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J�ma a Iiluatão �m �In · 'olliy�1 uma atão Militar
t 't

se ívagem dos rmuerta.rs- '"., cesta de Bauras.rn " agctas tceuttncadas •• porte de passageiros.

��nvcemr�obiUm'O�d!e�cSel�,!ª:,��J_-S�6q.d.: ��.L��_�l�L� ����� ���� ������ ��T�
tor r 'rt

O ou �ue a nece�sfdode de OÇOQ mll.- ativamente empenhado'! ��:l���m;o��t:er a.:!�CO��� lê�Ci:or��;�li7.:�gr:a�.�;;�" um

. bi�:U;e�� ���aê��!O�'1r���= \) jiecueno estreito Que �.i�j�I::in��U�n���I:�:I:>U:��
r PO.

pa � dO"Governo da lndtc tornara-se "incdló- na ubertacão de Goa Da- cedida sem uma poderosa conselho {'cl.tmI com '1:':'- sare, dois navios portuguó- ���:i:e:nl�r�n��::oil��:l ef;i�, :: ...-nie-ro l\,P J, Pcnnn. lillC

��v;s I;!���a :ora taCabar c�m o sofrimento dos
' ,

organIzação central ouc riresentmtes de cínêo pq�. ses [untaram-se as duas r.. c sempre usado per nr.- sofreu ferimentos leves.

índia.·
e e ou ros territori?s portuguêses na lidere e dirija um movi- tidos que ru.n:n pela Iiber-

as:el������Çã:c���J::a �:�� batidas policiais nas casas Debate so'bre a :��to coordenado e ura- �::: ��óio°�ePt::a;'\�:��=
entusiasmo as recentes de- i��!��,�lares, prieocs e ter- A assembléia declarou .sumecções politica.. na 11�- S·,tuaca-o em GOA ·e Oama-octeracões do Primeiro Mi- Coréia na ONU' acreditar que, numa a�ãf} dia. I

nistro Nehru, segundo 11";
A convenção condenou

direta. e eficiente para It- NOVA DELI - 1�!.I:UU'.f;S 1

;:a��r"�e::!� �:;�ct:O�:i��= �:�lb��las °at�����:n�: il�� A N:is�ES a::�S' o��te� �:����b���Oa í�:ia l�:��� ::!:osen�eN��'!d��li qn��t1�: Preocupa o Bras.·1
racão em se tratando do portuguêsa de Anjadiv ma-

que o govêrno da Coréia. maneira, "como defensora .po!'t.uguêscs estão eeror-

problema de Goa" taram um pescador Indín.,
do Sul é uma ditadura. dos povos nprirnídcs 1:) eendo suas fileiras t-ru NAÇõES UNIDAS, 13 ao ministro de Relações medida contraria às een-

no, Atroaram Kochrekar,
miUtar, apoiada pelos Es- mundo", para o 8xl,;0 de oca, principalrrienté pe: to (UPIl _ O Brasil expres- Extcl'iores de Portugal. pulações da carta da ONU,

e feriram outros dois
teôos Unidos e por uma movimento anu-coionto- de Majall, ímnc-tanto d- sou sua preocupação ante

A rescíucãc pedia' co
"infeliz comissão das Na- lista na Africa e em fI'l- dad ena fronteira da 'u- a possibilidade de que se

Parlamento indiano que
çõe� traídas," tros lugares. "A grande re- dia. 1 ..."Im ....

exercesse sua saber'1:lia. O embaixador soviêtico
volta do povo mrtcano 'uma fragata port,IJu::.s�

afim de terminar eom � vatenan A. Zorin, ao exigir
contra o colonjalísmc e a com trezentos SOic'.(H!')S

agressão portuguêsa e des- quc se dê voz à Coréta do
neróícu resistência j,(, pc-o naruu de Goa com des.f-iu

sa maneira salvaguardar a Norte no perene debate da
de Angola contra c ms:s n Diu, possessão PO!'��I:�\,é-

ho:r�:en�:�afêZ um anã- :qUu':e::.-:cloéCmi�rl=�ã�Or:'dla,d:NÕc�':Ç�õe0�,' ----------.-------\10 para que se torreasse �

"um movímento unido trnídas para a reabíütaçâo EUA acusados de intervenção em
dcntro de Goa" com a cria- e wll!1cação da Corêia .

ção 'de comitês compos�os simplesmente "se sentou a S. 'Domingosúe membros das forças c!e contemplar", enquanto o

libertação de Goa, repre- primelfO,..ministro da Co-
SÃO DOMINGOS, 13 (UPI). - As divergêncio.s

�êia do Sul, Chang, Myun,
entre a govêrno e a opo,i�ão, "o concernente às relo-

era detido e o Parlamento �:j;, ei:�':;;So�ad�:::::!:aoD;:ij:;;:nd:;sa���i��r':..,,;:
SEMANA DA MARINHA ENCERRA'. '��:��q�;�!�1t,d:!:S����do�o��� modos, Pedro �odriguc� Echavarrio, o inten'ensão dos

m'11t. ..EItados U",�o� .�s oss",n�t)'
'nternos do P$llj�

MENlO OftJfM .Á' 4. ..,;,.a';;'totlris Um,,", .1 ,
. � <i!>cJ�;#\\'fc Irip fi'l"'"!> '1ll'. YI" ",+,go

opuseram a um,a propo;;ta. 'pbtr,cCldo no'jTrna . �l Mu dod, d� San Judfi Porto

Ontem, com a presença nosso scrviço fotogrâIico, da Mong6lia que incluia n' Rico, ': o�rece PO�C? de�is do opêlo formulad� pelas

:: :�:d�: n�i�:::��an!�� �::ta�osh:J� �os:!��n::: partiCipação da Coréia do �:��n�����:Sd�P3�;���:���� ���i�������, :��ir7��n�:
diadas em Flor!anopolis, focalizando as solenidades ��;::o,n�!eba�Z' daV'lt'��: para soh.Jcinar a crise atual.

foi encerrada, cm nosso verificadas no Comando do sein voto. Pelo contrario.
Estado, a SEMANA DA 5.0 DistrUo Nayal. No en- os Estados Unidos propu
MARINHA, tanto,. amanhã apresenta- seram fôsse convidada uni

remos ampla cobertura só- camente a República. ria

bre o aSl>unoo. COreia do Sul.
Em Kalanga Clyís são ulilizados

como escudo
'

n n t d com os nomes de João Patricia dos san-, NAÇõES UNIDAS - As

",ryumen o uOs !OS�I:r7:� �::��; �a����lC!e�esa g��r:�,; �:;�e�n��!�a:ue �:n:�:�

"rlll'YI'nhllS"
,

udel�:tao��r::s��:��, ��u��ls:at:�g��a231 �� �i��:n:�a::�o�til1:o���
U lIu não são ficticios, realmente existiram 'escudos na luta que tra-

tais pe.ssôas. Foram aispensadas pelo se- VDm contra· fórças da ONU,
Joao Pat.ricio dos Santos, funcionárü) nhor lrineu Bornhausen por decreLo� em Elizabethville,

da Secretaria da Viação, lOtado em Ca- -do dia 14 de fevereiro de 1951. Eram, en- Enquantci isso, a Ingla-
çador, com 20 anos de serviço, por ser tretant.o, todos funélonárlos de confiança terra infOrmou ao secretá-

pessedist.a. foi colocado na rua. no terceiro da Secretaria do Interior e Justlca. PO· rio-geral das Nações Uni-

dia do govêrno dos "raivinhas", cm 1951. di!im, sem favor nenhum, ser dispensados t das U-Thant que, hoje fa-

André Lotaria, motorista. da Diretoria Nós admitimos 'isso, Mas os "raivi- rá um apêlo no sentido de

de Obras Públicas, viu premiados seus 17 nha!" não. Usando do mesmo expediente obter a cessação de fogo
anos e melo de scrviço no dia. 17 de fe- por nós mesmo denunciado acima, dlfa� em Catanga.
vere'iro de 1951, dispcnsado Pelo diretor mam e mentem sóbre o governo. Um caça da fórça aêrea

··raivinha." da Repartição. Inventando nomes, apanhando ao sueca, a jacto, destruiu wn

Daiva Tercsa Suykot, dlretora do acaso atos licitos e honestos do govêruo, dos dois aviões catangue-
Grupo de Orleães desde 1943, dispensada denunciando persegulç';:';':;s inexistentes, ses respons*veis por vários
em março de 1951 pelo odioso govêrno os raivosos pretendem fazer mêdia. junto ataques noturnos de bom-

udenista, à opinião pública, atacando um go\'êrno bardeio ao aeroporto de
Mariano Treber, fiscal de terras em que já se fil"}l1ou no conceito p.opular. Ellsabethville, Um infor-

• Chapecó, 13 anos <lc serviço, dispensaao Um governo, que, em menos de um mante disse que o pllóto
em março de 1961. ano prestou os seguintes bencficlos ao

Nerêu de Souza., Batlst.a Toretti, Luiz funcionalismo: IFernandes da Costa, Aristides Rodrigues Aumento de ....encilllent.o de professô

Lima, Tercllio José dos Santos, Napoleão res; recursos para a const.rução do Hos- ;uiné denuncl'a
CasseniJlg, Antônio João Darôs, Euclides pital dos Servidores' do Estado; auroenú:is IFrancisco Rocha., Henrique Manfred1rii de etapa na Policia Mil1tar;· simplifica- comunistas
:��r;��a�é�::e�ib�::�n��t�:d;:e��:r��� ::�n�l�t�a�::U:�l:�S sal:���l!fs�iJ1:�t�;�� CONAKRY, Guinê, 13 _

lio Graneltunall, �l1t.ó,ni� Scverlano Rlbei- promessa dos· gove�'n?s . udeni�t..a�i�'nova "
O presidente da Gulné

ro, Francisco Lucas, MarIo Dlal:l de Car- Lei Orgánica do Mmlstérlo PubliCO; au- Sekou T(lure, vencedor d�
valho, Bernardo Hammes, Baltasar Fer- mento substancial do funcionalismo em Prêmio Lenin da Paz e de-

nandino Selnuidt, SalenUn Cla.udino d� geral. positário de considerável

Freitas, Luis MartIns Neves, Rubens Por tudo isso, e p(lr isso tudo, o POV{ ajuda do bloco soviêtico

Lummel'tz, Manuel Dom.lngos Andrade e confia. no govêrno; de nada adiantam as acusou os comunistas d�
José Isidoro Copi foram todos êles, ai!! m.lstificações, as falsidades, as men(i;ra� conspirar para d.llt't'Ubar

uma. penada sô, exoncrados dos cargos e os falsos arroubos de honestidãde de seu governo.

que ocupavam por decreto de 14 de fe- quem, por ser fUl\ctoll.árlo relapso, tev('

verclro, publicadOS 110 Oiario Oficial de que ser chamado ao trabalho por

edltal.j' �oure disse perante po-

19 de Úvereiro de 1951, O Governador, Que os raivinhas cumpram os seus P, ares, ontem, que o go-

para que "(lS raivinilas" não se esqueçam, deveres, comparecendo as repartições ve�lo descobriu uma ca-

era então o nusLre senador da Republica para as quaIs foram nomeados para nao -d:18 de atividades subvêr-

Irlneu Bornhausen.
,. trabalhar pelos governos honestos da slva.s que se estende até

O Diário Ofcial eLo mesmo mês, em UDN, e deixem o govêrno trabalhar para
ParIs e wna "embaixada

sua edição do dia 16, publica atos remp· o progresso do Estado,
do _blOCO orient�". em Co-

vendo 12 professóras. O -do dia 15. dis- AssIm agindo estarão prestando mui- nakry, cUjo obJetIvo era

pensa 26 funcionários da secretarIa da to Jr4elhor serviço ao E:!$l.do cujos in'te- derrubar.o regime,

Segurança. ;êsse;h:�e�e�!�1��: e leviandades. To- a �o��:l:çe�efO��:��Ob���
COllfes,!;(1JlluS agora, abrindo UlTI: pa- dos já estão fartos, ta no curso de uma J:l.ves-

rêntesis, que .os. Q..uatro primeiros nomes Fartos' e multo eC�lliadol:; da tigação oficial súbr;e (lS

"foram illventado� nunca .existiu lllnguém
.

eterna falta de argwne.u.tos! mptins estudantis que oeor

l'tll'am UO lllêí:> pa�sudo,

"Os membros d..l. assem

blêia, no entençc'', dizia a

resolução, es.ao sêríamen;
te preocupados cora a ati
tude hesitante etc govêrno
:-:0 sentido de reforçar as

recentes dee;ar�,çôes por
meio de ação encíeute. Co
mo desultado dessas decla
rações feitas 1 elo govêrno
da índia, os i::l:;(;!�tas por
tuguêses, em lJ::11·('0. come
çaram uma :;�le:l'.'! de ner

vo::; e intensificr.n.:111 as

medidas de repressão

Em virLude de at.raso em

sueco descobriu,
avião prôximo a Wolwezi e

o destl'uiu com foguetes. O
avião era de fabricação in

giesa.

Apesar das prec:).uções
tomao:ias pelo Exérc!to da
ONU dois caminhões car

l'egados d e"mercenál'ios"
brancos Chegaram â cida
de para reforçar o exército
catanguês que, segundo se

calcula, possui uns 400 eu

ropeus (multas remanes
centes de tropas nazista).
oombatendo contra as Na
ções Unidas,

realizem ações müítc-es
contra os territórios portu
guêsea de Goa e Damão.

Na Missão de Portugu!
na ONU circulou o texto da.

declaração nesse sentido.

entregue pelo embaixador

do Brasil em Lisboa, S:-.

Francisco Nf'!:rão de Lima,

Armas nucleares
para a- Turquia
:ESi\lITRNA, 13 ---:' "A e,�

qu.qdl:w,ctutc'ÍL\"setil .cqllip<l..

"t�· C�l 1Ó1I\ft� .'(ltteJI!'31e�.·
brevemente"· - fo,L hoje
anunciado pelo almirantc

Needet Uran, comandante

chefe das Fórças Navais

da Turquia, a.o chegar a

esta cidade, com quatro
unidades da Marinha de

Guerra.

do ar, o

Depois de anunciar que

hoje assistirá as manobras

que serão realizadas �ian

te do gólfo de Esmirna,
diss.e o almirante que,. da

qui por diante submarinos

e navios de superfíCie te
l'ão base permanent.e neste

pÓrto.

Indagado por um jorna
lista sôbre se a base naval

turca de Golcuk, no lllar

de Marmara, ia ser trans

ferida para este pólio, res
pondeu o alm.lraute nega
tivamente, tendo aduzido

que novas instalações esta

vam sendo edificadas na

quele pôrto.

Um grupo de 90 mulhe-
--------

res e crianças, que fugiu
domingo de Catanga, che

gou ontem, ao aeroporto de

Bruxelas. O público nume
roso que aguardou à che
gada demonstrou, aos gri
tos, scu apolo ao regime
do presidente Moisês
Tchombe, Foi feito silêncio,
porém, fi, medida que as

mulheres com o rosto mar

cado pelo cansaço desciam
do avião com as crian
ças. (UPI):

Ag!tações na

Guatemala

AprOyadO embai
xador para Mos

cou
BRASILIA, 13 - VA -

Çl diplomata Vasc0 LeW'io
da. Cunha - ex�embalxa

dor em Cuba e ex-secretá

ria-geral do Itamaratl -

após ter seu nome unâni

lnemente homologado pela
COmissão de Relações 2:x�
tenores, ã. tarde, para che
fiar a nossa representação
diplomática junto ao go
verno da Rússia SovléH..:'a
voltou a merecer a con�
fiança do Senado, as 23h

30m de Oll,fjem, quando 34

sufrágIos secretos, contra
CIDADE Dl!: GUATEMA

LA, 13 - Os U\lrtldos da
oposição anunCiaram on-

7, a�rova.ram a mensag�m
tcm Cjue realizarão uma

presIdenClal que o i,nâicou,

manifestação por dia. em.
sinal de protesto contra

Na mel:iuta sessão seére

supostas fraudes cometidas
ta, p�r 38 .votos contra 4,

nas eleições parlrmentare�, !��::��:o�resi�����:f'�u:
O govêrno, por sua. vez, indicou o sr, João Batista

advertiu gue a pOlicia dis- Pereira. ara a chefia. da

PCl'sut'ü qualquer mun}fes- :(lll0ssa repI:�se'n 'uçao clipl�
tação levada a cfl.Ji�o \'sem llUi.tica junto-"ao.• govêl'llo
.utOl'�lJ,�ÚO OficiuL,

�.
de são Sf!lvüd\ll:.

