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GERENTE

DOMINGOS FERNhNOES DE AQUL"IO

N.O 14345
FLORIANÓPOLIS (Sexta-felra) , 12 de Janeiro de 1962 - EDIçAa DE HOJE - 8 P A G I NAS

TEM P O (Meteorológico)
tsmtese do Boleíim:» GeometeorológlCO. de
A. SEIXAS NEITO, válida até às 2�18 lu, do

dia 12 de janeiro, 1962
,FRENTE FRIA: Em curso; PRJ!:�AO ATMOSFtRI
CA MÉDIA: 1014.8; TEMPERATURAMÊDIA: 27.2°C;
UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 90%; PLUVIOSIDA
DE: 25 mms : Negativo I 12,5 mms: Negativo (Gru
pos de precipitação (chuvas) fuito. esparsas nos

CB). Tempo estav:el.

A noir�a�:,FrankIBeUBião �e Em�aila�ores �o Continente, Hoje com �AN TIIGI DANTI�
RIO, lo (v. A.) - Todos os embaixadores america-

nos comparecerão ao Itamar!l�1 na sexta-feira às 17 ho-

.,

ras, (�oje) para ouvir a anunciada cectecão do mln.
San Tiago Dantas, sobre a posição que o Brasil susten
tara na proxíma reunião de chanceleres da OEA, � pro
poslto de Cuba.

Esta é Juliet Prtnnsc, a

quem Frank Sinatra pro
pQs casa1i!ento. O noivado
entre o cantor e a bailari
na foi anunciado oficial
me1tte por smatra, que,
todavia, não revelou a data
do matnmonso, insinuando
somente que será "para
breve".

Autoridades Prontas: Prevenir Novas Desordens
dO� ��a��:�;: C��:i:�s::;� �:gç�:t:s q���:�:� t�:d:� I
d. 1 t·

A enérgica reação an- vide à posse daquelas in-
rp oma icas american,as, intervenção (direta, mlll-l te o atentado a' "NE ím- to' to íd d

t
'" rmaçoes, as au ri a es

�o�������d:��e Pa::v:��:� �a:b:,u ��o��:�::�e c;:rt:i� pediu que se desenrolassem julgam-se capazes de pre-

uma exposição sobre a sí- cularmente da paz no he-I ����: a����:Cin;,:���d��S� �:n�rrde,:�as perturbações

!�����a��nti���ta� :efi��!· :::!e��nl����:çt!:a��o vo�� segundo se informou em

BRAStLIA, 12 (V, A,> _

_

d
círculos ligados ao Minls-

�:�a��t��:�e:: ev�t�u��: :r���:����o :�����n�:�, ut'm�a�Ua�ç�aUo��o'm"b:linn.ddaa ,nOUt:, ��e!�:sa�s ::I:��� ��.����
PONTO

... • nalto, dirigidas ao presí-

O mln. s�nB�!��SDan_ ��i�;!� a�s a���me�ecf��:� os Serviços secretos das dente João Goulart e ao

tas viajará de manhã cedo aos programas de combate :e���a�eA��;:;:n�ad�a���� ��I�:i�;;,mi�:�rSOage�:nc�:=
para Brasília e é provável ao suoeeeenvoívrmento, � nal permitiu o recolhl- I" slnadas po/ personalidades
�::s r:to���nIã�o d�IOCO���� �:er��:�:a �p��aç�lI=���' menta de Informações, de destaque na vjca publí-

lho de Mmlstros, ou na ma L para o Progresso

I
mantidas em sígüo, capa- cn brasilelrn e associações

nhã de sexta-feira Nã Adianta-se que a posí-
zes de conduzir a idenun- de classe, exigindo medidas

pasta das Relações Extertu-. ção do Brasil estará em
caçao dos agjtadcres, ca- drastlcns do governo contra

res, f omos mformados concordancla de qualquer
so se mamfestem a qnda de terrorismo � e

de que o chanceler dennt- forma com a atitude ate Explicou-se Clu� em Vll.- a punição dos que, no Rio

ra a posição brasileira com agora mantida aproposito
tude da dispuslção de re- Grande do Sul e na Guaria-

�����_
l q���m!�!n�;:��::ntee �e�l- or�::'ea�esn��:t�uiÇ����tra a

Crise,

Reconslituido o Atentado à Rádio

Farroupilha

de Vocações Sacerdotais
Preocupa Religio50S

ROMA, janeiro _ Rea- população de 50 milhões) e aproximado de 2 milhões

uzou-se este mês, nesta a estes são acrescidas .
de habitantes por ano, o

capital, o I Congresso In- 21.129 religiosas. Enquanto total de sacerdotes orde-

ternaclonal Para as voce- de um lad oa população nados em 1955 era de 4.174,

��:.�'e 2�� ��:�Clà�l�%:ra� ���;o�t�oerm �·������:c;�d� • �4a4s0.e�S:i�� f�iã�e :��::
26 nações. O Congresso foi também a quantidade de dtminuem : as vocações em

convocado, pelo cardeal paroquias, diminui o nu- relação ao passado, como

Valéria vatert, prefeito da mero de sacerdotes. relativamente ao constan-

Congregação dos Rellglo,sos,' te aumento populacional.
para estudar o mais grave

Os novos ordenados, que
.

.

problema da
"

Igreja destes
em 1956 eram 493, subiram asse foI � prmclpaI pro-

� �i- �emWi.; a C9Se
para 507 em 1959 e para blema ventll.ado pelo Con-

é � :a�Õ��tu��oM�Sí�:� �s vOcações. "": ��s�!�-c�e.;t�_
Vive pichando as paredes lIa�oh�u�O�� r��e:c:r���� ��;Squ:�;::n�:s���.amu�� ���te �n�!�s:�ao po�s to�a�= A União Catarinense de

::t�et�::::��:�i� ge�:� diocesano para cada mil numero de 300. No que diz menta aceleradamente o E,stu da ut es Secundários

���::l�da��ea l:�min!��� :�;!:;!es43.�:: ;:;:rd�::= r:r?s���e�t�ur:�u�c�o�e: ����ç�::e��������s em ��n��s lO�t��O d�o�:rer�;:s��
e- banditismo, praticados

MAC: que Bandeira Defendes! Seria

,
uma farsa o Ataque à UNE!

,

A UNE ,que tem por fi- munlsta. Justamente no

nalidade conduzir, zelar e que se sabe repousa a mí

responder pela classe uni- nha grande indagação:
versitárta, é um órgão que não 'creio que MAC seja
tem ocupado sempre lugar anti-comunista. Senão ve

de destaque nos jornais do íamos.
pais. Realmente, a UNE é
de grande dínamían-ó. Ela

se integrou na vida do país
e principalmente carioca,
e tanto cresceu, que hoje
comanda quase todos os

grandes movimentos popu
lares. A UNE é a grande
mestra das ruas. Ardilosa
nas greves. Valente nas

passeatas. Feroz nos reve

zes. Violenta nos ataques.
Inteligente e rápida, a

UNE é perigosa.
Se êste orgão assim efe

tivo e presente não pe
casse na defesa de sua

ideologia, por certo não te
ria criticos.

Da UNE, pesarosamente,
participam elementos sub
versivos. E são tão hábeis
e práticos que os acadêmI
cos outros que lá estão, de
.fendendo as justas causas

da patria comum não tem
número e fôrça surlcientes
para vencê-los. E se dei
xam dominar.
Por esta razão o nacio

nalismo que ela defende é
de extremos, repudiando a
convivência internaclq,nal.
A entrada de capitais

estrangeiros, que ela com

ba�e, em termos tão radi
cais, não encontra base e
sustentáculo nas necessida:
des do nosso desenvol'\li_
mento económico
A Reforma Ag�árla, que

ela prega, é a reforma
agrária das llgas campone_
ses: demagógica .

e politi
ca,

O direito de greve da
UNE, é o direito da desor_
dem.

E vem falhando tanto
que êste grupo, a tôd�
eleIção que passa, encontra
cada vez menos receptivi_
dade no selo dos universi_
tarios brasileIros.

MAC.

Não se sabe quem o in_

tegra. Não se sabe quem o

dirIge. Não se sabe se é
movimento nacional, se é

internacional, ou se é só

;.j1-. guanatlarino. Do MAC só se

ir sabe o signifit:ado das le

.� bras:' Mq:--imelll6 Anti.Co-

�:.t�';a::::�a��s,,������ -----------------------
de Moscou". E dai para
pior. Pintam Os postes com

letras que nunca mais
saem. Os muros. As calça
das. Etc. Etc. O metodo que
o MAC usa é justamente o

contrário daquele que se

deveria usar para comba

ter o comunismo. É método
comunista, pois procura a

agitação, a desordem, a

intranquilidade, os tumul

tos, criando um clima fa

vorável a qualquer movi
mento de subversão a or

dem nacionaL

Para corroborllr tudo Is

to, tivemos o espetáculo
das metralhadoras.

Obsel·ve-se a concomi-

Desincompatibilização, tese que
volta a agitar os círculos pulíticos,
RIO, 11 (V. A.) _ Vem quadro político federal, po- De acôrdo com êsse enten

preocupando sobremaneira dendo ocasionar a mudan- dlmento, fI.té o presidente
os membros do atual gabl- ça total ou parcial "o ml- da República poderia ser

nete, a começar pelo prl- nisrerio _ e aquela outra reeleito. assim como os mi-

meiro-mlnlstro Tancredo de que tendo o Ato Adicio- nistros de Estado.

Neves, o problema da de- nal alterado a Constituição O primeiro-ministro, can

Sincompatlbllização de car em sua. essêrtcia, instltuln- didato à Câmara Federal

gos para os membros do do o pal1amentarismo em por I1!lnas, 1á se movimen
govérno que desejam can- substituição ,ao preslden- ta no sentido de suscitar o

didatar-se às próximas cialismo e não tendo cogl- parecer do Tribunal Su

eleições. Ocorre, entretan- tado do .problema da de- perlor Ell:.ltoral. tendo de-
to, ·que, no entender- de sirlcompatibilização, este terminado ao COnsultor

muitos, ·a prevalecer o tex- passou a não m:lls existir. (Cont. na 2./1 pág.)

!�g:��st!���!����l;nãt� p:�� ,41
tâncla dêste acontecimen-
to com a invasão da Rádio Ato Adicional, os minis-

Farroupilha, em põrto Ale- tros de Estado terão de

gre. deixar seus postos três me-

As conclusões que nos di- ses antes das eleições a

ga o Serviço Secreto do que desejem concorrer. E'

Exército e o Coriselho de isso, com efeito, o que pre-

Segurança' Nacional, atra- celtua o artigo 139 da
vés das investigações que Constituição, em seu n.o IV.
Sua Excia. o senhor MI- AS correntes de optnlão,
nistro da Justiça mandou

•

entretanto, dividem-se en

realizar. tre este Interpretação _

que, se prevalecer, causa

rá sêrlos transtornos noF·. MARCONDES

Lei de Avanços Trienais e o Aumento
do Funcionalismo

O Governador celso Ra

mos recebeu telegrama do

Inspetor escolar do munl

cipLo de ltuporanga, em

qUe o mesmo interpretan
do o seu pensamento e os

da delegação e dos mem

bros .ao magistério "que ser

vem na 41.&. circunscriçao,
agradeceu reconhecidamen
te ao :tlenemérlto govêrno
do sr. Celso Ramos, o pa

gametlto de avanços tric�

nais e o aumento de ven- ,

t

cimentos.

Ainda o signatarlo, da

seguinte torma: "A conces
são de significativas van

tagens legais atlrmam sin
cerldade e firmeza de pro I
pósito de nosso Governo
restaurar melhores pa
drões de dignidade e in_,
ça a" ma!!istêrlo catariu'!l1

se·',
I

.
:_,.Y.-:r:......:F'loo. /;1;." "

.. ',

O oficial convocado Al"IIla11do Henrique Dias Cabral foi
reconhecida, pelo esceuscrsszc Arlindo Mdchad.o. como

um dos quatro elementos que invadiram a Radio Far

roupilha com o proposito de divulgar um manitesto
anticomunista. Para facilitar o reconhectmeúto, foram
reconeutxaaos os ponne_nores do alentado, cujos autores

atacaram encapuçados à maneira da Ku-l(lux-1\.lan

(foto).

NOTA OFICIAL

Da União Catarinense de Estudantes
Secundários Sôbre os Extremistas

de Direita

por organizações de extre

ma-direita, fascistas, con

tra a sede da União Na

cional dos Estudantes, U

nião Brasileira de Estudan

tes Secundários e Râdio
.

Farroupilha de Porto Ale

gre, Vem pela presente
Nota Oficial le�iu a sua

posiçãG ao povo brasr.el,·o.

1.0 Os secundaristas de

Santa Catarina, repudiam
as ·rajadas de metralht>_do

. ra, aplicadas pelo Movi

mento Anti-comunista so

bre l'!- sede <la UNE e UBES

2.° Prestamos iritegral
solidariedade aos dirigen
tes do estudantado brasi-·

leiro, na sua faina de COIlS

cientizar as massas po.,u

lares do BrasH, a respeito
das Reformas de que neces

sita o país para o desgar
rar-se dos qUe o exploram
e oprimem.
,

3.° Não calaremos diante

RIO, 11 (VA) - Segun
do informação do prestden
te do Conselho Superior

que vive grande parte do das Caixas Econômicas, sr.

nosso povo. Ollnto Fonseca, PIlho, a

4.0 Convidah1os os estti- Loteria Federal ainda não

dantes e o povo em geral funcionará éste mês. Em-

.�:;e�n�s C��i��aç�uep::e��� / ���a :0 p���eo ::�:�str��
e Oliveira no dia 13 sába- esteja praticamente "t)rga.-

do, às 20 hs., como ;epudio niz�da, aguarda aq�ela nu

dos catarinenses a ativida- tOrldade a publlcaçao do

de de todo e qualquer ex-
decreto que regula a cx

tlemismo, bem como, de ploração dos sorteios pela

nosso primeiro movimento
Caixa Econômica Somente
em fevereiro próximo con

forme as previsões ollclals
começara o funcionamento

legal da nova Loteria,

--"

da vtoiêncta dos extremis-
tas de direita, .

que lutam
a todo custo para COlher
a marcha- do progresso. A

reação vesga e anacrônica

desses agitadores. servirá
para Incentivar-nos na

grande Íuta contra a es

.cravldâo e a miséria em

para a conscientlzaçao ,

povo florianópolitano a

respeito das Reformas de
Base de qUe o país neces

sita.

Florianópolis, 9 (le janeiro
de 1961-

ORESTES VIDAL GUER
REIRO _ Presidente
POLIBIO A. BRAGA
Secretário Geral

Campanha ,para Barateamento
do Material didático

A União Catarinense de

Estudantes Secundários a

caba de adquirir grande
estoque de Cadernos do

MEC e que estão sendo

vendidos na sede da enti

dade Largo Gal. Osório,
45,

Como nos ailOS anterio

res a UCES está levantan

do a campanha pelo barate

amento do material DidátL

co, iniciada, "pró-forma",
pelo Ministério de Educa-

ção e Cultura.

