou-se dia 19 do

correnle, o muito "very ccrr", como' dizem os cronis

tas sociais, rancho (ran�ho uma óvc) de propriedade
do turma dos Veleiros do Ilha. De acabamento apri ,

morado, é no rea.!idode, uma verdadeiro vivenda de

veraneio,
Na ocasião, ló estiveram diversos baleeiros, cu

jo maru�ado, canfraternizcu-se num ambiente de ca

maradagem e muita alegria. Rivalizaram-sê,. as ma

carronadas, Vitor pelo fineza do nome, macarrona

da a CarMciale c Ary pelo quantidade e requintado
tempêro, Carambo, como come -tJquelo turma!

tio ;�!��d�:s���b�::s�õ�:S��OIe:;r:-:��:�!'n�Z;��
grupo,

Novas balceiras
Não resto o menor dúvida de qu� em matéria d�

emborcocão, nada como uma valente baleeira, roi·

nha em àguas cotorinenses, Por assim ser, crescer dia
a dia o seu pre::.i'jgio e preferência entre os amontes

da pesco.
A novidade desta temporada foi o CARIJó, 110

Qual tivemOs o prOler de 13m companhia do omigo
Bcicno r�oli!ar uma "brincadeira" com espinhêLs e

linhas pela bc:ia sul, e Irmãs, p,çrteI1r.:e a equipe da
Base Aérea, distinguindo-se a figura simpático do
companheiro ten, Soneto, verdadeiro lôbo do mor,
mJcp.tado nos I ídes do pesco (uma peno não ser de

caço},
Outras duas cõo, uma :.los ,cócios Dr: Fulvio, Ed-

CAMPEONATO' BAIANO

Associi!' �o �os Cronistas Esporlivbs
de Si!'lla Calarina

EnlTAL DE CONVOCAÇÃO
Em cumprimento 00 disposto no artiaos 26 e 27

e seus por:'qrafos, dC'ls Estotutôs, CONVOCO todos os

Associados r:!�··tQ entidade Dara as eleições do Direto
ria e Conselho Fiscol, aue serão realizados no próxi�
mo dia 18 (SEGUNDA FEIRA), os 19,30 hera em pri
meka convocoçóo. e, às 20,00 horas em segundo con

vocação com qUIJIT'uer número de associados, em

suo séde,sacio!, Z!to no 2° andar do Edifício "Chiqui
nholl,

Outrossim, comunico que o pedido de registro
de chapas, d"verá ser apresentado na Secretario do
entidade, o 28 horas antes do realização do assem
bléia, Esclar(;cQ ainda, que s6 terão direito a voto, os
associados QUrJ T nderem todos os requisitos legais-e
estatutáril. :" do .ondição poro o validade do plei
to o COn1� o de, no mínimo, 1/3 dos que
Ç)reencherc n ClqU ,I s requisítos,

Bahia 1 x Ypiranga °

CAMPEONATO MINEIRO

Américo 2 x 7 de Setembro 2
Uberobo 1 x Vale Rio Doce O
Renascença 1 x Bela Visto 1

CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE

Metropol 3 x Américo 1
Morcílio Dias 2 x Coxias 1
Carlos Renaux 4 x OI ímpico 3

AMISTOSOS

Guoron;,'(Lajes) 2 x Figueirense 1
Fuzileiros Novais 2 x Guorá de Brasília °

Bogrinhos esforçados
Os principiantes, novatos de um modo gc�

rol muito féminhos, parecem que estão <empreenden
do o passivei paro verem seus nomes incluídos no ro

do dos veteranos,
Eles que caprichem, por enquanto só servem

paro fim de coluna.
O dr. Fúlvio, que foi citado acima, não pense

que arrombou, pois até o presente dota, só conseguiu
arpoar um inocen� síri, e isto lá ,n0 Logro, CGnheci-
do pcw'Jciro do� ap<1entado�. .

INTERNACIONAIS

Seleção A da Espanha 1 x Seleção A França iSeleção B do Espanha 3 x Seleção B França

NU, Mesmo derrotado, o S. C. I nl ::ot'nocional jÓ
é d Campe,õo Gaucho,

Corítibo x Operória Ferroviório, disputarão o

4° partido para decisão do titulo.
Em Recife-, Nautico-x Esporte também realilQj

rão o 30 partida,

Florion6polis, 9 de dezembro de 1961.
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,ÃTENÇÃO:'-ATÊNÇ10 RESERVISTAS
D� dia _9 o' I? de Dezembro, "DIA DO RESi:R

VISTA I seroo ocettos opres?ntoções-Volunfór'ios dos
Re5er�istos, de menos de 46 cncs de idade em todos
ros deste ,Estado. PO,derão se apresentar, também, vc

OS Quorrets. Deleqccios de Recrutomentcs ou Pr�feit'_J-
I )l,nloriomente, os Oficiais R/2 e Aspirantes o Oüc.o!

da Reservo.

�o muni�iDio de FlorionópcliS, os coresentocõos

PCger�o ser feitos no 14 o S.c. ou no 16.0 C.R'.'- or-d.:
estOQ Instalados ?ostos de apresentação, desde o d a

9 do enfrente rnes.

