
:FAC-GRU'lEIR0-80-Sijb-Jlf{MII/{1� Io TEM P O (Meteorológico)
(Síntese do Boletim aeometeorounnco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até. às 23,18 hs__do

dia 15 de dezembro 1961
FREN-r:E FRIA: .Negatívo: PRESSãO ATMOSFÉRI·
CA, MÉDIA: 1022.8 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
22° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 92%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 rnms: Nega
tivo I Grupos de CB com precipitações esparsas)
-;:'fm.pc esceeer.

FLORIANóPOLIS (Sexta-feira), 15 de Dezembro de 1961 - EDIÇÃO DE HOJE - 8 P Ã G I NAS

25MMI�M�� para Lavradores Catarinenses Atingidos p�las Ultimas Enchentes
dos 16 horas o dr. Armando Ag�onor:lIca, por volta Entre os presentes, sa- cão com a7 importância. de Mas, mesmo assim, se publicas reqerets, esta- conselho. NacIonal do SSR Por último, falOu o dr.

tondo o Dr. Ósvaldo deS Ferrelr� .Llma, .represen- Iíentou a reportagem: Da. Cr$ 25.000.000,00. congratulava o SSR regre- duais, municipais e autár- e comurucou aos presentes Nelson Abreu, que em no-

Conselho Nacional do Servicc Mar.tlns, Presidente do Edith Ramos, Exma. Espô- Explicou, também, que o nal em poder entregar um quicas q�e se preocupa, que se acha constituido um me do Governador do Es

nião singelo, entregou a D
<;0
CSocla� Rural, �m reu- SR do governador Celso Ra- corte de 30 milhões de cru- recurso que deverá ser com o homem do campo. Grupo de t.rabalpo, com- tado. a�adf1ceu ao SSR, na

sidente do Conselh R � r. lodonco MoreIra, .pre- mos, os Secretários de Es- zeíros fôra motivado pelo aplicado pelo Conselho Re- Em seguida, transferiu o postç pelas entidades fede- oportumdade representado

do, um cheque no �ol�;I�nal do SSR, de nosso Esta- h.do; drs. Alcides Abreu, problema nordestino, das gional do SSR, de Santa cheque de crs 25.000.000,00 raia, estaduais, municipais p�IO Dr. Armando Ferreira

mo ccoperoçõo do SSR pa� C���5� ���o·�O��O�ci��� do POE e Atilio Fontana, secas, que se inicia. agora, Catarina, em intima eoope- ao Dr. oiodonco Moreira. e autárquicas, com sede Lima, pela medida tomada

Cotann�,I�a rec\,lperação econômica da populaçõo ��r!�r��l:�i::: �� d��RC��= como em todos os anos. ração com as entidades flue agradeceu a ajuda do �i::tad�a;:���:a::;: :�l�= '�u���a;���v�Qa h�����: r��
rural ot!ngldo pelos últimos enchentes. tadual, Dr. Nelson Abl'CU, cação dêste recurso obser- lavoura cetertnense, tão

Chefe da Casa Civil do Pa- vada a filosofia de ação do vitimada pelas últimas en-

I Iácto do Govêrno, Dr. Eze- Servíçu Social Rural. chentes,

qulél Maia; Dr. Janeto De
'mana Cav�,lazzi; Dr,
Mohayr Tomé de Otíveíra:
professor Paulo Preiss.
U-sando da palavra, ini

cialmente, o dr. Armando
Ferreira Lima fêz um rá

pido histórico e explicou o

motivo de sua presença
alegando que o plano de

ajuda visava primitiva
mente a importância de .

Cr$ 55.0'00.000,00 e que se

cogitou de um Convênio'

para aplicação da referida

verba, e que infelizmente,
informava que o mesmo .

não fôra celebrado, em vir

tude do- parecer do 'relator
do processo, que transrerra,
assim, 'ao,SSER a coopera-

Ocasião em que o Dr. Armando Ferreira Lima, repre
sentante do Conselho Nacional do SSR, entregava ao
Dr. Clodorico Moreira, do SSR do Estado de .Santa Ca
tarina, o cheque de Cr$ 25.000.000,00, destinado a

ajudo da recupe.ro�õo dos lavradores catarinenses.

Celso Ramos Palavras

Brasil participará da Comissão
de Desarmamento

NAÇÕES UN I DAS, 14 (UPIl � o Brasil e o

México serôo propostos como novos tnreçrcntes' do
Comitê de Desarmamento que seria constituído em

breve. como resultodo de um ccórdo entre os Este
dos Unidcs e o Uniõo Soviético, informaram ontem
círculos diplomáticos do ONU. A versão, que come

çc o circular com g�onde persistência nos esferas
dignas de todo crédito assinalo que os neooctcçõas
entre ó Embaixador Alai E. Stevenson, dos EUA, e o

Embaixador Valerian A. Zorin, pa URSS, foram bas
tante frutiferas.

Fbgrante colhido no momento em que o Dr. Nelson Abreu, Chefe do Caso
Civil do Palácio do Govêrno, agrodecio, em nome do Governador Celso Ra

mos, o ajudo do Conselho Nacional do Serviço Social Rural,

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

seção. Também, sóure
materta. pronunciar-nos
êmos na pj-ôxirna eoicno

Atacada a séde da Embaixada do
Equador em Cuba

CAYO HUESO, Flôrida, 13 (UP) - A rádio de
Havana anunciou, ontem, que S pessões foram mor

tcs e outras 4 ficaram feridas, num frustrado ataque
contra o Embaixada do Equador. Segundo o mesmo

��7tr:�eai�f;:e:�ç:�eO��ug��pa: J: h�::�:�?;o���
pelo imperialismo vcnkee", sem dar meteres de
talhes.

. O senhor Governador proressorencos de Cocal,
unta mensagem, uma vez

de Paraninfo
Celso Ramos enviou.

I Os inimigos �e sempre
tados. Mlj.S l�ada disso é!es sabem, na sua I'raivosa e vesga ignorância.

Também não houve criação de car

go para motoristas. Apcnas foram. in- I

co:-porados na. carreira. de motOristas,1
cnada cxcluslVamentc para o extinto
Quadro Especial do Palácio, os

remanes-Icentes da carreira extinta de Motoristas
cujos titulares não haviam sido, aprovel�
tados e ainda os cargos isolados de Mo
torista das Secretarias do Estado, criado I
por lei de 1960.

.

O::;: raivinhus chegaram ao máximo;
endoideceram; perderam até o senso do

ridiculo; chegam a provocar. sorrisos de

compaixão.
Inimigos que sempre foram do fun

cionallsmo estadual, como não encontra
ram motivo ncnhum para combater o

mais substancial aumento atê hoje con-
cedido aos servidores públiCOS; tornaram- :Também mio hou�e criação de cargo
se vêsS"os, atiraram 8. eompustura pela! ja- llenhum na Sccretaria do Trabalho e na

nela c declararam, cinicamente, que ha- J;'roeuradoria Geral do Estaao. Não houve

via um panamâ na men:;agem. absolutamente nal!a.

Técnicos nisso de elaborar panamás, O que hã, e os f'Jncionários, precisam
quiseram cUsfarcar a raiva de que fica- c devem sa.bcr, e que os raivosos nao se

Iram possUldos ao sentir que com o au- conformam com o aumento dàdo a clas

menta o govelno ma desfrutar, .mals do se Porque sabem que e grande, porque

que antes, da smtpatla geral tio funclO- sabem que beneflcia prmcIpalmente o

nabsmo, e então resolveram atrapalhar pequeno porque sabem que e Justo, por-I
Eles que nomearam em tres meses que fOl dado na epoca oportuna, porque

lml pes�oas, veem em nomeações que era promessa, agora cumprIda, do Gover I
apenas regularl�am a sItuação criada cam nadar Celso Ramos, poroue o

funClona-,o fml de festa hel'lbertlano novo panama hsmo esta satisfeito

Prestem atenção, ouvintes, êles mesmos Eles não são contra panamas, SI?

dizem novo panamu! O que, para bom houvesse algum panama na mensagem

entendedor significa que, afinal, eles ad- do aumento. Não podem ser c,ontra por.

nlitem o sdu' panamá. que sellÍprc foram a faval:. de panamás.
Três cllrgos tie ate'ndêntes, cinco de Chegaram a fazer um, de qlie não se

dcntistas e três de-técnico de administra- tem noticia na histôria de Santa Catari

ção são considerados panamás. E sáo mes- na. De tão grande, de tão vergonhoso, de,

mo panamá; sô Q.ue o panamá é dêles,· tão imoral. " '��
que nomearam:.os afilhados sem atrtbuir7 Êles são simplesmente contra o au I
lhes as respectivas vagas. E foi isso que menta. Êles, Q.ue �e locupletaram no

gO-1Governador �Iso Ramos fêz. Agora vérno passado, sao contra os funcioná

�IU-sC que devlá té-los colocado no ólho rios. Sempre foram. O Diretor d� Rádio

da rua.. • que lhes dá guarida, ralvlnha-mor, disse

Vinte auxilial'es de coletaria." doze certa ocasião que-não aumentava protes

coletores e 12 escrivães de coletoria são sôris pois elas aMavam muito bem ves-

a outra parte d panamá., segundo os tidas, sempre_ .

ralvinhas. O (Jue

o
se esquecein de dlzer é E' assim que éles são. Contra o povo,

que foram criados novos municípIOs. E .::.entra o mundo. Repetem a historia do

que êsses nov.os lll,unicipios,
. evi.(!ente- cachorro que de tanto morder, acabou

mente, precisam de co.letoriás; e q��, mordendo o prôprio rabo.

mais evidentemente ainda as coletorIas Que fique bem claro, pois, e_, que

precisam de coletor-e a:uxm:ar�s. .

seja dito bem alto, para náo haver en-

Dois cargos de administrador de edl-

ficto, um. na Imprensa_ Oficial e out�
,.. .

dos por inega- Nãp p<?C1e.m negar que sempre foram.

1;:: ��s 11�.��:������ �oer�;�.v���� e �ão :;<carr�- 110 gov�rno. e ag,Qr� �a oposição, contra

·t\j.\p:o,nenll1:í.llla d�spêSfl Dava,�poj.s os tl- o fUI1CIOnahsmo ·�ubllCO.
tlila:rél> já '·$éryia,..�lol�%:E:,sta1�Ç1}:.omo:.�?ntra- .sjJllpre....., ..

_ .

-�� "-=.' ií

Assembléia Aprova Aumento do
Ftmcionalismo

aos vossos patricios -ainda

na primeira etapa da CXi3-

têneia'. Esses conhecimen
tos que vos foram doa"dos

por mestres incansáveis,
cumpre que os repartais
com, os pequeninos, ao,;;

quais vos fôr dado mini�
trar ensinamentos.

Proeurk.i, então, educá
los não só com as vossas

(Cont. na últ. pág.)

repercussão, tambem de

nigem governamental, foi

(J que fíxa o efetivo da Po·

licia Militar para o exel'cí·

cio dc 1961. Interessante

notar é que varias patb.
mentares udenistas se in

surgiram CO.I1tra o te'\t.o
da reportagem especiali
zada. sõbl"e e Assemb!êLl,
da edição de ontem, ata

cando o res!)onsav€l p�lu.

que, achando-se no l(.[o. ressór nua aulas, no prepa- Na sessão noturn., de

não pôde comparecer a. H.- ro des.nçôes, na orientação ante-ôntcm para õnrom,
Ienídade da cotecao «o pedegógtca, é uma série de foi finalmente aprovada

.�:Ii��a mensagem foi lidn, ����a::�a ey:zes�:��bi!;;�_�ta���I1��:l R�:�lO� �:;i:�
Brasil participou de acôrdo s6bre o pela nustro professor Paulo jnexos. mais ctreíos. de pro- à Assembléia' Legislativa.

. Prcis, representante de blemas, de espinhos e de �(lncedel1(,lo substancial ali

(spaço Sideral c •.
_

•• ,:��:�����t Ilfl.q���� at� surpreSij� .. l�?l ,1einpl'e mento ' ao, "rancíoualíeroo

RIO, 14 fV.A.) - ° çovêrno bi'<l�HeiTC occlbeu p
�

. ..���.;tr;-=t.�jl!h�t::" ,;�C';�=t·\�:��;t�fn;11�t<:
com satisfação o nottcto 'de que eis grandes potên-

- S"6{::r��l.Ó;��;:!�;aUd()�_ crtancas. a ccucacõc (la cace, c·onc(.'deu' o :a1.1mentn
cios haviam chegado o um ocórdo, na ONU, sôbre os vós me csconiostes por casa paterna. Mcnlnoc c cru questão. após a obetru- ....

principies básicos que devem reçer a exploração do padrinho nesta vossa resta meninas, dotados, uns, de cão da bancada udenista,

espaço sideral paro fins pacíficos. A informação foi de colação de grau. E o fina inteligência: outros. que não poude votar eon-

trcnsmuídc por um porte-voz do Itamarati, que que t.enho por dizer-vos é menos aquinhoados fie tra a proposição. �al'tid.)
acentuou ter sido a nosso país um dos co-patrocino- � que fi. profissão que abra- percepção mental: uns. que tudo fez pura dificul-
dores, quando nõo havia ainda ocôrdo sóbre seus castos, a par da nobreza dóceis'c de bôa conduta, tal' a tramitaçáo rápida de

têrmos, chegando-se agora afinal a uma resolução que ela encarna oferece- outros, rcbeld,cs,· vivazes, matéria q,u; rara t!o de

que define os conceitos de importôncia fundamental, vos também um caminho extravazandc .: vitalírlade perto ao tnterêssc de 'toco

como situam .o espaço cósmico e os carpas celestes de atdvídades não muito Irrequieta. Esse é o quadro, (! funcionalismo estadual

como nõo susceptíveis de apropriação par nenhum fáceis de trilhar. ràpídamente esboçado. que catanuensc, a bancada da-

Estado. De rato, a vida do pro- ides enfrentar, se tornarqes e,uda agremiação usou d,�
o rumo da profissão, t�:.I (.")dos os· artifícios, inelusi
ela quiserdes dar colablJ- "C· o de apresentar emen

ração efetiva e provei�03a (i<.lt: concedendo maions
Não vos descncora.io. aumcntos que os ja propos

Longe de mim, semelhante toS, no intuito exclusivo dc

própôsito. Bem ao contra- provocar a discôl'dia ne:.

rio, desejo que o magist':-- classe dos servidOres cata
ria. em Santa Catarina, se rincnses.
enriqueça de elementos Esta tônica, aliás, foi
nov.os e idealistas, trans- bem percebida' no discurso
bordantes dc vocaçiio e do- (la deputada AntoniO A\

voção ao apostolado edu- meida, nas últimas horo.s
cacionaL de 13 do corrente, e cuia

Espero. por coru;eguint?, conteúdo daremos divulga
que, como brasileiros, ni"w ção na próxima edição des

vos neguêis ao mistér de ta fÕlha.
transmitir conheclmento.� Outro projeto de grand�

CATARINENSE QUE SE DESTACA
MANCHETE, em seu úl

timo número, na secçáo
"PÕf:;to de escuta",' insero

a seguinte nota:

Melo Saraiva é florianopo
litano, filho do casal sr.

Eurípedes ele Melo Saraiva

e sra. Autinha Gonçalves

"A qual direção da Con- de Melo Saraiva. Ainda que

federação Nacional da 1n- muito moço, .o d·r. Pedro

dústria ê decididamente 3.
Pa.ulo· já ê nome consa

!aVQl' de Brasília. Dois ar- grado na arquitetura bra

quitetos de renom!e estão silelra.

ultlmandó o projéto da
------ ----

���!ci�:��:I:da..a��oI, Me:�

®
des da Rocha, Prêmio In

ternacional na Bi-enal de-

Arquitetura, e Pedro Paulo
_ (J) � _

�:�;ét����i::C;v::ê;;i�i:e�:
• �

Assembléia
.

Legislativa _�.. . . •�
S:lnt_a Cal;arma

..
fi cons� D... .iJo·

iruçao do ln'édlO devcrD. .'
.'
'i_

cOIl1{)�:ar ainda é.ste I1H�:'i." ..

' �.� .:> .
'.'

.

O :1nluiteto,PCUl"O Pu'ul0 ""&}L,.AlMls.r!i;!'tf{:!TAWDf\·lill ..

