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"substanciais" para os dois
lados, Mas poucos portu
gueses encontraram alento
nessas Informações de im

prensa.
Multas pe�oas instaram

a que, pelo menos, se fi
zesse uma declaração de

guerra slmbolica contra a

Indla, mesmo que rõsse so

mente para colocar a in-

vasão de Goa em discussões
e negociações continuas. De
fontes dlplomaticas, decta

ra-se que o governo per
tuguês vacilaria em susci
tar o problema criado pela
invasão de Goa na ONU,
ante o temor de que o voto

combinado do bloco afro

asieuco apoiado pelo grupo
sovtettvo causasse outra

derrota ao governo de Lis

boa. O gabinete de onveíra

Salazar disse que carece de

Informação completa sobre

a situação em Goa, em vir

tude da interrupção das

comunicações.
Os observadores acham

que os portugueses não po
derlam ter sofrido derrota

mais amarga do que a per-

Cai u C a-i o d o
e assinala que continuava
a intensa luta, com perdas RIO - 20 - yA

na Capela e apresentaram
votos de pêsames à fami
lia do ilustre politico. O
senador Gallotti faleceu às
primeiras horas de sábado
vitima de um mal súbito:
Contava 66 anos, cümple-,
tados no começo deste mês.

A morte do senador Gai
lotcl representou uma

grande perda, para a poli
tica oactçnai, pelo que al
tas personalidades civis e

[mllítaras, membros do Con

gresso, do Clero, amigos e

camaradas lotaram as de
pendências da Capela. Pre-

TRAGÉDIA DE NITEROI- CONTINUA
A SUBIR O NÚMERO DE MORTOS

Salv� apemrs". 20% dos feridos
,

RIO, 20 ('V.A.) - Traumatizada dindo pelo ca
tostrofe de domingo último, Niteroi está parada. Os
bancos fechoram e o comércio, por determinacõo do
Associação Comercial, cerrou os portos em ,5i-;'01 de
I,uta. Enquanto extensos filos de doadores se formam
a. �orto dos bancos de san9ue, intensa romaria se ve

n.flco ao local do sinibro. Coberto de triste.xo, o ca

pItal do Estado do Rio sente o pêso de um silêncio tu

mu!ar. Nas ruas e nos praças, em cada transeunte
est� o marca do acontecimento fatídico que enluto o
pOIS.

De tódas os partes da Brasil e do mundo estão
chega�cJo ? cada Instante endereçados os autoridades
de N/terol, telegramas de solidariedade humano
além d,e oferecimentos de remessa de vívzres, roupa�
e medIcamentos, demonstrando de maneiro inzqui_
vaca ,!ue a tragédia que se abateu sôbre Niteroi re
percutiU em todo o globo, o todos emocionando

,.. confirmam-se, .os ma.is bllidade do pavoros� in.
.. sO,mbrlos �r�gnostlC.oS .

so- cêndio, que vitimou mais
ble a tragedla de Nlteroi. O de quatrocentas pessoas, é
número de mortos vai su· atribuida ao cabo da Po
bindo assustadoramente, lida Militar do Rio de Ja
atingindo a quatI·o cente- neiro, Onésio Nunes, que
llas no dia de ontem. Ho- anteriormente delatara o
je, êsse numero marcha débil mental Dirceu Cam�
para a casa dos quinhen
tos. Segundo os medicas,
apenas vinte por cento dos
que esLão hospitalizados
tem segurança de salva.
tmento,

DERROTA AMARGA PARA PORTOGAL

cam uma informação de
uma agencia noticiosa,
procedente de Nova Delhl
que nega a queda de Goa

pos, talvez mesmo prevale.
cendo-se da moléstia dêste,
O cabo Onésio encontra-se
foragido, o que vem mais
capacitar as autoridades do

Rio e do Estado do Rio de
sua culpa na tragédia que
enlutou centenas de fami
lias, pois não se explica
seu desaparecimento da
unidade onde servia.

Deficil134
bilhões

BRASILIA - 19 - VA -

O "Diário Oficial" que on·

tem circulou, publica a

sanção presidencial à lei

que estima a receita e fixa

a despêsa da União para o

exercício financeiro de

1962. O "deficit" previsto
ascende a Cr$,
134.520.198.9l6,00.

Para uma despêsa fixa

da em Cr$ 573.536.277.916,00,
há estimativa de receita
de cerca de Cr$ .

4JO.Of6.071l,000,M •

:�

Sepultado no Rio o Senador
Francisco Ciallotit

sentes, ainda, o governa
dor Celso Ramos. de Santa

Catarina; dr. IV� de Aqui
no, ministros Barros Bar

reto e Falconieri da Cunha.

o procurador da República
Eduardo Bauhid, membros

do Centro Catarinense, ge
nerats Souto de Oliveira,
Arthur Alcântara. Oscar

Rosa, Daudt Fabrício. além

de grande número de

deputados, senadores e

membros do corpo dip.e
mauco.

A Associação Brasileira

de Imprensa hasteou em

feneral o seu pavilhão so

cial, em sinal de pesar pe
la morte do seu antigo 135·

cio. s'éa-se, ainda, repre
sentar nos funerais.

e está
dólar foi cot�do ontem,

mercado paralelo, a crS ..

3Q5,00. acusando uma. que

da de cem cruzeiros em

apenas sete dias. No mer

cado financeiro, os bancos

particulares vendiam a

moeda norte-americana a

CrS 350,00. A queda tem

varias explicaçôes. A pri
meira, segundo apuramos,

prende-se à aprovação pe

la Cãmara dos Deputados
do substitutivo Celso Brant

que regulamentava are·

roesse de lucros para 9 ex

terior ocasionando uma

Intempestiva busca da

moeda nos guichês banca

rios, forçando uma alta ar

tificial que chegou a atin

gir Cr! 475,00 no ccmêco
da semana passada, num

clima de descrédito

providências do Governo.

Multas, então. se precl
pitaram na compra do dó
lar. Outros adquiriram:"\
moeda para simples espe

culacáo, a fim de, reven
der mais tarde quando a

cotação rósse maior. Nesse

Intervalo critico esboça-se
a greve em São Paulo e o

Governo age ràpidamente,
de forma rigida abafando

o movimento paredista e

restabelecendo a confiança
110S setôres ecouõnuccs.

Com a provável rejetcõo
pelo Senado Federal do

projeto aprovado pela Câ

mara, e com a serenidade
que de há muito não se

observava nos meios fi

nanceiros voltando a Im

perar a confiança nas tran

secões comerciais, o dólar

principiou a cair de ma

neira vertiginosa. Em sete

dias, cem jccuzetros. Os

papéis então se inverte
ram. A fila deis comprado
res passou a �.; de vende

dores. Aqui>ies que haviam

comprado dólares em ex

cesso, para especular cor

reram aos guichês para
revende-los. A oferta foi

malar do que a procura. E
estar»....""- informados que a

baixa ainda será
nos próximos dias.

----�-----------------------------------------

-o

Oesetribargadtst -M- a rê 11 t)
João da Silva Medeiros
E com o mais vivo júblltl

que esLampamos, no nosso

pequeno semanário. a aus

piciosa noticia da promo·

ção do emérito e honrado
jurista doutor .Marcílio
João da Silva Medeiros, ao

cargo de Desembargador
do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado.

E o nosso jÚbilo é tanto
mais acentuado, quando
nos lembramos, com sensi.
bilizada saudade, dos anos

que conosco passou, convI_
vendo da nossa intimidade,
o coestaduano ilustre, fa
zendo uma judicatura das
mais notáveis e sábias en

tre as que constaJlll dos
anais da Justiça de Santa

Catarina. Seu amor pelo
Direito, seu justo, nas suas

declsôes, sua invejável cul
tura humanistica e jul'idl·
ca, sua inatacã vel compos
tura como autoridade: seu

exemplar espírito público,
seu cal1nho pelos humlldes,
sempre obediente aos Im·

posLergáve-is principias de.
direito, consubstanciados
nas leis do Pais, que sem·

pl"e as procurou humanizar
quando chamado a fazer
valer o seu sobel"ano Impé
rio, tudo isso e mais as

acrisoladas virtudes de ca

valheirismo no trato com o

publico, carreara/lTl para o

��;���e àmdal;�;�:��' de h�!�

COMUNISTAS CRITICAM NEHRU

sembargador do �als alto

Pretória Estadual. tôda a

simpatía e respeito da co

letividade francisquense,
com a qual colaborou. de

nodadamente, para a me�

lhoria das instituiçôes em

geral. sendo iniciativas

suas, a fundação da Socie�

dade de Amparb aos Meno
res Desamparados e a As�

soclação de Ensino, inicia
tivas que lhe grangearam.
com a maior justiça. o ti
tulo de "Cidadão Francis.

quense".

Embora com algum ntra·

zo, queremos levar ao De

sembargador Marcilio, de

par com as nossas home

nagens, os nossos votos de

felicidade junto aos seus

nobres pares do Egrégio
Tribunal de Justiça onde,
estamos certos, será man

tida a gloríosa tradição de

trabalho, capacidade e sa

ber de uma 'ilustre famiHa
catarlnense de juristas, re
pre!j:entada por seu vene

rando pai, o sr. 'Desembar
gador João da Silva Me

deiros Filho e seus irmãos
Hercilio, Roberto e Paulo.
Transcrito de "O Muni

cípio" de São FranciSco do
'Sul.

HONGCÚNG, 20 (APJ _

A ChIna Popular, através
de seu orgão oficial nesta
cidade, critica hoje o pri.
meirC?�mlnlstro Nehru pela
invasão de Goa. O comen_

taria, primeira reação ofi
cial da. China Popular a
Invasão. contrasta com a

aprovação da ação hindu
manifest.ada pela União
Sovietlca. O orgão oficiai
do comunismo chinês em � �__

Hongcong afirma Que a In�
vasão qe Goa foi uma de

sesperada tentativa de
Nehru para "reforçar seu

=:c����!: �l:s�f��o :���: _Iaslatlco·'. O jornal critica
Nehru também por esco
lher "o menor pais impe_
rialista do mundo" para lo
grar seu objetivo. Contudo,
admite que Goa ê parte do '

território hindu e que o
povo hindu tem o direito de
empregar qualquer medida
necessaria para recobrar'
seu terrltOl'io.

�

,"" ..

nha antlchinesa de Nehru,
bem como as·proxlmas
eleições gerais, forçaram
Nehru a agir contra Goa a

fim de agradar o povo de
seu país. A campanha do
povo hindu exigindo 'a pos�
se de Goa atingiu tal pro
porção que Nehru não t�
ve outra alternativa Que
agir drasticamente'''.

VESPERAS D� NATAL

da de suas possessões na

Indla. Por essa razão, em

todo o país se respira hoje
uma atmosfera de reaíg
nação e de pena. Os dis

tantes territórios dc Goa,

Damão e Diu tinham para

os portugueses um valor

sentimental, si.mbolico e

romantice. São estes os

territorios que fizeram

parte das conquistas de

seus antigos navegantes, os

que abriram as rotas ma

rltimas entre o ocidente e

o longlnquo oriente. Me�
mo o descobriment.o do

Brasil, em certo sentido,

quando comparado a estas
conqutsãas, lhes aparecia
como um fato dc menor

nnportancía.

LISBOA, 20 (AP, UPI) - Diante dos afirma
ções nõo confirmados de uma "heroícc reslstencto"
em Goa, o povo português parecia esta noite mais in
clinado o aceitar lentamente a perda de um de seus
mais antigos e valiosos territórios de ultramar. O go
verno do primeiro-ministro Antonio Oliveira Salazar
continuou adiando o confirmoçõo oficial dos ofirmo
cões do I�dia, de que os defensores da Indio portu
guesa copitulorom em 36 horas. O governo português
alego que o anuncio do vitória hindu carece de infor;
moção oficial.
Apesar disso, acentua-se jamais vespertinos desta

a crença geral de que o

primelrc-ministro Nehru
havia consumado sua amea
ea de apoderar-se dos terri
tortos portugueses na Indía
pela força. Entrementes, os

RIO, (V. A.) - Foi se

pultado no Cemitério' de
São João Batista, o sena
dor Francisco Benjamin
GallottL Seu féretro saiu
d.'"t Capela Real Grandeza
tom grande .

acompanha
mento ..de altas perscnalí ,

qades civis e militares.
além do primeiro-ministro
'fancredo Neves e do repre
scntante do presidente
João Gculart, cel. Pantojas
Pires Coelho, parentes,
amigos e correligionários. O
cardeal D. Jaime Câmara
e o arcebispo D. Heider Cá
mara também estiveram

O primelrtJ suspeito como

incendiário do Circo Norte
Americano, Dirceu Campos,
acaba de sei' pôsto em li

berdade. As autoridades

consideraram.no, depois de

diversos I depoimentos, ino

cente. Dirceu Campos nem

.._, chegou a ser acareado com

o cabo da Policia Militar

do Rio de Janeiro, Onésio

�unes.
Foi preso ii. tardinha de

o.noom Abílio de tal, ex-'
emprega.do do Circo Norte

Americano, incendiado do

mingo. Foi denunciado pe
lo seu colega Manoel Feli

zardo, que eMprega suas

atividades no circo sinis

trado. Manoel acusou .seu

ex-colega de responsável
pela catástrofe, assinalan
do que era vingança, por
ter sido recentemente dis

pensado pela direção da

Companhia Ivanovlch.

Apesar daquelas deten

!,;ões� �gora, b últimas h2_
..
l't\S da t.ard�•. tôd.a .�IP.t-
'"

.

"

Do ponto de vista econo

mico. a perda de Goa sig
nifica menos do que a pers
pecetva de uma luta longa
e custosa na Angola. an

tretanto, para um povo de

navegantes, a grandeza de

seu passado esta compcn
diada no rabutoso per iodo

de expansão para o leste.
Em sua lembrança, nada
pode suplantar o poder
afetivo de feitos e palavras
como a rota para as Indias.
a busca de Cathay, Mala

bar, o tumulo de São Fran

cisco Xavier, a beleza tro

pical de um terrttorto 10n

gmquo que possulrnm c

cultivaram durante quatro
séculos e meio. Por isso.

hoje os portargucses truba-,

lham calada e trístemonte.

temendo pelo pior. _/\ perda
de Goa é uma trngedia na

cional. urna ferida lncura

vet no orgulhoso coração
de Portugal.

NA' ASSEMBUIA LEGiSlATIVA'

Novos Municí�ios A�roYa�os
o. Bérfoli: Moyimenlo çonlra aluai

regime
A· Assembleia

va .que VBl11 trabalhando

num ritmo acelerado, afim

de apreciar volumosa ma

téria em pauta para o re

gime exbraordínârío, nas

sessões de 19 e 20 era cor

rente aprovou a criação
dos municiplos de Frelbur

go. desmembrado de curr

nuanos: 'rrese de Metia e

Oravatal, desmembrados

dc Tubarão: São José do

Sul, desmembrado de som

brio: Paulo Lopes, des

membrado de Palhoça: sa

lete, de 'rato. e Rio do

Campo. também desmem

brado desse município: Be

nedito Novo, de Indaial, e

Pedras Grandes.