.

E' a seguinte a integva
da declar�u,ão brusüetra:

"0 Brasii, tendo tomado

NO contexto dos prtncípícs
fundamentais do Tratado
de . Amizade e ccnsutta

nota, com O: maior preocu- entre portugai e Brasil, o

governo brasileiro contlnU:l

seguindo os neontectmon

tos com a maior atenção.
pronto a dar a sua cotabo

rueão sóbre O procedimen
to

-

pacífica na solução de

contwvêrsius, tradicional
mente defendido peloo
ma.is ilustres dos dirigen-

pação. das Informações cír

culantes sôbre a possibili
dade de uma ação militar

contra os terrjtórios portu
guêses de Goa, Damão "

Diu, reaümra seu formal

repúdio ao uso da FÓl'C3

Armada e e>;pressa su:>.

confiança em que a Uniã!l

Indiana se ab'itcra dc tódJ. tes da í11dia".

1RABALAADORES AMEAÇAM
aIVE GWL

RIO, 13 (V.A,) - O presidente da R"'epúblico pOI

sou o tarde e o noite de ontem em reunião, na Granja
do Torto, em Brasília, com o primeiro-ministro Tanere

do Neves e'os ministros do Trabalho e do Justi!r0' 0'10-
rondo tádas os implicações do ultimato apresentado
por um milhão de trabalhadores poulisto� C\o Congrel
so Nacional. poro que aprove oté às 24 horas de hoje
o concessão de um mês de salário como abono de No

tai, sem a que deflagrarão o greve geral imediato.
Ao mesmo tempo, e como consequência da reu

nião do govêrno, as tropas do II Exercito e a Fôrça PÚ
blica de São·Paulo entraram em prontidão; o generol
Nelson de Melo estabeleceu ligação telefônica perma
nente com Brasília, a governador Carvalho Pinto man

teve ccntatos frequentes com o presidente 'e ministros

e o sr, Donte Pelacani, presidente da CNT1, viajou do
Rio para São Paulo, o fim de assumir o comondo do

greve. E todos os setores do govêrno, que de qualquer
modo se liguem 00 problema da segurança, foram
alertodos,

O ministro do Justiça considera subversivo o mo

vimento programado pára omanhõ e o ministro do
Trobalho apóia o sr. Alfredo Nóser, procurando mos

trar aos dirigentes sindicais paulistas a inconveniênçia
e a inoportunidad2 da greve. O Sindicato dos Metalúr
gicos de S. Paulo, em nota dada à divulgação, afianço
que o movimento conta, com a adesão de todos os ór
gãos de cI�sse �os trabalhadores e que a programação
de greve so ser� suspenso se o Senado aprovar, até os
24 horas de hOJe, o pagamento de um mês de salário
como abono de Natal (IaS empregados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM ANOS HOJE

Sr. losmor Boyer
Sr. Marfins Porto
Sr. Fernando Lotório Koeinig
Srta Argen1"ino Praz2res de Souza
�r. Jaime Leopoldo de Souza
Sr. Osmar do Luz Silvo

P�RTICIPAÇÃO
MÁRCIO ANTONIO DE ARAúJO E SRA,

participam aos parentes e pessoas de suas relo
�ôes o nascimento de seu primogênito

MÁR.efO ANTôNIO

ocorrido no 'Moternidade Carmelo Outro no dia 12 "1rIo corrente.

Vf'lMITO E DIARRJ!:I4 CONTJ:"\'UADü'3 CS\' ..\.RÃO
SEU }'ILHO L\TÉ .o. MORT.E. \'I)C:�. MÃE -:::ARLNHOS/I,
SÔ O S�L"�Ri\ LEV4N.oO-O AO SERViÇO DE REHI
l)RATAÇAO DA LBA NO J;iOSPITAL DF.: C.'IRIIJADE:.

LIfT,P6 os poros profundamente

c°"Lêile de é'óJonia
t' gonl-Ie !!St!9 belez.a I

OS�'ALDO MELO

Brinquedos, Preços Prohibitivos - Os' preços dos brin
quedos poro presentes de Natal chegaram o ser

como disse ontem um amigo, uma brincadeira.
Ovos Paro Bolos e Doces - Á rozõo de 1 00 �ruzej
ros o dzio. Golinhos de ouro, pondo ovos de ou�o.
Costonhos c Outros Cositas Ma.is - Um absurdo.
Aí é que o refrõo: DeüS dá nozes o quem nõo tem

dentes, tem S(JU s.end:J CNtO. Nem com dentes pos
ticos ..
Seios Paro Co.rrcspon.d ..... nGio - Um cortõo poro uma

família amigo recentemente no Uruguai, que mon

dei com visto de Florianópolis (aéreo), trinta cru

zziros de selos jonista.
Vinhos Nac-ion.;s - Ao preço dos estrangeiros, de
há dois anos passados.
Mesmo bem botisadinhos e tudo mais.
Garrafa por cem cruzeiros. do cryceiro,
Cruzes ...

Um Perú - Mesmo magro e meio velhinho.
O que morre no vespero, meio bebodo com cachaça oi-
no bucho como é costume de muitos poro.
cior o carne.

Apenas mIl e oItocentos cruzeiros, Perú, mocho. A
fêmeo o 1,500,00, Foro o cano.

Frangos também com os miúdos paro vender em

separado naquele precinho. De se comer até os os
sinhos paro economizar.
E por aí vai, naquela base do vergonhoso explora-
ção. •

Boas festas e feliz entrado de ano novo, me,u l-eitor
amigo
Não.P:Ó90 .no,clo .p'ra..fre

Sociais

"S�,;rê�" dRS ginasianas ne Lira T.G. - Fundado o Clube
dos médicos,

1 Gurltibo: Marcou cosomeote C'";n1 ,Mario Madqleno de Mouro Ferro, pe
'10 bonito receocõc aos convidados €'

curcndodes. no dia em que era feste
jado os vinte e cinco anos, do Sccte
dade de Asstsrê-v.íc aos Lázaros e De
feso Contra Q Lepra,

o senhorita Mario Margarido Lenat. o

Dr. L",i� Carlos Lir'ls. � Accorecíroer-
'.' tos sociais desejam aos noivos e dignos.
famílias os .melho�es votos de fel:.:i
dodes.

2 De parobens o jovem senhor Cor
los Bccbctd Filho, Orcdor dos Coare
dorandos de 1961, pelo bonito di!;':Ur

, so que féz no festa de cotcçôc rie
gráu - O orador em questóo rei vi
vamente aplaudido.

10 Já estoo sendo reservados os

mesas, paro o n.ovimenrcdo Reveillon
do Quarêncic Poloce.

11 Festejando o formatura do se
nhor Nelson Lo Porto no Faculdade
de Direito, o trodic·ionol familia Lo
Porto reuniu no restaurante do Que
rêncio Potoce poro um almoço

3 Circuleu em nosso cidade D r;.r,")to
Mario Aparecido Simão, do socicrtode
C';? Lcles ..

4 A movimentado ccntorc Etzc
Sccres, vai dor "show" no REvéiil'Jn
do Lira Ténis .Clube

12 Comento-se Que 110 vogo cberto
pelo apc�zntadorio do Desembargo ..

dor Gallotti, será nomeado, Desem
bargador o .senhor Dr. Lacerda.

5 Chegoró c-ncnhô o nosso cidode
O Dr. Paulo Konder Bornhousec

, poro
paroninfor cs Formandos de êsco!o
Técnico São Marcos.

13 O Senhor Ayrton Salgado deixor
ó

o Direção do Reol Aercvias em nosso

cidade, trcnsferindo suo resrdéncto
po ro São !-'OIdJ.o.

6 Quem receberó o titulo de o

"Glamour J 961 '''! O clube Doz.� d�
Agôsto oferecerá o moço eleitc uma

beliSSima jÓia.

J 4 De um curso int.enso no Rio de
Jor.eiro, v�!tl)u a ccrCI..<lor êm no�sa
cidade, ocupando o Corg0 de Ofifiatde Gabinete do Secretario do Fazen
do, o conhecido milionórib Dr. Marcos
Gustavo Gr05s€mbacher.

7 No bar do Querêncio Poloce LS

cosais; Dr. Louro Linhores e Dr. Fran
cisco de Assis, palesr'ravom on;mado.
mente.

15 Sábado dic vinte e três, movi
mentado festa infantil, nos salões d.)
Clube Deze de Agôsto.8' Tcmou posse do cad2i ra 8� De

sembargador do Tribunal de Jusb:;o,
o senhor. Dr. Morcilio Medeiros.

PENSAMENTO DO DIA: Entre extre
mos tais, o distôncia que
há, e infinito.9 r'lr-> Dorabens o exma. senr0fc

�:'"3�--uzc::::;::;o:::� ___

S;;;;;�-da Marinha
Como ocon! zce todos os anos, o M�ri�,ha, ini

ciou os festejos do "Semana do Morinherro , CO�10
um preito de grol idõo o todos. os heróis do posso da'
que deixaram seus nomes escritos no grande, livro o

histÓt�e��t�i:�ana festivo poro O Marinho, ne�hu�
dia .s::rio mais próprio poro ser o "Dia do M�(!nhel
ra" do que o J 3 de dezembro, doto err, qu� se reve'

rencio o imortal e bravo marinheiro Joaquim
I
�ar

ques Lisbôo, patrono do nosso Marinho, o g anoso

Tomo���;�� descenhecem os atos de bravura d2.nos
sos homens do "110r; entretanto, possue o Mo�rnh�
episódIos marcante" rle. potliotis�t), d�s�e ')s pnmCI
di',s de nosso nacionalidade, ate o ultimo guerra
mundial.

.

R�cordó-Ios é um dever, poi� :.em�re q�e cn

fraqucc-e a vitalidade de uma tradlçao, � _passIvei re-
vigorá-Ia, recordando fotos e feitos hero�cas. ,

E nosso Marinho nasceu com a Naçoo. �a epo
co colonial, teve- papel destacado n� e�pulsao dos
holandeses e no luto pelo Independenclo teve papel
saliente. F�i sempre um dos esteios de nossa sobera
nia político, e no guerro do Paraguai, foi, segundo �s
palavras de Osório, "A Salvadãra do Couso da AII-

anço'�os deis últimos conflitos mundiais nosso Es

quadro, teve papel destacQdo ;em missões de com-

bôio e vigilância de nossos costas.
..

Nodo mais justo, que e:,tre um o�o Intelfo de
trabalho e apreensões o Noçao agradecIdo. reservas
se 00 Marujo Brasileiro, um di�, paro .souda-Io, �ro'J
dizer-lhe dos feitos que o tem Imortalizado em dife

rentes épocas, poro cantór os seus méritos, os suaS

glórias e seus triunfos. Inco�sáv;1 vencendo r dos on

das nos cloros dias de paz, InCrlvel lutador nos co�
ponhas novais quando o elos o dever o chIJma, dl;
ciplinodo em todos os momentos de suo afanoso VI�

do, o marujo brasileiro tem, sido um d�s esteios da
soberania de nosso Pátrio. E ele o sentmelo avança
do de nossos divisos.

Mos o Marinho Brasileiro, o minha, o Tua (I

Nósso Marinho, não sõo sàmente novias armados
com dpet rechos de guerra poro def'eso de nosso t'er

ritório e dos nossos instituições. É mais, é muito moi.,.
São Navios transportes, carregando generos de Norle
o Sul; são navios hidrográficos va.sculhando os mo

res o procuro dos perigos submersos, frllendo SOn

dagens, soa os I"zbocadãres sempre atentos aDS Pi�idos de socàrro, sõo bases, arsenais, Capitanias e Es
colas de Aprendizes Marinheiros, lod05 trabnlhan
do em conjunto por um Brasil melhor:

Modernizar o nosso Esquadro, c um imperu! i·
VOo qLie se impõe,

Sempre que escrevo sôbre o Marinho, rccor

do-n'e dO!; palavras do Grande Osvaldo Aranha, em

di<,cur<;o pronunciado, homenageahdo nosso ESQlla
dm " Pum o povo brasileiro, o Mari,nho é uma c1e<;
"'-.nhC:Cidu Vive retraído no sombra, simpático e
odmilodCl pelo ["louco que se descobre, nlO<; incam.
IHIf'endido n05 mais dos vezes, nos suas finnlidades,
Q!ividades e necessidades" Hoje entretanto, pas!ln
d(,.. alguns OI'lO!'i, o Marinho já nôa é o eterna rle'i
conhecido do povo brasileiro, Do Amc1zonor, on
ChL(í todps conhecem a Marinho, pelo muitn t"jt.'le
pIa �pl"esenla .pora nossa Pótl'iQ,

i.... _..:._ �. _, __�,_i.__;;'; �iI�" t.i .. ,,�� �

Aeronáutica. No mesmo dia.
estará presente as solinl-

,

dndes de inauguraçoo das I
'rcrmeíetncas de cnar
queada (São Jerônimo) e

Candícte (Bagê), no Rio

G�nd�l":�d��!� da Repi'l- I
bli, que passará o Natn)
em Sfio Borja, espera 1)odf':,!' I

encontrar-se com o presi
dente Prondíaí, cuja pas

sagem em Brasília se darà,
provàv.elmente, nos dias P.6

ou 27 do corrente.

Oficiais rltlSfi

no Cairo
MOSCQU' 13 - o ,n,).ml

rente ·.�;fotio· Gorchkov,
comandante supremo da
Marinha de Guerra da
União Soviética, deixou 00-

tem esta Capital com des
tino <1,0 Cairo, oheIlo.ncto
uma delegação de .onernts

superiores soviéticos que
vão ao Egi�, a convite do
govêmo 'dêssc pais.

.

Incêndios III
Co!ombia

BOGOTa' 13 - Uma sé
rie de Incêndios ocorrtdcs
nas última." 48 horas, (au
sou .gNlndes pernas no 'pôr_
t.o de TU!!l'lco, na parte
Sul da Colômbia.

Despachos de Imprensa.
indicam, que pelo menos

três pessoas pereceram
carbonizadas dentro das
casas de madeira. Catcu
l�m-se, inicialmenLe, as

perdas, em dois milhões de

pêsos. Os informes extra
oficiais fazem subir a qua
trocentas o número ele ca

sas edstN!Ídas pelos ineên
dlo(;, ('usas de madeira t'm

sua grande maiorln.,

Dentre os reais valores

que lntf'V.I'al'alll a brmian ;e

turma das novos bnchare

landos petn austera c ea

pettáver Faculdade dr' Di

!cito da untverstrtarte CI('

Santa c-unetna. hú a des
tacar-se n rreura de real
ce do neo-nncherei neln
c1el"t�e'ad(l entidade. D�·.

Edilson tJ.i:l'irclJes Spe'·r."
dia, umn das prcmlsxoras
erpcronens da pleiude de

novos odvogndos, cuja V.-

da se in!riR.

xascíctc em SOI"0C'l1.Jil,

dtqti\o norescente do mu

nlcip!o de Blguacú, no -mo

distante' de 3'i jú nos f' .;

mó.mos du SU'l educa'.. l.,

pc'o ensino llt'imário se

cvíden-tava. e C('!TI o te"'p�
passou 'a frequf'ntal' CU"·

�os de nívcl ')Ill}erior. 1\3"

blm. de grupo ('scolar a g!

.16.sio, d!d i Acad('mia do>

Comércio, no ('11:':'\0 de T'" .

nico cm Contabilidade Q!":

de d!plC01C'u-se.
O jovem I"ut.arlnense bio

grafado, sen.pre dcdk.\Jo

r.os estudos. não PP'(I', :11

�\rm. ;culandJ-s(' na �':'('\lI-

conclusão do ·impo;'l,.n.l' L'
curso u-tctcc vem (1" ve

rtrtcar-se ascra, CI':1",l m

tas orm-antes para era»,

lho dos seus querldox e

t.ustres pais, o sr. Pró<:1)('fn

.rosé Sperandín e dona .'\t

ce Meirelles sneranato, ; I'�

cebendo .no dia 8 dn (',1"

rei-te mês, coníuntemeute
cc m S€'IIS di.,tinlo,'1 eercga-s.
o 'pcrgamlnho de 1l'11·11f'1'(1
em nu-cuo.