��
.. -;"P�

. • ... , .. �

"':;b;:�':.\,

Ncsso� flagrantes fixam aspectos dos solenidades realizadas na. séde do CG
mand0 do 5.° Distrito Naval, por ocasião do encerramento da "Semana d(J
.Marinha". No primeiro foto o Cei. Pinto do Luz quando proferia sua oração
sOlldo.nuo ° 00rinha de Guerra em nome das demais Forças Armadas, ve
mos aInda, alem do Comandante Carval�o Armando, os,"Coronéis Laro Ribas
e �andelta ,Mr!fTo �o Ct'5p. de FraljofCf Dr. José LlIiz Batista Pereira .. Em
gl.ild� o Comandante Carvalho Armando em nome

•. çJa Mqrinha agcodece
�'(:)I11ellogens dos' denlÇl1S Fôrças ArlT1�d�s e final.n�n�e o momento em, que c

·\_.�.�nOk'�on�e �Çl.r:·QlhÇl.. ,

A..m�ndc: tOZlq� cntr�@a' d? verba de' çem .!)iil. cr:��.

�}"e$ 00 �5�t,,'IP.oe1fIIUc\!�i -D� " -,"':j- i ':J'íç�I.·n,!-,a".�.�i.� "_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM ANOS HOJE
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sr. Osvaldo PIO Almeida de Oliveira
sr. Lcooçesse Filho /"
sr. Osvaldo Elay de Oliveira
sr. Antónic Carlos Quintino Brito
sra. Elmoso Paulo.
sr. Amora Seb-es Ribeiro
.sr. Olívio O. Pereira ,1.
sr. Antçn!o Machado t'

sro. Isol lnq Penedo ;"srh. Filomena Bitencourt de Sil'íeiro
sro. Pclrr.ito da Silveira
sro. Olindinq Garcia
sro Mario de Lourdes Tôrres
sro. Mario Farias Oiniz
sr. Aor S.zixos Ribeiro ,
sro. Edula Athaide Medeiros
sra. I rno Rege
sra. Vondo Cfoudío Riçueiro
sr A�istides Fernandes de Souza

João Batista Ribas

s..AYlTO!' CA�tlQSQ

t poro nós motivo de grande sqtl"foçqc, Iloticior
na data de hqi�, mais um qniver�ório notoiki6 do
nessa conterrâneo e particular am.igo, .;r Avlt'>r\ Car
doso; ·funcionário do Oelegaciõ do S.A,N B.U .. nesta
Capital.

.

Na oportunidade de tôo grata doto "O '=:ste"do·'
envio_lhe e o suo exma. fOrT\ílio, sinceros ·/.)DS d�
p2renes felicidades

L O TE S

_. ---

-----------

( A S A
VL�DE-S·E LOTES A

LONGO PRAZO SEM .TU

aos.
TRATAR, RUA FELIPE

S0UMJDT 21 - ).0 Anr!ar.

COMO E GOSTOSO

O CA.'É ZITO

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rua

l"t.i:bano Salles, Area 4011
n;etros.

Tl"�jaI' a rua Felipe ..:it:l�.
midt, 21 ...:..... Fone 31�,) _

"e�"a.

Dr. HéiiQ i'ebco!Q
, Advogado
R"�11ênr:la - Alame1a
Ad')Jtu KQnder, 27 - Cata:Q
Po.,,�al. 40{l ..;,.. teleft>ne 2t;!2.
F.scrltórip - Rua P'ali�c
S�h!:1ldt, 37 _ 1.0 .ndal"-<
RaJa 4.

Dr. Cantídio do
Amaral e Silva
AI1VOGADO

CQMPRv ou AL.PGO
L,\1A, FAVOR MARtJAR
EN'J'HEWSTA P�LO T6:_
LEIPONg N.O 3617

i,"___� _

v contec//nentos Sociais
od.. '\ "

C7\�l U(CL-.,_� I
1 _ o Atmtran.e Jurandíj- da Co'" senhoi-itns: Leu Schmtd; e anete HuI' [

I'
8 - Fomos injo\"m[ld(l.� pela Dn-oto

ria do Clube Doze �e 1\!;'iostl),. a C,hpga(la
(lo material que den'l"o em breve "e""l'tl

tevantn.to o p-Imoh-o pn vlrncnj n. da II,)·

vn seiic social.
_*;:;0)_

'1.- q �(\çretil!"io cHi Fílzo1Vla senuor *;,--

Qel";lI�lo wo.acl, Para\lÍl1fll d0" F'a mn- 10 - O crounno Bl?fttriz c-rreí..
rolall,(\Q.� rle 1�lli, ofçrçh.l\\ ll,Q rcstf\\\I·f1iíl.te fe�t{'h alnU\lhfl, Q su '1.;.0 <llllyel"!i:1I'io. ,ti.

.dn Ú�H TC\l,i.� q:i\be um almer,o <lOS 1"\0- Bcnçriz, o� lW·��OS VO�9·� de reücuacõcs
vos Doutorandos. y _')';:*_

11 _ Carrne.o Rosa Caldas lima d�

5 - pre"9am-se·· o Departn.me.nb gfnaslanas do CoJégl()tCor·açao de Jssus

esportivo do Clube Doze' de Agôsto pa- amanhã �eni fi Oradora da" Fo: manda'
rn <I festa que acontecera nu proxtm.,

12
.

-. Lil�d.�s t�c.j90s, ita;�nnos estão
espo.'>tos nas vitr-ines ele J,:!lC Modas ;"

6 - SCC:t\'-l(la,-ff.irfl._ oróxnna, lnieio. ··b,outique" da s ' KeP;antes da cidade.
a rese-va de mesas Para o

.

aevemon <1.0 PENSAMEN':"'�) DO ·D:A. A mn is, pu-
Clube Doze de Agôsto. ra alcgl"ia é nroue1a oue xczarnos »o

,;,;)� tempo da Inocência.

namento, p�del'á adqun-i
lo, désdeque o encomende
a tel_"l1l;lo..

Nq" dia tt, às 1'1.00 hs

�(5'Flh� da tar�e). par�i.râda Igreja Mntl'lZ a procrs
sêo da penitência, na qual
será Ievada a grande ima
gem «te crucifixo e Na. ara
de Fatima. A procissão sai
rá pela R. AJ:ací Vaz Oaj.,

lado, irá até Capoeiras e

regressará pelo Morro do
oeratoo, �. Santos Saraiva.

, Capela' de Capoeiras,
Santo Antônio, Itag·uar,ú,
Coqueiros: A partir do dia
15 até 23 haverá. novenas

fi,gurtl central que é erts- Missa .. Sacramentos.
to. O dia de Natal que é a

O Natal cristão não de-· celebração do nascimento

f t
.. d� �rlstQ). .:,é 111�a(4k� PA�"\e\l���S hál1���ea:ot:l�s�Pf�� an�"çrs\'lr�: ai·i�to· ti hoif;o

me e 11 dcenca.
trmào É, portanto, �. festa

O Natal cnstêo não de- de toda a família. cristã.

pende de muilOs "Papai Como cristão, irmãos de

Noel", 'tão al\ti�áticos, ����·dutcC:C.�SO,PO'��tdeCJVaC,.' nda'Q��al,1.tQ I'jQ,ioulll.S, sllas car-
'-I .. '".,

gns às costas, que nâçma- ����, f::���se:d:ala da��tum a fome a ninguém
porque nem sequer existem. �: �O;iSg�I;:����r��·i:t���i:�
pe�d:�:lg;���!� �r�s:�� l"'llsável é Cristo.

te� porque os. mais neces-
CAMPANHa DO NATAL

si�ndos não QS" recebem CRIE:7AO

01\. quando afl�lHa�lvamen- Preparação de Natal na

te, mu��o minguaclos·. Paroquia do Estreito Igreja
O Natal cÍ't1\tão é sobre- Matriz Na. Sra. de Fâtima:

t\ido o Natal e$.WI'itual, Missa vespertina, as 19,00
{lois Cristo veio ao mundo hs. a partir do dia 16, com
por motivos dc o\·dt}m espi- � � orações da novena pre-
ritllal: a saJ'ínçqo eterna J)l;;·atÓriu.
das o,lmas. bxposição de ornameotos
Sugestões paro um Natal de Natal _ do dia· 10 em

CI'istão; P\"cpata�.ão - Ad- c1.w.nlú, no salão paroquial
vellto, quatro semanas ele .'\ partir do dia 4, à noite
oração c pOlliténeia. A Li_ huvt'rtL oportunidade para
tu,�lJla oonverge tôüa para quem {julr.ei' aprender a fa
isto. Presépio em F�qnília.· zer o seu ornamento de
Ornamen,tos com H1Qtivos Natal.
de Natal: gllir\andas nas Local: Igreja MatrIz de
portas, oent.ros. de mesa pois das 19,30 hs. Quem
que lembrem a figura cen- nâo puder fazer o seu or-

•
J.IJA.U À I;QIE,lqI14 Ul"OUf.t o...
SUA CIQAOf
IjOC� 'AO:, A.GO"� �Nn ...

M.ETADE �'AU o I.f�TQ Ij�l;' "�ltcl ..�l-OI�Q .,.•
,

Funcionamento perfeito. dur crbili do de excepctoncl. quctid c de
comprovado .. ,

* Eis os trê s totôres de gorcntio que os Motor'!s Arno f:presenlom PQ{O o

,
,

(on�umidor.
,

* OS MOIO''''5 Arno sêc rigoro�omenle �onlro!odm pelo Siste!l1o C. I, Q .• Con

trale lnte qr'ul ele Qualidade, o ú"i(a que assegura perfei�êj"o r"óx:imo no

produção em série,
,

* Mctore� r"flonof<;lsicos ate 1 /, H F

* Molorc:� tr;fi!sicl)s cté :.CV H P

* MClor.e� 1''''''0 rnóqcinns dtl cO.luro

* MOIOltls IO"s'peciais

Capoeiras: Missa vesper
tina preparatm-ía: Dia 22,
às 19,00 hs.

santo A.1tôn�0: Missa

vesper-tina preparatória:
Dia 21, às 19,00 tis

Coqueiros: Missa vesper
tina preparatória: Dia 20,
às 10,00 ns.
II aguaçú: Missa vcsper

tü{a preparatória: Dia 19,
àa 1900 hs. I
No dia 3 iniciou o Adven

to. Advento é tempo de

cIn��à� e penitência.
"Celebremos um Natal

·ARNOS.A.
INDÚSTRIA E CCMÉR.CIO

RFPRESENT ANTS EM FtORIANÓPOI,IS":

MEYER & elA.,
Rua F(';pe S(hmid�, 33

IMPORTANTE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRt·GINASIAl

AUl.AS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
__ Baseado noS mais mordenes proc:es$os peda

gÓ9ic�s,
__ Equipado com máquinas novos.

Diri'J:do pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNQS

Faça suo insc:riçao a Rua Dr. Fulyio A�ucc:i,
antigo 24 de Maio. 748 - 1" andor,

ESTREITO Floritl,nópolis

-União, Beneficente e "Rec"rêãiiYã-"
Operária

Ficam convocados todos os sócios quites, d,�
acordo com o artigo n.o 37 § 1.° de nossos Estatutos,
pqra tomar parte otiga na discussôo do projeto de no

vos Estatutos q",Je se reolizará no próximo sábqdo,
dia.16 do corrente, às 1,9,0.0. horas em primeiro con

vocoçõq e nôo havendo numero será realizodo às
19,30, impreterivelmente, com o seguinte finalidade.

o) - Alteração de Estatuto
b) - Outros assuntos relativomen,te 00 engran

decimento da sociedade.
Florianópolis, 13 de dezembro de 1961

.

Reinaldo D. Oliveira _ Secrt.o

d. GREVES ESPANTOSAS, PREÇOS ALTISSIMOS
E MISÉRIA. Eis o Natal dêste calamitoso ano dI?
1961.

Uma tristeza .com todo o seu lúgubre ospécta
e aflicãq c fisicnomio melancólico e consternada

Em cada um, perguntas reveladoros d2 espanto,
onle uma eminente catóstrofe.

POlrictismo, compreensão, visão da verdade, 'fu
giram espGvoridos do mente humano

MLld·o difícil, senão quosi impossível conC'er!·or,
por em ordem ajustar e afinal, harmon.isar uma sitlia
<;õo onde rei.na o caos e o desordem_!Dirôo: Isto é pessimismo demaSiado.

Nõo, não é pessimismo, muito menos derrotis-

Derrotismo estão faz.2ndo esses pregoeiros do de
sordcm por aí sem resguardo, do próprio dignidade
�m�Q �

Isto que por êste pobre poís vai avassalando tu
do é o proprio revolução em marcho

raro que ocultar· o verdade si ela está posto
diante de nossos olhos?

poro ���t�l�:e;:�I������ faltar a en;rgio necessório
,

Só Deus poderá estancar os males que tanto foz

sofrer esla naçôo.
.

Para Ele vai nossa apelo, ohm de que os trevos
sejam vencidas pelo bem, repon,do tudo no se1l.. devi-
-;'in'1;.lgOi"., I

-

POI"que nô;) se tem mais ânimo de troçar q de- ..

seja') de "feliz N.i.ltçd e boas erl."ttÇló?S q�tAn.o Novo.

,QUL' �eS�I.'4,�;Ç- Çristo:,�e.r.9.[tQ g_e•..º�l,I.s(:'yi�g s.alv-: C'

�roW·,dQ; Cru��i\·,:., ..... ,��).!§.�:.;�':.�::�3 ':::,:��::.._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r
lJ5 RilMes �e Cruzeiros o ��
ficite or�amep.tárío Rrasilero

�ara o ano �e 19�2
DCW'o.léc:lo soMes'

Como se sentiria você, leitor, se o seu o-comen
to doméstico, apresentar um deüclte no ordem de 30
ror cento. t lÓgico que procuroro equilibro-lo, rede
zindo o'> õcspcvcs, ou procurando ganhar rnois. Caso
contrário, ..cnnorc o ">ClI lar em completo deso.contzo
côo econômica. Reco: ror o ompresrtrnos. :,')IY' rendo
produíivo , será um constante devedor trczcndo pro
;(Ij70S a terceiro" c dasequthbrto ocrmcnerne.

Isto, é o que vem acontecendo etcn-omcnte C('$"(I

(1 PU$SD pois. De finanças públicos sempre descrçcní
xcdos. o çovómo nuncq conseçua equilibrar c orça
mente do União, recorrendo sempre a crnprésttroos
no exterior e o emissões desregrados.

O maior responscve! ceto crescente .nflocõo,
tem sido O próprio govêrna, que ao envez de prccutor
dctloc.cnor o país, recorre ao meio moi .. fóctt, ern.to
porci mocdo. de�:quilibrondo os orccmentos ce Es
'cc'os Mllnicípio�, c do povo, pois é evidente que.' és
rcs nôo tendo cs recursos cios emissões. cntrnm em
crise. Não concebo, como é que os Govôn-os do Esta
do!. eindo nãc atinarem poro o prejutzo que lhes
ccuscn. nos orcomentos, os emissões �<::r"T1 teto de
G....vê-rio Federcl. Dois que, o governo dn Unido dono
de dinheiro, ou por outro. dono Idos mócuinos que rm

vime o papel o-cede. é fácil equilibrar sen ordem
-ocíonc! o orçamento cio União, osEstodoa. Municí
PiOS e principalmente ,1 povo, que se equrlíbeem co-,
mo entenderem. É até assustador se temor conheci
;-ncnto dos montantes emitidos mensohnente reto
G�vêrno. Ao meu ..ver, caberia aos çovêmcs dos Este
dos. exiqiram do governo do União o curnpríment., do
orço-nento com o déüctre previsto no possível exces
�L� de arrecadação, e emissões com tet-, equilibr..'lveis
I,�tó :ntretonlo ê tarefa dos Deputados federais, mos
l t.ses, são em porte responsáveis p<'!lo ",stado de coi
sas que aí estó, r·,is o Govêrno poro oog6 ·Ios UM
MILHÃO E DUZENTOS MIL CRUZEIROS, que'fi:te
ram jús no último mis, t�m que mando r l'obricá-103
mesmo.

E o povo, o .eterno sacrificado, qU2 '.ie lixe

MINISTÉRIO DA MARINHA
Comando do 5.0 Distrito Naval

H"'rinnÓnolis. S.c., 7 de dE'z,embro de 1961
COM,INIÇbOO N.o 0029/196'/,'

CO'lCURSO DE ADMISSÃO A ESCOLA DE

APREN.DIZES MA�INIiEIRO!: .