Andrelino Natividade da Costa
Cril' Cbótc do ló '1 CR

ttOpot, na tarde de cj;nmin
so PI"Ôxlm':). Enquanto Is,')
o onmotcc conne-en mais

uma ,!p.:-rotn e ('rrlHmf"nt·"

Eurides Filmou
(om o Avaí
o atacante Rurides, reve

Indo poto Guaranv, vem de

firmal' contrato pnr umo

temporudn tum o Avni Fu
truot Clube. O jovem 11

prnmtxsor valor (PJ(' per.
tc-neta ao cieneo {lo Pnula

Ramos, teutnrá lutar per
uru IU:'ll" dr- tuutac nn

:.t:hHE'L\l nvancadn do cru
ue mais vazes cumoe';o rn

Crise lia H,F,S, !
Podemos agora ConflrmaL'

uma nota div,ll"llda h i.

algulI,. (liu'l (1,. oue n li",.

oeescêo oatartncnse de

Futebol de Sal.ào estâ Stl

jeiía à ficar acéf�la.
Acontece Que o seu at'.!:'!1

Pr('�id('nje, s-. carros FuI

erart, mflnlfc�lo\1 d('�ej')�
('" ]'('Jl\1nci,.], li,) ('an,;,' C:II"

vinha lWII)<ll1Cll) e t; Ince

.r., »c-dtdu de necncn d" SI'.

Hamil.un ae-rcto.,
A rrpol'Lugem procurou

t.:11ic,r d:1 ll!Jtl('ia "ririu),

POfl'!H m,,_!a ll\�l.i� I'()ll:>!'-

['\líu "nbt)' aJtom do qUI' 1'1'

gh1n\!HOlS a<·,]'I'l.l Todl\vill,

e'lll I'< ';-dto ,o SI'. HllInil

t:Jn Bp:i',·'a. Prl"'j(irnlí' Ii

I' nl'ia8,:, 1')' df'mo� inl'ol'
IJ}:lI' f'ue em ta,:, ele tl.'!I'Ü"

si'i.,) di) !<r. C"d-I. Fulgl'.1fr.
n.lo 1'('tol'llarõi rtn I::tr�,),

fi'-anil{, ' sl1l1 slltl'Íla ,'1'1-

ii," Ji'_� f'

( td A
cnMP!'t0 ou (\LT'PO

\.,.\1'\ ,[i'AVOR MARt.,;"R
... li:1'.'"!'H.J'i'T}I�TA PF1/) Tl':

) EFO'JI': N" :Iii]?

L O TE S
Vi:NDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM TU

ROS,
TRATAR, RUA FELIPE

____________S_C_H��� _ 1,0 Anrlnr,

@eMAS - cartaze� �o dm
--CENTRO -

tine 3M JOSE
FONE: 3636

As 3 e 8 h5,

-- B A i 11 B II S-

'tine CLilR!A

El!zabcth Taylor - Luurence Har-

I'ey _ Eddie Fischer _ em:

DISQUE BUTTERFIELD 8

CillcmaScopc-Metl'OColor
Cr.nsl1f:1: - alé Ix

Cine RITZ
tine IMPÉRIO

As 2 - 5 -71;2 - 911s.
_ Sessões das lIfoças -

Hans HolL _ Ruth Leuwcrik cm:

A FAMíLIA TRAPP NA AMÉRrCA

(ESTREITOI Fone 6252

...
Às S hs.

William Reynolds - Andra Martin

. A CABECA SATÃNIC.3"
C('n':tu':1: :>�,� I� ilno�

Eastmal1Color

As 7 c !J hs.
_ Sessões das Mocas -

Edmond O'Brien - Mona Freem:"l1

--; cm:

JULGADO PELO MUNDO

CCl1S111'n: _ filé- 14 f1ní'i,�,

Ct>qsl1l'a: _ :t1.é 5 anos,

Cine BOXY
FONE: 3435

As B hs,

_ Sessões das Moças -

Ham; Holt _ Ruth Lcuwerlk em:

A PAMrLlA TRAPP NA AMIl:RICi\.

Cine HAjÁ (S. JgSé)
ÀS 8 hs.

Karlheln Bohm Ulla Jarobs�o:, -

MENTIRA SUBLIMF.

der-es elo eamrieonoto.
Ut,talh"� técnicos. },o. {C'!TI

pc : c, RENAUX 2x1. Finnl
Çados Renaux 4 " Ollmpi
("1 3. Pal'a o Renaux rrar

curam: Petruek! aOe; 17 c

ln. B'jdinhO �IO� 13 e scnats
nos 30. P:;l·:t a OllmrJÍco:
Silvio ard 22 m, Silvio, aos

Derrotado Em
Lajes o

Figueirense
Prcllando amtetourueote

mi tarde de aommco, na

cidade de' Lajes, fi ri>p:',

S(I� acêo do F\g�W;lense
Futebol Clube foi r3"'�Tt1t:1-

da pe'o ouararu. ;'J,�a(, pc

h -onteaem de 2XL p,'{'l;O

bastante equllíbr-ulo mas

C!1l1: não chegou � ?\{'.'anrõr
totalmente. A de!('"a",·}.:) do

Pteuclrcn ee l'i"grcsf.'JU ou

tem 1101' via aérea

Pf'lru�ki, II-bl'st:, �('hnts,
Telxl,irlnha e/ Pcreirnha.
OLI'MPJCO: Alemão; Hé

lio, Romeu c onrotc: Adu

c! e Ming: Silvio, Mauro,

Iono». Waldir c Rlsarla.

Al'bi',l'ngem de RO))f'r'l0
Pauto rl�, Lima (> rr-ndn dE"

":�� ](1_220,00.
()

A COLOCAÇAO

1,n IUgfl.l' _ M0t!'Opol �

Mnrcilto DinH, com 3 p.o.