Os cadernos ora ;lfere

cidos são os mesmos de a

nos anteriores, melhorndos
na sua forma e aJlr�';Cll
tadus no Upa comcrcbl. O
.MEC alterou o custo dos

mcsmos para Cr$ 20,JO e o

numero de páginas e
.

de

120, quando outrora o pré
Ço dos cadernos de 80 pá
ginas era de �$ 15,00.
Multo em breVe a UCES

colocará à disposiçao do
pUbJlco, não só os cader

nos, como também Atlas
Geogrânco, Atlas Historico
ilustrado e dlcionario
Francês-Português Francês

]nglês-Portugu�S-Ingiés e

dicionários da Legislaçio
FederaL Os dicio:l,árlos da
Legislac:.ão Federal sao de -,_._. _

400 páginas e trazem roda
a legislação Federal desde C· FORRO ,1,'

1937, como tambêm a

onsbl.uição Federal e a iR/'VIAOS B!lU·KOURT
R::spectiv:\ Emenda P<I_r- í(.�',' .�,."'.(,
lamentar. � �,.,'_"....,.."_.....,:--'-"---,_'- .. .., .�_.;:.-., .

Instala�a a
(m�aixa�a
Brasileira em
Moscou
MOCOU, 11 (VA) - o mi

nistro-conselhelro da, Em-
, baixada brasileira em Pa

ris, R..Assunção de ArauJo
apresentou, ontem, suãs

credenciais ao ministro
das Relações Exteriores,
Andrei Gromyko c o m o

encarregado Int�rlno da
Embaixada brasileira na

União Soviética.
Com a cerimônia. ficou

inaugurada a Embaixada
do Brasil em Moscou ao

haver-se reiniciado a� re

lações diplcmatleas entre
os dois países.
Gromyko e Araujo con

versaram amistosamente e

assinalaram sua esperança
de que asrelaçôes entre
ambos os países serão ca

da vez mais estreitas no

futuro, segundo informou
a agência eovietsca TASS.
Assistiu ao ato o vice"

díretcr do Departamento
Norte-Americano do Minis

rérto das Relacões Exteri
ores, A. S. Anikan.

loteria só em fe
vereiro

8 Milhões por se

gundo
LONDRES, janeiro -

Uma cãmara fotográfica,
capaz de obter oito mi

lhões de fotográflas por

segundo, ê um dos Inven
tos que vão ser exibidos na

Comissão Brltánlca de E

nergia Atõmica na exposi
ção da Sociedade Britâ

nica de Fisica, que
-

tcrá

lugar na capital brltánlca
entre -os dias 15 e 1 9 do
mês corrente.

A nova câmara é obra
dos cientistas da Coml3são

Britânica de Energias A

tômicas, de Aldermaston, e

foi ideada para fotografar
as instabilidades que trans

tornam OS plasmas nas ex

periências termonucleares,
- (B. N. S.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" -Fc!.lI·janclo auivur . ('ii" acnmpanh;\tll) do mais ontvcrsnr.anre de untem

sá!"il! de ('a�alnrlltu o sim-, (lifidl cantor que ê ... ,(,- Ilpssa� fcliciutções.
I){dk(, r'a�;�1 tlr. I\llti'ui,) Ti!'iJlO, d�\'erá cheJ,:":lI" a- _ (x)_

"SjlnliWlla (Carmem) jall- Ilunh:i a nos\>a ci!ladc - 13 - No próximo domin-
1:\HNlI ,nu rcstaurõllllc do Q. �enhor Ori\'ahlo (;"u- go noticiaremos lloivadJ

Qllcrênt'ia l'alõlce .. \ lI,mi- 1:lrl. est:i com a reSIIOnS:l- de ge.te do "society."
ta c t·legalltc Li):"ia Moe!- llilid:Hle lia aprescnt:H,'ão. _ rxl_

[muna, act'llIp:lnha\,;\ o das g-randes íllraçã·?s na- 14 - i\ flri'" Ucnd !\ligucl
e:l.sal CIU roeu. donal. Radio Ui:�Tio da cjrculando em (llttra cap;-

� - iX) ___._ Manhã, Teatro Alvaro ,le tal, festejou tambolll seu

• ,�J 5 - O deputado FeHll"n- Carvalbo e Lira Tenis Clu- "uiver".

)� r�

,
��mVl��� �a��:�O�l� ��'�- �:� c::: ::I�l%�:ad'�I��lj_- 15 _ ��:�ente -do

RIOI-Vtl- � lenl.'la Palace, acompo.nllU- nho c "Pltuca chegou a nossa cidade fi.

...:.....---- do do sImp,tllco deputado eXlllíl senhora COla GUl-

Sl!Tf. ELIZETE LUZ CAL- capltai o sr Remo C) "
fedeHI.! OU O�l.1 Madel e. <;('- -Ixl- malacs Desejamos a Jj�S-

PElIRA DE ANDRADE III U'll ('O" ... (lIS rep:lIna,lo
nhOla O d_p\!taclo O"h n 9 - AUl\ctl"a.nou ontem L e senhOla uma feiLz s-

t""o''''",lu-,do- ,_ ",_
Madel fOI fP;lIIf1 de "f'.- fl senhOla. MalJa JOlie Bav- tada om nOSS,t oapltal

!Al1Iv('rl:j{\IIp. hOIC a g,U('IO ..... '''''' « ., "<l ,.

do pais (lue se h:t aC"l)!1t
taou(' on"�m l\ inaugu- CI Ca:llpos _ At:on.[!r' - ("1- t�:tc' L��el����:lr:rt:� �:l-- panhar de sua e
l alln:) do Bnllf'O Me ovan! II me � os SOCHl.lrS cumOl 1- �ENSA!\1ES'ro DO DIA},

dl.acle cstlemosa fjJha do s d G C I
e Indusllh', dc 8\11tn _)a� menta CO'11 votos (je le- "Ontem I) CI..U FOI

i\lalSf!���nE;;:���:�:r�,�E;� ;:h�;':i�,:::��:y,I;�;�D'tal�cllaliiiiM��jcJpaT��}itifé -sl'Camirio do Depart_'UIl(;nto
Rcgünal dos ,Cl}rr�ios e A finD!idade precipua d"
ToJ'.,or" em n"" 'OPI- ,ua vinda alê a no,"" oa

seu agradeCI-m'_ eu'to 18 depu-taI c de sua exma. eSjJosa p,�al loi com o.o.bjetivo �e
d. Eg-Lantlna Lm: Cald,..lra rever set:s l":\Ir.ll!an�S, J:l

do Ande'd'. �ue h'.mol, de ctu", je·

fado DIB CHfREM'A aniversariante O!\ 'nos- cada;; que se acha afada-
aoos cumpriment.()�. do de terras caL::trinenses.

Envi:l.IllOs aOs ilustres vi
- sr. �Ugusto Jose j\j':ctn sitantes os votos de' feõz

,
..
'III
,
,

Colaboradores: Dtversos

RI'llre�l'nj/lnl�':<
r:I'P"('�(,LJl IIJ:tll''' A •• �. L:l "i! Ltctn.

R!n (Gil· nu:! ��'ll:ld"l' Dnn.u , lO -.") o nndn r

Tel.: 22-:;!l�24

..

..
, �:-l() Pillllll _ nll:l \';1,"';:1 li.';7 _. -oni. :.2

f !:t���� ����'t�o�i.Pll�(�"���l� 7r�I::�� P. Feli-

, A!!'_'n!l\.� o ("'ITI".. {H'nrl"n;c.� "In :(',io.:; 0< r-tu-

I ��;�:'!���i��d�H�;I;::::�/;�l�ltl�:II\:Jl di' � -ô-d- rr.m s

f ta,bdfl ('01 vi)!!'>r.

_ ����;.�\��\����,t�'\L�L_�·l�l"f. !:·{:(('l\.I,:�')
, A nir�'('iLo ni"in "t' ..e"IHIfI"',lhil;'�:1 " .. 10" l.m- ,
� .. ,;:�\::I;d� ;"':':'!;:';':I�n:;'I�._ .._.

- sr. Slllonü'to Aune
- .srta. Lad Vieir�-
- '>r .,Jr;l.ec') Soabaid
- sr. R,18í}1l0 Périco
_ sra. OI ilia Blum
- .li!"". Verdlni Lenckl'
- lil"ll. C{\rnH'1ll Lucia To�

lell�inQ de Souza. \
- !ir. EUI"ko Tolenl!no de

Souza
VúSrfAt>lT�S ILU.s"7nF.S

FrÇlcm:\tmtes de Sfi.o Pau

lo, 011(\C' esta radicado ha

muitas anos, eIlCOl1t..a�se

Jlflsde IUltellntem em nossa

e pr{,· 'itosa permanenC!'l
cm nossa callital.
-(Xl

I:t:TIFICAÇi\O
Em nossa edicão de on

teonL('1ll foi imerto � al"ti

go subordinado ao tltul').
RESENHA de autoria ,ia

renomado a'ttirulist.a OI'
Renato Barbosa. Quando
por um lapso da revisao.
seu nome foi omitido. Eis.

ai, po�·tnnto. a rellficaçao
nossa devidas ':',;-

Cartazisto
PRECISA-SE DE RAPAZ DESENHISTA PARA CART!\ZES
DR LOJA

na "A MODELAR"

PESSOAS ATIVAS
OClIPaC':uo que pode lJI"lNDER MUITO

VENDA DE L.OTES do mais belo e futuroso
lotenmento dn Callital: "JARDIM ATLANTICO"

lnfCll"!llnçÕeS na "A MODELAR"

COtmNUA O SUCESSO DA LIQUIDA
çÃO Dl MAD.LOTS Df lASTEI E

AlGODÃO
Perfeitamente justificado é o sucesso que está ob

tendo a grande venda de malllots lastex e algodão, pa
ra senhoras e nlcninas. na. A Modelar. Outra causa não

se poderia esperar, considerando os preços baixissimos
pelos quais est.ão sendo vendidos.

C'irNllandu nu Hill.
_Ixl

3 _ Curltlba:
Ma- r-ado para O dia nu

te e oit., de Icvcrclro, a

-IXI"":'___
7 - Também I) stmpuci

co e elcgante casal rl r .

P"IIIVio Luiz vetra

trencáo ll,.pí"inl da srta
mdnL transtertu sua re

:-;dimcia para a Ag'a"tve!
pmln de ccuasvreíras.

�(xl--'--

- R O írrtqutet» '''I'llu-

gosy Gla�,.r. com o �r'llhor

osinan uocbmd.
IX) -

HOJE NO TEATRO ALVARO DE
CARVALHO. TtiPy O MAGICO

Fínalmente 110JC'. a no�sa plrttéla podC�'á assirtir

aos magnificas esped�eltlos dc ilus(onilil1l0 e magio de

TUPY. o magico que marnvilhOlI plateias de três con

tinentes f: Que om excllmlona pelo Sul dG iilra�iL OI>Como ja afirmamos mais de uma vez, o povo com

preendc e aproveita. quando gS preços são me�mo ba- qua(lros da Rev!lita de Mistério COIl!- cOllsas Inedltas no

ratos. Só a propaganda, sem o fato real, já não con- terreno do mistiCismo, do ocultismo. da magia. dn

vence. E o povo está acorrendo .para comprar maillots, prestidif!"itação, serão levados ao publico de nossa ter

pois O seu preço é a metade do que valem ra cm tl"é� tspotaclllos: Hoje, dia 12, no dia 14 e 15 do

Falando que o povo compreende e a.proveita quan- cOrl'ente .tl.lüm de Illatineés, no domingo lis 10 h'il'as c

do os preços são mesmos baratos: tambem A Grutinha.-. as 3 horas da Tnrde. Ingressos a venda no Teatro AI

embora. passadas as grandes vendas das festas de na- va.ro de CarvalhO: Todos os c,marQtel> J4 estão 6 0-1-8.-

.v:.
;11. rnntinuh sendo P!"oc\lr� ISSlma. �l�'O Re!!��l�V�(lI.llg:ir p�l'a ·c.�.�e� �'�pf'ta("I1·)n.;; de al"\f'. mi.�-

L':tl�,:,.,��m:=o��:nca:�"" :�,
. ��,{,{;i��li<"'"

•Eleicó,esr
.'

edluds deputados\ nesta lu

Êsté ano da graça d, ta, leml"m, V.711 =tunulicap",
Deus de 1.962. será uno ee tios t.:an/wram SOI/UlS fabu
eleições 1Jurciais. O 110'!:0 IOb:IS /1(1 IWima lcyislefLu
está meio esnuecir/o, mas ru, Fc! 11m tal de seesec

os 7101íticos 1�ã() cs.éc. O extl"G'lrdiIHÍ1·.'n que ndo

poro, anda meio crlouloso, o"al)(l1"" mais. nall/Wl"fon

clescollfiudo como csboczc em media, uns 250 mil cru

em al�imu/ xncro. Os no- :t.elros par mcs

líticos não; os politicas. os rntenimente. (I reforma

U�1}i"alltes ii deputacüo es- e/elloral, fl7lda ellgat;etada
iaclual, o,� que plei!eitlm as na C(tlllaro Federul Os

s/taS reeleições. estão 'cum prncenos poli tcos brasi!ei�

t{Jda corda t um corre ro.� jfÍ âcrorínm ler muda

corre danado; é ,,,n tal de cio Ilã nnuro tempo. A ma

atem/er a e!it'l1te1(l. resot- Ilelra dr! /lO! taser eleições,
t-er 1I'3:(/ul'nos casos c o.� li fi 1!I(l1� /lrj:.'/Ôr/(l possível.

gralldes casos. São promes- e (!I""/rl'('ffl uII/a série de

sas' eng(lt'lh(td(l�, em tróca fru',rfr>�, rlC�l)/"("'''oi(mdo os

de ec.os, 'em trôcc dc te- I"I'I'O� P os eleitores. As

pCllda. Sâo sarruc« _ <rh des;rf"a'dildes uio terríveis;

Os sorrisos! _ d2 /Jnca lar- uns, 110ns candidatos, de

rtio os all/"acos. os otnos IJ"" Il)r11/(/("I";.I). (lp boa edII- lt nóssa pnlif!('ll.
como sr fli.�spm cação e de boa Cttltllm,

W'll(lS eleitorais. E 11/"e1)(/- mio tiS1/( condir!ões de ele�

HI71I 'o�

vei.,ltl05
_ os mo- gibWdade. Outros, mal ed1t� _I�_�••fnrh·ado.ç, e os l'eicldos pc- cruZ!)s, 11IUl inten('ionados, ••i11Ii·III'••!il'ens. reservoni rfl11heiri- "'1/1/8 candidatos, .�ó 1JOrqltel __

71ho l(OS bancos. AquJ"(/. os de"êm um ccrtn 1),)(11'1" de

SOC(Ç/5

II _ A i- __ .-. orq'J�s-
trn mrornactonnt que a

coe'. ::,:·,.a amanhã. nos .'f.

là�s do Clube Doze de A

g-asto. apresentará oellSsi-
1110 e luxuoso -snow".