_

No período de 1 a 31 �e ianeiro de 1962 �st�ra�
abertas os Inscrições poro o Concurso df \dm,ss�o.J
Escola de Aprcndiz<:s Marin"neiros cle·Sa.nta ��tOfln(!.

Os interessados deverõo fazer suas .nscrrçoes I:'\OS

Delegacias da Coritan;o dos portos do Es�o�o de SOP�
ta Catarina em São FWI1Ci<;c(' rjo Sul, Itolol ou L?gu
no ou no r�órria f<;colo dz Arrendi7es Marinheiros,

em F�r�'j��'i(�� Apl'cncti�es. Mari�heiros otend�r6I
aos condidot(l<; diariamente, excelo sabados (! 3d3�1�'-
90S; no pcríOiln de 09,00 n" 11,30 horo<; e I, q,

16,OON�0��:, do inscriçõo, os candidatos deverõa arre-

SP'f\tCilr os seguintes documentos:
,

OI Requcrimenlo do �i ou r�sronsoval, co.n fir-

Ta reconhecido em tabelloo_ �...i
No caso de não poder ser encontrado o pq,. por

(]llalquer moli;O: o Juiz de Menores poderó ?ut�ritrlr
o candidoto a .,� inscre'{�.r e, ne<;<;e_ cas.�, sero clIS�:�.
sado o requerimenlo. No raso do:> moe Vll:VO, o �<'9tj_rL
menta devern vir acompanhado de ccrlicloo de ,ob!l(; d�
pai do candidato. No coso de mõ� solt.ei�a, so poder?
ser aceito o requerimento se no Cartl.dao de �as�l
mento do candidato nõo r::onstor o n5'me do paI. o

coso de jutor, de),lerÓ'ser juntado o Termo?e iutelo.

ID) Cerlidão de Nascimento do co�nd,dat_o, com

firmo reconhecido em tabelião. Não seroo aceitas c6-

ias fotostótiCqs npm PLlblica For��.. .p
_ c) Certidão de Alistamento Mrllt�r d'Js que tive

ram 17 anos ou n1dis no dia 31 de dez.embro _do one

do inscriçõo_ Esse certificado ;ode ser, f�rnecldo p.�r
Iquer junta de alistamento 90 f;xerclto, ou C11-

quo
.

ão de Recrutamento, Copitahias�e Portos ou

���:c8�legocios e Agêl,as, ou ainda órgão de olis-

tame�;oAdt�s���ndóeui�C��duta, passado hó menos. d.e
seis meses pelo Delegacia de menor�s. Poro os �anJI
dotas que contarem 18 anos ou maiS, o atesta o '�'
verá ser de Bons Antecedentes e passado pelo Ins,tl
t to "Felix Pacheco" no Rio de Janeiro, ou p�los 01-

a�os conÇjêneres nos lugares onde os hou�er. Nos

focais onde, não existam teis órgãcs seró ocelt? _

Ates

tado de Conduto passado pelo autoridade .poll(l_ol d�

lugar. Recomendo-se aos condidc:.tos provldenc.larol:'
esse documento cêrco de um mes antes dos �nscrl
cões pois poderá haver demoro no .suo �bte�çoo.
-

e) Atestado dI;! Vacina ou de Imunlzaçao; Êste

atestado só tem validade por seis
�

meses. Se ,for �Jl'S
soda por médico pa.r!iCular, sua firmo devera ser re-

conh�)i��lOet�D lto�����fias de tomonMo 3 x 4, �o tip;)

comum poro carteira de ieer:ltidade, e, deverao ser

reecnie, e tirodo<; de FRENTE, sem chapeu.
.

) Aleslodo de solleiro. I::ste atestado d�ve�o ser

osso�o por dois Ofi("toiS do Marinho, do �xe�c��o. ('U
,�o Aeronóutico, ou por duas outo:�dades ludlclarros,
com firmaS reconhecidos em tobelr.oo. .

P d -o sef insd itos os candidatos noscrdos de

10 deafe�:reira de 1943 o 31 de'dez�mbro de 1,94?
.

Maiores detalhes poderão ser obtidos �� pr-�nQ
EscoJo de Aprcncli7e .. Morinheira<;, no horano ..lClmo

especificado

Vende-se
• Corre oe/ar CI.r Bat.erias- Ao.,R&_Qk\!·� ,te-

_'" rios Coml)relO �.or11 lodos pertences --'- CrS

� 1;2.000,OQ 'Rosa I'leto _ ESTREITO
,,'

...

-

', __ �(er e Holor COIl'l
. '

M

" A MODELAR" dará a Você
1 único GRANDE PRÊMIO

jamais oferecido em nossa cidade

VOLKSWAGEN SEDAN 1961

o CARRO MAI� PE�EdAf)O
00 MUNDO

e você concorre nas mesmas condiç ões aníeriere:

BASTA COMRRAR 3.000 CRUZEIROS A V!STA OU 6.000 A PRAZO

E VOCÊ RECEBERÁ UM CUPÃO

'PARA O fABULOgO

*ORTEIO· MILIONÁRIO

a1lt�ouRo

, �

IAI
v,

III PREVIDENCIA.
soe -

r') a.c� t1h<A:&- -

Na intenç_oo' de colaborar com ('mpregados e

(,�"�{�90dores, vamos continuar nosso trnb"I'�i)_ <'O

d.:'.�cntrOl'lhor do �e9ulob)ent aGe rol c.:o Pre",Ul'ncio

�""oc.;o�, Qecreto 48.9S-9-A, de 19.9.196(,. os !lrti9"S
($r:.. !X\c.do,.r interêssc de ambos os pertee:

Medialtte requjsição dos ii'lstituiçõ;::3 de prcvid _,�

r.i,� social. são cs empresas obri9crdos (I desce-ter. na

(,�\ho de pogomento de seus empregocbc;, C;uais(l'.....r

i.o('clIt.5,·cios provenientes de dividas ou r(:s!lcJ'1'iob·li.
dod(:s dos mesmos poro c-om essas iostituic:õ", ... ("rti

�
��" 2��:�10R�:r:'��)stituiÇão de contrtburcoes orreco

dedos excetueda o hipótese de recolhfmont-, ',�(' .vi
do. (i\rti90 257 qo R.G.P.S.) - Corncntorio. A I ( do
da quo I idcde de segurado e conseqüent �� cudu- . Iode
de cucisquer direitos nõo implicará em devcluco.i 1": s

contrib'_liç_Qes feitos, solvo os que torem recolbtdos
'ni ·: .... ídomenre
* � O rcsgr,te dcs cperceões imobil;ários r,�oli7.c,dos

pf'!' � ;nüituicóes de I)rev:clênc'(l socir I c ....m seus b '

"cf;c;clIios será efetuado mediante cons:'lIHli:ã" r:'m

fólho de poqomento, sem prejuizo eh seq:.lr,-, de viJo

e d- s .... �('nr"s �c�is ou uessocis que fonl'l1 estipule
dos. (Ar1"'go 28' do R.G.P.S.l

* Hco mstifuido o "Dia do Previ.:!.�n.:ia�'
cem o fim de vincular as qeroçôes sucesstv- � o U'

trcd'cõo no sentido de perfeita cornp-cer-sôo C ro

!JuC1re!ç dos finalidades da orevrdõnc:o so.nul, o

cc-nemorodo cede ano, em 24 de 10rL,i,-o, d-ito
pr:/T'_eira lei sóbre a matéria no Brasil
( \ ,t 90 499 do R.G P.S.)
� * * A reclizaçõo d3.s e);omes des+lnc d cs à conccssâc
e r. m'""'lfh::nçãl) de beneficies seeé ' preferentemente
(1' ... •••.. .,;0· o ",,«rf'-;)S esoeciuliecdes RJ"'1 perícias ". '.l

verifica.r;ã.o dç iucopooidode, cujo hrmoc';;o c ",' r

� l:çOo,l,.,cn.to, os Instituf.o,s devem permenentemcor

P'\»\l_l'<.el cm tO,dl) o terríróri;) nClc!cn(oI órnô)S J, hc
neficio. gorootida, sem!,le que isto ",ã., ..._- j, " I
pqra o Cl(('MC clínico :nicicl, Cl m"isú ... d:, h�"h .' r

médico da instij-uiçõo CJm oquêh rcqu·s'j:l. C'r'
.

,

,enda os ccnclusce� dêste por::. c�'Zib da InC,l'It .n

ção, ou não, do beneficio. (Clrt�90 209 do n. G. P. 5.)
***Nos cosas de d�.2ncos suje:to o r"'Clu ;l'J r. ";,>ul
sório, de tato cu de direito, compro\' da por C)I"'�U'I

caçôo ('u atestGdo do ol!Íoridode soni ario c lrn� r;

te o conces!>ào do aposentedoria per .nvoi·idez ill(�c
ren,.Jcró de prévia conC�SSÓ:l do ouxjlio-dc:.ença c de
i"'$pcção méCico.

Poragrófo único � No caso referido no arti" l,
o aposentadoria por involi(!ez será o uortir ri, d..J.:J
em cue hCLlver SidO vecificodo o eXistência d ,I
f'ela 'autoridade sanitário comr 2tente, desde que �'"

so.) dc.�o roinc:da com o do afastamento do Irob I�
�(,r perle do �;.gL·rcdo, ali o partir da dnto em ';"
�e verificar o af,_storr'8nto, (Artigo.-:18 do R G,P.S
Comer,;tório; É o caso do segurado acometido de IÚ!lra
ou outra moléstia comprovadamente contagio�o, que
"briguem o seu isolamento com (I fim de cvitor o c:-n

tóSio.
. PREVENCfi..O DE ACIDEp.lTES E DA l-liGliNE
DO TRABALH'O.
Todo empregador é obrigado o proporciono r a seus

cl1'\pregodos o móx :ma segurança to higiene no trQ
bolho, zelando pelo cumprimento dos dispositivos le
gois o respcit;), protegendo-os especialmente, C)llho
os imp.rudêncios que pOSsorn resultar do exercício' hol
bituoJ do profissão. (Art. 77 Dec. Lei 7.036, de 10
11. 44.)

Os zmpregodores expedirão instrucõeo; "'sp'-

'Ois aos seus elT'pregodos, e titul(' de "ercterl" d(

viço" .. que f.stes estarão obr_igodos o ./cumprir risoro
.�"""""er:te, poro fiel observáncia dos dlSDosições 1· 1 I

12ferenles 6 j;'"evençõo contra ocidentes dr trab' ,:,
§ 1° A recusa por porte do empregado em <.;1

meter-se 6s instrucões o que se refere o' oresent
tino, r('n�.titui ins..Jborqinação poro os efeitos d J I

gislcçõo em vigor.
§ 20 Em nenhum caso o 2mpregodor

justificnr o inobservância dos preceitos' de pr"vp.nrr
ele .C'cidentes e higiene do trabalho, com o rI'CU<;

f'mrregod(" .?m 00 mesmo sujeitar-se, - (Artigo
d-:. Dec Lei 7_036, de 10.11.44) \
*. *Recusando-se o oc;dentodo o submet:?r-se "'0 n

ces"o�io trotamento médico, ou foxendo-o d'!s'di')sa
r'rnte, o responsabilidade do en"pregador fõc.:tlâ Ir
n:oi.todo às conseqüências imediatas do oc,rf"'n'(',
não se estenderá às suas ogrovacães ou co'moli a

cõe.s (Artigo 13 do Dec. Le,i no. 7.036, de 10.11

1944)Parág"j.ofo único. _ Poro o efeito d .... disp"st
no disposto no presente artigo, o empr�90aor com

"icorá sempre à autoridade judiciária -:o"'p.::t�nt
poro o devido verificação, o recuso do llcidp.ntoclo
submeter-se no tr(ltC!rnento méo'co, indic:1do Ou o !ou

negligência no observ5ncio do mcsmo. (Art:')o a

""(I).

Centro Acadêmico VIII de Setembro
COMUNICAÇM

o Centro Ac..-dÓiT'ico VIII de SetelTbr� do Fo
ruldode de Fit(\sofiO, Ciências e Letras do Universi
dade C.2 Santa Cotorina, cOrYlUnico qUt� llch'.:im-se a

bertos os inscricões poro o Curso Prep,,�otori05 ccs

Exomr." Vestibulares, o qual terá início ri:.l 2 de ia
,ciro próximo. As inscrições poderão ser feitos ":::1

!,c-:retnria da Faculdade, Cidade Universltario, n., ho
·á�.(' das 8 às 1 J hortls, diariamente.

P.FPRESENTANTE VfKDEDOR
Grnnrle FmDrêso inr!,.<;tri-I fnrrnf'r:ê.ll'Ul n",ces

sit" de vE'ndedore� floro Flol'ií'l1c1prJ'S e Sul cotorrTlf.!rr
se, [x;'le"e ;nstrLlrôo secundória ou e<!uivalente. Nã..,
se e)(;'le fI�ótóca do rl1mo Ordenado, comissÕp.s � prê.
mi')s <;I'''''''riores a 30 mil cruzeiro� mensoõ- Cortas
crom re(.. rê'nr:ios e fotnqrofio a .esta redacão, oro Sr.
Divino Moriot nesta Redaçõo

Prefeitura Municipal de Florianópolis

MODIFICACÃO NO COLEGIADO DA PR!:'flOE
CIA SOCAL

.

Notícias de Brasília informam que ct6 .l

desta semana, deverão ser nomeados QS nJ\,'S re

sentantes do GovÊrno nos cole'Jiodas do ?'·('VLl".
SC'cial. Tcol /T' =dido nõo foi tomado antes, tl",j
vista as dificuldades � Jrgidas que chegar'_;rn
tor movimento no PTB centro O miristr .... ri.., r
lho, Snr. Franco Montare. Uma vez que as m.

'jó foram ultrapassados, foce o acôrdo ente" ,)

dE'nte Jr60 Ç.;oulort, primeiro mi:1istr� e til'll,
Posta do Trabalho. acr.ed�tomos oue os 2;:' "c'

presentantrç; do Govêrne jó estõo p<;c,�lh
seÇlundo entendimento, .cIivid:do entre PT �

o PDC.

NOTA DA-ASSOCIAÇÃO COMERCIA
A As.;:ociacão ConWl'ciaJ de Florirn,',;}()lis, co

ca que o Prefeito Waldemar Vieira dC.�9a('hou
Vl'lmente o memOl'!)ndllm encnminhndo POl' ;rqllel
Ur:adf' de clas�e, sobre o fttncionnlllf'nto {h� ('

llln'('jrtis no período natalino.

Cidede Universitória, Fpolis, 12/61 o E C R E T O N." 1 4 4

Carlos Humberto Corrêa, Presidente

O Prefeito Municiaol de Florianópolis, no

u'so de suas atribuições,
DECRETA,

Art. 1 l)
_ Fico estabelecido o seguinte horário poro

('�' ""�as d'" ..-,....,....,.;'r:� que vendem artigos de
NATAL e ANO NOVO,
Dia 1.5 - das S 6s 12 e das 14 às 22 horas
f)ia 16 - das 8 às 12 e dos 14 6s 22 horas
Dio 18 à :?� dos 8 6s 12 e dos 14 às.22 horas
Oio 24 à 25 - domingo e feriado
Dia 26 à 30 - Horário-normal.

Art 2_0 - F�te decreto entrará em vigor no dota do
suo ntrhlicoc;ão, revogados os disposiçõe. em

contrário.

QUE U·CI·LI·DA·DE L .•

9 de dezembro de 1961_
WAlDEMAR VIEIRA
Prefeito Muniicpol

ATEN(ÃO. ATFtfUO RESERVISTAS
Do dia 9 a • v de Dezembro, uDt' .• Dú RESER

VISTf-", serão aceitos oprésentações Voluntórias dos
Reservistas. de menos de 46 anos de idade em todos
ras dêste Estado. Poderão se apresentar, também, vo
as Quorteis, Delegacias de Recrutamentos ou Prefeitu

luntariamente, os Ofici(lis R/2 f' Aspirantes o Ofici\ll
da Reserva.

No município de Florionópofls, as apresentocões
poderão ser feitos no 14.0 B.C. ou na 16.Cl C.R., ona,?
p<;tõo instalados gostos de opresenteção, desde o d'o
,�9 do carrc(- .. mês,
'�

., ,

Andreli"'o Natividade do ·Cost·o
.

