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- Tropas ·Indianas Prontas para Inv
BOMBAIM, 15 (FP) - As tropas'hindus acan�na- mUltar da região. general o pOs� português de Bali O governador geral, Vas- __

o

G EVE GE
�das na fronteira. goana estão em estado de alerta. e dls- Chudhury, que já se en- Kukali, ao sul deOoa. Se- sala Silva. declarou que é

U
. R RALpostas a passar ao ataque se receberem ordem segundo 1 gundo a emlssôra de Goa, constante o perigo de um ruguatinformações proceden,tes de Belgaum, a mais �portan- ����a�� ��IC�;����� :e: os detidos declararam que ataque das fôrças indianas \te c�dade h�n.dU próxima da fronteira. tõr de Vcngurla, na costa haviam sido armados pelos ao longo da fronteIra de MONTEVIDEU, 15 lF!') -ar que o mesmo unna ob-

egaram a referIda cí- marechal do Ar A. M. En- ocIdental, perto de Goa, se- guardas da fronteira hin- 280 quilômetros", dIsse aos _ aeaneou-ee de modo íenvos politicos, principaldade o chefe do Estado_ ereeee, chefe do Estado- gundo comunica uma agên- du, e que havam agdo se- [ornaltstas que haviam si- parcial a greve geral de 2' mente de origem comunís

:��:al d�. �.er��P�nc�uo' MaIor da Aeronáutica. Por .

ela de imprensa Ihndu, de gund oas instruções recebi- do registrados outros atos horas decretada pela ceo- tmo" 'O'inSd'nedipeCnadtoe�iesaut;:��outro lado, o comandante Bomba1rn. das. de provocação. trai Unica de Trabalhado-

outra agencia, que cita A rádio de Goa acusou "Aviões da India _ dls- res, em sinal de protesto bem não aderiram.

a radio de Goa, informa também os aviões muita- se - continuaram víoían- contra as despedidas m- Atenderam à ordem de
que os portugueses detl- res hindus de Violar díre- do o espaço aéreo de ngsso massa na industria trigor -

greve, que teve carater na-
veram um nativo de Goa tamente o espaço aéreo de' território, purtícutermea- fica.

que com sete comparrío- Goa e abrir fogo contra. a te' o de Diu. Um barco de A outra organtaaçân ope-
tas, havia tentado destruir população. /li; emíssõra guerra indiano navegou rarta antagonica, Confede

também afirmou que a dentro dop limites de nos- ração Sindical do trrceuat.
India havia concentradQ sal; águas territoriais nas de tendencía. anüccmunís
um grande exército ao íon- proximldades da Ilha an- te, negou-se a part.ícipar
go da fronteira de Goa, o gedlve" do movimento por ccnsfde-

KENNEDY HOJE NA VENEZUELACARACAS - O govêrno da Venezuela colocará ho-,.je um soldado armado em cada dez metros ao longo do
pe�curso que o preSidente John Kennedy e sua mulher
sereo Obrigados a fazer na visita à capital veaeeueiana. -- _

'! itinerário do presidente dos EUA compreende 17 qul
�J;lletros da autopfsta que conduz da. Metquetâa a Cara
cas, a Avenida Sucre (que foI cenário de violentas cenas
de hos.tllidade ao vice-presidente Nlxon em 1958), as
Avenida éndres BeUo e Miranda, que conduzem ao Ae
roporto La Carlota.

Desde ontem se registra 3. chegada incessante de
aviões C-123 com tropas pal'a.-quedlstas para rerõrcc da
guarnição do Distrito Federal. O sovemo anunciou que
estarão em atividade maiS"'de 30 mil soldados, além de
cinco mil agentes do serviço secreto que darão cobertura
ao chefe de Estado norte-americano. O cônsul venezue
lano em Nova Iorque informou à 1rnprensa que tôdas as
pessoas que tomaram parte- nas manifestações contra
Níxorr jâ estão presas. calculando-se que as prisões so
bem as cifras elevadas. Oficialmente, anunciaram-se
400 prisões. Dois jornais foram fechados.

CiOA

JUBILEU DE OURO DO EDUCANDARIO
SANTA CATARINA

PrógraltlJ de De
.

tesa Clyil
WASHINGTON. 15 - o

governo anunciou, hoje,
um programa .de defesa ci
vil, que compreenderá a

aplicação de 700 milhões
de dólares na ajuda fede
ral, pa.ra. a. construção de
abrigos antlnuclearel; crr.

escolas, hospitais e outros
grandes edificlos do pais.

que constituí uma "aberta
ameaça. à pãz internado- ----------�--:------
nat''.

.

LISBOA, 15 (UPI) _ O
barco POrtuguês "Indía"
zarpou, ontem, do pôrto de
Mt,nnugao .em Goa, com
400 mulheres e crianças
que se ausentam em face
da ameaça de um ataque
armado contra o terrítórlo
da India Portuguesa. 'ram
bém partiu outro grupo de
mulheres e crianças 'num
avíâo da TAIP.

. Segundo estamos infor
mados Dna. Edlth GUllla
Ramos pretende i:rlclar, o

mais rapidamente possivpl,
a eonstrução de e��lls df'x
tlnadas às vítimal; do "a
le do Itajai. Seriam utili
zados para esse fim os dei"
milhões de cruzeiros doa
dos pelo 'Governo alemão
às vitimas das inunu�
Ç15es.
Dentro em bre.';) e�te

RIO, 15 - VA - A Liga
de Defesa. Nacional. em co-

l:�,:�. "":, �S:.::: OSVINO: PAIS EM CALM�
amanhá, às 10 horas, uma RIO 15 (V.A.) _ O ge� Primeiro, como o Segun:l=l •

homenagem a Olavo Bi- neral'Osvino Fer..elra. h!- e o Tereeiro Exércitos €/Õ

lac, patrono do reservista, . ves, comandante do I Exer- tão em absoluta norms!l

junto à sua herma. cito, provou,. onlel':1, com dade. No Primeiro ExérciOO

Na m:asião cêrca de 600 sua presença em Pórto Ale� a �alma é perfeita., embora
reservistas de 3.* categoria gre, Que o país e11-1. em se saiba que o povo se m"',�

p:-estarão juramerito i calma: "Tanto ass!m que tra descontente com a (;.;)

Bandeira, devendo falar, estou aqui. Se hou\'essl� ai- restia. Não creio que a s:�

em nome da Liga, o escrl- \'!O de anormal, ell de,eria tuacão possa evoluir para.

tor Josué Ml)ntelo, e em estar no Rio."
.

d�rdem, convul��) 1I�_

nome do ServiçO lllitar o Da. ca.pltal do Rio Gran- cial ou coisa seme*aJ",te.'
general Inácio de Freitas de do Sul 'o general OSVlllO
Rol1m. segue para Santa.· t�u.cla ..

--------

O marechal Estêvão Lei- onde vai passar 3.i ié!i�·s.

t� de Carvalho, um dos A declaração foi feita para

fundadores da Liga, tam- desfazer a int.erpre&<lÇ."lo cie

bém será homenageado. que sua v1agem ,ll.O Sul ('

para readquirir o conlri;!c
do III Exército e desfnzel' a

ação do general Penha.
Brasil. - .....,.,.
O genaral Osvill'J viajou

do ruo para Pôrtl') Alegre
de automovel, e di:;;,� qu,,:.
passando em São J'o.ulo,
"não sentiu qualquer ciima
de tensão".
Sôbre o manUc,t·) de

generais cont1'a a vo!U- ao

sr. Jànlo Quadros a(, Bra
sil e à vf(l.a politica. disso:

- '.'No meu entellctcl' a

situação no pais não está
a. exi ir nenhum nl�d:d3
de excc!j;io por p:1l'tz ti:!.s
classes iUlllada::i. Ta.:..'.io o

[ornul voltará. a ·to,�alirar '"

benernérfta ação dt LB.'I..
em Santa Catarina, em re

portagens 5Õbre o glg-J.n
te!ico,. ser.vlço ... a��sfQ'cf!.1
.� 'Iitimas � .!(lchetrtCi.

Reyolta continua
em S. Domingos

S. oor.nNGOS, 15 - li.

Polícia dispensou esta ma

nhã a uma. turba de cen-

tenas de revoltosos -na een

trai, na rua de Isabel.
Os nlanifestantes, des-

troçaram e saquearam um

táxi pertencente a um tm

jilista, se_gwldo diziam..

A9 chegar a Policia e

ameaçá-la com bombas de

gás lacrimogênio, a turba
se dispersou. I

Homenagem a

Olayo Bilae

Asilados a 6 anos

na Embaixada
BUENOS 'AIRES, 15 _ A

justiça confirmou a. reso

lução pela qual sé denegou
o peaido de prescrrçâo da.

ação penal, apresentado
pelos advogados dos ex-oH
elals da Policia. Feder..l, os

irmãos Juan Carlos e Luis
.A.'tn'ocl"'êo CardOziY.

Os Irmãos Cardozo, que
se asilanun na Embaixada.

do Paraguai ao calr'o go-
Venlo. de Perón, em seLem- _

bro de 1955, estão hã. seis
anos e três Illescs nêsse
edificio.

Tem pendentes váriós
processos por delitos come

tidos no tempo da admI

nistração pcronista.

COMO E 60STOSO
O c�çÉ mo

Alento para a

P.O.
MONTREAL, 15 _ Num

editorial do jornal "Ga

zette" é dito, hoje, que "em
fins desta. semana, o pre
sidente John F. Kennedy,
'dos Estados Unldos, visi
tara. doIs paises da. América
cio Sul - Venezuela e Co
lômbia - pa.ra alentar o

cumprimento do programa.

....
Alaança l)Ura O ProsreSSQ.

GlNASlANAS RECEBIDAS NO PALÁ
CIO DA AGRONOMICA

O Governador do Estado e a. Sra. O. EdtLh Gama

Ramos receberam na. tarde do dia 14 as ginasianas do)

cctégto Coração de Jesus, para um almõço no Pa.lác1o

Ó::. Agronõmlca. A turma. de noventa formandas. que
teve .como paranlnlo o Governador Celso Ramos, foi re
eCpClonadlt pela Sra. Edith Gama Ramos, e SUltt neta. a

ginnslana Doris Maria namcs Gomes.

No Flagrante, vemos um aspecto geral do almõço com

que loram homenagedas as gina.sianas do ColégiO Cora·

ção de Jesus. estando D. Edith Gama Ramos ladeada

pelas formandas.

ONU bombardeia
ElizabethyDle

. ELIZABETHVILLE, 15

(FPl - As forças da C'Nú

estão bombardeando ce'M

mente Elizabethvllle, hâ
dez dias, com morteiros-St,
cujos projeteis caem cons

tantemente Em pleno ctll

teo da cidade, longe dE

Qualquer objetivo mmt�r,
destruindo habitações e

jardins. Europeus e afriM,

nos, cobertos de sangue,
torrem enlouquecidos rlllt
busca de abrigõ. O bom.

bardeio, que começou!1o,
ter�leira . ao meio-dia,
pl'Ovoca a ,indignaçao c ...

cole�·<j.
.

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

o

cional, quase todas as in

duatrias, O transporte ri
cou muito reduzido, mas

em compensação, funcio
naram os serviços públteos
dos bancos administração
publica, o comercio, a im

prensa e as estações de ra
dio.

ECHMANN PEDIU AO TRIBUNAL PARA
ENFORCAR-SE

ADOLF Eichmann permaneceu ontem à noite, como

de costume, em sua cela no edifício do tribunal. a espc
ra 4� sentença do Tribunal, cuja leitura foi marcada
para as 7 horas da manhã de hoje (4 horas em Brasí

lia.), tudo indicando ser pena de morte por enforcamen
to. Enquanto isso, em Parts, "France Sair" anunciava'

"Eichmann será seu proprio carrasco". O criminoso na

zista, acusado do extermínio de 6 milhões .de judeus.
durante a ultima guerra, convencido de Que será con

denado ii. morte, encaminhou ao tribunal seu ultimo

pedido: ele mesmo pretende enrorcar-so; O "Oai1y
Mail". de Londres, confirmou a ínro-meção, obtifla do

advogado Servatius, defensor çlo ex-coronel das S6. Ei

chmann quer ainda ser sepultado em Linz, na Austrla,
onde se encontra sua familia.

L BJ. Boon 2i CfJJI aos nlgellil
Prossegue a LBA de Sant� Catarina, sob a Preslden- possibilitarão as ,iam.lS

era de Dna. Eqlth Gama. Ramos, cm sua meritória cem- das enchentes "recomeçar
panha de auxmo aos flagelados das recentes Inundações vida. nova.
que assolaram nosso Estado. Dna. Edltll Gama Ramos

A nobillssUna calUp::an11a de reconstrução e doação ue llw.-;tre Pre.<ddcnte, �!.� l,.n�.
novas C81J1IS· tem oncontt;odo em todo o Eiitàdo a. i:u..ior ilãp

.. tch) PóúPa� �1b"!"ço�
'1'.epercu..;,são, en! .suas atlVida'de:; no -'Cn_
26 CASAS ENTREGUES MS flagelados d,J vele do tido de minoraI' os g('fl"I_ --__ • _

Atê agora a L.B.A. rje \TIJucas e CUbatão 26 casas mentos de centenas de fa
Santa Catarina C,1:.'·<;:gcu com todos os pertences q'le mmas, que de um momen_

to para o outrol .!>e Vlra�l
no mais completo desabri
go.
Para esse fim H. L.l::l.t\.

tem recebido apôlo de nu

merosas entidades c pa.ti �

cUlares, todos movIdos pelo
nobre desejo de ajudl:lr
nossos irmãos vitimados pe
.la çatástrofe C1l'e se abalc'.!
sobre Santn cata,I�:t.
TAMBÉM NO VALE DO

ITAJAt

He:tt01' Stockler. .

