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Ministro �a fazeD�a: '�Precisamos ter ilimita�a confianca nns �estiDos �o Brasil'"
.,RIO, 27 (V.A) - É verdade que a situQCÕO fi- Interrogado .a seguir: só- Em dezembro de 1960, o como essa politica possa o Ministro _ e prematura que beneficiará a econo-

nanceiro do País não deve ser Jfintado de côr-d�-roso, bre as emissões feitas du- melo circulante era de 206 ser tnuactonãne. uma vez qualquer declaração sóbre mia brasileira.
'mos é perfeitamente superável, se tivermos conflonca rante o ano, o Ministro bilhões e 140 rntlhôes de que ela foi, até aqui, oríen- a lei de remessa de lucros. Um Repórter. presente
nas an',plos possibilidades de recuperação do Brasil. Moretra Sales revelou que cruzeiros. tada com grande habflída- ainda não apreciada pelo lembra ao Mlnistm Morei':

Foi IS que afirmou na visita que fêz à Sala de 30 milhões foram emitidos de, mantendo seus preços, Senado. Pessoalmente, sem rn Sales recente editorial
Imprensa dI) Ministério da Fazenda o Sr. Vólter Ma� pelo Governo parlamenta- _ Com relação ao caré não onerando os corres do pre fui a favor do discipli- do "Lê Monde", de Paris,reira Sales, ccrcscentondo que o ano de 61 trouxe rtsta. E explicou: - continuou _ cabe ao d'd namento da aplicação do no qual o influente ves�
muitos abalos à Noção e que o termômetro dos OCOh� _ As emissões, em 1961 Mmístérto da Indústria e ;:��t� �o t�erocas�oo i��;;= ínvesumento estrangeiro ���ti�Ocruf:.���e:e aOf���:o�t�ci,:,,�nt;s :olítico�econõmicos era justamente o Mi- totalizaram 112 bilhões e Comercio estabelecer as nacional. O Brasil tem al- no Pais. e por :--árias to- que sua recuperação e qua- pois vivemos num pais de
hlsterro o ozendo.

oitocentos milhões de cru- normas de nossa politica cançado àxrto evidente com zôes: pelo interesse nac a-

sas C�j��;.c����!, t�;a��\;;���;���:f��;Ji�a�:o;�� ��;s�\c��s ���cu'�i��õesn� ��::e�I��r::a��re: :�::;�:� ga:e�õrdo Intemaclonal do ::�h: P::�u�.��çoa in��:t���r se Impossivel. ����;�o: i�l:s:ae:i��:�m��{�Brasil, quem acreditará? 940 milhões de cruzeiros. no próximo ano, não vejo - Por enquanto - disse c�er��i�eVirq:�e d;:;�� E,���� de- ::i:ê�O�uep�!�:a��� ���:�,ss��i::e���au:�:'a;t��
cussôes entre a Câmara e ter confiança em nosso vet. para desmonttrmos "LI.'
o Senado resulte uma lei Pais. O rortatecímento de Monde".

Novo critério para lixar o número de vereadores
A Assembleia Legislativa LEI NO 2..973 de 12 de- Lei Orgáníca dos Munlei- nicipios de Campos Novos.aprovou por unanimidade, zemoro de 1961 pios passará a ter a se- Concórdia e. Rio do SlJLrecentemente. projeto (:0 Dá nova redacão guínte redação: bem corno Araranguá;deputado Alth- Weber, que no ar-t. 44 da Lei "Art. 44 _ o' numEro de III _ de" onze, nos ruu-altera dispOSitivos dr). Lf'i Orgânica 'dos Mu- vereadores efetivos tia cã- nicípios de Brusque, Canot-Orgãnica dos Municípios, e ntcipios. maras Municipais e o se- nhas, Curitibanos, .rcecnbu,

{i��ti��ceb:� c��l���da p����=, Art. l° - O art. 44 da gu:n�: de quinze, nos r.1U- :���toco�:�ã�o; ::t�r/��l�'mental' e do deputado Evl- ----_. __ ,,_ nicipios de Flortanópons, i agua do Sul, Laguna. M::t�Insto Oaon. O projete aprr-, Blumenau, Ohapecó, Cri- n-a, Orteúes, Palhoça. TI�

:���x�; o flue se transcreve O Poela e a Dama ciuma, Itaja!, Joinville, La- jucas e Videira;
[es e Tubarão; IV - de nove, nos mu-

II � de treze, nos mu- nicíplos de Guarnnli.rim,
RIO'- 26 - E - O poé

ta Augusto Frede;ico sem-
,,'J

QUER 1 t41LHÃO
NOVA IORQUE - E -

27 - Harold Glend dirigiu
cinco cartas ao Pastor pro
testante do templo da

Broadway ameaçando ma

tá-lo e dinamitar a Igreja
se o cíéngo não lhe entre

iasse' Imedíntamente um

milhão de dólares a fim de
aliviar as mtsdrias e as

injustiças do munoo.

Resul tado - o poeta na

sua distraída contemplação
chocou-se sólíua.e violen

tamente contra um poste
de iluminação quebrando;
lhe os ccutca e Q terna. de

��/n�l��im���tm:;�
acon.eceu na testa-..do· Jloé
ta Augusto .Frederico Schi
mldt.

fjepd. '-Iue. C \UiJ �e�
_pregaao foi ilnediatamentr:

detido pela Policia quancto
chegou ao templo para
conversar com o PastoL

(El. ASTEROIDE ARANTES
lieia Militar, ratificou suas

qualidades de chefia, pro
movendo'iniciativas que li

garão perenemente seu -no

me ao povo do grande cen

tro industrial catarinense.

}\ssim que a consterna

dora notícia foi aqui rece

bida, Os srs. dr, Renato Ra

mos, Secretario de Estado

e Nilson Carione, Superin
tl)ndente do SESI. viaja
ram para Joinville, afim

de prestarem homenagens
ao ilustre oficial tão pre
maturamente desaparecido.
O CeI. Asteroide deixa

viuva a exma. sra. Edite
Tl'ouche Arantes e l!ma fi

lha casada. A família en

lutada as expressões do
nosso pezar.

Noticia inldusta chegou
nos ontem de Joinvilic: a

de haver falecido ali, onde
residia há vários anos, vi

timado ]lOr um insulto car

díaco, o sr. CeI. Asteroide

Arantes.
Militar dos mais cor

retos, sua fe de oficio era

sobremodo honrosa. Nos

diversos e tantas diflcels

encargos que lhe foram

confiados, demonstrou-se

sempre digno da Jarda que

vestia. deles se desincum

bindo com inteligência e

bravura, cercado do respei
to dos seus concidadãos.
Em Joinville, na direção
dos servil;os do SESI. de

pois que passou para a re

serva remunerada da Po-

DESIGNACOS REPRESENTANTES PARA
O CODESUL E BROE

o governador Celso Ramos assinou decreto destç
nando Wi�-l(1r Daloneo! poro integrar o Conselho de
Desenvolvimento do Extremo Sul (Codesul) como ce
pre;,=ntante de rv+so Estado, João JQsé de Cupertino
Medeiros e Aderr-or Garcia poro membros da Junto
Administrctivc d: Bonco Regional de Desanvolvlmo-i,
to do Extremo Sul (BRDE) e ainda o dr. Aderbo! Ra
mos da,�jlv(l poro exercer o cargo de Diretor do BRDE

--/,t e ._;�., ,._._� ..i.__.�_
SEPUlTADO ONTEM O. PADRE

A. DULlUS
Baíxou a sepultura na

manhã de ontem o infor
tunado Padre AICredo Du
lius. O conhecido Profes
sõr do Colegio Cat(l.rinense
pere<:eu afogado quando se

banhava na Praia do

Campeche.

O acidente que p viti

mou causou imensa cons

ternação em tóda a Capi
tal cat.arinense onde o ex�

tinto era multo querido.
O ACIDENTE

O Padre Dulius, aCOl11pll
nhado de outros dez Pa

dres banhal'a-se na PralR

de Campeche, quandO (,)i

arrastado por uma grànde
onda

O sacerdote começou a

nadar embora fõsse violen-

tamente arrastado pela

São Francisco do Sul, rn
daiaJ, rtuporangn, 't'ató.
Bíguaçú. Imaruí, Sou-brtc.

Turvo, Itaiõpolis, oneadcr.
São Carlos, Xnxím e Sio

Joaquim;
V - de sete nos dcnuus

municípios.
Parúgraro único. t\ ti�:�,

ção do número de vere-r

dores. doravante será rctta

obedecido ao seguinte cn

teria:
I - de quinze, paru O�

municípios que tiverem ,"0-
pulaçâo suoertor a ãO.OOO

habitantes;

II - de treze, p:U'.l 0S

municípios {tue tiverem J_lO
pulação entre 40.000 e .

50.000 habitantes;
III -. de onze, pfll'U ÜS

municipíos que tiverem po
pulação entre 30,000 e

40.000 habitantes:
IV _ de nove, para 0,';

municípios de 15.000 a

30.000 habitantçs,;
V _. 1:((' sete. parti 0:( oe,

4-iJ,:,
-

��.nb
_

...�; • �

Art'. 2° .....,...,_l!!�ta lei ,entra
em vigor' na data de su"

publlcação, revogadas ·as

disposições em contrário.
Palaclo da Assemblei-,

LegIslativa do Estado de

SanLa CaLarlna, em Floria

nópolis, 12 de dezembro de
1961.

tunado companheiro. Bertoldo Braun ofereceu-
No entanto, ja era tarde, lhe apetitoso churrasco,

pois o Padre Alfredo Du- homenageando-o pela pas
lius estava muito longe e sagem do 25.0 aniversário
ao perceber que os esfor- da sua vinda para Santa

ços para salvã-lo eram Catarina

baldados, acenou despedin- O Prof. João Batista Bo
da-se de seus colegas que

-

nassis, em nome dos pre

pmocionados, sem nada po- sentes, relembrou a bene
der fazer, assistiam o de- merita atuação do hqme
saparecimento de seu que- nageado. tanto no sctõr do
rido companheiro. Ensino Secundário e supe-
LOCALIZADO PELA FAB r10r, como na assistência
Arrastado para o n;tar religiosa e social, exercida

grosso O corpo do desven- com extrema dedicação
turado sacerdote ficou flu- pêss!!s 25 anos de mag�s
tuando cerca, de .duas ho- teria e apostolado. Sob vi

ras, ate que um àvião (lã. vos aplausos, terminou
FAB, localizou-o ofertando ao estimado sa-

Um barco do Destaca- cerdote um mimo, oferta
menta de Base Aerea, re- dC seus amigos,
colheu o corpo do saudoso O Prof. Telmo Ribeiro.
Padre. sob palmas. falando pelos

O PADRE DULIUS. professóres e juristas, sau�

O Padre Alfredo Dullus dou o homenageado, lem-

��:a�: i�:a;ee:t: :e:� �:�7:oui::a:�:� :moh��;';
saparecimento repercutiu
entre os alunos do Colégio
Catarinense onde o co

nhecido sacerdote .ocupava
com raro brilho a Cadeira
de História.
O extinto era, tambelll',

Capelão da Escola de

Aprendizes �rinheiros.
que lhe prestou homena
gens póstumas na manhã
de ontem.

ensinado com a !lalavra c

com o exemplo.
Nosso diretor, dr. Rubens

de Arruda Ramos, na hora

da camaradagem, depois
de alguns mqmentos fie

humor, disse que Santa

Catarina mandava ao Pa
dre Braun a seguinte men

sagem:
"Pelo seus vinLe e cinco

anos de servidão ao dever,

.

TEM P O (Meteorológico)
S11Jtes.e" 80 Boletim '

l�eo.:uJ.uIl�.A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 IIS. do
dia 28 de dez(\/Ilbro de 1941

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA M�DIA: 1023.2 mb; TEMPERATURA MtDIA:

• 29.3° C; UMIDADE RELATIVA Mll:DIA: 94<';' PLU
'�10SIDADF.: 25 mms: Negativo I 12,5 mms:' NegatIVO Grupos de precipitação (chuvas) nos coníunias de CB. esparsos I Tempo estável.

-----

nossa moeda processar-se
á se gastarmos menos, se
continuarmos com boa po
litica careeíra e se emitlr-
mos menos, obviamente.
Mas emissão é consequôn-,
cta do que já se rêe. Não se

emite por prazer. Acredi
temos no cruzeiro em 1962.

----------- --_ .._----�--------

No dia 21 do corrente, presentes o Presidente João Goulort e os Governado�
.res Ney 8r«90, Celso Ramos e leonel Brizola, foram solenemente instola
'dos em Pôi'to Alegre, o Banco Regional de Desenvolvi':7lento Econômico e o

'Conse!ho de Desenvolvimento do Extremo Sul. Os flagrantes acima
foram tomados no ocasião.

do-oS em nome do- Pai. do

Filho e- do Esplrito Santo:
peios casais que abençoou
no conjugo vobis do pé dos

altares: pelas pâipebras
moribundas que descerrou,
aos que assistiu. no chama
mento a ·paz do Senhor:
pelos revoltados e aflitos
que reconduziu a mansue

tude e repõs nas clareiras
ra esperança; pelas sedes
que mitigou: pelas fomes
que não cqnsentiu: pelas
sementes plantadas e pe
las lavouras colhidas; pelo
respeito que mereceu: pela
estima que conquióitou, dos
palacetes opulentos aos

c;lsebl'es humildes: pela
solidariedade que empres�
tau ao grande grupo llu-'
mano a Que se propos as

sistir e tem assistido, com

o calor mistico da sua

midt viu uma bela dama -----
�

parada em frente a tuna

vitrine de lója de luxo de

Copacabana. impressionado
com a beleza da dama. fi
COlo admirando-lhe os do
tes e andando ao mesmo

tempo.

Funcionários do Palácio do Govêrno se reuniram, no dia 23 pe�a monhô, o

fim de levgrem seuS votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo, ao Governador
Celso· Ramos e Sua E_mo. Espôso Dona Edith Gomo Ramos. Ninguém me

lhor, para representar o pensamento e 'expressar os .sentimentos dos presen
tes, do que o Prof. Barreiros Filho, que, em breves palavras, disse do emo�ão
e do desejo dos que ali estavam. Agradecendo, C0!99y-ido, o Governador Celso
Ramos frisou que, por onde quer que passe, tem feito, sempre amigos. Acen
tuou o significado da colaboração que lhe tem sic!0 emprestada pel� funcio-
nalismo em geral e c.oncluiu retri�uindo os 'Votos, destacando que o escolha "O ESTADO" apresenta dentro dos meus limites; cerdote agradeceu aquela
do Prof. Barreiros Filho, paro folar em nome dos que ali 'estavam, tinha sido a Direcão e aos alunos do Rela emoção com que, nês- homenagem, que. recebia
ci_ !1loi� #'e,l,iz. Nosso flagrante fixa um aspecto da singela porém significotiv'7, Colégio Catarinense, .sen- 'se quarto de século, exer-
c '1in1o�l;!jo}' quondo o_�Govern�dor C(\lso, Rom�� é cl:z;�primol1tado pelc Prof ':'�l��'·"."'""C"ldOl,leÇ�.. rlc�a.:l.�la.,�T� _. '1"""· .. "BUS ,>"sI 1,':�eeldc�c�C.I" � Ncsse� casos bnto a Pi)

�' B�fi:"F;I�IO. Sz .�"so: dos

p:es:nt�s.:,;_\..L_'���"�'!',!!;� �:, :_ .:-"-: ":: :,:�;+o ".'��,� .,��;;:�.iéL
.

, ._,..

� , Impeto,la d.

furia das âguas.
PEDIDO DE SOCORRO
Ao notar que. apesar de

seus ingentes esforçós, era

arrastado irremediave'
mente para l�nge da praia,
começou a pedir socorro. �

S,", cOI'gas d""pm· HOilIENAGEM AO PADRE BRAUN

���,:o:ue ;edsl�u:�:�",dOe EXALTADA A SUA ATUAÇÃO, DE 25 ANOS, EM PROL DO
;:::�es�d�o ��;,a-lo, lança-

ENSINO E O,A RELIGIÃO . ���'�:�e:�� ab;;ço e��el��=
. QUASE l,"ERECERAM Sábado último, no velho giosos; pelas luzes l]ue menta da l'eunião, que de-
Dais clerigos. Irmão Sa- e tradicional Galpão do acendeu em cérebros e pe- correu dentro da maior

tine e Irmão Sewaeld, qua- Colégio catarinense, ele- la fe que derramou em co- cordialidade e se pl'olon-
se pereciam afogados, ao vado numero de amigos e rações: pelos que deu aco- gou em cativantes pales-
tentarem salvar seu ipfol'- admiradores do Padre lhida em Cristo., batizan- tras com os ilustrados sa-

crenca. com a pureza do
seu ideaL com a humilda
de dos seus valos. com a

autoridade moral do llIais
absoluto desjnteresse pes
soal -'- por tudo. enfim
Padre Braun. eu lhe agra�
deço e lhe rogo que con
tinue. para o meu. bem,
para a conJusão dos que
não me Querem e para a

maior glória de Deus".
Por fim, visivelmente

emocionado, o ilustre. Sfl-

-----�._----

Cola: pagamenlo

cerdotes da Companhia de
Jesus. do Coleglo Cntari-

O Delegado Fiscal do Te
souro Nacional solicito.
por nosso intern'ledio para
Que os senhores PrefeltC'g
dos Municípios do nos,;o

Estado, venham receber a
cota do Imposto de Renda.
atê sexta-feira dia 29 �o
corrente.

wá'ller Calda� _ Delegado

O Anjo da Guarda salvou a criança
Hel�lsa Helen� Gonzaga, Veiculas devem apreendei'de dOiS anos e Ctnco meses, o veiculo e encaminhar o

reSidente �a travessa Ar- menor ao Juiz competente,gcntma e a menina dos para que o Magistrado to
alhas de seus pais e fl ale- me as providencias que;)gria da vizinhança. caso requer.
Heloisa Helena brincava

A Lei das Conti'avençõcs
Penais e clara ao estlpu!úr
o artigo 34; - "Dirigir vei
culas na via publica, cu

embarcação· em agua 01'\
blica, pondo em perigo' a

I

segurança alhda" - Per.n
- prisilo de 15 dkls a j
meses,

A sociedade exige uma
ação energica dos ol'gão
policiais e da própria Jus
tiça, contra os LOUCOS DO
VOLANTE.

com sua irmÃ. Tânia, quan
elo surg'e, dirigindo UI1,�_,

I'aminhoncie, o menor CJ.
nhecido por "Palito" c

att'opela a criança, pas�
sando com o veiculo em

toda sua e)(tcnção sob1'e ,\

mellllla"

Querendo fugir ao aLl�
rido da vizinhança "Pali·
ia" IifjOU a marcha a\'ame

no carro. passando nOV3-

l!lpute por cima d�l menin3.
p'lra escapar desabalada-
mente pela Rua General -----

Bittcncourt. ameaçando
airopelar outras crian1?::ts
daquela via pública.
Miraculosamente Heloisa

ficOU no eSj!:laço entre a.>

rodas do veiculo, sofl'en(Ío
I
apenas flrl'anhõcs.