Na apreciação da cria

ção de F'relburgo, o depu-

;l��:t A��Of��d�!me��an���;
municipios. especialmente
em um momento euu que
outros Estados tinham

idêntica tmctauva. dadp
ainda ao rato dali r-àmaras
,..,.l.ie_H,ais- d��

-

�
"If!..Ollo.. mw;UJ:.lpios por deCl·

são unânime dos seus rc·

presentantes. No caso em

teia, as ,câmaras de Vi�

deira e Curitibanos apro
varam a criação de Frel

burgo, pela totalidade dos

vereadores,. e se a Casa já
votara a criação de outras

unidades, justo seria faze-

10 também com o citado.
Ainda mais que assumira

compromissos em tal sen

tido, como igualmente 'o

deputadO Augusto Brcsola.

em tal sentido.

O sr. Altir Weber. exI

bindO credencial do Dlretó�

rio do PSD de Curitibanos.

para patrocinar o não re·

talhament.o de Curitibanos,
teceu considerações gerais.
apelando aos seus pares

que conservassem ·Curiti

banas sem desmembra

mentos, tese regeit.ada pela
maioria absoluta da Casa.

MOVIMENTOS SUBTER�

RÃNEOS

Na sesão de 20 do cor

rente. o deputada Orlando

Bertoli alertou o legisla
tivo sõbre movimentos sub

terl'âneos que estão pres·

,sionando a opinião publica
nacional. visando tumul·

tuar a marcha norma i do

regime parlamentar. Disse

ulnda, respeitar tõda <:!

qualquer opinião, porém c

flagrante constatar·se gru·

pos inconformados querem

forçar a opinião publica do

país a uma guinada de 180

graus no regime vigorante.
Observou Que se houve

algum. progresso com. o

presidencialismo, POl' ou

tro lado foram inúmeros os

Imovimentos subversivos c

revolucionários, e, na con·

jnntura atual. os parla
mentares, veiculos das rei

vindicações do povo as ad·

ministrações e aos poderes,
leem o dever de zelar pela
sua posição. Tais hlOvlmen
tos, continuou o orador,
são provocados pelos que

diretamente se sentem

prejudicados peio rcghnc
parlulIumtarist.a, e ue Mia

\ arte, esta'Va eoerent� caDI

Legtalatt- o voto que dera no II COI1-

gresso Brasileiro das As

sembléias Legislativas, fa

vorável ao parlamentaris
mo no pais. Finalizando.

expressou que a movimen

tação de que tratava verifi

cava-se nos grandes
tros do país.

E' cada vez maior a decepção dos
raivosos adversários do Governador

Nodo teria decepcionado tonto o c erto grupo de

oposicionistas odientos como o retôrno do Governador

Celso Ramos, com aquela mesmo cnsoosicõo poro o

trabalho o prol do desenvolvimento do E�todo e com

ooueíe mesmo entusiasmo pelos cousas públicos .Per
sonificoçõ de desejos de .vingo�ça, cada um desses

raivosos m�nipuladores da Infômla contra o Chefe do

Executivo estadual se deu pressa em 'soprar, aos ven

tos do ódio, o mentira fulminante: o Governador Cel

so Ramos estaria gravemente enfêrmo e seria cons

trangido o ir buscar tratamento no Europa, �en�o de

passar o Govêrno do Vice-Governador. Mais amda

paro que nõo fôsse pcrcr às mãps do sr, Doutet �e
Aodfo<:k 0..:90v��a�o do. �do, _0 PSD. este no

õispOSf9 o "O"bter dó IlU�tre.�cá;-GJ'\IfI)(lodN, 1)0. pre

ço que variava, no bôcc. dos i�respon!aveis ve;c�lbdo
res da intrigo, entre oito milhões e sessenta milhões

de cruzeiros ..

É dêsse estôfo mQral o corater de certos elemen

tos qt:e fazem oposição 00 Governador Celso Ramos.

Já nôo bostava 00 efeito de lisonjear secretos instin

tos inferiores o booto de que o governante pessedista
estava incapacitado, pela moléstia, poro continuar à

frente dos destinos do· Estado. Era preciso ainda in

compatibilizar também no opiniôo fácil dos gozado�
res de escândalos o sucessor legal do sr. Celso Ramos

o_tribuindo-Ihe pendores poro as negociatas indeco

rosos

Desmentido maior a tudo isso não poderia ter

hovido do que o volto do Governador 00 pôsto de que

nunca se afastou, porque o s.erviço do seu cargo ê

que esteve no Rio, onde, como se vira o �aber em bre

ve trotou de diversos interêsses do admmistroçõo co·

ta�inense, inclusive liberação de verbos federais, exe�

cução de serviços de convênio, grandes empreendi�
m.entos no setor do educação secundário e superior e

outros assuntos de importância paro o Estado. A men

tira nâo durou muito e os cochichadores terão de pro

curar coisa menos leviana ppra falar mal do Gav�rno.
Mos o fato de não haver sido .pqupoda, no moti·

cioso intenção dos raivosos adversarias do sr. Celso

Ramos nem o hipótese duma enfermidade como pre

texto paro júbilo do grei ê bem característico do in

digência mental de alguns hom�ns que, não obstante,
ousam dizer-se orientadores do opinião polítiCO de

Santo Catarina. Por outro Iodo, envolv-endo, na intri

ga sórdido, tOl'T'bém O pessoa do Vice-Governador,
fornece.m o medido do despeito, que lhes custo supor

tar, ante a evidência de que o programo governamen
tal troçado pelo atual Chefe do Executivo vem tendo
o seu curso harmônico, dentro de tôdos as correntes

partidários com representação e atuação no Governo
do Estado.

Podem, portanto, continuar mentindo, calunian

do, profetizando tôda sorte de fracassos para a admi

nistração estadual. O povo já conhece a maldade que

subverte, na mentalidade oposicionista de certo gru

po, até mesmo o espírito �úblico e o sentido dos in�

terêsses superiores do Estado. Ficarão falando sàzi
nhos. Ninguém mais lhes dará atenção, porqu� o ver

dade é qUe o plano desenvolvimentisto do Governo
atual cominho seguramente poro o suo execução, sem
impecilhos, sem restrições, sem hesitações. Poro

exemplo disso, aí está instalado o Gabinete Executiv:"!
do PLAMEG, cujo funcionamento começo o fazer-se
sentir e cada vez mais influira na expansão de tôdos
os possibilidades de p-rogresso de Sànta Coto ri no. Ve

ja-se também o Banco de Desenvolvimento do Estado,
já instalado e que vem pbtendo. pleno êxito nas SUai

providências iniciais, Vasto esquema de realizoçã�s
se obre 00 trabalho poro prosperidade cotorinense,
num imenso campo de atividades de interesse comúm
Q todos os que prezam o seu Estado.
texto de fuzerem oposição ao Govüno nõo quer ver

.somente lum recluliJo gru�u.J!o! 1(,l'IVU�o::" U piI.:
esse reolidode incontrastável.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GOVERNADOR CELSO RAMOS Nõo seria jus-���ii�O�;�:��: E;8�:��;i��i:;i�:����:;!�: J - Htstônco do SOE - Aécio Gondolfi Ouri- :�n�o�e�� i�:��:iC��:'í'�'i��so��7.:��s�:m��cde�����

do de Sôo Poulo ques
2 _ Biografia de Cruz e Souza _ Valter Jo- com demonstrações de oleg.ria, o ilustre governador

VOCE ESTA' DOENTE;l. Nõo tome drogas que que voltou.
estão lhe envenenando. Use sol, ar e suco de

sê d03L� Velho _ Poesia _ Ady Vieira Filho Vime-lo alegre e satisfeito, sadio e bem hu-no-
cientes medicinais e sejo feliz. Este ambiente 4 _ Cruz e Souza e a Sociedade - Atálzisio ;��::n�uáan��pft�lodoo E���âo��:J;r�e�t�;��e�!�, ���i��;����,e:st;�:I����svi;e e�;u�:������:; :�� Campos

N I peroso governo e onde há um povo que muito o 1)' IN
tá cavando a seu tumulo. Sáia dos profundezas

5 - Cançõo do Bêbado - Poesia - i ton
pelo muito que vem fazendo em favor desta Cocr-

da "Químico e mude paro o natureza que lhe Port06 _ Críticos às Obres _ Paulo Wcnderünde tal e de todo o Estado de Santa Catarina, cum�ri!1-deu o vida. 7 - Acrobata da Dor - Poesia - Joel Roge- ��' ���t:e��a������m��s:d!;�tr�� �u���Zr����: C'�:A DOENÇA E' MAIS CARA QUE A SALJOE - Di- rio F�r�oO Simbolismo de Cruz e Souza _ Arisli- todos cs catorinenses.

�:�"��oCêU����� ���I'h:;::����� ���;a:i'C�a� no,Compos riond; �ed�e��s�:, q���;��obof:���r:s �:d�o� q��7���- ADMISSÃO DE PESSOAL - e mais pontente que a vegetal, quando se sobe com;;�;��:��:�eOSto����o;: :s��\�� �acl���� ��I� dcente e vencido; foi realmente uma sottstoçôo poro
no ptbl��c�2:c;�'��h�';;:t�b;�t�:i:� i��C��;:up':;; �X�:;;:�i:a:�s�n�o,��: �u�uc:::;t:;��mi';,':i�;�n��: dontil estretreose. flo'ianopolitona, dos cidades d��n:��sd;',;����� ��p�,�';,';adsO e justiceiro çcveo-c-
os provas poro o preenchimento de cincoTâ) vagos medicinais. A saude é mais precioso que o pró- circunvizinhos.

Esoercnccs que se vôo tornando realidades nu-��;;��:i�O�'��di��c;��,��" J�(Z'i� Componho de �:�a ��d�co:�:e�u��c:eIaJ�;,�sn;:�d�����fn�� Estreite, 20 de Dezembro de J 96 J �e:t���s��;,�a�ã:Oi�� ��s���e�: c�o:t��t:é���o��::ment:s n�ns�;��óe�o q�7,c����;�tão�e� f���s v':::���� ;��g��:g�:d�;:sud; ��i�'�r;�a ff��oo�amo�u�; Antônio O'Acompo", Vice-Presidente nob,,� I�s���;õ::t��e n�:;�a����do de sues rr-ulripi-de Ouro Preto, nO 42, desta Capital, no expediente ê a do Brasil. Nõa esqueço que o suco das plcm- �::Io�i;!:: :�h:�u!:, SS�i:tário cos e ccntinuas atividades ccncetrcs e sofrendo o in.dos 11,00 às 17,30 horas, .nos dias úteis, obedece- tos rr edicincis é o melhor para o saúde.
.__ compreensõo de muitos, ainda teve sempre suo a-)f

rõo �s �g����: det��nd��s� 8 á 28 anos. QUA�;�t� a�E�o��t��: �ue ;:�;:v��:e d��o��a�L�� A V I S O :�:ç����;�.os graves problEmas que surgiram r,O
2 - Documento de quitoçõo com o Serviço Mi- sofre, juntando este onúnçio e s=lo poro o res- Pelo presente avisamos a todos os portadores Ê de seu temperamento; está no sangue de sua

litor,
posto e contestor·lhe-ei como pode curar-se de- de Cautelas do Tombola· em benefício da "Sociedo- nobre estirpe, do suo constante 'e laboriosa e útil c'

3 - i"aulo de eleitor, finitivomente com os plantas medicinais de de de Amparo aos Tuberculosos de Santo Catorino" xistêncio resolver problemas que têm desofiod.,) os
4 - Atestado de boa conduto, fornecido pela minha cultura.

cujo sorteia deveria ser realizado pela Loteria I"e- que inutilmente, seja por Que for, não cons�guemDelegacia Regional de Polícia.
derol dia 23 de dezembro do corrente ano, que ficCl equaciono-los.,5 - Atestado de vacinação anti,·variÓ�ica, DR. GORGOll transferido o referido sorteio poro O primeiro dia Ao eminente amigo e ilust�e Governador, mi-

6 - Curso ginasial ou narmClI completo.
de extroçôo do Loteria Federal, Que s-.?rÓ no próxi- nhas boas vindos e votas poro que gos� no seio de

7 - Curso _e protico de datilografia. (IMPORTANTE DESTAQUE E GUARDE ESTE A· mo mês de Janeiro. suo exma, família e de quantos lhe sõo coros, ummaçõ:s, ';"!���j��O sgb�:t��tó���iS�"J�taa';i��'�;:��;: NUNCIO)
R;f 5

Flo,ionópolis J 8 de de';��Mfses)661 ,:;:'���' f:�:��d�d�; novo Ano de paz, soúde ':.. ininIN--------------,,--_ .._---'--_ .._--------_ ...._�------, ..._---- ...._ ..._---_ .._-------: Clube Doze-Por motivo de força maior foi transferido o Bingo Dauphine :: 'marcado para o di� 21 quinta feira �---

'-----------�--,-'''''�----_ ...._....

_------�_ ...._ ....j

ANIVERSARiaS
Fazem anO$ bcle:
Dr. Cesar Seara
Espiridiõo Amin Helou Filho

Enchente
Não se impressionem com o titulo. N?C' se re

fere. de modo algum, o enchentes de óquc. É de
uma enchente de gente que pretendemos folor. En
chente de çeot a que. diàriamente, se verifica no

oooulortss'mc Grutinha. Gente que olí ocorre poro
os suas compras de notai. Gente que quer compror
cousas lindos e úteis poro presentes e qu(> nõo pode,
ou nõo quer, desperdice- dinheiro.

Ontem foi uma enchente de superlote r a Gr:J
tinha. Mos, o verdade é que todos foram orend-dcs
e todos sairom satisfeitos com os compres feires. E
redes, ló muito, muito no reconditc do se .... CO�·lÇ.j),
correspondem, com sentimentos de' stmocno, j mi.
crouvc do direção da A Modelar, pelo c-eoçóo do
Grutjnho
-

DEPARTAMENTO-NACIONAL DE
ENDEMIAS RURAIS

-

MOTORES ELÉTRICOS
-

ARNO
I
"

Funcionomento perfeito. durabilidade excepcional, qualidcde
comprovada .. ,

* Eis os três futares de garantia qva 05 Motor�s Arno t�presenlam poro (I

ce-ucmreer.

* Os Motores Arno sêc rigoro�omentE' controledos pelo Slste�: C. ·I
.• c..� , Ccn

trôle Integral rle Qualidade, o IÍni(o que Q�segura perfeu;oa ,,,ox,mo no

•
..

-

produção. em série.

®
·ARMOS.A.