2.0 h�ar - Amértea. 9

3.0 lugar _ Olimpieo, 10

4,° l\.l�ar _ Caxin�. 12

5,° lugar - C, Rsnaux,
com 13 pontal> pfrc!ido);,

PRO'XIMA RODADA (final

Ern J .dnvllle _ Caxias ":

América I
Dm Brusque- - C. Re-

mlU� x Mett'opol IIEm D1(111('11[111.- OI11'pi
('(1 x Ma;'('\ljo Diu-,

- ----

Funcionamento perfetto. durabilidade excepcional, qualidade
comprovado, ..

* Eis os três tetôres ee garantia qlJ� os Motor,,) Arno r�presentam poro O

consumidor.

* Os Matores Arno sa� rigorosamente contrcdc dos pelo Sistema C.!. G .• Con

rrôle Integral ele Qualidade, o único que a5$eguro perfeição hláxima no

_ ..

\
produção em série,

-----..,.� ......

®
-ARNOS.A.lia Tang, ,11ti,?; de Direito

ela Crnnarca de Siío Josoi,
R.�t(u'/) (le San/(t Catarina,

l/II fIJillUI !la l.ri, (',�('

EDITAL DE PRI\ÇA
A Doutora rtwreea Grisó- mil met.os qnndradosI ,

* MofNe� mcncféslcos ate 1 /, H P

*. Molore: trlféslccs cté 300 H P

1it Motere. poro méiquinos de ccsturct

* Mcfore� especioi5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

FAÇO saber aos que I)

lln�cnte edital de prac:.l

('om o prazo de vinte di 1$

virem, que o porteiro do'>

auditOrios dêstc JlllZO tl.i

ele' trm>,er a público preg:ie
(;1' vclld:\ e :\rremabçáo :l

(!\It'111 mais (\('1', ('- maior

]anto O(('I'('-r(>r,
.

em () dia

!11l\,(> I �II clt' jrm('irn de mil

n"vc",t'Ilt.u.� e SI .;�('nt.a d[)i:�
(I!!6�J, ,'tsdCí', ciOJ llor,ls,
à porta c!a casa das au

dlências dêste mesmo JUÍ

zo. os I)ens fllJaiy.o decIa

r;\do;;. penhorüdos a Teó

rilo Jncoh Srhlltz, Leonar

(]() SdwLrl (' I.ili SI'hul/':

os qual.,>, .�ã() os seguinte,:
"P1'1'" 111 !lX:Vj'·il'\1 dt>-rit:,

avnlla{la llQ1' sf'uonta 111i!

rnlzclws ICrg·· 70_000,00J:
Um (li iÔI'Oo Lulmlar. au

l.om:üiCtl, 11') 29.772, I!cm

liSO, cm perreito estaelo

ele ('OU.'>Cl'yaci'i.o, avaliaclo

por ('cm mil cruzeiros .

(CI'S 100_000,00\; Um ter
reno de campo, mato c fa

ehinals, com a ârea ele .

8.t25.000 111ts.2 (oito mi

lhões {'enlo e vinte (> (']l1cO

AO Padre Rês e à Nossa
Senhora das Graças agra
deço muitas graças alcan,.
()alln.�,

com as seguintes conrron

toçi�es: ao norte com Ler

rns rjc Mnüas AltohofL

:A(>I'Lo]'(lo 8(>11 e Roberto

Scl1ul�.: ao �LlI com lel'�as

de Bencdito c Ane;elina
Matilde Coc!ho, hoje {Ie

:�el'ibel'lo Cordova Ramos:

a Icsle com a posse da In

\'r.rnadinha e tPrras de

Bt>l'toldn SeI! e ao o('ste

com \('1'1';('\ de P('dl'o rvt'lllas
KO('I'It:k, RohNlo e Tcôfilo

R('hul..:, im(lv( I es,,,f' qu(' se

:t1'11:L n'glstrado ilS fls.

Comarca de São José. ava
liado por 11UI11 mill1ão, se

terentos " novcnta (' cinco
c!"1lzeil'os IÇr� 1.795.000,001.
E ClllI'1ll nf)� mesmo!; Cluizcr
lan(,:al' {'Oltlpal'era IWSI.C

J\li�o (>11'1 /) rlia, lugar � !lo

ra õll'lm:1 (ksi].{'H\d(l,�, Ti: pa-
1':\ "01ISL:1I' SI' pHS.�OU o PI'(>
lll'lltC'. (' n1:IÍ� rIfO Jgtlnl tt'ôl',
(lUI' o j)ortl'irn dos iludiLú

rios putllicad I: afixará no

lugar d� CO�ÜÚIl1f'. Dado e

pnssado llC'sta C'í(lnde de

São José, aos dois dias do

m(';; de dezembro' do ano

clp mil noye('('ntos e sc�r.n

ta (' UIll. Eu, I Atnaldo

Malm:l1('in de Souza), Es

crivão o datllogl'af0! () ,�tI
))scn'vo

S:1o Jrr:6, 2 di" Dt>7.(>111]')1'O

de l!)Úl.

Tllcresa Grisôll TI/no
Juiz de DilTiLo

]\faria Salamé A lOt.A NAIS PERFEtTA DO llUSll.