'

"Pallto" alem de menor

e afoito na direção e por
esse atropelamento na,dg,

�ofreu, o que lhe estimula
novos atropelamentos e

novos crimes,

Colelorias para os
novos municípios

o Governador Celso Ra
mos vem de assinar aLo loa
Pasta da Fazenda elevan
do a categoria de coloLo
rias de 5·n classe os po�t08
de ArrecadaçtLO de AniLa.
Garibaldi, Campo Bt;Uo do
Sul e Major Gercino em
facc d;t criação deste's mu

nicípios_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SIl�VElRA LENZI

1-
o Rio�o�nte c era 1)133- -pé da cama. Pulas aUos, altos pulos,

pera de Natal. Ninguém poderict conter somos. segurando o pé aqui e ali ... dlir,
ningueu; as alegrias, os dias, as noites rJôr e dÓr.

;;�(;�;�S de Copacabana, dIgamos encon:«-
De calção, com os apetrechas indi.�-

I
A preparação do Natal, é a mesma em 1)C1nât'eis para enfrentar ltsjo.t!w'u:ill}las

todos os lugares. Na prOt1bwlrl, [az-se O que ueliscfult a gente n(t.� areias de Co

mesmo. A Festa é um ,ÇÍ1ltlIOto l!lI.orrcào/t- prW(lbann, �cgllí pelo clerador de eerrtco,

r
/"0 que oor« yeNlç(je.�. dando-lhes us espe- pulando num pi só. aescínnüo, sc!'w'a1ulo

� ;.::;��t :om��v::.�e�(�:�e�::ls��t 1�2:r;;�lj�;;la�I:� �1I��t;:q��;.,segUrandO ali, com r/dr. (fôr

!1;ivendO
e esperando" vivendo, Nrio foi C011l menores drires Que C01!�

- Até o próximo Natal! segl!i chegar ale (t puda, Ttulo 11111'/0
- Você ganhará aquilo no próxImo a:ml, céu e mar; gente radiante (le sol,

Natal! MilHa gente em pequenas ilhas tnnnanas,

dia 31 Baile do '.'REVEILLON" reserva �c, mesas na secretaria I
.

OPRE,Sf,l.\JTE
"�

1:1'j)I'p:<f'nl!l('i'eol ..\. -, 1.111':1 Ltdn.

fl!f\ \(;11\ Ru. �'l1õH!l)r Dnnvns I() - :),0 anda r,
Tt' 2�-5!I-l�
5:1" 1':,Llln - nU:I Vitoriu ('17 - ccni. :,2

l'ôrtc Arcjn-c - F'J'()".\1. - P\'!l<:a r, Pe+i-

•
•
•
•
,
_ ,\ nir,'\:;"iu ;úi" �I' '·l'''l>1m .....,hi1i;a 1,"ln� l,JJl,-

'"
t't'it"" c:\Ii1 jllo". no-- õlrli\!"o' a ... .:õnIlUf)".

------------�---

ciun. 13 � coni. 11 - '1\,1,: 7·� ·40

,!,!C�·nl('" í' (·"rn'''f'tlll1l,·u:'''' -ru ,V!ll,- o' 1"111-

ni('il'i0" .II' O;:',nl:l {';tlnrina
Anúnc!« .

.; !lll'diantc �1fltt';lt,1 dr Ht'''''dp ('um l.I

\:d.)l'ln lOD' dj!ÔI'.
,\��I:'\.\T1'11A "\\:1'.,\1, - r)'� ::,,(,t},I(hl
r-t:.\'JI.\ .\\TI.SA � (r·" .1),('0

llmpç 05 poros profl:Jndamente

ÇO�ile aeColonia
e ganhe-� beleza 1

o notalicionte, que reside no Rio de JoneiroJ,
present�mente se encontra nesta capital, gozando de'

merecidas férios, em companhia de seus familiares

No oportunidade de tõo grato eteméride, o sr,

Louro Henrique �zrá alvo dos mais expressivos mani·

festa<;ões de apreço e e�tima às quais nos associamcs

formulando-lhe e o seus familiares os melhores vot,)�,

de blicidodes

Lobo "

•
•
•
'I
•
•
•
•
,
•
•
•

,

Ilustr(/ hOje nQ,�,'m CO:'1l71(J_ «senhJra Churles Edpard .. 10-

rUz, d. Nelita ql(C cntre ás Dez 'Mais Elegantes Senhora!)

rio Ano, mc/'c('irlal.'lcnlc l'l'cchel! Ilom€71agem

show de passarela, está

sendo sortamcnte pensado.

8 - Senhoras de nossa

sociedade \'ÚO homenagear
d. I1'0nl' D. LC::Il, l'�!lo ele

gnnte Chá -que acontecerá
nus l<alõ{'s do cueréncte
pataco BoU,!

--x -

O· casal dl� De!fim
de Pndua P,'L\(oLI). para n

trarnctonat ceíu de Natal.
uvcrnru convídndos espc
c!�I,

10 A dll'er:ào do cuc-
r[?nt'Ü1 P:\l:'t('('. prepara sur

presn para a nrüte do Rc

votnon r<110 realtxnr-se-á em

seus sntrcs.
_-x-_

I 1 � compretnmente ca

rioca, vouon o jovem Luiz

r'ernnndo ('loe)rlncl' Morttz.
-x

12 No ba:' do Querên-
<,ia P31a('c o Colunista ano

tou: o simpótico cus ai e 51

e �r� Du:'val José Reis

r::-;l';_l�if'lal: 'o não menos

s:mpó'iro sr c S!'U Tenente
Heraldo do Valle: O dr.
l\13urirlo dos Rds c Edlin
Sf'hwclelson: A elegante
Nice Falia e:ül'eando jóia
em plntlna e brilhantes, O

jóia de se,; Pap:.! Noel: O sr, (' �I'n, Llnl1í\l'(:s em com

lllm:ado ele HeJoi:l.t Ht·lena panhia de SctlS filhos; O

C:u'\'alho em p:',lta; O dls- nlOvlmcntado Dl'lfim Pei

r'u'ido Marcílh Medeiros x'Jlo Filho, em ['odades de

tn,mbêm rect·beu ])['(,5ente: ui5que, com o jovcm Ar

Dç.!� brotinh;)� em fI/to 1Ft
l''''Indo A;.:sis Filho: O se-

1'oié F:1\'in e Ri- nhol' Lauro Blll'igo c sua

��m c;�:���Ja���:;�nd:ltf .�����oSI�r����o��O�a�c�
�('u Pê\pai Noel; A compra' Mais Eflcien,e do Ano: Dr,

do Iate que o senhor Ped.'o Cláur110 valente ;Ferreira; e

Oul'lhon P. de Mello vai o cronista de A Gazeta Cel

fazer. segundo estamos in- 50 Pamplona,

1 _ OJmo nc.ont(>cc to�

dos os unos. () Clllbc Do,a

(!e Agósto rl'('('\)(·ion)u· Sd!
assof'i:l.(ios ]J<lr:t a t'l('�antC'

e movimC'nt.!cla snlr� dl'
N:da: lJ('�mOU a hl'ílto-

��:d��il�;���a��o :;��:�S;
festa Que também elé/!.eu a

Clamam I�J61 - A não

menos glamourosa Tere
únha Amim, fêz enlreg,\
da jóia oferecida pelo Clube
Doze. a Zilda MI1,'i'\ Dl;

der. "G!amour" 1961.
_x_

2 _ O· Deputado Aro!U(1
Carvalho e Senhora cm s�!.�

formados, ;será de trezen-

tos mil cruzeiros: Em fo�o .. 13 - Festejou idadc no

o 'Dr. Mauricio dos Reis e vn o jovcm Janir Silva. Üj

5rla E'cllin 5"hweid:;on, lcumprf'r, ltOS de Acon-

tecimentos Sociais,

�iml)ática resid0r:ria. reu- 7 _ Possivelmente tr,ês
niu famllial'COi para COI�l modêlos profissional!:] vin

juntur amerÍt'ano. feslej;ll' chs do Rio, apresentarão
o contrato de cmmmen::l ',em dcsf!!e: bermudas.
de sua filha Hl'lolsa Hek- ,�!l''_)lts e também lindos

na:. com o senhor l\milCJll' vestidos. O movimentado
Cruz Lima,

_x_�

14 _ Encontra-se inte:'

nada na Casa de Sllúdc São

Sebastião", o broto do 'so

ciety",· Alzlrinha Ferreira.

_ Desejamos breve resta-

- Casani 110 outro Nutrll, C;!Tt borr:tcas, um ndo se importanrlo com

(I /)f({(t ao outro, a não ser com o 1f('.�/1I1'
de ])ilJuinis.

O pê meu, era o -meu apanágio, ou

melhor o meu derlo, já lnclualo c m-el(J
triTto. o meu Natal. a rnínho SIUJ)16t1.
SIIT)Jrêsa do Papai Noel gU!llIáb(tr!u(J,

Todo aqllêle meu ENFEITIÇAM/U'/TO
pré-natalino. todos os planos de sair WI

r!rmao, s�lI�ple&mente andando pela A re-

1llda AllãlLÍca nas noues. belu.�, rolaram
no des'l'do de um Naua pobre, sem flr(l('(l
como que mIL menino desesperemçar/o de

[Janhar presente desejado
E reio o Natal, as ienias, us IH,:P.Ç. (IS

ríruorcs enfeitadas, brWumtes, a mueí

'qnillha aquela "."noite [eliz, noite fe
liz! .,", e eUt caminlumdo, 1II((/lcullrlo,
com O dedo latejando, gordinho, .�illlslro,
sob a luz noturna de Copacabana, de chi

netos, sob as estrêlus, pi)ÍJrcs ('()1I/11 um

me/tino bem pobre, stue n(LO lJric!c {/lmll,'(r
um presente 1l1elhor de Papr!i Nod.

� NotvOl! antes do Natal.
- Nosso filho nascerâ antes di) Nalal,

que br1/lt!
- Ela morrelt 110 N(/tal p(/s.�arlo.
f: a marcação do Natat: Ull1 palito' de

referência, C(;1110 uma r na. um 11(1r, UIIII

praça, onae marcamDS líin outro cnron

tTO, 01� dei:ramos de ir a nm.

Como en d/:"!II, era t'éspera de Natal,
E,�.ant lula 7II('1IOS esp('nmçafio e cm; na
do do oue você (Eu jâ perdi (I mim/a doI

tícar meiancóuco, bla,w! e lristo/(h'I, rle
ficar /10 N(ll(,II, En e:slrll)(! em

lugar (11t€ todM. ff(lm'a
mos, Pc/o manhã, rt1JÓS (Iii 11rolon(Jadtts r:

cnatus cisiias ao ('o/lu'rein, com lU/I nre
scnunna (lr!1d. entro (IH. hwelltl'.'i erüren
lar u: -pratc: pura receber as delícias ria

aou« fresca, c o conterto da ((re/a macia,
MORE."".'! ":DO a pele, ao sai, Na fal.ra da

prC1laraç·(io. na .pressa. em U/W/, dei usnn

t(llHlda, com: o (/rcl(J mi1Hlinlto do pé, 710

Uquigás do Paraná· S. Catarina
".graqecendo a prefelncia, cumprimenta seus

distintos freguêst\ desejando um Feliz Natal � Pro,;;-

pera Ano Ndva

1961 19117
-------

_._--------�

, lJCUra

tarnbem
faz parte-
dos negócios', , '

.....a.
,..

EI(l e um homem de respon�a:bilidade, ��
Trata diàrianwllle COll1 pess�as .de Iodos os

tipOS •.. de todos os graus. d� cultura.

PrtncípalmEwle é chamacio a falar, a opinar.
Precisa, portanto, manter.se informado.
Por i�so ;Jr-efere VISÃO, que além de hl!ar
de assuntos especificas de homens de

-x --

3 -'- Lig'i:1 Mo<,llmann fl

��7
�. tL-::moça bonIta da cld�\de, (j_

�
•

.-/,. �/7,. /'}/)
gura inLrgl�fll1le na Ji.�t3 �.j.' JJ. /",. ...�� (/O'VJ 0'4 �das Scnhont:l.S Ell'l7anlcs. ,I�

•

; '�_' -

. .,A._,I��lç;Jr\.voltou do wa tomopamd» ':'.�l�;:;-.:� (' ri, C I' . � I

carioca.
_x_

.Ifl'l -� . ,C:;J � � r \j'-J
4 Agora prrpa�a-sf' '\ OS"ALDO ME' u

SC)ci!:daclc para o Re\'clllon, CRISE COM DINHEIRO E ALEGRIA Nõo é um pa-
- x - rodcxo, NÕ0 é nõo, A��zar dos pezores,

5 _.... A "baite" Plaza. es- Contrariando maus ougurius,
treando novo conjunto está Esquecidos cont ,__.iedodes e aperturas pré-onuncio-

:i:�����:�o bas.tan te mo- dos ·1
Mas, é que o Tesouro do Estado pagou, Aliás

corr,o vem fazendo regu!armen12, todos os mêses e

m�itos dias antes que findam.

E pagou nêste NotaI, antecedendo paQomento, paro
dar aos funcionários de todos os categorias; o prC"
zer de tornarem mais felizes seus familiares com j;t

presentes de ocôrdo com suas posses. Os pobres nd')
foram esauecido" com0 nunca ('I têm sido todos os

anos, Graças o Deus, As crianças de pois pobrr.
rpceb-eram os presentes pato suo maior alegria
Não se repistram fotos ou ocidentes que viessem a

pagar f' brilho daI velho l11as sempre brilhante estre

la do Natal. Contaram cigarras como DDucas vez('':o

as ouvimos. A promoçào do Elffa enchendo de lu
zes o grande pinheiro do Oliveiro Belo. Parecia um

imenso bolão todo iluminado, Arvores e Presépios
ror tN!O a 09ode. Um Natal bom poro um pOVJ
bom. Tudo feliZ, Todoo:; felizes,

_ Agora, aí vem o dia 31, Fim de ano. Dêste ano (lue

se orrostou cem as seus tresentos e sessenta e cin
"'0 dias, otroves"ando tormentos nos coracões do
h,...,.!,.,,,,r:'l e de inevitáveis foto, políticos já esquecido:;,
1 062. Uma aerto .;;e obre Dora recebe-lo
Di7e:-n. no:; (lue (Jcr�ditom em maus proqnásticos e
em calculrs cobollsticos, que 7�lnaçfos c;eus alqar'<;
mo '" ti�'1dos os nove fára, daró: 1962, noves fo
ro, ZERO,

"lãc " .....,..,0'> ressímistos. Nem calclllistos exo

('Ier�dn<;" 191-12 rQde ser bom. Muito bom, Êstp mu(\.
do � feito de $urorezas. Esnere-mo-l0 corn fé, A
credltemo� nas n0tenciais celestes e no boa vont:'.l�
rle '" cornpreensão dos homens

'

Si êste ano fni assiM �quelo base que çanhe
!\gr:uICI:n iti! I';ulr.c l{cI: "pQS_�o(1., DUtrO passaró,

'

,

cen

"nl' finas I:TÕlt;:lS alcall'::uJ1l'<, �\I(l ,:rô;��ro rolor�· ,nos Espoç�s ,� nós tade,)') s:)b'-�
.r. s.,-,�V,\ Ccm ,q� .fiqof'�Uondo 'o t,é,u.

�
..

menino JOYCE
Assinalou Q doto de cntem, o transcurso do pri,

meiro aniversário notolicio do inteligente menir,n

Joyce Cardoso Figueira, filhinho dileta do sr. Joel
Dias Figueir�, oito funcicnário do Tesouro do Estado
e de sua exmo. espôso d. Jaimira Cardoso Figueira,

Nossos votos de felicidades, extensivas (lOS seu:,;

genitores,

VISITANTES'
Procedentes de Laj�s, de onde vieram o fim de

possarem os festas natalinos, bem cama os festejos d�
fim de ano junto de seus familiares, encontro-se. ')

alguns dio;; em nosso capital, o ilustre e jovem cosul
sr. Jael Pires e suo exmo. espôso Antonieta Sepitibo
Pires

Enviamos aos visitantes 'os nossos votas de feliz
e proveitosa �s"'ado, em nosso capital.

FElICITACõES A "O ESTADO"
Continuamos, h�je, o publicação dos mensagen�

.enviados o este Jornal por ocasião dos festejos nata

linos,
Senhor Cid Gonzaga - sr. Jade Magalhães (Se

cretário da SZQ,.m:'nça Público) e família - Post(l!
Telegráfico F,C - Joõo Pedro do Silvo - Podre
Antonic Loebl"nnn, Diretor cio Colégio Cotorinense
- Meinickc S,A IndlJ�tr;a e Comércio � Professor
Luiz O D'Acomot:ra, Diretor do Faculdade d� Formá·
cio do UnivercidoGI.' de Santo Catarina - dr. Nelson
Pedrini - D:retor do Depto. dos Correios e Telégrof0s
desta Capital - Osmor Conli, Prefeito d� Xaxim _

Cio, Telefónico Cotorineno:;e _ Oficiais Procos fun
cionários civis, do 16.0 C.R, - Phillipi 8. Cio', � Co
ç'lltão dos Portos dr. Estado de Santo Catarina e seus

auxiliares - Engenheiro Luiz Carlos de Oliveira Bo(
g:s, chefe do 16.0 D,RF" do Depto, Nacional de Es
tradas de Rodagem - Emil Flygare, Diretor do Fo,
culdade de Medicino do UniverSidade de Santa Coto.
rina - Máveis Cimo - Missão Cotorinense dos Ad
ventistas - Joõa Leopoldina de Souza - Coman

dont�, Oficiais, Sub-t,enentes, sargentos, procos e

funC\o�óri�s civis do 2,0 Batalhão Rodoviário __

�gêncla D,lstribuidora de Revistos - Armando Valé
ria de AssIs e Sra. - Diretoria do Sindicato dos E:T"

eM .0 _1�imenl'5s Bonc�rrcs, no E He
ptÇilrina ..:+ I,nstituto de Idiomos YAZIGI --'

. -,y.;Clfmor Otavio de Oliveira, Direbl
do Agricultura � TeJ<:oco,do Brasil S,A.