Não rrcrunm somente nos

-vtucos as at,il:d"J"� r.iu

vcrsttértas elo brubmte ('�

t udnnte cntm-íncns«. Foi

tesoureiro do Centro A('{',

dênüco "Onze de F('V('l"'!�

H'. Durante o cu-se cI('OI

CDU-se à politlcn G1. "nli

dr-de, oorebcrnndo, p,'l'l
sua inclinarão ao .i·").m"'\H
mo. nc s jornais ·h'·�d·" 11-

r-nructoonôo nuva .

r-c 'tI r-m canlpa'lh:,·;. .n

ares-ou também no tl;>.�'tlr!f)
político aeadômíco, v.nõo n

presidir c Aliança �nr','e,-

sítarta, em 195D c if,,)J. !�"

Faculdade ele mrcreo. Foi

escolhido para o -ewo' de

Fr,J('uraclor do Rr."t�\lt'fn
te' uruvcrsnáuo. cuj l a.t

Yici:::dc exerceu IH )le'rinrlf)
clt meto de 1960 n nnuo di'

J!l61, a tnretr-, ,"lllrn:11

dos sons cotecou.

Exerce, atualrnr-u' c, (:C1lT1

elevarão c exato cumpri
mento dos seus devcn-a,

atto cargo no Tl"lbu,1:1.1 de

Contas do E.sta:1o. el:1 ."'11 iO

ambiente se vê ('Cr('.� 'In fia

( ... 111.:. dos se;'!> ::;nllf'rl-or s

.' c(·.(:gas. Nó,>. rlJ 'O r'sL.

do", que temos no Dr. F.cl!1-

san Spcrondio l(m :ltTILI"O

sincero, com estas :\obs

lh(' enviamos um fl')r!e

�l.'rn('o com valos d" j"f'ij

cidades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No intuito de bem informar os contrfbutntes da
prevtdenc!o social, aqui estornas com novos artigos
do Regulamenta Geral da Previdência Sociol, soken
tendo, hoje, os mais tnteresscnras e útets às ernr-rê
ses.

Aúto de Infração (Art. 486 do R,G.P.S,)
.

No- parte relati,:a ao Aura de Infração, quere
mos chamar o crencõo dos nossos leitores poro uma

lnovcçõo da lei: - erctc-ss do inscrição "ex-cffícío"
do d�bito, Isto «, quondo o Iisccl jufqor' il'lsuficren
tes os elementos arf"0sentacto 6 Hscoltzcçõo. rode-r'á
cebtrror o montante dos contrtbutcões que ele julgo

z: c�,�f:;:�.d(��r eo�'. c��a6 �)bcrá o ônus d� provo

�i?5ENTADORIAS (Mt. 46, 53, 58, 65, 67, 72,

Na porte refizrente às APOSENTADORIAS que
remos ressaltar dois pontos Importcrées. Primeiro: u

Aposentodoria por Velhice. - no caso do esprego ..

dor requerer
t

n aposentadoria (compulsória), teró
que pooor 00 ·�mvregodo os indenizações trabalhis-
tas pala metade (o que se deduz que quando a inicia

tivo partir do empregado a emprêsa nodo terá que
pagar), Segundo: A Aposentadoria por Invalidez -

onde nôo mais devere prevalecer o crftérto do apo
sentodcrtc definit:vo após 5 (cinco) anos de suo vi

gência (iurtsprudêncto firmado. pelo STF) já que c

lei é cloro neste sentido, devendo, consequentemen
te, o firmo readmitir o empregado em qualquer épo
ca em que em Que se der o suspensõo do benefício.

Aos APOSENTADOS É TERMINANTEMENTE
r PROIBIDO CONTRIBUIR, ENQUANTO ESTIVEP-EM

NESTA QUALIDADE, ist�*é�, APOSENTADOS

ALlMENT AÇÃO DE BENS PELAS EMPR�SAS (Art.

253). ATENÇÃO CARTORIOS.
,

Chamamos o otencõo dos toteresscdos poro êste

tóoicc pois: sem o CERTIDÃO NEGATIVA DAS INS

TITUIÇOES (inexistência da débito), o ve'ld? de, bens
imóveis dos empresas é nula de pleno drretto. mcct

tenoo, ainda, em sanções penais, os se.ve;;ttlló.ios dos,

COftó';oS'_

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
No porre relativo à Reabilitaçõo proflsstoncl,

ternos como ínovocõo o obriqotortedode da empresc
de reservar lugares (cargos) poro atende: aes casos

de beneficiórios reabilitados, no proporçôo estcbeleci
ou pelo crt .. 172 e seus !t*e.ns,
ATENCÁO CONTRIBUINTES DO I.A.P.C.

O· Sr. Antônio Monteiro do Cruz Júntor. anunciou
que em janeiro do próximo ano, seró reobertc o car

teiro de emprcstimos imobiliários e simplGs, do I. A_

P. C. Disse mais o presidente daquela outorôuto, qu.e
LHyl" bilbco e duzentos milhões de cruzeiros se dee;t�
nem à aquisição do casa próprio e mais trezentos rru

lhôcs se destíocrõo, no decorrer do ano de l'?ó2, o

concessôo de empréstimos simples. No tocante 00 rea

justamento dos "beneficios", disse o snr: �ntqni�
'::ruz: "o reojustoroento de todos os beneficios devi
dos por lei será feito tombérn em janeiro próximo. Es

::.0 medido, segundo cólculcs dos serviços especíoltzc
dos do I.A.P.C, ocorretoró, em 1962, e- aumente de
700 mtlhôas de cruzeiros por mes nos oesoosos tom

atendimento dos segurados em todo o pois, rr-ovimen
Tendo um total de 130 mil segurados, de varias natu-

rezas."

Aproveitou o oportunid�d� ocre \ 1,:.entar�tr�e�proporCionalidade dos benefIcIos concedIdos �

Norte Nordeste e Centro-SlJI do Pois. ,-..lo Noro... Ie:
por �xémpla, é realmente gro�de O n(��ero de beri�rl

cios concedidos, devido o fatores vaflOS, 1101000-

mente os de natureza econômico-social, como c"'sem

prego, o pauperismo, os doen30s etc, além d�s re.::ur

sos de aue muitos lon.çam moo �ora o_bt.ençco ,da
queles direitos assegurados na leI. OrganJc� do P�e
vidência Social, burlando, em mUitos caS0:>, �<;. diS
positivos dessa Lei. Essas burlas, que s� verlflC?(I"I
em muitos Estados, ocorrem de tal maneli"O que se

torno impossivel 00 I.A.P.C provar que �ertcs. ates
tados ou documentos não correspondem o ��hdode.

(amo soluçõo ou remédio paro otaca� o moi,. v�nd€n

do-o com 1T'0iores probabilidade�, eS,�a o �S!lt�!O en

viando oos Estados onde o rubrlc9 benef,c,�� ��sa
mais nos finonçOs do I.P.P.c., comandos de flSCO!IZ'.,

çõo médico, os quais, "in-loc0", J'lrocedem o
..

um

cuidadoso trabalho de revisoo onde sentem eXlstlr,em
irregulorida'des, O Presidente do I.A.P.C., mos.trou-se
contrório o monopol ização pelo Estado d?i ��Ident�s
do trabalho, alegando ainda, que o I.A.P·f· nao

está capacitado, de nenhum modo, o fazer r�nte o

encargo dessa natureza. E" ce.rtomente, se,� !,zesse,
seria em detrimento dos propnos segurados .

MINISTRO CRITICA PREVIOtNCIA SOCIAL O
. I

Em julgamento o um mandado de seg�r�nça
impretrado 00 Supremo Tribunal Federal, o Mlnl�tro
luiz Gal1atti, 00 dor o seu voto, f�r�lul?u.?, seguinte
critico contra os Institutos de PrevldenclO: E�sa� O�I
torqllios que nõo podem dor moradio e asslste,n�''l
médico �os seus pobres co�tribuint�s,. fazem palaclos
em Brasília, ,poro re<;idênclo<; de mlfll<;tros, <;enadares

e deputado<;,
.

�

-CANCER E DOENÇAS DA p�U
DR. JOSf' SCHWEIDSON

Assistente do Faculdade 9,e M,edicina e

Universidade de. !'Mano

LIXAMENTOS DA PELE - OEPlLAÇ'6ES
CONSULTARÁ DURANTE O MtS DE JANeiRO

EM FLORIANÓPOLIS
Ruo Trajano, 29 -.�:���d�_J ' _

---- -E-ri õ�É R E ç «? Roa'
" ftAfN1!" Dl��"3ml��c���·�;1 .. 1�::: l:H�la a �O�
��:n�:h(�:ro,,�ÇAS E 'ACf:F:�()R�S- ('.119 9U",1) a

��c:ão de PINTURAS F. CO'i"CI�RTOS, -

Ti:té one! .:flS',

" A MODElAR" dará a Você
t único GRANDE PRÊMIO

jamaiS oferecido em nossa cidade

. t VOLKSWAGEN SEDAN 1961

o CARRO MAlg PEIlEJAOO
DO MUNDO

e você concorre nas mesmas cOlldiç ões enteriore;

�

BASTA COMPRAR 1000 CRUZEIROS A VISTA OU 6.000 A PRAZO

f VOCÊ RECEBERÁ UM CUPÃO

PARA O FABULOgO

*ORTEIO MILíONÀRIO

a1lt�OURO
DECRETA

o E C R E T o N.') 1 4 4

o Prefeito Municipal d'..) 1=lvfianóp::lis,
no uso de suas aÍ'fibuições

Arf - Fico estabelecido o seguinte htlfó"io poro os •

cosas de comércio Que vendem artigos �-le Natol e

Ano Novo.
Dia 15 - dos 8 às 12 e dos 14 às 22 h:oros;

" 15 - dos 8 ás 12 e dos 14 às 18 h,y"s;
" 18 ó 23 -das 8 às 12 e dos 14 às n ;'�ras;
" 24 à 25 - domingo e feriado;
" 26 à 30 - Horário normal.

Art. 2.0 - Este decreto entroró em vigo- no d.oto de
suo publicação revogados as disposições em ccnt�âr;o.

9 de de7.embro de 1961
Woldemo, Vieira - Prefeito Municio,1

:'UMIC& �AHlA (ATUmil
Ciinio::a Geral

r.\Wnúl� N�r.'/O�i'l5 e Memais --

.�... _ CI)Il'."lezo. _ AtaQu�1 _ MUllu _

T"Ili.alnenM ",.. Ir 1!1f't'rOl"t,(lQ'H' ("('rI' ""e.tf!Ala _

tn1ullnatf!rapt. - CardlO'JOh,ra.p'. flOl'l(ltf"TIlIP'"
P"f1oUl·apl.

Ol:-�Jo do� PllIQul.t;r.. -

O� t"D.w JOAO na �npa.

oR.l()IH TAVARBB IBAc&MA
DR IVArf RA8,")8 ::'IX "NIJttADa

rf'lNSnLT"Q,' DIU 11\ U t8 hcr..,.

IIjdpl'''oo' ".�l'1h18 Ml1uro RemOI' 2'"

MFNTÜ'DE ONDE DESPONTARÃO AS EsrER'NCAS
DE" UMA "AURORA MAIS FELl7. PARA 05 ES
TUDANTES DA FAMILIA U.TARINENS

IlH. L.l\URC DAURA
C]:nÍca Geral

- __ MI!:DICO _

Especia1it'fI. �m 1l.oJéstia de Sel'boras e vias url

r1-ia.�. Cura !"<:.d!�al das lnfecc,ões agudas e crÕ·
nh:_ .. �. do �pa!"!}'h(. u-enl'o-urinárjo em ambos os

.• I!xo!:'. DI"),.nca� do aparêlho DiI::-estlvo e do slate·
I Illa-I'erVGl!::l,

Horári;): das 10 'lS 11,Sll hOl"'ls'e das 14,30 W 17,00
I horas. - t::OllSlIltórlo: Rua Saldanha M:'!,rlnha, 2

l.0 al"'ctl:l'·. lesC], da :Rua ':-ono P�nt.:l) _ Fone: 3246

Rpsidéncia: Rua La..:el'du Coutinho, n.o 13. (Chá.
r:ara do Espar.ha) - Fone.: 3248.

OUE fA-CI-LI-DA-DE L.

CONsORcm

TAC.
QltJ7.FlRO 00 SUL

AGt:NCIA
Ria fe!ip� Sc'.ilt, 24
foml1lle31111

IIORIIIOffillS .. S.C.

A SDt,UC�0 !)mo o >eu PROBLEMA est6

no CRUZEIRO A PIlA20. do CO,""SQRCtO

UC·CRUZEIRO oe SUL

/

•

I

Dia _ 12 _ Terço Feiro - Cinema - O C

lo Amargo do Glória
Dia - 16 _ Sábado - Sotrée Formot.rro

colo Tec. Comercio São' Marcos
Dia - 17 _ Domtnqo - Encontro ccs Br

nhos, com Hi-F

Dia - 19 -_ Terça Feiro - Cinema -

Sargento é de Morte
Dia - 21 - Quint\- Feira - Bingo do CI

Doze pró Conserucéo do Novo Séde - Um bel)',';.
A�TOM6VEL DAUPHINE ZERO KM E OU',
MAGNiFi'COS JRÊN'iIOS.

23 - Scocdo -- Sotrée Intanto-j .ventl CI..>,-

tribuição de prêmios ,

Dia - 25 - Segundo Feiro - Sotrée
tot � cscon-c do "Gt'rJll10ur-Girl"

Dia ')'6 - Te -:0 Feiro - Ctnemo

pondo do Inf'�'nd
010 _' J I - Oominqo _ Baile de

"REVELlON"

Sindica" dos Trabalhadores nas

dúslrias GtifKas de fktrianbpolis
, De oco-do com õ disposto 'no artigo 1)0 dos Instit

';:ÕE;::, bo.xcdcs com o porraria Min.<ol�rial n 146

18 de. Outubro' de 1957, teço saber oos Que vire

este ed.to! ciu dele temerem conhectrr-enro nue c

cementeó 'etétcõo que se, recli2.orá 110 dia 28 de D

zembro de 1961, no Srndrcoto dos T robofhodores J

Indústrias Gróftcos de FloriGn':.1')r.! s, foi reqistra
uma 'única chor-o que foi o seguinte

PClra Diret .. -te H,..ti"o

Iubo FI'''s - Cort Prof N 65885 Sé-te 58, G-ófi
Morie r\lit0ria
Valdir Del+ino _ C�rt, Prr-f. N. 18559 Série 580

vrori-- '" D,..,....,I"'ria Recorde
/"llinn Rcd-roues - Carl. prof

40., Impressora TII'''V .

Suolenres
G, rme-clrtdc Xovier - Co-e Prof N

livro���"��:�m Pc iva !_ Cc-r Prof N 76 \ 7 S

rle lo. Livraria e PorCi.,rio Recore€'

(\-1.-.-.(1,.. T"'r'·-'< _ Cort Prof. N. 13746 Série 40,1

pografia Mod�lo
Po, ... Conse�t.-o Frscof Uetivo

Simôo Fror-kernberçe r - Ccrr. Prof. N. 33199 S

-ie 990. Tipografia Modelo
Jcôo de Deus Cerdoso Filho - Cc-t Prof. 13745 S

ria Papelaria Recorde
S.nhn� es

.vo- José Ventura � Cór t. Prof. '55045 'Séne 107 h

��mOS�l�t�� Corto Prof. 66994 Série 107, Jornal

��t�l�ode Oliveira _ Cort. Prof. 6406 Série 107, T

pogrofi�o�o�ICometbo do Federeçêc Efetiy�
Dibo Elias _ Corto Prof, 65885 Série 58, Gráhco M

��Id��ig:i�no _ Cort. Prof. 28559 Série 580. Livr

ria 'ê!Papelario Recorde

Altino Rodrii"ues' - Cort Prof. 15105 Série 40. I

r-ressero T upy
Suplentes

Gumercindo Xavier - Cart. Prof 3775 Série lo.

;���� �i��r�I���voR�r��rt. Prof,

vrorio e Papelaria Recorde
Orlar."ldo Torres - Corto Prof

gr(')fia Modelo' .