Instituto de Aposentadoriã-e Pensões
dos Empregados em Transportes

e (argas
A DELEGACIA ESTADUAL DO I A P T E C

'em Santo Catarina, solicita o tôdas a� p�ss�as' fí�ico'�
e jurídicos que tiverem contas a receber no InSlituto
a apresentação dos mesmas, até o dia 10 de de7('m�
bro rróxlmo,

Florianópolis, 28 de nov€mbro eis 1961
ADIL REBELO - matr 296
Delegado Estadual

CUNICA SANTA CATARliU,
Ciínka Geral

noen�a� terJo�ils e Mentais --

lineutia - Cotr.'O\Jem. - At.aQoea - MUdu _

?rol:lll!mt.t1co Afetiva e wexu.aJ
,....1L�lLtoellto �pl(" �enochoo1)" com !u:-, ...telt. _

ln,allnatNapla _ Card.!osolora.pla - Sonoterap'. f

Pr:eote, &1'1.
O\:'tw;iO do.. !I�tru -

O:R:. na."N JOÁO DII BORRA
nR.lOBa TAVABBB IBAClWA
DR. IVAl'i R.hfU>f'JS DE ANUBADIl

CONSULT��: Du UI U 18 bcr...
B:ldereço: Avenida Mauro Ba,moa, 2Q,

(Pra;;a Etelvina L1lf'} - !lU. '1 .. �

REPP.ESENTAI\!H J:� .... FlORIANÓPOLIS:

�'EYER &. elA.
�\IC1 h.'ipe Schmld;, 33

�"11.?
- -----

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

terminOll fi Scerato.ria da,;

Finanças f'studos paI'a que
o pagamento ao fune!ona
li2mo municipal seja feito

ant--s cio natal. Tal �:i.bito

ja se tornou tradicional na.

Prpfr.iLura paulistana.

DIA 16 - SO(R,E DE FORMATURA DAS GI·
NASIAhlAS DO COLÉGIO CO.'!AÇÃO DE J ESúS.

DIA 25 - TARDE DANSANTE INFANTIL
COM DISTR.IBL.:IÇÃO DE BONBONS E SORTEIO DE
I-'Kt:.MIO� PARA Mt:N-INOS E MEN:NAS.

DIA 31 - Bl'\lLi DE SÃO SILVESTRE

DEP.i\IHAMZN'h·O Di: SAtmE PUBLICÀ
PLAlffOES DE FAkU1ACIA

MES DE NIlVr:m:!:iO
ôlO - Domingo
] 6 - Sábado (tarde)
17 _ Domingo
23 - Sâbado (tarde)
24 - Domingo
25 _ Segunda feha (Nata\)
30 - Babado (tarde)
31 - Domingo

itua João Pinto

RUa Felipe Sehmldt
RUa Felipe Schmldt
RUa Trajano
Rua Traja.no
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro

,lo'arnui.cla ,Moderna

F'ál'm:lcia Gto. Antônio
l<�aI1nada Bta. Antônio
Fál'macia Catul'inense
Fal'macia Cntarlnt!nse

F'.irmuci�l Noturna
Farmácia Vitória

F'arma�Ia Vitória

O plantão noturno será efetuado pelas {armiclas' Sto. Antônio, Noturna e

Vitória. U.
-----------------

O plantão diurno com preendirlo entre I:] e 12,30 , hOraS! será efetuado pebs
_farmâcins Vitória. e Centr 3_1....:'c__· _

10 - Domin'go
17 - Dom:ingo
24 - Domingo
2.� _. !.(cgundá.. feira (Natal)
31 - Domingo

ES.TREI!!)
FármaCla md1ana

Firmada Ca.tal1nen5e
F-.irmac1a do Canto
Fârmacia Indiana

Fa:rmácla Ca-iarinense

Rua 24 de Maio
:Rela Pedro D�moro
Rua Pedro Demoro
Rna. 24 ele Maio
Rua PedrO Demoro

o 1P1:mtão lloturno gPrú c f(,Luado pelas farmácias de Cantto, Indiana e Ca-

tari'nen�i",

D,S.P., em novembro de 1961
'Luiz Osvaldo O'AtGmpOrll

Inspetor-de-Farmácio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTAOO" OUVE O ILUSTRE PROF, EMIL FTI.
GARE, DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA
DA USC, SOBRE O MOVIMENTO UNIVERSITARIO

��SNgS:�O��TF���ARE �,NIy':Rir��P�;GAN��!:
CIO"""L DE CULTURA, CADA VEZ MAIS INTENSA,
DIANTE DAS CRESCENTES SOLICITAÇOES DA VI-
DA MODERNA. - O DESTINO UNIVERSITÁRIO elo, com a simpatia, aso-
DESCONHECE FRONTEIRAS, EM QUE PESEM AS Udariedade e o conforta-

DIFERENCIAÇOES DE INFRA-ESTRUTURA, DETER- dor prestigio da oplniâo
MINADAS PELAS DIVERSIDADES GEO-ECONOMI. pública, sentimentos cres-

CASo - A SUPER-ESTRUTURA, PORaM, If: UNA. EIS' centes no selo das cctett-

QUE SE REALIZA NO SENTIDO DA UNIVEHIDADE Tidades cetarínenees. Tan-
DA CULTURA E DA T�CNICA .

......:. QUEM tO DIRE- gidO, apenas, pela beleza"

TOR DA NOSSA FACULDADE DE MEDICINA. _ do ideal J,Ullversltárlo,-
OUTRAS NOTAS. constante de minha vida,

Que já não é curta -, acei

tei, encantado, o convite
recebido para trazer minha

- "Dlr1g1da, inicialmen
te, pelo meu eminente co

Iéga, O üustre Prof. Rol
dão Consonl, a FacuJd�e
de Medicina contou, de íní-

cooperação honesta, since
ra e Impessoal á grande
conquista de cultura, que é
a nossa Faculdade.

- "Diretor, quais os re

sultados obtidos?"

- "Devo dizer com na

tural envaidecimento que,
em dois anos apenas, pode
mos apresentar em outros
centros uníversrtérícs os

primeiros bolsistas cata
rlnenses. Em 1962, manda
remos para a Universidade
de Minas Gerais três eíu-
nos para fazerem curso

Intensivo de Hlstologla c

Emblologla. e dois para ti.