Cap. Chéfe da 16.Cl C.R.

CONSORCIO

TAC
CRU7.FIRO 00 StJl.

AGJ::NC1A
Rn Feli.! ScHid�2'
ftn!S2l11ealBlI

mmIIlÍl'llLlS .. S.t.

ElIJAMH' E

� SOlUC�oJ pOJO c seu PROllllEMII pSla

no CRUZEIRO II PRAZO.. do. CONSORCIO
ThCCRU7E!RO DO SUL
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Dia _ 16 - Sábado - Solrée Formatura Es-
cola Tec. Comercio São Marcos -"

Dia - 17 ........ Domingo - encontro dos Broti
nhos com Hi-P

.

Dia - 19 - Terço Feiro _" Cinema - âste

Sargento é de Morre
Dia _ 21 - Quinto Feira - Bingo do' Clube

Doze pró Construção da Novo Séde - Um belíssimo
AUTOMÓVEL DAUPHINE ZERO KM E OUTROS
MAGNIFICOS ?REMIOS. ,

23 _ Scoodc - Soirée lnfonto-Lvenll coe- cã's

trtbulçõc de prémios
D;o - 25 - Segundo Feira - Sotrée de Na-

tal - Escolho do "Glamour-Girl" \

Dia - 26 - Terço Feira - Cinema - Escc
panda do Inferne

Dia - 31 .- Domingo - Baile de Gala
"REVELION"

Si Você, Chefe de famíliu
penso nos presentes para o natal ENTÃO

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE

DI.BOLDEMU O.
.DEMEHEZES

Inílicador Profissional'
� ormado pela Escol.. c

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa - Da

Naternldadc Clara rses

bnum - Da MaterDidade
Mãe-Pobre.

EspeCialidade: DVENÇAS
).E SENHORAS - PARTe. \

___ ClRURGIA.

consutta: Maternidade
cnnuele Dutra, pela
Ilha.
Residência: asteves Ju

r'lO!·. �2 - 'Te!.: 2�:l�

Dra. EVA B. S.
BICHLER
.r.a. E LJ I C A

('LJN/C.A DE CR/A.NCAS
E CR/ANÇI..S

atende dtárlamente:
U:l,S 14,00 às 18.00 horas

consultor.c- Rua cei.
1'€(;ro [.emoro, 1553

- E"tT'elt<l -

Um presente que não quebro, nõc desvalorizo, ========"
não estrago .

Um present-e que codc dia vc'e mais:
UM LOTE DE TERRENO

Um presente que pode vir a ser a garantia do
seu futuro
_ entrudo apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diariamente, ne

ÁYenida do Jardim Atlântico,
com o sr, Luiz: Schweidson.

IMPORTANTE: CONSlRUÇÕES
As pessoas que pódem obre. Empréstimo dos

Autarquias ou Cajxa Econômica, terão facili
dades de obter, mediante prévia combinação,
prontcrneote, O títudo de propriedade defini.

tiva. afim fe r-o-erem iniciar o construção.

Instituto de Educação e Colégio Es
tadual "Dias Velho"

EDITAL
De ordem do Sr. Diretor comunico aos interes

sados para o edital abaixo relacionado referente ao

nna letivo. de 1 ��iEM8RO DE 1961
MATRICULAS

CURSO GINASIAL
HORA: - 8,00 as 11,00 horas

-, 14j� .11,00 �,o-

ros. r-
Oia 18 - 12 - 1961 .4° Série5 ..

Dia 19 - 12 - 1961 . 3.° Séries
Dia 20 _ 12 - 1961 2°Sér:cs
Dia 21 - 12 - 1961 1° Séries

CURSO COLEGIAL
DIAS: - 18 e 19 às 18,00 horos.

1 9 o 2 .

EXAME DE COMPLEMENTAÇÁO
]/'-!SCRIÇÁO: - 24 a 30 Ge ja,�e!!'"
INICIO DAS PROVAS: - 5 dc fevereir;) as

14,00 !1Clas.
!XAMES DE t�OCA ESPECIAl;:. (2a CHA'·:\ADA)

Roolização dos Exames de 5 à IOde téverciro.
EXAMES DE 2" ;PCCA

IJ\lSCRIÇÃO: - de 5 a IOde fevereirc
IN�C!O DAS PROVAS:�- 12 de f€vcreir"
EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO NO'IMAL

f'IICIO DAS PROVAS: - 19 d� fever,eiro
Tí�Àf'lSFER�NCIAS: - 20 à 26 de fevereiro.
tNlCIO DAS AULAS: - la de marçu

oe�.: - No ato \:10 matrfcuL.' opre'sentaçã0
do caderneta.
250.00.

Cursa Colegi,:,1 : Cr$ 400,0"
Florianâpolis. 11 de dezell,:)r·:''de 19ó1.
Walfy Bcrnardini 3ccrl."fCo';",

------

1.' DELEGACIA DE ENSINO
PAGA�ENTO NA 1.a DELEGACIA DE ENSINO

O pagamento dos senhores professôres ap.:sen·
ta cios que recebem seus vencimentos nesta repart!çJJ
sera etetuado nos dias 19 e 20 do corrente, e d05 pr,)
fessôres em exe�cicio nos dias ::1 e 22.

Florianópolis, 11 d2 novembro de 1961
Nair Haberbech

pi Çondido Abdon Goulart
Delegado de E.,sino.

-----

SÓCIO _; 250.000,00
Necessito com ° capital acima.
Falar com Olegório neste Jornal

QUANDO E' MESMO BARATO
AS MULTIDÕES ACORREM

3,. Hélio Freilas
Medíeo da Materm
-dade Ccnnela Dutra
IJLJ.t:N';:A� LJ.I!. '3EN�lú.tt...�

PAR1IJS - VIR ...RGIA
(,'L,/N1CA tiA:tr.41

01w."S !:W'L(,� -

Eletro·cougulc:ção
Consultório: - Rua víctor
Meíreles. 24 _ tias 4 às 6 11s
rtesídênctu - Rua Santos
Saraiva. 470 - êsn cito.
F'OI''::: - 23-22 e 6J<:67.

TELHAS.' TIJOLOS .

CAL E AREJA
IRM AOS BiTENCüURI
c ... ,� 8AOAAÓ
""'TlOC OIPO�'IC ""''''''A''''

Dr. Walmor Zomer
Garcia

,)\pl(''''�Laa" pekt Faculda(tt

N(tC�l)lIal etc Med'icina da
I.mlvcrliidade do 8'ra.�lI

.ri;'!; h.ter;,o POt concur,sll da

Malc,nldõl,de.-EscJla. (S :rv!

,<u uu l:'.ftlI. ucta vw ,n,u.

ur�ue,s LImai. Ex lnto:r"v

ou .:..t:ll·V1Çu ue Gll'urgu. uu

'j �spna! l.NY E.T.C. 'lO ttlto

Ih:: J)'lflClrv. h'l�jlco do nu ... ·

pltal oe: Ca'.'ldade c a.

M!1Lero1darlt: Dr. Cano!)

t'AR]'US - OP";R.AÇOl'.il
UL)t:l�VL\S DE _.ENHORAS
- 1''1._'<'1'0 <;1-;(;2 DOJi 'JJelO
mCt ..·:;Q psiCJ-;Jro/ilatfcQ

Consulto:1u: Rua Joãr- Pin'
tOI •. lú - â ...s IQ.w iu

;v,uu 'IOras. A�il'l,je .:on,

hurn,s n:urcaja,s. 'Tele1oI..f,
30:!5 - Rel:!jd�ncia: 1t!l�
Oefif:nll fill.l·.m,�C·J:1; n. 101

ilR. SAMUEL FONSECA
::IRURGIÃO·DENTISTA

Preparo de cavidades. pela alto velocidade.
BORDEN AIROTOR 5. S. WHITE

Kodiologia Dentário
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO·FACIAL
Consultório: RUi) Jerônimo Coelha 16 -

I ° andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcad••

. �UNI(A SANtA (ATARliU
Ciíni(,ói Geri')

j' N"P/(l'.l'lí" �p';nal\

'r-acauienec ;:l!'t. '!let.oOIOQ'H' coo! ,.r.r.Utlll.

InlullDMeraPla - ClI.rt'lozolc,rapl. ._ acnorer ..p'. f

P'·;:lJt�·lf,t,h
rn-ecao 1l0� !'IlIQulatru _

Da. Jose TAVARES lRACllMA
-'ti. ,�"\I" 11,,�f'·JtI.:.U; t\NLJk.-'UJ.

'CN:;t.:L1 ....... Oa.< 11\ Ao.!. 18 ncr ...

I:-:ldl'rpc" I\Vl'nU18 !V�,\urQ Ra.Jno� <1"..

,1-'1'10.11 IÜehwa Luzi - Fom.3',·I)1'
----_ .._-._._--------

.

.

DR. L .l\ U R C
C Ln ica

DAURA
G e r a I

":'-MIl:DICO--
I E�l.le('ia'it'a �m n.olestla ('iC Se!·t1Oras e vias url
I'''\''ia". Cura'rc.rl\�aJ das jnrecc�õe3 agudas e crõ·
ni,��s. do �\)ure;h(. <>'C11!tO-Ul'llló,.lo em a.mbos os

"l'xO .... lJol'n��� do apul'iHllo Dil;'esttvo e do slate·

1 I\t':��:"� ��l��I��!'li�'�h��lr�:�:l!���l��I��,'�
I lY UTld ...·. (e"q. da F.lIa ':OltO Pjn�;») • Fône: 3246
I Rrsidf'ncia: Rua Lft,,;erdu Coutinho, 11.° 13. (Chã-

.

I
I

�nra do Espar.haJ - Fonli': 3248.

CÂNCER E 1l0ENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Assistente da Faculdade de Medicina e

Universidode de.. °nraná
llXAMENTOS DA PELE _ DEPILAÇÕES
CONSULTARÁ DURANTE O MÉS DE JANEIRO

EM FLORIANÓPOLIS
Rua Trajano, 29 - 1.° andar

-----.'.

DtPARTAMENTO DE SAUDE PUBLlCÀ
PLANTÕES DE FARMACIA

MES DE NOVEMBRO
23' - Sabado (tarde)
24 - Domill{;O
25 _ Segunda feira (Natal)
30 - Sábado (tarde)
31 _ Domingo

Fármacill C;\tarinentie
Fáj'maciél Catarinentie
Farmacii:l Nuturlltl.

Farmaeia Vitória
Farmaci� Vitófin

'
TI'l\]anG
T!'Rjano

O'RESTURANTE DA JURERÊ NA PRAIA DO FORTE SERA
IKAUGURADO ...

RUa
RUa
RlIa Tn!jano
Praça 15 de Novembro

Pl'aça 15 d(;l Novembro

, -x--

• CIRCULOU na Llntlaca.p

.' �r��' H�r!���,:�,��:���.i�����-
• dente do Banco Naclcnat

• do Paraná e Santa cutan-

, ��. !d:�b�;c��!���L�:d�!l��
, e Dr. Armando x.un.

,

��� :õu,a ������ial�.arcarâ o O DEPUTADO Federal,
::í��ri::�:�:�IU� aS�:I:!�:�'

O acadêmico de Direito Ruth Luz, admiraram as'
��::tel �o��:���' fi��oena:�� �711�it��f��!:a: ;::t::�::s.
Pastor, .t= uma ccnrcrên- te do Qucrêucia. Elc, via.'
etn C!'1 alcmilo sobre a ,'i. ·jarâ. hoje, parn PÔrt., Ale,
���:��c�oct�:�ri���i��em::� f:e6;�o seu luxuoso Impa.,

OS .JQYENS Carlos e Curitiba. O [ovem cstudan- •
• Gilberto Itenanx, filhos do le no Paraná, fez um curso ,QUEM SERA' a bonita e,-. casal. 11111tlslrlal Carlos ��IOale;��: e I=:!n::pa:�� .:�eg:nt��u:;'lO�: �:ero�:ce::••• !�U7f::�a:d)CIlJ::�I�;:�ti����. qualquer Ijnlverstdnde 110 dar de Plcrlanópolls? _ •
• :�:�II���a�:�lt(I�: ��ri!��b�:o:' ���:il�IOSg���Q:r��:II��:mf:: ::�·Li��:%�á d: :��e:a Jes�:,• dias estarão cm ferias na, Ilha. Parabells.. mulher cetartnenso. no.
" rC!:iidillci_adCx_!>CII!:i pais. -x- próximo mesxd_efevereiro.QUARTA FEIRA. no V

• OS MORADORES du D. Naval, o Prefeito .de I';STOU FAZI�Nno todu o'
"ctiacára d o Espnr�la 'rtjucas, Dr. Nilton Oimger possível para realizar o.

: '�s:�raç��U�I:O�at�� �:- �P:;��:u A1�Oerto C�:la��a�� �:I�I�:�U::�C.i,:��:I�l �::�:�.
,

quela simpática zona re- lho Armando, um cheque rrçãq de quem deve, nao'
stdencial. Na esquina da de cem 11111 cruzeiros, para será passivei fazer nada••• ���e�d�·��u��:��i��l��a�·��l ����:l�n:::gea:c�c��t:�. a�o�= AS GINASI:N�S do CCJ.• uma "est-éla"; rua Melo pa-eceram: Comandante estarão em festas amanhã.

• Alvim. com Martfnhc oe- Marcelo Bandeira Maia, da no Lira T. C .. Ontem, te-.
• Jâal��re UC�e '-'�:���'. A�O�:� =:s;O��ll:aMilit���l����a:�� cebe-am �sx diplomas.

•
• cerâ dia 21. Bõa Idéia. ��ll�a��eLar�oR���: �.C�� da������:�al�:tan::�: ;!=.
: HOJE, no Querência r-i- CeI. Sylvlo Pinto da Luz. to de Souza, do jornal df I

• lr:::·l):iO���r:V:�:llll ��:g��ll:� Tijucas, escolherá sua

Jotnvtue.
_ x _

•

f tar dc despedida da Reut. Garota Radar. Quem sera? O QUERENCIA palace'
-x- -x- Hotel, em preparativos pa,.'

� NO PRO'XIMO mês de O SR. GERALDO Wetzel c',',u.,·o·Rem'osCIllOll,',·"'"J.á,, Ind,,·'JI janeiro. será inaugurado n Secretário da Fazellda, re· .. ..

Restalr'llnte do Balneari:) cebeu ont.cm, m.uitos eum· mesa�. E' prováve.l que fal-'• <la Jurerê, nu Praia (lO priment.os pelo "niver". A· tem apenas tres para en.,• Forte. O Dr. Adel'bal Ra- proveito para os meus. cerrar. 4

_____a � �_1

Terreno na Praia I
I DUNLOP

I

VENDE-SE II �U��PR!r��e: ri!;
Vende.se ótimo terreno I BICICLETAS - Tele-

de praia medindo 12.00 x doon�:I:e�!! M:f!U��4
20.00 m. localizado na praia
de Itagunçu. Situação pri·
viicglada. Rua com agua e

/(lIZ. Prc.ço: crS 150.000,00 a

\·i"la.
.

Tratar com TuBo Caval-I�
I
I .

: .� �.
.1>. · •. - ....... 11 �
I .,..,..
I .

I
,

, "

G3STA DF CHÉ? I
ENTÃO PECA �UÉ ZIT' I

lazzi, telefone 2279.
------------------

cartazes�o� .dia
-CENTRO -

Cine :iÃiI JOSE
-BA'PIIlS

Cine GLÓB!A
I lESTREITO). .. fone 6252

Ai:! 8 hs.

David Ladd • DOllald Crlsp
� em -

UM SONHO Il\o1POSSIVEL
- CinemaScope-Tecnlcolor -

Cens.: até 14 anos

E'ONE: 3U�6
as 3 c ti,. lH!r:l.�

Jack Pallancc - Maria FelLr -

Pedro Afmendal'lz - em

FLOJt Ol� MAIO

-Mel'lscope-
• (Cens.: até 10 ano�)

Cine RITl. Cine IMPÉBIO
ll!l�r.KF.l'.1'O} F�Jl .. ; ....2�6

As 8 115.as 5 e ti hs.

Helmuth Schneider - Anita Gutwell
-em-

DOIS MARUJOS NO TIROL
- AgfaColor -

- Cens.: até 5 anos

Paul - Burke - Alllson Hayes
- em

DOMINADA PELO DEl\JONIO
Censura: - s.t,é 18 anos.