Ficc'ndo aberto o prazo de 3 (Três) dios poro I�)PU
noçào de qualquer candidatos 9Ómente o eleltur

quem PO����i;�[p�Ti��r5 de Dez2mbro de 1961
DiOG Efios - Presidente

-

Edital para cobrança do Impôsto
Sindical

O Sindicato Nocional do Indústria do Cnn

truçõo de Estrados, Pontes, Portos, Aer�p�:tas� Ba

ragens e Pavimentação, com sede provls�r,a o R

D'ebret n,o 23, grupos 1206/7, Rio de �anelro, Esto

do Guanabara, em cumprimento 00 disposto no o

605 do Consolidação dos leis do Trabalho, vem C'

municor que fapá distribuic:;õo de guias poro o re�

Ihimento do Impósto Sindical, de que trata o �rt. 58

da CL.T. o ser recolhido 00 Be"lco do Brosil S/A

por todos' os empr2godores, ref�rentes às contril-:tu

ções devidos, relativos ao �xercíclo de 19?2, est'ln

portanto obrigados o recolher em seu favor, .em.ta
o território nacional, todos os empresas do IOdust

de construc:;õo de estrodas de ferro, estrados de ro

gem, pontes, portos, oero�· rtos, barragens, pavim
tacõo e serviços correplatos.

,

Tal recolhimento devera ser efetuado até o d

31 de Janeiro de 1962, de acórdo com c Tabelo an

xa, poro evitar o mora previ,>to no art. óOO do C
solidacõo dos Leis ri' Trobolho
TABELA DO IMPOSTO SINOICAL QUE INCIDE S

BRE O VALõR DO CAPITAL DAS FIRMAS:

Capital até CrS 10.000,00 ... CrS IDO,
" de Cr$ 10.001,00 à CrS 50.000,00 CrS 200
" de CrS 50.001,00 à Cr$ 100.000,00 CrS 300

de CrS 100.001,00 <) CrS 200.000,00 Cr$ 400
De mais de CrS 200.00'1,00 em cada CrS 200.000

ou fração CrS 50,0
Nõo podendo o imposto exceder de CrS

200.000,00 qualquer que sPjo o capital
Rio de Janeiro, 9 de novembri"' de 1961.

E·"g.o Heraldo Cecil Pilond - tlr;fI f e

,
,�
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Sem maiores preâmbulos vemos ao assunto. As
sunto que o todos interesso: como economizar. Onde

comprcr mais barato.
As compras para natol são o problema da mo

mento e ninguém pode furtar-se às suas conttnçên-
cios.

o nosso comércio estó sortido. Sortidíssima.
Também A Grutinha de A Modelar, e�tóJ êste ano,
super-sortido. Super-sortido com artigos de móximo

utilidade, <lI.!er poro o vestuário quer poro uso do
méstico. Mercador;"'s muito bem comprados. Com
pradas nos fontes mais barateiras do país. Compra
dos à visto poro aproveitamento do desconto.

E como todos sabem, as mercadorias do Gruti
nha sôo sempre marcados com uma margem resrrtro.
Uma margem que deve cobri r apenas os despesas.

Daí porque! podemos indicar: Na Grutinha tudo,
tudo é muito, muito mais barato. As compras de natal
feitas no Grutinha, representarão uma grande, uma

proveitosa economia!'

CHACARA NO' BOM ABRIGO
VENDE-SE magnífico terreno com 6.620 metros

quadrados, próprio poro granja au casa de veraneio.
toO metros de frente 00 mar.

Preço de oportunidade - CrS 260.000,00.
Trotar pelo telefone: 2892.

Sociedade Carbonífera Próspera SIA
AVISO

A V I S o
De ocórdo com o deliberado no Assembléia Ge

rol Extraordinário realizada em 7 de fevereiro de ..

1961 e no formo do artigo 78, alinea c e 111 do De
creto-Lei n.? 2.627, de 26/9/40, convidamos os se
nhores acionistas o no prazo de 30 dias, o contar
desta doto, exercerem seu direito de pre+erênc!o na

subscrição de ações da aumento de copttcl de CrS .

105.000.000,00 para Cr$ 150.000�090,00, autori
zado 'laqueio Assembléia.

Criciúmo, 12 de dezembro de 196 I

Eng.o Mário Bolsini
Diretor Técnico

Oi.HOS.�,OllVll)OS :':rf?�'tí'l�k',';;"
.

e 'GI'R:GANTA";T",'.",'c,
�;oções' �as I\MrGDALAS por JpiJ�'�'��::,

'MOOERNO ' '( , "

EQUIPO de OTORRINO (único na Capi'iol)
poro examó ,'de OUV IDOS, -NA'RIZ, e'<

,

GARGANTA
'

Refrator BAUSCH 6 LOMB poro rece.tâ
de 6CULOS

'

'

,
"

Trotomentó dos SINUSITE� por'ULTRASpM
'

Dr. GUERREIRO d�,f"QNSÊCACONSULTAS· PELA MANHA' E:·.,A: T�RO.E'
Go'n'lJllório -' RIIO Joôo Pinto, .35 -::-" .f·�ne 3560
Re�!<lé.net(l - RU'!J Fe:tp;t SChrn.idl, ..99 -�;on.fÍ .. 3?6,?

Inslilulo de Educação e Colég�o Es
tadual "Dias Velho"

EDITAL

De ordem do Sr. Diretor comunico aos inte-es.
sodas paro o edital abqixo relacionado referente ao
(InO letivo de 1962: \

DEZEMBRO DE 1961
MATRiCULA�

CURSO GINASIAL

HORA: - 8,00 às 11,00 horas - 14 às 17,00 ho-

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

. 4° Séries.
3.° Séries

20 Sér:es
10 Séries

CURSO COLEGIAL

DIAS: - 18 e 19 às 18,00 horas.

1 9 o 2

EXAME DE COM?LEMENTAÇÁO

jI'�SCRrçÃO: - 24 à 30 ,)e jO.'êW"
It·..JlCIO DAS PROVAS: -- 5 de f�vereir:) às

1";,0:) t,::;tOS

fXAM�5 DE Ê�OC:.A. ESPECIAL (2° CHA�:\ADA)

;:':cc,lizOçao dos Exames de 5 à J O de fevereiro

EXAMES DE 2° ÉPOCA

jl',JSCRIÇÀO: -- de 5 a 10 dI? bvereirG

INIC!O DAS PROVAS: - 12 de f€wrt!(',

EXAMES DE ADMISSÃO' AO CURSO NOt�MAL

I'IICJO DAS PROVAS: - 19 d(' fever.e:'ro

r�ANSFERtNCJAS: -- 20 à 2ó J� t�vcr(:ir.j.
iHICIO DAS AULAS: __ 19 d2 março

250,00,

(L'fSO Colegi..:1 CrS 400,00

Florianópolis. ) I de dezel;,br') de 19ó).

,. 8OL.A MAIS PEIV'EITA 00 1R.f.S1L.

Dr. Hélio Freitas
MediGo da Materni·
dade Carmela Dutra
DIJEN;;Ae> DE SEN:::I(JRI'I3
PARTOS - ClR-,.:RGIA

CLlNICA GElf.4.!
01ld.us curtall _

Eletro-coagulc.çào
.

ocnsurtórto: .-- Rua vtctor
Meireles, 24 - das 4 às 6 hs
Resídêncta - Rua Santos
Saraiva. 470 - Estlelto.
(i'o["�: - 23-22 e 63-67.

Dr. Walmor Zomer'
Garcia

I)'r,l�maa() Pela Faculda!1&
NaciQ"al de /I1edicina da
lmiversidadt) do 8"1'a.�!1

r:X n.terac por concurso d�
cratemtdade-zscota. (S�r'�
";0 UI) e-ror. UCULVIO l\<r

urtguea Lnnar . Ex lnteru ....

ou cerviçc ae crrurgu, uv

�j "'spn,aJ 1.A.P E.T.C. ao 1'(.1l"

ne usnerro. Mé.iico oc tiO,,

citar ae ca ':1d'àde e ai

raate-nrdarte Dr. � canos
I.';01'l'tlt..

f'A.1t'J·US - OPe'RAÇO/{{l
uOEN'Ç.t\S lJE ..IENHORAS
_ F4.B1'O ')E:P.l DOIl pela
rnet.:jo ps'c.J-tlrofítattco

conauttórto: Rua JoãC' Pin·
to 1•. lú -. d�s 16.00 M
.d,UII noras. A�e:lI.le con.

horas ruarcaães. 'retetcee
aO�5 - aeeidóncra. rt',J�
General EHLlA!m!C:J�·t n. 101

DR.IlOLDEMAB O.
DEMENEIES

;: oruiauu' vl::la g::.cuh. d

t,Jedicina e Crrurgtn lia Rio
•
fll.. Janeiro. zx-rmerno 'do

Hospital da camcõc - Da

siater.uoado crera Das:
b.nun - Da Marerntdade
(\l�e-Pol)rc.

Especíalídnde: .l.)0ENÇllS
,·B �l!:N1':IORAS _ PARTIS

CIRURGIA.
Consultn : Maternidade

Si Você, Chefe de famiGu
p��nos resent po o natal' Ef\lTÃO

- ADOUIRA O MAIOR PRESENTE
Um presente que nôo quebro, .nõo desvaloriza,
nõo estraga
Um presente que cada dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir o ser o garanti0 do
seu tuturo
- entrcdc apenas 10% - rest. 60 mêses

Informações, di'riomente, nc

.Avenida do Jardim .Atlântico,
com o sr, Luiz Schweidson,

IMPO'RTANTE: (O'NS{RUÇÕES
As pessoas que podem cbte. emorésrtmc dos
Autarquias ou Cojxo Econômica, terão facili
dades de obter, mediante prévio combinação,
pronrcmeore, o títudo de propnedooe defini
tivo,' afim de poserern Inlctcr a ccnsr.uçõo.

:' [!'ti i�Br��Ei'�-t;(F;-��rl:'
,I �RE�

PROORAMA MENSAL

DIA 3 (DOMINGO) - 10 horas creícãc da
Conselho Deliberativo
DIA' 9 (SÁDAIX)). _ Remenluênulaa Car
navalescas de 1961 \
DIA 16 (SABADO) - aoírée de Fonnatu
ra dos Técnicos em Oontebüldndc 00,) 1.961,
da Escola Técnica. de comeecto -senna Pe-
reira". \
DI'\. 17 (DOMINGO) _ 10 n.o:�; clç,:çu,') da
Dlretorm
mA 21 (QUINTA FEIRA) - scírée de For
matura dos Quartanistas da Escola 'récmca
de Comél'cio "Senna Pereira'
DIA 31 (DOMINGOr -= Reveíüon de S'lo
Silvestre raorrée Chie).
NOTA: Reserva de mesas ua S'l{'retaria do

Clube. aonctte-se a apresentação
mês corrcute..

r'm-mela Dutra, pela
nhà.

�

Residência' Esteves Ju
"'wr. 52 _ Tcl.· i2:J5

DEZEMBRU

Aproveitando o ensejo a Dil·ctl)rj'l c1�
" Clube Recreativo 6 de Janeiro, apresenta a I

v. S. e E;;�:. ::::;1Ia os mel.�Ol'CS votos de

IMPORTANTE
"Curso Preoaratório Continente"
DATILOGRAFIA

�lCSAMUEL FORSECA--
::IRURGIj.p·DENTIS1'A

Preparo de covjifQ� reJo ófto velbcldodt:.
BORDEN AI ROTOR �_ S_ \A!HITE

Rcdtoloqló Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO,FACIAL
Consultório: RUi; Jerónimo Coelho 16 _-

10 andar - Fone 2225

___ ,,�
, _---h-,-lu-�i-v._m�.c.m h•••• m..c....

I
J�r�o���.i��to... ,���: I'

dio G�a����I'��oF;;:;a��;�li�,o ��;��:;t��o��ud�o-��� consuítõr.o- Rua CeI.

ror-Produtor. abaixo assinado, tem corno dever in-
recro Demoro, 1553

d..cfinóvel expressar a V. 50. o mcnlfestccõo recc . .���
nhecido de seu agradecimento pelo voli_;so apoio Dr. Héiio "eixOIOque houve por bem prestar durante a oprecentoçôo

�����â�o"���:;�OIC�����i��êl�" sua Turma. no de- Advo�ado
Ressalto também, que o referidc Festivo! foi ::t��":�n(.le:. ::!7A.J.�1l�;;"

:���:�ud: s;%Se �o:;��;� qê:���'e�dO:;:���i,�r�� Sa� Fu:,tal, 406 __ teíercne 2f�2.

{' seus corr.petentes funcionários que colobororcrn :��;�n'l-=-- )�U:n�:�l�
c:m �edicaçõo 7' .eficiência paro o perfeita divulgo- Sala t.
çoo doesse magnifico Festival, minha slocero congra-
tu lcçõo, de por COm a desejo de permanentes pro
gresso ao "O Estodo"

Valho-me do oportunidade pc.rC! reiterar o V .

.

'$0. os protestos de estimo e distinta consideraçõo.
Dokir Polidoro, :'_xui'or- Prcdutcr

TAQUIGRAFIA

PR"GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

< •

- Boseado nos mais mordenas processos peda-
g09tCO�.

.

- �quipodo com máquinas novo,_

Dirig:do pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�

ESTREITO

Faça suo inscricõo Q Ruo D�. Fulvio' .Aducci
antigo 24 de Moia, 748 __, 1° andor.

'

Florianópolis
. ,

1·.;;'.�';;·.�'i��t:1./.4·. ·.:..-:_,,}:·;�i·jiHk�MJft ;",_r\'rii{f�r&e

e próspero
AliO Novo

, ",.,.---imIilI-----UIIII

MOTORES ELÉTRICOS

RNO-
Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, quctidc d e
comprovado ...

* Eis a� três fuJores dE" garanti0 qV:l O� Motore. A.rno r�presentom poro o

ccnrurnidcr.

* Os MalOtes Arno são rigorosomenle controlados pelo Sistema C. I. <.1_. Con
trô!e Jntegrgl de Qualidade, o único que ossegvra perfeição I,lóxima no

",. ��'Jç�: em série.

•

®
"ARNOSA.

,

* Motsnes monofásicos ate I V2 H F

* Motores tr.ifósicos olé 300 H P
-

* Malore� pMa màquinos de. çoduro

'k Moto,e� especioi� INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS: ( f:;'
""EYER & elA.,

"uo F.:.':i�e Schmid;, 33

VENDE-SE LOTE '''�,.���m_l1lI_rI!'li_E:�:l:'!l,��"!ilIEI.__II_._-._.,_._.��_
VeUcle-:ie um lote D. rua

liruaJ:o SaBes, Area "'05
metros.

TrataI' a rua Felipe l:icl::.
;'llldt, 21 - Fone 31<11., _

Nesta.

rropâ�ap.�ísta-Yen�c�or
Grande Emprêso industrial farmacêutica neces

sito de vendedores poro Florianópolis e Sul cotarinen
se. Exige-se inst.rução secundário ou �quivalente. Nõo
se exige prótica do ramo. Ordenado, comissões ? prê
mios superiore� o 30 mil cruzeiro� mensais. Cartas
Com referências e fotografia a está redação, poro Sr.
Divino Mariot nesta Redação

Dr. Can:íàio tio

Amaral e Silva
,\

ADVOGADO
Ma.�jstrav.o aposentado.
AdvQ�acfa em Geral

C!;sc. e Re�.: Rua �ald31l118
Marinho, 2 - apt.o 301
(esquina l.Jã.o Pinto)

Aluga-se
Bem no centro da cidoae frente ao Cine Ritz
Um salão espaçoso poro repartição, uma so.J�
'espaçoso, dois quorl'os e uma cozinho.
Tratar c<tm o prQ["rier<Írio o ruo MorechaJ
Guilherme nU I dos 11 às 1 L horas.

L O TE S
VENDE-SE LOT-ES A

LONGO PRAZO SEM .TU.
ROS.

,

.
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..:.. o veículo mais útil do mundo!

Cerca de 15 mil e-tudnn, 1 ara Médicos E_;·"'ar'!gejn�"s
tes de mcdíctr-a de 9(J pai- Heeém-Díplomadoa f '. c:'i
ses estão-se e::;p�e!:dlzandl' ado em Evanton; nuncrs,
nos hospitais norte-a-mel- em 1958, para tratar do
canos atualmente, ccupan- número cada vez m-uor de
00 posições de mternus ou formuJãrios recebidos. O

l'hêdicos-residcnt,es,;' run Conselho examina c desig
de se aperretcca.cm �\'a':.lS 11a os bolsistas cstrangeíros
;1 Pratica- que ndcnu-crn '1_.' da mesma manet-a oue (IS

;,.do de estudantes nasci- a!plomac'os palas raculda-
r.os nos Estado:i 1.: nid')s, des norte-amencanae.

ao e muito ocupa-o eles I'i

s'tam u-ôos OI; enfermo:>,'

�:��s:��n �����l����!asJ1eecc:= Ir

"'áf.ias
ao campo de a�i�·i,lp. teles em uue plane-ara C:H

cer a o-onssêo em s e u s '

parses. 'lOdOll êtes são \1"

gos por seus secvtcon, re- v

cebendo o mes�o' que o�
internos e médiccâ-residEn
tes norte-americanos.