--IX\�
.

l!l - J<'I'I>I-ejou idadu /111-

"li I) lIisclllldo locuWr S{'

nhur xueureno ,Coelho. Ali

O Clube Munl(-.ipal, en-

tida de que congl"(;'ga a

maioria dos funl.'ion!irio.-;
da Prefeitura de Florianó

polis, vem de público agl"u�
decer a. Excelentíssimo
Senhor Doutor Dlb Cherem
peia huml\nitária aqtude
em apresentar projeto de

lei, autorizando ·0 govenlD
estadual fi oft:Lul\r paga

mento dflS prcstaçõc� res

tan"tes pela aqulsição dos
Lf'rrenos de propriedade da

Prefeitura, independente
dna.provação antecipada do
Tribunal de Contas.

A referida Lei" tomou o

nO 2989 e foi sancionada
paI" sua Excelência o se

nhol" Governndor Celro Ra
lllOS em 20 de dezembro de
1!J61.

...

a Vista

(COllt. da tilt. pag.i

rn;tra 1:o1t(t1·, ou para .se

elegerem.
Mas, no filWl, como êste

e o país em que Indo dlÍ�81'
mn jeito, tudo fic(lrá no

JEITO. Ao pal'O, prillcipll/.
mente ao P0110. ellhe (t t's�

caUta, a anãlis!!, tora. di'

sentimentos, ec pr(jlccl()
nsemo, ele ll1ler(ofillt'f; pt'.��

soais, Vão ellcr,lhelltlIJ (m

rO�S(>8 candidatos, minha

gente Fa<;ct1n 1I11W sC/f'I"ão

dOI mais hO'iCSLo.�, c/os

mais nonraacs, do� (lUP tá
têm serutcos oreuaaoe li

('n/et/lic'(tde. ou c/o.q qlLe

têm I!U!Jarito e flmbldade

par{/- prestá-los. F(wam I.�

so. n"lfj JEITO. e pela 1/10-

ral"i,a('flo (IIJP aéve merecer

Colabora...

na.�''''

O oferecimento dessa

Cr,nrc-ituada Organizaçào,
que honra o nosso Estado.

enche-IJos de satIsfação.
maxime por demonstrar

QUP. os homens da nossa

Indústria' têm uma tão al

ta compreensão do que

lcpresen'u a no�el Univer

sidade que tenho a honra

de dirigir. para a Mocidade
Catarinense e melhoria do

j.,.,r!ire cultural da nQSsa.

Terra.

Gestos conio êste compen

·�,am. I))f'll'lmente. a luta e

as canseiras que tIvemos

para ('on�eguirmos n cria

ção na Universidade Fode
ral Catarinf>nse c nos dão
ánímo. fi mim e aos meus

colo!!as. de enfrentaI" os

sição qa Universidade de

Sant:J. Catarina., Sua Mag
nif:céncia. respondeu pelo
Oficio NO 32/62, de 10 do

corrente, vasado nos se�

guintes termos:

"Senhor Gerente:

Recebemos com multo

prazer sua carta datada

de 4 do eorrenLe, que nos

foi entregue pelo Enge
nheiro. Pcter Sehl11itliau-

se!"), na qual oferere fi no-
.

d'
.

d-
� -

vel· Universid::tdc ele San}u Inaugura a a se eCot"ln, o In",Joo', .,.,.
.

•••tuíta de "um laboratório

ele Hidráulica JJara En.<;alos ICmrt. el(/ lilt. pág.) rerClt um ('O(luiLrl !lOS prl'�

com o rcspet"Livo er!l.1ip:l- pr(',;Uu:ln:.l.o ]ll"Ogl"e.�so (' de- sonte ..,.

mr>nto (Bombas e turbl- scn'!olvlmrnto dessas uni- tarina. qlle prof('rhl brl

d�C�e��a ��I��:::ãO;'e{e'riu_ lh;��a���llr':ln Çll"l\çà
se o .?I"{�sidcnte do Banco agrndecell a D. Fclicio V:l.

Mercantil e Industria.l de conc:ellos pela honro!':l pr
Santa Catarina. ao'> inú� sc-nça e pelas palavras qu

Na ocasião opartll.na so

llcitaremos suns providên�
cias. pura que possa ser

tornado rcalidade o seu

R�dolf Lindner

DD. Gerente da Hldrá

lica Int;lllstt'ifll Ltda.
Joaçaba - se".

Como se vc, a IQdúst
Catarinense colaborand
com a nos�a Universida

está, também. t:ontribuln

do oara O mflhOl' descnvQl
viOlento e engrandcC"!mrnt
da mocidade csLl.IdnnUl d

Te!"l"a BaITi[la-Vel"dr>.

oferecimento.
Valemo-nos do ensêjo

para apresentar-lhe os

nossos prolestos de estima
e consider:1r:to
Ass.: P/"(lj. -Jo{w Daüid

FL'l"r{'ir(� l .. ima - Reitor
lImo. S!·.

merm; lacos que li(!um o

Bamcl"lndll.s a Santa Cg_

tarlna _ "Contamos com

InúmQros o.C"!onlstas e di

\'�r;:;os Inembl'os da Dire

(':;'0, Ilflt urais deste Esta-

do". dIsse.

acahnra de profcrir.
Referiu-se ainda p D

Ot!1on Mader as Instala

QÔes provl.'iÓrins do B;yIco
Assim é Que, a séde-pró

pria sofrerá grande
.

�m
plinçiio, estendendO-Ele n

pré� em qtje funcionar
definitivamente.

ProssegUil].ÇiO Sllft orn�

ção, disse cio trabnlho cio
Bamerindus nos Estfl.do
do Rio ele J,meiro, SIlO
Paulo, Paranâ e agora em

Santa Catarina e a rola·
boraMl.o que eSses Estnbe·
lecimcntos de Crt'-dlto tem

Ao' finaliza!". a{,(radeeeu a

presença das autoridades e

cOIl\'idados, ocasião em que,
prosseguindo anllga tra.di
çilO do Bamerindlls doou
nos ne(�e�sitados de �allta
C:l1arlnll a impol"tancia de
cl.'m mil cl"llzciros
Eneel"nmdo ti solenidade

ti DirE'cão do Banco ofe-

O nosso agradecintento
ao Ilustre Deputado Dib

Ollorem, e �irv:el"O Assim
como o fui, 'estamos certos,
"Ince)"a s\ln �tuaqão na

defm;a da aprovnqão dos como V, SR, venh:l1n da!"

referidos Pl"ojotos, que vi- nos também o ):1'11 neces-

.�ava, tão sómente, ameni- sário e valioso npõio.
zar o' sorrlment.o. do fun-

cionallsmo ml1l1lclp::t1 que
----.-.----

..
vinha, de há ml.litQ. com Oes,'p.coml1�tl'bl',"u' "o"n"nl" em ,,,.,-

.,
. I� .!lU

•

rc��s, �:;��171i.da�1��\"���� III�r·'o tase.0 nosso respC'itoso a!!radc- U'IU," •••

cimento a sua ExcC'lêneiu o (Cont. rIa l.a pág.1
senhOr Governador do Es

taqo. pelo acolhimento aos

p�ojctos nrinUl.. sancio
nandos�os incontinente.
Extendemos. tambem.

nossos aRmdcclmentos' no

flautar Aderbal Ramos da

Silva que na qualidade de

Dirctor-Presidt'nte <to Ban�

ro Naoional do Pur;lná _

:*��l��l�;�� I

de �o:';����i�
nadn illljlOl'trmria, p::tl"fl.

oom]llelllontl"l�:q() do J)f.1.f!:n�
mentn 110 ft1nt'Jf)nn-lI�!1:

i\I(iriqL<1I"J
l'n.::üdcnte

Geral da República.
Antonio Balbino, iniciar

sondagens a n,spclLO junto
.

a outros juristas e magls
ttiados. Caso se]a Julgada
necessária a Qcsillcompati
bilizaçâo. adianta-se com

segumnra que O sr. Tan
eredo Neves prefel'inl sa

crificar slla candlda&tII"fl,
conservando-se n� chefia
do govêrno, Ulufl voz qll('

acredita, dndas as condj-

)ll"rjndiclo.!
ao l"t;gune.

OS"ALDO M8'_<J
BAMERINDUS: INAUOUllAÇAO ONTEM Banco

Merramil c Industrial de Santa Catarina. assim dello�
minado mais UIll modelar elitabelcclmento de crédito
para <."illn CnpituI.

Foi an\l1l1"ifldo que o referiqo Banco, sC�t1ndo nos

informaJ':l.lll (:ttrá Instala!" dentro de al!!.·lIns dias, cer�

ca de lj a�ências nflS principais cidades e cenkos co

lnPl"('i�is do Estado e para cuja instalações já terlnni
sido tomadas as pl1inleiras providêncir:s.

•

Ao nuvcl estabelecimento nossos dE'<;l'jQS de segll-
ros êxito,;.

Como .'·e vê, cresce, dia a dia O número dessas ca·

.�as de crédito, contando a cidade com uma quantida
dI' já (1).cdável dC!ises estabelccilnentos.

Sinal evidente de que há dinheiro e perspcUvas de

bons negócios, rolll possibilidades de maiores investi-
mentos.

E assim vamos crescenqo e assegurando melhores
dias a. eaminho �o progresso .

OBRAS PARA A. NOVA n.UWNAÇ.\O. Continunm,
pOde-se mesmo dizer om ritmo acelerado, os tl"tlbtllllOS
pnra ft nova iluminação da Praça 15 e Jardim Olivelrn
nrlo. molhoramento de que várias vezes t{'mos falndo
alrnvr.s de n068& coluna.

Tudo indica q\4e rIm qôste 'mê:; se"Ú il\l1.\lguracl!l.
J.t'lnb,.:l.lnos malH �"" vez, a 'nccessiQnde dO urna CQJlS

tflnlí' vlfl:U(lnoia por Pllrte q(' nossp. poli<'!íl afhn lle e

vilnr qlll' o� tal,,,dos comtu1Wl.m pe_goorações .contra os

p,l(1bos oarlssimos � nova ilu'lli!!.a�� ll9is, {, Q.C' Re

{'�llr\":tr ((''''�f'S vagabundos incorl'igiveis eSliess ;110s rlc

:-;n))otag('m ,C" tnfll(\adf'.
�'icl\ o &,vlsQ H!p.e�ldo q 1A\lUQ a Pl:9p9�i.\,Q. " .

:."".c"", i" '" -._,,�,,/{l�'-'''�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A S/L

�
RECEITA TRIBUTÁR. ARRECADADA

eM /960

Porque é Importante a Re orm3

Agrária!
A Reformo Agrária é importante mais porque

promove o distribuição do renda ou porque aumen

to a produçção?
No prim.eiro cosa encontramos uma jusfificcróo

de coróter social. No segundo, de corót.?r estrita

mente econôrriico.
Quo! dos dois motivos levam as opiniões a de

baterem o Reforma Agrária'
Creio que o aumento da producão
Tonto assim Que se não houvesse escossez de

produtos agrícolas, isto é, se o oqrlcult' Ira nâo se

ccnsttnnsse num estrangulamento da economia nc-.

ctcnot. o problema I"ÔO estaria em feco, ou, oelo me

n0S, nôo. seria bebotido com tonta veemê--io
SÃO PAULO
RECIFE , .

BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERo-!

C ITlBA
BEL'
FORTA ZA
VITORIA
MACE ro
ARACAJÚ
NA1f\L
JOA
GO NIA
aLUI Z

r ANAUS
LOR/ANOPOL/S

TE$SINA

J'iiBA
APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇA INFERIOR À E

/
FLORIANOPOLlS: TERESINA E CUIAS Y

7529044.000.00
.1146276.0(,0.00
926699000.00
90306600000
7B1210000.00
431.300000.00
339870000.00
271950000.00
.245640000.00

• 141 044.000.00
I 36.249.000.00
I I I 479000.00
I 0271 6.000.00
71. 185000.00
63740000.00
62649000.00
56300000,00
51.698.00000
40607000.00
16330.000.00

xxx

Sabemos que o processo econômico repouso
em 3 fatores: o capital, o trobcãho e 05 recursos na

turais
Poro Que o econômio clconce o nrodução óti

mo é necessário uma odequedo distribuição desses
fatores

No setor ogricnlo bros;te-iro_ () n!Oe � ... ,..,h" ...."o é

[ustcmente o contrário: uma desprooorcjcnoudcde
no uso dos fatores. Assim. se o distrfb .úGõ:>-!.'erfeit"
poro O ccso brcsuetrc, fosse, esemolificcndn, 40
unic!ode� de f-erre (recursos naturais), 30 unidades
de trooolho e 30 unidades de capital, o Que encon

tramos é, ou

!l

l?

80 unidades de terra

10 unidades de trobolho
10 Llnidodes d� cobito!

(formando ° latifúndio, ou
20 unidades de rarre.

40 I midoctes elo<>· trabalho
40 unidades de capital.

o que se constitui num miriitundio
Por esta rozõo o nosso cçrtcutt .rro não oode

produzir nem o metade do aue poderia.
A Reforma Agrário, portc nto, tem tort-a justi

ficação económico Tento cêsfm que exieto-n outores
oe afirmam que não pode haver desenvolvimento sem
Reforma Agrória.

I

•

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS-QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NÃO TERÁS MELHORES SERViÇOS .•
xxx

F. MARCONDES

Deoartamento Central
o Dr-pnrtamento Centrnl

df' oomuras ID.C.C.). rlr'

eonrormtrtacte com o fll'tl'!O
li, jl<'1l1 TrT. cio l'ognlanH'll
to npl'ot'flc\O Ri'ln nrrl'pln

n.1 SF��:_OB-61131l2. to"

n" pÚhli"n qllf' f:ll':'1 l"I'all·

:>�lr no dl:t 2!l (vinil' (, I�I)·

v,,) de _b.'H'il'o {ll' 1!l6�. IN
st'dr- dê.<;te f.)rpnl·\.'I!liCnl.U,
â pr."('n L:lUro Mlllkr. n. 2,

(fone 3410\ CO)1{'Il!'I"t'n,-.ia

púhlica. ""1'<: rondl{'j,es �f'-

I.... 'inte.<::

I _ O".TM'() TM CON
('()RntNcIA

AQUiSICÃO
,) F,!<erivantnhn, rom 7

I!flvetas. senelo a elo ('('1'\)"0

f'om fechadl-.�Il. tino Ynle.