Há. lnsLitulçõcs de lema. tllantrôpico no pais, que· são
yerdadeiras normas de amor ao próximo com aquelas ca

racteristicas próprias das pregações do Mestre galUeu.
Umas de remota atuação comei as "Santa Casa. de· Miseri
córdia", outras criações do século, como a "SOcle.dade de
Assistência aos Lâza'ros ç' Defe�a.,Contra a Lepra", Aque
las, autônomas, pelo Brasil cm foril e estas entretanto, ·um
corolário, úmq, corporação fundada no Rio de Janeirn,
:;.>or Wl1a scnhora extraordinária,

.

aliando predicados de
sua formação moral e intelectual, J

para o combate ao bi
blico flagelo a hWllunidade, o "Hal de Hansen". A santa

. criatura dessa arrojada. emprêsa; é a notâvel brasileira.
Sra. Eunice Wcaver. E foi a sublime abnegação dessa Uus
tre dama quc projetou, fundou e levou para os quadrant(:s
da Pâtrial num desdobramento impressionante de ação,
(!ssa benelllérlta obra que tanto tem trabalhádo :pels. er
ladicação da pa.vorosa morfés. em nossos pagos. Modelar

é a organização já sediada em quase t.odos os Estados do

:::�ItE'SSOeb dl��:t��::��!�a�d�e:C�=J�i�:rf:,==
tre as quais, é oportuno que destaquemos a congê;'lere de

Florianópolis que, hoje, comemora, sob altos auspícios da

família catarincnse, um quarto de século de piedosa mis

são social. Então, é-nos grato ressaltar como pre!t� de

profunda admiração e respeito, 'a. figura. de Dona. Ma,ria
Madalena Moura Ferro que, há vinte e cinco.a.nos, inau
gurou na dccan�ada ilha. do �sterro a. secção da entida

de, em Florianópolis. Espirito de luta, capacidad(', !!rl"ior

e dedicação seJTl simUe: educadora de projeção, oriunda
cio nordestino PiauI: vluva. do humanitárIo médico baiano

!\-lllton Moura Ferro, deverIa por um sentido atávico, ler,
uurbulhando dentro da alma, o sentimento Pu!',,) da bem

(jade. Felizmente, para a compreensão da .'loctedau,! fio

l':anopolitana, a exortação dessa. pioneira, um bI'ado seu,

110 terreno social _ educativO da cidade, tem a fôrçtl emo
{ioual de uma bandeira de arregimentação e por l�, ês_!>e
comovente prestígiO das suas eloquentes iniciativas. teu!

v eco da vitória no ambiente. O "Educandário sa�t:.a Ca

tarina" do. pitoresca Capital, é, hoje, a sua "menma. d?S
C·niOS", 'primor de orientação, árvore abençoada doo seil:>

:>mlcros Ideais, que tantos frutos de valia tem dado a <";.0-
Jt:cr no radioso pomar que ela cultiva com denodado alC

to € daí, a glória dêsse nobre nconcllego, quando pode
clalinar para os Quadra.ntes da terra, no lubileu do Edu

C:!.ndarlo Que, da farta messe, J3 distribuiu, recuperados
lia tarefa 7� eapõsas beol casad!lS; .29 normallst�.!>, lecio
nando no' Estado; 35 funelOl;"uirlos publicos, banca.rlos. co-
m€1't�iál"ios e hotelarias; 12 rapazes na Marinha '.e Guer-

_

:'3. {: ó na. Aeronáutic�; 3 Rellglot'a�; 5 enfermeiras e uma

uSsistente social. 1:, de fato, motivo iInpresslonantEl, sacer-
tióclo sublime, aos olhos de Deus, essa cruzada. l'edentofoa,
s06 o comando da encansável semeadora de 1<>"3a:; da. bon

<lad :Maria Madalena. Mourá' Ferro, 8. quem, aqui .d� l\)n-
.'� ge, ·do planaltO eurltibano. enviamos entúsIástl.c(IS paTa-

lJ<'118 augurando-lhe continuadas alegrias. 1- -1

L.!. �,�.�.; .��.(Oo D.lARIO DA �ARDE de Curit!bQ,)

______ o __..- • __ •__

Canolnhas e O problema energético
O "Barriga-Verde", de neu Bornhausen prometeu

oeuomnas, dá. conta das construir cinco htdrelct.rt
justas esperanças do povo caso Certamente, ergueu-as
daquele munlciplo, em face em outro Estado, porque
de estudos autorizados pe- em Santa Catarina,. apesar
lo Governador Celso Ra- de todos os c$forços. não
mos, para resolver o cru- foi possível Iocattzar no-

éiante problema l:Itr" ene't'- nhuma tlas usinas prome-

gt,. eléttlea. tidfis.
Por butro lado, aqueie '---'--��

órgào comenta a atitude
suspeita de adversãr10s do

Governador. interessado,;
em propagar boatos e in
fundir desconfianças.
A atitude justifica-se pe

la frlL')tação dos que pro
meteram o nada fizeram
no setór energético. E' a

reação dos incapazes, dos

que engodaram a brava

gente canJl1nhens!.
. Aliâs. nunca e demasia
do lembrar que o sr. lri-

Kennedy na

Venezuela
WASHINGTON, 15

Um dos atos do program:!.

prepa.rado por motivo da
visita do presidcnte John

Kennedy â Venezuela teve
que ser eliminado. por
falta de tcmpo. segundo
anunciou hoje a Casa
Branca

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

SENADO APROVOU ANISTIA
.

O Senado aprovou. em sessão extraordinária na noi
te de ontem, a anlsti� completa a l1)ilitares e civis par
ticipantes de movimentos POI.íticos. O projeto manteve
os termos com que veio da Câmara, ·embora esses tênuo!;
provocassem grandes discussões antes de serem apro
vados; por êles, também os comunistas do levante de
35 foram beneficiados, como ê o caso de Luiis Carlos
Prestes. A volta dos recem-anistiados à ativldaàe mili
tar ou civil, porém, dependerá do exame especifico de
cada easo pelo respectivo ministro. De Qualquer modo.
não haverá. direito a vencimentos atrasados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



----- -_._--_._----- -----« . '

Núpcias em UrussCln9(1
MA�19 R;GI,S - MARiLlA I:'AC DONA�I)
Na' c'idade de Urussooqc. neste Esrodo. CJ�1S:Jr

ctom-se hoje a prendado senhorinha Marília C'JIUSO
Mac Dcncld, conrccoro, formado pelo n05<;O ;,::..-.!d2'
mia de Comércio e estimado filha "'0 Sr. Dccutcdo

Jcôo Coruso Moc Donold e suo Exrnu. esposo
_

901"'0

Ondino Caruso Moc Denold, com o esttrooc'c jovem
Mario Corbeto Régis, Contador e Diretor de tr-oor
tonte estabelecimento comercial arn Lcndrinc, flore

nó, e digno filho do Sr. Dr. Francisco C_orlos Reo!s. ad
vogado do Fóro de Tubar,ão e ex-�refe,to daquele Mu

nicípio, e suo exmo. e digno 2SpO�O.
Sãc padrinhos do noiva: no Civil, o Bochorelc odo

em Direito Norberto Coruso Moc Doncld e o profes
sora normalista senhorinha Sônia Ferrari; e no reli

gioso o Deccrcdo Joõo Coruso, Secretário do Agricul
tura e Obras Publicas do Rio Grande do Sul e suo

exmo. e digno espóso.
A cerimônia religioso renlizor-se-ó no igreja

motriz de Na. 50. da Coocetcôo. após a qual 0$ con

vidados serôo recepcionados na sede do "Urusscnoc
F. Clube"

Aos distintos nubentes, os n.)s,;'J� pc-obcr-s {� '·,1-

tos de felicidades, felicitações qUI:! 'c-oemos extansi
vos oes seus extremosos pois e dernn.s fomiliores.

��9\do> �lRP.re9.�Os e!ll.�.ftIw
'll�_9S �al\�ri�r:n9�� d9

�Iil��jllil
l\,W.t:\l\�Ér ��W fx;r:A��,QW:,�I",
Na qu�lidade J� Presidente d6 �!n.dit:uto dos Em

preqcdos em EstabeJ.?cimentos Bancarias, oo E:�t'.ldo
de Santa Catarina, convoco os Senhores ASS'JCI')d03
dêste Órgõo de Ctosse, poro o Assembtéío G�rol Ex

troordinôria do próximo .terco-fetrc. dia 19 de dezero

bro, no S3de Social do Sindicato, em pr-imei ..o ,onv?
caçôo às 19,30 horcs e em seçundc coovoccçoo os

20,00 horas, e com o seguente
ORDEM DO DIA

Aumento dos mensalidades
Florianópolis, 15 de dezerubro de 1 �)61

Carlos José Gevoerd - Prcstdante
DBS - PE9E-SE ENCARECIDAMENTE O OJMPA

RECIMENTO DE TODOS OS ASSOCIADOS DO
SINDICATO.

A N' I V E .R S Á R lOS
FMEM ANQS HOJE

Sr. Dr .. Rondulfo Cunha
Sra. Doracy Tomcz
Srta. Terezinha Carreiro
Sra. Lelita Pires de Oliveira
Sra. Aldo Luz Costa
Sra. Ido Moura Coelho
Sr. Virgulino Rurquim Machado

- Sr. To-noz Comili Filho
Sr. Moisés Saraivo Caldos
Sr. Agripino Souza
!ir. Odilon N. Porto
Srta. Beatriz P. Corrêa
Se, João Salvador dos Passos
Sr. h'lizio Dutra
Srta. Líce Bittencourt
S·rto. Mario de Lourdes Silvo

I
lASAME"JO: AftR��I,,�\

Realizo-se hoje o enloce motriruomo! de ÇI<:;ntil
e encantadora senhorita Mario trocemo de srettos,

f·�.. )·ornomento do scctedcde lag��lln':' e dileto 'ilho
,"lc d:s:ti!1:o CGsol Jooe. Francisco ::l� Freitas e de <;uo

C"ITI":;. esposo dono 1 ulmiro de Fc:;!:ias, ::om o nosse

('stil('ndo e prezad.; �(.nterràneo '), 1" Ten,!nt(! ln
tende"te C2sar Abr�.nam, otuolm(�nt� servindo no

nrsr1tal Novai, dest�1 Capital, filhe (kl .;;enhur Oscar
1\IJ�cham, diligente {' esforçado Fis.:'�! do Irrr�st.::l de
Cc,nsuma, no Guonr.':loro, e de sue é.'X')l<l. �spcso �ro.

le(",:;r Mercedzs Schiefler Abraho(,1
As cerimônias, (ivil e religios.:i, SNtl) r€al'zodo�

�-,("I Capelo do Hospital Na�al, às 17 ,h�Jrc" e l"S con

vidados serôo recepcionados no G«le,·) Clllb.t, ogre
mioíõü pertenC2nte ao corpo de )ficiL,i" do nosso glo-
rioso Marinha de Guerra. ,

O áto civil sera poroninfodo pelo S,· Tenent'e
Luiz Mário Marinho Ribeíro e exrno. esp'),;>'J, Dr. JO$é
Luiz Baptista Pereira (Diretor da i-!,)Spi:'Or Novai) e

ex·mo. espõsa, Dr. Wilson·Abr.aham e exm':t. <:'sposa,
sr. Abelardo Abraham e exma. eS:J")so.

Nos cerimonias religio�os, p(l(aninfor5,) os �e
nhores' Dr. Jaco Tomás Morcande.; de Matos, Dr.
Aristeu Rui de Gouvêa Schie.fler, srs. O�cor Abr:lhom
e Joôo Francisco de Freitas, com resae::.!ivjs csposos.

Â,pós os cer.imonios, os noiva� p.o�tirõo em v:o
gem de ,nupcias, rumõ ar! .stodo de São Pau!

Aos noivos e s�us dignos Pi1Ogenitcres, orr",s�n
tomos, no opor,tunidade, afetuosos cump'ri,n�nras com
votos d.e-Gresc.entes felici"dades.

·Ii .it>.

SRTA ..<;LAURECI OQS SANTOS
Com satisfoçõo reg'istromos o forma:uro do 1"

terigente e prendada jovem Cloureci dos 5crih1S, no

Curso Ncrmol Regional Haroldo Callodo, '1uC!(ta-.feiro,
foi efetuad9 os 20 horas no "Cj.n� lmpér:o,j, no Es-
tl3ito, a entrego dos diplomas, em solenidade Que se

revestiu de grande bri,lhantis(l1o.
Nós de "O Estado" endereçamos à .,i,nDoti::a

formando, bem com6 aos seus 'familiares ')s

'votos de felicitações.

Z,U.,TON JOSÉ DA SILVA
Dentre os formandos em Contador pel:.J "Escvl.::!

São Marcos" vamos encontrar, o nosso prezodll Clmigo
e distinto conterrâneo, jovem Zilton José da Silv"1.

Hoje, solenemente, às 20 horas no T",a�ro Alva
ro de Carvalho, o jovem formando teró' o emej:l de
colher os frutos' de seu trabalho constante no" est'.. .d:l�
vendo, final.mente, concluídos os seus ideais, dal1do

de::� q:�n��:e!a�:��fr�S:°���h�: �;g��:����,s�I�
�.ilho oijricodo e inteligente.
'.

".}_ Nos, que temos em Zilton um 9,onde 'Jmigo,
!1�Qmos os nossos mais ardorasos �UI:nprjmen�os.

Sociais

No fI,F/l'3llfe acima vemos a srta. Yara Bittenccurt Kast.ing,
Ra.inl�: 'lIO 'Clllb� Doze, ouando posava diante do DAUPIIJNE

que será o maior prêmio a ser sorteada dia 21 próximo, __. Os
cartões qar3 o .tão esperado Bingo lá se encontrnm a venda na

secretaria cio Clube
-

c todos podem participar desta que será

Vende-se um 10!(' a rua

17"h"rn S.'\IIf'S, Arca 4Q�

metros.

Tr-ara r a rua s'cnne .3d.
;;:Idt. 21 _ Fone 31.1'1 _

V"'DE-S-E LOTgS A

r.osno PRA7..0 SF.M TTI

ROS.
TRATAR RUA FELIPE

J::ICUM!nT 21 _ 10 Andnr
---w

VENOE-St LOTE

CASAL OSCAR ABRAf'AM
Em visita à Florianópolis, encontrorn-se cn-re

nós o benquisto casal Oscar Abraham e esposa se

nha'ra dono Leonor Mercedes Schiefler Abraham,
que, em nossa Capital, participarão dos +asttvtdodcs
do casamento de seu filho 1.° Tenente Intendente do

HO�Pj�O�to�;�:� com o casal ilustre, víoíom seus fi-
.

lhos lalondo, Murilo, Roberto, Leilcj Ronaldo. o quem,
apresentamos votos de uma feliz permunencto entre

nós.

OS�'ALDO MELO,
:r.EIMOSIA E NADA MAIS - Cada dia que ocs

so mais sério se torno o coso do f')fI18cimento de

qosolinc e óleo. Tudo parado. Reuniões e mais reu

niões e nada .de positivo.
Indústria, comércio, enfim, t.::dcli os ct ividodes

produtivos do Estado e suo pcoutocôo. ossísundo
esse triste espetáculo sem que posso fazer nada.
Braços cruaudos. no escectcrtvo Nada mais. Mos.
(ifinaJ, porque tudo Isso>

Somente pelo teirncsio do t'cnobrós, cuja ati
tude está se tornando insuport<J't€J e carr,plet.Jmeon
te antipótico.

O Industria, o Comércio de nos:.u Estado, sa

crificados e o populoçõo cot"JriI1enc,e, r'·in .. ipoll-·,€n
te aqui no Capital, ond2 se och"Jm pCl(.i:�od""s Iodes
r.� veículos exatamente nos VeSpf)l";Ti ('o� festas nc

�r/linos, têm um
-

responsável. Son"lent0 lJm: o r'e
rrol,rôs. Mais ninguém.

Tõo insuportável é a situoçõo, que em Joi'1vill:.!
e Brumenou propuzeram pogo� .1 diferênçJ 'com

.

o

pequeno e justissimo oumElflto propost.) peles pro
prietários des C!!lminhões. Porque õ.enc?'dom cem

e�e pequeno aumento, porque �'uchryrl justo.
Somente o Petrobrás d2itc �obi€n-.:::? e -eimo

sio. Sabe-se que esse pequenQ. (1U'l1el�t0 nõo lfeto-
rá em nada o economia do EstGd,). Sobe-,e qIJe.. nõo
se acho em jogo direitos de sindicalização de clas.
ses. Os donos dos caminhões, :eu:; legitimas pro
prietários nõo constituem cla�se SindiC."Jllsodo. Séo
proprietários do que lhe pertencem. Tados estõo de _

ocÓrdo. Tudo depend2 de umt1 s:mples ordcm do
Petr�b({?s. E o que poucos sobem é que o próprio
I'e lebros no o �I" a ganha' ("l' [l01( 0r, P()I�, fluem�emp(F!' pagou e paga não é elo (' <;;m .., IIlc'tl'i�trio e
C.·mércio da Est'ado.

Slr"1pl-\:!s .te' até inexplicóvel teimasia�

COLUNA
CATÓLICA

P A R./ A M E O I T A R

n Cra�a, flOSSO Tesouro.
Leva se " igreja um recém-nascido., E eis ,q�e

Deus se ó licito lolar assim, emigra do ceu de glof(�.
Aonde vai) Aonde se dirigem os três Pe��' J; DIVI

nos) Poro que novo Paraiso, maio; IlIn1'1""I050, <11(1<0; vos-

to se r.:flcJIT1,nIKll"ll.' Aonde võo? A (l1�"n oc 'aJlln

pCClUcnij 10 ser sôbre o qual vai correr a agua socros

S(1111<1
Au.do oquêle recóm nascido não era

mOi<, que' 11111 dos homens. Agora SOl do iÇl�el(\
Os onjcs �{' il1("linom diante dêle. É um filhO de
Deus ..

Criando-nos, Deusl dá-nos o nosso ser
..P�lo ���

tismo, tornamo no<; sobrenaturalmente pornc.ccn �

do se�e�;�om'os o aniversário de noSSO vin?O 00 .

mundo. Por que não festejamos, com mudo m�l�r ro:
zôo o cntversórto de nosso entrado na 191'€Jo: I:�
enl:e os dois aniversários tõdc o dtstônc!c que medeia
da geroçã(l humcno à çerocõo divino..

. .