I

�
(I consenic aducuctonm Seu àir.. de trabalho f 1"

,.

'MEIlHOR ALI�ENTA�ÃO :/t)"PARA MELHOR' SAUDE ' '.

, '0 MARIA SILVEI'RA. �.'

•

D�II.e.ioR/' D"A COZ'NHA R��Ul" rll'''. :tf.>"-
- ,dlftitmiu 1111....

QKenneuy em �
Hermu�as
LONDRES (B.N.S., 9)

o Persldente Kennedy e o

\Prlll�el.ro-Mln1stro Mac

millan se reunirão nas

Bermudas de 21 a 22 do

corrente mês. Um comuní

cada o�ldal publicado, a

respeito do assunto, dIz \}

seguinte:

"O Presidente Kennedy e

o Prlmelro:MInistro Mac

millan, considerando já hú

algum tempo que, como

parte da série de reuniões
bilaterais que estão -tendo
lugar atualemnte entre os

Chefes de Estado de al

guns governos ocidenta.s,
se-re útil um encontro In

formal para continuar a

discussão sôbre a .:.ItuaçaQ
internacional, que manti
veram em Washington na

primavera passada. e. mau
uma vez, em Londres, nõ"�
último verão, resolveram

encontrar-se nas Bermudas,

no período: de 21 a 22 de.
deezmbro".

o MElHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAiS, 6 meses

o contar do doto do compro ou , 2.000 km de uso. A

Willys asseguro aos proprietários dos veículos de suo fo-'

briccçôo a tranqüilidade de uma completo assistência téc

nico, com excepcional economia de manutenção.
Vá ao Concession':'rio mais próximo e peça uma demonstração:
êle ter':' pra'Zer em colo(;ar os três 'rodeios â sua disposiçtio
para quo você mefmo experimente e comprove suas vania-

Abre suas próprias estradas. Domina. l:01l1 sua �ração nas

4 rodas e reduzida em tôdas as marchas, os mais duros
caminhos. E por ser de granel e tuohilidáde, atinge lugares
inacessfveis a outros \ elculoe. \ ence o burro e o lamnçal.
Sólido. potente, econômico, o utilitário "Jecp" Universal
é instrumento indispensável nos trabalhos do campo ou

11:\5 tarefas da cidade. Equipado com o famoso maLDI'

\\iH)s de G cilindros c'90 iL'p.
xícara até ao borda e pe

se-a; anote o peso, Depois
Uma sobremesa delíclosn.

e quc eeteear.. e, r.o cn-

tento, você p,1,1u "\ �. ,';.. ..
' fi esvazie a xícara e torno: a

la em POuca t'�mpQ.l Bxpo- pesá-la; a diferença .eutre

rimeDle esta·m.'trttdMc. " ...T.' as doIS"P�'tstd -é, o·]IeSb
tenha a certeza de,� anra- liquida deve ser de 250 ars.

dar. -Uma pele sadia é um- dos

sInais de saúde, Se sua pe-

"JPP'cl0h�r�� .

Acomodo 6 passagei
ros. Dobrando-se o

"lEIP" 101-, PORTAS

Único que trunsperfu
8 passageiros, per
feitamente acomoda- banco traseiro, há

sobro de espaço po ..te não é como devia ser, e

se os seus olhos estão de

masiados sensíveis à luz.

talvez você nâo esteja con

sumindo suficiente Vltami

na A. Você pode testar is
so, dirigindo ou viajando
num carro a noite. As luzes .

dos faróis dos carros que
vem em direção contrária
destroem a Vitamina "A"

em seus 01110$, Se você . t.!

ver bastante reserva desta

Vitamina, você verá de no

vo, nlaramente, quase logo
porém, se você tem defici

ência de Vitamina "A", fi

r-ará temporáriamente ce

go pela intensidade das lu

z e s. O· espaço d e tempo
desta "cegueira" varia de

acordo com a severidade
tia sua eficiência.

DELiCIA ORftNT/'l,
2 xíc. de água rocvencc

1 pac. de oetet.u.r Roy.;l
sabor Cereja

�
I vidro de geleia
1 colho {sopa ) de suco

de limão.
·1 clara de ovo,

Dissolva a gelatina na

água, fervendo, mexendo

bem, Junte a geléia, ba
tendo até ficar homogénea
Se neceseérto, bata com

um batedor de ovos, para

ajudar adissolver. Acres

cente suco de limão. Des

peje em duas bandejas de

gelo c deixe gelar rapida
mente. Vire numa vasilha,
quebre e bata. se possível
na batedeira elétrica. cru

dadosamente, acrescente a

clara de ovo batida em ne

ve. ccaocue novamente nas

G3ST� DE CHÉ1:I
ENTÃO PECA iAFÉ ZiT" I

Assembléia Geral Ordinária 1.a e 2.�· CONCURSO PARA AGENTE MUNICIPAL

DE HTATlSTlCAVende-se Convocações
Federação das Associções Rurais do

'Estado de Santa Calarina

Carregador de Baterias 'ARRO'N - 12 bate

rias Completo com todos. pertences - Cr$ ... ,.

12.0.00,00 .

Ver e trator com Rosa Neto - ESTREITO

Conforme Edital publi
cado no Diário Oficial da

União do dia 24 do mês de
novembro do ano em curso,
o Departamento Adminis
trativo do ServIço Púbüco
fará 'realíaar concurso pa
ra preenchimento de car

gos vagos da carreira de

Agente Municipal de Esta

tística, do Quadro II do

Conselho Nacional de Es

tatistlcà. (l.S.G.E.). As

rnscrícõee nceréc abertas
no período de 11 de dezem

bro de 1961 a 10 de [anel
ro de 1962, na séde da Ins

petoria Regional de Estã
tística à Rua João Pinto, 12
nesta Capital, e nas 4gên
clas de Estatist\ca dos se-

--�---

guintes municípios: Join

víne. .roacsba e Lajes.
Os candidatos aprovados

serão -hamadcs para no

meação, desde que atendam
às condições estabeíecídaa
nas leis em vigor, com o

vencimento inicial de crs
18,000,00, correspondente ao

nível 10.

PARTICIPAÇÃO
Sr. Oscar Schmidt Sr. Joaquim Silva

EDIIT AL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

r.v 'e 2.° CONVOCAÇ,:AO
.

De otórdo com o Art. 27, dos t-stotutos. sõo con

voccdos os senhores Membros da "Assembléia Geral
Ordinário do Federação dos Associações Rurais do
Estado de Santo Catarina o se reunirem nesta Capi
tal, poro o seguinte ordem-da-dia:

1. Discutir e votar o Relatório do Presidente,
bem como o Parecer do Comissão Fiscal.
relativo às contos do último exercício.

2, Eleger o terço dos Membros do Conselho
Úeliberotivo.

3. Discutir e resolver sôbre quaisquer ossun

.tos de interésse do Federação ou do CIQssc,
dentrQ do 'Lei '€ dos EStotut0S.

Fiço marcado o dia 12 de janeiro de 1962, às 15

horas, no séde próprio do FARESC, na Ave,nido Irineu

Bornhausen s/n., nesta Capital, entendo-se que, coso

nõo haja número, a Assembléia 5>8 reolimrá, em se

gunda e último convocação, no dia 17, às mesmos

horas e no mesmo local.
Florionópolis, 11 de dezembro de 1961.

Clodorico Moreira
Presidente

e

Sra. Mario E. da Silva
e

Sta. h::oltina Schmidt

_ A variedade e indispen- Nos postos os interessa
dos encontrarão tõdas as

instruções e programas
referentes concurso

sendo fornecido a cada
candidato inscrito urs-exem
piar do programa � do es

quema estrutural do siste
ma estatísnco-geogrãüeo
brasileiro.

participam aos parentes e pessoas de 5U05 rele

çôes o contrato de ccscmentc de seus filhos

TEREZINHA

Coqueiros Sõc j'�J:ié
9/12/1961

PARTICIPAÇÃO DE NOIVADO
Próspero José Sperandio José Simeão de Souza

e

Maria Júlia G,>uvêa
de Souza

participam aos seus parentes e pessôos de suas

r.eloções o contrato de casamento de seus filhos
EDILSON e VERA LúCIA confi mom
Florianópolis, 8 de dezembro de 1961.

e

Alice Meirelles Sperondio

ATENUO. ATF"CÃO R.ESERVISTAS
NOTA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIALDo dia 9 o 1 v de Dezembro, "Di,. Dú RESER

VISTA", serão aceitos apresentaçães Voluntários dos
Reservistas, de menos de 46 anos de idade em t ....dos
ros dês te Estado, Poderão se apresentar, também, vo

as Quarteis, Delegacias de Recr)..ltomentcs 'ou Prefeitu

luntoriomente, os Ofkinis R/2 e Aspirantes o Oficial
do Reserva,

DIA 16 - SOIRÉE DE FORMATURA DAS Gl- No município de Florianópons, os opresentocões
NASIANAS DO COLJ:GIO COlAÇÃO DE JESÚS. poderão ser feitos no 14.0 B.e. oU na 16.0 e.R., O'nde

DIA 25 - TARD� DANSANTE INFANTIL estão instalados Dastos de apresentação, desde o dia
COM DISTRIBUiÇÃO DI:_BONBONS E SORTEIO DE"-' 9 do' corrente m&s.
PRf:bldOS PARA MENIN)S E MENINAS Andredir.o N".Itividode da C05ta

i)IA 31 - BAILE DE SÁO SILV,STRE Cap. ChMê da 16,' C.R.

A Associação Comercial de Florlanõpolis, comuni_
ca que o Prefeito Waldemar Vieira despachou fa\'ora
velmente o memorandum encaminhado por aquela en
tidade .de classe, sobre o funcionamento das casas cO-

m€rc!�ls no períOdO natalino.
O horárIo a vigorar é o seguinte:
Dia 15 - sexta-feIra - das 8 às 12 e das 14 às 22 11s.
Dia 16 - sábado - das 8 às.12 e das 14 às 18 horas.
Dia 18 à 23 - das 8 as '12 e das 14 às 22 haras.

�;� ';..2.;4 ;.....
e ;j�5_:"\;�����1:�(JC�'�j.t_�.l'iaU.l, �<'_S��Io.Jt�v�:me.de.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MetroPol
�

poderá -inaugurar os ,melhoramentus do Estádio "Adolfo Kondef
Hercilio Fraga, de-f�barão; o represen- ;,��:�:::�i2'���:�c{;
tan e dó pedestrianismo catarinense

Ganhou I} el!éla sulino, representando a A.A. Barriga Verde, a preliminar de domingo último,
deYeõtd� concorrer, à ,maior prova rÚllica do Continenta, �romovida pelo jornal"A Gazeta ês-
porliva", de São Paulo e a ser efeluad a dia 31. ���f� ve:�:��,�, d�a�;�;;

Domi!lgO, li llolte, fOi 31,. Eis a clesstücacgc: 3.0 lugar _ Valmor Sch- 23,0 lugar _ João A. Verd(' 1'101' sollcltaçã.() do

realizada, nesta Capital, a 1.0 lugar ::_ Hercíllo rede- _ A. A. Bllrriga. Ver FIõres _ Figlleirens� treinador PI'Of. Aruda- Sa-

Preliminar da corrica de Fraga - A. A. Barriga: de I 24.0 lugar _ Rudi S�i- l(lné, '1'l'ata-ile ele -um bom
São süvc-.re Cl1m o objc- Verde ,4,0 lugar _ MaUrici Ro- ner _ Piguei-ense valor que Ludo envídaraá

Uvo de ap .. ntur o Miéta 2,° lugar - Titp Manceí cfia _ A, A, Barriga Verde 25,0 lugar _ José Taboa para atcancer- iU':TI!l COlo-
que representará o nosso rnécto _ A, A. Bal'rlgll.> 5.0 lugar' Derneval _ Figueiren.�e ca'ção l1onrosa na. maior e

Estado em Sflo P/luIG, dia Verde SchroedC'J' _ A. :Barriga 26.° lugaj- _I 'Silvio, G. rnuís concol'�'lcla' disputa
....... Verde Gand-Jfl _ Figueirlmfle {!e fundo da Aménca do

0.0 lugar - Pcd::o Mn- 27.0 lugar _ 07.órlô Me- f',1I1.

xlmiano de Souza - A. A 10 - Flguelr{'nse
Barriga Verde

7.<a lugar _._ Manoel One·
11'0 Ferreira - A. A. BM'

rlga Vel'dt'
8.0 lugar - noi-manüno

Martins - Figllelrense
9.° lugar - Loto Quln

tino - FIgueirem:e
10.0 rugar - José Cami-

11ha Filho - Figue1rense
1].° lugnr _ Antõnln

JoOrge Salum Filho _ A. A.

Barriga Verde
1.t0 lugar - Jncob Soa-

res _ A. A. Barriga Verclp
13.° lugar \-- HamWoll

Sclwoeder --; À. A. Bal·rl�ll.
Verd('

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES,AUXILlARES:

MAURY BORGES. RUI LOBO E

GILBERTO NA"''''S

COLABORADORES: DIVERSOS

Na noite de grande plano. Caso eonst

ga seu Intenta, acreditamfeira, por ocaslâo da apre

i'lentação dos l!tléUls une

flel·vi':.üe ai se)o..:d ..mado CIl

tarinensc 1\ b ...sCj.letéb"l,

Os euentr-res "rrZUrras'" qu,,"
poderão ar01ar uma. !pos
sant.e eqUipe para a tem

porada de 22.

XXX
o tremado!" Rub.ms Longe,
fel. uma \)lclceão. dcstan-
do várlo.,; sei ore;; da

atlêtlls. I

ctimlnh'llla oue dm'{lvante
f!el"ú eun\Pl'ic!:\, ('llvolvpl1-

Continua repercutindo
desfavorávelmente nOs cir
cuias esportivos a atitude

dO Pl'psidente da. F. C. F

Depo1.s de nfirmal' que
o;; jogos do, :f./lettopol se

l"1am l'eallzadVl'l' Til\- �arita1
do Estado, votou contra.· na.

,·cuniâo ele Curitiba, Vol

tou :l. se Confirmar que o

Presidente da.. F. C. F. tem

xxx
A equlpr j\lv"lül di' bas

quetebul do (;111))" Do?!' riPO

Agôsta �oItou :). sr exerci

tar na mal h1. UI"" tf"lçll.-fci
ra, no esbil) o (la FAC, pr!'

PUI'<lIHk·"e 1':' 1";\ o ('('da

me ('51:l(11: II ,I ,,' Inletflt

Rabada ('lU 11); a cl,13d".
Os ttLtJares tl"l'inarhnl com

Zi Capitão. Cnl'lInho�.
Bl:Uno e Romualdo. A prâ
tica roi bll.'tanle m0vimen-
tadn,

-

duns �lavra"S ..

XXX
Enl1'emeando Os jag("S de

fu�ebol de salão que· serão
travados sâbado e dawn"
go, no estádio da FAC, en
tre equipes locais e a do

Raclng do paranâ, serão
e[etuadns - partitlas d'e ba:S\

q\t('fi!bol juvenil em dispu
ta do f,itulo esta"�UIq� .. �

xxx
A r'lretorl:.;. do Avnl está

--DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS'
Realizou-se recentemente em" Curitiba o tõo

oguo�dada reuniõo dos pre\>identes .das tr�s Federa

ções sulinos, trotando do próximo Tom.eio Sul-Bra.

sileiro de Futebol que reunirá os campeões e vice

campeões de Santa Catarina, Paro:1ó e Rio Grande
do Sul.