(i(' mfldf'ira dt, hnbllin. rn

vernio:ncl;, "'1 \'Ôl' nntlm:a1.
tnmanhn 1 1',Il x n 110 011

mn!fl. Un!rkHlf' Um Ql1:lnll�
dade. 1;

Jll'C,lllf-O ao::. (; ....nl")!'I'I'Ll'-C�.

.lO i!._,;tadu ou i\ IHoral1c1.ldc

d ... COJl(·OITclwla.

;lI 'A (;Oll!l_,.�;lO reservn

se Ôdfl'{·,tu dI:' n:ijctnr. to·
dn" .,(1 r'll1 pai ,.e. as pror>og�
ta" ap:e,..l"nl�\da:;, ('aso n::\"

correspondam lV' ''ltl'l·('.'!;1'

d,l Eswdo.

l"·!OrianÓpolis. 23 d('- dl:"

l';C'm1J!'o df' 1961.

HER\-iER JU::::.,..' .....() p'

lP.!/\ "\j()\UI, PI'(>�ic1('nte

MOTORES ELÉTRIC05

ARNO
Funcionamento perfeit('\, durabilidade excepcional, qualidade

comprovado;"
.

* Ei� 01 três fulBr;s dI" gorootio qu� os MOlor'h Arno r�pre5entom pera o

cawumidor.

* Os Motores Arno silo rigorosameote controlados pelo Sistema C. L G' , Con'

trôle lotegrol rle QUQlidode, ° único que asseguro perfeiçõo I"áxima 00

, produção em série,

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PARTO
Este ano a I rmandode de N. S. do Parto elabo

rou OS seguintes programas das festividades em Hon�

ro de Suo Celeste Padroeiro:
Nos noites de 11 12 'e 13 do corrente as 19,30

horas será realizodo �rn triduo. preparatório, prega

do por Frei AI?xondre Wie,>rnnn
Dia 14 D0rrtil,qo ó<; 8 I1nrn<; Mi<;,>" Festivo com

Comunhão Geral dos Irmãos PLlfoquino<; e Devoto':.

d_e- Nossa Senhora dr Porto.
Servirão de Juize:. e Juizas: Sr. Jorge Aterino

f
'f ��I:O S�:M�'-i!S��s:'eSEx��v��dpoo;��Qrt e Exma.

os materiais com dimenSÓ'es
e outras cara.ct-oristJcns n

quém das e.<:peclflcnçÕ(>s
ndjudi�adns, o Q1.1C' Of'a

sinnari exle:êncla de sub.�
tit,nic.ão inrontlnte ou r('�

tiríld:l nr):!'<'ntf' (IOf; mf'�mo.�.

IXlr.'1 f'h:HI"lílJYIf'lIto do �f'

l"lmdfl rolo{'3cln ('('Im n rxi.

f1rn{'la d:\ diferença (lp

nrpt'a prlo fnlloso, cnlls[i,.-.
f..J.COlttinC1fLc ou tutu)'R" ..,

su<;pensflo 011 exc1usflo 1'10

reglstl'd de fornecedores,
�tc,

•

®
ARNOSA.

* Mo-tClres m(\nofésicos ate 1 /2 H F

* !-.\o.l1'cre� Irifósicns olé: JO H P

* Moloroel pp'" müqvinos de co�turo

* Motoloes "sp�ci(lis INDÚSTRIA C. COMÉRCIO

REPRE<;F�TA.NTE FM !FlORIANÓPOLlS l
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o

-::::-=-::::��_IIi fj

intorma_çao literária

sa!lm n,lg:,el

POESIAS COMPLETAS DE CASEMIRO D' A·

BREU _ É êsere um de nossos poetas rornonti

mais (,Dreciodcs. Ainda hoje, auando outros 9
,

e outras tendênios dominam, êle é admirado, tem

a seu ('úblico qUe nôo se I lrr.itc aos estudiosos. A

explícccêc talvez se devo .00 foto de su.o ooes!c ser

cheio de simplicidade, da maneiro fácil e -correotc

com r-ue nos cheqo seus versos, atingindo·nos· SCr1

soricl e epidermicomente, sem exigir milito esforco.
Corno r�imeiro volume de sua cole.ç?o "Estant: do

Poesia Brasileiro", o SARAIVA Órllt'.'JU muit .... I!'�t

mente, as poesias completos de Ccsemtro de Abreu,

ove coo-o cttnoe terceiro edicõo, recentemente Inll

cada, O volume traz urr' estudo critico do Prof. Sil

ve!ro Bvp.,o oue situo muito bem o poeto dentro d,..,�

oucdros de nessa poesia. A orócntaocôo. revisão ('

notes são de Frederico José do Silvo Roroos. sendo o

edição reolizodc com bastante gôsto gráfico.

REVISTA 8RASILEIRA DE ESTUDOS POLlTI

COS _ U"l tf;'''''''a a,,� e<:tâ a r,-.,o;xnn .... - t .... --t

tr-..... �"'<:...('nsáveis da Nccõo, COfl"' grande debotes Dr,

e contra, é o do reforma agrário. A medida I I:

enbom OS seus datrctores. vem sendo precon!e d,

não node ser mais protelado. São inumeros os orrqc'
e subprojeros submetidos à Câmara; são ínúmeros �

I;vr ....� -"p e-tudom " terno. n"nnndo "'I eI ... f ,

a medida; SÕa Infindóvais os artigos nos publtcocõe
",,,:<: diversos.
Ar"1NO esro oubltcccôo da Universidade de M'"
G"r,.-.i" das melhore" Que r-osvuimos n- ..,';n�'r t

uro �!?'1 nuroero esoecto: (nO 12, out. 19611 <;<,b,,,.,

reformo oorórto. onda cloons estudiosos r-roeu

,>:h',�r e chh'lter o tT'nté-io. Sã,... 0$ SN11':nte<; os tr1

f-. lh..,� ",,'hl:r('dos: "Tensões Socir.is roo Com"'') e R�
f rrnro I'- o-o-te". . de Pemondo Henri-rue C -trd l�

"A, r""I"I,�tituic6(1 c!,.-. Prcteto-t r-Ó,A'l-:r,h ... " B <; I"

ele ('\,-t(Ív;o lonni; "Estruturo Social e Vtdo Eo-n
co em "mo Areo de De"l�e-nlJ Dror-r;ed::;..-_lp r- ".�
cultu-o" ele DU'1Ir:Js Teixei eo M�ntej(,'"): "A""in
e Dr:"<;envt"l\'iment .... Econóro'r-o" ele �--,d <"',., ''"
"Fet nmrrr- Económico do Ao-tculrurc F'oulis tr

"

Sel-e óo Sch"Urn. Pode-se. """;t,-.,, ,,:'T�� ,..,

co-dor ccrn as articulistas quando à solucõo e colcc 1-

cõo do nrob! amo, MOS é ir-e ....ove! ('1 ;M- tcnc

contribuição que êles fornecarn ao debate

NOVA EDICÀO·OE "PROBLPJ, \'; .\)4. IN" "-J

ri J," _ ç�to obro. há ('>""1<-:1"1 reednodo r-el-rs F I

es Melhoramentos foi escrito por ootové! ["l�ir
oo _ a Prd" Ofélia Sci<:<;on Cord(l�,.., - " r-vn j

vof.cso cootrtbotcô., à edococõo da crtonco A 1\llt,
r'" "'oro a realização de suo obre "boseou-ae II I

"'",;,-,...I"oia evolutivo e no experiência, tonto :r.divl
ri, '.rl como no dos pstcoloocs. sendo o livro u-n quin
securo ove oriento os. mões, olertondo-os oaro o ,

não cometam êrros às vêzes irreparáveis"

TEATRO COSTUtltBR1STA. BRA5ILI='f(JO N
crle('ôn c4� trnd"'-i:ie<; de nr ....ndes (l!ltnrl>" brt1�;1 ir

dI" Instituto Nacional do Livro, e que tem COr:10 f.
nr PdC'de divulgor o literctufo nncional 1"1::0 cx

t'c,-bo de sair o vol·,....,e rorn " títuln rri ....

clrl\.'mos das mais característicos peças de- CO<;IWT1('
de Martins PEma, J. M. de MCJcedo, José de Alencar
Franco Junior e Artur Azevedo. !ntrcdu:..à·J
espanholo de Walter. Rela.

CURSO PARTICULAR SÃO jOS�
Diretora - Prola• Maria Mada!el'B "'11

Moura Ferro
DIRETORA - MARIA MADALENA DE MOU"

FERRO

CURSO correspondente aos Gru�::; Escolares e

ceita alunos poro os seguintes classes
Pré-primário, 1°, 20, 3°, -40 e 5° anos pr I'"

nores.

Preparo alunos poro o exolY'e de adi -is

ginósio mont,;mdo durante o ano urna dass(>

poro êsse fim
A matrícula ach..]-se aberta à ruo SoldonhCl M

rinho, 3-4, todos os dias uteis

Florianópolis, 9 de ianeiro de 1962
Maria Mapalena de' Mouro Ferro, Di7ctr,ro

13 2

Prontuário de Porh:r.!!�� ;::"t:"
zConcursos.-· DASP e 1",!��,;::'i<S

PROFESSOR LAURO S�NTOS
Rua Prof. Volndares, 131 - Grol0.J

Rio de Janeiro _ G13,
Preço: ers 200,00 \
Remessas pelo Reembolso Postal

JUBILEU DE OURO
Os filhos do cosol José Borboto e Poula Sont(1-

no Borboto, convidam aos parentes e nessons )i

(1rS, '"'('ro ClSsistirem o misso :em acão de groça<: quI"
mondaM cel€br.or rI.') CntedrClI Metroaolilnn (',

"

h(,í's do dia 13 de .joneiro,
-

Dela

gem ��r���t:7i�:n:;��i�: �:��96jlto de

� ..

'f1t',.
..'�-
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PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA PARA O MES DE

Dia 11 - Hl-Fi
Dia 13 - Scirée - Orquestra de ltsvan Wais

hans - Antônio Copporelli o virtuoso do acordeon
e o Jazz Brasil Serenolds.

Mesas no Secretario.
Dia 16 - Cinema
Dia 18 - Hi-H
Dia 21 - Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Ht-H
Dia 30 -,Cinema

- FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade com

prova-se, Pneus - ca
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:
3137 - Rua: Conse
lheiro Mafra, 154.

IMPORTANTE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PU-GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
t_ Baseado nos mais mordenos prOcessos peda

gógicos.
- Equipado com máquinal novos.

Dirigido pelo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Fo!,o suo inscrição o Ruo Dr. Fulvio Aducci,

antigo 24 de Moia, 748 -. 10 andor.
ESTREITO Florionópolil

CIN�MAS

WAU- PU8L1CIOAf)f
TEl. 24-13

Rua fernando Machado, 6

DUNLOP .\
DUNLOP, é pneu toda I
a vida, RAINHA DAS I
BICICLETAS - Tele- I

.: Rua: Irene �137

DI. LAURe

c i: II i C a

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO - ESOFAGOLOGIA

Especialização no Clínico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei:a, •

Atende pela ,,!an�ã, �o Hospitol de Caridade

Consultas à tarde dos 14 às 1 B horas, em
Consultório instalado à Ruo Ten. Sil\loO!ira 15
Edifício Pcrthenon.

---CUNICA SANTA CATARINA
,Clínica' Geral

Doenças Nervosas e M'entais
Angustia - Complexos _ Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento pelo' metrccnccue com

Insultnaterapía - Cardiozolorapia. -

r'stcoterapte.
Direção dos Psiquiatras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSli: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
CONSULTAS: Oh::;' IS as 18 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DAURA

G e r a I
' MJ!:DiCO--
zspecteue-a em n.o.éeua ce senooraa e viaS urt- I

na-tas. Oura ra.dl·al das mrecccôes agudas e crõ

nícc.a, do -cerênic «ent-o-urmáno em ambos os

sexos. Doenças do aparêlho DI�estlvo e do silte,

ma nervoso,

Horário: das II}, -u: li,Sol noras e das 1",30 l.J 17,00
horas. _ C01�S111t6rlo: Rua Saldanha Marinho, :I

I.�and��, (es:"'. da Rua coao P!nt,») - Fone: 3246 !

Rf'sidência: Rua Lacerda Coutinho, '1.0 13. rChá

eera do Espa;'hal - s'one: 324t1.

--- ---

Ur San:ídio do
Amaral e Silva
AnVOGADO

Mal!>istrall.o aposentado
AJVQ�Q.ci(L em Geral

esc, e Res : Rua aaíds nha

Marinho, 2 _ apt.c 301

(esquina J.)iio vintot

cartazes �o dia
-CERTIO

Cine SAí) JOSE
FONE: 36:.16

ás 3 e 8 hs.
Br.an KelLh - Merry Anders - em -

CARAVANA DE IIERO'IS

Censura até 10 anos

Cine 11T1
as 5 e 8 hs.

Pcter Cushing - em:

SEDUZIDOS PELA MALDADE
_ RankVision -

Censura até 18 anos

eÜle laxy
ás 8 ns.

•

Fernand Gravey
Dany Robin em:

ESCOLA DE MUNDANAS
osnsur.a: - até 18 anos,

IIlt SAMUEL FONSECA
::IRURGIÃO-OENTISTA

Preporo de cavidades rela alto velocidade.
BORDEN AIROTOR s. S. WHITE

Kodiologia Dentaria
CIRURGIA � PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _:.

'la andor -J, Fone 2225
bcluNvomente com horclII marcada.

--BA;1'IDS

Cine GLORIA
FONE; 6252

ás a I1s.
Maria Antoníeta-Pons em:

MINHA NOITE UE NÚPCIAS
Censura: - até 14 anos,

eine IMPERIO
(ESTREITO) •••••• Fone629S ''t'\

Bill EllIott - Totn Drak .... Beverly
Garland

-;E:�u: A S c"�lII111,u1n1o•••

Censura: _ até 14 anos,

Cine RA.iÁ (S. José)
Jack Lord - em _

O SEGREDO DE SUA VIDA
Censura: - até H anos. __."

Dr. Walmor Zomer
Garcia

tertüdade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS _ OPl-:ltAÇOES
DOENÇAS m: SI�NHOItAS
- l'AlnoS SEl\l DOn. pelo
meiudu pSicu-Jlrofilaticu
Consultório; Rua .roâo.Ptn,
to n. 10 - das 16,00 as
18.00 horas. Atende com

horas marcadas. 'reterouo
3U:35 - Residência: Rua
General Bittencours n. 101.

,S.1bIlROSII·\ ISO G,Hf..- 1,ITO
,-----.-._�

DI. aULDDlAB O.
OEMElfEZES

baum - Da Maternidade
·l'tlãe-Pobre.