Cille HOXY Cine UJÁ (S. José)
, As 811s.

Carequinha � Fred _ Sônia Mamede

FONE: 34db
às 8 horas)

•

EH Wallach - RIObCI'(. Keith I
Warner Anderson - em

. O SAnlCO SELV/\GEi\l O PALHAÇO QUE ;1
Censura: - até 14 11nÓs.

- Cens.: até 14 anos

Cine São José -- amanhã:

O pliUlIUO noturno será efetúado pelas farmicias Sto. Antõnio, Noturna
vlt.ória.

o plantão diurno com preen.:!�do entre 12. e 12.30 . hOm,s será efetuado pelas
fa'míúdas Vitória e Centr fI,1.

24 - Domingo
25 - !'egulldn r�h'a (Natal)
31 - Thlmlut-:o

o segredo do propaganda está na suo hone<;t;·
dade. Quondo o foto anunciado corr-esponcc mesmo

em realidode, então o Sl1cessa estó assegurado.
t o coso da tõõ falada Grutioho. A Grut;nho f.JUC

tem o slogan, simpótico, d� ter sido criado paro ser

vir o povo. O povo, que, mais do que nun::o preciso
fozoer economia. Precisa poupar para podu sobrevi
ver nessa more de altas, maré de i!;1flação.

. Ontem tivemos ocosiõo de ver o Grutinho SUpN·

superlotado de povo. Povo que ali ocorrere, come

sempre o tem feito, para os suas compras d� natal.
Uma verdadeiro multidão

Observando o freguezia, observando os preçc,s
(realmente baratos), observando a boa vontade C'Jm

ue as balconistas a'Gndiom, ma'is acentuado se t0r

nau a nosso confiança' na propaganda Mas na Dr\,)

pggonda que traduz verdades.

�;;,/.;k', . "�_;),, -;.úi;-itI, ·,,,,,*,�"';,,ú,,.�,l;��Ltiiftjl�!!!::!:::���:!:=�':=_==:'-__"':J��:::._��::����.:!!!!..:::�"'::�!::�!��::=:.::::�:._.:::=

ESTREITO
FR�'l1laci;J do Canto
Fãrmacill 1nrllalla

Farmâciá Ca.'aJ'inen�e

RUa Pedro Demoro
Rua 24 de Maia�
Rua petl!'o Dell1,ol'o

- .-_---__
-------

ItUttOl'!l5'.tçõ,O deste

O ')l:.lntão notu!'l1O sel'á e fetuad.o pelas fUl'mft('ia:; dt' CanbO, Indlr.ll11 e Ca�

A 1))'(>sen!(' tabela
D('·pnl'ttu�llet1to.

não llG iera seI', alterada sem pd� via
,
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Honenagem PÓstuma Dos Alunos Oficiais da
te Aviador Durval Pinto Triandade

Escreveu: Aluno Oficial PEDRO BERNARDINO
uva e engalanada. Data magna e ambicionada pelos jo
vens alunos-oficiais de Trindade. O céu ecbrtu-se, paula
tinamente, com um manto azulado para receber os Ases
da Aviação Brasileira,

-

28 de Novembro de 1961. Manhã chuvosa, porém, fes
No quartel general da Policia Militar o Exmo. Sr. CeL

Antônio de La:'s Ribas, Comandante Geral, recep-rona
sua Exüln. Governador do Estado e as altas autoridades
sediadas nesta Capital para as solenidades de Entrega de>
Espadim; aos Alunos do Curso de Formação de Oficiais,

PAISAGEM SONORA
Ortvcldo dos Santos

AJUDE A OFENSIVA CONTRA O CÂNCER
ROTEIR·O

1 - Renato Guimarões gravou em sêlo Chen
recler a guarônio "Teus Olhinhbs" e a rock "Hev
"Hev Sbertf+".

2 - Lúcio Alves no praça com TIO SAM, .. BA.
microssuko Philips, sob o direção musical de Montei
ro de Souza. Uma dúzia de botidissimas rnelodlos
ncrte-omericanos em rítmo de sambo, com versos
adaptados: Sem Cessar (AlI The Way - Tôdo A Ma
neira). A Sobrinho Do Judite (On The Sunny Side Ot
TI-,_� Streer - No Lado Ensolcrodo Do Rua), Murmu
rando ((Whisp�ring), Coisas Que Lembram Você
(These Foolish Things - Est!!IS Coisas Tolas), Magia
(l t's Mogic), Imaginação (Aj;nang My Souvenirs -

Entre Minhas Lembranças), Tudo Acontece ComigrJ
'(Everything Happens To Me), Ccnçõ., Do Mula (Swío
ging On A Stor), Sê Penso Em Você (Y Only Hcve
Eyes For Vou - Sórnente Tenho Olhos Poro Você),
Fim De Semana (In A Little Spcn!s , Town -'Numa
Pequena Cidade Espanhola), Boneco De Papel (Pcper

•

Dclll e Sábado A Noite (Saturday Night),
, 3 � "Conselho" e "Sigas Sorrindo" do "co ..

mum" de José Lop-es, colaboram no "pé-de-meia" do
contar do Chootecler.

4 - ÓTIMO PARA DANÇAR apresenta Trum
pet Boy numa seleção de quatorze músicas que, acor
dando com o denominaçõo do L. P., nõo deixam de
interessar cs festeiros. Entre outros faixas lá estão
"Greenfields (Campos Verdes), Why? (Por Quê?), NE
ver On Sundoy (Nunca Aos Domingos) e The Grecn
Leeves Of Summer (As Folhas Verdes Do Verão).

5 - Retornam 00 mundo dos discos Palmeira e

Biú, dupla dos mais festejadas pelo público' sertanejo.
O boiõo "Continha Do Coração", de G. Hemirztrs,
versão de Romeu Nunes, e o rasqueado de Palmeira
"Decisõo Cruel", foram as músicos escolhidos poro a

volto aos discos do duplo. Palmeiro é o Diretor�Artís
tico da Chantecler; seu verdadeiro nome é Diogo
Mulero.

6 - Brevemente o primeiro 33 1/3 rpm. de
Eduardo Araújo paro a Philips: O GAROTO DO ROCK

7 - "Quando A Saudade Apertar, de Ath<?yde
J�io e Oswaldo Aude, e "Eu E Você", de Joaquim
Gustavo, integram o há pouco produzido 78 rpm, na
Chantecler de Edith Veiga,

8 - Os maravilhosos Violinos Mágicos de Hel
mut Zocharias em outro lançamento do Companhia
Brasileira de Discos, para a Polydor, nos oferecem o

conjunto orquestral em estilo de "jazz", com os ar

ranjos inesquecíveis do regente alemão. A VIOLlN
SINGS, entre outros páginas, reserva estas aos aman

tes dos coisas de vaiar: The Green Leeves Of Summer
(As Folhas Verdes Do Verão), Kolinka e "II Nostro
Concerto (O Nosso Concerto). i,;�

9 :_ Cacoef\e e jalopa são dois ritmos mode�no�l'
que o pianista Heriberto Murara apresentará num

micro Odeon.

�� P �,�!� �a� �a�,�.e��çãO e con,..,.ção de painéiS
�m todo o Estado
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1\' I DIA () (SA�������Ee��c��Clas Uar- \

��:-�e:c�A�eA�� _ Soil'é� de Formatu

l'fl dos Têcnicos em ContabIlidade d� 1.961,

du Escola Têcnlca de Comercio ·'Senr.a Pe-

DEZEMBRO

DI-\. 17 (DOMINGO) - 10 ilO,·':;'·' el[;jç�') da

Diretoria �

DlA 21 (QUINTA FEIRA) - Soirêe de FOI'

matura dos Quartanistas d.l Escola Tér_nlr

1e Comércio "Senna Pereira"

DIA 31 (DOMINGO) - Reve!llon de S'

11lvestre (Solrêe Chie),

NOTA: Reserva de mesas nft s�rretaria �'
Clube, Solicita-se a apre�enbra

da Carteira Sacia! c do talao·-de.

mês corrente.
AproveItandO o enseja a bil'etori'l_ t1

Clube Recreativo 6 de Janeiro, apres,er,ta
'

� v, S. e Exma, Famllla os melhore3 votos d ,

Fel!z Natal
e próspero

Ano Novo

reira".

Tudo era festa, ategrla, satisfação, sorrisos .. O [ú
brlo era geral!

Entre os convIdados de honra divisamos o Tenente
coronel AvIadur Marcelo Bandeira Maia, Comàndante do

Destacamento de Base Aéreâ de Florianópolis. Com um

sorriso êle comunicou ao Comandante Geral que a E;;

quadrilha da Fumaça iria homenagear Os Alunas com'

suas evoluções sôbre o Quartel General da Polícia Mili

tar.
Nove hoj-as. As sotentdades previstas tiveram seu ir.i

cio, Do Aeropôrtc da Base nérea Ievãntaram quabro "gt
gantes do ar" sob o Comanda do Capitão-Aviador Alaor

-omamos guarda :lt� o momento que-regrt ssustcs para (

o,:"n' I:' L'. ,j� ',\),,�a ía.mna. l; ;.,,� ela que ;J.'!,1saV;\ v.e

telhe! ('Jm (,ll-�r:;l. \"',,, recebe r:'Jm os ccr!l.t;(l�" compun-
.

Federação das Asi()cições Rurais do
Eslado de Sarda Calarina

Assembléia·Geial Ordillária 1,a e 2,'
Convocações
EDITAL

1.0 e 2,° C01'IVOCA(jAU
De ccôrdo com o Art. 27, dos tntctutos, sõocon

vocodos os senhores Membros do Assembléia Geral
Ordinária da Federação dos Associações Rurais do

Estado de Santo Catarina a 5-3 reunirem nesta Ccpl
tal, poro a 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
Deliberativo.

3.
.

Discutir e resolver sóbre quaisquer assun

tos de interêsse da Federoçõo ou do Classe,
dentro do' Lei 'E dos Estatutos.

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

horas, no séde próor!c do FARESC, na Avenida I rineu
Bornhausen s/n., nesta Ccpttol, entendo-se que, cuso

não haja número, o Assembléia se realizará, em se

gundo e último convocação, no dia 17, às mesmos

horas e no mesmo loco 1,

Florianópolis, 11 de dezembro de 1961.
Clodorico Moreira

Presidente

-------=--=----=--�-

COLUNA
CATÓLICA

Igreja e

Capitctlismo'
Acerca de um n�ês o Popa João XXIII, em alo

cução cujo resumo os o�'encios telegráficas incumbi�
rom-se de difundir por t,)do o orbe, proporcionou ao

mundo católico e não cntólico, aos crentes e os des- �

crentes um resumo de Encíclicas Social comemorativa
do setuagésimo oniversório de RERUM NOVARUM,
A proposita do admirável discurso de Sua Santidade,
o escritor Tristão de Athayde bordo oportunis con.cei
tos dignos de reprodução por estas colunas. Desde ..

1956 versamos aqui o economico com a preocupação
do social, da humano, do pessoa em sumo. Não de
fendemos interesses potticularistos 'e sim, sempre, o

interesse coletivo. Prov(l'velmente tenhamos errada,
cometido equivocas, nunca, todavia, com o intuito de
favorecer este ou aquele grupo economico, por pode
roso que fosse. Odebecemos, apenas, à nossa cons

ciencia profissional. O leitor assíduo deve ter obser
vado que nossa posiçõo não é, propriamente, de ape-

go 00 capitalismo. Trata-se 8e um regíme em deca
dencia e cujo auge foi c Iconçado pelos Estados Uni
dos. Cumpre não confundi .10, contudo, com democra
cia. Nem com o perman( ncio ou aUSlencio de liberda�

de, os Quatro Liberdade:; de Roosevelt, Pode, é evi

dente, haver liberdade e democracia, conjugados, sem
capitalismo. E sem socialismo igualmente.

'

Ao parecer daquele publicista católico o pronun
ciamento de João XXlIl no dia 14 de maio veio repor
as coisas no se� lugar, isl'o é,. ressaltou a superem1-
nencia da Igreja em face do espírito de divisão e de
luta temporal, que amecça lançar o mundo de novo

num Armagedon mais -::fltasfrofico que ·os conflitos
belicos de 1914 e 1939. Ao aludir ao tempo, espe
cialmente a Idade Médi:l, em que a Igreja pareceu
confundir-se com o pod'�r temporal nas suas lutos

'com o Império ou no cheque de facções, saliento

que, no presente, o suo independencio é maior que
outrora. Por isso mesmo )()de folar com mais superio-

ridade, com serenidade c( m autoridade, Essa supe
rer:ninenc;a nõo é isolç-rrento farisaico, mas a forma
mais perfeito do p�rtici')(lção. Ao colocar-se acima

das paixões e querelas tf!mporais e portidarias, nã�
deixo a Igréja de descer '10S probl�;"as mais concre

tos e positivos do nosso século, O Papo - assevera

Tristõo de Athoyde - enumero-os na ordem em que
serõo trotados no futura enciclica: "Antes de tudo
oe precisamente os que dizem respeito às relações en

tre o iniciativa privada e o intervençõo dos poderes
públicos no domínio economico; em seguido, o cons

tante mutiplicaçõo dos formos de associação, nas.di
versas manifestações do vida; o remunef(')ção do tra-

'baJllo; os exig&ncios dn iustiço nos estrutures do
produção e a grave que�tJo do propriedade privado".

Como. problemas tipicos surgidos depois do Re·
RUM NOVARUM, que c.onstituirão aspecto caracl'Q"

------

ristico do novo d0cumento do Vaticano, o P�p� e

numera o do agricultura em face da industn�hza
ção universal do sociedade contemporanea; uma

das maiores exigéncias da justiça é justamente -:
diz João XXI! _ restabelecer o equil�brio econômI

co e social entre os dois setores da sociedade huma

no o industrial e o agrícola, Essa é o grande questão
da atualidade no Brasil oe em toda a América Latina,

que o exemplo de Cuba veio tornar ainda mais 09u-
po e vivo. Nõo é mais possível adia-lo. O outro pro·'
blema é o da sub�desenvo!vimentà, o contraste en

tre nações superdesenvolvida� e nações onde é en-

demico "O estado de indigencla no qual debat�n;-se

milhões e milhões de seres humanos".
Esse é o problema da epoco moderna, afirma

Sua Santidade,
Col:1e ponderar e recordar que a Papo Pio XI;

sUO não menos famosa "Quodra�éssimo Anna", que
e� 15 de maio de 1931 assinalava exatamente o 40°

. ... _

aniversario da "Rerum Novarum" e daí o seu nome

F
'

I I I I Iem lot;m, pond..ovo, "Solto aos olhos de todos, em rança nega�se a ln egrar o a men e
pdme;,o lugo" que em nossos tempos não só se O·

suas fílJç'a·s' ,1·n�,I,'.�.atesa ·Otl'denlalcumulGm riquezas 'senão que também- se acumulam Vr·
d.comunal e tironica potência econômico em mão

dO uns paucos, que a maior porte das vezes não são PARIS, 13 - A Fronça informou, hoje, o seus

dDnos e sim custodias e administradores de uma ri- aliados, ocidentois, que se mantéM firme em suo ne-

queza em deposito, que manejam por sua livre von- gotivo de integrar totalmente suas fôrças na Alionça
tode e arbitrio".

de Defeso Noc;.ional Ocidental.

"D0minio _ diz 'Pio XI _ exercido da manei- A revelação do posição froncesa foi formuloda

TO mais tiranica por aqueles que, tendo em mãps o pelo primeillG-ministro Michel Debré, nas vésperas da

dinheiro e dominio sobre ele, se apoderan;' também
reunião que realizarão omanhã os ministros dos Rera-

das finanças e assenhoreiam-s. do crédito, e por essa ções Exte:riorcs dos poises da OrgonizCJção' do Tratodo ..

razõo administram dir-se-ia � sangue de qlle vive do Atlântico Norte (OTAN)"

todo o economia e têm em suas mãos p'or assim di- Igualmente, coincidem com o reunião que realj·

zer a alma da economia, de'tol modo que ninguér' zam os ministros das Relações Exteriores dos quatro

pode sequer respirar contra sua vontade". grandes e o As�;(�t��d��Sn��I����opa Ocidental.
to ...�;!S�a���t;r�����od�ee�:��� �ci�t:�����nneo� Em um discurso que pron-unciou'ante G Senado do

é.o -truta natural do ilimitado liberdade dos comp.eti- • ���n��;"'��::�d�r:t����d�s:�����sa"��s;�r���af�:�s�u:
��;::;'od�u�U:o���:ri�:��� /�:��tâi�:r :o�arse�� favor de sua "própria fôrça nacional", independente
lentos e os mais desprovidos de conséiencia". de um sistema de defeso geral.