_x_

6 - O "soclety" comen:
Elegantes vão estrear mo

delos de "Diol'" no ReveU
lon: Tânia Fialho, I'ccebeu

I
A !!0lA MAIS PE"FtITA 00 illl�':I!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Departamento' Central d Cumpras

- ÚNICO NA

/ Edital de Coneorrência Pd�I;ca n. 14 g�ApR�t�&6
COM 4 PORTAS
E 6 LUGARES!

umoane Um Ql\an�idadc 1: da Familln e Sucessões, Ú t-uateade de propostas. sp-

5J MC9fl de Ccnl ro. de> Prn-n 15 de Novembro, n. ré snr-teodo o vencedor.

o Departamento Central

de Compras 10.C.C.), de

conformidade com o artigo
II, item III, do regulamen
to aprovado pelo Decreto
n. SF 25 O�- 61 3B:!. to.;
na público que fal'[� renn

znr no dia 29 tvtnte c no:

VCI dt' janeh-o de 1962, n-i
sódc deste Depar(,r"llenLo,
à praça Lauro Muller, n. 2,
{fone 341{) f Conconencia
Pública. nas condícôos se

guintes:
I OBJETO-DA CON- ,

CORRll;NCIA

AQUIsrCAO
1) Escrivaninha, com 7

gavetas, sendo a do centro

com rccnacura Upa Yate.
de madeira de, Imbuia. en

vcrmzada na cór nntural.

tamanho 1,60 x O 80 ou

mais: Unidade- Um Qu:m'.i�
dade. i:
2) Escrivaninha. com 5

gavetas, sendo a do centro

com Ier-hadura tip& vete.
de madeira de Imbuia, en

vomtaurtn na côr n:1tUJ' I

tnmanhn I 4.0 x 0.80 ou

mais. Unidade Um Qu�n:i�
dado. 2:
3) Mes:l.. para máoutn-i

de escrever, com 2 ou mats

gavetas, de madcir:l "e

Imbuia, envernizada na CÔ['

natural, tamanho O 90 x

O.4S OU mais. Unidade Um

Quantidade. 4:
41 Mesa, para reuniões.

de ruudetrn de imbuia, cn

vernraecn na côr natural.

tamanho 2,00 x 1,00 ou mais

lIladf'ir'a rto imhuín. envct

nlxadn na ('(11' »uuu-ü. I('S

pcctrtear tamanho. rorma

eto.t . Unidnde Um cunnu
dade. 1;

GI M,"':( porla�tel('fone,
di] madeira de imbuia. en�

vf'l'nizada na cõr natural.

(especificaI' tamanho. [or�

ma. etr.l. Unidade Um

Quantidade. 1;
71 Armaria, com J):ll'ta

de vidro ('orTedir:1, de- llla�

(!I'ira rir Imbuia. ('nvrl'ni�

:t.1\d;l na ('Úl' n:'lu",ll !"Ir
manho 1.,,0 x 1.50 ou m:ti'.
Unidad" Ulll Qu:onlid'ldl'. 5'

R' Cndrl!'n� el(' mac\('i!'f)

dI' illlhuia. rovNn!:l.nda nn

('ôr nalurnl. rom fU:Sf'lIto

1'.�lofado. srndo uma dt'!:1s
,r1rn'''··i'l. PnL(lnd(' Um

Qunnlldadro. fi'

!II Hanrlr', j),ll'a panéis
de expediente, de mndelnl

de imbuiu, envernizada na

('ôr natural. lf'sJ)N;iIicar ta

manho. forma. rtC'.) Unr�
d:td(' Um 'Onnntidad(' 3:

10) Cesto parn pal'éi�
\I�ados, (\(' Intldl'il'!l de im�

l>uia, enverniz!lda na CÔl'

11ntmnl. (('specif1enr tama�

nho, forma ,etc). Unida

de Um Quantida(]('. 3:

11) .CoN(je de pr-. de im�

li lia, cn"'?I'ni7fHh na côr

natural. (ef\'peoiflcal' tama�

nho, forma etc.) Unld'l�

de Um Quantidade 1:

121 Grupo de 'rsIM'ldo,

em couro, rom 2 nI'Jltroll'l<;

e 1 sOfa, (e-"pecifira1' i'l�

manhl'). [n"m:i\, ptc.) Uni�

dnde Um Qnanlidadc 2

13) Tf\opte de, no mini�

mo. 3 00 x 2 00. (esDcclfi (''11'

t:'\ll'umho, frirma. etc.) Uni�

dflrll." lI ..., Qnnnlidade 2:

141 Mármina dp eSo:'rrvp�,

inoxidável. reeoeciücar ta

manho, forma, marota,
etc). Unidade Dz Quanti
dade 1:
NOTA: Os materiais pedi
dos devem ser Clara e am

plnmr-ntn especmcados. nos
termos das tnstrucões con

tidas no verso da PROPOS

TA. MODELO N. 001.

II ESTIPULAÇõES
Os Interessados deverão

apresentar 0.<; documentos

menctonncc, a seguir:
1 ) Proposta (mode-Io {l

provado pela conussno

Julgadora do Depnrtamen
to Centra! de comprns. pu
bucnda no Dtá rto Ortctnt

rio w,stnclo de 26-12�61, a

veneta na Imprensa Otn-In!

do estnooi: seladas ambas

a .s vi!!\; com ('1'$ 12,00 ele
1'1;'10 Estüduül e mais a Ta�

xn de "�C!ucaçào de crs 1000

por lolha. em envelope fe

chado e lacrado, contendo:

a) deetgnacâodo nome e

enderêco da firma propc

nentc:
b 1 espcctücacão, a mat,

cte.nmnun oosetver. inclu

s"',, n.arca do material n.

cuc se propõem fornecer:
CI preço unitário e gto

bal. CJIll a explicacâo dr

que (.iõLão ou não Incluídas

as desposas de impostos.
taxas, netes. carretos. se

guros. etc;
d I condições e prazo de

enu ega. rtc material. no

tocnt indicado, ou seja, no

Juizo de Direito da Vara

12. onde será procedido o

exame pnrn recebimento;

e r dactnrneão ele conhe

cimento e subrníssão às

normas dêstc edital e dn

Lcgh:lação referente a Con

COlTêl1cias.
NOTA: 5eráo recusados

os m�ücrlais (·om dimensões

e ou:ras car3.cteristicas n

quêm das especificações
adjudicadns, o quc

!<iOlv:.ra cxi:?:ênr-ja .clc s\lbs�

tih!id\o lncontinte OU re·

bo, €n1 que se mencionará

data e hora do recebimento,

assinado por
do D.C.C.

funcionário

71 As propostas serão R�

certas. às quinte (J5) no

rns do mesmo dia (vinte e

nove) 29, por runetcnúncs

df'sh.:nados pr-ln Presidente

do D.C.C .. na presem-a «os

proponente; ou seus re�

pre-cetantcs legais.
R) Abertos 0.<; erweropes.

cndn um dos tnteressndos

tem o d;l'clto de npôr a sua

ti'lbrica na" Iôlhns da!'! pro�

pnstaa dos dr-mnls ('OIH'O['�

rentes.

fI\ A'l ]lroposla� dovc-ão

nboderr-r ns coudteões r'l�

t.-.l)('!C!'Írl;l<: n(:.-;tf' Frlit'II,

bom ('01)'0 :).s ex! ...ênetas dn

rrecreto n. SF 2!'i� OA Gil
3P.::!. 0(' 1M! I' ôemcrs dis_

)101'içõc.<: Rst.uduais (' FN!r-·

1'('11« n resrerto.
TIl - JULGAMENTO

11 Pela comtssêo Julan

dora, posrenorroente. sere

declarado vencedor o pro

ponente flU€' oferecer:

:1 I menor nroen, const

rlr:-"anrl(l-c;c descontes. bo

nrücacões. impostos, des

pesas e nutras vantaeens:

b) melhores condições
de- entrevn:

dI melhores condições de

pfI!!aplc.nto.
2\ Em 1"'\lnl(1nd(' <ir ('1)'1-

dlrnf'S. será dada prcrerên
rin. a firma estabelecida no

Estado.

aI �m ('J\SO de absoluta

4 \ A o-e-orrêncta poôe-
1':\ ;>f'r nnulnda, 11mn

'

v';o:

('",'" !'f'1Ol-tn síôo pretertd-r
fnrr"f1!icm:rlc e",nl'P�"nmf'... te

('xiorida o"lns rpfpl'idas Ipi'>

I' :l f"missi'io imoorte em

l11'c'"i70 fiOS ('onro!'rpntp�

no F"t:'ldo (lU ii moralidad,'

da Conrorl'ên('Ía.

5) 'A Comissão reserva·

se o dlreHo de reijetar, tô

das ou Em part�, as pl'opos�

tas ap! cspntndas, caso nãr,

.li::1d'1 Ul'l.f'nt,· dus mr-slIlos.· cl)r�c�pondnm ao inlcr(>.�se

paJ':\ (']�ammllent{) do lIe- do Estado,

p:lmrlo ('olo('ado, com a .ex!- Flnrianõpolls, 23 de cte�

géll{·ia· ela difer.enea dc 7.('m)Jro dC,I!1Gl.

'-rct;o pelo faltam, enUSDI) I

I 'lr)r.Um;�:e ou futura HT,'RMES JUSTINO PA

SUli]lcns:io ou ex(·lu.'l:i.o (lO 'T'RIANOVA - Pl'f'sidrnr,:!

rf"'islr/J dp forne('cdorf's. ,_ �

cte.
TELHAS. TlJOLCS ..;
CAL [AnElA

IRMAO$ OiHN(OURf
, .. , � ·lIhO.' �6
.. ,,1''':;0 Dl<O .. ,I(. 1' ...... , .... ,

2) Na parte externa, dos

envelope:> contEnclolcs das

propostas, devcrão constar

os !õcguintes djzere,�: CON

CORRí!:NCIA PUBLICA N.

14 Aquis\6\o de móv('ls,

máqUinas, etc., para o Jlli�

zo de Dlrcito (la Vara dc

Familia C' Suc!:SSÕf's.

3) Em envelopes separa

dos, contendo os dh:eres do

inciso anterior, além do

tênno "DOCUMEN1'O", em

caracteres bem destacados,

cncerral'-sc--ão os documen

tos cflmprobatórlos de Iden

tÚ:lnde e de Idonéidade:
a) Certidão do Registro

na Junta Comercial ou Diâ·

rio Oficial 011 certidão do

arqUivamento. dos documen

tos dn constituição da so

ciedade:

bl atestado de Idonelda·

de financeira, passada p'lr

Bnnco ou duas firmas de

comprQvada idoneidade co-

('om 140 P�pacns tipo." \):1i- !llNçial:
('a, tf' ...hdo rtnaVmif'o. (fIlC ('\ prova de qultaçào com

permita a(,f'leral;'ão na im- as Fazendas Federal, Esta�

pressão f' \'C(.;')I'no In�hn- dl1nl e Municipal;

lftneo dos tiDOS, rolamentos d) procucacno, se fôr o

csférl('Os. para deslise rã- ca�o. passada à p€ssóa l'e�.

pldo- do cnrro, tecla dcstrn�' pre�('ntante da firma pro

vfldorn. de tipos, marglna_ poncnte à abertura das

dor visível. (' outras inl')- projlo.�taf\,
vacóCS. In(']u�lvf' marra a 4) Os docnmentos acima

p5:ncctlical·. Unidade Um fO\l parte di'lcs) poderão

Qllant.idade 1: ser substltllidos pelo regls-

15) M:lnuina de esrl'rve-r, tro da firma na Comissão

./ ('oro 120 cspa<:os, eom flS df' Compras ou no Depnr�

('aracl,cl'Ísticas acima. Unl- taml'nto Ccnh'al de Com�

dade Um Quantidade- 2' pras do E.�tado de Santa

16) Enccradclt'a, elétrica, Catarina,

mm 3 escovas, eouipadn. 5) As propostas deverão

(cspec!fiefU' tamanho, for- ser apresentadas em duas

ma, �narca, et�.) Unidnde ViM, com l'Ílbrica dos pro

Um Quantidade 1: poncntes em rodas as pá-

1'71 CinzeiroS comuns (es ginas, F;eladns na forma do

peeilfcar claram€'nt(', ta- Urm I, dt'ostc Titulo.

manho. {(Il'm:1. lllurrn. ('t('.1 IH c... t'lilv('ll')p('�. ront('n

Unidade Um gll�ntirL'1dc S' do prnnostas 011 documl'n-

lRl Copos r](' Vidl'�. tinI) to,�. de'vrrilO R('r cnlrf'a:Il(">

amcrlcanl'). Tlnid:ul(' O? no Of'\)al'I.'lllwnIO Cl'nlral

QUflntidnd(' I'
ri' r'l1l\p"'li. à orara [.:\tI�O

lC)) Chi ...nr�f: ll'll'a rar ... _ Hl't>l\81' n,"_ ffonco 34101,

I"�nh , fespe('Hkar tnm!l� nC.�'a Cnplt'11. até' aJl r:1�

1'.!l0. fOl'ma, )'Ila)'('[I) Unida� )'7 Tl'!!'f h�, do dIa.

de, DZ',.cQU.lli\J,;-ida.de I: vipt(' c, nI'Jvc '29) ele jalH'i·

..�i �:):�,libr�'},�{l-S .ll :11;'0 l'n (Ie 19ri2, mecli:1nte I'rci-

,
_'

��,

Gronde rendimento poro

amprhos qae moyimrlltom

lurmo$ de rrnbo)hudores.

!ronspt�u arê 8 posso·

p'�iro$. Tro�iic nas 4 rodos

e r!duzido, cu Ir(l\iio em

2 rodas somenre.

UfllITÁRIO "JEEp"

UNIVQEAL
f.moso 'pela suo g'nnde
mobilidade. Execulcr quul
quert!po do I)obulhc,nm

pior!s condi�ões de lerrenc,

011 nos molli ��verlll lhmoi.

\ di"IÚH('i,1 I'nlrr eixos de 101 )lol('g'ad:\R pr-rmif iu u l'olo

(',1(:;10 df' ,\"S('Il!tIS P:Il'[1. h p('$"II,t�. I 'porhli' o{el'll('(,1Il ace."'�
f,í('il. E !HII,1 \ PI. dir!Jrarlnou rt'll11h ido fi 11I1IH'0 trwwiro. h:í

1'�p,l!:O para (I Irnll!-fl,·)r!l· d" (';Irga. I{lr'al Jl,U';j call1pu (II ('i

dadl'. (I utilit(rril) ".J('f'1J'.' lIi\I'I'�;d tll:l(h�lo 101 t� U(' j.!Tandf'
Il!obilid;Ic!f', d(' inc'IJlII!'ôlr;'l\ 1·1 1':o:Ldlili,lmlt', )lr}[('itll', I' "1'1'

,<[lil. (, () (llli('(I na !-iII;! du�sp d.· 111'1,,'1) qUI' Oft'l't'{'f' rll;lio

rés, <l111<1).:'('n..; !lO Inl�r::-p(ll'lt' de pl'.�_":O'I� IJII dI' carga. TI'H(:.to
1101," I l'ucJ:ts (' redu7.ida ou 11·i)(,'.'iu ('III � rodil1'i i:-i11l1J€,lIl('.

O MELHOR CERTIFICADO DE G"RANTIA NO PAiS, 6 m,�, a

corner da ;,1(l1"l . .dQ_� Oll 12.Coo hn' de l'$.o, A Wilty� $I�s�guro 005

rrnrr;.:l,írin� d.os yt!kulos de' suo foo"c-:I,Ç:JP o Ir,) 11uilioodll d� 1)mo com

pktü c:ss,slenclO t�çntCO com exc:'epcionol eCOflom;o d� manutençÕo.

Vá ao Concessionário mais práximo e peço uma demonstTação: ile

t.rá prazer em colocar os três modelos à suo disposição para que

,vo,:ê mesmo experimente E; co�p,ove suas vantagens excepcionais.

'A"'CADO PCLA WILLYS'-OVERLANO _ SAO ""NA u� DO CAMPO - EST�OO DE SÃO PAULO � •

INTENSA VIDA PRAI!NA
1\.; p:'li:IS de nOSS:l Capi

tnl tcm tido, nesses lIimos

dia�, Ullla procura cxlrnor

dmftrlt!. Coqtlciro�, B;lrrci�

tOS, Bo mAbrlgo. Canasvit'i

ras, etc., rcgorgital':1111 de

banhi'$tãs.
O ,'er�IO está com p:'enún

dos ctt' :1.lln tcmperattl'·a.

Tudo Indica que teremos,

cm janeiro c fevcreb'o. dias

caniculares.

de bar;}ll1. ali são exibidos

com unIa graçn e cxpOn�

tnnjedaele illi�IL�In.v(';s.
As mall'as Hl,tiS l'I'ndIWl�

da,�, como Catnlinn. Rosa

Mal'Ía�Rrid, A'�uia. Vnli�

�e[·c. estüo mll�'niflcnmen�

te reprc,tnladn<; n. pra;:'s

flOli:.\nojlJlitanns. O que

enfeita Arp..lt.dol' ou Copa�

VENnE-SE
Administroção Geral dos Cemitéries Publ;cDs,

em Itocorobi, 19 de Dezembro de I 961.

Marçol Cardoso Netto, Aaministrador Ge

mi

Com mais de 2.143 m2.