Universidade de São Paulo

A' direção da Faculdade

de Medicina da USC colo

cara mos eminentes mes

tres que lhe compõem a

Egrégia Congregação o

cientista, por todos os ti

tulas Ilustre, que é o Pro-

fessôr Emll .I:'�lygare.

Docente da Faculdade
Nacional de Medicina da
Unlve:-sidade do Brasll,
tendo 0.11 regido, durante

largo tempo, a cãtedra de

Energia elétrica
no Balneár�o de

Camboriú
o Balneário de Cambo-

1'1\'1, que multo vem sofren
do com ·jS racionamentos
de energia elétn<'a, dentro
de poucos dias terã êsie

problema sOlucil)nadO, gra

ças as provid�n(�laS do Go

vernador CeliJo Ramos,
junto a CELESC. Ainda no

sabado p.p. no&;a reponn
gero assi>tlu a primeira
experiência com um POi>
sante mot')r l:>lesel, com

dois modernos transforma
dores. O Or. Hermlnio

Largura, OlretoJr Comercial
da Celesc e .....ais cais téc

nicos efetuar:a\:l n. r:rlmeira
ligação expcrimenta! das

18,15 hs. a�é a:; 23 horas e

para t. alegr:a dos mora

dores e veranlstl.1.3 daquêle
balnéârio, toi aprovada
com sucesso a referida li

gação. Dentro de
_ poucos

dias o Governador Ceiso

Ramos, inaugurara oficloJ

mente aquela grande obra

do seu govêrno.

Os que, no govél�,o passado, faziam a coberlu1'fl. pu
blicitâ.ria do sr. Heriberto Hulse, gastaram Vá1-iQ8 tintei
TOS em proclamar ao mundo o "nec p1w ultra'" dos seus

atos,
Se no uniforme da nOlisa Policia !\olüitar os sapatos

passaram a ser marr071S - artigo puxativo no jonlaZ e

?neia honra de incenso oral na "Diário da Manhã".

E sempre o mesmo estribilho: o govêrno faz, compra.
e paga, não devendo nada a ninguem.

lI1as .. alguns meses depois de o sr. Celso Ra'mos ha

ver I'f.ssumido o govêmo, surge na capital, pro(:ed�71te {lo
Rio Negrinho, o sr. João dos Santos, industrial uacjuelct
cidade c propl'ietâl'io da "Industria de Calçados Ruby".

Molivo da viagem: obter do govêrno o pagamento de

Cr$ 2.290.692,20 (dois milhões, duze1,tQs e 7tQventa "mil e
seiscentos e nommt'rt e dois cruzeiros e vinte ('enl(�vos} de

c !.ç('f( 1, o t l'dr;c cr,-n.:'rgovcrno passado.'
�, Feitas as contas

3i:::�:::,S��'=:l:, ,-c

continuando a prodUZir,
para que se náo retirasse,
no merecido ocium cum

dignltate. á inatividade de
sua residência particular.
Outro exemplo: - o Pro

reseôr Policard, da Univer
sidade de Paris, com quem

convivi, em minha especia
lidade, teve também sua

casa ampliada pelo gcvêr-

•

CIO a
velhice entecrpede. E' ne

cessário, todavia, que ela
não se deixe oxidar' por
doutrinas desagregadoras e

indevidas influências ex

ternas. Sou amigo dos mo

ços. Mas nem por isso des

conheço a autoridade de

que me encontro investido,
sem solicitá-la, e que de

sêjc continuar a exercê-la

sempre com suavidade, es

pirlto esportivo e humor
O Diretor de Faculdade

quer e se esforça para 'ler

desvelado amigo dos alu
nos. Um pouquinho de pai,
ou avô, - como qutaerem
-r-, espiritual, mas nada de .

Devo ao Prof. Poücard, confusões de áreas. Os alu-

�e:ee�:bO:��rso�:a.mi�� nos, - nós o s�bemos �e ..

culdade Nacional de Medi-
"- lhor que nInguem -r-, tem

no francês, criando ali,
para seu uso, esplêndido
laboratório de Hlstologl& e

Emblologia, após o Mestre
haver se aposentado, pelo
fato de ter atingido á. ida
de compulsória.

cina da Universidade do
Quando esteve no Rio. Meu
trabalho, intitulado "D1-

FERENCIAQA.O CELU
LAR", enconbrou no Prof
Pollcard os malares esti
mulas, Conheça o mundo.

Materialmente, terIa mul
tas maiores resultados em

minha clínica do que na

cátedra, no Rio. Não tenho
culpa de minha formação
unlversItárla, da velha
atração pelo problema. e de
Santa Catarina me seduzir.
Encontrei arriplo material
humano a ser modelado.
Quanto mais convivo aqui
mais acredito em noss�
possibilidades untveraítà

rlasj Citei-lhe exemplos do
estrangeiro. Agora, - aten
dam bem para isso os mo

ços estudantes -, citarei
prata de casa. Há poucos
anos roí diplomada pela
nossa Faculdade de Direi
to a jovem Ora. Cecilla
Moniz de Aragão, fllha de
meu ilustre coléga Prof.
Moniz de Aragão. De Flo

rtanópolía, a moça advoga
da rumou para os Estados

Unidos, onde, em uma de
suas maiores Universida

des, está terminando um
curso de extensão univer
sitária sõbre Legislação
Comparada e História do
Direito Internaclonal Pri
vado. Como de praxe, na

noite de 6 do corrente, o

Presidente e a Sra. Kenne

dy receberam, na Casa

Branca, as dez bolsistas

estrangeiras que mais se

tivessem destacado, nas

varias Universidades ame

ricanas, após rigorosissima.
seleção. E, entre esses dez
bolsistas, lã estava Santa

Catarina, o Brasil, na pes
sôa de Cecilia Muniz de

Aragão. Com Isso nos es

timula, nos conforta! Com

que emoção, - emoção
multo profunda mesmo -,

seu antigo mestre aqUi, o

meu dUéto amigo Professôr
Renato Barbosa, espirito de
elite e homem de alto ga
barito Intelectual, me nar

rou o ocorrIdo! Porque não
haveremos de repetir tão

gratos acontecimentos com

os nossos futuros profissio
nais liberais, diplomados
pela nossa UniverSidade?
Será que somos diferentes
dos outros? Evidentemente,
não.