E Pio XI já advirtia, então:
\ "Tal acumulação de riquezas e de poder ori

ginar por sua vez três tipos de luta: luto-se em pri
meiro lugar pelo hegemonia economica; travo-se lo

go o rude combate paro apossar-se' do po<!er públi
co, para poder abusar de sua influência e autorida
de nos conflitos econômicos, fin0lmente, pugnam
entre si os diferentes Estados, já porque as naçõe;,;

Empregam suo. força e sua político para prcmover
cada qual os interêsses econômicos de seus subditos
e porqu� tratam de dirimir as controve�sias política.;;
surgidos entre as noções recorrendo 00 seu poderio
e aos seus recursos econômicos".

Esse quadro, esse ponorama, descrito em 1931
não acusa atenuC'cão Ao contrário, agravo-se sem

pre e a humanidade, pelo menos a sua parcela moi,
consciente, ve c()m remOi o dIa de amonhõ, mor

mente em face da existência ele estoques de bombas
atômicas de hidrogenio. J

Pio XI solienta� em certo trecho: "o livre Cotl

corrência destruiu-se a si mesmo; o ditadura eco

nômico opossou�se do mercado livre por conseguin-
te, 00 desejo de lucro sucedeu o desenfreada ambi
ção de poderio; A ECONOMIA TODA FEZ-SE HOR·
RENDAMENTE DURA, CRUEL, ATROZ".

.

Com efeito, paro repetir o texto do "Quadra
gessimo Anno"� "Toda e economia horendum in
modum duro, immitis, atroz est facto"

Essa a cruel realidade com a Qual o Igreja luto
sem treguas.

Cabe aguQ(dor, agora,. o novo enr.liclico de
João XXIII, no mesma linha, por certo, dos direti
vos e do juizo de Leão;)(1l e Pio Xl- Isto é, em sinte
se, o do verdadeiro iustiça social num clima de li
berdade e democracia, não simplesmente político e
sim, támbém, econômica. _'

k.hi � '�:���;��.. '.""··"""·',.�···",.,"",w•.,""".,... i_.!,;:

Vieira de Castro, Como que emergindo das águas azula

das surgiram, de' súbito, na Baia Sul 03 quatro ases da

aviação bresneíre. Unidos riscavam os céus catartnenses.

Os ilustres ofic1!W> aviadores nos homenageavam com

suas acrobacias, Davam brilho, encanto, suspense à festa

co Espadim.
Nós nos sentíamos orgulhosos por tão sígmücettve

homenagem.
Mas a sorte foi funesta.,. O destino foi cruel. . A

vida deixava de sorrir para mais um ser humano, Os

ruídos dos motores das aeronaves, a princípio, musícals

para nós, se tornaram lúgubres, enfadonhos, tristes, rü
ncbreá.: Um estrondo ensurdecedor se fez ouvir e'm tô

da FlorÚmópolls,. Eram dois dos aviões que se cno-u

vum no espaça, Tumulto, gritos, correrias, lágrimas, nas

ruas e no interior do Quartel General da Polícia Mili

tar� E a noticIa circulou entre os presentes, uma pergun

ta se ouvia a cada Instante: - "O que aconteceu?' - E

uü« havia outra '�lte:rnati".a, que responder: "Deixou de

existir um jovem oficial cheio de vida, cheio de brio, da

f:,mo;;a Esquadrilha d':l. Fumaça... renente-nvíacor

Durval PintO Trlndade,. mc.reu.. Abandonou seus

palb, Irmãos, amigos, noiva, l: pessoas que lhe eram ca-

Tenente Trindade, qurse-stes nos homenagear ê eh;

que nos sentimos na grava ,.�)r.gação de ret -ibui- a vossa

r cmenesem COI"l \:111:1 gunrda rúueore .. , E,' üseiooe cons

u_rnados de alrn-; e CüH,'.:<I<�! A vossa cãm.r-n ardente

gldos pela dor do adeus, da fatalidade,' da s�paração ...

Vossos amigas choram a perda n-reparável. vossos

pais choram a falta de seu filho. Nós choramos a perda

daquele que nos homenageava na nossa festa do Espadi,ffi!

D'Aquêle a quem- devemos gratídão.

Nós vos sererccs gratos por tódo o sempre, Tenente

Trindade!

Que o Eterno vos receba, 110 seu reino:

Nós, aiunos-oncíars, prestamos o nossu preito de

gratidão a vós Tenente Trindade! � modesto, mas brota

do âmago de nossa alma! I._
. '

, O vosso nome não o esquecerem s .amaaa e o tem-

br.u-emos ":'\.$ rx-sas orações.
_

---PRÓCURA-SE CASA '

Com 3 quartos e demais dependências de prefe
rência no praia de Fora.

Procuro-se po�o oluqor , com pOSSibilidade �e
.
comp���tar com Batista no Lux Hotel até sábado 00

melo dia.
16-·12

Adeus, Tenente Trindadel Que o vosso trâg1co desa
parecimento em _c�prlmento do dever sirva para. �u;..
mentar no ccraçac dos breeneíros o amar ao Dever, à
I-a.1 ria ,ao Brasil!

Florianópolis, NovembrO de 19'61.

!, II
E um oresente de classe

que agrada a todos. Shea
tters Imperiallem a pena
cillndrica {exc ustva ). es
creve muito mais suave

mente. De linhas modero

nas e bonitas. Apresen
tada em várias cores. com

tampa dourada ou pratea

da. É a caneta de quali
dade mais vendida em to

doo mundo. Presente com

qL.d/idade SHE.A:FFER'S

W' - qarantie SHEAFFER'S

O BOM GÔSTO DÁ

S,HE�E�LFEFG

._l("�

4�Vt-12.L-
COM. REPRESEI'nllçCE�,

Rua Felipe Schl'1idt '57 - <::

VOMITO E DIARRlllA CONTINUADOS LE'lARAO
5õEU FILHO ATE. A MOtt!·�. '10011:, MAE CARINH0SA.
SÓ O SALVARA LEVANDO-O AO SERVIÇú DE REHI

l..nATAçAO DA LBA NO BOSPI:rAL DE CARIDADE.

tnny�te ao ��merciário
O CENTRO SESC-SENAC comemo(orá o NA

TAL, congregando comerciários e suas famílias, wu
PQ�. c:ursos e freql<zntadores no próximo dia �7, às
17 horas.

t feito um convite todo especial aos COMERCIÁ
RIOS para que participe dessa reunião comei'nóroti
va do grande doto cristÔ.

O NATAL é a Festa do Fraternidade e se ,espe
ro, no dia 17 dêste mês (domingo), o .:?f'C0ntro da fa.
mília comerciário no CENTRO SESC-SENAC, à pra_
çe do Bendeiro.

Fundado em 8/7/933

Participação
Vitor F Moritz Arr.aldo da Nova

e e

Maria ,do Gló�ia O. MQritz Yolando Bras; da Novo

têm a grato satisfaçãco em participar aos seus pa
rentes e pes�oas de suos reiações o controt:) de ca
�omento de seus filhos

Elixal:eth
':';b_

e HelIO A.'rn",ldo
Flcqar:'poh� 9 de 'ckz:.:mbro do 1�Ó'1

iii:Á!
<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ap;nas�três concorrentes'ao:cetrotiuvenil cestobolístico
Amanhã e domingo, !testa (apitai, a disputa que reunirá Clube DOze; Cruze;,o e lpiranga

Salonistas de Santa tatarina e Paraná em Duelo

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHAD.O

REDATOREs..AUXILIARES;

MAURY BORGES, RUI LOBO E
_...-:

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Duas novas ex�bições do Rac:ing que, amanhã e domingo, dará combate ao Caravana e ao

Atlético, reS�etliVilmente
----' .... _ .. ---.-_._-----

Sociedade Carbonífera Próspera SIA

AVISO
A \'-1 S e

De acôrdo com o deliberado na Assembléia Ge-.
róI Extraordinária realizado em 7 de fevereiro de .'

1961 e 110 forma do o;tigo 78, alineo c e 111 do De
creto-L�i n.°.,2.627, de 26/9/40, convidamos os se-.

nhores acionistas o no prazo de 30 dias, a contar

desta dato, CXCl'ccrem seu direito de, preferência nQ

subscrição de oçGc� do cumento de capital de Cr$ ..

105.000.000,00 poro Cr$ 150.000.000,00, autori ..
zado naquela Assembléia.

Criciúma, 12 de' dc.1:ambro de 1961
Eng.o Mário 80lsini
Diretor Técnico

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

quadrados, próprio paro granja ou caso de veraneio.
100 m�tros de frente 00 mor.

Preço de oportunidade ..-- Cr$ 260.000,00.
Trator pelo telefone: 2892.

.

Helinho Já Pode Eslrear
O atacante Helinho iii;

cumprJu a pena imposta.
pelo Tribunal de Just!ça.
Desportiva d'l �'Cf' de vez

tlét eti 'll Gultrany
re:""Uzaram 2,3 t1llr,s parb::"Js

lj_uo lI.Jh,lll,J.e;;;t�va �u-

jeito. Desta'forma, n pa:dh
do proXlm.o jõgo a dir�ç.ão
técnica atleticana P<>4,(!-':%
utilizar o jovem. nnguç,r
deiro, -uma' dJ.z 're;i..i]í(i):õe.:>
do �,uaraJlY...

.

o público esport,iv.(l des

ta capital, !{rtlailte do fute
boi de salão, terá a opor
tunidade 'de aS!'li:-;tir· neste
fim de semana a duas pa i

tidas tntcrestueunís. lá nn

"eslâdló 'da Perferncão Atlé

vem atuando bem e para
ilustrar êsse ôctaüre "bas-
ta flue lembram("s que- na
'Ie':na.na nnssada venceu

ao Bo�aiu�a, cempeêe Es-'

tndunl, I)Or 9:-:3. Em vista
disso, SUa cOlaçU'<> subiu
bílsLant,e. Domingo, pelo.Aica Catal'J,nense,

:, Sábll(IO,' ii.. noite, o aa- manhã', os paranuenses Os

_ <:hlg, do. Puraná ,esladl se tarão dando combate ao
. defrontando, com o cnm- Clube Atlético ontarincnse
.'

vans do Ar- clube que apc-
!iar de 'são possuir o tltu

� de cam�eão da l'idade

Pi��ard Esportivo
JOGOS REALIZADOS QUARTA FEIRA

o "üve" tricolor do Est�'el
:0 tem deceDcionado sua
torcida no 'remeto "Hamtl

CAMPEONATO CARIOCA

V.osco do Ga."a 2 x C. R. Flamengo O
América F. C. 2 x S. Cristóvão F. R. 1

C.l.MPEQNATO PAULISTA

Santos 6 x Ferrovi<\ria 2
SÕ(>- Paulo 5 x Noroeste O
Por'tugu�sa de Desportes 6, x 15 de Novembro 3
T�baté 2 x Esportivo O '

CAM,PEONA..TO BERNAMBUCA.-NO

E<;port� 3 x Nóutico 1

O Sonios F. C, sagr'Ou-se campeão do Certame
Paulista muito embora ainda tenho um compromisso
çam o, São Paulo F. C.

Avaí X Baniga Verde, o Pro;elado
Amistoso Para Domingo •

A eUl'etoriH. do Avai Fu be oue dü:.puta o certame
tebol Clube, ao que tudo da Liga Tubaronense. A

indica, l>l:<,..,.:amoll Para partida' inte!'mltniclpal .'1-

domingo muís uma eXCur- mistosa ppremlJ an'da �o
são' ao interior do Estado foi definlJ_vamente laceI'\
Desta feita fi eqUipe "fI- tnda faltando apenas
,zurra." eslnt'á �e cxlbindo' sua concretização o Cl,llC
elll l,nguun, frcnle no deseja iN aCI)J\trcldo na

llfll'rlglt V!',c1(', IOC!1\, cln- tarde de onl(']l1.

Heitor Ferrari DeverfSer o Novo
Presidente do Figueirense

o mGtlio Manéco, �1Ue
pertence ao Paula R'lm::JS

Esporte Clube e que foi

elimInado do futebol, pos

tet;iorm.ente, Impotqru rc

curso ao 'Pl'ibUnal de ,Tustl

W:1Wl�l" Lemos, afirmou que
{'1 uldo seu caso constar
;:1:1 pauta de julgamento c

flir jt'lgado, -estará p!'e
fcute para ser o seu ptoP!jO
c:�fensor.

Segunda-feira o Allético Entrará

Firme nos Treinos
. A p=esente semana ve'lt

sendo dedicada pelos dh-e

tores atletlcanos as últi
mas contratações apont.a
da:? pelo tr�inador da cqul
Pc· Os treinamentos J'M"os
seluem normalmente porém
çómente a partir da PIIÓ
xlma segunda-feira é que
o clube presidido por A ...

mllcal' ScllCl'el' entrará

f�rllle com todos 0..<1 atle
tas cOlltrata1'os, vl�ando
a. temporada que se aj)l'O
Xhn3. A pal'tl.r. de segunn.'l
feira dc\'erã,o �e aprJSel)
ta;- t"()d-o� 0.'3' jol!.�dore5 li-

. ..<1-"

gados ao clube,
Os recem Contratados, no
sentido rle serem traça,doo
plan<tS para a armação do
conjunto que pretende. aeS.
de logo, inicial' uma �xcur
são pe41 interior do Eílta.
<io,

ton Bel'reta"' Porém tem
e!ualidades para ccnseguír
um expl'es!ilvç, tetunro pa
ra (I esporte cntadnemli;.
�rã(')·(tlll\:-l importantes

pçlejas oUe 1iet't'I'1i.o al�l"e
Il�nt(ll' g:·a!ll!e movtrncnm ,

�ã() ,(' Ifln('('R, (1(' iitj('nl'\:l,.V1
bl-R·çiio.

Uma Vez'.Mais I

Não se Reuniu
o T, J, D,

Peixacta aos

Campeões
Á dire.toria do BocaluvA.

E$'porte Clube lez, realizar
na séde do Galéra Clube,
lIma Peixada, à qual com

parc'ccram todos os atlétas

blcampeÕ'es lstaduais c rl.l·

retores da equipe, além de

convidados e da imprensa.
Nesta opo:·tunidade, a

diretoria do rluhf" boquem;e
hQmenageou Ii'l'US atlétas

pela magnillC". conquista.

Boc.aillvaT em

.
Nova Diretoria

incfusive

Foi eleita � {'mpossada (l

nova dlretorl.:t. <lI) Boca)'.\Va
Esporte Clube que regerá
os destinoo o:'!o clube no

blênlo 62- 6�.

}'ol eleito parn.. a Pre�í

di!ncln. o desport1�ta Zilton

Satbro, elemento Hgado e.<:

tritamentc ao f'Sportc I'\alo

ltli;tn dt; noz,.�a Cll,Jlit.:l.J. Na

oportunidade tio rcg1s�r,),
endereçamos ao,; associa

dos do Bo,:::a�\�va as nOSS·\5

fellcltaçõ(!� !leia feliz es

c.olha, Ao prcslfiente ele:to,
nr. ZlIton Balbr". os nossf'!�

e'umpt:Jl11�to,1, na cert;eza

d.e Que D.:Q,ul estaremos lla
ra. çon,t1nuar ti. divulgar os

feltQs do clube boquense.

ENDEREÇO
A RAINHA DAS BICleLETAS, rica na Rua:

CoªselhP.iro Mafra. 900'"", de um lado a sua

8ecção de PEÇAS E AQES!õ!ORIOS. e do outro a

secção de PLl\'TURAS' E CONCER'EOS. -

Tel.e_foD';: �137.

47 ANOS. D.l LABIITA CONSTANTE
PELO PROGRESSO DE

tANTA CATARINA

NO SETOR

neOjlTIVC
I

I
--

Será realizado nesta ca

pital nos próximos sábado
e domingo, o Campeonntc
Juvenil, reunindo\) as reprc
Esta'CIu,at de Basquetebol
sentações do Clube Doze do
Agost.o, local, Ipiranga do
Blurúenau e Cruzeiro do
Sul, de Joinville. O eertn
me rrue terá rera'er de

t.ôang),llar, pois apenas
três clubes concorrerão ao

cébro .,. rnâxlmo, deverá fi tín
gír UlU gráu- técnico dov
111"jhOres, l'azií'o porque o

pilbli�o (\�porti.vo amnute

Valores Novos
Para (f Paula· .