00 lodo do Polôcio �residzncial do Agronômico.

Própria paro �esidêncio de grande família

Repartiçao Público ou Coso de Soude
- '�,canto tranquilo -

tratar fia "A MODELAR"

. _._�--_.,--

PO�TA LEAL
ESl"uino Tobio� Bnrr,.t., C{,f"'l Cos .. ·...,'-" de A·

br.eu uma frente p.!rmitind<'l r"'n�!.:.' ';r 3 cas:},>

tratar na_ liA MOttt=LA _u

M!SSA DE 30.0 DIA
A forYJíliO rle

FRANClS.cO J/\CINTO OE MEDEIROS, s-cnsi

bilizado agradece o tcdos,qu� envIOf9m corOos.

riSres, telegramas ou por outra r,:;neilCl .ex"ré';�CI

rcm seu pezor, e convido ocs parentes e amigos p::I

ro o misso de 30 dio� qUe se"ó cel,�brodCl !ln dio 30

de dezembro (sábado) ,os 7,30 InrClS no citar de

São Jcse, no Catedral MetropolitOt10.
Aos (:�!e ccmparecerem o €ste oro dt:! coridad(;

cristão os ogredecimentos do família enlutodJ.

Trotar com Silveira de SO'..JSI), dos 8 às II h,,·

ros, o .ru� Bento G:mçolves, 18 - Florianópclis

AUXILIAR OE ESCRITO'RIO
Admitimos um funcionôrio Que tenha prôtica

de servicos de escritório e oue seja datilágrafo -

Trctcr: SATMA - Rua Arcipreste Paiva nO JS -

l° Andor '_ F(\oliS.

PARTICIPAÇÃO
Oscar Karo e sra. Harry Feldberg e sra.

Participam aos parentes e pessoos omigos o

cI"ntrato de cosomenta de seus filhos, no dia 25/

12/61
WILSON E NEUZA

Confirmam

Urubici Sta. Catarina -=- São Jcõo do Boa Visto SP

CURSO VIEIRA DE PREPARATO'RIOS
ADMISSAO AO GINASIO E BASICO

Exames em fevereiro. - Programa oficial

(AprovodQS em Dezemb'ro todos os alunos :to

Curso em número elevado)
Matrículas abertos oté 8 de Janeiro.

Prof('<:s6res c:ampetentes e experimentados.
Rua Garcia, 260 - BolneóriO - Estreito

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

LOTES NA ESTAÇÃO AGROtlÓMltA
(s.ó ó visto)

na "A !vIODEL?;R'

mlTu H.O 118
• rF:?AZO DE 30 DIAS\

De ccôrdo com' (). Lei nO 246, de 15 d

vembl'b dé 1.955, em s.eu Arti�o 1.793 S l°, c

do a tcebs os'entel�ssQdos·pelos restos mortais

j·e,:;-;c'1I.:.5 _co,n!1toptes do réloçôo oborx�: .

in

neste N-ecrópóle, ctJio prozD � ,·á tenY1ln':!'íh),

fiG prazo de trinta <30>· dias, o contar desta

reçuerel2m ex:.tmoçõo, .arrendamento· ou afo

tos dos resrectivos terrenos ou nichos poro d

to d0S m�sn1cs, sob ,pen!J de findo o refendo

sc-r feita por 2stO Administração e removjtlos
mesmos nora, o Ossuário Comum'

Arr,élio Ribeiro, Alvim Jesuino de Souz

lino .Anoctéto Mdchado, Abílio Serafim An

Amóro Vitorino, Antônio' Manoel Gonçalves,

jamim Ghiscni, Cristina do Cunho, Carohn

ture, Cristina de Souza, Con�tontina C,ia
Demztilde Mario Santos, Demetrino Demétrio

Silva, Etelvina Custódio Alexond�e, Euclides P

lo, Ferminio Mario Vieira de Jesus, Herc 1

dos Santos, Hermínio Vieira, H�roY1o:l'.:'r, �

Sentes, Herçjnio Rocha Linharcs, Ir.ci.cio C

Izoltino de Jesus Souza, Jorg2 Fre�!c�;c� Gon

S<,_ntas, Jcão do Rocha, João Urb:mo d:l

�o�:ri��o��eSi��r��r���éd�oC����� 1Z����
Lodisluu José Machado, Lourici VielrQ

C..Jnho, Mario Constâncio Santos, r,' 'rio t

tins, Mario Duarte tio Costa, Mc;ri:J �"at'"

ra, Mario Maximiano do Silveira" MothiJde

gos, Manoel Francisca Nascimento, rv\oritJ
de Jesus da Silvo, Mario Ana Machado, Mq
cho, Molvino Mario Felizordo dos �antos\
Luiz, Mario Joaquina do Silva, Mona Fro

Rosa, Mig�el Julio Machado, Otávio PI

veira. Otóvia Demétrio, Pedro Venónc

Pedro Francisco do Silvo, Prezalino d:l R.

zia do Silveira, Tristõo Jacques, Tereza

ó Carvalho, Vergilino Souza e Walc_

17,100 - 14 - 12 - 1956

PARTICIPAÇÃO
Olivia V. Vieira e sra .

rom aes porentes e pessoas amigos o c

casamento de seus filhos, HudsC'n com

dia Michels.
HUDSON E

• NOIVOS

Fpol-i 25/l2/1>1

"'hana l�mb�'rn enfeitn e . .!-._. _. ___.."-,
....

__ . __

�:':"i�': ":x:��:s:s P:�:::� MAlEMA'TlCA GINASIAL E CURSO DE
Mas ns );,'aias não sio a� mClllo de alto bom gusto e '

A'DM,ISSA-O 'O I!.I�A'SIOpenas locals de fuga ao C:l- o d€'3eio de bcm ;;t'l'vil' de #;. V
101'. São Lambém tabhrtos A Mbd�lal' e p::!,ra Isso exis-

de desfile de belezas e ele� te o já tão proclamado l'c-

gàncla. As lindas garotas finnmen'o de bom gõsto

ostenta'll bclissim.:Js llln'l- d:1'! �en!lf'lraS e srnhorítaf:

!ot,<;. Maillots, ::;lnks, saida� dI" r·'lori:mópoli�
-�-���������-�-�.

INSTITUTO D. i>ECRO II
• Ao ensejo do possoge,). dos festas natalinos e

ano nôvo, o Diiztorio do Instituto D, Pedra II de FIe:
rionôjX'[is, exp'esso o todos os seus o<:scc!adJs, om\

gos e simpatizantes e a nobre Família Cotar'n":'n-c,

seus ardentes votos de alegre Notai, c:selondo cun:b

que o desrontor de 1962, surjo c tndos com os re:.

plendores de urr·o Aurora muito Feliz.
_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Il'Jdicad'or ',:Profissional
DR. MARIO GENTIL COSTA

.

... E AS ANDORINHAS NAO
VOLTARAMDR. HULDEMAR U.

DEMENEZES Ninguêm notou o falta das cndortebcs que brin

cavam voando 5\bre o telhado das casos trocando a

mabilidades amorosas numa linguagem lírico de

passarinhos.
.

Lembro-me dos gritinhos agudos dos a�orinhos
quando pousovcm ao lado de minh� coso num velh,o
fio que os trabalhadores da.Elffo Ia.. esquec,:ror:n. VI
nho do posto de Gozolina à um fecundo cojuerro, a

migo de pássaros principalmente de andorinhas.
.,

Agora todo mundo anda agitado com expenen
cios e outras novidades esquecendo-se de que as on

dorinhas nôo podem sofrer o consequência dessa ba
rulheira tôdo, elos precisam de grande silêncio pa
ro transmitir seus cantos azuis a todos os homens

quando passarem por plí, e, todos deverão estar oten

.ru- tos 00 movimento ·Ieve do bando em revoada.
"Seu" Mothios, o velho do jardim, tôdas as m?o

nhõs com suo bengalinha preto em formo �e L, 10

orrast�ndc seus pés até a um banco paro d?lí'ficor o

Ihondo horas e horas os andorinhas o ensaiarem qual
quer músico. �

Um sorrtso estronhc às vézes cobria a face do-
quêle velhinho colado e magro. Acho que o homem
descobriu na músico das oves algum lenitivo paro
suas preocupações íntimos. Ficava longo tempo -

observando suo bengala, certamente, com o desej�
de alguma andorinho pousar nela. Levontcvc-c ate

encostar nos ramos do velho cajueiro bem perto do
fio onde os passaras voavam e sorrio. Suas mãos tre-

miam qc arendo afogar coisas macias e azuis, enquan
to os andorinhas prosseguiam nas evoluções sôbre a

homem que procurava, nervoso, apanhar num impul-
so um póssaro íntetrtnho. .

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

BRONCO - ESOFAGOLOGIA
Especialização na Clinico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei,!"o. '"

Atende; pela ":an�õ. �o Hospitol de Caridade

Consultas à tarde dos 14 às 18 horas, em
Consultório instalado à Ruo Ten. Stlvetrc 15
Edifício Parthenon.

� crmaco pela Escoll:. d

Mediclna e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do , "Reveillon" no Lira T.e. com Dalva de Andrade, •, o Lira T. cf, oferecera aos associados córdc do PSD e. UDN e o segundo, da ala l1li

, um elegante baile de gala r-neveíncn''): populista. Vamos aguardar o positivo ..
JII

II1II no 31, com a destacada cantora da Radio Em sociedade tudo se sabe. ,
JII Nacional, Dalva de Andrade. exclusiva .

_1_/__ ,.. das gravações "O�eon". comenta-se que Padre Br.aun, cida�ão Florian�poli-
l1li seu esposo, sr. Jose Ribamar, é o ramoso t�no e Catan?ense '. Esta s�ndo provtdcn- ,
JII pianista, "dono' das noites cariocas. As cudc o expecüente a respeito para a Cã-,, mesas para esta festa, são adquiridas nn mara Municipal e- Assembléia LegiSlativa.,, Relojoaria MUII�/_/_

.

A graciosa An:l��Callado,. r�cep. ,, Circula na nossa Cidade o simpat!co tonou festejando "ntver" na restdêr

, casal João Car�os r.rerieter Pranta. da s�- de seus pais ::.r·€ Sra e-coressor Lrdíc <LU-'
II1II credade de crrcrume .,- passando as res- cy) Calado. Os cumprimentos de "Radar'JII tas de fim de ano na restdcncta do Sr e na Sociedade".

,, era Osvaldo Hulse.
. --:--1-,-

, -1-/- Antecipo minhas felicitações a gentil'
, neil":'°S�.:�r���.I:se���a;:� ��a ;:�:ed�r;�= �:�� ������ã�ase�il�'�lÍ�e�:�Chl, que teste-,
, nhos Elegantes da Cidade em beneficio _1_,'_ ..

da Casa do Pequeno Jornaleiro - como.a Ontem, n� Tribunal de Contas, acon-., de Material Escolal�_ _ pre!��:�l: el����o :e:�:it�r:sir;:i��:t�v�ce;.',
O Sr. Amilcar C�'uz Lima. assun- son Heitor Stoetera._u. Presidente e o MI-', compromisso com a- srta. Heloisa Helena metro Nereu Correa, eleito Vice-Presl II1II

, .Gan�olo de Carvalho e lhe presenteou \ dente. JII

,
bonito anel com bl-nhantes. _1_, _ ,

.. CirCUlO:' n��-d;'::. " En�{>I1i1ei:.o fest�o�r���:��.", ��i�\aC��sop./������:.'

.. cr. Delmàr Mlchels, l·adlcado na etc primentos do Colunista.' •
de Pôno Aregre c uv ....,, ...... "".<1 f;lse Hof· _1_/_ •.. Iomann, a bonita pernruubucnnn, que nos Recebi cartão de Boas Festas, d-

II(o vts.tou.. Miss Santa Catarina . Neusa Carmem FOI'· JII
• -/- - rrughieri. ,'� No Querencia, o Colunista marcou --.1-.-
• 'B"nU."jgaont'�'R·U"OhmLoOb'O·'.Sfil de nOivoS',La.uro a-sotrée': Infantil do Clube da ( ..
]II1II Una aconteceu movlmentadissima� com �, -1-, - e�������iÇ:�n��le���b��sCI:b:ogelo�e �.•.. Sr. g�:�i��O a;re7::�, �����c����nt�oq�:r�
II vâo, terá o SEU nome indicado para di

gosto, foi re�lizada uma elegante e rncvt- •
JII

.

mentada som:\�/�atal. •, �ar�c��:�a cadeira na cantara Federal, por

Hoje, acontecera· o sorteio do "ser"�. -1-, - r: Vale Um Milhão" - Sou candida-ã
, O S1'. João B. BeJine, noivou com a III'

•
srta. Oldane� ���,i�la 24 �.P. _1_, _ ,

acon�e::���t�aA�i�a�:r�� ����:ii:!: eSH .., Comenta-se que o. Sr. Charles Edgard
_1_/_ .., �O���n��e�' °a �:��ld:�O ��:���d�e��� Rádio "�anta Catarina", nova emis •.. ral, no lugar do saudoso Senadur Fran-

����r�udea;eald�c�net;.c�r���taC�I�:���;. dl,, �J�o !�ia��t��o�oSI\����,�a�t�I:�;lt�ir��I:� _1_, _ ,
---��--�,�-�-----���.

Hospital da. cambôe - Da
Haternidade Clara aas-
buum - Da Materllldade
Mãe-Pobre.
Especlalidade: DOENÇAS

) ,E �ENHORAS _ PARTe.
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade(UNICA SANTA CATARIi4â

Ciinici'l Geral
f)Qen\fj� NSP/O�il5 e Memais -

A .igustíu -, Complexos - Ataques _ Manias
Problemático Afetiva c sexual.

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia
Insuln.aternpla - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátma.v-;

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSlt: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15.as 18 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) t- Fone 37-53

�-·--(ÂNCER E DOENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

carmeta Dutra, pela
nhã.

Reslríêncía: astevee
mcr, 52 - Tel.: 2235

CAfEWdIO, NnO.

CHE �!�'O!

Dr. Can:í�·io do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma"jstra�o aposentado.
AàvQ::-acia em Geral

esc. e nes.: Rua 8aldVllha
MarlDllo, 2 - apt.o 301

(esquina J.)fi.o "j�I.o\
Assistente do Faculdade de Medicino e

Universidade de Porcnó
LIXAMENTOS DA PELE - QEPILAÇõES

CONSULTAR;:�['6'�r�gp�é�s DE JANEIRO

PARTlCIPAÇAO
HURI GOMES MENDONÇÁ

.
HEDI ROSA MENDONÇARuo Trajano, 29 - 1.0 andor

nR. SAMUl::L FONSE�
�IRURGIÃO-DENT)STA

Preparo de cavidades. pela alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. \NHITE

Kadiologia Dentória
CIRURGI;, E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultário: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

�a andor _ Fone 2225
Exc:lusivamente com horas marcada,

Participam o nascimento de seu filho FERNAN
DO, dia 15 de dezembro, na Maternidade Dr. Cor.

�.,-I"",II<.ro,,_.·"

D,a. �VA II. S,
BICHLF.1I
fvlElJICA

('LINlCA DE CRI.4NCAS
E CR1ANÇ.�S

Atp.nde dlárlampnte:
Das 14.00 às lR.OO l"IO\'a�
"::ol\!iultór::-· Rua Ce).
1"p.��l·a remaro. 1553

- E"trelt.o _

DR. LAURe DAURA
Cl:nica Geral
--MEDICO _

Especl(lll�'a em nloléstla de Senhoras e vIas un·
nR-ialj. Curo. r&dl"'.al das JnJeacç:ões agudas e crõ·
nlc"�. do "IJa rê;'he. Q"enito·urinário e,m ambos os
oexo;;. DOf'nr;8.t do apal·elho Dlgesttvo e do siste·
ma nerVOlJ:3.

Horún,J: d:l.5 10 ir. 11,SJ horas e das 14,31) !'!.3t7,oo
horas. - COllsllltório: Rua Saldanha Marinho, 2
1'.0 and" ... (esq. da Rua ':oáo P�nt.J) _ Fone: 3246
Rpsidcncia: Rua Lacerdà Coutinho, n.O 13. (Chá·
r;ara ,da Espar.}la) - FonE': 3248.

Dia � 3 J • - Domingo - Baile de Gola
"REVELlON"

,

IMPORTANTE
".Curso Preparaiório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ-GINASIAL" IIOL.A MAIS PE"FE1TA. DO II'WSIL

Dr, Wal�;;'-Z�et
Garcia

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PMA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenO$ processos pcda-

Agressão a Cuba
HAVANA - 23 - AP .

O primeiro ministro" Fidel
Castr.o prpmeteu hoje qUê
Cuba apresentará provas
de uma agressã,o em pers
pectiva cçmtra êste pais,
na próxima conferência de
chanceleres americanos,
marcada para o· próximo
dia 22 de janeiro, em Pun
ta deI Este, Uruguai. Cas
tro disse que estão sendo
treinad2.s tropas para que
invaj:lam esta ilha, enquan-
to a conferencia estiver
sendo realizada e acres-
cent'JU que OS Estados
Unidos não podem conde
na!" esta nação quando
"estão infiltrando sabota
dores aqui". Castro prome
teu

_ que os atacantes serao
aniquilados "sem possibili
dades de salvação". Fldel

Cas�ro dirigiu. a. palavra a

mais de cem mil pessõa�,
reunidas na Praça da Re

publica, onde fica o obe
lisco do apóstolo Jos� Mar

ti, para celebrar o fim da
campanha que, segundo
afirma o governo, erradi
cou o a?alfabetismo da
ilha.

I)'pl!,;mao." Pel'!. Faculdach
NW'Jnal ete Medicina aa

I.miver8idad� do B"Ia.�1J.
Í'�x h.ter:1O por concur:;o da
�1atelnjdade·Esc.Jla. (S!rv!-
.;u un "'1"01. Uf!tavlO 1'Iov'

Uf!:(UeS LIma!. I!:lllll1.l:l"uv
au ;::,t:r"'lço ne Clrurgu. u"

"j "spltal l.A.1-' E.T.G. 0.0 !tIU
c1� J:lc1elrQ. Mtl.11cO do !:tO,,'

pltaJ ae Ca"ldade (! QI_
Matern1da{1e Dr. CarlOS

I..;orl"e&.