A polcvro Graça Santificante que sugere o ':'010-
ria dos cristãos? A idéio de um mundo obscuro, Irreal

impreciso. . SomOS vítimas, mu�to� v�2es, dos ex

pressões abstratos. - A Graça noo e somente algu
ma coisa, mos ALGUÉM ...

Aproximo do meu ouvido um� co�cha. Ouço to

do O oceano o marulhar Simples dus<:,o - Es.cutn ,o
pulsar dõ meu coração. O oceano do VI<10 pololtn ne

le. Estupendo reolidcde .. ,

Lembrai-v-os
Santa Missão

da

1 - Perdido o olmo tudo está perdido.
,

2 ..,...-' Deus me vê, Deus me escuto, D'�lI', 'no:? ha

de julgar.. .

3 - De que serve 00 homem ganhar o mundo In

teiro, se depois perder suo olmo?
.

4 - Deus é Pai, meu benfeitor: como poderei
ofendé··Lo"
-5 - r<.too hó paz, não há felicidade poro qllcm vi-

ve em pecado mortal. ...

6 - Num instante se peco, morre-se e · ..ai-se poro
o inferno.
7 _ Um momento de prazer e depois ... e depois
Uma eternidade de sof,rimenlos
8 . - Ningllém �e solvo sem sofrer, sem (07('r mui-

tos esforço,s.
9 - Ai do mundo por causa de sellS ec;côndaras!
10 - A oração, o confissão e a comunhão, com o

devoçõo o Nosso Senhora sõo os grandes meios de
solvClção.
1 r -- Rez�i todos os dias, de manhã e à noite, 3

Ave-Mmias.
12 _. Cosonos, vosso sacramento é C;(1',�.), nõn o

profaneis pelo pecado. .

13 - Pai." vossa maior obrigaçõo (' cc1I1("Or cric;lã
mente VOSSO" fifhos.
14 - Filhos, sêdC' qbcdientcs o vnssos rois; silo os

repreSf'ntonlcs de Deus,
.

) 5 - J<J\f?'I1S, rr;zai j',1:ora ocertar com VOS§P e�lodo
QC vida (' noo C';fJllcçois que namoros criminosos \IaS

rrepornnl 11m cosomenq, infeliz. ,

--M - t'Jo<;';(l Senhoro do Perpétu,o S�l'ro, fazei

. �.ue �efSeY7re nas bo,!s r-esoluções áa sont�0i�sq�._ .,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tth1nnbe amea-ç· mazar Sociedade CarDonítera Próspera SIA f a·. s "a 1
Elizabethville ."

BRAZZAVILLE, 14 - /IS:;! necessário transfor- A VI S O IIlODUCI·afla_rrcremos ElizabethvilJe numa cidade em ruínas em

t�rro orrosodo pele guerra", declarou, hoje, o'pre- I A V I S O _

•

�,df'nh:! Tcho�be �um o�êlo 00 povo de Cotcnçq. De ocôrdo com o deliberado na Assembléia Ge- J ...RUSALEM, 14 tr>�_r rxtar implicado numa <::>-
A lula conttnuoro em todos os tocoltdcdes e no 1(..1 Extrocr-üoóric reouecdo em 7 de fevereiro de Garven Hudglns, da APl - rie de aconrectmcntos. f)

co.m�o. e os Noções Unidos não poderão dor cabo do 1961 e no tMrno do artiao 78, olrneo c e 1 11 do De- O procurador-geral de J3- massacre foi de jn�('La
rntlhoo e meto de habitantes de Catonga, empre- ereto-Lei n." 2.627, de 26/9/40, convidamos os se. mel, Oídeon Hausnen. pc- responsabilidade dos uctc-
ganJo, seus 15.000 homens e J1.�m mesmo com �h"res ocíoncccs a no prazo de 30 dibs, o conter dlu.a pena de morte cara res políticos. sõc eles que

100_�OO <oldndo-,", disse Chombe 00 manifesto. "e -estc dato, exercerem seu direito de prqterencto no
Ado-It etcmuann. ho.k: pa deveriam enfrentar o ill�t)

lanta hoje o noite socró poro convocar todos os nos. cescdcô-, de ccões do aumento de capital de Cr.S lo papet que o mesmo de- cnatígo." Co Procurador-
SOS guerreiros, cm lodo o país. Com flechas envene- 05.000.000,00 paro Cr$ 150.000.000,00, outon- seruoeunoa no externdniu geral, cujt\ Vj)2 habitual-

n�das cada sol�Jado do ONU será um ccdóver pois .. r .....o r1oq,!f'k! Asscmblé:o.
De seis milhões de judoõ'is .uente é estridente, disse,

nao se lhes dora quartel. A luta será total e estamos r:ricit"imn, 12 de dezembro de 1961 O ex-coronel da oesinm em tom emocionado, que
seguros de que venceremos", concluiu Chombe di. Eng,O Mário Bolsini ouvtu o pedido de parte da esquecer tal pesadelo "não

�cs��l� ��;i�1�r€rno de Cotar1ga jamais obondoncró Diretor Técnico acusação sem demonstrar a esta dentro da capacidade
menor emoção e, em o;:U3 dos mortais". Afirmou que

êenrro Socful�e n�o�enia�os Vil", F f�r.ticipa��� do Novo �gr.l�;:���i����:;�� �;:i���;�:�;:��:;���f.;i��
r

,. e e
seis milhões de Judeus. Ej· pode haver uma sente-ice

e e ·0' ln )�OS Mo, ia do Glórto O Mmil' Yolondo 6,0,i da Novo chmonu de"a ron : ·'0,,,, o para Adolf srcumcnn. J'"

'� I ,

têm o çroto satisfação em pornctpor GOS seus pa- :�V:l'Omt�:!�:ne:�:�'a��n���: �a�(:�!:��)�\��I: i��:l��:�
rentes e pessoas de suas reicções o ccnrrcto de cc- receber Iusucn foram fr,li_ tigo lhe deverá ser apit':!-
�(lmento de seus filhos traces. Tive a desgraça «e no".

O advogado de ccresa de'
zt-bmanu. Robert, sorva

tíus, baseou sua a!c�' .cúo
tinal no argumento de que

-aunxçnr auer-mxos
p ,U\!O sarou L s� UP'CIO
-uouonr aras luuIJ t:aual

EDITAL DE CONVOCAÃÇO
De ordem do Sr Presidente, convoco os Srs. so

-toe poro tomarem porte no Assemblélo Gero! que se

�:��z���io�o adi�u�8 ;r�j�:e��e lr:;ê�S��,.�,;);10:�f� nSo
"fim de deliberar sobre c o'..Imento dos rnensaltdodes.

Florianópolis, 14 de Deaemb-o de 196
Narbal Barbosa cf. S•••• Secretcrto

1 S··Jó·17 12·

E'izabeth e HeUo A,rnuJdo
Florionêrx li", 9 de jezen�br' de 1961

ENDEREÇO
1\ R/UNIIA nAS IUCICI••:TAS. fica na Rua:

Cou.�e!l,,"il·\) !\lafra n!' lã4, de 11m latIo a "na

��'rih. flr I'El:.\S' I': .\CRSl':{IRIOS, e �lfI ouí ro ..

��'I'I::"W fi ... l'I:o-<TIII:J-\S F, f'ONrF.RTOS. -

"'I�fnn .. : :11';{1

r-----;__----------- -.--.

FLORIANÓPOLIS, UMA r;5
CAPITAIS DE ESTADOS [\) :')'

SA-O PAULO.
RECIFE
BELO HORIZONTE
SAI.VADOR -

PORTO ALEGR,
ITEROI

C

�"BA ,..-----
8EI

.

rFOhTAef? (.

t "':�' ,�: 0.,'(

AP'�
FLO.

! 'j

Prefeitura Municipal de Florianópolis
D E C R E T o N.' 1 44

o Prefeito Municipal de Floriqnópolis,
uso de suas atribuicões,

DECRETA:
Art. 1,° _ Fico estabelecido o seguint-e horário poro

os cosas de comércio que vendem artigos de
NATAL e ANO NOVO,
Dia 15 - dos 8 às 12 e das 14 às 22 horas
Dia 16 - dos 8 às 12 e dos 14 às 22 horas

Dia 18 à 23 dos 8 ás 12 e dO$ 14 às 22 horas

Dia 24 à 25 - domingo e,feriodo
Dio 26 á 30 - Horório 'I,ormol.

Art. 2.° - tste decreto entrará em vigor na data da

sua publicação, revogados os disposições
contnírin.

() dI" dE'zembro de 1961.
WALDEMAR VIEIRA
f"'rpf('ito MuniicpnJ

ATENUO. ATfdO RESERVISTAS
Do dia 9 a I" de Dezembro, "01,'\ 00 RESER

VISTA" serão aceitos apresentações Voluntários dos

Reservi;tos, de menos de 46 anos de idade e,!, todos
ras dêste Estado. Poderõo se apresentar, tombem, ,vo
os Quarteis, Delegacias de.Recrutame�to'i ou Pref�l�u
luntariamentl', 00; Ofid"i" RI? ,.. A"rHrontí>" o Of'clol

da R��r:�lniciPio dr norinnúpono;, oe; onrpsentac;ões
poderõO" ser feito no 14 o a.c. ("Ou no 16.0 C.R_., ond:
f'')tõo in51olodos p,{)O;IOO; de opr('o;cntacoo, :tc!sdf' o i:"h:1

9 sb corren!,... mc(
,

,,' {...... Al1drelina Nalividade da C()!lto
Cap. ChMe do 16_Q CR.

.': ',I" '�. ,:r){3,'·
.. :j� /

RECEITA "I� / .........;�. :;'; ; �(
....

-: /,1

60.: Lacerda irt
a Eurooa

Rro. 14 IV. A.) _ O sr

Carlos Lacerda deverá

).',j

,J,.::L'
3..;j.(JJO,úO

f�/UN/C/PE:

QUE FA -Cl- LI- DA -DE ! ...

I' oaqa 10"0 cio l<>'el �c ��:;a.o� • .,.. no ",� de

<"",,,,e O I.'Y:!·.:� <!Mei, , ,,'� .e ,,�>1"<:"Cf.
"'''. romo \. �c-·.", -,,�. "

J\GE:NCl A

RIiI feNreStUIIt,2t
rDnn2111e 3111C1

1I0RlAiÓffillS··S.C.

�. �OLUC�Cl NlIC O ��u PROfllEMA esta

1\0 CRUZflRO A PRAZO do CONSÓRCtO

'f>!CCRUWflOO[SUL

Lrrrnsrulttr possivelmente -uos V 'UUUtlilf3!:iI nO.I"8joQP

nesta semana, o cargo de .. <o�dulT aur ounssp o anb

govemacor ao c1eputad'l l1ii.mJ apusad ersa ,lú.3iUlE:)

Lopo Coelho, presidente da (lUa -so.nuo .toct ;O.IIOS

xsserubtétn Legíalatíva em J";;I� anb ap o�j:Jl"'UOO up

virtude rte telJ d(' viaia ·-�ajo.\d CLIU!tu .3:., 'a�ftJ ,IS

pam :I Alemanha e Bêl!!:ic:l.. -<J:.' o tu!!is"C OS'C:J 'op"Cd:nJ
onde assinará cbntmtos
1):1ra :I in��:lln{'fto de uma
u�!na sidf'l·úr!!:l ... n na zonn

i'''h'�trinl ri" �an'� Cru"
tam apena� três para e\l-

I
DUNLOP

nUNJ,np " Im!'\) lorja
a \'Irla R.!\I:-lIlA O.'\S I

i P.!f'!f'],VT \8 - Tf>!f" !

rnl\'" :1I:17 Run'

('otlsf>llll,j"I1r,lafrn 154

AJUDA A COMBATE.R OS QUE SONEGA/\!
IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NÂO TERÁS MELHORES 3ERVl ÇOS•. n·,I. ,i,.: ;'o��"IAI�Ii'R O-rll'F:' T A E I -;- O

..=n---n;�""""'�"'1'�;?","'il!õ!!'E�;F.",���;ç!l;;roc
.

I PROGRAMA MENSAL IVÔMITO E !.IJARRB1A CONTINUA1JvS LEVAHAU II
\
DIA 9 rSf.J3AOOl - Rememf.:.cnd2.S Car-

S<óEUo FSAJJLfV!OA�A._'l'&LEAVAMN?D"O'.CO· ·AJQCCS�E· :!.V',Eç. CAD�IN."HEnHs,.A. II
l'8va!escas de 1961

,,tt,, r. .__. r_, <\ IHA 16 ISABADOl _ Soir�2 de Fonn!'!,hl-
J....nATAçAO D<\ LBA NO l-:fOSPITAL D.E CARnHDE. \, 1":1 .do.� Têrnlcos em Cont<l.bili.dad;- 0.)'_' l.!l"i,

,

I
tIa Escola Técnica de (:om·!:·-;ICI ··Senr.n Pe-
1·l'll'a".

DEZEMBRO

DI4.. 17 m"oMINOO) - 10 11.0',:, cl[.:ç�,') da
Diretoria
NA 21 f QUINTA FEIRA) _ Soir.'!'! de Fo!'

matura dos Quartanistas ::Ia Eseola Tern?_ca
de Comforcio "Senna Pereira-'
OlA 31 {DOMINGOl - Reveiilo:J::Ie S'lo
Silvestre (Solrtle Chlc).

".

NOTA: Reserva de mesas u::: s""rr�t<I_1"b do'
Clube. Solici(a�se n apresent!v'ão

da Cartelr:, Sacia: c do talão elG

WALI·PU8L1C/DAQf I·TEL. 24-1']

Rua Fernando Macha.do. 6 I

mês corrente.

�.;-.mS!laJtlOO ap ml[Ja.,U'iO
.H!1 IBunqpl o anb ;)[J"CPJU
;q�octo II nOH"foJ UUClU

:'J!:!! '�n.lAU,llel Sl:H!l \\13

�npl'Alas noltl.I!JV .,;;1::0S
2;;c! çs ll\Un ,\OeI Oru o sal
t·"ru ap apupapu.\ Oput:.1'3
'I';n Rd sopuamoo satu!;o

'1;:F opusn::"I"c � anb ap SOlB

O. OU<:oUlltll '3LUalS!S tun

.J> IlLUJ'l!A lU"" opusn:J'll o

Presl,dênC:a terá
sú de imprensa

no Rio
BRASíLIA, 14 (V.A.)

.

Ojornalista João Etcheve

rv foi incumbic10 pelo Ga

bi:lC'te Ci"i1 de instalar um

�rrv!r,o de impren.')a da

P\,f'sidêneia d., República
('unI:"!. dn.s dl'pendênci:ls do

?alflriO do Catete, no Rio

de J:-:neiro.
A insLalaçào dêstc servi

Ço obedece a plano hã al

�um tefllpo elaborado p'.l)"
um asseSSOr do sr. João
Goulart. Entre suas atl'l

buiç�e� figuram a de man·

ter con�ato com os jOln:l
ista.'! e jo,nais carloc��, e

aprescnt:u relatôrios pr riÔ

""'Icos C confidenr!:J,s ao Ga

binete C:'J;!. SÓbl'C infol'mo

ções que cOITem nos cil'Cu

Jos da imprensa s(!m qlle.

contudo. sejom divu!gac1as.

Aproveitando o ensejo a Diretor:'t da
Chlhe Ref'l"e:lti\"o 6 de Janeir:), :"!.preSf'I,t,l a

, ". S. e F.xma. Família os m�lhore'; votes dr"
Fpliz N(\tal

e prôspero

E um oresente de clas s

que agrada a todos Sth .

Hers Impetial tem a

c'Ilndrice [exclusiva
creve muito mars SU'1\"�·

mente De hnhas rn "'(.
nas e bcnnas. Apre: cn
fada em vãna� co-es. com

tampa dourada ou pratea
da E a caneta de qu:
dade mais vendida em

•
'.

Ano N0110

Vende-se
Corr�flPdor de Baterias ARROW.- 1;. bote ..

rio<; C('n�,..,IC'lo ccm t,lCl("1s pertences _. rI'>
12000,00

Ver e trofor com Rosa Neto � ESTREITO

doo mundo Presente COI'l

qc.mdade SHEAFFER'S
- garantia SI-!EAFFERS

441.A- 12",- :7;;t;;�-(JúhwL
CO:"I. REPRfSENTAÇÕES STA. HELE\!/\_LTD\.