* Motore� monofósico� ale 1 h H f'

* Mo'ore� tr;fósica� clt:;:a H P

* Motor .. , p""o mõquincs de costure

* Motc,t!s Itspecia;� INOÚSTRI'A 'E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
�"'l F.;:ipl! Schmidi, 33

SINDICATO-DOS ARRUMÃOORES DE
FLORIA'NÓPOLlS

Atendendo npúlo feito

pr-los moradores dn locnft
dnde de Luzerna, munu-i

pio trc Joucaba o Governa
ctor cetsc Ramos oeterm
nau que fossem rottos. UI·

ecntementc. reparos 11n

ponte sõorr q Rio do Pet"e
danificada r-cru a:;: últimas
enchentes.
A esse respeito recebeu o

onere do Executivo Cata
nnense o seguinte despn
cho tetegrártco: do sr. Jo

se wntuomtro Suvn
Prcrc'to Munlctpnl cte JO:l-

-MISSA DE 30.0 DIA
A família do sempre lembrado Agradece felicitações recebidos dp'il"jonr1n·lhcs

11m Feli" NC1tal e Prospero Ano Novo'radares Luzerna e este po
der executivo vg agrade
cem penhoradamente V.
Excia. pronto atendimento

reparos ponte sôbre rio do

peixe

IO�lidade·
t.uzer

np vg d ·iicad,fl �tir\1a.s �
enchentes pt Agora perrm
tini mais algum tempo v ....

restabelecimento transito pt
Ressaltemos também tra-

�

balho engenheiro Rest
dente esta cidade pela
presteza com que executou
ordem vossa Excelência pt
Cordialmente

RENATO GUTIERREZ
A DIRETORIA

convida os parentes e oessoos am.ig�s paro osstsr i

rem o missa o ser. rezada e� �l_lfr�r� dheo;��a d����na igreja de S. LUIz, Agrpnorrco, 0J . )23.
.

" , ",. )
21-22

.

cnbn.

RanchoR ico

-
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...._--""".",�ó u ' ._ P.U�j, �':""'_"c!>rr"""'2""20:;i'",,,,
geral interino das Noções Unidas, U Thor.t, ordenou
no comando do ONU no Conjo que inicie neçococôes
paro estabelecer urna trécuo IVJ lut a entre os forços
int arnocioncis e os de Katongo. Ao mesmo tempo, crn
Londres, o governo britonico anunciava que torem lo

rr.odos todos os medidas paro o cessar-ofego. O prcsl
dente katonguense, Moisés Chombe, de seu lado,
chegou ontem a Kitwe, no Rodes!o (fronteiro com o

Katango), Q fim de conferenciar com o enviado es

pecial do presidente norte-americano Kennedy, em

baixador Edmund Guilion.
Logo depois anunciou-se, conforme despachos

procedentes do Rodes!o. que cessaram os combates
em Elizcbethville, ouvindo-se apenas ttroretcc oco-

sioncis. I

-FOGÕES WALUG

"VISÃO DO FUTURO"
zes.

Já disseram várias ve

zes que sé ganham fortu

nas no Servira de jrnpren
SR do .P.n1ácio. do, Govêrno.
Foram reptados fi. provar c

não o üvcrnm.
Preferem continuar com

o ('ngôdo. rarsantes que
são, atores de tentrtnbo eu

burbano. Mentem desabu
snrtnmontc quhnt,o ao nú
mNO dos que ('o)npõf1m o

scrvtcc de rnuirenee e RÍI
«to-romnusmc do Pnh"trio:
]i,cntcm quanto' nos orde
nados mantem quanto n

tuôç o mais, porque o seu

elemento, ° oXigênio que

respiram é feito' de rRl"i
dades. deturpações as mais

grcssetras. Nos nlaQHt'!s uuc

endoreçám no Governo.
revelam que a inteligência
não lhes, permite mais. Não

percebem, 'todavia, os co

rocntanstas radiofónicos
da oooetcão, que consti
tuem motivo de desagrega
cão no prôprlo parudo. Não
sentem que os seus preces-

Bôlsas Eicolares
no Uruguai'

o tnstreuto de Estudos

Superiores do Uruguai vem

de oferecer à Faculdade de

Filosofia. Otcncias e T.. etrns

da nossa untvorstrtade. trl.

bnlsns ele esturtos. tucluln

elo oensão r- ruojnmeuto

pnrn o curso dI' rértns que

se rennzsuú 1'111 MC1nLev!

déo. de 5 fi 1[) til" rovr-rr-tro

de 1!)62.
Foram escolhidos os. bn

ctiaréía 11'('111' Judith Puck.

Décio Andr-íctt í e Isolda

TI'em('1 para naructonrom
do referido curso. corno os

primeiros. colocados nas

turmas l'ecém-r,!r:nad�s
tendo aceito a cscõuia e

devendo's('�lIir pura aouõ

IH pnis no próxhuo ano."

_FRANCISCO BENJAMIN GALtOm
MISSA DE 7i'> DIA

vtuvo Olindino Goüotti Kehrig e filhos, Vtuvo
Milchen Gollatti, Viuvc Julieto Gallatti e filhos,
Silvio Silva e Senhora, Milton Campos e Senhora,
Bruno Blauth e Senhora, Henrique Prisco Porotso e

Senhora, Wlodimir D'lvonenko e Senhora, convi
'cm os pessoas de sues relações e os amigos de seu

Saudoso Irmõo, cunhodo e no, FRANCISCO BENJA
MIN GALLOTTI, paro a Missa que mandom ceie
orar em intenção de suo olmo, no Catedral Metro
politano, oe:; 7,30 horas elo dio 22 do corrente.

20-21 Jango não ��ra

ao Sul
BRASILTA --\ 19 - VA -

cont-nnando programa
ante-riormente estabelecido.

o presidente reão Gonlm-t.

que viajou para o Rio. do

mingo deverá regressar

amanl;ã n arastne. O cnc

re da nacão dcvertn seguir

do Rio pa-a o Sul do prus,
voltando ao Díst.ríto Fede

ral apenas no principio -10

próximo ano. A vinda a,

Brasília do chefe da na

ção. se prende à necesstde

de de saucíonar Impcrtan
tes leis. cerno a de Díre

trizes e Bases da EdUC:L

(ião. além de inúmeros dcs

pachos com seus auxilia

re, di etos. Por outro lado.

também está sendo ngusu

dado. amanhã. o primeha
ministro Tancredo Neves.

CAMPANHA ESPECIAL DE FIM-DE-ANO "HELlOG
EM CONDiÇÕES EXCEPCIONAIS DE PAGAMEi'J

Foi Hellogás que resolveu o problema de gás liqueFeito de petróleo para o Estado de Santa C'

construindo a gigantesca terrrune! em ltajat. para recebimento do combusttvet por via I

SE QUISEH BOM SERViÇO ME�MO,

dura o ano inteiro com
Presentes

i.lelle • ti •••• � ••• ' .• (I '.' ••••• " •

CONTINUAM AS MANIFESTAÇCE-S-'SanCionada Lei
ANTI-TRU1IlLlSH\S Inquilinato.

,

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
o Prr-Ieito Mnnlripnl. 7(,\11bl'O de 1!)61. que nu-

Sr. wruocn-ru- vtetra. vem menta pnrn CrS 500.00 o

snuulo família:
Lr-l nO 4!l3 de 7 de de

vembro ele 1961, que recur

Ia no corrente oxerctcto.
:1()" r-ontrtbulntes do ím.,

po."::(o de lndustrtú c pro
fi�"'-'e" n :'lprl'sent{l�ão Rlt

I) tIln 15 do rOlT('ntc mês.
(1:1 drl!'lrnr:'\D do movimen
lo ft'ollomlC'o ri:!. rirm� re

frt'rntC' no !JC'ríorlo elC'

1-7-60 n :10�6-G\:
Ll'i nn 496 dI' 16-12-61.

(I\\l' f\ntol'i/fl. o Po(lC'T E:-;-{'

('Ui Ivo Muniripal :l r"n_

11':\11' l'l\lpl'hilímo hRndri"l
de ('I'� 1:l.000.000,OO n'lr"l

pa,(!::1\\\('-nlo dO,<; vflnelm('!\
IM; l'lll nfr':1?;O, cios fllnf"io-

RTO - 18de san-tonar as semuntes
Leis:
Lei nO 8-1!l de IR de no

vomoro de \961. oue di�

pile sobre o pn ....amennr ri

proventos rtc (lPosent·H!-l-·
ria po\' jn\'�Ud!'7.. l)[-n",-lt'�
f' a prorurndorr-s:

f',pj ni'> ,106 clt> :. (Ir rl"-

zrmbro (l(' 1961. qul' inro!-

por;\ abono r ('011f'C'di' au

mento (lI' V('Ill'im('nlo.�. !\-1-

lários. Iwovento... (' prn

sõ('::I:
L'C'í ni'> 491 dr 7' dt:' dC'-

7.f'mbm clC' 1061 qll(, jnrol'

pora l'C'nda�. tribut:ülas ao

municípi" r cl:i oul,I':\s Jlro�

.vjM·ncifl.�:
l,(li n" '1!l2 rll' 7 rir cl('-

SAO CRISTOV.=\O (R.?

pupltca Dominicnnar . 19

(UPI) - Uma multidão

destruiu ontem, a enorme

estnt tia equestre do gene
I'II11.<:..<;iO\o- R�r:l.1'1 t.eontrtns

Truji'lo. erguida lle-J>':l sua

cidade natal. A flgl\\':J. do

extinto diladol' foi Rrl'p.n
.

('aela (''Im r:\hos U�"'I(I(l<; a

um tr:1tor. depois el{' duns
tcn!ath':!.'i malo�r"l(l:!.s. O

(":\\'alo fir'OU so!)rC' n p{'(l('.�
t:tl. dc \5 ml'tros r!(' 1Iltur:l.

M'li.� dr mil ]Iornrns.

mulheres e crtancas se Ian

carnm. em seguida. sobre a

estátua derrubada. en

quanto um grupo de tra

balhadores ocstrocava Q

bronze r-mn r-nornu-s
'

mil

lhos f' dava pcdncos à mul-,
tic\i\Q.
A estnlua foi er�\\�ja em

1!l57. no ponto terminoU da

"l:!\\p('r-t'�trl\d:!.·! de São Do

I\\in"os. no porque de Sno
Cri�!ovfto. onde Tru_ji'lo
l·ostllma-..':'l: p!ti-\f'ar seus fins
de srm:tlla. A e-.�trada e a

1)1I1\1l' p,\J·ft o p:'Il'qul' ainda
n:-w fm·:!.Jn conrlnidns. mas

o I\wnul\1('nlo parenta
[\"\lI\I'rl:\l' pnl'li"ntclllente o

fim d�lS Obl'[\S 11á uns t·rês

ESTÓJO ARISTOCRAT
LUXU050 aparelho dourado otueu e
Mocorrcu e UIII Munidor dJ.<:. leoitimas

I�mln ('i" I,'" l
�

�

presidente Jo

sancionou oa IlCCl'CtO

prorrogam II Lei

!inato por mais un

qui! cm-code

aos sargenlos ('

Oamão e Diu
ocunados11:'II'I,)s 1IIIInil·ipni.�

NOVA,. DELHI, H) _ FI'
- Os rnrlRves p')rtllguê.�r:>
de Damito e Diu conti·
TIuam sendo ocupados pelas
tropas indianas, que . não
enNmtr::tm rcs!sl'3ncial.
n,nunciou ontem Jiml'I'.j
Mehta .. prim�i�o-mlnlstro
do Estado de Gujerat, no

qhal est:\') situa(los os re

frridos concla.ves.
A fr'agata port�,guesa

"Alouquerque" foi afunda
da. petas fÔ!'ças indiana!;,
fi" C]uai.<; ocuparam lam
b(>lll n ilha ele AngedivfI
anunciou uui porta-voz dJ

EX:c'rrito da Inclin.

ADOU!r.A O MAIOR PRESENT(
Si Voce, Chef.e de fom;li ....
r""nso n(')� {"re<;ente_; pnro n natal ENTÃO
Um pre�ente Que nõ(' qUE'hrn n('.o de'>Volorizo
nõo estroç<1
Urll pre<:ente (lHe crrtn dir:o vc,'e mois

U,V LOTE DE: TERReNO
U ..n fJ,"<:ente Que pode vir o Sl"r o Qorontio do
"PIl !:�����n nr>en(1� lO"o� _ rp�t �O Illé�es

I.,formacõc". diàriamcntc, 'U:

Avenida do Jardi .. , Atlântico,
com o 5t. Luiz Schwcids.or..

ESTOJO OlPLOMATA
O clássico ap:relho GHlelle TECH e um

pacotinho de !.l lãmin:ts GrUelle Azul

CAIXA C/3 MUNIDORES
·30 legitim8s l<'lr'1rnas Gill�ttc An.l. lIm

presenle que proporciflna ml'�f',> fie
('onf6rl0 e convenit,r,cl:t 110 b:1r[,.-.1rl

IMPORTANTE: CmmRUçÕES.
Kennedy v1ria ao

Brasil
As pessoo� Q\II2 podem obte, ell1présti'm('l do�

Autarquias ou Cojxo Ecol"ómico, terõo facili·
j(\(jec> de obter, mediante prévia combinação,
!)rontome:--te. o titudCl de proprredade defin;
tivo, ofirn ie rn,...r"rem inrl.ior a CClIlst,urnn RIO - 19 - VA _ Fon

tes do ItamarRti revelamm,
ontem. "er quase certa :\

visita do presidente Ken

nedy ao Brasil, entre m;,\'-

, ço (> abril próximos, por
ocasião da segundn etapa
de sua visita ao� paises da

América Latina. Acrescell
taram as fontes que o con

vite oficial para que o go
vernante norte-amerjC'ano
visite o Brasil sern feito

por ocasião da visita do

presidmlte JG aos Estados

Unidos.

Irmandade do Senhor Jesus dos Pas
sos e Hospital de Caridade

EDITAL DE FORNECIMEt-ITO
CAIXA e/5 PACOTINHOS
25 lâmrnas Gil!l":te Azul para o homem

que faz a b',rb., todos os dias, um

preseote Ideal

De ordem do Mesa Administrotiva do Irmanda-
de do Senhor hsús dos Possas e Hcspitol de CQri
dede, previno os intere:isodos que oté adio 27 do
corrente mes, às 12 horas, receberá esta I rmondade
e Hopitol no suo Secretaria, proposto em cartas fe-

,.. chados, poro O fornecimento de Pões, biscoitos, café,
e outros generos necessórios 00 consumo, dlJronte ,o

sem{"<;trl? d.e JClnl?iro (l Julho do ano próximo vindou-Presentes

( A S AFloriemópolis, 12 de dezembro de 1961

COMPR0 OU A.r�T'no
t,;lv1.A. FA'\l,OR MAR,C:t\TI
ENTREVl8TA. PELO ft
LEFpNE N° :lfl11.