- Professor, dizem que
V. Excía. tem tido sérios
dissabõres com os alunos?

- "Nada disso. Fui mo

ço e conheço a juventude.
Irrequieta, ativa, mas au

têntica. Juventude. E' ve
lhice marasmática, e ju
ventude morta. Não chega
mesmo a. ser juventude, E'

e
seus direitos, mas

cumpre exigir-Ilhes, den-
<

tro da legislação do ensino,
OS deveres correspondentes;
Não há desentendimento

algum. Os meninos, ás vê

ses. adoram ondas, como

êles dizem. O Diretor e os

Professôres lhes querem
bem, 'roaos

-

�lOS empenha
mos para lhes dar urna

Escola cada' vez melhor.

Façamos o nosso pequenino
mundo. Limitemos á Esco.

u
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ANIVERSARIO DO SR. OSMUNDO
VIEIRA DUTRA

la a esféra do nosso 90InQr
ou do nosso ôesamor, N�
de exproracões que Zlit
constroem, nem qestlOelq.perfeitament.e inÔClJ8.8. 0It
estranhas ln�ere;lClu'_
nosso pequemno mUb40.
Nôs somos nós. nssím, Ir...

.

manados na beleza do ld
untversítéríc, ar!eba
mos á peevisao do mail!
guto de todos os pror
a. detírmtacêo de nossa

-_._ _-._., __ _ .. -.�--'------....

Comissão de Defesa do Vale do Ital«;
Agradecimentos ao Governador

b epõíc que o Governa- dó à solução do problemt.
dor Celso Ramos vem dan- das cheias foi reSSaltado

pela Comissão de ner8fl
do Vale do ltajaí. O Ch6.
fe do Executivo foi ine11ú
do entre os membros da-.
quele organismo. O te�
grama endereçado aó Ir
Celso Ramos realça o aiell

Designados os

substitutos dos
demissionários

mos assinou ato çlesígllan
do o dr. Osny de Medeiros

Régis atual Secretário da

Viação e Obras Públicas

para responder pelo Expe
diente da Secretaria da

Educação e o sr. Ivo Maes

para responder pelo expe-
<

diente do Departamento de I

Estatistica.
Estas designações foram

motivadas pelas exonera

ções a pedido, respectiva
mente dos Srs. Martinho

Callado Júnior e Nereu do
Valle Pereira.

MAIS ESCOLAS
Em atos assinados na

Pasta da Educação e Cul

tura o governador Celso

Ramos vem de autorizar a

criação de mais duas Es

colas Isoladas.

HENRIQUE MORITZ
O seu falecimento nesta Capital
Em sua residência. nesta capital, à rua Padre Roma,

veio a falecer às 13 horas de sábado último, (> nosso vene

rando conterrâneo sr. Henrique Morltz, anti�o elemento
do comércio florianopolitano, aposentado.

Muito ('onhecido em nossa Capital, onde gozava de

geral estima, os sr. Henrique Morttz flELlece aos 71 anos,

dE'ixando viuva a exrna. sra. Dulce Livramen t:, Moritz e os

O'leg'..llntes filhos; Henrique casado com Dna. Gisela Pala-

6:1��r�ri:�a:�:�C�:��2�:�a����e:;e�%�� ��:.!�!.;
Artur casado com Dna. Zulamita Levi Moritz, Mario, Ce
Unia, Nilza e Léa casada com o Dr. Paulo Gonzaga Mar

tins. Deixa, ainda lp netos e 2 i:dsnetos.
O seu falecimento, em consequência de molestia que

por longos meses o reteve no leito, foI recebid'l. sob cons

ternação e levou à sua residência elevado numero de pes
SOf,S que foram presb.r-1l1c as últmms hOmClU1.!(Cl'}}i ,� lov�l'
cCltitorto à sua numerosa família, à qual cxt.erllamo� nos-

O despacho telegráfteo,
em sua Integrn, c do ae
guínte teôr ;

"Cómissão Defêsa V
Itajaí, composta todos mu.
nícíptos Vale Itajai, da,.
qual V. Exa. foi nomeado
membro, em reunião ri
novembro findo, com una.
nlmídade de �eus membros,
ouviu conferencia pronUJ!,.
ctada dr. Carlos KrebI
Filho Diretor Distrito Obras
Saneamento sôbre obraa
derêse Vale Itajaí, apre�
ta Excia seus asradecímen,
tos virtude seu' Interêsse
profundo resolução proble
ma cheia Vale do ltajaL
Sabemos sctucão terrlvel
flagelo será alcançada de
vido apõio V. Excla .. Aten
ciosas saudaç3es. ;Hercnto
Deeke Prefeito e Preslden.
te Codevi Julio Zadrosny
- Prs. õssocrecão Ccmée,
cial e Industrial Blumenau.