RU.J rehpe SChIW!t, 'i2 . S/" . Fl:Jlii\_�:ópohs· Sillltil CaHrln:l

Federação d�s Assot:;ôes Rurais do
Esl;;�o de Santa Catarina

Assemb!éia Gelai Ordinária ta e U
ConYocaçc�s
EOITAl

t.o e 2.° CONVOCAG.:AO .

[)e 0cq"d(, com 0 Art_ 27, dos ··�tatutos, sã" cnn·
vI'(",-,d,-.s rs senhores Membros do Assembléia Gerd
(\'dinário do Federação dos Associoçães Rurais do
Estcdo de Santo Catarina o S2 reunirem nesta Capi·
tal, r'fra °d:;�tii�t: �����:aR�;��ÓriO do P;esident,..

bem como o Parecer do Comissão Fi$ca:.
relativo às contas do último exercício.

2. Eleger o terço dos Membros do Conselho
Deliberativo.

3. Discutir' e resf1lver sóbre quaisquer cissun
tos de interesse da Federação ou da Classe
'dentra da Lei € ::los Estotutcs.

Fi-:a marcado o dia 12 df!' janeiro de 1962, às 15
horas,' no séde próprio do FARESC, no Avenida Jrineu
Bornhou�en s/n., nesta Copitol, entendo-se que, CC1!.,

nõo haja número, a Assembléia S2 realizará, em se

gundc:J e última convocação, no dia 17, às mesmos
horas e no mesmo local.

Florianópolis, 11 de dezembro de 1961.
Clodorico More:ra

Presidente

I
-------------

fi ���' U.b� �.i �.��.
tJ Confecção e conservação de palnêl..

, em todo o Estado

-

União Beneficente e Recrutiva
Operária

Ficom convocados todos os sócios quites, d
acordo com o artigo n.O 37 § 1.° de nossos Estatutos
poro tomar porte atigo na discussõo do projeto de no

vos Estatutos que se realizoró no próximo sóbado
dia 16 do corrente, às 19,00 horas em primeiro con

vocação e não havendo numero será realizado às .

19,30, impreterivelmente, com a seguinte finalidade
o) - Alteração de Estatuto
b) - Outr('s assunl'os �elativom�nte 00 engran�

7iecimentMi'i�I'�cti'
Florionópolis, 13 de dezembro éle 1961'

,

Reinaldo D. Oliveira _.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Profissional.
ilB. SAMUEL FONSECA

;;IRURGIÃO-DENTISTA
Preparo de cGvidodel pelo alto velocidade .

BORDEN AIROTOR 5. S. WHITE
Radiologia Dentória

CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 --

10 andar _ Fone 2225
Exclusivamente com horas marcada.

Indicador
DI. BOLDEMAB O.

DEMEHEZES�i;�'��AGDS-�m' '- .:;pj
. :''''_ u •

.l'
." ,. ""

,PROGRAMA DO MES':
Dia _;." lo - Sábado - Solrée Formatura Es-

cola Teco Comercio São Marcos ,

Dto - 17 -- Domingo - Encontro dos Broti
nhos 'com Hí-F!

Dia -'- 19 _ Terça Feira - Cinema - êste

Sorçenrc é dê Morte
Dia _ 21 - Quinto Feira - Bingo do Clube

Doze pró Construção do Novo Séde - Um betlsstrno
"_UTOMóVEL DAUPHINE ZERO KM E OUTROS
MAGN IFICOS 'R�MIOS. .

23 - Sooodo'- Sotrée Infanto-j ...venil CLo;- cs

tribulç'õo de prêmios
l)io _ 25 - Segundo Feira - Sotrée de Na

tal ___,.. Escolha do "Gtcrnour-G!rl"
�a - 26 - Terço Feiro - Cinema - Esca

pando d9 lnte-no
Dia - 31 .- Oomingo - Baile de Golo

"REVELlON"

:: armado pela Escoh. c

MedlciQa e cirurgia do Rio

ue .JaueJro. Ex-Interno do

Hospital da cambôa - Da

Maternidade Clara nas

buum _ D<! MaterDidade

Mãe-Pobre.
Especialidade: DVENÇAS ,..

l ,E �ENHORAS - PARTG
_ C.rnURGIA.

Consulta: Mnternldnde
Cnrmela Dutra, pela
nhà.

HOJE "SOIRÉE" DAS GINASIANAS NO LIRA TÊNIS CLUBE

Hoje, no Clube da Coli-

na, as ginasíanas de l06I. Treze Brotinhos Elegan-
do C.C.J., oferecerão aos tes Radar no Querencia
associados e convidados Palace Hotel, dia seis de

uma movimentada e, ele- . Janeiro. Antonio Dutra c

A inauguração do nee,
taurante do Balneário Ju
rerê, na Praia Forte, pró.
xímo mês de janeiro, rot
noticia "top" (lo Radar.

OLHOS � OUVIDO!; - NARIZ
_. 'e' G�RGÁNTA'

.

'�-'---
c

Operações ;dos·. AM{GOAl,AS "ppr "pr.Qcesso,

.MODERNO
EQUIPO de OTORRINO (úni.co mi Capital)
para exame de OUVIDO!>, NARIZ e

GARGAN.TA·
..

'

Refrotor. 8AUSCH a LOMB poro" receito
de ÓCULOS

Tratamento dos SINUSITE� por UL'r,�SOM
Dr. GUERREIRO da FONSÊCA

CONSULTAS' PELA MANHÃ. E A TARDE

C:)�5ultório � RLI,o Joô.õ pj�to', 1!1 - Fone 3560

Rhi_dineio - 'RLlo Felipe Selll'lidl, 99 - Fone 3560

.
seu conjunto musical, es

carão presente. A festa se

rá em benefício.

gente "gojrée", com inicio

marcado para às 21 horas. Os carrinhos de cavalo.,
ontel1l, ctrcuturam felizes
com. a. falta d, gaaouna,
Os prosnetérios! tonlara
QU eeontinuem com a gr��
ve. Alegria de pobre."

Elza Soares, que preme
teu vtr a esta Capital no

dia 31� para o Bnile de

"São süscstre' no Líru

T.C., assumiu courpronüs-o
com a Europa e não vira.

Informou Sr. Nilton cem,

pos, gecretártc , do Clube,
que a DtretcrIa está provi
denciado outra atração pa
ra o mesmo dia: Cely Cam

pelo, seria ótimo.

A menina liuda, Maria
ncts. fino ornamento dõ1•

sociedade de Itnjai ,e gtnn
.. tanu do Colégio "São Jo�

rê". O Patronç de sua for

matura foi o Prefeito
Eduardo Canziani.

aesidcncra: Esteves Ju-

r-ror. 52 - 'ret.: "l:!::I:l

D,·a. IVA B. S.
BICHLF.B

Dentro de poucos dias
teremos uma reunião no

cuêréncía Palaoe Hoter
com o Diretor dos Dlitrlo�
Associados. Jorn. Mauricí.,
Xaxier. Estarão presente"
os cronistas: Sebastião
Reis, Margel de Mello.
Arão Tito de Souza. Assun
to: Escolha de miss Santa
Catarina de 1962.

M E I.) I C A

('LlIV/CIJ oe CRUI.NCAS
E CR1ANÇl'S

atende dlárlaml'nte:
oes 14,00 às 18,UO horas

";flnsultÓt:-:-· Rua CeI.

t'eúo f.cmOTO. 1553
- E .. tre!to -

Si Você, Chefe de fomiliu
pensc'nos presentes poro o natal ENTÃO

APOUIRA O MAIOR PRESENTE
• O confrade e amigo cro

resta Margel de Mello, de
"A Nação", foi quem indi
cou o nome da bonita loira

Maria nosstne, Garota Ra
dar �e Blumenau.

Uf11 presente que não quebro, n50 desvalorizo,
nõo estraga
Um presente que codo dia vc'e mais:

UM LOTE DE TERRENO

Um presente que pode vir o ser o çcrcnttc do
seu futuro
- entrado apenas 10% - resto 60 mêses.

Informações, diàriamente, nc

Avenida do Jardim Átlântica,
com o sr. Luix Schweidsan.

Hoje, na Igreja do Divi
no Espírito Santo, será
realizado o Enlace matrt
moníat do Professor Aldo
Kumm, com a Professora
Ana .Teretlnha Santord
Lins, às 16 horas.

Dr. Hélio Freilas
Medico da Malerm·
dade Earmela Dutra
1.Jv.l!:N·�.\� u.l!. :'3EN�lu.tt.t'�

f'AR'fOS - (JIR�,ROIA

{..'L.lNICA Gl!,'uM

WHI(A SANtA (ATARliU
Ciinki'l Gera)

üoen.; d� N�r"O�iH e Meíllai� -.

Recebi um bonito cartnc
de Natal do Jolnville Pala

ce Hotel, em .sets Idiotuaa;

FELIZ NAV'IDAD; FROH

LICHE WEINHNACHTEN;
JOYEUX NOEL; SEASON'S

GREETINGS: BUON NA�

TALE; BOAS FESTAS.

Agradeço a gentileza.

Na Cidade "Sorriso"
acontecerá hoje o casa:
mente do Dr. Bracuy com

a srta. Marlsa wüaim.
Após a certmónla Religiosa,
os convidados serão recep
cionados na Sociedade
Thalia. Agradeço a genti
Jeee do convite,

,.r"OlfOlnati".I .Óe , ..qv. e ,e:ll;U'&"

I"�I"Il�Jlt[\("() ;_Il"t. 'tIetlo':lI.oqlll: coro lIJ".e,�e.l. _

lU \uJlnR�erllpla - Cardlozollor.:pla _ Bono'erap'. f

I"'l·;�U�I!· aph I
'II ...ç ... u oJo- .!"" .. llJU1.;r _

... "''''ri··\' JO o PS U,'P.F!A

DR J"osa TAVARES lRACDL\

01l0a$ curtUII -

eletro-couyult"çào
Consultório: - Rua víctor
l\Jeireles,24-tias4as6 hs
Restdêncíu - Rua santos
Saraiva, 4'10 - Est: cno
FOI"': - 23-22 e 63-67

IMPORTANTE: CONSlRUÇÕ.ES
As pessoas que podem obre. empréstimo do!'

.t.utorquios ou Cojxa Econômica, terôo facili
dades de obter, mediante prévio combinação,
prcntcroeote, o titudo de propriedade defini.
tlvo, afim j.e r-o-erem Inlctcr o construçõo.

Nosso conterrâneo. Dr.

Armando Simone Pcrel-a
foi nomeado rnretor-presr

dente da Caixa �conômlca
Federal de São Paulo. Car
go que já exerceu, sendo
exonerado pelo governo dc

.ràmo Quadros.

A rainha da Escola Técnic�1
"São Marcos", 'srta, Marle
ne Ma/ra, que/acompanhâ
hoje os formandos de 1961

71a "Soírée" do Cruze ncae

de Agosto

TELHAS. TIJOLC'S "

. CAL E AnElA
IRM AOS BiTENCÜURI
C"'I� 8A()A�Ó 10-" loOl

� �NTh:;� OIPO�'lc.; C' .......

,_
.... ,

D-;:-W�ZO�1
Garcia

t.:-:.q.. r .. o,;.. "'''''11)0 .. 1'Y...un.. KII.U101' 18t

pu.. _" J:!,let\ll1ã LUZI - I"un. �',�6�
Recebi telegrama de

arasme, do Deputado Fe
deral Lenoir Vargas e Fa
mília. Agrac!eço a genure-"sfituto de Educação e Colégio Es

tildual "Dias Velho" n R .' L.1\ U ,H e D A U Ji A
CI:nica Geral

- - MIi:l)lCU _--

NO Teatro "Alvaro d

Carvalho", às .20 hs. acon
tecera Solcnidade de Fot·�

matura da zeco'a 'récníc-i
de ComérCio "São Marcos"

sendo Pat·rono Dr. Paulo

Konder Bornhausen. As 22

"Soir�e" no Clube 12 de
Agosto.

Despertou muito tnteres

se a noticia sobre os oni
bus do Expresso Brusquen
.!.e, aos domingos pela ma�

nhii, na Praia de Cambo�
ri(l. Ida às 05,30, volta 18
horas.

EDITAL
D� ordem do Sr. Diretor comunico aos interes

sados para o edital abaixo relacionado referente 00

ono letivo de 1962:
DEZEMBRO DE 1961

MATRICULAS
CURSO GINASIAL

HoRA: - 8;00. as 11,00 horas - 14 às 17,00 !lO'

I!;�pt:cia'ir'a em ILOI{';;!.ia c.c sevuoraa e vias ur1-

!';"ia". ema I·<:.d!�al das Inrecc�.)es agudas e cra
nk_s, do �\)aJ"ê'h( "eni'o·urinal"o em ambus os

.,cxos. DO('Il�lJ.� do apurelho Dlgcst,lvo e do slate·

...·.,'Plvmua" I'el, f"(u.:uldo<tl
Nacl'l"at <te Medtcma aa

universidade do &·a.o'.l

_r:x 11.túl';10 por con'cul"::l1l (\:1,
Mateulidllde·EscJJn. (S�rv!
';0 UtJ t''rúI, UctUVia .n.v.

ur!�lIes Lima). Ex. Inttllu ...

au ;;:.cr"'lçu oe CU'urgli, U'"

T'Spltal ,LA�J-' KT.C. ".la KIU

Oe JSlOCll·v. M�.llco do .t:1u,,·

pita! ele t:a�laade e Q'

MutetDlrJadt: Dr. C.rlos
�;on�.

t'"n'1'u�,>; _. OpeRAC;o/'.;)
U\..)b�(.'j\� uE . .JI!:NHURA8
- r(J_'O'U c,;t:f.l DO't �eto
IIWt ..::;O PiJ;c::J-;Jrufilat:'..co

CC)n,<;Ulto:,w: Rua Joãe P/li'
ttll •. H. - o_s j6.oo lu
_d,UU 1)O"aS, A"e'1de ;:on.

huras trarca1us. 'reldll.I.f,
JOl5 - Re;;id'::ncla: rt:..tA
Gennti.l FW,len,�c")�'t, II. 101

llIa pen·CS::I.

i-!orun..,: <hl;J 10 l.� lJ,ZO hu.r<lÕ) I:l das H,3U W J7,0l1
horas. - CQl1SllltÓriO: Rua: Saldanha Mll.tlnho, :;
1.0 2pd[·�. re"q. da Rua ':oão P�lltN) _ Fone: 3248
Rf'sidencia: RU:l La"erda CoutlJ1ho. n.o 13. <Ché,·
':ara do Espar.ha) - FOIlf': 324H. carfazes�o' dia...... 4° Séries.

. 3.° Séries
2° Séries
1° Séries

Dia 18 - 12 - 1961
Dia 19 - 12 - 1961
Dio 20 - 12 - 1961
,Dia 21 - 12·- 1961

CURSO COLEGIAL
DIAS; - 18 e 19 6s 18,00 horas.

• 1 9 o 2
EXAME DE COMPLEMENTAÇÁO

.

INSCRiÇÃO: - 24 à 30 'Je jO{lew"
_ INICIO DAS PROVAS: - 5 d€: f�vereir:) às

14",00 hclOs:
IXAMES DE tPOCA ES?ECIAL (2Q CHAMADAi

Realização dos Exames de 5 6 IOde fevereiro
. .

EXAMES '1E 2" ÉpeCA
j"lSCRIÇÁO: - de 5 o 10 de feverejrc

tNIC10 DAS PROVAS: - 12 de fc\'(�reir,
EXAMES DE ADMISSAO AO CURSO NOi\MAL

;NICIO DAS PROVAS: - 19 dv fcver,eiro
;r;;{A�JSFERI:NClAS: - 20 à 26 d� reverei r,).
i�ICIO DAS AULAS: - lQ de marco'

oe�.: - No ato da motrkuk. (Jpf;�entaçã:.J
do caderneta.