José Tolentino de SOLl1:Q,S(.>rrf>l(Írio
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·em anta Catarina' r:-g,ífl1:r.�lI:�I_"�, .

. I li. �'O ""TO�: _._:'mediante a eliminação dos te do Interesse suscitado no dot a. região sob meus cut- tados sulinos, no programa � - �

principais fatores adversos, meio rural. dados de uma ampla rêde
•

ce recuperação nacional,aprímcrendo-se os pien- Por esa razão, estou di- dessas unida.es, em condi- em que se acha empenha- •
�i:, ::O�:I!:�=::���=ca� �!e:��:�ar�O :�::��:r d� ���Scod��e���S�1 �����e�� :�b� �v::o:eeri����i�� •adequada. e mais perma- consideração dos meus dig- �. desassistido, labuta Pais assegurar o suprímen- •
����do;l:e ��::�o da: ��:a C���=ã:�aq��::to:��

I

��:s. mais longínquos nn- �o �:,::n:��s�i7e:�:����: _
criação. taçõcs. Como responsáveis pelo •
nO�ãve�ri��c����a'���ôm��� Considero, por igual, de nl�'ln; :r�:�:;:sCj�e!��i�!� ���d�� :r:�d��:u:::íC: �
�:�ea:���:�d�r�;;�:ç�� ;��C�:l�i:n�l��;:��n�i:aà u;�� ;���tg'��e�n:�C:�Lem:��nt�8 �����a e����n�!��el��m���_'de homem público. queria propriedade o malar desses departamentos ttt- te convencido da necessr-
Procedentes do vizinho entrosamento entre a 'car- "_nes Plk.... UI1.ende,rem" dade Imperíosa e urgenteEstado do Rio Grande' do terra e os órgãos encarre- inclusive, às áreas jurisdl- de u mnrnparn sistemático

Sul, as primeiras sementes gados do crédito, supervi- ctonacas pelas Agências dê e progressivo as denodadas
dessa gramínea . também síonndo, eficazmente lide- Florianópolis, Chapecó, Cri classes produtoras, na me
encontraram, e m Santa rados pela Asociação Bra- ciuma, Lajes, Rio do Sul, dida Que à Carteira Corem
Catarina solo e clima pro- snetra de Crédito e Assis- Mafra. Videira e Jaraguá concedidos meios bastan-
.,,�ios generrulzando-lSe, tenctn Rural (ABCAR). do Sul, neste grande Bs- te::., de modo quc elas pcs-desde logo,. o seu plantio Por outro lado, dou par- tado. 'sam, na sua faina, obter os
nas glebas catari.n:enses,' ucutcr Importàncta. na resultados esperados c jus-
Que logrou, em pouco tem- disseminação das operações Meus eSnhores, tos, no extremo esrõrcc em
po, pro�ução assaz ccnst- ao funcíonamenbo das uni- prol da nossa recuperaçãoderéver. dndes móveis de crédito ru- Tarefa de alta rerevàn- económica, índiacutivel ccn

ral. Urge, assim, que se cta está reservada 'aos Es- díçâç de paz social.

çêc extremamente grave,
apressei-me a determinar
providencias complemen
tares que permitissem ao
ruralista catartnense ar

rostar, com menor prec
eupaçuc.. a fase.li adversa

=���� pelo ;r�7.r0
nesse modo, resolvi ,

...t
absoJul;d. pnoncace ��
exame das soucnacces for

muradas peros mutuários
nagera ...vs. t"ccomel"\dando
pronta apllcaçào dos eis

*itivus .regulamenâares
em vigor, segundo os Quais
será conservado vencido o

contraio, sem qualquer ext
gencia de outro pagamen
to, alem do recolhimento
da jmpcrtància correspon
dente à produção Que por
acaso se tenha registrado.
Não será necessârto, ou

trossim, qualquer adita

mento, não se procedendo
tambem à elevação da ta
xa de jU10S pela mora, se

apurado que a rrustacêc da
safra decorreu efetivamen
te da" enchentes que asso

Inrarr. êste Estado.
xes.as condições, per

mltir-�e á por Igual, a can

trataydo de novo financia

IrnCllW, l"cccbendo-�c em

garancla, quer dessa ope
ração, quer do saldo da
antenal", o penhor· da sa

fra pai' Iinanciar e de ou

tros bens que pOI'ventura
tenha o dev�dor disponíveis
para assegurar o máximo
possi�el a, cobelltul"R do

,f:llda da operação Ivenci-
da.

.

Por outra lado, aplicar
se-ão as importãncias· a
puraJas na venda da pro
dução

.

ali produções futu
ras primeiramente na li

quidação do saldo do cré
dito vencido e, em segui
da. na amortização do no

vo financiamento, até fi
nal pagamento,
Se a colheita alcançada'

exceder o suficiente . para
liquidação do financiamen
to anterior e amortização
tio novo, de modo Que o
.\>aldo devedor n:stante fi
que pejo menos Igual ao já,
exh;tente, admitir-se-a

.

que,
nas sobras apuradas, seja
retirado o neccssário para
o arrendamento do perio_
do anterior, com preferên
cia sôbre o remanescente
do novo credito.
J\teQto ao.� 'l"f.'Sultaâo . .;

deslas iniciativa�.· t.omarei
outras medidas qUt� se im
puseram 110 dosenn'l:ll' dos
Itl'lmtecjmcllLo::; rQn.�ide
rando, porem, us observa
ções ate agora colhidas,
penso que aquelas sejam
bastantes para soluelonu
a presente situação e con

tornar as dificuldadeS .já
existentes, permitindo
rápida recuperação dos r\.1

ricolas prejudicados.
va'1ho-me da oportunida

di! para anunciar que todos
ao!; a,;pacto� inerentes às
ativlc!ades pastoris estão
sendo qbjeto de cuidadoso
e:>tudo, ora em. curso com

.. necets::( ,:a celeridade,
para revlsào de todas as

normas especifiCas dos fi
nancIamentos pecu:'i.:'ios. o

que permitira H� refol'mu
lmll, den�ro em pouco, as

dIrctrIzes da Carteira, pa-

Na. verdade, como at.ivi
dade de maior repercussão
!If:1 g�-a.nde parte do terrl-

15r10 catarlnense, onde é

repr,'sentada, principal
mente pela suinocultura,
deve a pecuária merecer

-especial cuidado da Cartei
ra. traduzido não só por
medid8.l> rc1atlvas à pró
prtn. exploraçáo, mas tam
t>ém pelo incremento il.
c\lltura do milho, cuja pro
dução Influi dlretament.e
no aumento dos rebanhos

Embora de ano para ano

se venham registrando
substanciais aumentos no

preço do produto, as co

lheitas têm decresctdopnu
latinamente, em face da

superveniência .de pragas e

fatores climáticos diversos
.

jll1r(� <dos insucessos
até agora ocorridos, é na

tural o reL�almento dos
interessados e dos órgãos
de fomento à produção trl

-tícoía, pois, �egundo a opi
nião dos técnicos, somente
a criação de novas varie
dades de trigo poderi su

perar a difícil fase atual.
Ja afirmei, em outra o

portunidade, que a situa

ção. dos nosso trltlcultores
esta a causar ser.as pr�o
cupações, sendo certo que
o Banco tem, eougeladOs,
créditos Que montam a

cêrca de l).ove bilhões de

cruzeiros,

co���t���id� :�;:e�on�;.
Presidente do Banco do

Brasil, Dr. Ney Gaivão,
posso afirmar eategór1ca
mente que os tritieultores
serão aslstidos de perto,
atl'aves dos elementos de

que ja dispõe a CREAI a

Imatérla, seja ofereeendo
lhes melas que lhes propi
ciem tranquila mu?ança de

atividades, nIs' zonas com

provaadmente impróprias
ao cultivo do cereal-rei, ou

am.pllando o amparo 'd).

Carteira aq1,leles que, loca
lizados em zonas adequa
das à cultura, apresentem
condiçõc$ favoráveis a con

tlnuação dt! seus mistereli,
Vale ressaltar, como evi

déncia do que acabo de di
zer .. que em poucos dias
estat"ão nossas ngénclas
recebendo in,.truções, ori
colando-as quanto àl' pro
vidénclas preliminares só
bre os dispositivos da nova

lei de morlltória aos triti
'C\J.ltar�;, �n ..�ionadu
flm da última semano ,

recentes os atuais níveis
de operacionais de cr$

210.000,00 e cr$ 140.oo0.0U
,seu interêsse, no sentido para os financiamento.� ao
Ale r'lpiclar melhor des- pequeno produtor, e Já
l\.;t�ao r�ballho LJo\oino, mO:itl'am illl:lu!iclemcs, r[lU!l

�.;�.';i'.':!F.:/ilL;�::�:�.

Profissional
ORo SAMUI::L FONSECA

�IRURGlÁO·OENTISTA
Preparo de ca.idade,. rela alta velocidade.

BORDEN AIROTOR �. S. \WHITE

k-odiologio Dentária'
CIRURGIA E PRóTESE SUCO-FACIAL
Consultório: Ru,:;' Jerónimo Coelho 16 -

�o andor - Fone 2225
E.clusivamente com horas morcaGaI

QUEM SERÁ A GAROTA RADAR DE FLORIANqPOLIS -

_ Próxima semana citarei nomes dos -' Nada posso afirmar com relaçao ae'
Treze Elega.ntes Brotinhos,. promoção da' Baile Municipal de Carnaval - A Prr •
r:���e '���;:.n� ���:ê:�: ��ac�'e;�� �:�U�:n�oãsO a;:�r�O�:b���;asneesst:er���:.s��.
neto. --=:'R-_'

_ No MagaZi��CkC, está aCOI1- o �uO n��e P:�:doB���,: F�li��U�:� �:.
�::e��oq::�t�ni;:a;;:a:u�'�����!"é � ;��a �laco����,��!a �:�il���:I�:�:r f����;
vermelha." candidado."

_ Agradeço a--;l�tlIeZa da arte. Tere, - -aoirée'' Infa� de Natal, esta'
zinha Darci oeveerc. pela cartão de programado no Lira T. C" com distri-'
Bõas Festas, Que me enviou. O mesmo butcôea de bombons e brindes para ai'ao Querência e��alace Hotel. crianças. 'As 15__::� •

_ Tódas as Garotas Radar das cída- - Conforme púbüouei ontem. o Bin'
�;;�:e� �:n��a cd��ar��a'!ev:���::r��ós UI:_ :�ri�a�:!����d�Oh�jJ:br�II�u��e�;:s��l q��.
desfile oficial, no Clube da Colina. rude dos festejos de Natal, o que hnpos.'

-R- sibilita inúmeras pessoas comparecer ar.
se�a��da�om:a����ed::eA�. vai apre- mesmo.

-R-- •
-R-- � Quem será a Garota Radar de FIo'

- O Lux Hotel, muito breve vai, re- rianópolls. que representar� nessa Cida-.
:�:��:��:�s instalações no confortável ��c�a Q�����d:er.��a C��lh�le�d�:z a�o ��:�.

_ O comérci��ndaca.P". no pe-

ses' _� �
rtcdo da noite está acontecendo muito _ Uma senhora do "Society", que aI_III

'. movimentado - O Papal Noel _ �stá guns anos passados recebeu a faixa de'
preparando à s visitas para o dia 24. Miss Simpatia, Radar. •: �:t�eec�:c��:r.°ntem, comprou ptrú e

_ Uma Mlss��que n� socieda •
II _ Felicito o �r,�r Ceara, pele

de tnasüetra foi convidada para fazer a'
• "Nlver" Que hoje transcorre. �o:t':r;:�. de Miss .Elegante Radar de Stl;l,
• -R-- -R--'
..._�_ .._----------------' .._ ..

Indicador
DR. BOLDEMAR O.

DEMENEZES

Em p.razo pouco supc- _

rior a uma Quinzena, eOII- O plantão diUl:no com preendido
ciulr-se-á. também, a re f;"rmâcias Vital'ia e Centr aI.
gulamentação geral da

_

apucac:.ão do novo instnt
menta legal, a !Im de- que,
na época dos trabalhos lnl- 24 - Domingo
ciais da nova safra, já. "i- 25 _ segunda feiJ'a (Natal)
gorem tôdas as normas de 31 _ Domingo
nmparo da Carteira,

O progresso do pequeno O plantão notUrno será efetuado I?elas farmácias do Canro, Indiana
e médio produtores, por tar�nense,
meio de uma assistência fi-

_

nanceira e social apl'Opria- A presente tabela não po
li], lerá ser alterada sem p-ré via 8uoorlaaçãoda. vem pouarizando, corrI DePartamento.

justos motivos, a ateução
de todos quantos se dedi
cam, neste País, ao crcdHo
especializado.., -

A cOJljugação do cri'dito
com a orlentacão técnl>::,
assegura às opel'ações ;Ia
espéci& um alto índice do>

r€Cuperação, che�ando me.i

mo a 99,3cf,. C'onfonne cta

d9S apurados em reação ao

Estado de Minas Gerais.
Dêse modo, ju",tlnca:"ll-�e

plenamente a a�nçlt.o e �t

propóSitos da Carteira, no

sentido de u m:.llnparo n.' is

objetivo (' eficaz à pcqae
na e média emprêsa rural.
ne.<;La região, t�ndo ron vio:
ta a grande tendência "o

minifúndio, que aqui se ve

rifica,
São ainda relativamente

Terrenc� na Praia
VENDE-SE

�3LJ::;:: �:...;;.,;.-VOMITO E l»ARRf:U. CONTINUAI.)L)S LIj!\fARAO
o;.EU FILHO ","1"'1= A MOt{�:'. ·.rOCil:,'MAE CAR�'NH()SA.
Só o SALVARA LEVANDO-O AO SERVIÇ'(J DF.: REHI
Ln.",'T"f\rp:.n DA. LBA NO lfOSPITAL na: CARIDADE.

� .>rmado pela Escoli. d �

Medicina c Cirurgia do Rio
.

r1t.. Janeiro. Ex�Interno do

Hospital da Cambõa - Da
�;aterilidade Clara Bas,
baum - Da Matent\dade

· Mãe-Pobre.

EspeciaHdade: VUENÇAS
l.E SENHORAS - PARTe.