EspeclaUdade: DOENÇAS
DE SENHORAS - PARTO
_ ClRURGIA,

CÂNCER E DOENÇAS DA PUE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Consultório:

Assistente do Faculdade de Medicino e
,

Unfversidcde de, Porcoó
LlXAMENTOS DA PELE _ !)EPILAÇOES
CONSULTARÁ DURANTE O M!ôS DE JANEIRO

Rua Trcfcno. 29 --- 1,0 andor
Dos 14 os 18 hora!'.

�o E UJfMá7A c3MfNJlfua LE&ARiS'
c EU FU.HO ATI A MOr( �-",. voce. MAE CARINH0SA

Só O SALVARA LEVANDO-O AO SERVIÇll DE RlCliT
LflATAÇAO' DA LBA NO HOSF.!TAL DE CARIDAD.::.

ADQUlRA"O MAIOR PRESENU
Si Você, Chefe q.e fomflio.
penso nos presentes poro o notai ENTÃO
Um presente que não quebro, não desvalorizo,
não estrago
Um presente que c-de dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
iJm presente Que pode vir ° ser o garanti0 do
.ev futuro
_ entrudo cpencs 10% - resto 60 mêses

Informações. diõ;iomonte. no

Avenida do Jgrdi!" Atlântica.
.

com o sr. Luiz Schweidlon.

IMPORTANTE: CONURUÇOES
ti:o afim fe r-o-erem inic.ior a construcão
As Pessoas que podem cbte. empréstimo da,
Autarquias ou Caixa Econômico, terão fcclh
dades de obter, mediante prévio combinação,
oronrcreeote. o titudo de propriedade defini-

Dr. Hélio Freilas-

vence-se um lote a rua

Urbano aanee, Area 405
metros,

Tratar a rua Felipe I:lch··

rrlidt, 21 - !o'óne 3146 -

Dr.�yrlon Ramalho
Consulta.!,;: Pela manhã

no Hospital de Caridade.
A tarde, no consultório,

das 15,30 hs. às 17,30 bs.
Rua Nunes

M;achull0, 7 _ Iv andar -

Residência: Rua Padre

Roma, 63 _ Telefone 2786.
tctetone 2786.
CLtNICA DE CRIANÇAS

ADQUIRA PARA i)

SEU LAR
::::�:.sO:�A�E���::: .....O-.-S-T-A-O-P-"-•.-f-.-.-'_ ELETROCOAGULAÇAcJ ti \J I: fi �

M�;:I:�lÓ�: .: d�:I:�rs ENTÃO PECA i.:4FE Zl'r�t
6 horas.

Residência _ Edirício

Florianópolis _ 5° a:'ofar
_ Fone: 27-47,

..... _,. ....�,

Dr. Héiio ?,17m.

Advo!jado

Dra. EVA B. S.

BICRLF.1l
l\.tlillJIClA

('LIN1CA DI! CRIANCAS
E SENHORA

Atp.nde dlárlarnfmte:
Das 14,00 às 18,00 hora.
Consultórlc!' Rua CeI.
pearo Demoro. 1553

- EstreIto -

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Bra�iJ

Ex-Interno por concurso da
Maternidade-Escola, (Ser.
víço do Prol. Octâvlo Ro

dngues Lima). sx-rnterno
do Serviço de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

-.

de Janeiro. Médico do Hos- tc.b&l.1.enc1a - Alawe!1a

pilai de Caridade e da Ma- I'Ld�tu Konder, 21 - CautO
POb�al, 406 _, \elef...ne DIZ,
·fi:.sCl'ltOt"10 - BIJa B'el19'
scnccudt, 3'1 _. 1.0 .nW _

sala ..

LOTES
VENDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM ,TU
BOS.
TRATAR, RUA FELIPE

8CJD4lDT 21 - }.O Andar

SINDICATO --DÓS OPERA�RTõfi-CAR
PINTEIROS NAVAIS 'DE SIA CATARINA

PERSIANAS "IND E COM"
EM \TODAS AS CORES
- MODERNAS _ E POR
PRÊCOS �CESS1VEIS A

TODOS R. TTE, SILVEI
RA, 56 2° AND sIr EDI
FICIO "MARAM" FLORl_J\�
NOPOLIS,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente convoco uma assembleia geral
traordinára dêste Sindicato, a se realizar no dia 14

de janeiro de 1.962. em sua sede social a rua General
Blttencourt nc 79, nesta Capital, ás dezesseis horas em

primeira convocação, e, não havendo quorum. às de
zoito horas do mesmo dia, em segunda convocação, pa
ru tratar da seguinte �

ORDEM DO OlA:

Filiação do Sindicato a FEDERAÇAO INTERESTA
DUAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
MARITIMOS E FLUVIAIS, com a consequente eleição
de três (3) delegados, à mesma s'eoeracêo.

Manoel Nunes da Silva - Presidente
14-1
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Departamento Estadual de �G9D�!s2jq!�2.ud���!!q!�I-I!r:!!!� trân-

C P
cuidadosamente estudada internacionais bem como ÇAO NACIONAL DA SFA- vez por isso, as famillas Ião (Agência Itália) -"0 sito registrou ultrapassou a

para que sua exploração se conferências cientltlcas tem. MILIAS DOS EMIGRADOS dos emigrados sentem mais padre C. Maria Turrln1. da. 150 mil emigrados. cm

aCa e eSCa desenvolva com a máxima sido feitas para paãroni- Roma (Agência Itália) - e vrvamente o Signif1caQ,o con�regaçij,o �os Servos de Rom� a arrecadação f?i
garantia e com o metnor zar métodos de Investiga- Uma mensagem de seude- do Santo Natal e. por 00- Mana, voltara ao BrlJ,sU superior, alcançando a C1-

�

.. rendimento. cão, já que a magnitude . cêo. por ocasião do Natal, das as possives estradas e como missionário, tresen- fra de 130 milhões de liras.

A crlaçao <lo Departa- trabalhos de pesquisas e Grande é o tnterêsse dis- do problema requer a coo- 101 envIada pel.a deputada todos.os meros, procuram do um avião que servira"
mento .Estadual de Caça e

.

experimentação assim como pensado a Indústria de pes- peração de especialistas de Marta Pederlci, presidente alcançar seus entes querf- para estender seu aposte- 105 BILHOES PA� O

�esc� e· mais �ma concre- üscattsar e prestar aseis- ca. sendo que, em alguns diversos ramos da ciência. da Associação nacional das dos, para recordar as caras lado a zona indígena. O ENSINO - Roma (Ag�ncla

�li:��:�iV:ad�61���:1 ;:v��= têncta. países, ela atingiu avança- Na amérrce do Sul, o farnllias dos emigrados, ás afeições deixadas na Pá- avião, solicItado pelo padre Itália) - A discussão do

no do Estado, no sentido .do! ;:�:: �:ri��:� éJll:� ��m��t� ::Vi�:o�:e��b���� �s���oe :aer�e::a�c�=mSil: �!�a���I�am��:�I:;i�es��� i;�de� aA���s a�7:el=: qe;; ;:�;��;Id:��a�:: a�:�e� ���{:!�ã:e!! ��� ����:
de atualizar os diversos se- se faz sentir a necessidade realizado em Instltutcoes ricas costas. CIentistas do seguintes tênues: "A' AN- d� qualquer forma, se 0- zes, e dela obtendo, e um de liras reservados para r

tores de produção com os de uma continua tnvcsn- Cientificas, cuja exclusiva Brasil, Argentina e Uru- FE aproveita o transcurso cupam com os emigrados, avião de seis lugares, tipo financiamento do plano pa

� indispensáVeis orgãOi téc- gação cientifica. Os fato- finalidade é a de promover guai tratam de reunir seus do Natal, para exprimir as rencítacões natalinas e Aer Macchl, construido na rà o desenvolvimento do

nicos de o,Jlentação e con- res causais da .

produ tivi- jiesquíses neste setor. esforços em um trabalho aos trabalhadores que es- formula mais uma vez' os Itália sob ücençe da Lo- �nsino, ser<t reaberta na

surte, destinados a executar dade marinha devem ser' Atualmente os países, nos conjunto, sob a ortentacsc tão longe da pátria mart- votos e o desejo de que no ckeed dos Estados Uni- comissão de instrução pú-
- ,-- --- - ------.-_--

quats a pesca está mais da FAO (Food Agrlculture dos, palEy.' f�� irmãos, emigrante vejam constan- dos, tendo recebido o pre- buce da Câmara dos De-v

desenvolvida são: Japao, and Organizatlon), que cujas fs,mlUas estão reuni- temente o homem e na fixo I-U-AVAL. Trans- putados. O Presidente da

Estados Unidos, incluindo runctone junto da ONU das, as mais caras saúda- emigração um acidente fa- portaao para Milão, o apa- comissão, deputada Ermi-

o A4a.sca, cmna; RJ.lssia, (Organlzation of the Na- cões. Suas casas nêo ano mlliar antes que econõmí- relho foi montado no acre' ni, 'julgou oportuno couve-

Noruega, Oanadã, No Ca- tíom o qual conta com uma como as outras casas 'ler- co". da Igreja dos Padres êer-' car à. comissão antes da

nadá existe atê um Minis- secção de pesca Que vem dadeiramente felizes nes- \ vídos na Praça São Cai:>: reabertura dos trabalhos

térjc de pesca e no rspãc efetuando 'um intenso tra- tes dias, mas cheias de nos AVIA0 PARA UM MlSSIO- tos. parlamentares, pois li in-

Universidade de pesca. Nes ,balho na América LatIna; tenção do Govêrno, Que o

tes paises existem milha- impulsionando a pesca nes-

fi' f t � , Cf b
14.0 ANIVERSARIO DA: projete de lei seja aprova-

res de barcos, pequenos e tes países, organizando UffilnenSD U DOU li CONSTITUlÇAO ITAL1A-J' do -(I mais ,tapidamente

gr-andes .dedícados '0"'- cursos c estudando as pos- I"" II NA - Roma (Ag'ncl, lta-; .

possiver pelas qua, casas

tantemente a pesca. sibllldades de desenvolvi- lia) Transcorreu a 27 de de :.:j do parlamento.

é ��d�o���i;:�te am:s�: m����. a transformação de
EDITAL DE CONVOCAÇAO �:��:o ��I:���;!:a:�i:-'�:� '.

se está começando a tezer Diretoria em Departamen- V. sr::sr: dt:r�:r.p;����:t� :ee;u��te� presença .de consãtctcão da Republica '. :��N�����
��sc:I:�o�::�s �::O�t= :n��oC�i:e�!:��:' a:u�:= SOCI;d�::O���A�:m�:�:��mose�rs�o:::c�:��s S�;�:; !��!:n:·hls�:�:a���ume��: r:�I��7�O.:�os�:_:::;��
��n:a�rt��lU���ar��rv;�:� ���t�s dr:Gur�:sver::=o�a� domingo próximo, dia 14, as 9,30 horas.

'

:��e�:;lc;u��ca��o_�, t::: tário da rnstrução Publl-

TaInha e Enchova no Sul, verão, se poderá desenvol- . os d!:ti��T�e�t:I:��d��e n:;ap!�e��ri:21::.e regerá pública, umberto 'rerrací- ca, representando a Govêr-

;:: :s�u:ea�z:bai:�!e .: ;:�caa: !�:�:;Sa�õ�raent: a te:'��:r:ia� Só poderão votar o associado quites com �iíéi:r�:��ln�: ea.:�::_ :�o��:�!u:: ��:!�: co�
m�cIOap��v:�::;��' das �:�:r�:: et;t��S b:�e;I��:�= Luiz Carlos Alves, 1° Secretário !�Oen�!�l�u:I�C��sp�r, t��;� ��::a�do� ;�Io��e��� ;:=
extensas costas de Santa do já outros Estados Qual da constituição em edição r'.3.a elevação social", re-

Catarina pode ser no ru- seja a vinda de técnicos .
extraordinária. iorentes ao ano escolar

turo, uma das prmcipafs em biologia, economia e
i�l;í-G2.

!���essed: ���::: ��ll�=; �::���o:,la de pesca e do Frigorífico Barbacena, localizado'em ASSEGURADOS os BENS ;-�e�J:�:ntr:!s o���::�
capitais jPara fomentar a A própria Unlverslaade

Ba b
Dós �':TALIANOS' RESI- classes do segundo ciclo

pesca, através de têcnlcos de Santa Catarina poderá r acena -- Minas Gerais DENTES EM GOA: Roma 11m panorama do mundo

e métodos modernos, por- prestar valiosa colabôraç!i.o (Agência Itálla) Chegaram
do trabalho e de seus va-

��:��: :� :::gO�:;�:te:- �:;:cl���t:: P;:s:i��;P:��� EDITAL DE VENDA :i:m:sS:;:����:eo�u�es:� ��:e:dem���lii�a�eSOp�:�s,::
ao homem obter facllmen- versltário e técnicos profis- e as atIvIdades locais, da jovens que chegam ao mo-

��'o����sdeal::i����: �: :��:r ��:iP�S bqe,: !��� O Banco do Brasil, S. A. faz saber que estão à ven- �:IO� ���,ia;:r :��Ci�:� ::n�:l�:r��:���e�e= �e!::
baixo custo e de excelente atender o desenvolvimentO �ó�ise�ocOe�_��;o�����p�:::::;: �c��i.::d�s b:: autoridades Que agora ad- jam cursar. A colaboràc,.ao

Qualidade. da pesca em nosso Es�ado. Barbacena, Minas Gerais, constantes de máquinas e
mlnitsram Goa. As opera- ;���:Ci:i�tI':::idtoasn�o�alo�

_====-=_-,-,-.,,- -.,__
pe�c� Paov:�a{u:emv��:"is�� Di�:::ri� ��o, cia�: e q�:�c: utensillos apropriados para, !matadouro, esquaflteja- ��sp�;to�a:�ã= e:!:s:��: condecoração de cavalhei-

:---- grande Importãncla econõ- foI transformada em D
mento, charqueada, aproveitamento de sub-produtos

re t bel id ros do trabalho, professo-

CONCURSO "AGENTE ESTATlsnto" mica. Nestes lugares sãO partamento Estadual ;; ������;ic:,u���ri��P�� ::��u:�I��:�s �e;::��' f�����
s a ec as.

res, não sómente um a_us-

\" �!��t.f��:f;������it����C}����ctt��� .É:;;�;:�:fi!Êfg �j��:;�g:��:�:E� ::���:����:::iª:��l�;,��g�::t���:��;; �;ª���;I���� §'��;f:���!�;��l;
�ratar das 7 os 10 horas do manhõ, à Rua Son- �:� �u:u:�:��l�e::Ol:': :��o:�n=:e d�a:an� r�s:ra:c':ris7t�� COJll}'leta dos bens e seus principais _ As bilheterias da esta- �: jr�s:;t�d:Sco�t��va:s� a

t,_��_U_��!r�:��:��_��:._��.0�::i,c_a_:��_2_18_0_1n_'_6- ��o�:::I�:::IO::' va: cat�:::'Em",o T"m,1) ! p,:':,�t�::�:�:'��,:,��O,::d���Y.�;°t�:�!���;::��;a�i� :1����:J�d:1r.�:�;: C OM O t G O S TOS O

MA'QUINA DE IMPRESSÃO
,- sam que assista aos ofertantes direito a Indenização ��õ:: !:S�::ir�s ��v���t '.1 I.

ou ��:n:�:�=rs�: ;:���:�aP����t,\ praça dos An-
da, foi lnfe.lor ao pr'evis_

,·0 C.�Ft ZITR·

VENDE-SE...... dradas, nO 186, Caixa Postal, 84, telefones 2216 e 2778
to; no entanto, o; trâflco ),:! :

LOTES NA ES�����to�GRONOMICA
"tá

,n:�;::d::':::::' S�':�'i",
'

san�:p':�;mv���li@��!'ha:
Jose de Britto Nogueira, Gerente Comunicam aOSotPtlfen€es

.

o contrato ae

Th-:odoro MirOSki, Subgerente Interino �:a;:.�� �e, seus Fllhos- J r,�ITA, Ocorrido.