25p,OO.
ClITSO Colegi.:.1 : CrS 400,00

,Florianópolis, 11 de dezcllI:"jr'J dc 19ó 1.
WalIr Bemordini �ecre"c:'r;;J

-----_

-BA.'IGS
Cine GLOB!A
(ESTREITO) .. r ,._,f.one 6252

r-�

-CfNTBD -

tine 3ÃiJ JOSE-CÂNCERfoOENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON "'ON":: ::!I3M

às 3 - 7V2 e 9!'2 horas
Brigitte·Bordot - C:.Jrd Jurgen3Assistente do Faculdade de Medicino e

LIXAMENT��ive��d�:Ldt D..::a�EPILAÇÕES
CONSULTARA DURANTE O MÉS DE JANEIRO

EM FLORIANóPOLIS
Ruo Trajano, 29 ....!.. 1.0 andar

E DEUS. CRIOU A MULHER
CinelnoScope - EastmanColor

(Cens.: até 18 anos)

ás "NÃO HAVERA SESSÃO
CINEMATOGRAFICA"

Cine IIT2.
Cine IMPEIIO:"u!"g: ".4;'1'

às 4h - 7Y2 e 9V2 haras
as 3 c 8 horas

Jack Pallance - Maria Fcllr _

Pedro Anncndal'Jz _ ('m

li'L01\ J)I':_ I\IAIO
- Meriscope _

(Cens.: atê 10 ano<')

U;S·tRJõ!ITO} Fcm•• "'2<JIS
As 8 hs.

CureQulnha - F.red - Sõnia 'Mamede

Cilte BOXY O PALHAÇO {2UE ;1
Cem:.: até 14 anos; , 1.0 DELEGACIA DE ENSINO

PAGAMENTO NA 1,0 DELEGACIA DE ENSINO
cJ pagamento dos senhores professôres op::Sen·

todos,que recebem seus vencimentos nesto repartiçfj.)
será efetuado nos diã� 19 e 20 do corrente, e dos pr.)"
fessóres em e.xercício nos cjios 2:1 e 22.

Florianópolis, 11 dê novernbro de 196J
Noir' Hobcfbech

pi Condido Abdon Goulort

___D_e_le_g_ado de E.,sin6,

FONE: 34<16
às 4 horas
Helmuth Schneider· Anita Gutwell

-em-

DOIS MARUJOS NO TIROL _

- AgfoColor -
- Cens.: até 5 anos

às 8 horas
Camcron Mitchell _ em _

OS SE;:H�B[lOd DE !,iAFIA

Censura: - at& 14 anos.

Cine RAJÁ (S. José)
______________________________________----L-

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLlCÀ
'

PLANTÕES DE FABMÁCIA
MES DE NOVEMBRO

As 8 hs.

Elizobeth Taylor - Trevor Howard

Ed�il;;��erBurrER:;;LD a"
CinsmaScope � MetroColor

Censura. atê '18 a.nOsSÓCIO - 250.000,00
Necessito com O capital acima.
Falar com Olegário neste Jornal II

Fármacia Catudllentle
Fal'll1aCÜt Catal'inense

Farll1:1cia NULurna

Farm�cia Vitória,
Farmacir. Vitória

23 - Sabado (!,urde)
24 _ Domingo
25 - Segunda feira (Natal)
30' - Sábado (tarde)
31 - Domlllgo

RUa 'l'ndano
RUa Tl'ujano
RUI) Tl'ujano
Pra�u 15 de Novembro

Pruça 15 de Novembro

QUANDO E' MESMO BARATO
AS MULTIDÕES ACORREM

efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna eo plantão noLurno será
vitória.

entre 12 e í2.30 , hol'uS -será efetuado pelas
:0 segredo da propogondo está no sua hone"t;. fa�lllá�:�lt�tô��Ul'�O ceC:�l �I�een;:!ido

dade. Quando o fato anunciado corresponce me�."i)

em realidade, então o sucesso está assegurado.
t:: o COSo do tãó falado Grutinha. A Grutinha que

tem o slc90n, simpático, d� ter sido criado paro ser- N _ Domingo
vir O povo. O povo, que, mais da que nuncc precisa 25 _ !,P'lU1H!a fE'it"D INatuil
faz1er economia. Preciso poupar paro poder sobrevi- 31 _ l)jllUilljJO
ver nessa maré de altos, maré de inflação. _

,
Ontem tivemos ccasiõo de ver o Grutinha su.oe-r- n "l'I"Hio noturno Hcrn e retuad.o pela� Ífll'mf\('ln!< :iI.' Canto.

superlotado de povo. Povo que ali ocorrere, C(:;11C +:>I·f-'Pl1"e.
sempre o tem feito. I"oro os suas compras d.e natal.
Uma verdadeira multidão.

f./ Ql3servando o freouez:a, observonâ" os' preç'-':'
! (r�9rmente baratos), 'observcndo o boa vontade exn
�ljl'as balconistas at2ndiom, mais acentuada ,se trJ!�

�oX a nosso.. confiança no oropoQari'do. Mos no., 01:-0-,
pa§:6lJda 'qu,e trodu�..ve(dades. ,

.' "'"

e

.. ,. '. 'j
}.l' K· ... ". '':';''''� ,;\:, .;,.,.: :'lt�i';'!i1o �,

----�-----
----�-------

ESTREITO
Fá'l'macia do Canto
F,:II"ITIucia �n{liana

F;II·mãcia Ca·!al·inen�e

RUa Pcd ro Demoro
Ruu 24 de Mala
Rua Pedro Demol'Q

Indh,na e Ca-

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

A """Q",,t,,' f"bela lião 00 'lerá. sei' alterada sem p"e vIa

nr·")·,,,j'I·l't'nto.
nutol'iY.�ção deste

D.S D,,'én1 no\pmbrtl de 1.961
.ILuiz: Osvoido O'�amporo

··ln�pe,tor-de-Fbrmqci.a ;oi�:-t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

�rii�antes as fcsiiyi�adcs �r. formatur�
i

��s
'�ac�aréis de 19�1, da facul�a�e De Direito

�a, Up.iv�rsidade �e Sall�a C�tJrjJa

veríhcaram-sc. nos d:;':)

8 e 9 do COr"l�llt;_·, as rcst '

vioades de � l:lJ':lLI'�·:.l dos

Bacharéis. de U1IH, ,1.1 Fa

culdade, de Direito), PIi.1' i-

Ta t.urma! da rtnívorstdode

6�chorelando NELSON MORI�Z LA PORTA, ao rec.e�er os pr�n,�os �ôn
sul, respectivamente, por haver obtido o me�hor m7dlo e,n: Direito co

Trabalho e o mollor numero de pentes no quinto sene.

de Santa Cal 'l,inJ

De acõrdo cem o progru

ma traçado. foi er-lecrada
Mi,:;!5:! em Açã'J de Graças,

Bacharelando EMIGDIO GERALDO SA9A, q�and�
pronunciava brilhante oroçõo, em nome do I urrna

Governador Celso Romés. Pôro c.Jnlemplodo,
19'58, 59 é 60, com o primeiro lugar nos concursos

de oratório realizados no Fcculdcdc

"; 'I

I.

AGORA'
TAMBÉM COM ..

TRAÇÃO EM 2 RODAS

o DE MENOR PRECO
EM SUA' ClASSE
Cr$ 110JOO .00 menos
que seu mais próximo concnrrentel

-�---L

r

é/e terá prIJzer f!mV:07;a�O:=5;��:��: ';::p�r:::Otr:��:';mu�Or;:O"droÇÕO: ,

�ii sua di5posiçõo poro qve voc,; o ''''per;'mellle e compro.ve SilOS vO.,tagens �";bre os demais. : WilLYS
U""o'u'o" .WILLYS-OVERLA�·D 00 BRASIL. S.A.· I,'
FcOricc'ola cos "�'cuIOi � �.,:�,�...�>':"O�:Ji� e c.o Reno,,�t f:;ú�.-. :: • ., - ::":0 .�"rn.orcojl�X;:Q/7IPo L 'E$tçdolde••S�� pgu�á t,

.

CLUBE RECREATIVO "6 DE JMiEIR9r, Dr. �an:íaio do ".

:. 'Edital de Convocação
' Amaral e Silva

o Presidente do Conselho Deliberativo do Clube AnVOGADO
Recreativo "6 de Jcne!ro" _ usar:ln'd8s ctnbuições

.

Ma",lstrauo aposentado

que-lhe confere o art. 18, Capítulo IV dos ES�Otut0S, AttvQ:=acia 11m Geral

convoco o referido Conselho, paro reunir-se às 09,30 e.se. e Res : Rua &aldauha

heras, do dia 17 de dezembro p/vtndourc, na sede do Marinho, 2 - apt.s 301

Clube, paro tratar da seguinte ordem do dia: (esquina. .roêo Plntol
.

1 - Eleição da Diretoria que regerá os destinos
__ . - ;--_.-

do Clube no período de 1962/63.
Florianópolis, 13 'de dezembro de 1961,

Jader Goss -- Presid-.ante

Ésse nôvo modele reune vcntoqens que o colocam no von

guard� dos veículos ulilitârios do País: o Pick-cp "Jeep" cem

trcçõo em 2 rodos-é o de menor preço em sue classe, o de
menor custo de operação e manutenção, o que mais rendi-

. menta oferece "em cada viagem. Seu rno-or é potente - é o

famoso motor Willys de 90 H. P. - de reduzido consumo de

gasolina. Caçamba ampla e resistente, suporta qualquer tipo
de carregamento. Os freios - duplos e. de ação proqress'vc
-são mais sensíveis, mais seguros nos freogens súbitas. Ágil,!' veloz, resistente c econômico, o Pick-vp "Jeet" com tração
em 2 rodas é confortável par-o o motonsto. mo.s rápido nas

erti'regas urbonose é certezo
' de maiôres lucros .. el"!l menos

tepipo! Para vencer as piores estradas - garantindo os entre

gas entre o sítio e :c vila, a fazenda e a cidode - existe Iam·

bém O Pjck-�p' "Jeep" com tração nas 4 rodas e reduzida .

.;'
"

CASA
COMPltLl uu ALl'GO'

l_;.\o1A, FAVOR MAt<.u.rt.R.
ENTREVlSTA PELO TE
LEFONE N.o 3617_

GilbE'rto luz
e e

Maria babel L'sbee Olga Luz

Participam. aos parentes e amigos o contrato de
ccscrnentb firmado por seus filhos:

NAZARENO e MARIA,
ocorrido no dia 13/12/61

i
DIA 16 - SOIREE DE FORMATURA DflS GI.

NASIANAS DO COlEGIO CO."lAÇAO DE JES�.
DIA 25 - TARDE DANSANTE INFl\NTIL

COM DISTRIBUiÇÃO DE BONBONS E SORTBIO DE
PREMIOS PARA MENINOS E MENINAS. ..1DIA 31 - BAilE DE SÃO SILV,STRE •

,

. --

MARAVILHOSOS ARTlGOS:1
.1

\ O comé,c;��R�ss�co��IT��g';de el!. ",o.
demtao. Instalações de alto bom gôsto e mer�dorios
selecionados são sues atuais corçcterfsttcos. rj6je em

dia podemos afirmar que o comércio de

'FJvri�ÓPOliSnodo, nada fica o dever, quando em cotêjo, a
I
gran-

des centros do País. i
Em artigos femininos A Modelar 'de conftcções)

está a altura das mais finas boutiques do Rio�oJ de
São Paulo. O seu moravilhoso sortimet:'t) de

�tidOS'onjuntos, blusas, blusões, moilJots, sloks, sái. , 001-

!�'q��iq:t�� �r��;eo�Ó:�;r�����r��li,C i�:e;!�= ��ee:i�
�nto de mcd:ls que excede. em sortimento' _.:'om
gôsto o de A Modelar.

Também os departamentos de artigos rrlosculi
nos e juvenís apresentem uma colesão lindíssimo. O
que hâ de moderno em ternos, CGmisos, gHJVatos ar

tigos de pcsse;r) 'e esporte, PÇIra homen,; e rcpo�es, se
encontra no A Modelar. Idem, idem quanto (10 sorti
mento de roupos para crirnçcs

Até mesmo o popularíssimo e borotr-::i,a Grul"i
nho está sLpedotada de lindíssimo.;; ortlgo-;. Aliás, o
Grutinha tem estado, também, superlotada de fre
guezes.

Finalmente, os casos de móveis e utilidades do-
rnéstios A Modelar, apresentam também, Q moi
belo sortimento de todos os t2rnpo5. O flo:·i:JI1D;�olil(i_
no nõn encontro dificuldades Dara TOZU comOI·o� mo� .'<��'�-!-

••...._����=������=������������������=����������==��rt�� .. :������ .�.��:

na. Catedral xtetropontu
na, e, à noite, no Tea ..rc

Ateare de carvcmc. .teu-sc

'I. Solenidade de coracãc
til" Grau, a 1:)\1:11 se revestiu

d.' raro brnaeuusmo. -\-

t ertos os tra.:.H":l ,; Pt?G
r-ror. OTHOS DA GAMA

LOBO D'EÇA, dtret.u- em

exercício, e eretuudn a dis

tribuíçãn .Ie prêmios, a

grande assístêuct a -vue 1(0_

h u as depcndênc'lns de

1 (SSO tradlc.cnai rc.uro.

v-r-se empctgudu [.'.>,11. 0-

rucàc profertdu pelo Ba

rt.aretando .:!:MrGDIO GE

f{ALDO SADA, que em

r i eves, porém entusrastcas

parav-as, disse da dtsposl
cão dos jovens em procu .

rar solucionar, cousctente

mente, os vários problemas
que ufllgem aDS povos no

mundo atual, multo

especial, ao brasileiro,

Após o jUr::\lner.lo, réz-ee ------------------

�nu:rE�m������:� A��l���� P A R T I (,I P A ç Ã O'
da Silva ooioes, cctedrã- Woldemor �isboo
tieo de mrct-c 4.1�diciârio
Penal, o qual. em trabemc
::1.' grande pj-cfundidade,
propôs-se a demonstrar da
r ecessídece ela que fi lei

jurídica, em todos os tem

pos, deve co-responder às
variações do; sórcs huma
nos, no processe mtenm
nável oe sua eI'OIU<;üc.
No dia Imediato, pela

manhã, o Oentrn acadêrm
co Xl de ,!!'e 'leL'eiro ofé�'e
('eu a03 que 'l';abavo'l1} de
deixar aquela. tr9.difol'll1al r

casa de ensÍl•. , superiOI'. t.!ll
excelente- "::'Jr:k-UlJ" í.c,n
do, na ocashLJ, dentre 011-

tros, usado dt1. pnhwra, <)

Bach"relando JOSE MA
TUSALEM COME! L-::

C9m .

iniclu as 22 hor�,
no aristocl'Iitico Lira Teni,;;
Clube, reallzoU-$C elegante
e movimentada noite d",
gala, coroando, com pleno
êxito, as festividades de bl'
matura dos Bacharéis ctt:'
19.61, de no_ssn Facui'h5e
de DIreito.

.• .1\. direção de "I) EsLado"
em nome de tOdllS quanto
.labutam nêste- 'orn1',l
presenta, aos f;'l<� Ct,nClld-

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

IMPORTANTE
"Curso. P-reparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ.GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nas mais mordenos processos peda

gógicos.
- Equipado com máquinas novos.

FUTEBOL'
Futebol discute-se,

porém qualidade com-

prova-se. Pneus - Câ

maras DUNLQP _

RAINHA DAS BICI-

CLETAS - Telefone:
3137 - Rua.. Conse-

lheiro Mafra. 154.

-//-

Dirig,:da pelo:
PROF. VICT0R FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO�

Foça:suo ipscricão o· Rua Dr. Fuh!io
qntig� 24 de Maio, 748 _ lU andar,

12mill:m
o MfLHOR mmlCADO DE GA
RANTIA NO PAis: 6 mil!! a ccn
lar de data da compra ou 12.000
k.,� de u;o. E completa onillineia
recn!ca, com uceptianol economia
de manutenção,

I1IEl05 DUPLOS: 1), no�as fu;;os
duplosedooçõaprogrmivogoran.
tem 67% mais de rendimento e

e'idintia. Atendem rem ropidelllas
fre0gen5súbiIOS.