Ramos E. (,
A equipe do Paula

mos sem alarde, vem trcí
nando aos sábados à t8.1'·

de, em seu estádio na

Trinrl!1de. A equipe pnu-
10in.'1 mnre.orá. !lJ)cnas os

"('obras" Valérioi Ner-y C

Sombra, devendo os outro>!

postos serem oC;lpados por

jovellf-l ariunctos da vârzca
Vária"" experi&nclns esEio
sençlo rea'IiZ�dos !leio irei
nador Hélio R-Os:l. inclusl
ve lançando 'o méJ10 H:l

'milton C<llllO exh'cn1a-dlrCI
ta, po:;fção em quc vem: a

PI'(',v�n(lo in(Cgl·:-tl!TlCnlc,
('onstitlllndo-ge llI<,,,,mo n:l

grau de "'C-fleoh�t.n" do ve

te3nO 'f.!cÜ'l'aOl·. lIam1Lton
com" nontel;j'o direlA vem

caui'n�do suc('sso no" tr,,1
hos. do tricOlor.

....·encidos.
Alinhou o Guarani com:

Pamplona; Bem, Nery e

Juarez: zequlnha e Oantl

nho; Chico. Nelo, Amorim,
!vam e Zacki.
Na preliminar vitória do

Guarani por 5x1.

Alair Firmou
Com o Atlélico
o jovem !ltaeo.nte Ala\.r

vem de afi,mal' cQntrato
com, o Clube AlléUco Ca

-;arinen�e pr\!, �(Una tem

p.orada. O va.nguardeiro n

nalmellte tomou uma. derl

550, nols como todos sa.

bem,
-

eatav:1. entre "d(fi�
fogos" ou seja entre AVlli
(> Atlético, Por parte rio
Avai, pOl'(�uc coube ft.{'!'I eH
retores "azurras" ('onse
guir a a!.ual sItuação fUn
cional. Entre o Atlético,
porque o club� lhe afere·
cio. um:\. t-entadora proj)OS
ta: Cr$ 65.000,00.
Porem, Alair acabou po)'

decidir COm o Pres�nte
Amilcar SCberer a eua sl·

tuaçio. e firr,)!o)u conira.o
com. ,o "Tigre". O contra�
do jog3dor jÓ,. deu entracfa
na. Fe-dcl'{Lção Co.t&rln<!nae
de. Futebol para o davido
registro, tendo, ln('lqslvc
o clube do COlJtiuf:nte, �e
po.sitado R tax� ;prevL5tn.
P�.ll,_]r4.

'

do espor-te da cêste. deverá

o público de Criciúma e Itajoi, 05 tOl'ci�a.s do
MOl'cílio Dio-, C'. M2tropol, que sempre presttqtcrom
seus clubes e I i ...e-cm a oportunidade de ver e acom

panhar os jogos de suas equipes. pelo Comp�o.n�to
Estadual se-ôo brevem:mte pramiqdos com exibições
de equipes de outros Estados, já que é uma rea.li�Gl
de o realização do Torneio de Futebol Sul Brasileiro

que reunirá con peões e vice campeões dos três Esta-

dos sulinos. \

Lamentavelmente, 05 grandes jogos' do Ccmpeo
nato foram reouzodos no interior, e agora este Tor

neio interestadual também será disputado no inte·

rior, -e agora êste ;o.rneioçi ETA01N ETAOIN TA��
riar, num desprestigiO total_ao fute�ol dp COpIto,
que diga-se de passagem, naa podena mesmo tomar

porte, dado 00 índiçe técniço fraco porque p�ssam
nosse s c·Wipc's. As�im senda, tampouco podenarno�
lutar pelo 12::Jlizaçoo do torneio em nosso Capital, jó,
que por juSI iço e direita cabe esta regalia 00 público
do inlcri';f, qUE:! coopcrml, que pr-estigiau e que aJu"
dO'J no f ... ,-maç!io de boas equipes, afim de que 05

,-,l,,<;n)'l� '--'1 ,dc·�-. 'il'l (On<'l"nuir o aHncjado título Es-ta ..

d�I(l1.

Por outro lado, oinda'existe o fator arrecadaçõp.
Não nos iludamos de que em Florianópolis os arre

cadações seriam maiores que em Itajaí e Crisciúma.
Se bt,-O em luto equipes do interior, que o inte

rior m�.' t�� '_ �_:'t��i9ie com suo presença o espetácu
lo. M'Ji'- u, o v.;:z (e já estamos acostumados o istp)�
acon)ponf,üfLrnos pelo ródio, o que já é uma grande
cOisa

Em' verdade, o assunto poro realizaçõa do refe
rido t0rnela em nossa Capital, não deveria s�quer ser
ventilado, peis seria m-:,smo falta de bom senso, 'pe
(os razães expostos acima,. como índice técnico,. ar ..

recadações e acima de tudo, a partidpoç-ão das, e·

quipes Campeã e Vice-Campeã.
Além de perd:;rmos as grandes Darti-da� do Esta

tadual, c proxirnamen1"e êste Torneio, perderemos
ainda·de assistir às disputas do Taça Brasil no ano

vindcLlro, pois 110vamenl'e um clube do i'nteriar ser�í
nosso repr2sentante e nôo será viável, pretender 1;ro

zer o jogo poro Florianópolis,
Se, no interior, kltam, gastam, prestigiam suas

���iP���sq�:p:�J�ur�sm;éc�mO ain:����iS��c�:��t�I���.' . O deSPOrtista Heitol' qUe Se procederãe-, no Pt'Ó

Talvez, nUm futuro não l11uito próximo. êste ::��rl�l����:la��!: �!�� ��� s!�a��tl���,IU!: ��!
���;�:g�Oq���Ód;�ss;Úb(i��n�:Orm���r���pg;:c��se� aos detioos do Figu�irense se Comenta, o dr. HeItor

_�_e�_�_Oo_�;.s:.��t��%��!!�r���::.:or_O_1_e :_;n_on_. _:o_l�ta_';o_o_l_��_��_:_'_��_o_._fe_�c_�d_.:_:_�_;.r_:_�il_a!_:_�e_ã�_·_se_r_'l_'"_to
Marréco Será Seu Próprio Defensor

Por razões totalmente
desconnectcae do público
csporuvo. o Tribunal ele

Jus.tlça Dci;portlva da FO"

deixou de )II! reunir pela
tercetra Vf'Z ecnsecuuva.
prejuçUl':!ndo, (testa forr."\,
em muho. o julg!\mento
dos prOcessos.

Na última s\'mana Q

'!'.J.D. não funcIonou !)o,'-,
que na,)' . hOli',e u\nncn;
Que é,qu"e hl.,l,sr. h1oH.clr

.

Romais Pinto? Será rTtle o

'rIIJ V;tl cttl!' no descrcd,�o,
\:ll!n(',n(\O;'-.�(J laml)êlll :illl

MlIão 0c6{u10 (' ilwapo.,' c:�
v·r � 1110ridnrl(' :mrreif'n'�

para julgar os casos ali,

.'!(>l'a Que p Pre,>�denw de'il:'·

la (I(>i':1llt' o Cl;u:go que <,xc':

cc.. n�uard1tndo, com ts

que �l'US coleRa", to�:!.m Y:lo'r,'a-do
-----

lJ.r:a medida? Há- varios r

���;' ,:,,��' J:;'�:�o,g,,��� Guaraní
rem, n:t. mnrch'l que 'vai ..� Exlibnd(l.se, domingo (11-
SeJ"ii.o hJ1gados mesmo aPós tinia, em Palhoça, a equlp�
ri têm'.bo do Campeon�\·.i) dos Milionários, do Estrel
F:;ta'I\I�J. to, foi clerrotada pela con-.

junto local. do Gua.rani por
5x2, numa partida em que
os rapa.zes de Palhoça fo

ram superiores dentro dre.

canc}.la. A equipe dos MI·

lionários caiu multo de
produção na etapa final o

que favoreceu a goleada do

Guaraní. Zacki (2), Amo-

rim (2) e Zecjuinha marca

ram para os vencedores e

Esquerdinha (2) para os

prestígtnr mais esta inicia

tiva da Fed,eração Atlétil'a

catannenae. ReuAiu.se O

(,1. da FAC
Eis a tabela a ser ohse--,

vadn:
Súbndc ti. tnrde - CrJ.1.1,ei

ro x Iplrnugu.
Domlngn :.t. tarde - Do

ze x pudrdol' Ile sabado

nos assuntos,
quais fi reeuaacão. nos

Rn·

pecparendc-se para en

r.r utar (J nmértca F. C., de

Barj-elroa, pelo certame

varzenno de, futebol. exer

citou-se na. última. -tercn
r.ura. no Balneário, a equi
pe do rntcmnctonat. lide"

Invicto do campeonato.
O técnico retendo Rr--

C:;:':�\ICS comandou o exer-

�{��� ��j.�(��l��oub:l�h�in���
mar. E' ele se rcatcar que
urna equtpe vnrzennü seja
t rr.tndn com tanto cnrtnho

l.'(>'os dirtgl'ntl',,> e ,os atleta,

leyem tão 1 "cl'io os SCU'.i ------__ •
C'Jlnpromiss(;:;, tais ('01110.

rinástica, tl'clnos e campa·

!""('!mento em massa no�

�ugos, o que ,lio sC obser�

\·a em muiL::lS quadros pro
fli;,'lonall\ d(' l)()�fln. cidade.

'_JOnttngo. eln B:tlToir(..�,

Intc�nllclonnl e Amcl'le:l,
ambos invld.os. Lrav[\,l':lo

J:tOt Ijt'rt,() 1'<.'1111111:1 h!llalha,

-proI,>orcl.onandÔ Inclnsive

ronda rerord no atu:!1 (,f'r-

fêIRRô:'S"ftL!
� ,--------.�

"Quae sunt Coesaris Coeso ri" . Pela citaç�o O·

tino que inicio a coluna de hoj?, creio que o<: le:to'es

já sobem qu_e vou me referir o um assunto Que no mo

m'ento prende a atençõo dos esportistos, dando o ao

pini50 devido: o Torneio Sul-Brasileiro lnterc,lu?�,
em boa hora instituído pelas entidades futebolistlcol
de Sanlo Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, poro
ser disputado anualmente entre os campeões e,m:
Ihores colocados em rendas dos três Estados sulmoo.

Claro Que é o respeito dos locais dos jogos. So� clt

parecer que deve prevalecer a mérito do conqUIsto,
Os jogos devem ser efetuados nas regiões dos clubes

que adquiriram o credencial para O disp;'ta do cerl?,
me. As lutas, desiluções, �Iegrias, etc. Soo. deles. N�
pertencem a mais ninguem. Os que os aJudaram ,.

um l1'\C)do ou de outro, material ou moralmente, �

os duas ciosas, merecem o privilégio dE;! ver os ',!I'r

contras sem se dct 00 trabalho de sair de suas re·

giões, quando o clube for mandatário. Fazer com que
os jogos sejam efetuados nas Capitais dos EstadOS,
quando nenhum mérito cabe aos metropolitanos nOS

conquistas dos interioranos, não está direito. Os � _

presentantes de Santa Catarina serõa Marcílio Dlos

e Metropoj que cresceram e se projetaram graças 0,0
apoio moral e material dado pelos itojaienses e Cri"

ciumenses que não podem e nõo devem ser burladOS
nos seus direitos. Sejam, pois, os jogos do Metropol e

Marcílio Dias efetuados 'em Crisciúma e Itajai, res'

pectivamente, quando mandatários. "A Cesar o Q.ue
é de Cesar", Se os florianopolitanos quiserem ver JO'

gos do Torneio SulcBrasileiro Interclubes que se loCO'

movam até a terra do carvõo ou á cidade portuária
ou Q Curitiba e Pôrto Alegre Se quisermos ver OS cei'

ton-,es seguintes, cerremos, então, fileiras em WrnO
do Avoi, Figuei,rense, Paula Ramos e outros, empres'
tando-!hes todo o apoio de que necessitam poro �
cuperoçõo do hegemonia futebolísti' o de Santo Co�1t'
rina, O privilégio do primeiro cerlame sLII_or�sil:lr�
de clubes é de itajaienses e criciumen<;ec;. RespeIto
mo-los nos seus direitos.

XXX
O Paulo Ramos, que há dois anos atrás noS delJ

o alegria do retorno à Capital do título supremO do

fvtebol ba.rriga-verpe que aqui nõo permaneceu por
mais de um ano, pojs os interioranos voltaram o fo'

�er dos. su,as, completo, nÇl doto de hoje vinte-e.qu�·
tra anos de existência. A 'agremiaçõo dos CariO!'"
qye� quondo foi çompeõ do. cidade nõo o foi do s

toda e vice-verso, em Qu.asi um Quarto de século .de
lutos tem, reo�j�ad.o prQesos dignos das referênclos
mais encamiÓ6Jicas, como aquela do último Campeo
{loto B�o.sileiro de Futebol, qua,ndo teve oportunidode
de oferecer à seleçõo barriga-verde metade dos se�s._valores que souberam bem alto elevar o futebol
no��a terra, sagrando-se campeã do sul do país. N05'

sos parabéns à g:ronde e unido fomíliC'l DOllQlna, nO

pessoa de seu maiorol, sr. Walter Koerich.
.. "1:','

P�DRO PAUkO,MACJ:lAI10
t�:··

Pru-tfr-Ipa rfio elo c<,rtntlll!
Clube noee. (In Cap!tlll.
Yplrangn, de Blllmennu
Cruzeiro. de Joinville,
Sábado, ás 16 horas, J

cnrâo Cruz('II'O o Yplr
f' :'t" l!J hor--s. Cluh;
c p(·I'(J('rto:, (10 prlm

pnl'ticipn<';lo de equipes I
cnis contrn o R:l('ln� �
Cmitlhn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. /

NATAL
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.

Somente em Dezembro

•

para adquirir a sua
\ .

Agora em 6 modelos liderados pela'

E Seja Qual Fôr o Modêlo de Sua

(onvcniência, Em HOCPCKE·Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com
: Aprovação Inrediala do Crédito!
* Garantia de 5' Anos!
* Assittência Dom; ciliar

Permanente!

Compacta
'pequela e jeitosa... vale
mais .e custa menos!

NUNCA CUSTOU lÃO pouco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Coração. dos
Em 1848, nos costas de Lyverpoll, uma fragata

brasileira, "O. Afonso", comandada por Joaquim
Marques Lisbôa, o futuro Tomondaré, salvara cente
nas de preciosos vidas de morte horrível a bordo do
"Oceon Monorch", que se incendiara.

O Imperador O. Pedro II, querendo recompensar
Q broyura de seus marinheiros, premiou-os com cem

libras que foram entregue;s 00 Comandante Marque.
Lisbôo. Os heroicos marinheiros num gesto de grande
nobreza, doaram todo Q recompen'so os :yítimos que
acabavom de salvar.

113 onos mais tarde, em Florianópolis, repetia
se o tradição de nobreza e despreendimento dos Ma
rinheiros do Brasil.

Renunciando o verba destinado às comemoro

ções da "Semana da Marinha" o 5.° Distrito Naval,
entreçcu-o como ajuda às vítimas do município mais

atingido pelos inundações que assolaram o nosso
Estado.

O Prefeito de Tljuccs ao finalizar suo oração de
agradecimento disse: -=- liA Marinho de Guerra do
Brasil, com seu gesto de nobreza, escreve seu nome

em letras de ouro no coração dos tijuquenses".

o ESTAD'O
O "AiS AII!ICO IIIA.IO or SAJfTA tAT�II'A

FLORIANOPuLJ.S tsexie-reiraj , 15 ele J..Je1eulb:-o de 1�61

CAMPANHA DA REVISTA
Inicia-se, hoje, a Campa

nha da Revista, ülantrú

pico movimento que visa

recolher revistas velhas,
sem vaíôr estimativo, e já
lidas, para serem dadas aos

setenclados. Desta forma,
os detentos de nossa. Pre

sidiãrla, poderão manusea

las e delas sorverem� atra-

::: �:e::.lt��� cl��:.e����l;=

e jâ lidas, que enviem-nas

para as seguintes pessoas:
Dr. Agrtpa de Faria, a rua

Ferreira Lima, 31; Dr. 01-

demar Menezes à rua Es

teves Junior, 62; Dr. Po

lidora Santiago, à Avenida

Tcompowsky, 62; Dr. Hoye
do O. Lima, â. Avenida

Mauro Ramos, 297 e Jor

nalista Hélio Kerstes Sil

va, ii. rua Silva Jardim., 194.