PARTOS _ OP�RAÇOI'l":)
UOENÇi\S üF. JENHORAS
- F4.R.TO ')Ef.l DOli: p�lO
métc:::o pstcD'i}rofilat1co

����UIJtg:I�: d��a ���� l"r: �
:ü.(ltl ho�:..s, «"nd... .. ...on. ..-:
hora.'i rr:area�<l.s. 1'eletor..6

-

3025 - Resld:5nclo.: flua
Genp.ral BIt,tenl':!c::J�t D. 101

o Grupo dos senhoras "São Vicente de Paulo",
que teve início em março de 1961, realizando reu·

niães semanais no Salôo PoroquiQI São Luiz, reall·
zou no dia nove de novembro mais uma de suas reu

niôes, festejando na ocasião o aniversário de um

dos. membros do grupo, Dona Alba Amaral, sendo·
,lhe oferecido um presente pelo mesmo, enquanto
que o aniversariante ofereceu I 00 grupo umQ festi-
nha.

•

Após o mesma, fez·se a eleiçôo do nova Dire·
toria do grupo, ficando assim constituida: Presiden
te de Honro - Dono Célio Unhares; Presidente __

Nair Gévaerd; Vice·Presidente __:_ Vivaldo Dutra;
l° Secretória - Apolônio Luz; 20 Secretário _

Zilma Cardoso; 1° Tesoureiro - Alaíde Silva; 2Q
Tesoureiro - Dulcineia Schutz.

Fez o grupo o entrego perante módico pago·
menta de dois enxovaizinhos ·de nenê Elo outras rou·

pos o pessoas necessitados, atraves do Plantôo do
Serviço Sccial, localizado também na Paróquia 560
Luiz.

Nair Gevaerd,' President·e

gôgicas.
- Equipado com máquinas novas.

Dirig-ido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�

antig:at: �:aM;i:�r�:; � ��ao�d;r.FulyiO Aducci,

ESTREITO Florianópoli,

Si VOCê, Chef-e de famílkJ
pensa nos presen'e.; poro I) natal ENTÃO
Um presente que nõo quebre,' nê.o desvaloriza,
nõo estraga
Ur,l presenloe Q1'e c,.,do dia vú1e mais:

U,y, LOTe Dr 'TER!'I.CNO
Um Nesentc,aue pode vir CJ SPr a garantia do
�eu futuro
- l'ntroda openCJS 10% _ rest, 60 mêses

Infolmações. diàrillmen,"e; na

Avcnido do Jardi,., Atlântico,
com a sr. Luiz Sc:hwcidson.

IMPORTANTE:, CONSTRU(ÕES
14 de dezembro de 1961

IRMAND.ADE DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Waldu'ar Vieira, Prefeito Muni,ipalAs pC!ssoa!:o que pndem obte, .empréstimo da.�
Autarquias ou Cajxo Econômico, leroo fm:ili.
dades de obter, mediante pr4vio cambinaçõo,
prontame!"'te, o títudo de propnedade definô
tivo. afim 1e r��rem jni<..ior.a construcõo

.. tA ............. _·,

DECRETO N° 78

o Prefeito Municipal de Florianópolis, no usso
de sues atribuições,

DECRETA:

De ordem do Exmo I rmôo Provedor desta I r
mandade, tenho o honra de convidar aos dignís5i
mos Irmãos e Irn-,ãs poro, no próximo 2° feira, d:G �-----�

�o de Janeiro de 1962, tomarem porte no comunhõo
geral e, em seguido, às 8 horas, aSSistirem na igre
ja do Menino Deus à Santa Missa solene, em co

m.emoroçôo do 1970 aniversário de fundação de
,nosso veneravel I rmondade. Esta solenidade seró a·

brilhantada pelo Côro .Santo Cecilia da Catedrúl
Metropolitana.

S. Excio. RevemO Dom Felício da Cllnho Vos.
concellos, MO Arcebispo Coadjutor de Florianàpo
lis, assistirá do trôno o Santa Missa, e 00 Evange!ho
foró o sermão alusivo o esta tràdicionál comemoro-_

çoo festivo
Consi.stário em Florio,lópolis', 27 de

de ...1961. .

.

.

.

Orioll·"�.,.Platt-, �V�\JIIIU d\.)'C.,_Lill� ..

I
I
I
I

!
I

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

Art. 1° - Fico estabelecido os seguintes itinc
rórios para os linhos abaixas relacionadas:

UNHA ESCOLA: - O. mesmo itinerário do
Linho Balneário, até o ponto final, segUido pela ruo
Max. Schromm, até o diviso dêste município com
São José, onde foz o ponto final.
LINHA LOTAÇÃO:

IDA _( Cais Freder:co Rolo, Praça XV de N_)o
vcmbro, rua COriselh<eiro Mafra, rua Deodoro, rua
Feli�e Schmidt,o rua Duarte Schutel, Alameda Ad,;.! ..

{o 1(on08r, I"pnte Hercilio Luz, ruo Dr, Fulvio Aduc-

�;v��14ô �:u:,e��� �:or;�h;�I�;:����s oAÉ���ía r��
,/ .c:P.��7�i·i.s;��·d ,Moril'ih7iiW· I.

t: "i,

Dr. Kéiio k'eixo!o

Advoyado
R,p..v!.<!énc!a _ Alam("ja
I\d "tll Konder. 27 _ Cll.lxll.

"�,l\�",106 tel�rv1l"c 24�2.

����t�j�37 -:-. l.�l:n:::I::
Sala i�"" j

��;�.i..;� ".:,�!�i',i.:

[K.EN�A� DE 6ENTIORl'13

PARTOS - CIR\.-"RGlA
CLtNICA GEE.41

07ll1.as curtas -

Eletro·cQo.guluCáo
ConslIltório: --Run Vlr-tfll
Mril"t�les. 24 _ da.'; 4 as 6 hs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para fazer mais doce o seu lar...

açúcar IIMOVO
A pureza c 11 alia qualidudc .do A<:ú�'ar T,\�IQY�
fazem doces C bolos uuuto mars gOl;IO�Og

c\'PE!UMENH ESa k:EliA COM ACUCAR TAMOY'l

.

J

IlIlt'I,�Il,\S UE I HtII\,,: Wt'I.�'\UO !'I'\I.I.\'\Ol,

200 gr. de fubá: 100 g:r. (1..: Açúcar TA\tQYO;

] ôvo ; raspas de um lim-o; 100 gr. de

manteiva e 1 pitadinha de erva doce. Misture

tudo e amas-c bem. l-uca pf'lJu\'no� bolinhos,
coloque. em lôrma untada. Pincelar com gema
de ÔI'O. Leve a ramo moderado até dourar

POUCO. POUCO ADOÇA MUITO

p,,�"t, iORGAl:lI d' R,�",d", P,ullst' S. I. - ln ."os na rel:"c" de acocar

Rua Formosa, 367 - 18,0 a.ndar _ São t==>av1e
Repr.: SOCo AÇUCARE:IRA CATARINENSE LIDA. - rcua

cone. Mafra, 23 _ Te!. 3717 - End. 'reregrancor c-.

"AÇCAREIRA" _ caixa Postal, 371 - Plcrianópoliz.

JACARTA, 23 (FP) - O

presidente Sukarno, da 1n

donesía, pediu, ontem, 'as
mães indonesias, que en

viem seus filhos e filhas

às escolas e centros de pre

paração militar: "Se não

dramàticoae--Sukarno:
para a guerra

tiverdes filhos, ide vós não serra facil, porque "há do fala de sua decisão de

pantanus e além disso é reconquistar a Nova outné

possível que não nos seja Ocidental.

possível vos dar vossa ra- E,O,:,.,.to�em,bd""POl�C���:�:�cão díerra de arroz". Acres- ..... .,

centou que a Indonesia beram ordem de estar ater

"não está ulelando" quan- ta e prestes a qualquer sa-

Ipêlo
Filhos

mesmas".
Sukarno lançou o mes

mo apelo aos partidos po
líticos .e organizações civis
do país, advertindo ao po
vo que a libertação de Irian

crtücío.
A tensão reinante come

çou a traduzir-se no arma

zenamento de produtos ali

mentícios em certas re

giões,cartazes no dia
-CENTRO -

Cine 3M JOSE
-BAiJRDS
Cine GL R!A

FO!'i:E: 6252

FONE: 3636

OS 3 e S' horas às nsa

Massimo Girotti - Françoise Amoul Mike Níchols _ Anna Brazzou - em

)
jem- .

C!\,\JA DE OAPIM
ASFALTO

Censura até 18 ano=

(Cr-ns.: ate 18 anos)

Cine RIU
Cine Il\IPÉRIO

(ESTREITO) . Fone 6252
as 5 e 8hs

as 8 % 11"'.

Hans Hoit - em

Mik:e Nicho!s - Anna Brazzou - em

O PARAISO ROUBADO

_ AgfoCol9r -
Censura atê 5 anos

CAi\IA DE C.4.PllIo1 WALI· PIJ8LfCIDAOf
TE:'. 24-13

Rtt! fernan�o Mach2�O, 6Censura: - até 18 anos.

Cine RAJÁ (S. José)Cine ROXY
FONE: 34036 As 8 us. L O TE Sas hs8.

Edmond O' Brien - Mona Preeman VENDE-SE LOTES A

LQNGO ,P-RAZO SEM .TU

Rt'lS.
TRA1'AR. RUA FELIPE

'SCT-H,1JD1' :21 -' 1.0 Andnr,

tos premias, no valôr de
vinte mil cruzeiros (cr$
20.000,OOJ cada um:

h) - Os 2 (dois) tercei

ros premias, no valôr.. de

�_nqu(. t� mil cruzeiros

(cr$ 511 .....UO,00), cada um:

c) - 2 (dois) segundos
prêmios," no valôr de cem

mil cruzeiros (cr$
100.000,00) cada um:

d} - O primeiro prêmio,
no valôr de um milhão de
c'ruzeiros tcrs l.000.000,001;
3.° - Os sorteios serão

ptocedldos com a utilização
de fi (seis) esferas armila

cas, contendo cada urna.

botas numeradas, de O a 9;
4.0 - A ordem do sorteio

de cada número, será feitâ
da direita para a esquerda
ou seja do número repre
sentativo da umdade para-

�
o da centena de milhar,

6d5 o
_ Retiradas as seis "'

bolas 16l, que consttnurão

nos numeres sorteados e

fcitas as devidas verifica

ccea, as mesmas retornarão
as respectivas esferas ar-

míladas;
,

6° - No ser teto de qual- ,

quer prémio, verrncancro

se a hipótese da constitui

cão de um .núrnero que

coi-responde a certificado

não distr-ibuído, as bolas
'; eto-narão ,as esferas

����:rum�;�I 5t b� I·�--·-'

�"�=:�::���[J I]' :�f::�i��
COM DISTRIBUiÇÃO DE BONBONS E S\)OTEIO DE mídb, 21 - Fone 31.l.5 _

I-'I-{i:MIOS PARA MENINOS E MENINAS Nest.a,
--------------- -

COMUNICAÇAO DA CO
MI�SAO ESPECIAL "SEU
TALhO VALE UM MILHAO>

Nâo concorrerão ao 4.°

sorteio da sene "D", do
Plano Seu 'rateo Vale Um

Milhão, a realizar-se d.u

28 de dezembro de 1961.

a) - Por não terem �Í-

do dtstributdos:
013.727 a 014.000
137.666 a 137.679
137.946

137.993 a 137.996
31!:l.351 a 319.352
326.147
36::1.301 a 363.345
363.479 -a 363.480
384.001 a 384.100
384.164 a 384.500
531.827 a 532.000
606.254 a 607.000
637.745( a 637.747

647.361 a 618.000
691.001 a 692'.000
722.901 a 722.971
741.001 a 742.000
759.635 a 760.000
811.001 a 812.000

840.!l22 a 840.!h16
907.775 a 908_000
923.001 a 924.000
957.650 a 958.000
976.992 a

931.725 a 032.000
DUS.aOl a 999.000
Qllan�ldade de certifi

cados 8.'657.

FlorianópoJls, 26 de de
zembro de 1961.

PCRTAlUA N _o 4
A ccmíssão Especial de

soneto, do Plano de Pisca

lízaçêo "Seu Talão vaie
Um Milhão", usando das
atribuições que lhe são con

feridas por rórca dos dis
positivos contidos no de
creto 1.069, de 18 de no

. vembro de 1.o5!),
RESOLVE,

1.0) _ O sorteio. relati
vo ao 2.° semestre de 1961,
da sérte D, será realizado
no dia 28 de dezembro, com
Início às 20 horas 'no 'rec
tro mverc êe Carvalho, ce

Jo'lorlanópoiltJ:
2,0, _ Serão sorteados

10 (dez) números, que cor

responderão aos U) UIC}

pI'fln€lros prêmios, eocce
cenco- a seguinte ordem:

aJ - Os 5 (cinco) quar-

aã

dístríbuldo;
7° - Em nenhuma htpo

tese, um único certificado
dará direito a percepção
de maIs de um premio, sen
do que um premio excluirá
o direito a percepção do
do prêmio menor;
ao _ Ocorrendo a hipote

sede ser premiado um cer

tiílcado qualquer e que este
mesmo cccuncedo seja
premiado novamente, será
adjudicado a êle o prêmio
maior;

9,) - Verificando-se a

hipótese apresentada no i
tem anterior, não será rea

lizado novo sorteio, deven
do o prêmio ser adjudica-

do ao certificado imediata

mente superior ao desclas

sificado;
10° - A medida que fo

rem sido apurados os di

versos certificados premia
dos, deverá ser feita ata,
que será assinada pelos
membros componentes da

da Comissão de Sorteio,
presentes;
11° - As dúvidas que

porventura surgirem, na

hora dos sorteies e não pu
rerem

'

ser solucíonadas,
tendo em vista o decreto
].069 de 18 de novembro de

1959, as resoluções baixadas

pela presente portaria, se

rão resolvidas de pronto,
pela Comissão de Sorteio,

RAULINO ROSA

Presidente da Comissão

VIALDF,MAR DA COSTA
Secretario da Comissão

GaSTA DE CHE? I
ENT�O PEC� c�rÉ ZII' I

(A S A
COMPR0 ou ALPGO

t.:NIA, FAVOR MARCAR
ENTREVISTA PELO TE
LEFONE N.O :'\617

FOGÕES WALLlG

"VISÃO DO FUTURO"

DESDE

c.s

1.800,00
MENSAIS

CAMPANHA ESPECIAL D.E FIM-OE-ANO "HELlOGÁS"
EM CONDiÇÕES EXCEPCIONAiS DE PAGAMENTO

FÓI Heuogas que resolveu, o problema de gás liquefeito de petróleo para o Estado de Santa Catarina,
construindo a gigantesca termina! em ltajai, para recebimento do combusuve! por via manurna.

SE QUISER BOM SERViÇO MESMO, DIRIJA-SE À

, •••••• , , ,. ,1>, •• 11 JI '" li li J'. li " ... -liI> • �� ••••••• CO ••••••••• " ••••••••
"o

,

-

- ," • ,"': '''''�
, ,

'

2" Lo "-.<""J '1� � - � :'t"_"
'

- -,;,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R........_....
o brasileiro Manoel dos Santos 2. esportista
Ml!ndial C.o AnonO[ANlYÕ--RbjjRIGÜÊS�-jic�;:,:;:
.. RIO,26 'V.A.l - Jor- gar figurou o atleta sovfé- Japâo, ondec.trtuntou cm: �eonato;' Uff�.� necessidade]' III :��r�::��C�:OC0����:r�� ��� :al:c�!:U:�n:��: :�:e:l::I���:��S a��nd��a ft� �:. � � tg �

, Londres, dando conta que .atto em altura, com 2.25 rés de &ado o mundo. • Eis as declaracões cate- a respeito do campeonato uha do- c-pt-antes do A- na cetezorte de titulares,

: �:������:e,�:�l�i�_ �:�f:;::���::��Co ;�: ,,�;�=an;,",:���:n�;.�J �:�:� R�:,i���f::��: ;::; v.:e:::._" r eaIrnento :;::;a��;�q�:,:Z��:,� �:2��a;�;t���:'�:;::;:,:��
li tícípaçâu de 46 jornecetes Europa até setembro últí- WIlma Rudolpr. denomina-' dtrecãc - técnica do Inter- de uma feliz mtctat.va nos do por V.S .. por 4x3? dido pelo América, que o foi liquido e rnsonsrnaver.

• �:�ec!���:��os'�m ne����t :��o;:eant��ne;��be!:ce�aça� �:I 1�e'�:�e�:n n��r:'�:Cl���" �e���:n:.!Q :�·�O d�Ol�������; :����n�:t:�p��tes d��a�:= R. Antes de mais nada. :ee�r�,��cel�)��b��O� ��;!� o :qOU;��� C:'�;�Pl;��l àm�nl�::��, brasileiro Manuel dos San- çiío pera-os" 100 metros renUi':adO" em 1[J60, age a� ro Gilberto Nahas: dia "A VERDADE", P9is quero aproveitar a opor- preendeu. pois atuou pés-
_ tos em segunde lugar em estilo nvre. Manuel dos sQrnent�, obteve a ul1dêcl-' além de esí.lmujar ar. Inu- tuntdade para, em nome R. Com respeito a vttó- simamenLc.a ponto de !l-

• :: :�;�.U��l "�'IJ��t���tl��� S:��::' ;��::ra�� !�:�!ar.n� ma çOlocaç�tO.
.