Vende-se ótimo terreno
de praia medindo 12.00 x

20,00 m, localizado na pl'nia
de Itaguaçú. Situação pri
vilegiada. Rua com agua e

luz. Preço: cr$ 150.000,00 a

vista.
Tratar com Tull0 Cavul

lazzi, telefone 22'?9. �
,

PROGRAMA 00 MÊS
- CIRURGIA,

Dr. Can:ídio lÍo
Amaral e Silva
AnVOGADO

Consulta: Maternidade
Cal'meIa Dut.ra, pela
nhã.23 - SaQado - Soiree Infonto·j ...venil c<.;;-" ,rs

tribuiçõo de prêmios
D;o - 2!J - Segunda Fetro - Soirec de No·

tal -, Escolho �a' "GI(Jm:our-Gitl"
Ola - '26' - Te\,a,.Feira '_ Cinema - Esca

pando do Inf-e·no
Dia - 31 . - Domingo - Baile de Gala

"REVELION"

Residencla: Este\'es Ju-

Ma"istral,o aposentado
AUt'(l":"flt'ja rm Geral,

b,."c. {' Re:>: Rua �aldaTJha
Mat"inhO. 2 apL.o 301
(eSQuIna J.Jão Pint'"

0;8. En R. li.
BICRLFR
,I\.l B 1J t C A

('L,N/CA OB CR/4NCAS
t CR/ANÇLS

Atf!nde diãrlallumte:
Das H,OO às 18,00 horas
.Jonsultõr;.:-' Rua Cel.
P�ro Demoro, 1553
.,,-:- E",tl'elt.O _

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICà
PLANTõES DE FARMACIA

MES DE NOVEMBRO
Fãt'macia Cntarinense
Fármuci" Catarinense

Trlljane.
Trajano

23 - SâtJado (tarde)
24 - Domingo

�� -.=_ S�f��\I:II� �t��'��i��aLUl) l"a��:I���Ci�it��l�rna, :r��a l:����n;:lIlbro 8J\1 RéJ. FreUas
_'_' D_m_ili_IlI,_'O F_',_,m_Ú_'_i:i_V_i_tó_"I_a_ Praça. 15 de Novembro MedicO da MatemJ-

efet.uado pejas farmácias Sto, AntôniQ, Noturna e dade Cormela Dutra
.. OVb;NÇAfl lJE SEMlORJl.l5

entre 12 e 12,30 _,h-O-"-S-S-"-á-e-fe-tu-ad-o-pel�as P��:l��r;��ilA

o planl:lo lloturllo serfL
v'ILódu.

ESTREITO
07Jaas curta" -

Eletro-coagulaçdo
Consultório: - Rua Vlctol
Meireles, :M - das 4 às 6 hs
Residencla - Rua Santos
SaraIva, 470 - Estlelto,
Fone: - 23-22 e 63-67,

FãrOlac).a do Cantd
Fármacia lndlána

Farmâcla Ca.tarinense

RUa Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua PedrO Demoro

e Cd-

.... tELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÁOS BiTENCOURT
''''i I ...O"'�Ó . '0"'1 aOI
""'l'GO IH�6sJIC [" ... ""', ..... ,

deste

D.S.P., em no\-embro de 1961
JLuiz Osvaldo O'Acampora

•

Inspetar-de-Form6cio Dr. Walmor Zomer
Garcia

U'pll.tmaOf1 Pela Faculdat%t
NaCf()l'«1 ae Medictna 4a
lmiver8fdade do Brut

Ex i1.terao por concurso da
Maternidade·Esc\lla. (Servi
\«) uo l'ror, OctavlO .t\o.r

!Jogues l.ouna" Ex·lIlteruv
au c:terVlÇO oe Clrurg:u. u...

':i'spnal1.A'p,E.T.C. <ia K1u
'RIO .JaneIro, Mél1co do 110�'
pIta! ue Ca.o:ldaCle. QI
MatEirDJClad.e Dr. carloa

(,;orl'_.
t"d,lU'08 - OP8RAÇO";'
OU�NçAe 1IE ..:IENHORAS
- F 4RTO �E1!2 DOl'l peLO
mêtc� pBk:J-pTo/flalJl:o

Consultórto: Rua Joio PIn·
.,Q L., 16 - d-.:.s 18,00 U
!l;i,OO horas, Ate."ld(l com

I

horas marcad<ls. Tele10L6
3035 - Resid�ncla: Rua
(1C'np:ral t;lftt,rnec'.lrt n. 1m

PoSTO DE SOCORRO DOUTOR .'REDERICO JOSI!: ROLLA

UMA FÔRÇA ORGANIZADA SEMPRE A SERVIÇO DO
BEM E DA JUSTIÇA

Séde provisóriu: ltua 14 de julho, 953 - Estreito - Fpolis.
.�-�Escritório na cidade de Florianópolis: Rua Felipe Schmidt, 37

lU andar - sala g (F.H,S.)

Caixu ]'ustal, 258 - Florianópolis - S. ç.

(El"ta ê uma verdade. incontestável: TODOS
OS QUE AUXILIAM E FAZEM DONATIVOS AO
POSTO, SE SENTEM BEM' NA VIDA. E OS QUE
NEGAM. QUASE SEMPRE, (temos vários exem
plos), SENTEM·SE MAL, PORQUE, E' DANDO
QUE SE RECEBE, E, CADA QUAL RECEBERA
DE ACORDO COM SEUS MERECIMENTOS,
FACE A FACE, UM DIA. GOM A JUSTIÇA DT·

. VINi\) � ';E ê j)crdoa'ndo, que somos llerdoados)"
F!ul"iutlóP(llis, Dt'7.t'mbro de J!I61.

OLHOS - OUVidos - NAlúi
e GARG.ANTA

Operoções dos AMIGDALAS por processo
MODERNO

.

EQUIPO de OTOPRINO (Jnk�' 1)0 Capital)
paro exame, de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refrotoli 8AUSCH a LOMB po,o receita

de ciCULOS
Tratamento' dos SINUSITE:: por ULTRASOM

Dr. GUERREIRO da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MANHÃ E A TARDE

C:>nsullOI'O- Ruo ·JoÕo P;n1o, 35 -·Fone 3560
Re5,dênCH) - Ruo Fel,pe Sehm'dl, 99 - Fone 3560

CUMICA SANTA CATARIHA
Ciinica Geral

Oílen.;a� N:mo�as e Memais-
anguUA - Com!'luoa - Ataque. - Ai...... -

rroDJem'ttco Afett" .. e _:EU .....

Tra;lWlenkl pele! ttetrochoqQe com anllce.ta -

1D."1Ul1Daterapla - CardJosolor&pla - SODot.erap'••
PI��o&e.apl&.

Olreç&o dOI! f"�'ru'-
03, t>B:B.:JY 10à.0 D. BORRA
Os. .roa TAVABIiB IBAODU
OJL lVAIl.RltB1"JB DA ANURADI1

CCN8ULTb6: Du 10 U UI b6r..
lbdereço: AveDiCla·)6.auro RamOl. 2M

(Pra .... Etelvina Luz) - Fon. 5'i -6.

DR. LAURO DAVRA
Cl:nica Geral
- - MEDICO -

Especialit'a <:!m n.olestia (ie Senhoras e vias urt
n� -ias, Cura r&dl 'al das Infecc('ões agudas e cr6-
nlc:...s, do � Darê'h(. o;eniro·urinár!o em ambos os.

.sexos, DOf'nçat do apnrêlho Dlgestlvo e do siste
ma I'ervoatl.

Honino: das 10 ').( II,Si) horlls e das 14,30 t..s 17,00
horas. _ COl.lsnltórlO: Rua Saldanha Ma.rlnho, 2
1.0 andp,:, {esq, da Rua loâo Plnt.ll - Fone: 3248
Rpsidência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chi·
�ara do Espar.hal - Fone: 3248,

CÂNCER E DOENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Assistente da Faculdade de Medicina e

Universidade de. PMoná
LIXAMENTOS DA PELE - !)EPILACõES
CONSULTARÁ DURANTE O MES DE JANEIRO

� EM FLORIANÓPOLIS
.

l�tI.::t TJ"ojonü, 29 1.'"' UJ1Lkll

,.f.• ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IGIU I E

SENsaCIONAL ..

.NATAL
FRIGIDAIRE.

/

.Plano Especial Apresentaáo pelo
.

MAGAZINE HOEPCKE

�Ill .

Somente em Dezembro
I r I

t

r-II :1.

.' para adquirir a sua
.... _..\.r. �".�.".. •

•

"'

s

.j

Agora. em 6 modelos liderados pela

. E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidilire, com
* Aproyação Imediata do Crédito!
* Garantia de 5 Anos!
* Assi1fêneia Domi ciliar

Permanenle!

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

NUNCA CUSTOU TÃO POUCO

UM REFRIGE!lADOR .

.;�L;_� JÃO PERFEITO
._ _ ">I..J�' \ .

-i'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



47 ANOS DE UBUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

�ANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Brasilia #

sera o
•

maior
RIO, 20. rv. A.l - tsrn- de quase tudo que se CD� do pais ('xJ�Il,l ll1.lis .esta

süíe será f) mais fll'poJado nhecc at" agora: grandes provtoêncta.
centro e�!)ol'1\v(1 ti,\ Amf- nrces, sure-indo dI' trár-; das O f'st:'IIUO proj('1,qC.�0 J'n-
rica Latina, grnens fi l1!�\ nrqnjbnncndas, conerec to) dt'l'ÍI nbt-ígar ntú ,�jnC1ucntn
original :9roj{'jo do arqtn- ela a árc'l. dita esportiva mil pessoas. Sr.I:l·� ú pro-

::�e::C�� '�:�;l��t:��l"imn� ��n;�od�;�:s�:�!� (�: c�;,� �'��d�I1��V���II::'::}lc����:ada�
ginado pelo ronhecida mes- ��;��:�� �a (,��:�m��Pit:1; �n:o���l��)e�a!l':S��;:j��r����tre brasileiro e- dlf ... r{'ntf'� '('mprf'st(\da peln rnacuncl-

-Jo-h'a-'nss"n (o"denil�o a Pagar Um "o .ronqunn O""io",
U �� parte ee "11'-:1.1(1.; t,'.:-.ti\ os ,i.

Milhão de Ml"res de ImlJostos
ESTOCOLMO, 20 (UpI) contra Floyd Patterson.

A h
-

1 O
_ "Não pagarei ao fisco .ronansson declarou que \)h'-' Aman ii O ..

norte-americano 'mais di- em sua conta bancaria dos as conmetr .\...
I f tnhelro do que possuo nos Estados trntcos tem uns na cnlliht! da H"�"I-_Ji '::I til'
..ogo Jan OS I

bancos dos zstcdos Uni- 300.000 dólares (120 • mi- local nrlC(jlLuc!O para �.S

dos", declarou à. imprensa lp��:�o �:g;;u��r���t���a:�.. ,Bah�a
o ex-campeão do mundo \-

G'I r t Será amanhã, em 5a1-
Ingernar junanssou, que foi mais. Se não _aceita� mi-

I mar,no .JilIO OS vador, o primeiro jogo en-

��n����.!�o �lt����'l'CSC���� ��:n�:������:'p!��:�oq�: pa���I��m:�.t1���� 'I:� �!� ��':Ul�a�:O�a�p�::i�a ;:��mnnõee de cruzeiros) (te ir aos gstados �dos. Po-

greasnr 110 Santos que dts- "Brasil" de 1960. O segunImpostos ao R�tndo norte- rem não há ne uma luta pendeu cêrcu de 10 mnhôes do jogo será efetuado emamericanos. com respeito cessLdade de que uma. u a

com a contratucâo do cm- Santos no dia 27.
aos lucros das lutas que pelo titulo se dlspute pre-

que campeão do mundo.

�.tA�"�'ti�id�d;;��d� f.(.D.U.-e--'-m-'-96'
Do Relatório apresentado pelo espor' lista Waldir Mafra, diretor do �e.,

E td'd d l° Tempo· - Farmodonto 2 x O

parlamento Técnic,o da. n '} e ��nu��e;:-...':.Q'�':::;;J�n�ox _l_ Emicooi, Helio
Jogo: - Ciências Economlcas.( Fllost: 10

Pinto (2), Dollmagrr (l), Elias (1), Morell: (1),
Dato: - 16-10-1961

D.
. Medicino: - Roberto" 80rini (1), Oelmo, 50-

Local: - Quadro do Faculdaee ue Ir'=lto
wada, Peler.

:uiz: - Hamilton Berrc�'J

��:��[.a� xC�êncios -Econômicas _ Dori,
Leio, i'ousto �'dGn (2) Marreo, Anibal, Valéria �A),

':o"k'<; LLli7, (,'_oVaIJaz7;,

Jogo: _ D.Lreil"o x Medicina

��;��: � Ig���ro do Faculdcd_e de Direito
Juiz: _ Marcia Pinto do Luz

1 (I T-�mr o: _ Medicina 2 xl

Final' - Direito 5 x 4

Equi�es: _ Direito: - Corioni, Alberto. (2),
Marcilio, Pedrinho (3), Del�im, Sergio, L. Hen�lqu��Medicino: Marcia, Julinho (1), Delm�rf Leopl..).
do, Borini (1), Murilo (l}, Peter (L Hennque, assI

nalou contra o 2° tento de Medicina.

Jogo: _ Direito x Farmodonto

����I:l�lt�I�Jr� da Faculciade de Direito

Juiz Paulo Cobro I

l° Tempo: 2 x 2
Fi:"'lal: - Farmodonto 5 x 3

. . .

Equipes: _ Formodonto: Enrlco�" ElIas, 001-

magro (2), Lotaria, H. Pinto (3), Osnl,. Rolando.
Direito: Corioni, Maneca (2), Pedrinho, Delfim,

Alberto (l), Morcílio, Sergio,. L .. Henrique...
Jogo: _ Ci"ências Economlcas x Medlcma

Dota: _ 19-10-61
.

Local: ._ Quodra da Fo.l-.uldcde de Olfeito

Juiz Paulo Cabral
l0 Tempo: _ Medicina 2 x O
Fina!: _ Ci&neias Econômicas 7 x 3

.

Equipes: Ci&ncias Econômicas: Leio, Fausto .�d
ton, Anibol, Marreca (I), Nelson, Mareio, Valeno

(4), Luiz Nunes.

Medicina: Marcia, Murilo, Peter, Julinho (1),
80rini (1), Delmar, Sawasa.

Jogo: _ Farmodonto x Filosofia
Dato: - 20-10-61
tocai: --

.. vodra do FaculdadE. de Direito
Juiz: _ J-c.:milton Ber(ef�

l°T-empo: - 1 xl
Final: - 3 x 3
Equipes: Formodonto: - Enriconi, Rolando,

Becker, Elias, Dalmagro (2), Helio Pinto, 80in9, Lo-
1ório (1).

Filosofia: - Telmo, Cládio (1), Walter, Paulo,
Rene (1), José; Morcilio (l).

Anormalidades: Oolmagro e Lotório foram ex·

pulsos pelo árbitro, por fet:lomação 'e alxmdono de
campo, respectivamente.

Jogo: - Ciências Econpmicas x ,Direito
Dota: - 23�10-1961
Local: - Quadra dlP Faculdade de Direito
Juiz Paulo Cabral
1° Tempo: - Ciências Econômicos 4 x 2
Final: - 4 x 4
Equipes: Ciências Econnmiços: Domi, Fausto

Nilton, Cavallazzi, Valéria (1), Aníbal, Marcia (3),
Marreco. '

.