A realização do referido torneio é uma neces

sidode, pois só assim o sul do paí"$ poderj alcan

çar um índice técnico muito meior, principo!'men
tEl o de Santo Catarina que deverá experiment9r
substancial progresso. ,

A imprenso do capital, em sua Maioria, bem.
como tedos os desportistas, receberlJm de modo re

voltante o posiçôo assumida pelo pre,;ident� Osni

Mello, decidmdo que os ja'gos do Met�op,)1 e do

Marcilio Dias sejam reoli"zados em Cricillma e Ita

jaí, respectivamente.
, Nõo que estejam os florianópolitonos contra

Metropo[ a Marcílio Dias, absolutamente não._ (f
Que o Sr. Qsni Mello havia declarado, nesta capital,
ant�s de viajar para Curitiba, que o tornei-::>' seria e

laborado pelos Federações e Que 05 jogos seriam
travados nos capitais. I

Contrariando lôdas as espectativcs e afé mes

mo suqs próprias declarações, o Sr. Osni Mell� vai
à capital "parClnaense e desacata tal decisão, con�

cordando com os jogos no interior do Estado.
Dois pesos 'e duas medidas US0U sua sen�orja,

provocando verdadeira revolta nesta capital, com o

eminência de perder o vice-presidente da entlidade
'"' Júlio Cesarino da Rosa e seu secretário, o nosso

companheiro Luiz Osnildo Martine[l!.
Aguardemos os acontecimentos.

....�---�---

Participação
Vitor F Morit2:

e

Mario da Glória O. Moritz

Amoldo da Novo
e

Yalando Brasi do Nova

- tên, a grata satisfação em participar aos seus pa
rerttes e pe�soos de suas relações o c<:tntrat:j de co ..

!omento de seus filhos

Efizabeth Helio A.rrioldõ

o vencedor <la prova,
Hercílio FI'aga, aerterrce
ao pedestrianismo de Tu-
barãu. tendO Integra'6o a.

Rubens Lange
Em Ação .

Com forme instruções da
Federação, f\tlética Cata
rinen"e, foi reallzafIa, na

!lote de "egunda fera, a a

presentação dos allctlls

14.° IUg'ar _ Alonso Ro·

dri�uC"� _" Figueirense
15_0 .lugar -. l:Ie.l'iginaldo

Faria.:; - Figueh'ense
16.0 lugar - Juarez' Pe

reira da Silva - A. A. Bar

riga Verde

17.° luga"l:' - Pedro
Paulo Flores - Figuei
rense •

Hl.° lugar - Wilson Ro

cha - Figuelrenfle
19,0 luga!'\ - Valdon-eslo

de Souza _- A. A. Bn rt'íga
Verde

20.° lugar - ElIs'on da

!,llva Lamego - Flguel
.reni'je

21.0 lugar _ Alltan Vel1�
tura _ FIgueh'ense
22.0 lugar - Pedro Paulo'

•

de SO\lza _ A. A. Barl1ga
"trerde

que estarãO selld:"l "penet�
l'<Idnfl" ParJ\ ]1al"llciparem
do CampeonaLo Bmsilelro
dI' Ba;:�uetebúl. que �e 1"('

aliznl'iÍ. em São PaliTo, !'ia

segunda quin'/,ena de janel

Estive.,;:am presen�es. Pa
to, Chi!la, Machado, 'Tan
ga., Dobs, Carllnhos, Mau

ro,
. Pedrinho e China. 0.<::

ausentes '!o�am Camb1re
la e Iarci. Os jogadores
Convocados do interiOr AI

varo de Lages e Alvaro de.
Joinville, estão sujeitos a

l'esolução de licença da rI}

"al·tição onde t::abalham.
Encjuanto isso, Mauro de
Lages, llada comunicou ;\
FAC. 'Os treinos Sel'aO ini
cados hoje, estando marca
dos para fi noite de SeXta,
nov('l8 ensaIos cOie!ivos,
com início prevIsto pa.ra
as 20,o0 horas.

n�ra�cc'imeõü'-e--Missa-
A fomilia de

HENRIQUE MORITZ.
consf1ernado, com a irreparóvel perd:J, de seu -:hefe,
agradece, sensibilizada, aos humani"!"ários clinicas
D"rs, Arthur Pereira Oliveira, Eros Clovis Merfin, ,Per
Gy João Borba e José Tavares I rocer.lo, que tudo fi
zeram paro minorpr o seu sofrimentc:; 00 An:�bispo
Coadjutor D. FeUcio do Cunho Vcsconcellos, Frei

Casimira, Frei Anacleto e Podre Oswaldo pelo es
sisf€ncia espiritual que deram 00 extinto; às bon
Glosas Irmã EIi'Z�te e Irmã Fernandina por suo dedi
éoção; <;tos porentes e pessoas amigas, que :.'l confer

t�u nesse doloroso transe, quer pessoclmente ou por
telegrama e acompanhando os seus restos mortais

, o.fé o sua última morado.
-

.

Outrossim, convida aos parentes e prlsoas 0-

ml�s .paro assistirem ó missa de 7° dia, Que em
sufrog.ro se sua olmo, fará celebrar ;"}o próximo !:á
�do, dia! 6, às 7 horas, na Igreja de Santo Antô
niO. Ante;lpadamente, agradece aos que compare
cerem o este ato de fé cristã.

15-12

DUNLOP

DUNLOP, é pneu toda
a 'ida, RAINHA DAS
BICICLi:TAS - Tele
fone 3137 - Rua:
Conselheiro Mafra 154

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

( A S A
COMPR0 ou ALroo

�MA, FAVOR MARcaR
_T4 �.ElLO TE
LEi'ONE N.� :361'l�

qUe as obras do ostadío
;Adorc.-! Konder" 'lã estn

rão conctuídae. Asxím- ,,(,11

cio, a eoulpc do Mrtropol

num gesta bastflnte simpá
uco e significativo, \'eali
eará a· SU:l primeira parti
1111. na t�rnejo, nuanríc pe
rante fi tcrchja ítortanópu
litfllU\. cue pode=-á filislflt·h'

a um grande ctássoí C.-n
tr-a um Operúl'l-o, ccnube.
Internacional ou Grêmo.
Será um bom cotejo pn

t;_D. a reaberl'ura do ('stád'io
da PI·aia d('·FIÍI':\.

O Torneio Sul-Brasileiro Inierclubes
e Sua Regulamentação

o representante da Fc- 8°) O cluhe que se loco-
deração Paranaense de Fu mover tevarú () úrbltj-o.
f('bol, Federação catari- Que terá a eoíaboeacêo c\<>

nensa de Futebol e Pederu eusutãres locais,
çáo Rle Grnndense de Pu gol Quand(' o jogo .<;(' c'

tebol, reunidos em euritl- fe.uai' entre Cl(lbcs do mc�

ba, para o fim de estabelç- 11l-Q Estado, se não houvel'
ce�'em normas para fi rea Comum aCôl'do, .c;erá o ai'
lIzação de um torneio inter bitro s0:'teado elltl·e os qll(>
clubcs do.� 3' estados da compõe, o qu"rlro (le â\'bi
região Sul, resolvcl'am; de tl'OS da Federação.
comum acôrdo, adotar, em 10°) No cafl(l de kgo�
principiaR as. sc�ulntps 1"{' .entre clubes d:1 mesma f'i

MIIlç<ôes: daM, fi, l'p.nda s('r:l divitll
].0) O torneio sr.rá (1('110- ;:1;;. ('ln p�rt('s igu�!.'l, r!rdl1

������:;R�TO�����_��; ���':�1;�'� deflpp.�n� do "110.'

lloJ O Torneio n SOl' In�
tituido- devera ser regu

lamentado no pra7.o di'

quinze (151 di<l<: C S\l:l f'

labo-acão caberá no sr.

Miglle( Lanl:ez, Sup('j'ln
lel'dcute da F. R. G. F.,
POj' sugestã,o do,.; Pt'eslde'n�
!es d,l FedCl'ação Catnrl
llenSe de Fut!:':.tol .e ':-edera

ção Paran:lense de FlItl'�

bft
{20) O Regulamento do

Torneio será encami:nhadn
ii. consideração das Fedrra
çõe., .e, Ui'"a vez aprovado •

entrará em. vig-ôl', ,

E, por estarem de acõl'

da, mandaram lnvrar êste
documen Lo. em três- tvias,
que vai asshlado pelos re

presentantes das 3 ellffda
des.

Curitiba, 7 de dezem
bro (le 1961.

.

Dr. José l\Ulani, PreSo
da Fed. Par:'lnaen>:e fie Fu

tebol.
Osni i\JeUo, Preso da Fede

l'açãe-. ca_. de Futebol.
D. Pedro Sirall:;-clo, 1°

Vice-Pres. da F.R.G.F.

BES" e sera disputado pejo
"TROFEU DA LEGALIDA-

D�'TI"Ofé� flcarã'na poso
flC do clube vencedor. A

associação qtle vence-lo,
Porém, pÕr :rê;;; vezes 'con

.secut,l:vaR ou cinco interca
ladas, ficará com a sua

posse delnltiva.
2,0) Serão doIs os parti
a.) o campeão
b). o melhor . colocado

nas rendas •

Na lmposf;ibllida'de (\0
campeão comparecer, será
subestitui'do pelo vlce

carmpeão. IDa. mesma fOr
ma. na h1p6tes.e do melhor
colocado nas rendas não
participar, s�rá.: substltlli
do pelo que o suceder.
3°) O Torneio será rea

lizado nos meses de 'JaneI
ro -c fevcréll"o.
O carl'l.e� a ser elaborado

deverá. ter a anuência

das. trea Federações, mas o

seu pra\ro não poderâ ex-.

Ceder no. último dia. (]O
m�s de fevereiro.
4°) Os jogos se!'ão rea

lizad.os nas sedeg dos par-

ticlpnntes, Podendo os ciu- �-------�

bes mandatários optarem
'

9 'afl2q3e:� Ojll:eUJaJ 2RM
quando fô!' ° caso, pela. ca E� .. tli '13l

Pi���. A dlsWibuição das 30tfOIJJ191ld -IJIfM
rendas .obedecerá ao cl"lté� Drio fJxado na Regulamcn- "-'9>',-. ��ta,ção drl. Taça Bl"aRI1, Dl! ._

Seja.:
5% para a C.B,D.
5% para a Fedpl'açno lo

cal.
25% pnra .o clube loca

tário
6'5% para ser divIdido, c:n

partes Iguais, aos clubes
participantes de cada. parti
da.

60) a porcentagem de
25% destinada ao clube

mandatário, servirá para. o
pagamento das r1espesa�
<1..0 jõgO, inctusive o á.rbi·
troo
Os a.ssoclado� dos clubes

mandátarics pagarão um

ingresso' corresPondente a
'"

TELHAS. :rlJOLOS ...

.0% do valor da entrada, CAL E AREIA
7'0) Cá'da clube custeará, IRMÃO:' BlTENCüURT

às suaS" PrÓprias expellsas, <; .101 � B A o A R Ó
as d'êsPesltS dl!correl1.tes de_ .... 'TIGO OfPOS\TC 1)1\ ... 1"",

sua 10como�ão e estadi.... ....

PELO PROGRESSO DE

�"NTA CATARINA

No l)rÔxlmo domingo ter o técnico exigirá que �a
mlnMâ o Campeonato Es' kgador rla- =et:-.gual'da
-adua r cataínense cetn II adapte a qualruer POslç�
realização de três préuos a fim de oue em qualq
Na pa-tlda principal esta- eventualidade POl'''a �,
rãc em IUb, na cidade' nobrar a vontade, &elII,
de Blumenau. os elencos quebrar o rumo e a est
co Ollmpi<!o e oe Marrilio Ü11'1I da. (>qI\1p�. C'h'l.udlo
tr>ias. O Met;:J:oPol .e,.;ta)":\. Ciro tambm (""'t�lo scn
dando c,n1bnbe ao C:u,}n>: submetidos fi. essa. fo
zenaux, no estadto "Augus- de b·eino.
Co Bauer" enque.nsc que no

oHll'O jôgo tel'emos mata :

urn clásslc'0 'Joinvilen>:e en-

11'f' Ca:otlafl (' Am'érir:1. .

x

O media Aníel. recente

mcnte contratarlo ao Flguei
reuse. já se encontra um

plena atividade no seu

novo etnbr-, 'milito embora

\linda não (',.;leL.\ na -ua

mclhol' rorma. Anôs um

período mntor {II" adapta
('fio, eflPeJ'a o !.l·ein:ul(ll'
\V. Marra (lU!! o jOV".l'· m"_
dia rend:l o miiximo, 11m:)

vez oue p(l�"ui e:ltcg-Ol'1a e

é· do,a(lo {Ie bens prediC'u·
do::; tpC'oicos.

x

No tUl'no. na lll{il1l:l 1'0-

(]n.d:l. do ('('l"tallle qae domin

go .'ler:'! ('tll'et"l":1.clu, apr('

s{'ntoll Os s('!1l1intc� r(>sul-

1:\r1,)<:: F.m JI:lbi..., Mar

ilio nlll� ,�mp/ll()u �lt\ ()

Olímpia; Em Cric!tlma o

Metropol venc('u no Carlo.�

�1�;f\('U; ,T���'VI��('l ���� ," -'"__,-_......
Incal aPl·('.c;('ntavn um v.éro

x

2."", 4."" C 6.:' fplra pela
mauhà, consta do eaiCnd
rio de LI'elnos do Ciu
Atlétic:l ICtljarln�n.'lfll, li
no esráôto "Nilo Chavl'S"'
rl ...., 14.0 Ba..alhão dI' C
çadore<;. DI.',;;Ut feita o� J(I
g;!dol"e� já fOI""tlm '·penel.
ra:dos" pelo técnico e �
toarão ParMclpnndo dI,
pJ'áticas, at,ivamente, 1>0-
mente c:s atlé!a� julglVln.
il\�li.�p('nsn \'f'is.

Conselhos

x x

o jogador Culica. dft

Atlêtlco. vem se exerci
tando pela lateral já Que .. 8OL... JoWS PiR'F"EtT.l DO 1IfU,!1r

e Princípios Desportivos
frederieo V"iJar

l° - Emprestar 00 Jt,Jiz. qu adversário móS
intenções, é autorizar- a' fazer de si o) mesmo con·

ceita.
'l,o _ Pretender justificar a ·.illl) r10rrota com

o falto de treinamento, iI prova de pouco r.aráter, é
mostrer indiferênça pelo própria saúde, pelo êxito
do seu grupo desportivos por SUC1 eficiência físico
€: moral. I

3° - Menosprezar o vencido é desmerecer.,.
val("\l do vitória.

4° - Nado mais belo do que ver un1a equire
obedecer o decisão do juiz, mesmo quando o assis·
tência protesta.

5° - Cumprimentar a vencedor ó dignificar·

6° - � preferivel tirar o último lugar em un'KI

competiçãb, a deixar_de nela tomar porte ou aban.
daná-lo em meio.

7° - Faltar o uma competição em que se O·

<110 inscrito, é faltar o palavra en�penhoda.
80 - Reconhecer o superioridade dQ vencedor

é um gesto que recomendo o quem o pro�ica,
9" - Saber perder vale mais do que ::aber I'en

cer, porque é muito mais dificil de ('prender.
10° - No derrota é que SI:) conhece 6 v_çdOl

moral de quem sabe pratiçar os esp()rtes.
11° - O bom sportl'1on é aquêle'que com o

mesmo serenidade recebe o vitória aLI o derrotf.l.
12° - Reclamar o decisõo de �lm Juiz

1

é r\ÔO
dor valor 00 efeito moral dd práf'ica 'der=; (�sporte_s I
ó s6 pensar em vencer.

13° - As provas esportivas devem ser pratiCO'
das como um prazer ou um serviço e nunca cc%"
uma luto' encarniçado.

·14° - Quem nõo tiver coragem físico e f'I1O'

��Is �;� :aa:�i��zC:r �a�ul�rt�� ����t����, n�t:�;
tições diárias nas batalhos pelo vido moderno 'III
requer bravura a cada posso.

15° - O orgulho dos sports�an não deve fi
"tor no vitária, mas no maneiro ror se conduzir'"
no luta.

16° - Nos esportes, tOt,to volor tem o prirTI�
ro como o último dos competidores. A beleza esfO
em praticá-lo com lealdade, correção e persevf)(o",
�a.

17° - A idéio da Pátrio, dey·e· ser um ::>en
mento fixo no cérebro aos que praticam o cultu
fisico pelos espol'tes-servi-Io, no paz ou n't1 guerra,
o séJpremo ié(eol� "Ir

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J S. ROdrigu!s !" ern que ela viveu d",Sdl'

o hereo. uno se podia f<;_

j-ernr out-n coisa a r.i{{l ". /:

:::f'r. uma carreira brflhan- �,�;."�.'��.'�.�.;te' para unvi bonita jovem. �.'�.
Entretanto, a poucos

n.ros, cu vi trtmbérn U]'I'\.

out.rn jOVCJ,l, transpor o

110rLüo de uru cotégto. pc-
� Pn1 nm sua 'I faces tambtirr,
Lpl:l.�, "0111":""1 bgrlma:-l.
porque wuctns lágrltnfl�

nuru fim de nnn !'\pu�'\
t;':o befn e f('ljZ?

compreercü logo asna

m:,��ua: '>,Jt-i,r depois soe

ria filha oc pais rtcos. c

(IUe -Un)1 .. femrc de !O.O:Jr'�

,'ala estudar, metes de �.'.