;l(f� ":

PARTIDA«: DE
FLORIANOPOUg EM
DIAf! ÚTEI� AS

9horas!
,

.

Tac�CruzeirDdD Sul

Vende-se uma máquina de
... impressão de fabricação

alemã, marca Frankental, formato 56 x 73, prõpri:l para
impressão de Jornais, Revistas, Livros, etc.

Rua Tiradentes 53, no horário das 9 às 11 horas.

FlorIanópOlis. I

VENDE-SE
CHACARA - CASA GRANDE

no "A MODELAR"

UM MUNiCíPIOCom mais de 2.143 m2.
00 lado do Palácio Presidencial da Agronômico.

Próprio para residência de grande familia

Repartiçõo Pública ou Casa de 5aude
- Reconto tranquilo -

trotar no liA �ODELAR"
, PONTA LEAL

Esquina Tobias Barreto com CasemiTo de A
breu uma frente permitindo construir 3 casos

trotar na "A MODELAR"

ENDEREÇO
A RAINnA DAS BICICLETAS, fica na Rua:

Conselheiro Mafra n.O 154, de um lado a sua

!leCção de PEÇAS E ACESS'ÓRIOS. e do outro ..

�ecção de PINTURAS E CONCERTOS. _

y..Jefone: !]3'l.

COMUNICAÇÃO
Comut:licomos aos Snrs. portadores de Cautela do

JUBILEU DE PRATA Con. Rodolfo Machado, que
os prêmios serõo sorteados pelo Loteria Estadual de

12 do cte., Sexta feiro pró>l:ima.
Biguaçu,'lO de Janeiro de 1961.
Pela Comissão de Finanças
Ipiranga Campos - Presidente
Paulo Wildner _ Secrelu

vpldemiro Santos - Tesoureiro
-----

CASA VENDE-SE
Vende-se a cosa sita a ruo Esteves Júnior 183

composta por quatorze peças e uma area territorial

de cproximadamente 1.000 metros quadrados com

soida para o ruo Almirante Lamego.
Focilitcr6e o pagamento. Ver e trotar no mes

mo local diariamente dos 8,30 as 11 hs.

14-1

PORQUÊ FLORI ANÓPOLIS

IMPOSTOS MUNíCIPES
Inscrições aberfas

A Campanha Nacional
de Educação dos Cegos,
dentro do seu setor de e

:ucação,' está proporcio
nando 'bolsas de estudos

para treinamento e espe
cialização de Técnicos.

Estas bolsas serão con

cedidas a professõtes, as

sistentes, psicólogos, biblio
tecá.rios e chefes de afiei ...
na.

As Incrições para estu
bols�_de estudos contInu

aII;l abertas, bostando pO'l
ta tanto Que ointeressado

.
entre em contacto com O

Grupo de Trabalhos Tec
nico da CNEC, à rua Dr.
Diogo de Faria, 558 - São
Paulo - Capital.

PAGOS PELOS

LtNIÃO .. , .. "" ... 49,9·'.

AO ESTADO.:, .. , .... 43.6.'.

AO MUNiCíPiO....... 6 5·'.

o impôsto' arrecadado pelo M'uni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es

colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social, .te.

,

MUNICIPE

PAftA QUE TUA. CIDADE "AO
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TIU
IMPÓSTO COM PONTUALIDADE

___�u__Q A c' Ã o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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amos razer o OIHlDanS rara ATIVIDAIlH DA F,C.D.U. EM 1961 elxar: •

: ,�.. � �o:��or : ::�vaà :;:;.n(�U�� �� 'oD��t:;'Ó'::o clube "'ca'Inaugurar os Me!horamellfos do Chrysticdo C:o.larme!'Le 1 Inl o III parliclpa, do camoeonatc narmho" deverá mesmo fi •

E "d' P i I Do Relato'ri'o do D'lrelor do Denarta- o Professor Ch'Y'taldo Caso venha a �e posínver
' Reglonal de 1962.. car • margem do certam"

Si"!O ra ano. I t'u Araüjo, um dos baluartes o desejo do pro •. ChrystaJ- O clube da Marmh� vem da. cidade mercado para 0.
t�";n"n"e oe Futebol quo _ I T'

'

E I" W Id' M f dr) esporte da vela em San- da, perderá o esporte ama- de oficiar a s'eceracao Ca· mes de marco. III
A dtretorta do Cortntíans deseja inaugurar os m men O ecOIco spor IS a a Ir a ra ta Catarina, encontra-se dor caiartnensc um de seUSI, _ ..... _ ....--_ ......� .. 'IiIIIt.--- ''_,.

PaulJsta vem de acertar lhoramentos do estácfio "dr. Lccat - zsiadto do' Figueirense F. C. desgostoso com a atual mais de�cados elementos. Balllha de (ampeao Para U.a
uiu amistoso para o dia 20 Adolfo Konder" com um l{lO metros Rasos: situação, estando mesmo

,

do corrente na cidade de gl,.',at.,�do•. espetácuío rutebo- l° Alberto costc r Direito) com 12.2. Iucllnado a abandona!' a (�r�$la!do Arilúio Platéia de Miihães
Lcnd-Ina, ctdndo ao norte- ... 20 Enyr D.sl1·i'1]lgrO (Farmodontol. presídôruüa da Pederacão 11 j

dos:;;:n:�rtnnto a posst- ar���:; :o;::.s�o�:��� 200 �Ei��:rR��"��: (C. Econõmias). �:t�:/I�a,c {J�::t��U�): �::�� P��3. O (�R.D.
bilidadc da equípe at Par- ttans poderá estender sua l0 wumar Lemos (C. Ec�nômicas) com 27,4 meados de 1961, quando foi Com a renúncia do zsta a pergunta que domina os círculos esportivos
que São Jorge se exibir viagem até Florianópolis, 20 Adir ôntoníent (Farmodontol. reeleito por unânímidade Gene-aí Paulo Weber víeí- do pais.

•

entre nós, caso neía do in- para. t uma ou mais exttn- 30 Aristeu Carvalho (Farmodonto). de votos.' •

ra da Rosa de membro do Caberá únícamente, a responder a citada u.dagn-

terêssc da s'ederccão oa- ções, por preço razoável. 400 METROS RASOS;
-- -------- Constlho Regional de nos- cão.

•

10 Milton Wayhs (MedicinaT com 1,40. Olímpico Terá portos, torna-se necessário MUhões de brasileiros. no próximo dia 18, c"1flr5.�
20 Luiz Nunes (C. Econômi�as) que .Q sr. governador do torcendo e vibrando ante as câmaras c rádios. pelo "GII,30 Lucas wíggers lFarmodonto) E;Jtado aponte um outro lo de Ouro". . \

:=a�. longo penoôo de 800 ��E���� �:��; ( Medicina) 2'26"2/10 Uma Equipe ::�::l!arq:�g�:��o a�r�;:� 'um ��� ::��e:o �::di=�n�ul��':d:�r���·.í(1:.�I�éi��·cnlc
qU� :�:!:�na P:ee!���;�� �: ���o�v�:�;�o��a��a����:;niCaS) Poderosa l�l:;t�O g:��rin�por�aía:�� Rev��:'!: !���;. luta entre dois campcões mundiais.

passada treinou o Aval. re- 1.500 l\iE'TRG-::5 R!�SOS: A diretoria do oumotco que a pessoa mais indicada nestarà. assim. apenas um soberano com rttrcuo

torna aos comentários da 1" L � '.'; ",'S uearmoeonto) 20'52"2. já Iniciou os seus 1T"ab,:>jhos para substttuír aquele des- de usar a roblr-ndn CeROA.

imprensa. escrita e Ialndn. 2" 1"_1". I P':'C'h' co (Medi(!ina.} para armar o Sl"1I conjunto portista é o professor Chrys Neta-se que o pugntsta irlandcs. jamuis sofreu 11111

A diretoria do Aval volta a 30 Solon B:'!,..k IMcdicina) para a temporada de 62. tatdo cata-mr-nso Araújo. nocaute em sua brilhante carreira no "tablado".

se interessar por Nizetn, 110 METROS C ·Bft.RRE!RAS: Vários elementos serão dts- um dos grandes e destaca-
-

Por sua vez, também E'der conta com tal pl'imnzia
O "oito gigante" do Clu- para servir como prepara- 1° pctraar Q:.l""(,:-ri (Medicina) com 20"5. pensadas e outros serão dos elementos do esporte e virtude. talvez a maior que um pU(1ilista pôde atme-

bo Náutico Francisco Mar- dor técnico do elenco "az- :!o P!':.Cro·A, de Mello (Direito). contratados. nil1l;;ko de Santn Catarina. jar

��n�t�L:;�en:;:e�������� =�:��a::.a:�o ah���:�O� 400 ;�c�����t> cc;r;���J���!:·modontO). qU� ;��nc7�diOao ���7��' ChA�i,;t����ca�!�cri d�e P:�. oc :nl::Csio�:���n:�c�:�� r���o�::�r�)�:��" :���� c��:��
P91ii<'ipt>": o cm ma.ls uma fixadA"Oon.�.•areaqu'enaro'tÔ�"I""dO" 1° Dr.ln:1U" rMedidna,) com 1'6"2/5. Rr.naux e qUe pstcve 3- rif:car dentr.o de brf'v(,s �:,:,ta,.,��lte��So.�OiS campeões, rn('ontrar:'i fnt:1.lmcnte o

Rrgüta F'ôrças Armadas ao .... "'"'" ." ".... 2° DVJld �e\"r.rd Ecenômicus) tun.ndo no fu!('bol Daulis- dias.

��"":u��b:Ci���, �l:�
SO 1i:�n,,']j(!('s r-:amenlr::. EconômIcas) La. pela representa<;:l,o do ft-----···

.. -·�-�-

o b�:�I\�;��a.:I�:��,u fti�:vé�on�:ec�lmcs.c l::_��:t�O e';.��:l�cn�
vidado para treinar a equi- REV�S� :l:T� /'_�������Ct�;:l 4':::0"1/10 �:.:a���s;ld�;v���o,:��:r P:�: U��?�rL�!!) O le d:> (Iue' o \'lsil:1nte estudou o nosso lutar!n)" (' "',,1á

pe do Tamandaré do E!>- ? T , -lod0"!O com 4'23 t 1 n • ,! ..'l senhor da Aituue5.o.

t-elto, atravc>s de 'seu Pro-:P (

.

��(Jnõl;1ic;9�.· T:m����O�[l(��arto z.::l.gue. F-.êf!i1 !trO MO I::<ler, por s('u turno. nada deixou trnmpnrf't'{'1' nas

S!�:.tt� '1:�m!�éo '!��I�_ REV;:t;i," 'l/O
j

"'���O�:,t) com 20"4. ��llCl�;:!j;l�� C:;I��mr>�!� [j:�r�� �e Ye�a �:���Il:�� Q��a ::��mpUnh[lmos. siJtu'P M'll .ld\'t-I·s:'u·in

risslmo "Carrada." encon- U:1UX. deverá. tc\orn[!f à
Conclue-sE' daí que I) ostrnng:cü'o tJ1'(l('II�'OU t.:stud:tJ·

tra-se entre "dois fogos". �o Lê - �. E(.'('nQml�o.s. sua. equipe de origem, o Prossegui-:-ê. domingo' l)
o nosso bo�ur, naturalmente. concluindo. detalhes ('s-

Ni;:::n�n�rmo�l?�:�:g�:� SAL;� L��a�L�;��dic:na. ::�m��:��e����b�o���� �::�2C�'l�:t: ���o � :�Ia��a���a a��:�esa..!os golpe.� violentos do braSllel��'t
ticlas, terminando .por de-

20 r:'n'o :�n��oM���n������1 c�:m 171�9M. ça das cj�cullStáncias, dis- segunda etapa. a _r oor a s:!::�. veja'mos o QUo Caldwc!l revelou com respeito
cla"a.r que ainda lUto se

30? nrel Bnr!'os (Farmodonto) com lm59. �:t�u�:n�:��:d�:r::�� local as ãguas da balll. SW "Vi l1:der Jorre lutar atravês de duas peliculas. Na

�:�!:;,�=:�idi:::Si�:r SALTO EM DISTANCIA:
.., cnse, integrando o "on ...e"

Cpmo se recorda a prl- primeira ganhou com dificuldades do mexicano José
10 Alb("rio' Coo:"" (Dire!t{ll com 5m82 do Ferroviário.

meira etapa Coi vencida Mede!. N:1 segunda não encontrOI! problema,; para no-

20 Jordel da Süva (Direito; �;�:r:a::t;:���elr����: caatcar Eloy Sanchez. Em ambas as vt'zes notei ser o

�AL�� A��;.{A��O:��lli (Farmodonto) --------- luta contra os demais bar- ��::�m�::::�r: :ss��:�i�O la�)���r"�:il�,�)I:I::I����
cos para confirmar a. sua Apesar das magníficas Qualidades do hoxeado!' nnelo
vit.ória espetacular naQue- nal, creio que já. conheço "a Córmula pal'a superá-Ia."la oportunldat1e. Como vemos. o irlandês mostl"a-.�(' otimista. enQuan

to o brasJleiro tamb6m acrcdita nlll:.':\ .�('ns:l('lonal vi
tÓi·la.

Vejall1-0s, agora, apôs as clccl:uações, o sell cartcl
de lutas;

No amadorlsmo, Caldwell efetuou 206 combates, per
dendo 3 no Inicio de suas atividades ]Jngillstlcas.

Nunca sofreu tuna derrota por nocante, nem �am
pouco foi atirado ao solo.

Nos Jogos Olimplcos de Helsinqul, chegou às quar
tas de finais, perdendo para um adversário. em decisão
discutida.