DÍI'eito: Corion', Alberto, L. Henrique, 5ergk..
(I), Riggetto (l), Delfim.

Jogo: - Medicina x Formodonta
Doto: � 24,).0,1961
[oco I: - Quocrro da Fã�u'laaae ,oe 'Orreito
Juiz: roulo Cabral

estruturn rio �I-.�nü,. t·.,tll

,dio.
J

('SpÚI'Uva, abrindo última lista dos "dez mais:'
do boxe mundial em cada
uma das categorias de- peso
reconhecidas universalmen
te, um fato muito sígntü
ccüvo nos choca _ a C:)

cessca de pugUlstas dos ES

tados .Unldos. Confrontando
com um peno.te de três ou

quatro anos atrus, torná
se evidente que o panora
ma do boxe se modificou.
No passado as cctego-tcs

de peso mais leves eram

monopolizadas prfnclpal
mente p,108 pugilistas de

fora dos Estados Unidos.
Mesmo então. porém. havia
alguns americanos entre

os expoentes dOR pesos

galos e mosca. Mas. hOje,
nenhum. Além disso, as

listas de Cl�l.',sincação apre_
sentam lima outra mudan

ça com respeito ao.� unos

anteriores. q_uando prati
camente todos os campeões
do mundo e J)!'inclpais, dc
safiantes eram americanos,
com apenas algumas ex

ceções.
Atualmente os Estad08

Unidos det,ém quatt"<l f

melo t.ítulos 1ll1lncUals, fi
cando o.� outros três e melo
t.íLulos com o boxe de f.ora
daquele país. O que é mais

interessante com �'espeito
ao futuro, no en(,anto, s5.o
as listas dos contendores
em cada classe de peso. Os
nomes de seus lugares de
nascimento f{).zem lembrar
as Nações UnIdas e ê na

turâl que assim seja.

PESADOS

,
Nb. categoria de peso ,pe

sado, o negro americano

FloYd Patterson ê o número
um e os dois "challengers"
são ambos seus compatrIo
tas - Sony Listou e Eddie
Machen. Mas os quatro lu
gares seguintes vão para
fora dos Estados Unidos:
Henry Cooper, da Grã
Bretanha; �lejandro La
vorante, da Argentina; o

sueco Ingemar Johansson;
e Robert Cleroux, canaden_
se, George Chuvalo. tam
bém ,'canadense. detém o

oitavo lugar. Os três luga
res restantts são de Zora
Folley, Cleveland Williams
e Tom McNcc}ey, todos a
merIcanos. Assim. temos
cinco não americanos en

tre os dez dessa categor:a.
Patterson deve defender
sua coroa contra. o britâni
co Henry Cooper no prin
cipio do ano de 1902, e não
ê impossível (IUe outro ti-
tulo deixe OH Est.fHjos UnJ
dos,

MEIO-PESADOS

MEDIOS

Iengers" nâo americanos
nessa classe: no terceiro III-.
gar, o ntge-Ianc Dick TI
ger ; um grau abaixo deste
é dp cubano Florentino
s'crnaucos: e Yama Baha

ma, das rndtas Ocídentals,
na sétima colocação.
Fullmer afirmou que não

gosta de te!' apenas meia
coroa e que está disposto fi,

enfrentar o 'vencedor dn
p-óxímn luta entre Ter,y
Downs e Paul Pender, pa
ra decidir Quem é o ver

dadeiro campeão. Assim.
Downs precisa apenas ven
eer mnts dois combales e

o mundo do pugilismo de
fora dos Estados Unidos
poderá vtr a possuir- um
outro lItulo ml1nôínl "In·
tf·jro".

MEIO-MEDIOS

Os americanos só pOdem
se vangloriar de quatro de
seus pugilistas entre os
"dez mais" meio-medias: o

ex-campeão Emile Grlflith,
Ralph Dupas, Tod WrlA"ht
[! Cm·t.iro Col:('.�.

Brian Curvis.
O campeâo Paret anun-

ciou Que vai fazer uma ex

cursão pela Europa. Se
houver bastante dinheiro.
então sera possível qu'e
seja persuadido a jogar seu

título numa luta durante a

excursão - ou com :Lól ou

Curvis.

LEVES

Os pésos leves são desde
há bastante tempo lide
rados pelo veterano amerI
cano Jae Br-own. Embora
ele tenha batido por
duas vezes o britânico Dave
Charn1ey, há ainda possi
bilidade um terceiro en

contro entre os dois. Será

PENAS, GALOS E

REDATORES,AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COUBORADORES, DIVERSOS

CRISE?

Continente

bém que seja maior o
mero de países (IUe a

mente se dedicam ao
porte. De qualquer mane
ra. a conclusão a que
chega é que esse

internacional _ das 115

Interesse muito maior
la nobre' nrte'.

'---- -�- -- --

Defesa Menos Vazada e Ataque
Mais Produ(jyo: Melropol

gols.

Milão), 40. Haynes,
lham), 22; Yachine mina
mo de Moscou), 21; Pusk
(Real Madril, 16; Di SI!'

fano (Real Madri), e se
eler JHamburgo), 13; Joon
Charles (JuvenLus da Tu

rim), 10; Gento (Real Me

dril, Sekularac (BelgI"3dDI,
Masopust (Duckl de pra

ga), e Gl'Ozcis (Tataba1l1&
da Hungria), com 5.

Ed;tol N° 135/61

Centro Esportivo
grandés paradas etvícas es- perspectivas em diversos pessoas cada um, destina- vetcuíos foi também objeto
tudautís e pum abrigar retores. Além no grande dos a. compencões na pts- do p-ojeto, que assinalou
cretcrrnínados tipos de cer-

estádio, o projeto Incluí �Oj_ll',aiboo'iimouPi'baOiea d.'o,pcu,:ato', "Ae db�:gSa��:I:�a��;Sesmild:a�=temes que reúnam várias
I • "

milhares' de pessoas. Fa- ;:���rl���s �::le�:co �r;; parte de estacionamento de ros. Com esta inIcla
..
tlva de

_Iando sõbre o projeto, T) _-_.-

M d Ii,';: d�;::��o d�o����oa�� ,Ianques Jo� �!O����. �ab���ul�1n�� e���cimo �!,e�a veneaueta, .,,�n����{làOq::si�a . !�s:::Cé (John Bu;t, da APLAI �retanha. e. o americano são de doís americanos. lia, Mexír-o. Cuba (>

dos mais ousados e inovará WNDRES, dezembro _ GCllC Fullmer _ e daí o ea.

muita coisa em matéria Correndo os olhos pela "meio título. Há três "chat- JOFRE E CALDWELL

,

Jogo: Direito x· Filosofia
Dato: - 24-10-19'61
LOLol: - QuodrQ do FaculdC1de de Direito
Juiz: - Pellda Cabral
Juiz: - Poulo Cabral
1° Temoo: -'- Direito 1 x O
Final: - 2 x 2

_ Equipes: Direito: - Carioni, AJbertJ, Riggetto,
Walter (1), L. Henrique, Sergio (1).

Filvsofia: _ Mosimann Wül�er, j. Antônio,
T>=::lmo (2), ({ódio, Mordl"ío, Renc.

Jogo: - Ciências Econômicas x Farmodatito
Data: - 25vl0-1961
Lecol: - Quadra do Faculdade de Direito
Juiz: - Paulo Cabral�
1 ° Tempo: - Farmodonto 2 x O
Final: - 3 x 3
Equipes: - Farmodanto: Enriconi, Elias, P·'.orel·

li (2), Hélio Pinto, Dolmagro, Rolando (1).
Direito: Leio, Domi, Fausto Nilron, (1), Vale

ria, Marreco, Luiz çarlos� Marcia (2)

Jogo: - Filosofia x Medicino
Dato: - 25_10_1961
Local: _ Quadra da Faculdade de Direito
Juiz: - Belfir Maser
'10 Tempo: - 2 x 2
Final': - 3 x 3

Equipes: Filosofia: - Telmo, Rene (2), Walte�,

ClÓU%OeJi�i'n:���r��ss:; Julinho (3.1, Delmar, Bo�

rini, Peter, Sawada.

-'--' Jogo: - Ciências Econômicos x Farmodonto
Dato: - 26-10-61
Local: - Quadra da Faculdade de Direito
Juiz: - Paulo Cabral
1 ° Tempo: - Farmodonto 1 x O
Final: - Formcdonto 4 x 2 .�.

Equipes: - Formodonto: Enriconi" Rolando,
Elias, Helio Pinto, Marelli (3), Dalmagro (1).

,

'e. Econômicos: leio, Domi, Mareio (1), Car:os
Luiz (1), Fausto Nilton, Marreco, Valerio.

Observaçõo: ___:_ Em cumprimento 00 Regulo·
menta dos SIV .Jogos Uni\"crsitários Catorinenses, o

último encontro entre Farmoponto e Ciências Eco
nômicas, foi I'ealizado em virtude do campeonato da
modalidade ter-se encerrado com os duas FcculJa·
des em primeiro lugar. G,01l'"l o resultado oferecido, a
Faculdade de Formodonto, sagrou-se campeã.

Classificação por pontos perdidos

.... 1°) Faculdade de FARMODONTO, cam'peã
com 2 pontos perdidos

2°) Fac. de CEconõmicas, vice-campeã com 4
'pp. (computados os pontos do deeisõo).

3°) Fac. de Direito, com 4 pontos perdidos.
4°) Fac. de Filosofia, com 5 pontos perdidos.
5°) Fac. de Medicino, com 7 pontos perdidos.

Principais Artilheiros

tos,
1°) Valéria (Ciênc!os. Econômicas) com 9 ten·

() Metropoi f'oT)�II�nml 33
O campeão _muncUal é o tfn�os, .'«Jfl'ldo J L ('om um

cubano Benlly Paret, c.om sa�do, portanto. ct� T2.·
seu compatriota Luis Ro- .ril. o Mareílio Oi"...,>. que
driguez entre os 'chaIlen- vai disputai' o títUlO .mm

gers". E' a seguinte a lIstq, "Super-Campeonato" com
nessa divisão: George Fer- o Caçula Gigante, marcou
nandez e Federlco Thom- 25, sofreu 10, estando, a!<

pson, da Argentina; DuJlto sim, CClIn um saldo de 15 Iam,.

Lói, da Itália; Gaspar Or- -------.• - ... -._- __� _

,ega, do MeXi�o; , °gal" Siyori O Melhor Jogador Ellropeaque e campeao brlt.il11lco� _

'

da Atualidade

Charnley feliz nessa ter
ceira vez? Se for. eis mais
um t�tulo que perdem os

americanos.

Alêm de Charnley há en-

tre os "ehallcngers" Flash •

-

E!orde, -das Fillplnas; Doug
Vnlllallt, cubano e Carlos

Hernandez,i da �enczueh,

O �fm�'l ,seis lu�al'es rl"lilnntos r ,sao americanas, ,

Eder Jofre, do Brasil, e

John caídwen, da Irlanda,
são os dois lideres da ca

tegoria dos galos, na qU:11
não se registra um só :'1.

merlcano entre os 'conten

dores, que incluem três

mexicanos um panamenho,
\11n flllPln� e um de cada

um desses países: Belgtna,
França, Itúlia e Irlanda. o

título máximo "Inteiro"

nessa classe será decidido
breve entre os dois Hde-

O campeão dos moscas é
Pene Kingpetch, da 'I'ai

landia.. Perseguindo seu ti
tulo há tres pugílistas ja
poneses e' um de cada um

desst's pai.�"s; Espanha,

Dos 118 gols conquista_
dos durante o Campeona
ro, va:mos encontrar o Me

tropol com a defesa menos

va",ada e o ,,1taque mni.�
r('alll,ndor.

PARIS (BNS) - Oma.r
Slvorl, o astro futebolistico
argentino do Juventus, de
Turim e .que ê o jagador
mais bem pago ·da Itália,
venceu com 4 6 votos o

inquérlt feito entre cronls

tas esportivos de 19 países
paro. aput'al',. qual o "joga
dor de futebol do ano", 0.1'

ganizado pelo "Françe-Fo
otball". Em segundo, com

40 votos, ficou Luiz Suarez

ganhador do ano passado,
cuja transferência, do Bar

celona para o Internazio
nale de Milão, foi a mais
cara do mundo: quase 200
mil libras esterlinas.
.1ohnny Haynes, do Fu

lham e capitão da selcção
inglêsa, flcon em terceíra,
®m 22 votos. A lista geral
é a sC-guinte: Sívori (Ju
Vl'utus de' Turim). com 46.
Suarcz lIntRrnazionalc ri e

�os MVD�â�OS �O Hm�11
Secção de Santo Catarina

, Ãltamiro SilvQ Dias& Secretario ExeclJtil'1)
Florianópolis, 1 a de dez!:ln:bro êfe 1961

2°) Mareio (Ciências Econômicos), Dollmagro e
Morelli (FarmodQntQ), co(n 6 tentos.

3v) Hôlio Pinto (Formodonto), Julinho (Medici,

no),. com 5 tentos.

MOSCAS
Agora, vem a ltsta dos

De ordem do sr. dr. Presidente e nos têr��pesos melo-pesados. O cam Da categoria dos leves do Regulamento do Ordem dos Advogados_ do c"�peão ê o americano Archie para baixo ,a derrocada. e sil e do Regimento lnt02rno ... desta 5ecçoo, c. eMoore, que detêm o ctntu- realmente grande. Os pu- co as senhores advogados inscritos nesta SecçoO
orão por tanto temPQ que' gilistas americanos são

qUe estejam no pl�no gôzo de .s�u� direitos, ,PO:li ..até parece que criou raizês. completamente excedidos sessão de assembleia geral ordmana que sera r
eDos dez contendores, ell1- em número. Os penas são zada em dato de 10 de fevereiro de 1962, às r1��co são dos EUA e cinco de liderados pelo americano (9,00) horas, na séde do entidade (rua Trajano � ,

fora. Estes últimos são: Davy Moore, mas os oito 30 andor).

���!IOc������aes�t:�;�� ;::l��nie:�': s�n�e �;;;�� 1) Leitura, d���S�� �Oa�r��açõo do RelatóriO
osàlemãesErlchSchoppnl'r ria), Gracieux Lampl'rt e Cçntos do Dil'etoria referentes 00 exercíciO de·'

:a?t��:�d�c��:�, en�l�!�= b�l�aa�:a��rgl�u�:�rar���� 1961i) Outros assuntos da competência da 05Sel11'
mo lugar, Mauro Mina. lia), Howard Winst:oll(1 blé!a.