1 -n pnrn c-tuooa. mn+s

Lll1t.v[\-lh� atgr.. PO!'·l'w

Seus dados tnorrertcos
drxram, ser ela -rmn d,IS

Hã poucos dias, vi em aenaons, c Q:IC oeace a

u:t, [orbnl de nossa ctdartc idade de um l' 'J e !:l{';;C'S.

o retrato de uma shnpát:e:t fõnt 'reconuo- no nosso'

�IO!7[\ que galgava os oc- bendito ASlLO D!'; ('P.."'AS
�r:ills (h gloria: r{JI'l',l�\êl- SAO VICENTE DE PAULA

'il um:1 nova ml,�blr:1n�ll1. C' la 1"11 s11bin'�' I, l'l.1lIS
.---- ------�
,

que, com brilhantismo che-

nante e C' mu�I�t1 rio, pnu a concluir seus estu-

Estamos ac.» utmn-Ios '1 d(J,� porém aquela nota que

ver cm jOrn�, '. prtuctpal- eu li. ln r.cn raso cm Uf'S-

mente 0.<; ro-.. de anos. 'fique, si ber-t que não era
grupos de fotoA'raflas I!� u.u caso t�.11'flordimí.rio e

quadros de fnrmntiu-as, do rjllr r-nusns-o r.urprezn, pnl.'
llhllt3H "IlHllcIS JOV('A�. n-tm nmoj-nre romo eque-

MENSAIS

FOGÕES WALLlG

,"vrsÃo DO FUTURO"

• CAMPANHA ESPECIAL OE FIM-OE-ANO "HELlOGÃS"
EM CONDiÇÕES EXCEPCIONAIS DE PAGAMENTO

: FOI +teucgas que resolveu o problema do gás liquefeito de petróleo para o Estudo de Sautn Catarmn,
•

• CO'I1sWÚlodo a gigantesca terminal em�í, para l'esebUn(lllto do comoustiv,=,W..Qr Iilil_ JDMi�

:sE'- QUiSE'R- BOMSERViÇO MESMO, DIRIJA-SE À :

h '16
u

e IO�[]]� Rua Francisco Tolentino, 1 - Fone: 3691

..

· .

�1��Ml� cartazes �� dia
--CENTRO -

Cine :iMl JOSÉ
FONE: 3636

às 3 - 7112 - 9Y2 horas
Helmuth Schneider - Anito Gutwell

-em-

DOIS MARUJOS NO TIROL
_ AgfoColor -

Cens . até 5 anos

Cine BJTZ

às 5 e 8 115,

Ol'son Welles - Julictte Grego

Br:l{lford Dillman - em -

TR.AOr�DlA NO ESPF:LJIO
__ CirlCmaScope
CI'nSnl':l ntr !fI :1nO'l

Cille ntlXY
FONI�: 848ft

M��r� ���I�on - Moro Corday
Lito MHon - znl

DISGIPUlAS DO MAL
Cens.: até 14 anos

CINE G L ó R I A

-- B A ; 11 R Il S
Cine GLÓR!A .-

(ESTREITO) Fone 6252
As 8 hs.

Carequinha - Frrcl - Sônia !I!:lll'f'rle

O PALHAÇ6 QUE t?
Censura: _ �t(, 14 :mns,

tine IMPÉRIO
o';S (RF1'i'OI

As 8 11s.

William Reynolds - Anclrn Martin

fi. CAnECA SATANTCA
CPllS\ll't\: ;o!,; li' finos,

Cine HAJÁ (S, José)
As 8 hs.

(':I!l1('\'On MitcheJl ('m --;
OS SE(;}cEnc.�" DF. 'viAFJA

C:tcns' n!p 1.-1 ono<;

TEL. 24-13

Florianópolis
"

T!l!VC'z um amor lá rem.

mtor qUf' ') ,\' � � ," II,

, os, ro-sr- (. C':lm:,H!G!' da

(v'las Iil.'.ru;·;,� e 1 ,,�f'� ...

t �,'T('<lO ro--. dr I1Ill J!!f'J1P.

, . egasw msts t:t� J:l,) fi ESTOJO D'PLOMATA
:' 'li ceretuc i:,) 1'!::! ri ,:00.- O clássico aparelho Gillette TECH e um

�;-:'!>:idade nos numeres ;l<"!:; pacounhc de 5 laminas emeue Azul

Quem sabe toí esse seu

ponto rraco (,O (''l)';gio, c

quem sabe renou-uic o es

tímulo paterno, pois é tam

bem do lar, que muito se

ceve o exito :)11 o fj_'acns,io,
pois é desd-i ".t "l'lC come

camos a ,�CgUI:' ') roteiro

;{'gt;ro de now}S destinos {'

ele nosso ruturi.

E' do Ir r t.vntn-ru, que

devemos l't"d)"I' '1·1\lcl�
impulso e r.uc ::')0 crcve

parar no jHJI; ,:.,( ti) cotéato.
r- sim, seguo- conosco até

os hanoos 1'!:e'JL:ll'I'!:. (' mé

o qUI\(!!'O uva-o ,., 10:;\"1

quadra d:H:p snln do aula

onrtc em hl':U\('l.' L,ms nos

�as rnúcs osrvevr-n a f'S

pr-rrmen.

r.ras. v: ;1 111 .10:'11:01. n�.·,
I n-a íovc n 'll'hUlIMT_.do
(, m-tmna. VI sr:n. u-na io

-m )ll'l1li."1.11'" sereno P.

!:"v:a n]fl:;, qÚ'� río-rle a'" P.

perto I' !:(ercnidaor
-

de um

dever cumprido.
Nilo iu-utuv.uu em sr-u

ouros Iagrtmns, porque tal

\'(';( como orfii. e1'ls FI não
lllai.� existlss(';n no) S(,\l s"

lTno olhal'; ,� v('ncln sosi

l,ha o aUo ,e dO\lr:ul,1 UE'

p{w do mngL;t(':'1o, !!;anll,-
1:;\ dC"um fU�U!{1,

,E foi claquel'" (_'�tabele("i_
mcnto mml:!l:t:', e que a

lon�o.,> nno.<; VPIl1 dandQ

P1'cvas ele sua. flnalldnnc ('

qut' luta pela sua sobrevi,

vêm'ia f' que (l IOl1go� nll1R

vem l'{'coUlcnc!o sitl[!('la,;
1l01'es lJ1.ra tl'(lllsf()r'l\�,lns
em prcrlosn..� ros8.S, C]tlt!
saio ma,ls uma pl'o(eS$ol'.1.,
mais Ullla jovem util a so

ciedade.
Mas, quem cultiva tão

belc jardim?, todos :;r,

\.,,�:,; são a::;l<elas cnuLL'.;",-s

d:l';I;r,is e que não gO:;I,dm
'I -. Ílras !1lt;smo de lEWl' a
:<:�, pl'overbial moêle;;ti'l, e

que em momentos como

c:::l.(',� elas dizem,
- Na.da fjy_.e.memos; ape

I'.''; p.'-:;!JVtmos "lQssas p�_
queninns f1ôres de alvas e

macias petalas, e que co

nhecem uma só mãe; aque
la que diariamente el,lS

beijam no altar mór de

•

dura o ano inteiro com
�:',. Presentes

Gil e.te
�;ú .

.

.

..

ESTOJO ARISTOCRAT
Luxuoso aparelho dourado Gill�tte
MonoTECH e um Muntdor das legílimas
Iárntnas Gillette Azul.

CAIXA C/S MUN,lD.DflE5..
3J leoiwY1:Js

.'

tunas Glllette AzU, um

oreseme que proporcrcn.i me-ses de
ccntõno e �on"'E''li''ncl-l r,1) barbear I

CAIXA eis PACOTINHOS
25 lâmirtZ;i GUieI. e Awl para o homem
que lal'a barbe todo::. os dias, um

f)lesenfeideal

Ofereça neste Natal Presentes

Gil.
DEPARTAMUTO DE SAUDE PÚBLICà

PLARTÕ":S DE FARMACIA
MÊS DE NOVEMBRO

õl0 - Domingo
16 _ &j.bJl.do 'tarde)
17 - Domingo

nCi"sa cnptla, c que é:l 23 _ Sábado ' tarde)
RAINHA DAS ROSAS.

'

24 _ Domin!}o
2!i _ Segunda feir·a (Natal)
30 - Sábado (tar.de)
31 - Domingo

Fa!'Xl1á€ia ,Moderna
l'ármac1& sto, Aatõnio
FâJru9C1a sto,.Antônio
F'ármacia Catarlnen,�e
Fál'maclb Catal'1nense
Fármacln Noturna.

p;armát:ta Vitória.
Farmácia Vitória.

}tua João Pinto
Ffu.al Felipe Schmidt
RUa Felipe Schmldt
RUa Trajano
RUa Trajam.
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

9 de deumbro de 1961,
W..u.QJM;oR YJlJItA
Prefeito Muniicp�1

•

P;unben,.. a {Hl'�torla de
tã0 gl'ande casa, I} com :J,

drv!da permissão 'lrvo o

DE AMORIM, 08 -aplau30';
(Il' uma ("idade Inrelta. O plantão noturno serA eretuado pelas farmácias Bta, António, Noturna e

------::FIor' 6por
Vitória.

PrefeHura Municipal de IiO IS -�� preen::!!do entre 12 e 12,30 , hOras serâ efetuaQo pelas

g �re�ei�o EM�n�iPol�; F�o;i:nópolis, no
,farmácias Vit6:1a e Centr 31. lf

uso de suas atribuições,
DECRETA:

Art. 1,0 _ Fica estabelecido o seguinte horário paro
as cosas de comércio que vendem artigos de
NATAL e ANO NOVO:
Dia 15 _ das 8 às 12 e das 14 às 22 horas
Dia 16 -dos 8 às 12 e dos 14 às 22 horas
Dia 18 à 23 das 8 às 12 e dôs 14 à<; 22 horas
Dia 2.4 à 25 - domingo e feriado
Dio 26 à 30.-- Horório -normal. � �__�__�

Art 2,° - tste decreto entrará em vigor na doto dQ A JU1Vient.e !j:l:lela não 'o !erá e,6r alterada. sem Pré "ia aubor�çã9 deste
suo publicação, revogados os disposiç6es em 'PCparta,'!IUe.ntO.
r'í1ntr6rin.

ESTREITO
11 _ DObÚng'l'
24 - Don'lln&:l
25 - Segundlo feira (Natal)
31 - PoQlln�9

Fá.rmacia Catartnetlse Rua Pedro Demoro
Ruá Pedro DemoroP'á-rmacla do Canto

Fármac!.a lndiana
Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

o plantão JlotUrnO ser-á e fetuad-o pelas 'armácia.s d.:
tarme.nse,

IndIana c Ca-

D,S,P" em novembro de 1961
fLui,. OsYoI_do 'IA .amJtOr

Inspetor-de-�J:!rm6dQ ' .
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NA ASSEMBLÉIA· LEGISLATIVA:

posição obstrui e tenta misti icar: JÂ\umento
APROVADA REFORMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - GAROPABA, SALTO VELOZO E ARROIO TRINTA:

.

MUNIf"PIOS PROJETOS SOBRl!: E$R- próxírnaa eleições. CnU- REFORMA DA SECRETA- N'a sessão comemor�tiva\. GIA AO l'EMPO DA UDN': cenco, "á sa maníêrc '

o RIA DA EDUCAÇAC: da Semana da Marinha,
MAIORIA ERRADOS projeto g�vernamental de APROVADA realizada na Câmara Mu-

Destruindo, am sua ró- aumento ao nmctonansmo, O plenário, sem o voto, nicipal, foi designado pejo
lida e objetiva argumen- chamou a oposição te sa- naturalmente, do Sr. Laer- presidente deputado Esti

teção, o lider pe-r ;"ji.;ta, crossanta, e comparou 1)8 te R: VIeira, aprovou o valet Pires, para repreaen
mais adlance, respondendo parlamentares ucentstas, projeto enviado à caea pe- tar em tão Significativa ce

aparte do parlamentar act- que não lhes cuvrara o lo governador Celso RI:I.- rimônia, o Poder Legtsln
ma retendo, afirmou que canto-ce-sereia, no intpr- mos, reformando a aeerc- tivo, o deputado Pedro
li. maior parte dos projetes rio romano destroç::u:!o pc- turra da Educação. Mais Zimmermann, parlamentar
sôbre energia eletríca ret- los bárbaros (a 0;103i'iàn, um extraordinário se-viço dos mais destacados não
tos ao tempo do govôrno no. c3SO?.,), ao tmpénc que presta e Santa Cata- só da bancada do PSD,
udenista eetcvtun errados, destruído de Carlos Mng- rina o Chefe do Executivo mas dentre todos os seus

e jã se entendera r-um o no, aos reis de França U- catannense, com a cola- pares na Casa.
presidente da comissão de quidadns c terminando mi. boração lndonnida, na As- AUMENTO: SESSAO EX-
Energia Elétrica, clr Paulo Bastltha, sendo aplaunid.c- sembléia, da bancada do TRAORDINARIAO deputado Antohio Al- terêsse ..h'-"_ classe. Expõs n Melro, no sentido de que slmo por 'edos os -cue r-c- PSD e dos parlameutuj-es

líder do PSD que assnu su- este fosse convocado para legas d cbancadas, ::iell� que apoiam o oovêrnc.
cedia com as dernac, c.as- fazer longa e substanctcsa comentár-oc.
ses de funcionarias. de- exposição sôbre o assunto
.monstrandoo � sacicrta.te na Assembléia LeglshUv.l.
a má fê da exploracac ude- Disse mais, que a UDN ãe
nlsta, cuja argumentação seíeve milagres em. um
falsa caiu por terra. ano, para endireitar os déz

ter-se, portanto, IIHuS '4

A oposição, batido nos últimas eleições por nõo
fazer em déz anos o que o atual governo se propõe
realizar, e isto porque é programo de govêrno do sr.
Celso Ramos, e porque o Chefe do Executivo vem

cumprindo todos os promessas, que se resumem em

efetfvcr um extraordinário programo - vem \entan
do mistificar o povo no projeto de aumento do fun
cionalismo. Além da obstrução que foz, o sr, Fernan
ao Viegos, por exemplo, afirmou no sessão de ôntem
à tarde que o projeto que conceda um aumento con

digno aos servidores estcduors, corno jamais o UDN,
quando govêrno o fez, - criava mais de cem cargos

melda, demonstrou o l:!TO
uo contagem do purkrmen
tal' udentsta, citando '1 ca

so dos motonetas, que o

projeto dava, na sttuecãc
anterior em número de 6
a atual 20, devendo ('Cr:I[,U-

cargos. Todavia, p'::;·:�S car

gos não haviam srdo cria,
dos, e sim, regtstrou-su
uma transrormação nc l:>

cargos de carreira, >10 in

provimentos efetives pa ta

Citou, também, O sr An

tonio Almeida, 'reverem
sido somente criad03 12

novos cargos de coletores e

escrivães, para os 1l0V<)S

municípios, por impcratlpu
legal.

o ESTAD'O
tJ MAIS A!:!ICO 0lAll0 Di: SANTA tATABllIA

FLORIANóPOLIS (Quinta-Ieira), 14 de lJczembro de 1D61

GERALDO WEilEL

;
..

Cotn especial satisfação registremcs, rib dota tle
hoje, a do passogem do aniversario natalício do naSSu

ilustre coestaduano, sr. Geraldo We!tzel, digno Secre�
tário de Estado dos Negócios da Fazenda,

I

Politico do mais·alto conceito no suo terra nalal,
em Joinville, cujos destinos administrativos dirigiu
com largo visão; industrial progressista, da invejável
tradição; homem público. que se impôs ó .admiração
e 00 respeito dos seus concidodõos, o sr, Geraldo Viet·
zel, em hora de feliz inspiração escolhido paro a pos
ta da Fazendo, vem dando 00 SêU arduo posto eficien
te e esda recido desempenho. Graças à suo devoção,
à suo experiência e à sua capacidade de trabalho,
poude o govêrno do Estado reaparelhar, em bases ro-

, danais, os serviços fazendários e, através d� medidos
oportunas e exatos, recuperar em poucos meses as fi
nanças estaduais.