.

.
,

������j�:'. ���,�l:��,��
2 rodas) vem rem o olovl1Ilco d�
mudanla na CO�URG da direlao_
o que tenne a maneio.

(HASSfSUPER·REf!)HÇADO:Slra.
'VlS>O\ re>iSl"n avo l1Iul� 101:'1 i,lI·
poflol. (o.m wga 10101, o Plck-up
"'Jup" VIOlO Co", ,eguronça nas

piores (LndlçÕII de e�rodo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sentencia:

e Paulistas' disputarão a terceira coJocação"
Falia direção técnica ao Aldo Luz - A intenção da FASC não corresponde - Conjuntos mistos, a salyação d os "Calariaas"· para· o CamPtOllllt"

Bras:le!ro de Remo - Entre cariocas e gaúc.hos o título nacional- Alguns aspectos da entrevista concedida ao nosso redalor Mau" Borges pelo
antigo �rimeiro mandatário da enlida de controladora do nosso esporte remístico. ���. ,;'c:'�,A,�,� ��� �:= s,�::,�'tcil"'�,: "..::: ��:n r�j(:'n:e���u�:am��,:

Nas declorocõos fornecidos com exclusividade DADE DE FAZErtMOS se forem' formacl-O,,> cooíun Pc-ém, não sei 51 RCU eu PF.oNATO NACIONAL? gel! e ontJ()-; ouc poderiam Luz. Que p�,,�ua cm calx'l
para a nosso rcportoqern, os leitores encontrarão BOA FIGURA NO PRÓXI- tOfl mis:tos não ganharam ()U ele Quem está errado R- Se as c:).Í�a!l não to- alnd,:t ('0111 a sua pujaoca p_ O REMO LliE PR�
também outros ossuntos dos mais interessantes e MO CAMPEONATO 'SRA- nas duas últí roas re_,,"tas com a 'Oden�açã.o, O;; :\_ macem our.o rumo. o C<!m CC' IllOCOS, da- em o titulo PORCIO':'JOU MUITAS A.
atualizados sôbre Q "esporte dos fortes" em Santa SILEIRO? impOi'tante� o_ue foram: A nccíone.ícs do remo que neonato Brasileir.o será rnaxi-no da cau-agem pa- LEGRIAS? E DECEP("JES?
Catarina. Convidamos então aos crr.óvers leitores a R- Infelizmente não r.e REGATA INTERNACIO )1I1g�em, disputado en�rc, os C:tI'O- ":. sauea C.ft;lr;:1,l. Cs 11'- Q.UAIS?
acompanharem os itens desta entrevista que tem tu, creio. Alm (l.:) remo cata- NAL de Santa cajaeme c P-;- DE ACORDO COM cas e Gauchos e ainda na ','.ios Schmit.t, oreno, Ar R- O esocrte. assim co

do poro ocrcdor. Ei-los:
'

-ínense n'I') �{'r o mesmo das FORÇAS ARMADAS O PAN,ORAMA GERAL, A dependência das segundas .['1 po é O que afirmam, mo qualquer coisa que se
P - EMBORA AFAS"TA- está falt;,ndo direção téc- dos anos pnsfladofl (ape- em São Paulo, dando-se CREDITA QUE .REGR,E_ e terceiras cotccacões, 'I.pezal' de dtscordar i oots Ia necesslit'io o espirllo

DO DA DIR�TORl'A DO coice. sat' de ter também decni- cxcecáo ao, 4 sem do Alc10 DIMOS NO REMO? Jloi� do� sere tip,).� ele nlegnm oue as hOl'ns de público, �n uos tl'az 111111_
ALDO LUZ COMO ENCA- P- ACREDITA-SE QUE do e'TI outros Estlldos) ain Luz "Que em ambas as Re &-- Sem ':netlo de er-r-ar barcos, os gaúchos con- tolga (1tfe pof:.suem é para tas cLecep('õe� e I'c(hl?,idas
RA A ATU}\L SITUAÇÃO O ALDO LUZ PODERA' da tom contra si a ortcn- . gatas clieeou na r-ente. apesar de LIOI'lI1(" matcr 'tam vencer o Skiff' Do\1· SI' 'of)()lU1arCm com- Os este- alegriaS. Todavia, são pes
DO CLUBE? ARMAR UM OUTRO OITO tacão da. FASC q�e nêo de Este 4 Mm, apesar de nud n11111cI'o de remadores, re ble e o 4 com, cnJsa qu('!.,u dos, sagoh-as bo:c alegre, ama
R- atual .�HIl'�0üO tio GIGANTE A ALA ''BOMBA seja tOmar a si 11 responsu ee ter perdido uma Prova gl'edlmofl, também ael,cdit('" Pm-n P- HAMILTON COR- nhá 11ecepcionadr. Nunca

Clube de Regatas Aldo Luz H"? bilidade , da organização ainda para um Oempecna F'alta u,� POli:;,) (Ir> 1J.,a a l'e-pl'esentaçâO de San- DEIRO, UM DOS 'COBRAS temos ilu�ões. Sab('lnos �1

quanto ao 11' rtr.ilul ê ex f!' R_ Si'�I, aCredita-se que (1· � conjuntOfl (deixahdo a to Brasilei:'o, precisa de vontade dos atletas( com ta Catarina, si fÕI' forma- De) 'BOMBA H', ESTA bcjam(,lltc que, P.1;' mal
lente. E"'I cruoc mr-lhni- o Aldo Luz aínrra possa ra- critério dos clubes) blte!'- mutt-; coisa e prjnclpal- exceções), odentnção tê- dl'\ por- couíunros uustcs JOEFINITIVAMENTE \\- que se [IH'<I, jamais llooe
aparelhado cm ('nl�:tr{'!t· eor outro 'oito' a la Bom- vindo somente para fazer mente recomeçar .09. trei- entoa, espirita de colegllis ainda há eSI)e.ranç�s; pn- FASTADO DO GALPAO remos i ):"l'ac{al' a todos
ções do nr,,�i1 C', si não bit H. I"jO ouando sopra- ns ellmlniítôl'ins I' emoal" nos em janeiros, mo e sob-e.udc daquele a. deremog fazcr além dê ALDISTA? E O SR. ADOL .stm f{li CRrSTO .' canil
estou enpan ado é t::i.mbem r e m ventos favol'ávels car para o Rhl com os CDn mor nróp!'io oue tinham conjuntos co.is, cojuntos FO CORDJi;IR01 ,

ará ,� S('I' ct('l'namC'nte
um dos bem allrll'ellladi,,,, pois l'emadore� de pôso e juntos v-ncodores, P- MAN"OEL Sn..vEIRÂ os antigos atletas do r�mo excelentes, tais nome 1) no R- Hamilton ainda rre-
em canonrre r ela Amedr>;l estatuda dnqueles, cm F!o E' AINDA O MA'XIMO NO p_ COMO EXPLICA A i" Sem, c' Doubte o QllR- r-t enta o gnlná-r, mas esta

{lo Sul. Sun :<illlação fi- l'ianOpOlis cxistem 3'ÚS mOrl P_ E' DE OPINU.O QUE "SKIFF"? E ORILDO? VITO'RIA SURPREENDEN- trv SelU. assim CNl'lCO um impO)lslbiEtac!o CP {emar.
nanreir:l (o b,':1, r,1m 1.01:l0s tt's. Só está faltando tl'n DEVE�rAM SER FORMA- R- Silveira c Odlclo TE DOS PAULISTAS NAS conJUI�J.o d(' ,(1110, até 11:1- Adolf, COI"1ltij,), 1I0�"O

'.- seus rr:: ;'.,:r _.''':;,. (1<; em I1QU('c. dc tl'aba!ho entr(' DAS GUARNTt 'OF.R Mrs- flno dois eXCelentes "scul- PROVAS CLA'SsrCAS OIS l'a f!i�puf.al' ti 11!'imrij':\ !:�111" trrnkll, r011lj)1i'-
dia (' ainda r(lm . -Ilda -("':1 aldistn.� \,\1(' fiSGO ;<fas::t· TA,c)?' lf'r.'i". tanto um coml' ou- PUTADAS EM 8'\0 PAU- _�()!�(I!\:..:.lo; t':J1nf'nu' nr,I.:;Li(]n dos Sf'-

Nl'ldllll". JI! di �e'Bnnco, O 1"(1 mo ll!j') Sf' ri-<lS, nlil11 de' que o s('nh()l' H_ FI':!.lll'!II.t."f' lac' ,_
tl-O [Iodem se enfrentar, LO? 1'_ NECESS!TA O AL- ,Ol-e'� n.'lli !f-o(,� poi,.; (' 11:'1)-

quI' r�tou Mft-t:ld:.. ti) t�dú qUanto a ", "lal l'lI J'.H'i({rs R'J�::� 'mssa t.l7'" r{tVf'I. Só lll'dl'ti'lUOs fn�er ganhando Otlerl'.1 tiver mili R_ Será que os Pau- DO LUZ DE Rl:-:NOVAr,O \)l'h:cltr\.rio di' 11m f'SI,lb,·-

������n�:_�I'�'n�1 PI:I."'�;-I���!·�; :;�i:�\'t':'{o :��;I���� rlogl':�':::� ;��;'��:�'��O�rr��I��U��o�OI��!il: 1�1���:r�tal'�. _,��:�d��o :�0:�: �:��: ;��g:�:�II:I�:llld:tal��t�; D�_ ���������l�bc cHIe 'não ��:'!rlnl;��,' IIr�ol;�;;��i:�, tt'l�-
����m���:� :,<:,jl!�';�lfn7't,:1_1.'�111�ft� (')11 Snl'da C;llnrina, V", !h gua!"nlçôps que ji ::'J�d:e q�I��'�:ar:)i�ee:Jl�a;íl�� Ou seró: OllC fOmJfl nós ne'ceS;.;it:l de reno'7l\cão ])0,

atletas },;:, I"!1ll11L1 ';1il1i,'0 p_ CRç: NA POSS� �;I,�;��:;�ldn.�ll��<: I��� m�:��� darks, Uma bo!l dupla mis Cll�_dl�����?ENCARA A \dPp_V��';��. \8 CAUS�� vr��R�OMDEA ����� -'-'Ie'fl'-co Vai' enl-rartn para o Cnmpe.()nafo, Brll POSSIBILIDADE DOS l'A QUE DIVOROIARAM VA- S,'\BRE MANOlô;L HiLVE· '

sllrlrO ULISTAS' NO PRO'XIMO RIOS REMADOHF,\<:; DO RA, CRr,; qUg li'lNDOU O

I
CERTAME NACJON�'\L? CLUBE ALDTSTA, SF;R- l'l.E-TN�<\J)O DO CAMP[<;v- na" Qperação.

p __ COMu FORMARIA R_ Pelo ge1t,., illll' vão;l,'\ VrNDO CO;\10 1!'XE.MrLO
Il_ C< mo j:l dls�l' .:lll-

A HEPREREN'T'AÇÁO PA- ('�IL"as 1)01' 8:111',3 Ctn:" �:-;.:.;.'v:.; .�� .....0 .... i'
il'l'i,,,·o') ."dl' íl!'ilr!,.., I' �il- Campeonato"

Ri\. t\ S DISPUTAS DO fritu di/sjlutill' .1 iC1C('ll':, t) li' A 1118;oo'ia n('!:o:o11 fi. Vl'l,rft. /;;10 (Il),� 1·(o111afl{1r,'!<
A c!ll'(lçiw t('('nlr.,.

CERTAlIIE BRASILEIRO? ]oca\�ãú com n"'.l1osscs ra- rnpH:,al, tais ;�omo, 0.1 Jr_
_C('llko!'l 11�1' rxrr(lI':'ll('ln,

C'lnbf' AtI�Uro Cnt:nlnl'u-
R E' f!reciso muito tl'a pR:>:e�. Lác's Roaba'd I Antc.niJl,

Qut'tn treln:ll' om m:ll�

b1\lt,o nos gnlpÕf'fl, para f'- NA SUA' OPJNIÃO K:J.Ii\, Wihon r Jm," Lulzl
afin,'O "cn('('.

podei dr.r um" l'eSpOflt.a-:J
• -_ '-� - - � p- NA SUA VIDA 1.'.-

t'<" ,,,,,""·tant, p"gnn,". C BRASIL E CEUS COÜ.. lt-,iíOI"A.-,ir-or- G.'DA A() CLUD" ·ALn",
J ill�i"it JJ J TA, QUAL O ANO Que o

EM 63 ���n,:;;rs:a�� GLúIUAS

RIDADE: o {Ir. ARI PE- RIO, 15 (V. A.) � Esti
REIRA OLIVE[RA V E.M v('-I'am reunldos_ na séde
CORRESPONDENDO N A ela. CBD, 'oS espot'" i .... trts
PRl!:SIDENCIA da FASC? João H"velnnge, presidente

da. refcrida entidade, Abi-
110 de Aj,,'�ida s" ....,.etârin
e mala. Llliz MI1I'�(!]" <l�,
Cbmlssüo de Assuntos In
tr.rnaclonal.'1 'da lllflsma en
tidade, Na ocasião, �S tre.,?
IJ)róCCI'cr.c acel'tnl-flm <le-
1n.Jhcfl para n. tem])OI'Ma
que reuJil.!:al'ü a sele�'do
brasleira pela E,II'opa, em

1963, como ainda tomaram'.
pTovidênclas relaciOnadas
com aCoPa das Nações de
1964, cujos jogos flerão
cfe:tda.d.()fI ,no ,Rie;. .Este
torneio, !lor Sinal, visa !\,

'Partlpação do 11051'.0 scle-:
leCicJlado de futebol a Co
'(]o Mundo de 66, na Ingla
tel'l·.a.
A tempol'ada dos' brasi

lei rOa cm. 1963 sc:'a de 28

ele abl'il fi 19 de mala, com

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES.AUXILlARES:

MAURY BCRGES. RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Eurico Hosterno, ex-preso da FASe,

-c t
.

a snnenses

Os amigos leitores desculpem o atraso no co'

mentório, Não cabe o n6s o culpa e sim o falta de

espaço n(l folho. Assim sendo, aqui vão os últimos,

Nego bom, não tem horG

Érico, com tôda aquela boa vontade metipa den
tro daquele corpo enorme de Tarzan, mondou o tem

po todo às favos e saiu poro o mor, que é lugar se·

guro de peixe.
Acompanhado de uma turma exclusivo de pes

cadores, ficou o caçador no contingência de quebrar
uma dos importantes regras da Caça Submarina,
Que é aquela que nos previne contra mergulhos iso

lados.
No costõo dos Moleques do Sul, "reduto de

cações', o nosso anligo com água de pouco visibili

dade, meteu os peito<;, Resultado: não levou muito

tempo poro dor de coro com os ambicionados "ôlho
de boi", tendo orpoado' cinco rr;agníficos exempla-

Coço de alta categoria, abatida com tôdas as

vantagens poro à prêsa.
Parobens 00 veterano!

Hclinho c,ontinua
Helinho, dC?pois d2 ter topado com a mina de

meros e 'ter espollr!ado poro a turma uma localizo·
ção mui suspeito, continuo vjsitondo o tal lugar que

" ninguém acha.
Em mais duas incursões conseguiu apoter deis

belos exemplore�, No último domingo, tendo volta
do para o cel-ebre, pesqueiro, arpoou mais um cabe·
çudo,

- Helinho, conto "pró nóis" onde fico de veFdo
de o tesouro, que depois "nóis" foz uma reporta

genz�nf,o com fotografias � tudo, tá?

Takcda, uma estrelo que surge

Em companhia do H�linho saiu o Takeda pa
ra o célebre pesqusiro do Martim Pacheurs e ore·

sultado foi no_so companheiro enfim arpoor uma

prêsa digno de um caçador de classe, um "ôlho.cJe
boj" de vInte e tantos quilos,

Só imaginamos o consumo da guaraná naquele
dia,

P_ DIGA COM SINCE-

R- Não Por i�llo deixei

cle trabalhaI' 11(11fl I'Cmo.·
-

Est;;' semana tivemos conheciment.:- de dois aci
dentes originados por falta de observância destas

regras fundomento!s,
Nunca esqueço companheiro: JAMAIS ENTR.E

DENTRO DE UM BARCO COM A ARMA CARRE
GADA. Nunca mergulhe sàzinh'l. NUNCA MER
GULHE DEPOIS DE SENTIR·SE CANSADO. Um des
maio n'água sem companheiro poro S0correr o aci

dentado, É MORTE CERTA!
Observe os regras e estará concorrendo' poro

o tranquilidóde dos companheiros.