_
R. Qual a sua ímpressãc �1:���t;�U�: ;��':�a��::ol�� ��7 I:t�'::��i�:n�.�:C�el���� �=d�letc���o: d��:;.rsá���:� f:l�as ed��Src�o)gad::���p:I��:�...._ .....__- - ...... -- ...�- -- ...--__ ..- V3. U. .'� contribui decisivamente, pu tendo-o pelo titulo alcan- quanto o resultado foi jus do debacle. ao passo que

ATIVIDADES D,A F.C.D.U. EM 1961 Do 'Relatório Apres'entado Pelo 'Es ��l °d:e�:���t�nt�e�:la��� �:�oé :�������:Oth�: �:r�: :�aI7t�0 a�ei����t� d��v��: ��e���:�� e�:'������h��'���
portisfa Waldir Mafra, Diretor d o Departamento Técnico da Entidade �:�:�I�:et�:a N��S:r��c�= �:;c:�a'd;:��Z��d�e;;(�ue�a ��:��:. dnA�!�ti�h;o���:= ��n��,m�����i�h�V��lt��o�o�

J6go: - Medicino x Direito Doto: - 26-4-61
Doto: - 11�4-1961 Local: - Quadro da Faculdade de Direito
Local: - Quadro do Faculdade de Direito Árbitros: - Aimory Laus e Osní Borboto
Arbitras: - Osnl Borboto e Ivo de Castro Fo- Resultado: - Formodonto 2 x O

rias. Parciais: - 16 x 14 -- 15 x 10, P. Quais na sua. opinião,
Equipes' - Farmodonto: Louro, Maneca, Be1- as cífículdndes por que

fi r, Gidon, Luiz Caries, Lucas, Morelli, Ademor.
Filosofia: Nazareno, Cláudio, Paulino,

Aires, Lino, Mossimann.
Jogo: - Direito x Formodonto
Data: - 27-4-1961
Local: - Quadra da Faculdade de Direito

_
Arbitras: - Osni Borboto e Joõo Carlos Dente

lewicz
Resultado: - Formodonto 1 x I I

Porctcls: - 15 x 6 - (l x 15 - 15 x 14
Equipes. - Fanl,odonlo. Moneca, Delfil, Luiz

Carlos, Rc·lf, LUCGs, Ademor, Morelli, Gidon, Louro
�ireit(l. Pedrinho, Nilo, Morcélio, Df,lfin,

NotoH, Waltpr.

47 ANOS DE LABUTA CONSTANn
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Resultado: - Medicino 2 x 1
Parciais: - 15 x 8 -]. x 15 -.15 x 4

Equipes: - Medicina: Roberto, Saulo, Edgard,
Rene, Vcsqcea. Kfcuss, Borini.

Direito Pedrinho, lvens, Delftn, Lacerda.
Cortes, Notali, Norberto, Walter, Marcllio.

J600: - Medicino x Ciências Econôrnfcos
Dctc: _ 13�41961
Local: - Ouodrc do Faculdade de Direito
Arbrl ros. Ivo de Castro Farias e Orlando

Pessi.
Resultado - M lii:ina W x O
tquipes - MecliCinu: - Saulo, Roberto, Ede"

gar, Alberto, Odilon, Ivo.

Jogo: - Clencias Econômicas )( Filosofia
Data: - 17-4-1961.
Local. - Quadra da Faculdade de Direito
Árbitros: - Ney Walmor Hubner e Ivo de Cas-

tro Farias
Resultado: - Filosofia 2 x 1
Parciais: - 14 x 16 - 15 x 12 - 15 x 13
Equipes: - Filosofia: Nazareno, Cláudio, Mos-

Aires, Morcilio, Paulino, Walmor, Uno.
,

C. Econômico: Soncini, Davi, Jockson,
Domi, Aimory, Marcia.

Jôgo: - Direito x Filosofia
Dota: - 18-4-1961
Local: - Quadra da Faculdade de Direito
Árbitros: - Lucas Wlgger e Zenon Korenows-

Resultado: - Filosofia 2 x 1
Parciais; - 8 x 15 - 15 x 7 - 15 � 9
Equipes: - Filosofia: Nazareno, Cládio, Mos-

simann, L�i��i�i:re�il:,a�!��;n���t��ens, MordHo,
Natali, Lacerda, Dalfin.

Jogo: - Medicina x Formodonto
Dota: - 19-4-1961
Local: - Quadro da Faculdade de Direito
Arbitras: - Osni Borboto e João Carlos Da-

nielewicz
Resultado: - Farmodonto 2 x O
Porciai,,: - 16 x 14 - 15 x 13

Equipes: - Farmodonto: Moneco, MOfelli,
Gidon, Ademo.r, Louro, Lucas, Delfir.

Medicina: Saulo, Borini, Klaus, Rene, Ro
berto, Ivanir, I::dgar.

,

Jôgo: - Filosofia x Medicina
Doto: - 20·4-1961
Local: - Quad"�a da Faculdade de Direito
Arbitras: - Ney Walmor Hubner e Joõo Cor·

los Donielewicz
R<esultado: - Medicina 2 xl
Parciais: - 10 x 15 - 15 x 9
Equipes: - Medicina:��ulo, Rene, Claus, Os.

woldo, RQberto, Boríni.
Filosofia: Nazareno, Cláudio, Walmor,

Aires, Mosimann, Lino, Paulino.

Jôgo: - Ciências Econômicas x Farmodonto
Data: - 24-4-1961
Local: - Ou('d�o da Faculdade de Direito
Arbitras: Osnj Borboto e João·Carlos Daniela-

wicz

����i�·�Ct.:!� 5m��o� 1� � � 1
Equipes: - Farmodonto: Luiz Carlos, Giaon,

Ademar, Mor'elli, Lucas, Salfir, MonetQ, Rolf.
'

C. Econ,"·f"'ic,·c;· Mercio, David, 'z, MOld-
r; 00 Paulo. '

Jogc: - Ciências Eccnômiccs x Direito
Doto: - 2.8-4-·í961 \
Local: - Quadro do Faculdade de Direito
Árbitros: João Caries Donielawlcz-e Ney Wal-

mor Hubner
Resultado: - Ciéncios Economkos 2 x 1
Parciais: - 15 x 13 - 14 x 16 - 15 x 9
Equij;'.es: C. Econômicas: Amory. Luiz Carlos

Marreco, Davi, Nelson, Carlos Luiz, Sodi.

Sidney, O����i,to�::t����h�a��1i�enriqUe, Marcilio,

Classificaçõo por pontos perdidos

l°) Lugar - Campeõ - Farmodonto,
O pp.

2°) Lugar - Vic'e-campeã - Medicina com
2 pp.

'

3°) Lugar - Filosofia, com 4 pp.

�:; t�g�; = �ji�e����sc;�c�ô;��as, com 6 pp.

A diretoria da Associa
ção dos Cronistas, Espor
tivos de Santa Catarina,
que vai tomar posse no pró
xlmo dia 4. conta com mui
ta vontade de j,rnbalhar e

com algul1s planos a exeCll

tal'. En�re êles, destaca
mos a criação do Depal'ta
menta de Publicidade que
terá a Incumbência de di

vulgar o.s atos e fatos ofi
ciais ela entidade çic ela,,·

o (1r. Aldo Belarmino da
Silva ao tEC>l" conhechnento
de que seria um dos can

didatos n vice prcsldencia
do clube aldista afirmou
a reportpgem que não a
ceifará a sua indicação
pois quando presidente do
Martlnelli experimentou
grandes (íissabOl"es e

\
não

deseja em hipótese alguma
voltar a ser candidato em

qualquer agremiação, em

bora seja uma honra.

se.

AS' '����'�stas que a dire
toria do Clube Atlético

Ouarany, da capital, ha
via recebido do lloresta de

Pomerode, Guarany de La

ges de União de Thnbó, <;0
mente serão definidas em

1002 já que até O fim do
ano o clube bugrino se

manterá Inativo.

o Tribunal de Justiça
Desportiva de Santa Cata
rina somente voltará a se

reunir no próXimo dia 28
de dezembro. NE!4ita .oportu
nidade ê bem provável que
O médio Marréeo, tenha o

seu pedido atendido de
:revisão do processo que o

eliminou para o futebol.
Caso isso venha. a se veri
ficar Marréco,se rã o seu

próprio defensor no T.J.D.
estando mesmo esperançoso
de con�eguir a- comutação
da pena, pclo menos trans

�Ql"l._�:��:e;m s�spensii.o:
::���'" ;';_', ',41

O dr. Aldo Belarmino da

Silva, figura das mais ca

nhecld:ls dos esportes na

capital do Estado, está sen

do grand�ll1l}l1te çotado pa
ra .. ocupar (I ca"go de 'vice

presldgrltc do Clube de �e
,,�:ga,tas _ :do AI1P. Lm':.... .,p. \ "

de, merecendo, por Isto, j

apolo de todos os desporus
tas.

passam os organizadores
do certame, bem como as

direções dos clubes paruct
uantesr

R. No que tange ao pri
meiro, acho que a maior
diffculdade diz respeito as

arbitragens, porquanto num

eertamú difícil ,torna-.�e
Impl'csclndlvC'1 o ('onel1l'so
de bom nrbltrO.�. Quanto
às dHlcl.idndcs dos t'ltlhes
creio que o fator transpor
te representa o malar pn

trave, parquanto, situando
se o campo do América no

Bairro 'A verdade'. ter-3e
<'a obrlgarorlamente de ut.1
li ..ar-se dos onibus que h
zem a linha de Barreiros,
ou então fretar uma con

dução especial, o que ê
dispendioso.

P. Que acha da. campa-

'i � â
LlI

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

p. O Internacional F.C.,

do i.ma grande partida,
bem coadjuvado por pau'I
nho e tesoura, razão pela
qual o trIunfo alcançado

ram excelentemente, isto pela qual espero que
isto mesmo meus enetaso medre paulalno reauaan
[á foram chamados ares

ponsabütdade. razão I'('I:-t

A diretoria do gtguetren
se vem de adotar Idéntlca
medida. que a do Aval, con
cedendo ferias aos seus ío
gadores até o próximo dia
2 -te janeiro.

o apLtaclor Osni Marco-
Uno Pedra 'que dlrlg:iu o

preliQ I:'.cidentado entre A
mérica e OJimpico, travado
em Blumenau, oportunlda
de em que o jogo Cal S1I5-

pe!lso aos 27 minutos da

etapa Cinai, declarou em

sumula que suspendeu n

pa·. tida em virtude das for
tes chuvas que desabaraJ:l
sõbre a cidade. Acontere
porém que todos sabem
que naqu�la mesma opor
tunidade isto é aos 27 mI

nutos, todos os atletas 122)

Flashs dã-Reun:ão F.C.F. _:::_ Marcilio
- Melropol
Conforme divulgou a im e tera por local esta Cll.pl-

prensa durante toda a se- ta), na noite de 24 de j�_
mana, estiveram reunidos

ri, sede da Federação Ca
tarlnense os Presidentes
do Marclllo Dias e do Me

tropol, para na. presença
do Presidente da entidade

. promoverem o sorteio que
apontaria o primeiro local
da disputa pelo cctro má
ximo.

neiro, Q.uarta-felra.

Outro assunto de suma

importância foi ventilado
ao caso das arbitragen5.
Notava-se que havia movi�
menta por parte da Fede
ração em· trazer apitado
res de outros Estados para
clirigi:-em as pa:'tidas. Con
tudo. prestigiando uma vez

mais os apitadores do Es
taria e�_tarinf'm;e; o MeLro
paI :;:e pos naquela dl'li

beração, lavrando, assim,
mais um grande tento.

Antes de ser iniciado o

sorteio, usou da palavra o

sr. Dite Freitns, patrono
doclube crlciumcnse, que,
llUlll gesto altamenle des
portivo e dos mais signi.
flcatlvos, deixou que .o. Prc- POl' sua vez, o rcpresen
sldente do Marcilio Dias, tantc ciD Marcilio Dias CO'1
sr. Israel José Tedel, esco- eordou com apropos�a do
Ihesse o primeiro local das sr. Dite Freitas ficando as
-dIsputas,

_
apontandO, então,

' sentado que os arbitras Sf'
essa uutorldade marclllsl_Ol, n-t() mesmo de Santa Cab,
a cIdado de Criclullla, es- rina mas sômenLe sc'I"f!o
tádlo "Euvaldo Lodl", para conhecici.os momentos an-
o prImeiro embate. tes dos jogos.

NoLe-se que a Federação
, l.bal�l1,'e�se de Flllebol
havia designado a data de
7 de janeiro para a 'pri
meira pa.rUda. Porém. de
comum acôrdo a prlmeil"J.
partida sómente será rea
lizada no dia '14.

Com o representante do
clube de Itajaí escolhEC>!1no
o local d!l primeira par
tida, consequentemente ;)

segundo match será. rea�

IIzado em Itaj ai, no dia :n,
SI! houvc- um empntc e

uma vitõr!n ou dois letn_

pates, haverá unta outra

peleja que s�r{l -3. clecisÍ\;a

Out�o assunto de real
importâneia foi ventiIado
e resolvido. O caso das flr

recadações. Desta forma
ficou assentado que as reu

das serão divididas dedtt
zldas às despesas de "bor
<lereaux".

Ficou resoM�o tamb�m
que os preços que serão o.
bservados para os jogos de
cisivos ent.l·c Metroj)ol ,}

Marr:i!io Dias são os' se

guintes:
A!:[J'.!ib�ncttda CrS 200.0"0.

qual cl'\]lel'o que na próxl
ma cXihi":10 do rutr-rnacto
unt serú ccsrctta a mu un

pressão de domingo.

se empenharam em gr'an
sIdo inclusive cinco ele-

P. O certame de aspl-
rentes esta pràttcamontc
encer-ado. Porém o de 1i-mentes do Américo, sido

medicados. Ao que consta
esse motivo dará muito

tutares está por se encero

rar a chave de classtüca-
cão com os amel"iGWld� 11

der�ndo a tabela com 2

ponLos. vindo em sl'R"uida
o Int(>rnaciollar (' () Rnl-

"plano para. manga", pois
os delegados da FCF. na-

quela parLlda. confirma

ram as elcgacões do a'Ji

tador. Mais t;;m ('aso "cabe
_h.llh,-"L d:! (,.'U!La { tl m I

ponto d(' diref�l1ça. Qt\al� _.

Icontlnua na 7." pag.iludo" para o TJD. l"('solvcr.

, "Seja Feita a Vossa VOllladll"
Vorr,os entrar no fase aguda do Campeonato.
Fase que pertence apenas a MetroDol e Mor·

cílio, por constituíram a gronde "dobradinha" GI"
certame.

Dia 14 de janeiro será o marco do decisõo.
Iniciará em Criciúma com os públicõs crisciu

mense e itojaiense empenhados mais de parto, ma;s

interessado no seu resultado.
O público da capital vaticino para que o pri

me)ro cotejo entre os dois "grandes" do futebol co

torinense termine empatado.
Desta formq.; os florianopolitanos esta rôo usu

fruindo do direito de presenciar "em cosa", o duélo
desisivo entre Metropol e Mardlio Dias.

Seria uma grande festa.
Voltaríamos';; ver Nilzo e ldésio, agora em

penhados em outro duélo que dará o título de ar

tilheiro do campeonato de 1961.
Enquanto isso, outro luta à margem travariam

as duas d2fensivas, pois o Marcílio cento com 10
gols contr<;l, enquanto o do Metropol apresento 11
tentos .. Votaríamos o ssistitr o classe de Ivo, o 'es

fôrço de Antoninho, o entusiasmo de Renê, a segu·
rança de Joel I ,e Joel II. As arrojadas e sensacio
nais defesos de Rubens ou Gorny, de tiros de Dice,
Odilon, Jprginho e de Aquiles.

AssiStiremos Tenente -e Flazio e ainda Walter,
exercendo severa vigilância ante o ataque antago
nista. Sabiá e Pedrinho em vistosos oe práticas mo·

nobros na gronda luta soberania do meio de can,�

po.
O ex-centra-avante Darci, agora adoptado na

extremo canhota, revelando' a SlJQ velocidade, (J
múlícia nos arremessos à gol de Zé Carlos.

Reveremos Marcia, o mais jov2m do ataque do
CAÇULA GIGANTE, realizando uma série de tobe·
linhas com o gaúcho Waldir.

Poro a público da copital, o espetáculo mor·

cadorparo o dia 24 de janeiro à noite em n0 'so co
j:"Mol, será reolmante um grande esp�táculo paro' o
início de um nôvo ano que promete surprêsas ex.
traordinários poro os torcedores barriga-verde.

Será um verdadeiro epílogo hstivo paro bs des
postistas do Metrópole que assim poderõo aquilatar
o poderio atual do futebol interiorano, iá que ficou
à margem do certame com a desclassificação do
Paulo Ramos.

.

Porém, tudo isso -está condicionado 00 empate
num dos jogos que terão como protagonistas Me.
trapo! e Morcílio Dias.

Desde já, no entanto., os florionópolitanos Võ:)
torcer por um empate lá na terra do carvão, asse
gurando assim aquêle direito que lha c('be.

Afinal de contas, se esperar por um empate em

Itojoí, Q,S chances S2rão mais reduzidos. Resguar-'
dom aSSJm os torcedor2S da copitol, l:lm direito que
lf).es cabe, pelo regulamento do certame.

. De nosso porte" apenas ternos ti acre_sc�en�"",I"!!'.!iI
��so:d�'�S2j�� dFaEI�;ciio·Jos;��������bE��u�r�",

<�IA'OR.)' fB()Rf.fS
�·r�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lolan�o,,"
r connnua. da 6." pag.l

a poaatblidade de seu clube
com alusão ao título.