Associando-nos às justos homenagens que o ilus
tre homem público receberá nesta auspicioso dOia,
enviamos-lhe nossos cordiais cumprimentos.

TELEGRAMAS RECEBIDOS PELO
GOVERNADOR CELSO RAMOS

O Governador Celso Ra
mos 'recebeu do Promotor

"Públtco da Comarca de
Turvo Dr. Alcebiades Fão
ro, telegrama de congratu_
lação em face do sancio
namento da nova. lei que
dispõe sõbre a oganização
�o Ministério Público.

Outro telegrama recebi

do pelo Governador Lmz o

nome do Prefeito mwtici

pai de Ilhota, ':;r. Josê
Koehler o qual agradece �

comunidação feita. pelo
Chefe do Executivo C'ata�
rinense, sõbre a abertul'.:l.
de crêdiLo feiia pelo 00-

vêl'no Federal, o. lim. cLJ

atender os prcjullios sofri
dos por aq�ele nlpnicipio
em virtude das graves en

chentes que assolaram o

Estado barriga-verde.
Com idenUco teõr rece

beu atnda :o govt!M1:;!.dor

x X,X
Foi enviado ao CIlefe do

Execut.ivo Cat;arinense, Go
vernador Celso Ramos, PIS-
10 deputado federal Lenoir
Vargas o seguinte Lelegra-,

"Prazer comunicar apro
vação iulcia.tiva por mim
tomada sendo incluido 01'

çall).,Enl.o de 1!l62 para Gi-
1111l:il0 Estadual Gratuito de
Joinville em acórdo com

Estado vInte cinco milhões
de cruzeirol:i."

X X X
Sobre o ato que cOllcede

aOI:i :;ulJ-tcnentel:i c satll,el1-
tos (In Policia. Militar dQ

anos de governo udeníata,
onde um Estado inteiro foi

liquidado, em tõdos os se

tôres da admtnístruçâc l1Ú
bvca estadual, e que u �

Fernando vregcs fora à.

tr-buna, quando gcvêrnc,
reivindicar com a veemõr-,
ci<l com que afl:"'-·l. o fazm,
sôbre série l�Hensa rlE: be-

neficios, rea,lIzaç")e'j 'llIe 3.
_

administração qua serv;a
nunca pensou r.'!a.i.zar.
ADEMAR oms!: lM1-'É
RIO ROMANO, CARLOS

MAGNO, BASTILHA, ETC.

O vlce�lider udenista, a

quem todos, no plenado,
jl,!gava haver passado o

perjodo da "ademargogb.",
tel'mo que seu lider, H.

Sebastião Neves lhe apli
cou certa vez, tam])êl� f{"!

tirar SU,t "casqu!nha",
pensandO compensar I,eu

desgaste e com vistas ojis

Drs. ��Ison Pedri
ni e Jacob Nácul
Estiveram em nossa Ca

pital, em contato com os

diversos órgâos da admi

nistração estadual, os Dr.;;.

Nelson Pedrinl 'e Jacob Na

cul, residentes, respectiva
mente, em Joaçaba e Cha

pecó.
Os dois conhecidos poli

ticas, regressaram de Pór

to Alegre, onde partlcipa
ram da reunião do Conse

lho Delillerativo da Su

perilltetldéndhi; 'dO. Plan:o
de' valorizaç:lo' Econãmica
da Fronteira Sudoeste do

Pais, onde são represen
tantes do Governo do Es

tado de Santa Catarina.
Em declarações 17testadas

à _imprensa, os Drs, Nelson
Pedrlni e Jacob Nácul, re

velaram a posição que as

sumiram no citado orga�
nismo federal, na defesa.

intransigente das reivindi
cações

.

dos trinta e dois

municípIos catari�nses
abrangidos pela área da
Fronteira Sudoeste.

Avanço Trienal
o Chefe do Executivo

Catarlnense, recebeu da
Associação Cultural de
Professõres, telegrama de
agradecimento riete exe

cução da Ieí do Avanço
Trienal do Magtstérto ce
tarinense. Assina - Jair
ShMO da Silva _ Presi
dente daquela entIdade,

Sec. pagamento
de venc�mentos

NOVOS MUNICÍPiOS
APROVADOS

Conforme nntk\!l-mo,,> 211-

teríorm=nte, a Assembléia
aprovou denntnve-aente, e

por unanimidade, os pI'O
jetos do deputado Oscar

Rodrigues da Nova, crian
do os municípios de satso
Velozo e Arroio Trinta, e

do deputado Ivo Silve,lra,
criando O de Garopuba,
desmembrado de Palhoça.
Co deputado Augusto 'an-so
la viu aprovado, também,
PI'oposição de sua autotia
criando o distrito de Ma

rombas, no município de

Campos Novos.
DEP. PEDRO ZIMMEH-
MANN REPRESENTA

SEMBLÉIA

Alem da sessao extraor
dlnárla da manhã de 011-

tem, da oremérre da tarde, '

os lideres do Govérno c do

PSD requereram nova reu

nião à noíte de óntem, pa
ra abreviar a votação de
vários projetos de Inzeros-

AS-

te público, entre os quais
ressalta o do aumento aos

servidores estaduais e o

que fixa o efetivo da r'o

,leta Militar para o �xercí
cio de 1962, ambos de or�
gem governamental, Essa

\ atitude, naturalmente, está
dentro do desejo dos par
lamentares governista�, de

que tais proposições sejam
apreciadas com a brp'v.i.1a
de possivel, de-vez que es

tão em jõgo os inteleS$p,,;:
de milhares de funcioná
rios.

A Secretaria de EdQca-
ção e Cultura, vem de ex- _

pedir circular aos Senho
res Delegados de Ensino e

Inspetores Escolares, com

respeito ao pagamento dos
membros do magisterio li-
cenciados.

Comp>:nvada a necessi
dade da licenç�, �r::. ins

peção de saúde, o membro
do magistêrio fará apre
sentar ao seu chefe ime
diato o reque:imento acom

panhado do laudo mêdico,
visado pela junta mêdica

revisora, e continuará a fi
gurar na fÕlha' de paga-
mento.
Estas providências vem

ao encontro dos interesses
do professorado, que ao

requerer licença pa"a tr'a
tamento de saúde ficava
por muito tempo sem Te

ceher .'leu·� vé'ncimentos,
atê que fõsse despachado o

seu requerimento.

remoção
o Secretário de Educação

e Cultura mandou expedir
circular às DelegaCias de

Ensino, fixando a data de
16 do corrente para o ini
cio de inscricão ao concur
so ed remoção do.:; mem

bros do magistêrio, até o

dia 28 -de dezembro,
Os interessados deverão

preench�r formulários já
exitsentes nas diversas
Delegacias, os quais após o

encerramento do prazo pa
ra a inscrição serão reme
tidos à Secretaria.Festividades dos

'Escoleiros de S.----

Francisco
RCIJOrtage de José Simeão
O Grupo Francisquense

<le Escoteiros "Vida1 Ra

mos", sediado na bela cI
dade do norte do Estad{l.
São Francisco do Sul, che
fiado pela inteligência mo

ça e valorosa dé CarIos
Bronze Junior, uma das

figuras mais completas e

clltusiãsticas do escotismo
no Brasil, está as voltas
com uma grande campa
lllla em pról dos escoteiros
<ie sua. cidade, a ter lugar
no próximo dia 24 de de

zem,bl'o, véspera escolhida
do Natal que se aproxima.
E quem sitO os escoteIros
da bela Babltonga?

Os escoteIros dos ôutros

. Reunião na SEC
O Deputado Ol>ni Regis,

atualmente respondendo
pelo expediente da Secre
taria de Educação e Cul-
tura, a fim de tomar as

primeiras providencIas,
reuniu em seu gabIneté to-
dos os diretores da Secre
taria. Nêste primeiro êon-
tato que teve com seus au

xiliares, solicitou nâo sô
mente a colaboração dos
mesmos como também pro·
curou se inteirar da. situa
ção administrativa, da Pas

ta pela qual atualmente
responde.

Est.ado uma etapa suple- Estados já os conhecem.
meniar de dois mil e qua- de longa data, porque os
trocentos cruzeiros men- valorosos rapazes desta
sais, recebeu o Governador porque os valorosos rapa
Celso Ramos radiogramu. zes desta patriótica enti
de ftgrndl'clJ'mm1;tJ" :r. lta... l'iirtl':l.ln mult\1·, por

Guu!J.r� -

Natal dos Lázaros e dos Filhos dos
Lázaros

Já estão chegando do
interIor do Estado as ar

recadações efetuadas nos

estabelecimentos de ensI

no, da Campanha do Natal
dos Lázaros, que todos os

anos a Secretaria de Edu
cação e Cultura., realiza:
representando o esfõrço
das autoridades escolares e

de um modo especial, o �s

pirita de solidariedade
cristã dos estudantes pri
már'".
Está prevista para este

ano uma arrecadação su

perior a dos anos anterio
res, esperando-se chegar :::L

casa d� 1 milhão de cra

zeiros,

As contribuições por De

legacia de 'Ensino, atê o

momento; estando iriclui
dÇlS, Ol:i educandários per
tencentes as diversas De
legacias são:

Delegacia de Ensino,de
Joinville Cr$ 111.470,00; De
legacia de Ensino <ie Cha
pecó - Cr$ 100.000,00; De
legacia de Ensino de Jon

çaba - Cr$ 87.971,00; !se
legacia de Ensino de Põrto

União -' 75.836,50; Inspc
toria Escolar de Jaraguá

Os motivos da
Reorganização
A pretexto de criticar a

reestruturação da Secreta
ria da Educação e Cultura,
um deputado do contra

saiu-se com esta: agora se

reorganiza tudo em Santa
Catarina·. E' ti. Secretaria.

dâ.Educação, ê a CES�E ..

bI��p�:�:mt:l;��d�PO�!����
pelo subconsciente,

Efetivamente, tudo esta
va por reorganizar, quando
a "eterna-vigilância" dei
xou o poder. O sr. Celso ----------------.'1
Ram,os precisava, como
ainda precisa.- em vários

setôres, pôr ordem na casa.

'A administração ant�ior
assentava multo bem a fi

gura do macaco em casa

de louças. Tudo quebrado,
tudo em regIme de bagun
ça.
O governante atual ne

cessitava mesmo de fazer
coisas assim: abrir crédi
tos de centenas de milhões
de cruzeiros, para saldar
dívidas legadas peLo sr.

Heriberto Hulse; realizar
concorrências públicas sé
rias e não vergoriliosas
farsas; tratar da questão
<ia energia elétrica com

realismo e não com a ca

beça no mundo da Lua.

Tudo Isto deve ter pas
sado pela m.ente do depu
tado udenista, quando,
com suspeltisslma surpre
sa, exclamou: Está se. reor

ganizanckl muita coIsa, ,.

do Sul - Cr$ 10.200,00;
Grupo Escolar "Duque de

Crudas", cidade de Mafra
- 36.600,00; Grupo Escolar
"Teresa Ramos" Corupá -

,Jaraguá do Sul - Cr$ ....
2.700,00. Total arrecadado
atê, a presente data - Cr$
424.677,50,

O sr. ArcebiSpo
allradece

Honrou-nos s. exa. rev

ma., o sr. Arcebispo M-e
tropolltano, D. Joaquim
Domingues de Oliveira, a

propósito do 'registro que
fizemos (Ia passagem 110
seu aniversário natalícío,
com o seguinte ca.rtão:
"Trago à prezada Reda

ção do O ESTADO as se

gU'J:anças de bem distinto

agradecimento pela IDcal
do dia 4, reiterando vaLos,

��:tl: !�es�����:cie��:s����=

Q V. dicional
candório cctcr!
Colégio CoraçãO'
Jesús, terminou o

���eR��;��li�rl!V-
Rito, talvez entre
dos as formandos S\Iatcolegas, tenha o hi�
ria mais singular: na.;
cida em lndaial, Q 21
de moia de 1939, CooJ
menos de um ano
idade deu entrada no
Asilo de Órfãs de �rtonôcclls. Isto aContt,.
cio no ano dê 19
AI í, Rito fez o cu

primório e, estudiOSQ
prendado, o jóv

trou pc ro a curso ginasIal do Coléq!o Co

Jesús, em 1952, iniciando o curso normal em
Cuídodos, carinhos e desvelos não lhe falto
Rita oe-oro ostenta, orgulhosa e, fe1i:z o diplomo
profess sro normalista, transferindo o carinho
que foi cercada, diuturnomente, no Asilo de O
poro os alunos que terá, e que educara o suo pr

imógem. ,

E: esta c singular história do jóvem professora
de Ame-iro, cujo fôrça de vontade, inteligência
amôr qt. e lhe foi dedicado, é um exemplo e enol
o extroc-dtnónc obro que vem realizando no co

e no Est ido o Asilo de órfês.
Os cum irtmentos efusivos de O ESTADO à Rita ele
Amorim, com os votos de felicidade pessoal.

SociJdade fará sessão solene
h'jmenagem a Cruz e Souza

Sera re�ilzado dia 20 de'
Ady Vieira

dezembrú de 1961, as 20,00
horas, no Cl�be 6 de Ja

neiro" à sessão solene em

homenagem a este grande
literata catarini:mse�brasi
lelr.o, que juntamente com

Malarmê, Stelan George,.)

!�I�&�0.tl��:ZU�dl�6��
ZA.

A Socl�dade Oratória Es

treitense convida ao povo
,e estude.ntes florlanopol1-
tanas, bem como os das
cl<iades drcunvislnhas, pa
ra comp .recer à esta noi
tada de ll'te e cultura pa�
troclnadf: por esta socie
dade, que, ê o· orgulho dós

estudantL-s da capital.
(Mais detalhes sõbre a

sessão �'olene em nosso

próximo ')oletanL

EstreIto, 15 de dezembro
de 1961.

CATARINA

a:nanhã

Ainda as

inundações
"A maneira equilibrada e

imparc1:!.l do sr. Celso Ra
mos 110 tocante à operação
auxílio", tem merecido dos
Prefeitos municipais aplau
sos que encerram ato <ie
justiça.

..

O primeiro magistrado
conduziu-se com elevação,
aLento apenas aos interes
ses coletIvos.
Já registramos, aqUi, di

versos pronunciamentos de
homens flliados a diferen
tes correntes partIdãrlas,
todos acôrdos, porem, num
ponto: o Chefe do Execu�
tivo Catarlllense nâo fêz
politica com as cheias.
Hoje, divulgam,OS o tele

grama endereçado ao Go
vernador CeI$tJ RamoS" pelo
sr. Eduardo Canzianl, 'Pre
feito Municipal de Itajai, e

que é do seguirfte teôr:
"Ao aplaudirmos ê'!1iérlo,

adotado vossencia dl.strl

buição numeràrio reieren-
......� te inundações, encarecemos
........ necessidade remessa passi-

vei urgência, Convido e

�}Xfir�ii\ coloco disposição vossên-

. " .'. .

.

_

�i,:I::�o:de c�:��".a�:�:,�i:,O
grande honra llIunicipio

lc;rlific:) do hospedar vossência e comi-
llldai!ll S:'. I .... ÍJ.J,att!!'�>. C', ...:'

•

';i�"����;�.iIí��r!�.JJ.�iJ��t:���:""������:'':'''':�:::::_..:':_l.-:··:'''·:�:·:-C�>�·��,/�.��}�!J·'���L_�;:!':"::"!';"";!!���iaiii�L���L���!!:===:_..JL

Cr$ 500.000,00

FORA DO SÉRIO

tOA Imprenso", de Tubarõo, oi
o Chefe do Executivo Estadual

.

sando-o de "intravador" do prOQ
so do município de Sombrio por
mandodo re,t}ro!, d� serviço um i
que estava calOdo ...

I

O final da nota, qua é longa e

penga, diz que o Governador
"sotisfeitissimo' porque "satisfez
seus "extintos", ..

Se o jeep estava "caindo"
Nõo podia estQr servindo
À Prefeitura local,
E pro "intrave" evitar
Celso fêz aposentar
O rodante estadual, , .

Mos"A Imprensa" tuba rôo
Em nota chôcha oprégôo
Que o 90vêrno assim agiu
Para "extintos" agradar
E querer contrariar· _

Os "yiyos" lá do SombriO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