Tijuquensesll
ENCERRAMENTO DA SE

MANA DA MARINHA
VárIas solenIdades, que

tiveram a caractensé-ias a

Bimpl1cIdade, assinalaram,
êste ano, o encerramento
da "Semana da Marlnha".
HOMENAGENS A TAMAN-

DARli:
- ''li: com grande humil

dade que o Comandante
dilo Guarnição MUltar de
Florianópolis, deposita esta
corôa de f1ôres em home

nagem ao Patrono da Ma
rinha", - disse o Cei. sr
via Pinto da Luz, oomen
dante do 14 BC e Guarni

ção Militar de Florlanôpo�
11s ao depositar aos pés do
busto de Tamandaré uma

corôa de fiÔres. Em seguí
da o Ten. CeI. Marcelo

Bandeira Mala, Coman
dante do Destacamento 'de
Base Aérea, depositou tal?
bém uma corôa. de norca.

. como homenagem da FA�
ao Patrono du gloriosa Ma

rinha de Guerra do Brasll.

AGRADECIMENTO
O Comandante Carvalho

Armando, Chefe do Estado
Malar do 5° Distrito Naval,
em nome dOI Comando da

quela. Grande Unidade dn

Marinha, agradeceu a ho

menagem.
Estavam presentes ao

ato todOs os Comandantes
de UnidadeS Militares se

diadas em nossa Capital.
HOMENAGEM A MARI-

NHA

Em segUida, no Salão
Nobre do 5° Distrito Naval,
com a presença de altas
autoridades navais e Co-se�ão mais reconfortados,

pois saberão que não estão Receberão, também o

alijados definitivamente da fruto da colaboraçao ex-
------

sociedade, que lhes serviu, pontãnea, a Rádio Guaru

de bêrço, e compreenderao, já, a Rádio Anita Garibal

sobretudo,. que há entre os di, a Associação Catarlnen

homens, um sentimento 0,1- se de Medicina, a .Adml
trulsta: o dn solidariedade, nistração do Cent�Í) de

tão peculiar aos humanos. Puericultura "Beatriz Ra-

Pedimos, pois, a todos mos", e a redat;_ão do jor
qUé :Iverem revLstas velhas nal "O Estado".

Justiça. do
Governador

De todos os recantos do

ESi.�co, o G'wernador Ce!
q' Ttamolf :"�Ià recebe",1c
telegramas de aplausos a
maneira com que se con

duziu durante e apôs as

calamito�as enchentes dos
vales dos rios Cubatão, TI
jl'cas e Italai. São telegrol.-

mandantes Silvio Pinto da

Luz, do 14 BC, Marcelo

Bandeira Mal� da Base

aérea e Antonio Lara R:

bas da Policia Militar, Nel
son Riet Corrêa da Escola

de Aprendiz!lS Mnrmheij-os,
foi prestada pelas Forças

Armadas, sediadas em nos

sa Capital homenagem a

Marinha de Guerra, atra

vés 'do discurso proferido
pelo 'cei. Silvio Pinto da
Luz.

hoje, mais do que nun- ções deste ano em eompa- patriótico. Finalizando
ca, estão unidas as rorcns rn.l?ão aos ..anos anteriores agradeceu a presença. de

Armadas do país. Flnali- em virtude da desnnecâc todos e fez a entrega em

sendo sua oração apresen- da verba que para este ü-n nome do Comando do j"

tau em nome das demais estsua. Mas que as solem- DIstrito J-an..! da verba J:!
Forças, os cumpríment.rs dades, embora simples, cem mü cruzeiros ao i're

pela passagem do "Dia do eram de grande significado feito ae 'rnucas, Sr. xu'on
Marinheiro". Ollnger, como ajuda. eu

O COMANDANTE AGRA- ========
.......DECE

C �O Chefe do Estado ola rllm"s C 1 RMaior, na. ause.neia do AI- 1J1b IJ U e 50 amosmírante J""ndir da Co,"
• _

'

•••

�r�::i:a��::'�� d�U:'t:V: um Nat�' cnstao aulas �C,�n�i!a ':'i�·��'_. di�r,v�'�a�r:"::n��,t��sendo condecorado, agf-a-
sa conduta e pelo exemplo cola Regional ... é o Padl1deceu a homenagem em
edíttcant-. Ai é que vos Schuler.

n-une da MarInha do 'ara-
caberá r-iostrar fibra, va

lentla moral e paciência
beneditira.
A éscr a não pode ser

dirigida. enão por aquêles
que aliei I, ao saber, a co

ragem {a pertinácia, a

fôrça e a habilidade que
os mete-os c processos de

perlagog" disaíphnaut.
Ho-as 'taverá de cansa

ço, � cô t.ra elas já deveis

estar pr -enídos.

Em sua brilhante oração, Sll.

o Ilustre militar, enalteceu Em seu belo tmprcvrso
as qualidades de nobreza, c'sse o comandante Caro

caráter e gênio militar do vamo Armando da impor-,
grande Patrono da Mari

nha brasileira, o Almtran

te, Marquês de 'ramande

ré.
A certa altura disse que

tãncia das comemorações
da "Semana da Marinha"
e o que significam paru o

povo brasüetrc. Acentuou a

modéstia das comemora-

ASSEMBLÉIA LEGI$LATlVA
O proíéto gove-uamental

concedendo substancioso

aumento ao runcíonausmo

estadual foi aprovado na

sessão noturna extruorüt

nária da Assembléia Le

gislativa, por unanírmdàde.

Em que pese a obstruçao
onosíctonísta, esta-teve que
se render à evidêndia dos

tatos, aprovando o maior

aumento até hoje concedi

do por um govêmo aos ser

vidores estaduais.

o deputado Antonio Al

meida, em seu discurso de

ontem a noite, defendendo

a proposição, fixou a po

sição da oPosição, que sô

fêz exploraçâo política em

tôrno .da mensagem gover

namental, fato êste revela�

do pelas emendas que pro

pôs, todos aumentando de-

servidores que- assim bene

f1cla,dos, vissem as citadas

emendas, rejeitadas pela
bancada governista.
O deputado Antonio Al

meida, todavia, denunciou
essa manobra, chamando a.

atenção de todo o fun
clonallsmo públlco caturt

pense para mais êsse gol
pe baixo da oposição. Fr!

sou', também, o líder (to

PSD, o completo desnor
teamento da UDN, queren
do empanar a justeza do
aumento om demagogia
barata.

Outro importante projéto
aprovado, na noite de on

tem, também de origem
governamental, foi o que
fixa o efetivo da Policia
Militar para o exercício de
1962. Novamente, os parla-

tenninadas classes de ser- mentares da UDN qulzeram
vldores, já substanrialmen- tirar proveito de um proje
te aumentadas no projet.o

.

to que contém benefícios à

O-lginaL Com isto, a UDN 'Fôrça Pública, o que esse

pretendeu fazer voltar para pa.rtldo jamais fêz quando
sI o descontentamento de governo.

ENSINO

SINTESE DE NOTICIAS
o Governador Celso Ra-

Enjre os mucuíman.,s há Profes irado e sacerdó-

uma tradição rallgio'.1:a, que cio são Unhas paralelas,
obriga a todos adeptos de sôbre ar juaís e necess- rto

maomé a fazerem uma pe que cem -üiêts. Quando, em
nitência rigorosa durante o certas o asrões, vos exte

mês de Rcamadan. Consis nuardes � sentirdes menos

te em não tomar allenen- vitorioso. lembrai-vos de

to de especie alruma nem qU,e o t ibalbo é rude,
mesmo água, e não dIzeI' ferrenho e áspero. A vida,
Palavra má, desde QUe' O' pOSE.O aí rmar-vos com 1,

sol aparece no horfzonte autorída. e que a experlên
até desaparecer no ocaso. cia. e a dade me outorga
Decorrido o mês da pení- ram ; - a vida não e uma

têncía, depois de perdidos história -te revista em qua

alguns muitos quilos de' drlnhos; nem uma fiio1

peso, pelo rigor da mesma clnematc trance. onde a

fazem uma festa de rego- Imaginac1.o romanceia e

zijo" mas OU menos ruldo delira. A vida impõe a to

sa que se PrOlonga por dos situ ções boas, situa

tres dias, Uma especle de çÕC's sof 'ivels, e situaçtks
"carnaval" em prOporções precárias. Situações, em

crr..enOres, do que no Brasil dados momentos, angustio
cris:ão. Durante êsses dias sas.

os marmetanos Se reunem Mas, 91uêles que saber:i

em grupos ,nas cidades OU resistir, vencem os piores
nas colinas do deserto, on trechos da estrada, apla
de se dive!'tem a seu modo nam os percursos ped�gc
e comem pelo tempo a sos, esc� Iam montanhas,
trasado. fa?e� a �ivili?ação. o pr')-

colares.
,

Conheci bem êsee gr8rQd
homem. Depois de havfI
sido proressõr de matetná.
troe no Gmésío CatarineQ.
se, empreendeu aanr uma

e:c�la p�ra O:.I�l�n�;lOS.�
Afl'ontando .. /juase I11III>
fe.t:l1!. .. uo amu.t:u�t:, 1Ut�
le Sacerdote logrou reeu,
sar o seu divino sOllho'
dar a pobreza infantil a

rtqueaa da a!fabetlzac;ao.
Para chegar a. tanto, des,
velou-se em, cuidados mar.

tlrtzantes, pediu esmola.!
angartou vestuário entre a

I

familias abastadas a fim
de vestir os alunos pauper.
rtmos, que nem a roupa d

corpo possuíam.

escolinha progrediu, de de
grâu em deglàu, passo a

seguirdes as pegadas bcn�

di�as, haveis de scr aben

çoados pela justiça. do

grCSfo, e derramam er.l

tõrno a í�liciàade e o COll

sôlo pare os seus

lhantes.

O ourismo, curioso per
gunta o qUe é aC;uno Res

pondem: "E o Chrlstmas"

<los muçulmanos� Chrlst

mas", pl}ra quem não sa

be inglês, signlflua Natal,
isto é, comemoração do

serão utlllzadas lâmpadas Nascimento de Cristo.
de vapor de mercuriO, sls- ,E qual teria sIdo a ori-

mas que ress::oltam o in- mos sancionou, há dia.'>f 11 tema' moderno usado em ge mde terem, os' muçul-
tel êsse, a ação e a bnpar- lei que concede o auxilio . poucas Capitais do paIS d d te id
rio.lIdnce do sr. Celso Rf,,- de Cr$ 500.000,00 ao Glna- -'1 J X X

.

�:na;�lav�a o ��Ch�s�l�as?'
Na hora do promoção acontecia um pistolão 0.0" mos. O �rlmeiro ma�Ist,ra- I. i. sio "São Jo�o", da cidade TELEGRAMAS RECEBI- -k a seguinte. Boa parte

seu mérito continuava como c�édito. Urlla.e vôrios(' d� catarmense, em tleQOr- 'de 'Ç"ampos ,!'lavas. A ajuda DOS PCEELLOSOGo,VAERMNOADS'OR dnO,·o', PtOeVmops��,rUeb,'tl'v'e'r',"'", ,'.·O"b-vezes. E ele não escondia suaS
'

simpatia.� p,gla Dond� tep-ct_a. tol tncltddo no. Cu- gotlilrnamental destina-se R
u"

Udenildo. Os pistolões é que o passavam para trás,;. �ssao �e Defesa do Vale ãs 9bras de conclusão da- De Brasilla, recebeu o o 'domínIo dos povos euro

dando vez a outros" afilhados, sem os seus direitos.
r do Itajal. quele estabelecimento. Governador Celso Ramos peus e por essa razão gran-

Aconteceu até aquele coso arrepiante do sar·, ? SI'. Governa�c:r, no Noutro ato, o Chefe do telegrama, pelo qual o des contingentes mmi:ar�s
gento que voltou, ·depois de expulso, foi promovido

.

cl'ltérlo de dlstrlbUlçao do Erecutivo abriu o credito Deputado Federal Lel'ioir cristãos vIveram entre êles
apesar do ph,cesso, e premiado CQm delegacia... lIumerário no!, município,> especial de Cr$ 350:000,00, . Vargas Ferreira comunica a como mantenedores da 01'-

porque sabia muito coisa ló dos urnas de Turva. �tmgldos, nüo pediu flcJ.la para a. construção do pre- aprovação d� verba de 20 dem publica e soberania da
Depois, veio a eleição. E o derroto dos que de- partidária a quem quer dio das Escolas Reunidas milhões para a regularlza- coroa.

viam promovê-lo e não o fizeram. E êle, injustiçado, que seja. Por motivo dêsse de "Rio dos Ca'chorros", 'ção do rio Tijucas. '

Mesas fartas, muitos
desesperou da promoção. A nova gente do Palácio comportamento, aplaudiu- no municipio de Curjtlba� \. "wlskys"- e outros alcoôli-.
não .era do suo corrente! E agora? o o Prefeito udenista d� nos. Outro despacho vem de cos, muitos fogos, nluitas

Agora, levantada o lista (sem intromissões..,in.- Itajai, sr. Eduardo Canzla- ILUMINAÇAO DO JARDIM Tubarão através do qual o musicas descabidas, muitas
débitos) verificaram que a preterição devia 'ser cbr- ni. DA PRAÇA 15 Eng. José Hulse, presiden- ciiversõ�s de salão e ao ar

rigida.· \ Por aqUi, houve um tf;m- Prosseguem em ritmo te da SOTELCA, comunica JWl'e, etc. Isto é, um carna-
E o cabo Félix - também feliz: - foi elevado a po em que os rah·lnhas acelerado os serviços pre- ao Chefe do Executivo ca- vai em miniatura, que pa-

sargento, P.elo Governador CelSo Ramas, corrigindo quizeram "engrossaf", ('x- liminares, que PossIbllita- tarlnense já terem chegadO ra o islamita fervoroso to�
os injustiças passados. E com direito aos atra.sadinhos. plorações estupldas e men- � rão um novo sistema de as 600 toneladas -de equi- ma proporÇões eseandalo_

- - - - - tirosas, encontrando enér- iluminação do jardim "Oli- pamento para a SOTELCA, sas. Por isso, dizer que o
Enquanto isso, o emissora udenista ronca raivi� glca reação da parte oe veira Belo", ã Praça 15 de cujas fundações da usina. fim do mês de Rhamadan

nha por causa dos perseguições!!! pessoas responsáveis. Novembro. Como se sabe, foram Iniciadas em princí- ê comemor�do com o·
naquele logradouro publico pios de novembro passado. "Chrlstmas", ainda e dizer

demais para os filhos de
Maomé.

.

Triste história para aque
le-s cristãos que em lugar
de levare mpor toda a par
te a mensagem de Cristo,
lévam ironicamente o seu

nome para servir de escân
dalo até para os pagãos,
"Celebremos

.

um Natal
(Cont. na 2.a pág.)

1.° oto
(Na Assembléia, há uns tres anos)
Deputado Laerte. Vieira: - Não sei poro

qu ' ·z:ssas professoras querem tanto aumentO!
Ar Jam muito bem vestidos e não saem do cine·

m(!!!
•

2.° ato

(Palácio do G:)vêrno, de:rcmbra de 1961)
Governador Celso Ramos: - Estou cumprin

de um dever e umo promessa ao dar ao magistê·

��' ��t���n�:�{�:����;�sd��nq�����'o�����e��
in.,;io do meu govérna.

3.° ato ,

(Na Assembléia, novamente, há três dias)
Dejlutaóo Laerte Vieira: ....:.... Coitaditlhas dos

no� ;;as professorinh'as, martirizodas pelo governa
pE' seguidor qU2 aí está, que somente dá aumen

to .de migalhas às abnegadas mestras, fazendo'
os passar fome, obrigando-as a andar vestidos
cc 10 mendiqas, sem o direito de, sequer uma

ve= por ano, poderem ir a uma sessão popular
dt. Cinema!!!

(E o pano des�e por si mesmo)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