E a equipe campeã?
,

Pelo que soubemos, têm mergulhe ;solodomen
os componentes do equipe campeõ do ::mo pCJssndo,

Baiona de há muito onda influido com linhos
;'!"pinhéis. Vítor dQu ogorc )0'.:1 pes:ador de 10gost'J.

E a dois metros d'ágl:�l, com um r!dicub cabo
de vinte e poucos metros, lIlYl,J CC(,,;Ll com mola 0-
limp;oné' e mais umQ baia rie ovontújGdu pTcporçãeo,

, fica o campeão o "bomoecr" a.j inocentes logosti-
nhos. Só vendo. •

O Antoninho, conhecidc, Fóca, sumiu, O Júlio
oposentou.se. Não aparece r.em poro o p.:tpo do firo

Felipe Schmidt, e o outro di-,mm que andou doenti
nho, acomodo por uma semana.

Cruz!!!

Ainda as corridas de. baleei,(,I�

P�lo que soube�os, têm mer�ulll'Jdo isoladamente
a idéio de uma corrido de bol�p.iras foi oci�jto com

verdadeiro entusiasmo. VÓri:.s são os prcprietól ias
que estão bem impressian'J(los com o original corn-
<.Ic,

.

E5peromos que 'o presidente dos VELEI ROS
DA ILHA nÕa deixe de der :i devido utenção o esta
r.ovidade. Aliás, o Veleir,)i tem sempre dodo tranc:o
apôlo a tôdos estas iniciativQs,

O nosso amigo Vodi:;:ão bem que pedia ir dan·
do uma Pllxodinha na escola.

Bagrinho$

Continam no fim de col<m.::l.
Dizem que o mojo� Lout;" andou Se entrevis

tondo com dois ou trê!õ rob:::linhos de � '10 e meio,'
ró prás b()n�() do Bombi,;},a, ln"loginem que j homem
chegou até b ter coimbra:;

Que.continue o fim de 50lr do categoria de ba·

'f;d�h6, p'ci�. aqui nesto f;'!':'1rt.,,: dq ç.ohrnÇl � só !"'ta bo-
,,�. da UOLCÇ'b&' «;,

jogflS nas �e.!tuinte<: lUg3_
re·�: dia 28 (1(' abl'ii, Cm

PortugaJ; ':'in 1.0 de ':l:,llio.
na França: dia 7, 110 Pui.�
rie GareS, (lia 11, na Ingla
,!crl'a: dia lS, na r.fllta: ('

dia 19. 11:1 nAU,
E' evidente (UI' o roleiro

em refel'imria po(]rr:'1 sei'
Rnel'ndo d,_oélldcndo f tI'

('ntendim('nt!)� pO.�t('!'101'C"'.

"COPA DAS NAÇõES"

Com .:-espeito à 'Copa'
das Nações', a CBD � ten�
gara�tidas afl 'Presença!'!
ela In�atel'ra, Argentilln e

It.álla, Mas o pensamento
dos diretores da "eclética"

conseguir a pl'csençn de

outras grandes exprcsséJtl!-l
do futebol mundial. A re

ferida COl)a é comemorati
va ao ci�quelltenãrio dê
fUndae�o da CBD,

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

AINDA A NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO
DE UMA ENTIDADE DE CAÇA

SUBMARINA
Medida quo vcm' se im- em virtude da faILa do uma.

pondo em nossos circulas entidade tlue possa l'('gula-
esportivos é. sem dÚvida,:l. rizar 6ssa anormalidade

cl'!ação da FederA.ção de que vem se verificando,

Caça Submarina. O desen- Urge, portanto, quc seia
volvlmento dêste esporte criada a Federação de Ca·

em nosso. Uha é por de- ça SUbmarina de Sant.a

mais acentuado e como é Catarina, pois só assim po

notório o número de sub- deremos participar de cam

marinlstas cresce assusta- peonatos brasileira e mes

doramente. O lnterêsse pe� mo mundiais, Que os ca

:lo esporte dp. Caça Subma· çadores se reunam, e, num

rlna realça nesta época do todo, fundem a sua entlda.·

ano fazendo o grupo de de de classé, O esporte a·

'111.,ç�d� procurar os ma,dor catarlnense precisa.

pontos mais piscosos na de grandes feitos parl1 se

,en�tII.� de r.eal1zar"m t-ornar conhecido no país.
boas caçadas, Enl fárlas O esporte da Caça Subma

oportunidades os pratlcan- rina estâ capaCitado :l dar
tes dêsse esporte em n08$11 grandes triunfes ao espol'
cidade têm' C!emOllstrado c t� amadêrlsta l5:m'lr,o.·,I('l"
alto nlvel técnico, batendo d'e, Portanto, mãos i'L obl'a,
records brasUélros, ctl,rissimos desport.lstas lI-

,t'.' nioÓdi�:-'Bi::�oJ;;bc::��s '��:�ete�ae �::!I�����,!,��:��
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NO SETOR
I

I
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ESPORTIVC _

n�o (' ('Sj)l'I',' flUE' a �'ASC
C<ln(lui�lf' p:t!'[I Salll:! Ca.
'.ariMt t) próximo Clunppo_
llnlo Bl':l�ikh'i) ciE' Rrmo.

1<(' vrm r1,� fli'gnnlznr um

('sqw'm:t (li" 1I'(llllanll'nto.�

f);)I'n o:; :ltldl;;: flllf' ,,:1orn,
V('I'l',:lr :l (,";Ini_'\:l do r]llhr

I':! ]lrcJxima IrI1lJlor:ld�
Ent.re :ts ill{"lll'r:l� l1cv.b-
des qll(' Sr-r;lO Irlh'ociIl71dil"

�f'gnindo a:-: útt:I1l:t·. aplll'�
c:ões do.'l �l':ltl1n Chlll{'.� d�

Brfisil C' cl0 (lUii'f.; p:1ise.',
cnconl.ranl-Il'> o!'- TrCln::lS de

"dois "i(lllE'.�". c,� rllas mar

('ados ]ln!,":Js ntlr·tirnnM
fQmm n,� 2�, ,'la.". e 6n!l

J'1'i!'a.�, \lO i";;:I:'\cli'j ';UOTonrJ
NUa ChaV('.� '. l'O'l� hor{u,10

('sLi!lII!"d,) !lnl':1 :'til ,\ hN�1l

PJ'cpnrn-�I', :ls<;lm. o trlrn·

lar pm"l ,: at',l':lC:lW di'! Hd

:�;�: c:;;;�':r�n:I:�!) u���J
pelo inr ""'i' dn P..ot'lCO

R. Há CI'Z ano,c: QU(' le
nho elnpl'rga<lo !l-('Í1� CS

fo� ços, parti o (lnArancl('ci
llU'lIto <Ie, 1't'1110 em Santa
C:!tnrlnn. Gomo Preflit!C'n
ti' ,!a. FASC rol1flegllil1 tl'l1
�E'I' o 1.0 Vire'·C:unjl(,()li:tto
DI'asilp.lr,) cip Remo pa"r!
SllnLa Cnladnn. Dal J);l\'n
C:l, !la Aldo Lll'!.. Col1M'gl1ln
]('vtm:ar C'amj)conntfls E�

lndl\(11\ ll�ri{lnai� e inl('l'
nadcn:ts \1\, r<uHtJ·o com c

dos cam, 'Provas impol'tan
tísr<imas no UruguaI. Rio

Grande, São Paulo e 110
Rio Con�egulmof< ainda
venceI' a primeIra regnt,1
lll)Íurnll dn Rio dc Jflnei}'o
com o quatro com (' o oito

(Bomba Hl.

Realizarr..os tambélll_:l
maiOr Rega�a Internacio
nal da. Amrica do Sul, Én
fim, co!n o meu trabnlho
c dos compflnheil'o,; de

cll1be, cOnfleguimos fazer
COIll qUe o Aldo Luz e San

ta Catarln:'l, fiCaflsCm co
nhccldir.cslmos em lõrla !\,

América co Sul e (i.�nflidc
rados como Uns <lofl btllu
artes do Esnorte (i'of! For
tes, nas Alllél·lcar.c.
P- E' SAUOQSISTA?

ENTÃO COMENTE ALGO
DE ESPECIAL QUE ACON"
TECEU QUANDO OCU
pANTE DE cARad' NA
DIRtTORIA .oO /(L O O
LUZ? O BolaloDo a UIIIR- Não sou saudosista,

�l�ru�:��r C-:;��h��: paSSO do título
de diretoria, fol lmipOr'la)" Derrota.ndo o Flumlnell"
mna. frótS. completa dI" fle!l o r lxO, com gol' d f

barCOs .ollmplCos da Al(!- Gal·rincho. aO;l 7 minuto,":

::;�ív��t8:n:�8�:�rac'!: ��u �al�e��o'paoss::��
mo no Rio Grande, S [ia eonqulsUl do título rnli,d'
Paulo e ('.];J)OClalmentc no mo, j (t (:1\e no pr6"IUlO
Rio, Catnpdamas esta. fl'o- ('omp�'omlsso baf;1;a.rá. u,TIl
no -ollmplco. composta de p'�!pato:te "QI01'loso",
seLe c\nb!).I'caçÕC;;, por mal;; 1'a sagl'al'�SC campNíó, !lO
ou mrno ,Cr$ 350.000,00 f! dl'ndo n11!SmO p�t"clcr ri

hoje sómente o oU'+,-rig- ou:r.os dois compl'Oml.1:o."gers u alto cust3. mais rie já ODe n. ,diferença é'�
�

Cr$ 1.200.000,QI1. Desejo!ri 1)ont9�(!(),,':2_'D co)OflIl 1), o

ur aqUi, qUQ jS1:8 cOlllI�rJ\/� v�<;!fj;'(ra" Q,ama.

Quadro base do
'Tigre' para 1961
Reunind0 . os jogndo,'eil

com que O::O"1ta\'a c ('sper�"l
do contnr"' o::om o�ttrus, cu

jas situn,:õ 'S <1jj1(la nit�

estâo deli:lida3, f prn"::
mento do tI'OLnOc!('l' do ft.'

tlético al'lll:l1' n S('2:Uilll'
equipC' !.:'! _.' ,):Ira :1" t'j�p\t'
tas do r.,�:.-:;tr,� :"II'II1,,�I'
Joãozinh,.,; Culiea, C1Úll!lln
e Cim; Mal'cirl Pinto e

Aniel; «()�(.I'h.', Hptln�\1.
Oscar. Ahi" c Büt!nho.
Serão np,:,ovcltac!(1s taltt•

bém em (' \l1slan1{' r'ldi.,.l.
Alcides, O'lp.;':n, Ri, Tc!é.
Marinho, VIiI" 1, Br:>f'rrn r

Ramirrz,
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,NATAL
FRIGIDA[tIit.

. UM REFRIGERADOR
JAO 'P FE!TO

-

__-).-�---.I
. ,;;Jfj

Somente em Dezembro

para aiau.tt:i �JJl3

"

,

Agora em 6 modelos. liderados pela

E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com
':' Aprovação Imediata do Crédito!
* Garantia de S Anos!
* Assiltêilcia Dom; ciliar

Permanente!

COijlPacta
pequena e jeitosa .•• -vale'
mais e custa lIIeJUlS !

.

NUNCA CUROU TÃO POUCO
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(ai�a!" O :rr
Rídlculo I

FIdo. Partido Democrata Cristão" ,"�b:"O;�',�O � V!;::.:�. lados ontem em
.

orianópolis
NóS abaíxo-eesínedcs, membros do Diretório Munlcl- Mas, se por venenos es- assumidos e obtendo .íésse

Esta oposíçêc, não tenham
O povo de Florianópolis gasolina, a nm de enfren- a crise que se agravon

pai do Partido Democrata Cristão de Lages, sabendo cio tranhos, com cbjeuvcs de eovêmc roda assistência fi pd�:::: ::ra :at:e��=', ficou ontem sem tronspor- tar, enquanto rõr possível, tem. Olh

regime de intervenção no PDC catarlnense P. tomenco destruir, e, com o fito prf- seus liderados tes rodcvtàrícs em reee de ---

-rcnhecímento da atitude assumida pelo nOSõO deputado mordiai de acobertar Inte-l Essas são a� rãZôi!s per
com prectcsas passagens

se terem agra�ndo os ercr-
'- TELEGRAMAS RECEBID-=--=---OSna Assembléía Legislativa do Estado, vimos, por Isso, de rêsses pessoais, nos que- que, de público, regtstra- para os que têm necesst-

tos da parallzação de vá-

I ie����::;:'�!::��o a�=aop:=op:n��!�=. accn- �:n: a:S::� j:Otr��::���� :���a ndoess�ue P��;���re�� �adú�t:ad���:-�/iga::,; rios dias dos caminhões PELO GOVERNADOR
Discordamos dt orIentação que acaba de ser dada pe- depois de termos contrt- rIo, se realmente tem ínte- êtes transmitem com cara :�quoe� m�:�:=�:'p:�= Recebeu o Governador

Ia tnretõno Nacional ao Diretório Regional do POC. com buido, de maneira decisiva resse no desenvoivh.mto série, atribui ao Governa-
ça que interrómperam as Celso Ramos, do PrefeIto

:nuU�I::�I!C��������:���� :;!Oco��ss�e���::::n��r: ��;ê;:O�r:��I:mel��Ij:��h�� :i�:.a�!���:a��� C��� I ::iS, ���� n��::sdo n��: ���:S��:�IS�r falta de de Rio do Sul, sr. Raulino

����:�r�oiT�Rt�I�=;:t�������::�:fg1� ���:E"E:::'o�:t�i� �:���.�:::,,:::,' '! ���:e�g����':i:::�O m��: . t,��p;=:i�=t�f:-':,:: ::;;:;;;;�;;;;:
T=��hamos, outrossim, reeetrutuj-andc o D!retório �:v:� ape��:�� �:d�= ��taVlo. Rafaeli � Pre- :���:��fOi Ur�::��asa ��� saram os braços ficaram tado primeira dlstríbuíção

�lt�:e�;aC��!I::�O,c���: Regional de Santa oetart- cista de todo o Estado. sldente em mxerctcic ._ de pena. Funcionário do �aei�ra�aaf!!, e r:e�l�r:r:�� r::::t ":��:a:raç��c����s
o Deputado Estadual do ::;a��s ;;;�:a �!��:e::ã� ��Isd: ������d;n�:::�= ��:��a ��:�k���:� �= ��:t��efr�lm�et���ld�� ��= que assim permaneceriam êsse mm Icípíc dois mi-

Partido, bem como o seu rirorosamente estatutária, tora representa urna par- Arlindo Bernart _ Ante- cuco. pessedista, AUMEN-
até que rôsse. encontrada a �:u:'�� !�::�osa:::�s

suplente em exercício, crém até o dia 15 de novembro �ela diminuta que, em na- n!o Araldí _ E'.in,undl) TO. FuncionárIo público,
solução.

prefeitos redistribuição re-
de outros veiorpsos cam- do corrente ano não Se !O- a, abala os alicerces do Vieira stsuerreco - cnneu n.denísta. NAO TEM AU- Nesse ínterim, as autcrt-

=r:::;�:�lcon� ����;rb:� ���I�:��:,�,o���r���; ,pa��do�d:oO����t.J pr.li- �:��:;;e;9S�0�e;.e;>�.��.::: MENTO. dades passaram». exaruí- --.-.-.-,.---- .....-.,.�--.---.___

Estado foram rejeitados, seteámos que foram envie- tioo ou partidário não po- Marli Cteomce Paes Fi- Se, comumente, a oposí- �::.� :�� f��,a::Vave:
recusados, não adnutídoa dos emissários ao R\o puta demos conceber atit'l1e gueíredo _. Maria wen- çêc rediorômce. não en-

pé.
nessa dita comissão. tratar espeelalmente do, assâm do DIretório Nado- dhausen Rocha _ Bruno tristecesse tanto pelos seus

O que ainda profunda- raso e voltaram sem nuca naI: - Por que INTER- da, Silva Wolff � Josê processos mesquinhos e Mesmo os proprtetártos
mente estranhanios é que terem conseguido, VEN9AO, se não toram SuppI - Vicente scneerter , rasteiros, com sua reco- de carros particulares vem

consultados os reata ínte- - Sebastião H. Antunes nnecíde falta de escrúpu- sentindo dificuldades de
rêsees da grande· "m:uurl:l Neves _ Guida Costa __ los, ela seria simplesmente abastecimento, o que os Pires, dtretor de Ensino e

de pedecistas mültunt�s de �Ita Wagehiuhr ._ Jorge umu oposição engraçada. força à uma. economIa de presidente da Oomíssao dos

Santa Catarina,:' ntrr;vés Augusto Neves vre'rn "_
concurses de ingresso, es-

O· ESTADéO do caminho natural de Luiz Barcellos do Pn\:lo _ _
tá tazendo pUblicar no

I f I"' =���::�;I!O�I;��:i�� �o�;i�o 0���7�ro S\J�\:llco� Município de Presidente Nerêu �!:�ç�:�c�:r:� �::o �:
• MAU UTlCO DIAIIO DE SAJfTA tlTABlItA

. Nacional, fere os principias Emlllo Battistella - Ln1l1'O Está nesta Capital uma Itaquá Município de Vidal

FLOR.Liu�v.t'VL..L� t.;>auado), 11) ue .&J.....<::uloro

d_e
19f1l ��':�:����:::O' d�: u�� Nunes. .,

Coml"ão do di,"lto de :�:: :.�::��i'::,,��l�u,:��
do PSD, que, em cantata
com o· deputado Orlando

Bértoli, représentant� do
Vale do Itajaí na Assem

blêla LegiSlativa. do Esta

do, tratou aa criação do

novo municípiO de Pres!':'

dente Neréu, desmembrado
do 'de Vidal' Ramos e que

·será constituído do-atual
Saco dos Limões a fim de distrito de Itaquá e part.e
oferecer melhores condi-

:��=s:��óe���:�.r10 Bta.