R. O meu clube tem por
saldar dois compromissos
011 seja fr('ntc no Bola de
Fogo e Expresso Florlanó
polis, resrccuvamente. nos

quais ('''))('1'0 vuonur-me.
salvo ijllalrjl'(,!' surpresa de

s:1Rl'a{lavcL Quanto ao Sal

danha, necessite enfrentar
o Monte Castelo c o Amé
rica. crn duas pat-üdas difi
cr-is. Já o América, embora
a tabela determine a roa

uaacão de d?ls jQI{OS, ou

seja o Osvaldo Cruz e Sal
d.mnu. a)l('n:l.� ovta última
ccntara POI1!-o 'Já que aI ....
será de em-ater umtstosn,
em tv- tude da doststôncte
tncomuronruno do Osvaldo
Cl til'; que, íncgávelmerue
cm candidato ao título. Co
mo se percebe este!:..'1al
de chnve promete emocio
nar os quo ocorrerem a

prncn de e�pol'i('s do grê •

mi" am!'!'i�'an(), parem o

certo é q'JC os trõs r-íubos
quo nderum esta raso etc

c!:H!,�ifienç;-lO já estno ga
rantidos para a disputa do
uu-.ro fh1a!. o· cr at contará
com o tonrU!"�o provável
do r'roroenco de cncocb-cs
que npús um inicio tttube
ante. ürmou-se nostcnor
monte ou então do Monte
Castelo desde que este der
rol!' o Saldanha ('m seu

pl'óximo ('ompl'omisso. Ali
ãs pam é.'{ta fase deeisiv'\,
e'S)Je'I'O crmlal', al('1ll do:;
r-l-'II11'n10s que e�Ui.o atuan
do tI:l fase' p�·('!iminal.', ('om

fi ('OJlr'uI'SO de Haml!ton,
lwrt('{'i"nte ao Paula Ra

mos, e' d(' Bétinho, ('>\-de
fl'n,�(lr do dub(' ela Pl'aia
el(' fO!'a (' Lia, (IIIC, alual
mente, re.�jdem no intcI'ior
do Est.-"Ido de São Pa 1;]0, e

q1Jp. deverão chegar fi.. Flo
,nnõpo1is nos Pt'OXlrrlO" ctl

as, os qua1.� lnegirVl'lnH'nt,._n,
l'don:nl':io. C'lll muito n e

(fllljjl' (f1m Org!Tlhn.�n�f"nf1'
,Hrijo

1�ll'rrmOI,
Fut.rIJol dis('ute-se.

PCJrI'1ll (Illl\lidade com

prova-se. Pneus - Cu

mams DUNLOP -

RAiNHA DAS BICI

t:r.BTAS - Têlf>fone:
:� J :{7 _ Ru:'�: (:onsc
tll,'iro Mll.rl'll.. 1!i4.

- /1-

I @llmJaJI'ORENSE I
Juri.sprudencía

Recurso criminal n. 5B-:-3 íntcrrceadu. e crarece que Penai), que "0 juiz não rt

da comarca de Arur:m!!,u,l. rem cbnmado pn ra, na cnré adsuíto à claaetücn-

Relatai': Dcx. Fenci!',t Bas- (IUalidad( de rnspctor de ruo do crime, torta rra queí 'ti

tos. fjuart['il',i.f.\ dn Iocnlldadc. xa ou denúncia, embora

mnrvtr junto à vítima no fifjllC o réu sujeito à pena

--,... Violência arbitrária scnüdo de esta ecseu- com mais grave, atendido, se

ns ríeprednt-ôes (1,I1C estava rôr caso, o dtsposto no art.

-' Embora não capitu- prutfrnndn ne ('1\81.\ de )'e- 110 e seu parágrnfo';,
Inda na denúncia fi sirtCnda ,li' An�ç mn reão Em .se tratando, pois, na
P! imeiru crurunosa, ao Ixldcro. espécie. de crime conexo

Juiz cumpriu marüfea- Hú também, a prova tes- da competência do júri -,
tar-se a respeito, eis

temunhnl e: as uiegacões cumpria ao Juiz a quo su-

��: ;;::�s crime resulta
eo M!nl�.têJ'iq Púbfíco 'e da �r��' �a��;�:���d��sede�ai�=
dctesu. sendo de de.uacar

�/�te;i.��nc'�� �o;}���; ���roOl�I'�:����,tl;JO tópP���' �:t;�r�bre a violência ar-

de processo Penal
L ndi),1.', LI'I' do T"IC:tr.S E porque essa última in-

';I':I�����-s� �e,,��!��' a�o:i�;': ("��I P';I� ��. s�� �:t��� �:�U���i���vae�� :��
tença, ccternunand-r-

r, . mro ('I uno ,�indll no nrc.anmentc reconhecê-Ia,

se que nutri' -r+a pro- ln 't." denurninadc Ilha" ou não, equivale, por sem

ferida destn comarca, c na quali- duvida, i;, raita de sentcn-

dade dI' Inspetor dr Q�lUr-. ea. fOl'!l'ia!\dade quo cons-

tetrão Ior-nl prat!cadn o umt elemento cssencíat do

("�!Il(' r' l'cu_t'do no m-t. processo.

121 do c rvm 1 .B,r:t�i1(\t'O. s'tonanocous. 2 de maio

por ,,�!' llIoJ'l� n I.i\';;.; dr' re- õe 196L

v.üver n vitima Arnuido de

socao. milis ennticctdo por'
Narctl .' tns. ·171

(;'::1.. {, dI' Icl. 1 art. 408, �

:I ", (Jo r,ódi';o {I!- t-roce-s 1

c' nouüctdto

Vistos, relatados e dts

cuuoos estes autos de

recurso c' imlnn l n.

5a73, da comarca {te

Arurangun, reccrrenc
o dr. JlI!Z ele Direro,
ex-ertfr-Io, c rccurrt-to
Lrnrtonor Luíz do Prc l

tas.

A(. _RDAM, em Câmara
Criminal, sem dtvenreneta
de votos, conhecer do rc

Elll'SO, e prove-lo, a fim de.
nmll::mdo a ScofltenCa ab>Q
lutória reeórrida, maud,fl'

({UI' na llova .\ sei' proferi
da m:mii'c:'ite-se o dr, J\li1-
de Dil'f'ho tambfm súl:ln' G

('\'illle capituladn \lO :!t't.
322 do Cúc\i'{o Pen:.r_

Cll.�tas u fiual.
J\'i�illl deel{1('m porque os

nutos eOlll))I'OVam. il evi

dência, que o recorrido co

meteu o crime capitulario
'1 \. dcnú)_'lr:i_.� no exercício
da,� funções de -inspelol' dc

(junrteirfio. sendo quê
p::tc:.a inir.lnl a isso se reC'f
I'c: "!'-lo dl,·_ll de setcOlru'\)
do rO:Tf'l1tr mês l' �nl),-o
:l.nl,�:Hlo ncillln (jualifk_,clo.
(pl(\ no 'mom('l1to c>\ercín ns

fun�'ó('s dI! l)).�pelol' de

Qllarteirão daque!:'t lot:'\li
dadc. isto pelas seis e !lwi:l

horas, mUlS Ol! menos

quando apareceu no IOel.!
o senhor Anselmo João
Isidoro 'apresentando quei
xa ao seu In�petOI
(fls. �).
AJI:is, essa qualidade ]'es

salta das próprins deelam

ções dq acusado I)uando.
- .. _- - ------_._ .

.

CARLOS HOEPCKE SIA - COME'RClO
E INDUSTRIA
Edital de Convacaçõo

Assembléia Geral Extraordinário
Pelo present� edital sõo convidados os senho

res aClcnistos de Carlos Hoepcke c" A. Comercio e

Indústria, o se reunirem em assem�léia 92ral ex

traordinório, que seró realizado no dio_ 30 de d02-

zembro db 1961, às 16 horas no séde socid'1 o 1"-',1

Conselheiro Mafra, 30, n2sto Capital, poro delibe
rarem sôbre o seguinte Ordem do (fio:

o) ourrenta capital
b) reformO dos estatutos

cl outros assuntos de interesse do soô·2dade.

te

Florionó(lC!lis, 20 de dezembro de 196:

Acelon O. Souza, Diretor - Presiden-

CASA - VENDE-SE
VENDE-SE uma caso, situada no Avenida Rio

Bronco, nO 60, q cinquenta rr,etros da Assembléia Le
gislativa, Otimo ponto. Avenida amplo e calçada, A
casa lem onze peças: duas salas - qUQlro quartos
- solo de jantar - copa - Cozinho - banh2iro e

varandõo. Terreno com 330 metros quadradros. Pre-
ço: CrS 2,000.000,00, Mr.lade à visto e o oul'ra fi

nanciada, Trotar com o Sr_ Anlônio Medeiros Vieir�.
rc/r-('1n('<;' 3750 ou 623'2
-----,-

--_._ ._----�_._-----

3epresenlantes
,O:'!)(mi7UçÕo Je Transportes RodoviáriOS, com

séc/c no Rio de Jonei(o - EG., interessado em om·

t--!'._)_�" I�h�e opc.wc;Ães_oté _�ont?��':'o!_ -..:.....,_
d�"(>ia entrar em contacto com pessoo hSlc� ou. IU- '1..H3.g ,! cr '7.

;i:1t���������;��i::;F���:li;;�:#rf��; NovasTsordeus-ei�-··!(a-tanga:cngo
5!���e�����V���'��i�:�'� D��:�:�, °l,�� mergulhado em sa� ue ,Noticias da Secre·
C?rnardtle servindo no Hospital de Caridade desta ELlZABETHVILLf, .23 (FP) - "O Con ,::.lh:>:2 ram a conhce(H -um ';" faria da Agri-
c;pitol

'

Ministros r€�miu-se, presidido Dor Morse Chcmbe" -__ l1'_!m;"ado prt',udl'n,;iftl"
Irmõ Bernardelz (Mario Dorotéia IngenbleQk), declaro um comunicado do presidencia do éonselh 1 kat,.nguês no qual·l;c arlr- cultura

nascéu em Frasselt, Kleve no Reno, tendo ingresso· de Katanga. A nota acr,zscenta Que deDais d2 ter ou- ma quo "em l\itom1. 11>l(J

do na Ordem dos Irn1ãs da Divino ProvidÊ=ncia em vida a ex!"osiçõo do ministro de Finanças, Jean Bap- fol assln'\do nenhum dOl;u� Fo�t��:.· iil��:��r�ccI���;i�
1909 ct'lmo novica, tista Kibwe, que acmn�onhou o presidente, em SWJ 'mento d.e compromisso", O

,

Em 1.1 c_Je Junho de 191 I, veio para o Bfasil. viagem o Kitona, o Conselho se dectarou "incompe- comunicado qualifIca AS da Seerctaria'da Agrlcultu-

tendo em 31 de-Gezembro desse mesmo ano, por- t·ente" para autorizar 00 presidente, de acordo com o convérSQ.çõcs com Â<:loula, ��' ;:��l����e�oP�':f=:�(n.�
tanto já em nosso meio, proferido votos. artigo 61. do Constituiçõo, a faz'er -o deckrração que

cm }{itoma como cordiais,
nicipnl do próspero Mun,i.

Ingressou no Hospital de Caridade de nosSO co- lhe foi imDcsta em Kilona, porem acres('enta qUf' a

cipio de Joinville, o seguin-
pital em 1914 até 1921, voltando err' 1931. Reti- O comunicado declara cumprir SUil palavr:l de presença (,o embalxanfll'

,e oficio:
rOU�5e poro o hospitol de Laguna entre J 936 o ainda; "Por outro lado. o reintegrn.l' Katanga ao norte-americano Edl1'!'md

1938 de onde retornou 00 mesmo Hasoitol de Ca- Conselho felicitou o presi- Congo. O prazo foi dado A, GuilJon "empanou o (.!!- Acusamo:, o recebimento

ridod�, onde permanece até hoje, perfaz2ndo 3,4 dente por S\ln atitude fir- ontem, Chombe esteve 1'(11- m�', cmtrC-'v,",to, .d" C'on'b"
da sua circUJ",r congratu.

anos de inestirr,5veis serviços nesse antigo nosoco-
me na reuniõ,o d(' Kitoma nido novamente ontem " .. .. . � lando-se com os Munici
e por não haver comprome- com seu Gabinete para de- a Adoulu foi concertada pios pela vitória. alcançaàa
t1d6 O povo katanguense, bater o acordo de KitOl:!a, por Oullll(m quando ChOlll- com a nova discriminação
sem seu previa acordo", segundo o qual a provincln be fez um apf'!o pessoal ao de rendas advindo. da apro-
O primeiro-ministro do secessionista eleve ser pos- presidente dos E:;tad03 vadio da emenda eonstitu-

governo centdal Cynlle ta sob a jurisdição d'J go- Unidos John ](ennedy, pe- ('ional n. 4.
Adoula, deu '\C' :!::t.l1diJho ele vel'no central. Tudo parece dlndo-lhe qUf' interre'l?-,:e

Katunga, MiJ:':;:ú Cbcmhe, indicar que Chombe se dL- pr-Ia ce<>sflf,'ão da lula. n::t.

cinco dias ce ,rnzv pr:.!',3 põe a faltar à sua palavra, qual as forças da� N:I.�ões
Fontes oficiais de '8ra'!- Unidas derrotamm as 101'
zavUJe, a capital do Vhll- t;:'IS de ChO'lllhr- r-m E!.zu
nho ex-Congo francês, de. bnhvllle.

F.ERR_EIRA BASTOS, Pre

sidente e aeíator.
IIERCILIO MEDEIROS
MAURILLO COIMBRA

Via[ante• �ara Rn:amcntü
G;<:"nde Firma preciso de um poro todo o Es.t�

do d(' St(L C(,tarinn, flOro trabalhar com excluSIVI

:-'C'Ge. f' (.tIO. vnhn conhecimento do ramo e do fre

�l (�io.·' r�,(J'-1 ',I.! opJ(la dC' custa_s e ótima camisc;ôo.

lX;i)f'm ',e ,.clf'l{lIôoS e Cnrte'�a do Trabalho, ,9-
III'_:'.c:r,tar-,>t' (Oll'l dOCumer\iaçõo em ordem .em Soo

Pc,,J!r 1 Av <;",) )000, i 310, c/ o Sr, Rodrl_9ues.
"""""_ �

___ .
w_,._,

� ---

mio.

Várias e merecidos homenagens estão sendo

p(estadós r':2sta capital, Ó Irmõ Bernardete pelo
tronScll(So ·de suas bodas de ouro, os quais junta
mos prazeirosomente os nossos, apresentando cum

pnmentos à Superiora do HaspitÇlI de Caridade, Ir

môo Monsucto e à Rzvdo Superiora Provincial, Ma

dre Sobina

ESPWAUSTA EM CANCER E
MOLESTlAS DA PELE

Dentr --. de pOllcas dias estará em n/Capital o

Dr JO<;<2 Schweidson, renomado médico, residente

em (.tritibo
Tol puol tem praczodido, nos últimos 3 onos, o

Dr, $chwcidsnn aqui passaró, em comoanhia da
t'xma, farnilio, os fériQs de Janeiro, período em que
atenc!erQ os cusos clinicas da sua especialidade.

SoS. é, • ?1'l"I favor, um dos mais conhecidos e a·

]Jnli_;·:ldos médicos do sul do País, dentro do setor de
('(lIICer e mnlr",:>tio da pele, contando com uma vas-

t._( clientela, nos 3 fstodos sulinos.
•

O Dr ('chweidson, é há muitos anos, Professor
Assistente da Cadeira d.zo Sifiligrofia e Dermatolo

gia do Faculdade de Medicina do Paraná. Idem da
Hospital dos Clínicas. Direto! do Serviço de Radio
terapia do Hospital São Lucos, etc. etc.
--' - - ---- - -----

AGRAn:ECIMENTO
/<;\ANOU CtTTENCOURT pelo preS�l1te, extcrnQ seus

,>Inc ,((1<; ooroJecimrmtos aos srs. dr. Holdemor Mene
I>' di. Clóvis ,Dias de Lima, pelo 6esvêlo e carinho
(C'm íjllC trutorClm de S�IO '<!xma. espôsa dona Cidalla
do.: A"jos BiUcl'leoult, quando vítima de perlinaz
dr:enç'a que a acometeu, Estende, ainda, seus agrade·

, t C--orlos A.lberto-Sil\l"airo Lenzi e às
lrmõs Romena, Felicia e demais enfermeiros do Ho�
]'lrtol dA Caridade, sempre solicitbs, nunca poupando
!:ocrificics, poro otcndel'f� mit1o�ar a dor alheiq,

um=:-l tradição

Aplauso unânime
ao Governador

ONU D�STlNAnÁ (O�1SIDERA\lH
SOMAS paRA Pf-OUÇAO À INfÂNCIA
NO MUN!lO

Dial'iamente vimos des
menMndo éom fatos e não
com lorotas as 'critlcas de
uma oposição radiofônica
que se vai imbecilizando ca

da vez mai.�. J!:les não apre
sentam mais do qtlC in
sultos e conversa. fiada. Nós
ofer('('C'lll0S provas do que
o Oovi'rIl0 l!:itá realizando,
do {111C o Oovêrno pretende
realizar, com o grande aval
dc jã ter cumprido muitas
de suas promes::;as,
Ainda agora, o Legisla

tIvo da cidade, por rodas
as bancadas, sem uma só
voz discordante, aprovou
moção de aplausos ao Go
vernador C('lsO Ramos, por
motivo dos scrvir;os no
Morro do GeraldO, ealça
menta (1m Capacitas c na
rua Mnx Schl'amm. A ban
cada lldcf\lsta, acolhendo o Ao MéxJco, foi ,1e�tin�rl.:'l.
reqUtl'!mcnto, não agiu, no uma .das lllll:orc� son1'\�,
caso, como 60S seus corrcH- '149,000 dólal'e'>, p"ra a C"�
6ionál'io,s do rádio, c!:gos _<lo l'adtcação da. 1']- ana.('. A
tudo I)\IC pos.�n. el1Jl.ltece�· � "Junta. Diretora.' talul:l'!Õm
!1�ur:l. do Sl'.:fêl� ndmos." �provou 'to tonI��de"'n��.. _'

, j'J,,:
�<,.,'>:":,'" 'O,

NAÇõES UNIDAS - 23
- AP - A Junta clirctf)l','l
do Fundo para a Infãnci,l,
das Nações Unid3.s, ap-o
vou destIna.r a imuortãntla
de 16.259-000 dólares pa"a

projétos de proteção às

crianças, em 66 países. U

total foi dividido em

5.180.000 d61al"es para. a

América; 2,500.000 d6la-ps

para a Asla; 2.000,000 p�lJ'[I.
a Africa;' 1,8:\0,000 para o

Mediterrâneo orIental ('

422.000 para 1. Grécia, P(J

!ônia e-Espanr.'1

dól,are� para a ajuda ce

emergênCia às vitimas do
fUl'acão em BeUeo. O Mc
xko recebeu o maior total
combinado, de 1.670.000 d6�
lares, Nesta quantia estão
Induidos 247.000 dólares
para um projéto clestlnad9
a. melhorar a vida. famllbr
e ::t..S condições da juventu
de nos balrr.os da Cldaãe
dJ México,

_I\ II"rgentlna" receberá."
'H rGO dólares pára o con-
1;' Ú da tuberculose, O
E:'1.: J ""3,000 dólares pa�a
\n t-o"::1-c,'le.r b'Lico da ln
f:i'1r'a: o Chile 65.000 dó-

'na a produção da
� ele pescado c �s

j :.. O -

l�l'cS ,para �T,iontar a '-1l1-

trl�, i',��i,_�''1i, __..,_

j, ;'!'�,.'".�: ..
{.