(Grã-Bretanha), Kazuo 'l'a
ka-yama JJapão) e, final ..

mente, dois mexicanos Jo.�é
Os medias são liderados Luis Cruz e Juan Ràm.1rtz�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Olhando o conj\.lnto dos quase onze mêses do

adrr1jn;�trQc;ão Celso Ramos, cn-cgar-se-ó ii conclusão
te que 1961 nao foi um ono bom para Santa Catari
nO. Nêo pelo govêrno, cvidentem't!nte, mas pelo de
�C"l1rólvr dos acontecimentos.

De início havia o tremendo, o desastroso, o ina
creditável penemo udenisrc . para destruir: panamá
que nôo ficou resfrtto apenas aos fovcres pessoais,
111(]<; que protoncou-se paro a campo do cdrninistro
(.Ó0, desaparelhando-o, anarquizando-o, lonçondo-o
no CÓ,)':. ,

Ó trabalho foi penoso, mas os resultados já fru
l'fiCdl·or"n. As ttncncos estoduo!s estoo saneadas; o

runctcnoltsmo. reajustado; a maquino montado.
Mal se levantavam os presidente Júnio cuecros:

olhos npns o penoso tra- vinte dias de apreensões,
»atno, f'i:; que renunctn o no bÔ.io de uma das mete-

uerer o pagamento de sues C'"ln

corrente mês.

� 4 de de embro de 1961

wclde r o Vieira, Pretelto Munk',Pal

D eRETO N° 78

O Prefeito MI icipot ele Hortonópclts, no W50

ele sueis ntr.:huir;i'.ie
DECRETA;

ArL ]0 _ Fi estabelecido os seguintes itine
rários pero os linl s abaixos relacionadas

LlÍ"�HA ESCO' - O mesmo itinerório do
Linho Balneário, ot ° ponto final, s z-quido peja (,.la

Mnx Sr hrcmm, 01 a divisa dÊ':Ie n :11',irípin r-o.n

[1onlo fiikd

Prece XV de No
vcmbro. ru(! Consetle!ro Mafra, ruo Deodoro, lua

Felipe :',ci,rnidl, n.r Duo-te Schutel, Alameda Ad ,I
lu Konder, ,:ç;nte H "CÍlio Luz, ruo Dr. Fulvio Aduc
CI, lua Cei Pedro..) moro, ruo Ma!'las Areas, '!.ia

Osvaldo Cruz, rua ox Schramm, até a 8scola de
ÀI'Ienrli7es e Mori .e_',_o_s �_

DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

gógicos.
- Eouipado c móquinas novos,

Dillig'do p :

PROf. VIC R FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DI NOS E NOTURNO�
F(lc':l suo inscri o a Ruo Dr. Fulvio Aducci,

ontiao 24 de Maio, - 1" olldor.
ESTREITO Florianópolis

'I[I� e'[;l �'NÜ��
! ! '_'��E�_ IIII PROGR A MENSAL

ii
nIA !J (S/.BAN\ Remell'( rn, I.'lS (:al-

1\ n ,va.l(�r?s de 19(H I I\ THA l(l (SABADO) SOU"" dp FO))n�tll- I! ,1' (�)� Ttrl:lro� Cl ont�lbllJ(IHl� 'J' 19liL

1,:';,'I,',;"'O,""I,',nl:: ,::::,""
'001'

h-II!I) ��):.!��. �n()MTN(iO ,.jO .11),".":, 1'1(:f';"":') da

II

li'
as 11:\ :>;t>rr"t:"LI'in d;J
se fi, aprr�(tll'l(;:i.o

(}
(1; f' do lnl:i.o (ln

mEfl concnt.f'

I!.omv"itnndo

l�seJo:l.
D!!"l'tol"h do

f
rIu)',

R�',{,1'f':l.J1V,O li, ::mrll'o, apr!!sel1ta a

\
1./ r (l E"\ma. F�mlll � mp!hnr(!-õ yr,fOf! rle \ I �

Ü �:'
"';'

;'- .'�'J
,

.
-

;.'

presente, mediando, conct
uanco.Tevttanoo. com sua.

atuação ponderada mns

firme, que o pior nconte-

Passada fi. crise, um gol
pe-mais duro era reservado
ao Governador: falecia em

Lages o seu maior eolaoo
rnckrr. o sou mais extremo-
50 trmüc
Mcs c mei� é nessaco. e

as enchentes, as maiores

pela qual passou o Vale do
Ha.jaí', vêm -rcürar do 00-
vêrno a tranquilidade, exi
gindo-lhe dupfícídade de

esrõicos.. redobramento de
recu 1'805. O Govéruo. como

das vêaes antedares, esta
"fi. de pó.'
E de pi! enfrentava a si

tuação. Todo' o povo do
Vale do Itaj a i e do Vale ,da

dual nos atendimentos que
visavam a solução da gra
ve crise, eis que ela esta
solucionada.
E ist-o- porque o Presiden

te do Conselho Naclomil
6.0 Petróleo atendeu o pe
dido de decidir urgente
mente sõbre a matéria, pe
(lido êste feito pelo Gover
nador Celso Ramo.", no Rio
de Janeiro.

Resulta disso t.udo que o

Governo está carta vôa
mnta presente .

na resalu
cão dos problemas

.'
esta

dunís: que está .atento aos

legítimos Interêsse- do po
vo; que se multdplioa díu
turnnmente para bem de

sen.penhnr o, mandato que
lhe foi confiado, pelo Es-
tado.

. .

Cub,üão viu. às; vezes sem esse governo, que está
]'( primn- ali Iágrtmas, que coiocatto bem alto p'erfl'tlLo
o oovcmcdor sorrtn com tortos os catartnenses: êsse
êrc, junto dô!e. E procura- governo que em' onze me
va minorar a tragédia, ses rês mais' que Os ante
providenciando, apelando, fiares, em IÍlaterla de mo
solucionando. ralidade pública e de rea-

Ag01U foi a, greve dos íuseamcntos funcionais:
transportadores da gasoli- õsse gocêrno que hoje é
na. GI'eve, j lista. de resto. $ respertado por Lodos;. õeàe
que, t:1I'l.é;.: pôr ";C1" justa, govêrno que há de dar a
(;,Imul'àvll a ser soludo.na-"\ Santa oatauna tudoro "que
{la. ela dêle esperou quando o

Hinguém transigla. Mas consagrou vitortosemente
de dr? enas antes da ceio- em a de outllbl1o·.dc ,}-OOO.

11:1'l::;e eovemo.. eanm,
.
que

.ao cabo de' qun.tro anos po
derá descer as escadarias
do Palâ.cio como entrou: de
cabeça erguida: e 'não de

.
baixo de vaias. como saiu
seu antecessor de trrste
memórln.

Dr. HMo 'hiu!o
AdVDg'lldo

RP.611ênda. - A.Iame':S1f.
1lC!'l)"tJ,1 Konder, 'l7 -:- Ca.1n.

POb�.!l.I, 41)t'1 r telcw:oe.2oJ22.
F.serJtdr-�o - ,R.ua ;1"eltpl
Bchr::lidt, t, _. 1.L:O .m.dwr _

SaiR 4'

partf,�fazer mais doer (;I seu lar•••
,

açúcar TIlM OVO
A pur-eza e a alta qualidade do Açúcar TAMOYO
fazem doces c bolos muiro ruais gosrosos

!�PERIM!Nt! ISTA t,.;(tlTa tOM AÇÚCAR TAMOY'l
RROJll."1US DR H'RR.\iliF. IROI.I"'IW IT.�LI.\�O),
200 gr. de Juhá: 100 gr.' de .\(:úcRr TA:>.IOYO;

1 ôvo ; raspua de n111 limáo ; ]00 gt. de

manteiga' p "1 -nita.tinha d& erva doce. :\/isturc
tndo c amasf'C lWIn. 1' •.Iça pequenos bolillho>!,
'�oloque em fónna untada. Pincelar com �('In:t
dto: Ôyo. L€i'e a forno moderado ati- dOUf:l.r

j POIlJ<!::O. POUCO ADOÇ" MUIT'O

PrtdUIC f.nftJAUil dR r.tfr,zdcra Pauli'sla' S. l--'- 1ft Jm� ra leffnaCHc II� atUcar

II

.�ilo do nrovnnento. os po
deres competentes estavam
avi-ados da gravldade da

sit(1�l('i;(J; ma.s nndn era.

feil.fJ.

O Governo do Estaelo,
que nada. tinha com o mo.

vtnrcnto. resolveu intervir.
nossa mtervencãc resultou _

), vinda fi. morrnnõrous e fi.

luatni etc dois represonten
t,f'l': do consenio Naeionfil
do Petróleo. qllP vertüca-

�:�l�;l::�� al��i���:1 preméncta

POllC'O ,ultes j[i :\ greve
dos 1 ransJ)ortadorcs c01e-

����l,�'t C;�:o����i �:ed�:���
:1 in1.et'vf'nçâo �o Govêr�

Rua F'ún ....,os""'l 367 - 18.0 and=:o.r - �ãC\ I:::>aulo

Rcpr.: soe. ,AGUCARCIRA 'CATARINENSE LTDA. - Rua
Cons. M:y-n.. 2(1 _ Tel. 3717 ,_ End. Télegráfico:�-
"ACCARq:IRA'! _ CiUxa Postal, 371 - FlOl·ianõpo!is.

-----' - --_. �
Miaislér:o da Marinha - (cl1!llndo do E N o E k E ç o :[

5.o mslrilo Nav�1 �o::;:,,�,� �,!�,:.�!C�!�A�;e �:�' lad:' .R::�
Florkmópolis, s.e, 18 de Dezemb)o de 1961 secção· ele PEÇAS E ACESSÓRIOS, e dO outro.

COMUNICADO N0 0030/1961 secção de PINTURAS E CONCERTOS. _,

AVISO AOS INATIVOS E P-ENSIONISTAS DO
Telefone: 3137.

MINISTERIO DA MARINHA VINCULADOS AO
COMANDO DO 5," DISTRITO NAVAL

A partIr do dia 19 do corrente, terá início '10
Caixa Econômico F,ederal de Santo Catarina, o paga
mento referente ao.mês de d�zembro, para ,os inativos
e .pensionistas.

-CElITlO
Cine 310 JOSE
às 3 e 8 horas
CharIton Heston - Yut Blirm('r

Claire BIoon - em:

, O COnFiA'RIO SEM 'PI'1'RIA
VIsta.Vl$lon - Tecnicolor

(Cens.: atP. 10 ::tno�,)

CiDe IIT!
às 5 e ahs

Dennls o Keefe - Ann Sea;l'S - em:

VINGANÇA DUBO'LJ('.4
Cl"llsura at.é 18 ano"

CmeUIY
às 8 l'Ioras

Rat Vallone _ Jorge Mistral _ Carmen
'Sevllla - em: _�._I .. _

A VlNGANQ.A
._

....,.....:. Ctns.: até 14-:anos

FONE: 84M

����.,.. -- .

'(OIIfIWOlIl..ltClmQUE:llP�
Df C�JVf

�u" f"ndlt, hlel1lin." ..oa

-BA;JaoS':'"
C"me GLÓRIA
IESTREITO) .', Fone 6252

As S 11s.
.

Jn.rk Pã.Ilance - Maria Felir -

P('dro Armendarlz - E"Rl

FI,OR DE MAIO
- Meriscope
'Cens.: até 14 'ônos

Ciae IMPÉRIO
(ESTRP·1TOl F ....o& i;29S

As 8 h8,
Jack Palance _ larla FeUx - Peui:O Ar- .

mendnr1z - em:

A FLOR DE MArO

Censura: -:- até 14 anos.

CiDe !lU (8. Joséi
As 8 hs.

Orson Welles - Jullette Orego
Bradford' Dlllman - em -

.

T.R,AGEDIA NO ESPELH')
- CinemaScope -

AS50ciacão Calarinense de
Farmacêuticos

Assemb!éia Geral Ordinária
De ordem' do Sr Presidente, corwoco os senhores

Associados paro o Assembléia Geral Ordinária o leo·

I izar-se di:J 20 de dezembro de 1961, os 20 hor.os, em
sua séde 30ciol à Rua dos Ilhéus, 16, o fim de se prc>
--:eder e eleição da nova Diretoria por:! a oiênio ••

1962/3, de acordo com ° estoberecido no Art. 2J}
dos Estatutos

Comunico aos Srs Associados '(jJue só po6Mào
",atar e ser votado os sócios quites com a Tesaur<Jrio

'lalli
Osma.n São Paulo Torres - Secretár

---"--:.
__.�--�

BOMBAS EXPLODEM EM'CARACAS
CARACAS, 16 (E) - Explodiu uma bombo êr..

tem o tarde num edifício situado em frente a Poli
clínica Caracas, no Cêntrl"") desta Cooítal. Assinold-o;e
o prooósito que o Ministério das Relações Extp.riotes
reçponsobilizou o Porl"ido Comunista e o mcviménto
de eSC1uerda revolucionário oelo lnncamento de vôo
rios bombas nos ultimas dias em diferentes lugares de

Caracas e' especialmente contra estabelecimentos li
gados aos Estados Unidos.

DIA '16 - SOIR,E DE FORMATURA DAS GI
NASIANAS DO COLtGIO CO,ACÃO IDE JESO�.