Outr.o desp,\cho radiO&fl.,
�i�oE::�::::' ���� Cb!ft
foi enviado pel6 �de TlmbÓ. sr. Mário 8ebu1_
ter, agradecendo ao Si'
Celso Ramos a remeaaa �1 milhão e qUlnhen� tnll
cruzeiros de auxilio a:�município rudemente ass
lado pel� últimas enche
teso .

SECRETARIAS DE ESTADO
SECr. e:TARIA DE

EDUC(1ÇAO
.

O prof, ssor José Motta

A viagem do atual se
cretário de Educação e
Cultura, tem por flnallda.
de representar sua �cla.
o Senhor Governador do
Estado, nas solen.ldad� de
formatura dj:> "Colégio
Bom J.esus", o qual ê o Pa
raninfo da turm'a .

, X X X
SECRETARIA DE

VIAÇAO

concursos de lsgresso nas

carreIras de Inspetores Es

colares, T Iretores de Gru
pos Esc··lares e Professõ

res Prim rios.
O engenheiro O:çlando

Monteir.o foI designado Pl
lo diretor geral do Dep
tamenLo de Estradas
Rodagem para. desempe..
nhar os serviços de chel!
-de Campo do

\ Grupo de
Trabalho, constituido para
os serviços de Co�
e Revestimento no Trêcho
Videira-Butiá-Verde.

Por isso, nós ficamos so

lidárIos com o nosso dep11_
tado Dr. Rubens Na':3:t'HlO
Neves que, por sua, "z ccn
tinuá emprestando o .!.>eu

apôio ao govérno, na f!de
!idade dos comp!,(1ml:.sos

Estrada do Saco dos Limões
o Govêrno do Estado

em cqnjunto com a adml�
nIstração municipal, vem

tomando uma série de boas
,medidas em beneficio da
Capital catarinen.se. Várias
ob!"8.s de pavlmentaçao.
água, esgõto e saneam.\mto
estão sendo executadas
pelos órgãos estaduais, ob
jetivando a solução de an

tigos problemas.

Os doJ primeiros serao
realizado no próximo dia

15 de J: 1eiro, tendo por
lacaio C -upo Escolar Lau

ro Mulle:.

ção do povo daquela zona

da Capital é a conclusã.o

da Estrada que vai até o

Aeroporto Hercillo Luz.

Realmente, há necessidade
de se concluir' a Estrada do

A escôr"la de vagas para
ingresso dos professõ�es
primários dab-se-â nos dias·
29, 30 e � 1 de janeiro para
normallst 15 e para Re

gentes de Ensino Primá
rio será nos dias 5, 6 7 e 8
-de Feverrüro.

'

O encerramento rias

lnscrlçõe� para todos estes
concurso� dar-se-á no dia
13 de Janeiro do prÓximo
ano.

X X X

VIAJOU O DEPUTADO
OSNI "?E MEDEIROS

Zé Trindade, ator cômico de filmes nacionais, nwn

deles, eX!llorou de comêço a fim o estrlbllho: Importan
te ê 1Jerguntar pela Maria.

Como os raivinhas da emissora oposicionista tenha
por norma atacar o govêrno em tudo e par tudo, atribuin_
do-lhe todos Os males do passado, todas as dificuldades do

presente e todas as atribuições do futurO. no Estadr. e no

Brasil _ o seu programa está sendo ayelidado de impor
tante e perguntar pela Maria.

Noyo Município do município originário.
ções, para os que ali tran- O projéto de criação do
sitam. município de Presidente
Néste sentido o deputado Nereu foi aprovado em

Dib Che':"em. representan-' sessão no�urna ontem rear
te de Flotlanópol1s na As- IIzada e sua redação final

sembléla Legislativa, vem também foi aprovada na

mantendo contacto com o sessão matutina de hoje,
doutor Osol Regis, DO. Se- na Assembléia Estadual. ()

cretârlo ,da Viação e, Obras Vereador Aloisio Beckl�au
Públicas no sentido de ser ser procurou nossa repor

realizada a Importante tagem para que transml

obra. Por out.ro lado, o tis&emos o agradecinU!nt.o
Prefeito Waldemar VieIra da PIlPulação do novo mu

levou o assunto ao conheci- nlcipio aos Vereadores da

inento do Exim>. Sr. Go- Cãmara Municipal de, VI

vernador do Estado que daI Rq,mos, aos deputados
prometeu uma breve solu- representantes daquela re

ção. glão e ao Vereador/Vitorio
Folgamos em registrar a Fornerolli, da Cãmara de

noticia que ê realmente, Rio do Sul,· aos esforços'
ausp'lclosa pa'ra os mora- �e�a���'J,_�w. p.p 'Oo'!,er
do-es do Saco dos Limões t t,o celiSb �tJ}çj.s, 'para que

e para t.odos aqueles que f- tôsse atendida essa vell\fl.

tem necessidade de se 10- aspiração, convocando o

comover para o Aeroporto povo .de Presidente Nereu

de Florianópolis. no sentido de contribuIr,
Segundo informou o Se- Cada vez mais, para o

cretário Osnl Regls ao de- progresso da úova comuna

puLado Dlb Cherem, Sua catarlnense. Os represen
Excelência aguarda ordens tantes de Itaq�ã se fazlat\l.
do Sr. Governador do Es- acompanilar do ''deputado
tado paro. dar inicio ii. Orlando BértoU e do Vc-

(õR-denádos em
Cuba ex-militares
HAVANA, 15 (uPI) - o

tribunal de Santiago de
Cuba condenou a oito anoa
de prisão o ex-sargento do
Exército de Batista, Joté
Uanes Leon, acusado (16
maltratar os cidadãos
Província de Las Vlllas.

O mesmo tribunal sen

tenciou a 20 anos de pri
são o ex-soldado da épOC.l
de Batista, Ernesto CIQ·
tellanos Naturell, a quem
se acusou de haver matado
a Isidro RamIrez Perez de

pois de manietá-lo
uma corda,

Uma Comlssilo composta
dos Vereadores Vitória. For

rierolll, Walmor Maes e

Mario Dalponte, da Cãm'a
ra Municipal de Rio do
Sul, esÚve�am em contato
com o Poder Leg18Iativo en

caminhando a Resolução
daquela Câmara e que vi
sa a criar o novo 'Il'lun1"el

pio de Lontras, desmem

brado do de Rio do Sul. A

proposIção em
.

ca.usa . toi

relatada, na Comissão de
Justiça, pelo deputada Or
lando Bértoli, sendo apro
vada.
Na sessão noturna de on

tem, o p-oJéto do deputado
BértoU foi aprovado em

segunda dlscu$lião e hoje
pela manhã em redação fi
naL

Agora, o Governo cio Es
tado está voltando suas

vistas para a zona sui da
ilha e, em particular, para
o populoso bairro do Saco
dos Limóes, cujo desenvol
vimento é pÚblico e notó
rIo.
A prIncipal reiviodlcã-

Para os raivil.has o custo de vida ê consequência áo
.

govêrno catarituntse. A famigerada 2Q4, que o Major Ro-
11m denutl-ctou haver sido feita sob medida para os mag_
natas que custearam a campanha 1anufa, para os raivt_
nhas ndn teve influencia nos Preços, porque o que os ele
tlbU foi apenas O governo eel30 Jiamt)s.

A v'da, no Estad.o da Guanabara, subiu mais do que
em Santa Catarina. Mas como lá o governador é udeuista:
mar - a culpa ê de Tanct'edo Neves e de Jangoula�t. Ncm
é do governo federal, 1JOrque nele está a UDN.

xxx

Boato udenista., de TUa: o goveT1U1.dor Celso Ramos,
depois de ir a Pôrto-Alegre consultar mêdicos, segui!t il1H'!

diatamente para o Rio, de onde viajará para os Estados

Unidos.
O governador não esteve em Pórto-Alegre e rttttlCtl.

teve recomendação ou proposi!Jo de ir aos Estados Unido..

E, do Rtoi dentro em breves dias, seguirá para ... Flo

rianópolis.

REGIS

Seguiu !ta manhã de on

tem com destino t\ P"O
gressisla cidnde de Joln

vl1le, Dep�tado OsDi de
Medeiros Régls, atualmen
te respol'dendo pelo eXpe
diente dn Secretaria de
Educação e Cultura.

Celso continua
pagando. a he:

rança
Mais l!Il1 crédito de CrS

498.543,80, para o paga
mento das dividas de exer

cícios findos. Outro dia.
foi a importância aproxi
mada de dois milhões de
cruzêiros.
sé 'Os raivlnhaS tivessem

sido tão pontuais em seus

pagamentos, como.o são
nas criticas maldosas na

mistificação e na i�jÚria
que os seus microfones es- -----------------

.

. palhl\m, o Estado não se

defrontaria com tal heran.:
çanegatlva. Mas, êles pre
feriram deixar o legado.
Optaram pela impontuali
dade, em alguns casos com

caracteristicas de calete. O
sr. Celso Ramos que pague,
deve ser o iaciocinio de
les. Que pague, enquanto
nos· dizemos que deixamos
tudo em ordem. deve pen
sar essa gente que desgo
vernou um Estado e enga
nou um povo por 10 anos,

LOTERlA DO ESTADO DE S. CATARINA
RESt-LTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
5.186 CR$ 500.000,00 PÓrto União
5.077 CR..'ii 50.000,00 Florianópolis
2.674 CR$ 30.000,00 Florlanópolls
6.599 CR$ 20.000,00 Florianópolis
5.099 CR$ 10.000,00 ,Criciuma

reador Fornerolll. -- ----------obra.

c: Invite ao �omerciárioA Secretaria da Agricultura e ii
surto de lagarta no Estado

o Deputado Attilio Fon- salIentar que Sua Excelên

tana, ilustre Secretário da cia, o Deputado Fontana,

Agricultura, toniando co- deixou de seguir viagem,
nheclmento da calamidade já anteriormente progra

constituída pela praga das mada para Porto Alegre e

lagart.as, cujo apa.reclmen- Santa Maria, onde tinha

to se deve às últimas eu- ,compromissos de ordem

chentes que vem de atacar particular e familiar, para
quase 50% dos munIcipIOS se dedicar, com n1Rlor In

do nosso Estado, destruiu- tensdadc, aos problemas
do Irremediàvelmente as \ que afligem, no momento,

plarltações e pastagens, os nossos agricultores, qual
prIncipalmente às do Vale seja êste, do flagelo do

do Itajai, que estavam sen- aparecImento da lagarta,
do recuperadas com a dls- perigo que afetará a eco

tribulção de sementes, en- nomia de Santa Catarina,
se não fõr combatido com

o CENTRO SESC-SENAC comemorará o NA·
TAL, cOr"lgregondo comerciários e suas fomílias, �ru'

)�\���.bS e frequentadore� no próximo dia ! 7! ô1

E: ft!ito um convite. todo especial aos COMERCIA'
RIOS pera que participe dessa reunião comemorati
va da 9 ande dato cristã.

O t�ATAL é o Festa da Fraternidade c se espe"
,ro: .no do J 7. ?�ste m.ês (domingo), ° �r"c\)ntra do �o'
m/lia cornerClana no CENTRO SESC-SENAC I

à Pra
çe da BLndeira.

'

Fundado em 8/7/933.

Município de Rio
dos Cedros trou, imediatamente, em

contacto com o Governador

do Estado, Sr. Celso Ra.

mos, que se acha, presen
teDmnte, no Rio de Janeiro.

Desta conferéncla ficou

assentado que seja articu

lada. uma ação conjunta
dos órgâos espeCializadOS
do Estado 'e da União. ---�-

Para melhor desenvolvi

mento da ação, o Deputado
AttlIlo Fontana seguiu
para aquela Capital, a ""fIm

de que ambas as autorida·

t;rgéncia.
Mais uma vez o Deputado

Attilio Fontana dá de

monstração de seu alto es

pirita de despreendlfuento
pessoal, em proveito -da
coletividade.

Na sessão matutina de
hoje, a Assembdéia Es�a
dual aprovou a criação do
município de Rio dos Gé
dros, desmembrado do de
Timbó e bem assim o novo

distrito de lUto Cédros,
per�ncente ao atual dIs

trito de ,\-rozelra. O novo

muniCÍ,)io d� Rio dos CI!'
drns Hcará constituído com

o terc1tôrio que atualmente
forma o dj",trito de Art·o)

zelrs.. r:ara encamihlni' o

Este espaço foi reservado pela
Banco de Desenvolvimento do Estada de Senta Catarina

poro ahunciar a Você que as
.

ações de seu capital estão
à vendo, em Florianópolis, no

Tesouro do Estado, e no interior,
nas Coletorias Estaduais

C)m llcença çl.os intransIgentes assessores do hOn'
rado .)residente do PRP e do nobre senhor dr. Seere
târio le Segurança, transcrevo abaixo tópico de M.AN
CHE'lE.

"I.) Deputado Osvaldo Zanelo, líder do PRP e dl

antlg ..1. Ação Integralista, confessa que lhe � impOS'
sivel desmentir sua filiação politica, porque nlnda nol

semana passada recebeu duas cartas: uma assinada
por li. ussolini Frejota e outra por Germano Hitler

�assl'nt.), f-stiveram! n\�st:t des, Governador e Secretá
Capital o Prefeito :\[1.�·!0 1'10, concretize, no Ministé
S<;h'-l�te: � o Vereado!.' 11.1- rio da Agricultura, as me

frerlo Bél'rl que mantlv�- dldas, que Ire fazem neces

ram contatos 'COll) OS depll- slÍ.rius pnm evitaI' qlle a

tados Orlando J;3ertoll Ij ;E.agnqmia. çatad'ne,nse, el1-

�,:
i �,rwlU· Pradec do PSD. �.tre cm .fo1q.pso, 'E"Jde se

. -' .'

(J_"1HII�0;)1ftlI.!Jg..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