Detivemo-nos na leitura
da f'xpl:mnção tecida por
V.S. no C'oncernente a apU ..

caeão de, j)plo menos cin

quenb por cento, em bene_
ficios de ordcm rural. Além
de constituir uma dispo
:ÜeJ.o legal, - quer-nos
p:1I'C'CC1' que os Munici.
dos todos, expontânea.
mente devcriam tomar &

iniciativa de incrementat
as atividacles agricolas e

nnimais, eJs quc só com o

:llupal'O (J_ue S� faz mister

proporcional' a êsses ramos
de produção, poder('mos al·

cançar as metas almejadas
�

de suprir os nossos mer

cados,
É por pensarmos como

V.S. que temos proeura.,do
dar o mais vasto apoio ao
�!"tflr agríCOla. E V,S, tem.
sido, frequentemente, sol1.
('!tado a c.laborar conn«co.

e, com a sua habitual aju.
da, podemos afirmar que
E'.':t:uno3 ce:'t.o3 dr um com.

p�t:�o êx:'_o nbsse setor.
PJ1H'1) pOdemos fazer pa.

r_ re lbUlr-lhe os benefi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPUTADO OSNI REGIS LE O DISCURSO DO CHEFE DO EXECUTIVO - GOV�RNO 9ARÁ MAIS, À MANCHESTER C�TARINENSE ..

A fim de representar o Governador Celso Ramos sarnento de seus colegas e "Sede, colegas, homens

n�or
Celso Ramos: lho pela educação dos tural-técntcc e ctenünco. que vem vindo e que �as

no solenidade de formatura dos ginasianos do Colégio externar o júbilo de todos de moral irrepreensível: 'inasianos: Joinvillenses. A vossa base é firme, ra- sintam, pelo nosso traba�
Bom Jesus, de Joinville, esteve naquela cidade o de- pela concretização daquele sêde homens de fé inaba- convite para paranln- Seu altruísmo atravessou zão por que peço a' vossa lho, que participamos dê�
putodo Osni Régis, Secretário do Viação e Obras PÚ- sonho, fez um agradeci- lâvel no destino histórico rar o ato da vossa forma- os tempos e é de aplausos solicItude para que não le, com .tõdas as fôrças da
blicos e que, no momento, respende também pela menta especial aos pais e dêste grande Pais ... " tura foi enaltecedor para a sua e dura de educado- pareis. nossa alma e que o ajuda·
Pasto de Educação e Cultura. proressôres. Conclui com uma palavra mim. ra que, ainda hoje, apesar Anima-nos um mesmo mos para o seu Destino de

Com o Cine Colon quase inteiramente lotado, Afirmando estar comoe- de confiança e de íncentí- Jolnville tem se destaca- do longo caminho percor- propôsíto: desejamos, com uma grande Nação".
presentes autoridades ioinvtllenses, parentes e amigos netrado do papel primor- vo, para que todos prosai- do pela dedicação e entu- rido, continua na sua mts- ardência, que o Brasil con Ao final, aos alunos que
dos jovens formandos, teve lugar o cehmônia, quon- dial que a atual juventude .gam nos estudos e que aju- síasmo exemplares dos seus são. tlnui a ser a Pátria que mais se distinguiram I!!u-
do cêrca de 80 jovens de ambos os sexos receberem representará no futuro do dem a fazer "a ordem e o filhos, no solo catarmense 'A Proressôra Ana Har- tem feito a nossa reuci- rante o curso, foram en,

/
seu diplomo de conclusão do curso ginasial. Brasil; declara, mais adían- progresso de nossa querida como oncína de trabalho e ger, o testemunho do nos- dade. tregues medalhas c prê-

À Me�a\ que presidiu o sessão encontravam-se, te: Pátria". de atividade realizadora. so reconhecimento, como Queremos que o Brasil mias em dinheiro, seg�n_
��; J:�u�e�u���r�sO��t�:��:�r�d��:��oria do Cçlégio "I1á que ter, um método Em seguida, procedeu-se se�:: t::�!;::�h:m�el�e�:�= ���t�r:�o J:����e�e "nível ����s�:Lo:ss�:So� ::��rçeo: :��:�d�de�n�:�::e��� c��
m�:���: �ma;uoa7ep�::i::�= �:, !:��d:�!:S, :ei��:l}l"�; ����:�i;�;r::so��:��r:l: :p�:lt�e��e .od�epu����I1���S� �:::�en::, �:���� d;:�ns� ���:�s�o:g::!�h;�;;�rados ::�: =S�:::I�u��;�,t:��:�. �:�o,o P�n�Od�:c��n��esen-
te da União Jolnvlllense feliz por expressar o pen- Há que raciocinar, verde-

nl Regls, começa explioan- vale o Ideal de servir, de- para encetar caminhos rano e feliz às geraÇ"!5"es.

_____ . , .•�!..__ .. _._.__......n____ delramente,. como homens �oo�e;::��; �:I::Sê�!���, ���::�;:��:�e���alte:�a� :aai�éCa;:�.os na cultura e

.__ ... _ ... . • _

�:r�I::r�n�a;asfl�r�O tr�:si� �:es:ad: ��v�r��c:�;o;�� à terra comum, para vê-la n� �o����t:ec:;jeo j!i;� .b· .... E-STADOeconômtcarnente íridepen- rantnjava a turma. pr�S:ne�: :s f���l\as hcme- pies saber; exige multo

�:�::�i����:�:�e n:��e;:� gr�,a�0:u;:::�o'd;aG���:= �:���Sd: cê�!: ��:��:e:;, :a:�: /::: q:a�r��IV::�:: '_e� � MAIS AXTIGO OIAIIO Dt SANtA CUABI"A �
,

balham, que nele produ-
onde vive uma população em têrmos de soberania,
que tem por escõpo ser paz e fartura, enveredam,
modêlo de esforços conju- firmes e decididos, pelo se

gados. somados e harmo- ror da técnica e da cuttu-
ntcsos para o bem comum. ra.

Reverenciando as gera- Não tem lugar para as
cões que prestaram êsse nacionalidades que se nao

'conungente de desprendi- despertem e não trabalhem
monte, de abnegação e de e nem se' realizem nêsse
labor indescontlnuados pa- sentido.

ra a grandeza de Joinvllle, A inércia, o descuido, o

dentro da Pátria Brasl1elra adormecimento e a Invlgt
e que faz parte integran- lâncla no preparo técníco
'te da sua heráldica ("Mea cultural abalarão as necío
Autem Brasllias Magnltu- nalídades e elas perderão
do"), cumpre, tão somente,. o apanágIo mais alto de
o meu deger de Governador sua. sobreexísténcía: a sua

<lo Estado e que se acha auto-determinação.
unido, de alma e coração,
a êsse generoso e bravo
rincão da terra catarlnen-

Voltamos hbje o aludir à entrevisto do sr. dr.
Acácia Goribaldi S. Thiago, inserto no GAZETA de
23 do corrente.

Do que ali se lê, .sob o titulo de usurpação, tem
se a impressão que o PSD é o bicho-papão do PTB e o
está devorando com requintes ofídicos

No citar os sxernplcs o entrevistado demonstrou
o improcedência dos seus queixumes.

que r::�::�t�U� �z����t�;edn:oSe�:et���(]d�:�����,
foi usurpado ao PTB.

'

.

A direção do Departamento, por lei, como exi-
çenc!c sine qua non para o vigência de ocôrdos e con
vênios federais, deve ser exercido por um SANITA4
RISTA.

por seis lonf:s meses o Governador Celso Ra
mos aguardou que o PTB lhe indicasse êsse SANITA
RISTA poro o cargo. Esgotado êsse prazo, que foro
assinado �essa extensão tôda, sem a indicação pedi
do, o qoverrro nomeou poro êle um SANITARISTA de
comprovado competência. Que queria o sr. dr. S.
Thiago? Que o goyêrno aguardosse o formatura· de
algum correligionário do PTB para preencher uma
função que é a .r�:z:ão de ser de uma Secretario de
Estc.do, com o importância da de Saúde? Se erro no
coso, cometeu o sr. Celso Ramos foi o de marcar' um
�����.tão longo poro O PTB opontar o seu SANITA-

RecJemo ai�dã o sr. 5. Thiago, paro o PT8, m
cc rgcs de administradores da Colonia Santa Teresa
dL �Qnt'Ana 'e do Hospital �':erêu Ramos. Târs cargonê

.

são de confiança e estavam ocupados por funcio�
n?d._'s �stóveis. Que queria o sr. S.·Thiago que o go
V€ r,o fizesse com eles? Demiti-los? No Colônia. San
te. .?resa, o titular, sr. Mario Jesuino da Silveira lo
e�t( vo dEsde o inauguração daquele. nosocômio ;el
vindo exemplarmente. Os govêrnos udenistas �ão c

pers8guira� cem remoções,.limitando_se o prejudicá.lo nos �enc�mer.tos. Sendo êle pessedista, devia ser

persegu_ld? lusta�ente pejo gavêrno do seu partido?Na Colol"'c!a Sant !\no, o administrador GouJart, cheh
d� .numerosa f�milio, pesse�st,a de todos as horas, fo\
VItImo. de.segurdos e mesqurnhas perseguições udenis.
tos: Vrtorro�o o. seu partido, deveria continuar perse-_gurdo? Ou retornar 00 €orgo poro o qual foro nomea
do pelo saudoso Nerêu Ramos? Essa volto em nada.
e por. nodo prejudicava. direitos alheios, nesse e nos

de�C!I� cosas, como no do Hospital Nerêu Ramos 1------------
cUJo titular foi à Justiço.

'

Feio que parece o sr. S. Thiago queric a degol�de todos, :I�m ater:rta( que nos demars S2cretorias e

repartiçõ.es- exi�tem também trabalhistas com direitos
e garantias assegurados.

_

Quanto à Secretario da Trabalho _ cuj� extin_
çao o PDC pl2iteau com todo o empenha _ bostolembrar que tem hOJe m�ito mais importôncia do que00 temp_? em _que o governo era udimista, quando as
usurpaç:oes nao eram cobrados

. Farer;ros outros alusões à entrevisto do sr. �.

;;����e���t�o e��8�ãa traduzo, mesmo de longe, o

zem, tão pouco recebendo
em troca de todo êsse es

rõrço, de todo êsse traba

lho forjado, de tanta de

dicação."
E continua:

No flagronte vemos o de

petede Osni Ré!'Jis, Secre
tário da Vioção e Obras
Públicas e que responde
pele Pasta de Educação e

Cultura, representante do
Governador Celso Ramos.
poroninfo do turma, no

solenidade de formatura
dos novos g'inasianos de
Joinville, quando procedia
(j leitura do discurso do
Chefe do Poder Executivo

Cotorinense.
/

..., u<::j.lu!ado Jota Gonçalves entrego o diplomo de
conclusoo do curso o um dos formandos da novo tur
ma de ginosianos do Colégio Bom Jesus de Joinvi!le.

o meu Govêrno tem tes
temunhado carinho pela
terra jolnvlllense, através
de atos e decisões Que tem
ido ao encontro das suas

aspirações e que eu pro
meti realizá-las.

Mesmo no setõr educa

clonai, o meu Govêrno
trouxe para Joinvllle (J que
Joinvllle desejava e pedia.
Tenho contado com\ Joln

E' preciso estudar, at1n
gir, nas Escolas e nas Uni
versidades a meta do saber.
para que possa ser posto a

serviço da Pátria.
As decisões - inclusive

as universais - serão atra
vês das inteligências, acri
soladas pela técnica e pela
cultura.

Estão nos laboratórios'
têcnico-cultural-clentificos
as soluções para todos os

campos de atividades hu
manas.

ville, inclusive com a co- Terão lugar ao solos
laboração dos seus filhos povos que se instruirem e

Ifa alta aãm.lnls"traÇãõ, on- -se-ed1Tca:rem em um dlapa
de são auxiliares preStl- são de cultura e de têcnica,
mosos, dignOS, competen- de conformidade com as

tes, eficientes e dedicados. ' exigências, cada vez mais
Prezados Glnasianos: altas, da vida contempora

nea.

Meus Afilhados:
Ficam essas palavras Ini·

ciais como expressões de
reconhecimento a Jolnvil
le e como sinal de que o

meu Govêrno prosseguira
nessa rota, para dar mais
e melhor a Manchester
Cat.arlnensc:

Essas palavras são um
convite para que prQS.3i
gais a vossa senda.

Recebestes, com a con
clusão do primeiro ciclo·
do' ensino secundário, uma

base sólida que permitirá
altos e grandes remlgios
nos rumos do saber cul-LOTERIA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA
,

I
Mcus Afilhados

Concluistes o Curso Gí·

I naslal nêsse Colégio Bom

I'· ;::�Çs�d�:eserv��:� ir����� _� _

i ra dos que lhe buscam e

I
I

AMANHÃ

CR$ 800.000,O�

atravessam as suas arca

das, a fim de adquirirem e

aprimorarem os seus co·

nhecimentos.
Reverencló na Professô

ra Ana Harger a mestra

que, há longos anos, vem

trabalhando o bom traha_

Uanco C!(' Dcs('In'oh-hnhllfo do Escado de SanCa Catarina
....._----�

Um banco para o •
agricultor. Um banco'
para o Industrial! Um •
�i:���! .p;: b:n:m;:= •
ra o profissional! Um II
�:n�:t:r��:n�e�rog�:�� ,
foi o seu desêjo, am!· II
go leitor. Este seu de- ,
s��� a�o;a:core;:I�;_,
senvolvimento do ES-'
tado de Santa Cata- II
��n:o� u:e��:cop::!- ti
você! Seja acionista_
:�r=:I�:o d� �;:��a� II
da de progresso da II
nossa terra. II
deAS �::snv��vi!:��� ti
estão ii. sua espera na II
d���:tqrl�dad�tad���ê II
compra a ação à vIs- li
ta ou a prazo. COmo' ti
��: :egO� �o:j�e��= II
CIO.

... II
��==���-...".-�- � ---- -
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BAnco é sempre um bom net:ócío

O ESTADO
Em virtude de termos 'de

proceder em várias má

quinas reparos inadiáveis,
a Direção de O �ADO
resolveu que êste matutino

deixará de circular nos

próximos dias 29 e 30, vol

tando a fazê-lo sõmente
dia 31, domingo.

FLORIANÕPOLIS (Qinta-feira), 28 de Dezembro de 1961

SECRETARIA DA FAZEMDA
PORT.ó:RIA N,0652

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, resolve:

Constituir a Comissõo Especial do Sorteio de que

troto o art. 23, do Decreto n.? 1.069, de 18 de no

vembro de 1959, poro ri realizaçõa do quarto sort alo,

o ser levado a efeito no dia 28 de dezembro, do cor

rente ano, (quinta-feiro) às 20 horcs, no Teatro Al

varo de Corvalho, que será integrada pelos sequlntes
senhores: Dr. Nelson Amin, Presidente do Associação
Comercial de Florianópolis, Gustavo.Neves, Presiden
te do Sindicato dos Jornalistas de Santo Catarina.
Marcilio Casar Ramos Krieger, Presidente da Untõo
Cotarinense de Estudantes, Jarbas Pedro do Silvo.
Presidente do Sindicato dos Empreçcdos do Comércio
de Santa Catarina, Eloi Struve, Gerente dos Droga
rias e Pormóctos Corcrtnense S/A., José Soares Gla-

:é�'Ci:re;.���:��s�ao J�n�;��i�nZ��li�m:��o���i�oS;�:
lottide Oliveira, Promotor Público.

Secretario ·do Estado dos Negócios do Fazenda
em Florianópolis, 26 oe dezembro de 1961.

(ass.) Geraldo Wetzel
Secretório do Fazendo
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Volto hoje o recordar Francisco Gallatti -
velho amigo que não vinho o Florianópolis sem

deixar no portaria do hotel o minha encomendo.
No realidade nunco lhe encomendei nado.
O qu·e êle me significava era o sua estimo

e também o seu apreço, nestes últimos tempos,
pela resistência oposicionista que eu ovivova

através de O Estado.

J::le� como eu, era madrugador jovial. En

contravamas, às ove-marias, no Mercado:
_ Suo encomenda já está no porto rio!
Dessas "encomendas" conservo alguns li

vros, a caneto Imper'actor, o lembrança de vá
rios Johns Haigs e uma 2norme panela de alu
mínio que recebi, em data aniversário, atull;lada
de quinquilharias: dedais, agulheiros, taxas,
percevejos, palhas de aço, sapóleos, bicos de

mamadeira, alfinetes, sabõo de côco, graxa de

sapato, correteis áe linha, botões, bombril, sei lá
mais o que! E um Cartão: "Para um chefe de
fomília numerosa, foi o que enconhei de mais

sortido para levar os me,us parabens".
Recordo o foto poro indicar o intimidade

que nos ligava.

Mais tarde, candidato 00 govêrnb, procu
rou-me em coso, às vesperas do convenção, poro
mostrar-m.e o minuta do sua plataforma, rece

bido com enorme 'entusiasmo pelo Partida.
Disse-lhe que o Estado estava preparodo

para o nosso vitória, e que o suo maior armo se

ria o seu progr'Jma. Era levá-lo o todos os ·rin
cões.

Mos os adversários, conheo2ndu-lhe o fei
tio e a emoção da dignidade que o marCQva,
conseguiram distraí-lo com provocaçães o cargo
do imprensa marrom, que contratara(l"l poro o

torpesa de todos os jnsultos.
E êle, em cami:cios decisivos, substituiu o

seu magnífico programa de gov€rno 0210 res

posta o quem não merecia respostas.
Tombém lhe disse isso, mais tarde: que

sacrificara sua eleição, mos que respeitava a re

pulsa violenta que opusera às misérias merce·

nárias atirados contra seu brio, através, até, de
contrafacções com fotografias calcados.

Mos. já era tarde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