No pugilismo remunerado realizou 25 pugnas. ven

cendo tôdas, sem que 14 antes do tempo estabeiecldo.
.Ai estão os feitos de Caldwell, sem retóques.
Campanha gloriosa, como se vê.
Tera, portanto, Éder um obstáculo difícil pRra ul

trapassar e "cortar" temporariamente ou dcnniti\'a�
mente a fase de ouro do outro campeãn.

O certo é que, após o dia 18, apenas um "GALO"
cantijrá no terreno pugilistlco mundial.

CLASSIFICACAO GERAL DOS XIV JOGOS

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTI

PELO P_RESSO Df

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORnvO

--Milêli Para o râDiãndaré-
O conhecido treinador

Osni

GOnea�lves
o popular

Nlzeta, v')!tn. ao .certee,
---- ----

rreillã O

Mirl'nelli

B)"flSil, a. SC'l" r(>alizada, nas
ú�"rt::l do Jurubatuba, em

São Paulo na. primeira.
fjuinz{ma (1(' janeiro.
Os l'cm!l.dores martlnell-

l;'�_, ('\.1 Vltt:J. <1e contarem
::OIU v:lrioB problemas, es

,po.'clal,hlentllt funcionais,
v{·m t'('lnando pm etnbar-

e!".çecs de (IU&.trrJ ('')m, a

proveitando, as�im, ao má
ximo, o I.cm!Ju disponível.
Todavia. nas opQrtunida

des em que houver possi
bilidade, os tripulantes do

"eight" do MartlnelU esta- I

'dio treinando no arco a-.

propriado, adquirindo, as

sim, mala" conjunto para
aquela. Importante prova
<lu remo nacional, a ser

disputada 11a capital de
São Paulo.

que venha a treinar o Ta

mandare, pois o Avai conta
com dois elementos flUe

podem orientar a equipe.
Disse ainda Osn! Gonç'll
'leS QUe, o Tamandaré é
uma eqw.pe pobre e não
conta com alguêm., pelo
llUInos no momento, que

poSi& dar um pOUCO de in
centivo e de ocienta.çã.o aos

jovens valores que despon
tam naquele clube do Con

tinente, razão porque está
mesmo disposto a atender
o pedido do dr. José Fon
tes. Porém, antes de tomar
uma atitude definitiva de
verá agUardar a soÍução
de outros problemas. De

uma coisa OS desportisbs
poderão ficar certos. Ou

Nizeta retorna D.() Avai ou

então ingressará 110 Ta

mandaré, trabalhando mais

um� vez, gratuitamente, ge

lo nosso esporte.

-----.-'-c

(é:mpeonato
Varzeano
Domingo como fecho do

certame varzpano, estarao
cm luta os clubes locais do

Saldanha e do América.

Reina' grande expectati
va entrc os torcedores lo

cais ja Que ê :l grande ri

. validade entre oS dois qua
dros. Pela manhã ldisPll
tarão a vaga do turno fi
nal, jogarão Flamengo x

Monte Castelo.

Elello Pres:dente do Figueirense o

dr, Heitor Ferrari
rclistro, o noSSo abracl)

Com muita vontade de 0011\ votos -de pC1'enes' fpli
t'1lbalhar e um plano a cidades.

reaUzar, n.ssumiu, na tar-

de de sáoado a presldôn-

:b�ooFI::s:��:a�::! Renn;ão do
,errari, há �s anos fl.-

D ri ...iA
fastado dos meios esportl- 1PI •..u
voa na qn�lidade de com-

d A'rbBpone.te de direto". poiS e ros
o dr. Heitor Ferrari, sem-

__......
pre esteve Ilgado treltamen

� ao nosso esporte, dando Hoje estará reunido o

sua -parcela de colnboraçá.o, D.A. da FCF. Na ocaala ....

- 'especlalmente, ab sJv1-ne- var10S assuntos serão de

gro, selllJ)!'e que chamado bat1dos. dentre OS Qual!;;
a colaborar. serão ventilados os nOV!1S

Por unânimldade de VO� it"Ja1tro ._e ::efel'irão Prf'
tos do dr. Heitor Ferratl 110' do certame da Cidade,
foi alçado ::'0 alto e&IlIlO de bem C8lIlO a6br'8 & taxa "de

.. -"- prtrncl�o mri.ndrlUrlo elo arblt"'1lgens que, com'l ��

Figueirense, Futebol Clube, sabe, é mais barato em to:>

razão porque enviamos 1a� do o Brasil em certames tIa

qui,.- t �nkl:td 60 camIfeonato.

l0 fil':lo Sonc!n! (C. Econômicas) com 2m60

20 Pedro A. de Hello (Direito) com 2m60

Pedro A. de Meno, perdeu por desistênc)a.
SALTO TRIPLO:

10 Adir Antonic1li (Farmodonto) com 10m94

20 David Gevaerd (C. Econômica:.) com 100192

30 Adernar VIeira (C. Econômicas') ,

ARREMESSO DE PESO,:
10 J,,8\lSS Huedepol (Medicina) com 9m91.

20 Wilson Breda (Direito) com 9m63.

30 Gldon Nyland (FOI.modonto).
ARREMESSO DO DARDO:

10 Heraclldcs Namen (C. Econômicas) 45m34.

ZO Wilmn Breda (Direito) com 44m98.

30 Be1fjr Moser (Farmodonto).
ARREMESSO DO DISCO:

10 ei1vl� Soncini (C. Econômicas) 45m34.
20 Delmar Cervieri (Medicina) com 24,67.
3° Edy l,eopo!do (Dirpito).

ARREMESSO DO MARTELO:

10 Sil\'io Sendni "{,C. Econômicas) 17,74.
20 Sadv Lima (C. Econômicas) com 16,83.
30 Gidon Nyland (Farmodont(J').

REVESAMENTO 4 x 400:
10 Lu�rar: -,Farmodonto com 4'13"5.
20 Luga,': - Medicina com 4'49.

30 LUlu!r: - C. F.ronômica:::.

CLASSIFICAÇAO GERAL:

'10 'Lugar: _ CiênCias Econômicas com um total de
189 pontos.

20 Lugar - Fal'modonto, com um total de 170
pontos.

30 Lugar: _. Medicina, com um total de 161 pon
to,.

40 LUllar: _ Faculdade de Direito, com um total

��::����!o DE XADREZ I

CLASSIFICACAO GtRAL:
l0 -Luf!"!1.r: - Ciências Econômias, com Silvio Son

cini e Djahna VieIra
20 Lup:ar: - Direito, com Murilo Pirajá M. Da Silva

e Mal'f'lo F. dr.- Brtrl'OS

30Llw"r: - F�"m"'donto, com João Manhani dos
8a"!'l�t'� e 1\dr>�n" l(t'�l:>,�b

4 LUII;(I.": - Mecticina, com Seya P. Kamlmura e

AIV'lro de SI)U�!J. Neto.
CLASSIFrC�...('J.O INDIVIDUAL:

10 Lug::w _ Sylvio Soncinl, da Faculdade de Ciên
cias F("'on.fuuit'I!I.

:;:0 Ll1lPr' _ Mareio F. de Barros, da Faculdade de --..,...-----

Dlr�lto •

•." T '"�-�. _ ]lrf"J'_l" Ptia_�á M. da SUva, da "acul-
COMPft0 OU AJIr;Qd�1f" r1� f1! cl'o

t.:.\fA.. FAVOR MARCAR
4° LlI,:,ar: - Djnlmfl Vjeira, da Faculdade de Ci� ENTREVTSTA PELO TE-

ênc n r,""'. ltl,ra�. LE�'ONY;: N.o 3617,

a representação da "estré
Ia soUtârla" deverá, estar
presente no Certame cita
dino, pois .\té a dh.ta esta
belecida para IA Inscrições,

CoftBelbo Arbitral da Fe-- a diretoria paulaina deve
demçio Catar1nense de' Fn- rã efetuar n rompeLente
tebol, poàemoR not.:lclar que .. regi.<rtro.

oÃlIéIIcÓ Em lDIensos Preõãratlvos
programado para. feverel�

A diretio técDlca do A- M, en que o clube do Es
tléUco continua exigindo treito estara dando comba�

.

o máximo de empenho de te ao selecionado Sul Cne
seus pupilos, vtaaDdo oolo- pixaba.
('á-los em perfeitas ocmcH- Nesta, oportunidade o (!len�
çães tIalau e técIIioas pa� cn atleticano estará. fazen-
ta. D práJdal.() e8l1iaDle.re- do S11& a.proaentação oficiai

CAFEZI�HO, NAol glOlllll. ...._ ..tl.fi- a.os olhos do pUbUco da
xado para muçg. Pbrfm.. metrópOle. ocasião em ("Jue
no aOlDellto, o trêiDador desP9rt1stas �rão _

converge, sua atenção, para concluWes a respeito do
o amislosÇl interestadual pOde�io do Quadro trlc�l:rT;�

••".'...../'.•._.�,�"."_"�.;___<,;,_;"""',.,�i"""'�'�:.,f��",,:·ic...�..:,�d .. t-:-,l'.'..._ ""'- . .-.,;;.�'t!l:;.;.;:��

Regressou
Ody Varella
.Regressou de JoinvilJe,
onde rõra. passar as festas
de fim de alto com os !lPUS

famlllares, 10 desportista
Ody Vnre!la, Presidente ela
Federação Atlética Cata
rinense. Em conversa com
a reportagem, afinnou oue
dentro de breves dias m�r
eará reunião, onde, "'Com o

auxílio da imprensa e.:;crl
ta e falada, debaterá o
trabalho de concltUão do
Cal!!ndarlo da FAC para a

temporada flue se hlieh,u.

,.':

_._-- ----

Campeonalo
dos Funcionários
Púbficos
o Campeonato de Fute

bol dos FuncionárIos Públi
cos, Que .está sendo proje
tado, dever! sair dentro
em breve. Nesse sentido,
foi realizada uma reunlao
na sêde da entidade que

���i�: �:;;J:e!:�:e:ça ::
clubes Interessados
participar, além do respon
sãvel Pela organização, o

sr. Antônio Dias.

Assuntos divers:os Coram
debatidos, po"-ém outra
reunião foi marcada para
breve, quando então tudo
devp�<i ficar esclarecido.

Vila in Em
Gô10 de Férias
O craque do passado,

André Vilain, que há mam

de um ano deixou esta Ca
pital' para radicar-se cm

Cu-:-itiba, depois de ter di
rigido técnicamente as eQui
pes do Tamandaréf flesta
Capital está na Ilha desde
ha alguns dias em gôzo di!
meredde.s f�rlas. A êle que
é nosso sincero amIgo, {IS

nossos n�elhores votos de
feliz estada na terra' que
lhe serviu de berço.

CHE �!�Ol

lEDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

RlDATORES-AUXILlARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GlLlERTO NAHAS
l!l

COLABORADORES: DIVERSOS

Ccnquistnremus o utnto de campeão mundial de co-

o Paula Ramos Deverá Disputar o
(ampeonalo de 1962

! Apesar da equipe do
Paula Ramos Esporte Clu
be não ter comparecido e

participado da. reunião do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tcÉMGlA .OÇIA� Ilnauf.uraifa dia 21 sob 05 aU5111(IOS l :ejee ra or
PRfV

tl.r-L- 4dd...._l Francisco, a sede da Associação de l-· mpB!O ao; TUJercu�osOS
-

• INTEGRA DO DISCURSO P ..... '

I 'd d E R e, t. 1.' C.I' D F I'
E nesta dato também o,

'reataremos hoje, nesta coluna, do Capitulo m. PROFERIDO PELA PRF,sI re5l1i11,e5 a 50 em a e o xmo, eV'mo. JI. ",r::C'lJi$pii ciloo).llor, , e I" pensnrnentos ee convergem

ro-secec 11, que trntn da "APQSENTADOR.lA POR DENTE D A ENTIDADE •

'
I para o jubilou sacerdotal

EMPO DE SERVIçO", conforme estutue o Regula- NO ATO DA INAUGURA. CIO fia úmha Va5conc.elos, Representantes dos Goven:lIs Esiiidllal e Mum- de dtnmante de S, zxcie.

onto Geral da Previdência socíut. Decreto nc 48.fl59- ÇAQ SRA. 08VALDINA
� • . Revdma. D. Joaquim D, de

, d;r:�od�a��:br:�:cnl;:��rl(L DOr tempo de servi-
MEDEIROS COELHO c�paI, General Veiga Uma, Dr. Spyros Di MaIlOlv mem:.�rGi da Ordem Ter- °GIUi�:.ira'HO��:sd°isslmP��torno�
"Pensnm Idl'alll',am, '\A:I-

..., '"

5 �i�áq�:�I;':d�U��n��' �;��;�� 1���c�n��r;L�i�t�lín��I�� ��������IIO,::orl�I�(::�;�' :tHI��;��,�� ,eira da PeJdtenclária e outras figuras de deslaque d3 socieflade local.
serviço. f justn. ii finalidade nobre :wlquilados pela fraqueza poucos o transformaremos sede .tentauva Ievadu no pela dcbll criança, sigamos
Alt. 50, _ Considera-se "tempo de servtco'', para cortes ou errados ugru- corporal, grande coopera- em emthores condtcôes. S,' eonneermcnto da Exmn a sue trajetória até a Cru

e efeitos deste neguramento, o lapso de tempo traus-
pam-se. reúnem-se em sc- ôora na sua recuperação, algum trabalho nos é da- sru. Edith Ramos DO. Pre e!fixaçro' por nosso amo!'.

orrteo. de dnta a date, desde a admissão em empré- rles e. de pesqutsa em pes- Já comccnmos nosso tra do fazer, devemos nos gc- stdcnte da L.B.A., per uma Ao contemplarmos Cristo Benedit.o Roncf'l1 da Or-

a ou o inicio e atividade vlneuluda n prevídànotn so-
quisa, «tnbomm pmg;'n- barbo nos primeiros meses ncrosos ccntrtbutntes que comtssãc de membros da ícmbreroo-ncs do que. dts- dern Terceira j'rencíscane

:�;�:i2�:',�;!';:;�I�::�e���1���r:,;������::�;�,�;�� En'r' essns tuúmcras c-e :��,,�.:;:a � �::;:�,;��:�:,� :::',��r���:v:��:;�::i: ���:N�:?�ad:�;n'���:;:;�� ::��,,� ��,�g��,:��" ;�� ��:��' ;;g'�,�e����,n�:t:�':
e suspensão do contrato de trabalho ou de lnterrup-

de.'; surge mais uem a da �i��:.a�n d�� :a�:��es,q�: ��� bém ao Mlnlstérto da gnu- ��� :f���:��a.t�õs�:de� E�� das as ncuesas são vás. O' Novo Ano de Paz e Amor.