Coincidindo, a data na

talícia <lo Dr. Osmundo

Vieira Dutra, com a Insta

lação do munlcípín de Ani

ta Garibaldl (dia 4 do cor

rente), significativa home

nagem foi prestada ao In-

tegro Juiz de Direito 1le ---------- ...... _

Lâjes.
Diversos dos oradores da

soleúldade de insta!ação do
novel munlclpio referiram

se à concidéncla, ao mesmo

tempo em que exaltavam

as qualidades de magls
tOldo do aniversariante,
bem como sua simpatia
humana e capacídade de
se tornar estimado por 'to
dos que dele se aproxi
mavam.

Mais tarde, durante a

churrascada que se seguiu
â instalação da nova co

muna, à chegada do ·Dr.
Osmundo Vieira Dutra,
surgiu wn bolo com unfà
vela única, havendo todos
os presentes entoado, com

grande entusiasmo e maior

desafinação, o "parabéns
prá você".
Nosso flagrante mostra. o

aniversariante tendo à sua

frente o OOio ainda into
cado. Vemos ainda, entre

outros, o deputada Evllásio

Nery Caon, o Prefeito no

meado do novo municipio
Sr. Amaury Goulart e o

Cei. Lara Ribas, Coman

dante <ia Polícia Mll1tar
do Estado.

�:-" - b-

Ij,'
,- - -'

. Volantes, Ofícios, cartas, telefonemas, recados, bl-
lhet.esl

Imagino o qp.e seria do meu velho esqueleto �e j�U
não tivesse a feliz Inspiração de encerrar minha ca!
reira pOlítica antes de começa-la.

E dfo·lhe I:Hlhetinbo'
• Hoje, em dctcrminado lugar, "vosmecê" lia Manc'lete.
Se desculpar-me a curiosidade direi que sua atenção
estava toda dedicada a um artigo que Indicava astar.
DIOS no dUcma: comunismo ou anti-comunismo. "VOS.
mecê" ja se decidiu? Sendo seu amigo, mais tarde
me identificarei. Mas nada tenho com "Sentinelas".
Uso nome suposto para que a resposta seja impessoal.
Zé Curioso."

De primeiras Acredito Zé, que você não seja "sen
tinela", de vez que seu bilhete é malicioSo, mas 030
estai cheio de insultos. Por não ser, feUclto-o!

De segund.o: Não creio, Zé, que você seja meu

amigo. Se o fôsse, conheceria meu' pensamento e não
fario. a pergunta.. biandiciosa e solerta. sempre fui, sou
e serei antlcomunlsta. Resto apcnas um demOcrata.

E carrego comigo a pretensão de não ser imbecil.
'Ninguem,. por exemplo, poderá. impingir-me qUI!, na
Rússia, inocentes criancinhas são atiradas para O ar
c aparadas nas pontas de balo.p_etas de COSSIlCOS bUI·
budos e sangulssedentes. No lo creo. }Jorque sei que
por lá o que estão mandando aos ares são satélites,
megatons e cosmonautas. Se vez por Outro. po.pelo com
o dr. Mário Bastos ou cOOl o Prof. Ma�tlns _ podo
crer, Zé, que não estamos conspirando! Nossa p�OSIl
tem sido sempJ;e, sob o aspecto político, do mal� ado·
rável fedor burguês.

O Prof. Martins, velho amigo e ex-vizlnho, inda·
ga invarlavel�ente' pelos meus filhos, que viu noS

cueiros, e dos 'quais um é hoje aluno de um� das suas

cllstintas filh'ls. De resto, assuntos comuns c n30 co

munas, com êle e com o dr. Bastos: velas ao mar, fu

tebol, custo de vida, cotsas e causos daqui e dali.
Olhe Zé: eu tinha, lá em �asa, uma instp.luçãO

f!étricn a enguiçar. Os téç.nicos começaram de ap!1·
nhar: mexiam e remexiam e ... nada.. Indicaram-me
o Mimo para consertá-la. Ele foi e deu jeito na coisiJ.

Flquei evidentemente eaUsfelto. Nem por isso ando
f,Of ai a dizer quc devo a exce.lência do Tep:tr? às }?<:

publicas Socialistas SOviéticas. Mas ainda há, a esi;a�

alturas, muita gente que pretere sofrer o escuro (lo

apelar para o Mimol "Mais rnQl, mais non".
Repito, Zê: sou contra o com\U1Ismo. mas não sou

imbecil.
'

ju
ventude, nos despojamos
da autoridade funcional,
para resvalarmos todos. co
mo um bolido, _ proressô
res e alunos _, pelo plano
inclinado da desordem, da

twnultuação dos pruble
mas, do desor<lenamento

hlerárquíco, da defeituosa

formação cultural, em pre

[uíso mais dIreto e imedia
to dos' próprios alunos do

que do professorado. Sem

pre entendi, e entendo,
aquí e alhures. Universida
de como ação conjunta en

tre fôrças vivas, atuantes

e criadoras, - professõres
e alunos -, mas em áreas

distintas, sem ccattsões,
mantido o mútuo respeito,
não procurando se imiscuir

. o corpo discente, irrequie
tamente, em atrtbuíçôes
expressas, deferidas, por

lei, e privativamente, ao

corpo docente. Se os mo

ços procuram nossa Esco

la, enfrentando absoluto

rigõr nos concursos de ha

bllltação e provas subse

quentes, no desenvolvimen
to do currículo. é porque
êíes nela e nos seus mes

tres cosflam. Não seremos

nós, - sejam quais forem
as vicissitudes - que ha

veremos de oxidar têo be
(Faculdade de �edlclna lo e nobre sentimento que
de Ribeirão Preto) com a tanto nos honra e no; pe
mesma responsabU1dMe. nhóra, descendo ao bate-

::��P�-::'C::mo�b:rv;.��= bôea, aos diálogos sem ra-

zão, quando a lei a tudo
tõres: criarmos os elemen- isso acautela, traçando es
tas locais, porque, tendo, réras de ação distintas, em
no momento. nas duas prl- détnanda de estuário ca
nteiras séries e na terceira mum, e que é a conquista
a ser iniciada no próximo, do valôr proãssíonej."