DIA 25 - TARDE DANSANTE INFANTIL
COM DISTRIBUICÃO DE BONBONS E S()RTno DE
PRÉMIOS PARA MENINOS E MENINAS

DIA 31 - BAILE DE SÃO SILVIõSTRE
Grande Emptêso indusl"rial far.macêutica nt!ées

sita de vendedores poro' Florianópolis e Sul catarlnen-
se. Exige-se instrução secundária ou equivalente. Não

.

se exige prática do ramo. Ordenado, _comissões .;a prê
mios superiores a 30 mil cruzeiro� mensoj� CQrtas
com referências e fotografia o esta redação, ,JOro Sr.
Divino Moriot nesta Redoçõa

-

LBÃ NOHÕSPlTAL DE CARl""'-D-AD-E-.--·
-- -----

FUTEBOL II DOS LEVARÃO SEU FILHO ATÊ A
Futebol cliseute�se, I MORTE, VOCÊ, MÃE CARINHOSA,

!��.�(��I:_c���a�l�l;!�<;e ����', SÓ O SALVARÁ LEVANDO-O AO
'''''''',' DUNLOP - 1 SERVIÇO DE REIllDRATAÇAO DA

c��r;��A.;:����A:;:- 11_1__L_B_A_N__O_H_O_S_P_IT_,AL__D_E_C_A_R_I_D_AD_E_,
Ma�;�, I �INEMjS cartazes, �D dia

��P���!!.�!.'ei- Conftteç:!o e con!erva�iio de pilnu.
em todo o Estado

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PALAVU-AS DO,
GOVERNADOR

Sr. Dr. Leo Almeida Ne

ves, Ilustre Diretor da
Carteira Agrícola e Indus
trial do Banco do Brasil.
Meus Senhores.
E' motivo de viva satis

fação para o govêrno ca

tannense a vlslt.a que vos

sa excelência faz ao Esta
do,
Ao encarecê-la, num mo

mento de apreensões e di

ficuldades para uma vasta
zona de Santa Catarina, lo
calizada em vales opulen
tos, que rios enriqueciam e

que agora flagelaram
eu contava com as certe

zas de que não falhariam
as suas responsabilidades
no eetõr da producao, e

confiava no entusiasmo da

conhecer nossos problemas,
através de uma 'excursão
pelos municipiOS assolados

pelas trágicas e calamito

sas enchentes do mês pas
sado.
Senhor Diretor: quando,

como Presidente da. Fede

ração das Indústrias do Es

tado. promovi, em 1960, um

seminário sócio econômico,
através de pesquisas as

mais autênticas, porque
colhidas nas próprias fon

tes populares, percebi no

trabalho da Carteira Agri
cola e Industrial do Bancll
do Brasil mais um serviço
social do que negócios ban

carias. Vi na atuação dessa
:

'carteíre a função educati
va de ensinar nossos pa
tricios, principalmente a

\
gente modesta e cescon-

fiada do intencr, a usar o

crédito, a tornar produtíva
a terra. E admirei as equi
pes que realizavam êsse

apostolado, verdadeiro e

patriótico, porque elas, em

pouco mais de quatro lus

tros estavam triunfantes ----- --".----

r{=u�u��:::,'�:�· .;� O ESTAD�Omau-a porque sei que mi-
I

�
lhares de contratos de rí- IJ Mí\IS Afl!i(iD DIAilD DF. SANTA CATARlhA

�;:;;�e:�; e;1:V:!�:�: FLORIANÓPOLIS (Quinta-feira), 21 de Dezembro de 1961

são hoje leitos com absolu-
to êxIto, com inteira des

preocupação quanto aos

riscos e com sensível pre
sença na balança econô
mica do Estado.

, sua radiosa mocidade, pcs- c

ta à prova na mais Impor- --------

tante certetea do noese

::���,"t.beleClmcnto de Luz em Serraria
E já agora posso con

gratular-me com a sua vin

da, pelos propósitos de tra

balho Que objetiva, pelo
sentido prático dos conta

tos com os operosos e es

clarecidos admtntstraôores

do Banco do Brasil em to

dos os rincões do Estado,
e pela positiva vontade de

A ELFFA �ermina hoje
a ligação da rêde de baixa

tensão em Serraria, velha

aspiração do laborioso povo

daquela localidade. A obra

em aprêço fôra prometida
há li) anos pela UDN e

agora concluída nos 10

mêses da fecunda admi

nistração Celso Ramos.

Para os observadores pcnorómlcos do politico
barriga-verde, os últimos dias, analisados através do

ambiente no Assembléia, indicam o precariedade da

funcionamento do ccôrdo PSD-PTB ." E Que os. rema

nescentes do bancado trabalhista, que formam, no

entanto, o representação partidário, passaram o agir
agressivamente contra os projetos de orige� governa
mental, com os selos, portanto, G� projetos de vital

importância poro o vida administrativo do Estado.

No ccôrdo firmado entre os dois partidos, o apoio
o projetos dessa natureza, por porte do bancado tra

balhista, está consignado como uma dos contraparti
das reclamados pelo PSD.

Os pessedistas, diante do evidência dos fotos, in
terpretcrn a atitude porlomentar do PTB como des
virtuodora do ocôrdo, que está sendo cumprido unila
teralmente.

Comenta-se, por outro Iodo, que o deputado
Doutel de Andrade, presidente do PTB, se mostra
muito apreensivo com a situação criado pela sua ban
cado, 00 arrepio da sua orientação.

No verdade a situação é tensa e as restrições
que o bancado pessedista aponto resumem-se Quase
que a um ponto: a de ter que defender-se mais do
bancado aliada do PTB do que da bancado adversária
da UDN.

De tudo fica o interrogação: como evoluirão os

acontecimentos?

Na correspondência, pois,
dos caterínenses, ao fo
mento da Carteira Agr"ICI)
la, inclusive sob a modali
dade democrática de fi
nanciamentos imediatos, à
base de uma confiança
pressuposta, encontra vos

sa excelência fundamentos

para aprofundar o auxilio

financeiro no setôr catart-

o regresso do
Governador

O Governador Celso Ra
mos trouxe Mas novas, em

seu regresso a esta Capi
tal. Junto às autoridades

competentes, o sr. Celso

Ramos conseguiu a libera

ção de verbas para o seu

Estado e o Iuncícnarnentc
de um GinásiO na ascoie
Industrial de Florianupolls
Ainda em sua estada ne

Guanabara, o Chefe iir
Executivo cetannense in

teressou-se junto ao ccn

selho Nacional do Petróler

pela solução do problema
criado com a parallzação
.ucs caminhões-tanques.

Como sempre o faz,
quando se desloca da sede
de seu Oovõrno. Sua Exce-

, Iêncta não se desliga dos
assuntos de sua terra, an
tes, faz dêies motivo cons

tante de suas preocupações.

A meta do
turismo

Passando das palavras à

ação, o Oovêrno Celso Ra

mos, ao dotar o balneário

de Oambonú de energia
elétrica, põe em prática a

meta 'de estimulo às atívt-

---_-------------------

reto a inflação, no rasga
mento de novos e dilatados sa excelência, recebam os

horIzontes para um tutu- i ilustres técnicos da sua. co

mitiva, e recebam os dig
nos administradores do

Banco nos vários muníci- ------�-

pios eatarínenses, os agra
decimentos e as homena

gens do govêrno do Esta

do, também empenhadO
em iodos os labores que

acelerem a emanctpaçào
econômica da nossa Pá-

tria.

DISCURSO DO DR. LEO

ALMEIDA NEVES

nense da agro-pecuária. E

a medida, agora dinami

zada, de unidades móveis,
para o atendimento dos

produtores nas suas pró
prias zonas, marcará, já o

disse e repito, nova fase

no impulso à produção,
vale dizer, no combate di- '

Chegou o Transformador de reserva:

PARA FLORIANÓPOLIS MAIS
2.S00 KVA

Tronsportodo pelo Correta do DER, chegou, on

tem, procedente de São Paulo, o transformador da

Emprêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis S/A (ELFFA)
de 2,500 KVA,

A notícia reveste-se de grande importância, pois
se trote 'de mais uma iniciativa da Govêrno Celso Ra

mos em favôr do Capital do Estcdo; cujos problemas
têm merecido àtenções especiais, haja vista o con

junto de providênctqs em vários setores.. entre os

quais podemos incluir o início dos serviços prelimina
res de pavimentação do Avenida Mouro Ramos e o

calçamento do Morro do Geraldo, no continente.
Com a vindo dêsse transformador de reservo, o

cidade deverá ficar livre dos inconvenientes raciona
mentos de energia elétrico. É, pois, uma informação
fadada o causar imenso júbilo no seio da coletividade

ftoncnopoltrcnc.

Momento em que chegava em. Florianõpolis transpor
tado por, um F.N,M. do Estado, o transformador

de reserva da ELFFA.

UUIlCO de Desf".n·oh'imellto do Estudo de Santa Caturinu

Exmo. Sr. Governador

ressel-me, desde logo, por
conhecer de perto as con-

S. Bento- Voto de
louvor a Celso
O Governador Celso Ra

mos recebeu da Câmara
Municipal de S. Bento do
Sul o seguínte telegrama:
"Tenho honra comunicar

Câmara MunicIpal aprovou
unanimemente proposta Ve

reador Ernesto Dlener vo

to louvor a vossêncía pela
instalação ontem posto
saúde esta cIdade. Respei
tosas saudações. FranCisco

Paulo Kaesemodel - Pre

sidente."

Senador Francisco Benjamim Gallotti
MISSA DE 7.° DIA

Cumpria-me, no ãmbtf6
das mmhas atrtbUIvi\.
impedir que, junto aos 'l1:tos de seu trabalho, soç(fbrassem as esperanças Uoa
"nodados ruricolas, que a
�versldade alcançara.

(fo�tinua. na 4.&. parltaa)
---

Celso Ramos,
Honrou-me sobremodo o

amável convite de V. Exa.

para visitar êste grande
Estado, de tão exuberante
riqueza em valores huma

nos e recursos naturais.
Ao assumir as funções de

o Govêmo do Estado convido as Exmos. Autori
dades e o Povo em geral pcro assistirem o Missa de

7.0 Dia; que mondará celebrar no dia 22 do corrent�,
às 9,00 horas, no Catedral Metropolitana, em sufro

gio da olmo de FRANCISCO BENJAMIN GALLOTT1,
ex-Senador da Repúblico por Santo Catarina e que
tontos e assinalados serviços prestou à suo terra.

Reforma na iluminação da Praça 1S
Para alegria do ncrteno- que existe em Florlanópo-

politano, continua em rtt- lIs, em matéria de ilumi

nação publica, foi feito no

q.ovêrno Aderbal Ramos

da Silva. Paralizados êsses

servtcoe por dez anos, vol

tam agora a ser remodela

dos na administração Cel

SO Ramos. Pois que a no

tá.vel Iluminação a ser Ins

talada na Praça XV, sen

do uma iniciativa da ELF-

FA, contou com a pronta.
aquiescência do, senhor Go

,

vcrnador.

mo acelerado a refonna da

ilumInação da Praça XV

de Novembro, onde serão
colocadas lâmpadas de va-

pôr de mercúrio.
A ELFFA promete con

cluir seus trabalhos em

fins de íanetrc.
E' de se observar que o

- "NOTAS

O TRABALHO
D�LES

O 'talento politico dos
lvlnhas é tão grande,
s tão grande, que os re

s !tados podem ser reeu
dos dessa forma:
bancada udenista na

sembléía Legislativa fi.
reduzida, no moman,

t de 15 para 12 parla_
ntares;
líder Sebastião Neve

e remecido com o grupi,
o "rerra-braz" da eterna
nêncie:
více-Iíder da UDN, em
do Sul. deixou as fI�

1 ras do partido; flnal_
nte, .emarallhado em

próprias e imensaa
tradfções, o sr. Jaime
ruda

�
deixou a dlreçlo

programa política da
sícêo e renunciou à
e-presidência do turetõ,
Regional do partido.
unca-ese viu tamanho

der de auto-destruição.
nca se conhece tao

PARTIDO SOCIAL EMOCRÁTlCO
(ON TE

O Diretório do Partido ceio! Democrétlco, sob
a profundo consternação q lhe causou o perda do
seu eminente membro, rep entonte do Partido no

Senado do Repúblico, SEN OR FRANCISCO BEN
JAMIN GALLOTTI, convi os correligionórios e o

povo em geral poro assistir o misso que, em inten

ção à sua nobre olmo, mo o celebrar, no próximo
dia 22, às 9 horas, na Cot rol Metropolitano.

Florianópolis,20 dezembro de 1961.
Ad ai R. da Silva

Encêrrcmento
20 horas
20 horas
12 horas
9 horas

Era preciso o tecer algo de bom, neste 'f
fim de 1961. Êle nevara três grandes e dile
tos amigos: Vidal, sls, Gallotti; êle acabara
com o presidencial o e se não é o regime ce

der, por pouco po nos trazia a guerra; êle,
ainda, nos enchera enchentes.

As perpectivo nestes últimos dias, eram
carregados: que' reservaria, ainda, reste
opogor de_luzes, 61?

Afinal surgiu "aconteceu" dizem na

soclety - uma b ovidência! Gordo e grande
Do granja do vel hopo Antânio Solum. Dez
quilos poro fora, o papo. Está grugrul-ejon
do lá pelos 'minha ndos.

Foi o melhor nada deste fim de ano!

A re,speito da distribui-
_

ção de verbas às prefeltu-
ias aos municípios atingi-
dos pelas enchentes rece-

beu o chefe do poder Exe

-cutivo o seguinte despacho
telegráfico:
Agrade�o comunicação

referente adiantamento
Cr$ '150.000,00 para .recupe
ração obras ctanlzadas pelas
enchentes bem assim ab

negado interesse vossa

excta em favor munlciplo
dades turísticas.

Na foto outro aspec�o da chegada do transformador lmai� necessitados pt Ao

No Govêrno da UDN,
-r-' d_e_'_e_'e_"_a_d_a_EL_F_FA_" '_. �C:Sta�bOeletcCmlmpoe"tofaçO�a:o::também multo se tucontt- • ... ...,

;�� �dotu���:�. �1�:nP;�� Missa de 6.0 Mês _ kufh Muller Clasen ���d:��:liep�::e��s Letln-

vidar que indague, na As- José Leonardo Clasen e filhos, convidam aos pa-
x x x

::��é��e d�:g�:�:a, sô� rcnees e pessoas amigos da sempre lembrada Ruth O�N��::AT�e�Ec;:e�:-_
mente em passagens aéreas ��:!�iOC�:s::� P�:o�s����:7ã: c':r���a::e� :: do com as famílias de Flo-

de Javor, quando a UDN 22 do corrente, às 7 horas da manhã, na Cate-
rianópolis cedendo a Ilumí-

dominava a Mesa do Po- dral Metropolitana.
nação e fazendo instala-

der Legislativo. Pelo comparecimento antecipam agradecimentos. i�::�r;s °fe�u::rd�r����
A ornamentação de um

pInheiro natural no Jar-
dim Oliveira Bello, execu

tado pela ELFFA com o

auxílio do Corpo de Bom

beiros, veio dar um colori-
do especial às festas Nata
Unas.
Bonita homenagem da

ELFFA ao povo ztorteno
polftanc.

x x x

CAMARA DE BRAÇO DO
NORTE CONGRATULA-SE
COM O GOVERNADOR

Bun,o' é sempre um bom net:ó,ío
. -'-""'-._-. - . --�- _.

- -_ --�./

CELSO RAMOS

Recentemente' o gover
nador Celso Ramos conce
deu ao\ funcionários pu
bllcos estaduais um subs
tancIoso aumento, rece

bendo de todos os recan

tos do Estado manifesta
ções de aplauso.
Destacamos hoje a en

viada pela Câmara Munici
pal de Braçq__do Norte:
Cãmara MunIcipal de

Braço do Norte vg apro
vando requerimento verea

dora Olga Horn Arruda vg
agradece a vossa excelen
oia apresentação mensa

gem de awnento venci
mentos funcIonarias publi
cas catarinenses pt Sds,/
Turil..lio SchmióL Pre:-;idell-

\cio. �__ "_�,

HORÁRIO DO M CADO PÚBLICO '.
O Mercado Público a ecerd o seguinte horário

no decorrer desta semana.

Aturo
horas

•

horas
horas
horas

Dia 22 - Sexto-feiro
23 - Sábado
24 - Domingo
25 - Segundo-feiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