Hlstologia e Embiologia; ano. letivo, sõmente pro- _ Diretor, V. Exa. acre

docente e chefe de labora-
fessores .contratados. no dita na viabilidade, na rca

tório da s'ecuidede Flumi- Rio, em Sao Paulo e Minas, neecão ampla de uma

nense de Medicina (Uni. precisamos. peia criteriosa Uníversídade, com séde em

versldade do Estado do
e constitucional conquista uma pequena cidade como

Rio de Janelrô); antigo
de concursos, contar com a nossa?

chefe da Assessoria. de As-
o professorado, superior

suntos Internacionais do catarínense, meio onde e;s�;'o� �:�� ::��;::,
Ministério da Saúde; ex-

existem tantos valores, sem
um dos pioneiros da inte-'

assessor técnico do Ser- oportunidade de afirmação,

viço Nacional de Doenças
até aqui, na minha classe. riorização dos centros - de

Mlentals do MinistéTlo da
Como todo estabelecimen- :::s ���:Sis� n�"!:u��

Saúde;
_ ex-sec�etário da -�en�e ::L!"I�� ��me!= pa. boC parte -da vida. No

�a��ca��o�:�,!:; d�a�:= tência, a minha Escola tem Texas, por exemplo, as

leiro da Ordem de Wasa, ���:�,fic�::Sdes, :eer�:l== �a�:ersi:desd:!al��riO��
;;�����r�d�!OrG��t:voM�� Uma verdade ieja dita: ,- �:a:�i:::::� pd;p��:,t���da Suécia, por serviços de :::�o::on::be�::en:s ra as tarefas criadoras da.

�n�::::iOa ��!�r:;l, e:�!�� de ensino superior 110 pais, i:��r:' ::�:��::re�n�:
retor da Policlínica Central

a preocupação da honesti-
de ser diferentes, com

dos Estudantes do Rio de �:,deed:!:�; 0& ���;,rI�� �mplexos de inferioridade,

��;:!:� �G:��: ��:�.�! aoncutsO&' de ha1�t�ção e em

�a ��nj�ntura inten-

f�v.or nem lisonja, honra e
d.I:; provas 'pe��luks; i (\ sa. e rep an el em que o

enaltece o magisrerio uni- �:�l:�d�ç;!t����1: !::�: :t:�:n��rm�� t:�n�:!�
versltarIo do pais. Nada

riram á nossa Faculdade, das plaiores nações .do

:u�so :e�:7�a� o rn:�:� ainda infante, o conce1to e mundo? Tenho, ou não te-

jornalistico em ouvi-lo, no �ar:sl���u�t:r��ed:e;!�t6 �:a;r=r:;��a:o �o����
�:;,e.��� :::m��:o:e���� figõr dos concursos é o do Karol1neska-Instltutet,

'aval de garantia do esta- nos arredores de Estocol-

r���i:�:o'�::=OS�:��:� ;::��F�:��,:';e ���:::� �:;%�:1",�;�:�:;d�
�::' e

ed�r=:r�: di�: do dos alunos são a segu- cortaço de alamedas que,

nos sos est4belecimentos �n;a�:cu�: �;�as:,d��; �ade:::�é;:�ta o!:�e:e:
universlbáriCf. ?erfelto futuros da Universidade. olhos. Aquêle retiro bucóll-

gentleman, homem educa- E prosseguiu nosso eÍltre- eo, aquela ambiência tran-
dissimo e fino, revelando, vlstado, com muito brilho qulla, é, apenas, - sabe o

ao primeiro contato, pos- e facUi<lade de expressão: meu prezado jornalista o

suir variada cultura, o Di- _ "Prezado jornalls� a que? - o bérço do Prêmio
retor da Faculdade de Me- Faculdade de Me�clna. não Nobel. E tão forte é a afir_

diclna, apôs agradecer a ê nossa. Ela representa o mação universitária dessa

gentiteza de nosso jornaL, inicio de sobe:-oo patrlmô- admirável povo suéco que

com palavras de estimulo nlo que estamos erguendo o govêrno preferiu manter

e de aprêco pela alto papel para as gera.çpes succssô- na referida Universidade',
infor�ati�o e orlentador ra:a. O espirito uru.versitá- o meu antigo mestre Prof.

da imprensa independente, rio neutraliza e exclui Haaggkvist, mesmo depois
quaLsquer escravlzantes de aposentado, ampliando

preocupações materiais. seu· labor'atõrlo de Hlstolo-

Magiatérlo é apostolado. gia, ande passou a vIver,
Eu sou verdadeiro enamo-

rado dêsse problema de ar.,

ganlzação, que não se res

trInge a Santa Catarina,
ne mesmo ao Brasll. poc_

que universal."
- Mas, Professôr Flyga

re, ouvimos queixas de alu
nos pela falta de contato
com os prófessõres, que se

situam nos limites Impe
netráveis de uma casta. de
uma elite Incomunicave!. ..

- "Também fui moço e

também fui estudante, Co

nheço a mbc1dade. NÔS, na
Faculdade 'de Medicina,
não nos furtamos ao con

tato dos alunos. Os nossos

meninos são excelentes.
Nossos contatos não diá-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