���:n��e:�;��"�d�:, d: :!�'��'��:lOo d�e,��:ld::e;e�� "i:,�:���:":!: I;�:.�n�: ;�� �:;;�ta��:';:i��'��:.t:e;� �:b�,:u:v;;':��n��!e��:i::'; mo. Governador nosso pe- �;tUt��o;u:st�I:��:�� acima 0_,

'I� :i1���� :�:;,:;';'�� :mQ�ó���'� ;�i��� ��b�I;�n". ��,��;,�:�, '::,:,���'d"d�,�� apresentar am atestado etos "mos a estadual e por que �::�ioS�!'��un��u:u.taga:- ��;
• � � O

-

f t OU-lU1-�61érnío n:1o utlllzadu, desde que estabelecida esta em AR.<Iistência Sarjai a Rnl('pm' ínsutuíos aos quais per- não dizer a rnuntpal? E Felizes fomos na aqutst- :liYllll es 'l ' It

J ou convenção coletiva de trabalho. barrell'aR as que quise-em tenccrn. Acham-se tombem assim teremos oeasstões câo do local, propriedade ., t�u U
.

• • • � "

20 _ Não é computável O tempo cocresponceme a êase mesmo abrace trator- Incluídos os que internados mais rnvorúvets de pnru- da Exma. Sra. Maria José UNIVERSITARIOS CATARINENSES

rvícos prestados fi empresa ou {I excrcíeío de atívida- no. Filhas de um São FI'!l11 estiveram no Hospital Ne- cal' a Caridade virtude que Perrone, generosissima ern te lugar - Faculdade de Ciências Econêmlcas 102

ainda não vinculada n previdência social cisco de Assis, patrono da reu Ramos .ou no Pavilhão transborda. a alma de- tal� cedê-lo. Nossos agradeci- rontos.

30 _ O tempo de serviço comcuteco para a aposenta- Ação Católica, que seus ir Josefina Boiteux, mas ne- ta ale1Zrla ,tanta felicidade mentos, pois, ao E){ffio. 00 2° 'ur.ar - Faculdade de Farmodonto 78 pontos

oria em um Instituto não poderá ser computado em mãos era tudo quanto fô- ct'.�sltnm ainda de alixino que nem deixa lugar para vernador do Estado e Ex- 3° lug-ar - Faculdade de Direito. 60 pontos

utro para efeito de benefício Itléntlco. ra erlado por Deus: desde pois a vo,,: autorizada' do o cansaço e que deverloT ma. Presidente da L.B.A. 4° ltlf.:;nr Faculdade de Medicina 40 pontos

n. 60, _ A prova do tempo de serviço se!'á feita: o Astro Ret que nrm fit.ar mediCo não lhes deu 01'- nos torna do neccssltaclo t'; Extensivos tornam-se nos- 5° ll1�a" Faculdade de Filosofia 12 pontos

! _ para o scgurado empregado _ !>Dr uma ou mais podia. mas o (jantou no dem de reiniciarem ,>pus
• arjl;em nos eabe dizer: sos agradecimentos ao Ex- BA1LE DE ENCEnRAMENTO

as seguintes formas, conforme scb necessário para "Cântico a o Sol" a t é a Ll'abalhos. Assim desde ma "Deus lhes pagup bem [Pc mo. sr. Prefeito em aten- A fo'rcieraçâo Catal,inenjie de, Desportos Universitá-

omprecllder e de:non.�trnr, de modo IneQuívooo, o pe- planta à bpll'a do caminho lo cple recellem mensalmen lhe pude f:1:l.el''' "der nosso pedido, quando r'('I'I. 'f!'7 l'caU?ar nos Salões do Lira Tenis Clube, um

iodo em comprovação: ou o verme vil. pautar cle- te o rancho, entrega· do- A!:)ora instaladas nesta precisamos de auxiliou co l��jle "r' Encerramento, ocasião em ,!ue f.ez a entrega

Çl) declarações de admissão e cio stlíl1fl.. quundo fô!' vemos Se'U exemplo, Indo miciliar, em grupo de qua- mo Diretor do Departa� d Tr(' '11$ e medalhas a todos os vencedores dos XIV

o ca,�o, constantes da C:.rtcim ProflsRionlll; de' Cllc'Jntro à t.ríplicc 11lis- tro de 'l10SSaS Irmâs que o menLo de Saude, ao D·', .1,""'0,0; "nh'er:;ltários Catarinenses.

b) declarações eonLldas nns antigas Cal:tcims de sôo frandscana ele amor fazem em veÍC'.ulos. cedi .los Spyros Dimatos por nos UTI'LH('R ATLETA.

Ferias ou C:!.rteil'as Sanitárias; ao trabnlho, 1\0 sacrifleio ora pelo Departamenl,J de tel' cedido uma das salas Co 'be éste ano ó Troféu Helio Miltoil Pereira a

dê�JCI:.n��a���L�I�71�����e�ud�:t;�:�e�;et�:o ��as ���;:� :ss�sti��ii�nçã:ucto,�!' o�:��: !��Iict; '�:f\���:m��ef���l;� PREFEITOS VISITAM ��paetc��rr: d:liS��'�:Si���� ���'e�:������s�o�;�s�:d�or�:li��h�::SuI���eX!� J�!��
tuições de 'P"evidêncla soelp.l;

.

aqui nos achamos reunidos to direto não SÓ com o d'J- ���:���ES os mantimentos dos pri- 11'(\d)nl1"1 e Fausto Nllton Botelho da Faculdade de

to�/ certidões de con�rlbulções pllssapas PC!o� ;r;stitu-

�;;: q:e i�:,��rllc���tr:e:�� :;�:' fa���artc:m,�;�POI'���� Encontram-se "'lui os ;'�lr�:r rdaench��i've��, �;� �������:����casDoS CAMPEONATOS CONQUIS-
srs. Durcl Peelra Cnntu e 'fADOS,

�;:;�d���n("�:ca��dee��1 :�:� �:�l��i��:s h� q�:��e:s pdr� �;��I�oP���;i��S r;�;:i:�;i�: :nSã�:�:=ri�os de a����c:. A A.A,A" da Faculdade de Ciências ECilnômicas,

dn.qut'!es que o Ralox (' o, cure e os escutc, E enq'l�n dos novo'> muncípios de tão ligada ao nosso seta!' ��:���:a dco:IO�Ç�O J��OScô���:s�:;��.s'coc;�����dO �
l:lool·atórlo desvendarn a to se esplandem, a manei Salto Veloso e Arrólo Trin- Çie aç:\o (ao Dr. Domlngc.

"Tlme!r') lu�ar .'11 FUtebol, Remo, Vela. Att..tismo,

��;�.a ;�� ����il�a��s.o�:�= :��:.e n:I��da�k;saJa�onIGi;� �):t���I�;n���:r��ll�C��ti�:= �I������ �U�)j��;:�!toh���· v��"\le'ebol c Xadrez. Obteve a segunda colocação em

tJ{l10S ainda forte.,>, qucl'c- simples c rrane_o, nôs ob- rum com Scnt"tárlos de na da �ede, ao Coronel [l.1't :,',,'eboJ dE" Salão e Tenis. Portanto 6 primeiros e 2

11IOS al,xlJlar f'SSP.'> s{'c('s .,>rl'vamos o ambiente (' :,(\., E�tado (' foram re{'rbido,; tanjo de Lat'lj Ribas, !)o'· frl�\I�d?;�:�I��:;' dc Farmodont.a; Vice-Campeã. con

'Jlltf'tIl, pelo gOVf'I'llado;" ter coiceado ii. llUSSo. disp') ..-'-,ndu o' nrhneiro lugar em Fntpbo' de Salão e Vollbol.l
ce]...;o Rnmc,�. sição ope!'ãrlo da PQlit':a ,..

M;!H.QJ', enEm a todos Obteve a ),ef�und(l, colocação em B:lsqtletebol, Tenls de

Me�fl., �utebOl e Atletismo.

e) qualquer dooumento elA. épooa a que se rerel'ir o

tEimpo de serviço, ou lndubitá.velnlente anterior � Lei
número 3.322, de 26 de novembro de 1(157, que men

(!jone periodo de traba.lho do interessado em �tivida
de- at·a viI)cl,lhtpa a prevltlênolo. soci;!.l; •

f) no caso de emprêsa flindp. oxi,<ilente, certidão ou

derlaração firmada por representalHe legal ela mesma.

cl:I. clual constem, Ilcccssáriarnen�e: o pel'lodo ou J)C'
dado:,: cje trn,balho, as suspensões do contrato de tra
bnlllo, �.:; Sllsocnsões do �ontl'ato de trab:tlho ou as

intcn'�lpçôcs 110 exercicJo, q�a.ndo fôl' o easo, n função
exel"f�jdi1 'leio Intel'c�:;a,do, assim conl/) II. exprcs.�(l afir
mação de que tal." elemento,,> foram ,extmídOl; cle regIs
tro,,, f'xl ...;tente,,, "'0,'> arqulyos ·da.elllprc.�fl, h dü;posiÇ'ão
do lnstltul.o;

g-) nrl jmnossibilidad,� <1.'\ apre/lr,ntaçiio dr (jllalqucr
um eI?sscs dOI'umf'nto,�, ou n:l Lnstlfkh�n('i:l do...; lIl('SIr\I)S,

jllstlfi;'nç:io admlnls(.rativa, na fOt'ma eh) 'l'íLulo IX,
eon.diril]nada sempre, contudo, a um rnzoável começo
C!Ü prova por escrito consULulda s$-l*IOi't'dooumentos.
Insufidentes, seja pOr outros elementos p.'l.rc\als, desde

quI' anterioJ'es ii. Lei nO 3_3:!2, de 26 de novembro de'

HI;l7, tai8 como c�ntra-r('cibos, envelopes de pà�amen
tos de salário, cart.'l.s-contrato, cartões de indenliti

ra"ão de ..&mprêsa, et�, vedada a prova imic:lmente
t('slemunhnL
II - para o segurado de q\lé trata o itmn III do art.

6°

Ma�r.ireira Dal Pai· s.n,
Assembléia Gero( Ordinária,

Ficam convidados os senhores ,a�ior.tistos do
MADEREIRA DAL PAI S/A poro se reunirem en,

Assembléia Geral Ordinória, a reoli2'.Or-se no dia 17

d� fevereiro de 1.962, as 9 (nove� horas, em sua

sede social sito o rua Irmõos Picolli s/n nesta �ida
dê, .o tir'r'l de ctcliberorem '!Obre��..._

ORDEM DO DIA'

o) _ Discussõo e aprovaçõo do Relotôrio do
Diretario balanço gerai, Conta de Lucros e Perdas,
Parecer do Conselho Fiscal referzntet 'la exercício
social encerrado em 31 de O�tubro de 1961,

b) - Eleiçõo dos membros do Diretoria paro
o exercício de 1962 a 1964 (3 anos)
respectivos.

c) - Fi.xaçõo dos honO!'órios e remUl1eraçõo
d) - Outros assuntos de interesse do Socieda-

a) certidão do oontrat<l ou contratos sociais, com

provanles de sua condição na em,9résa;
!lI na falta comprovada ou insuficiência dos _ docu

mentos rofCI·ido.'i na letra A por algumas das fo;,masin
dir-ndas no item I e no Item II!, letra A

(O Art. 110, nem 111, diz () seguinií:: - os titulares
de firma individual e os ctl!'e'tores, sôoios gefcntc�" sô
cios solidti.l'los Ilóolos quotistas que"..rccobll.ill pro Inbo

re sócios de htdll!:ltt'las, de qualquer empl'ésa cujr, Ida
de 'múxima seja, no momenlo da f!llnçtio de 50 (-cin

quenta) anos;)
lU - para o trabalhador autônomo' /'

a) documentos oomprobatôrlos de sua atividade pro
fis,:ional. tais eomo:_ inscrição ou ma.tricula nos ôrgãos
de flSCClli15nção profissional, acompanhados de eerti- ,

...----- -------

dõ" dee1o",õ" idóneas, t,lões de lmpo,to" ".bolho, BANCO, DE CESENVOLVIMENTO DO
rcaliz(\dos, etc, que posRam demonstrar rawavelmente

�)c��Uj����a��n:r:::;�oO�ei:��II���neJa dos doeumen- EST�r,O DE SANTA CATARINA S. A�
�:��:�e��"��:�:,le��n l�";"'; alguma ou algumas das Assembléia Geral de Constituição.

� }O _ Oool'rendo duvida rundada. sõbre a veracid:\-
de e de dados con.�tnntos da Co.rtelra Profissional ou CONVOCAÇÃO
��,\���'Oi�rd���;:1�;���vo�P�e::t::;�let�rU'qUnOi������i�� No formo do artigo 43 do Decreto-lei n.o 2627.

dos, poderão os Institutos requisitar os neoessários e�-
de 26 9_40, �õo convidados os Srs. Subscritores de

cJareolmcnlos aos serviços de Identificação Profissio- ccritoJ dêste Bnnco nora, reunidos em ossen,bléio

�al e outros do Ministério do Trabalho, Juntas COlllo:'l'- geral que se realizará no dia 15 de janeiro Corl"�nte,

olais, &pnrll4ões fiscais, Ôrg1i.o de flsoallzação pl'ofis- ós 1'0 hNos, no 11.° andor do Edificio das Diretoria"

slonal, (mUdados sindicaIs e, ainda, realizaI' diligências à Ruo Tenenl'(� Silveira, esquina da Ruo Deodoro,

junto ás elllpt'êsas 1)01' Intormêdlo de sua fiscalização. 'lesto Capital, c'rliberdl'-em sôbre os seguintes assun-

� 2'> - Quando o segurado tive!' estado, anterior'- tos

mentc, om condição dl!�rontG dn em que eslivel' no o) cons:ituiçõo do sociedQde�; ..

momento, a provn dos rcspeotlvos períodos de tempo bl d'�cu�são e votação dos projetos de estatuto,;
de servlç.a se fará j)(\1a. forma a (!ue os mesmos COfl'eS- c) e!eicão de rr·en1bros do Diretoria, do Conselho
poderf'm de anõrdo oom os 1t.ens do artigo, f(scal e do Conselho de Administração, su-

A!'tigo III. A nposC'ntadorLa pOI' tempo de sef\'l- i'lentes previstos "OS estatutos, bem como

ço eOllsisUrá em umo. ronda mensal correspondent.e <1 \ fixaçõo de suas remunerações' e outros van�

80% (oitenta por cento) do salário de beneficio, para d) cutras assuntos de interêsse social.
-

o segllrado com 30 (trinta) anos de serviço, acrescendo Florianópolis (SG, 5 de Janeiro de J962.
se mais 4r, (quatro por cento( dêsse salário, para cada tagens;
novo grupo de 12 (dol'oC) oontribuições mensais, de mo- Pela Comissão Fundadora do Banco de Desenvolvi-
do a atingir o l�llxlmo ele 1000;;; (cem por cento) do sa- menta do Estado de Santo Catarina S.A"
lirlo de benefiolo com 55 ( trinta e cinco anos) de GERALDO W'ETZEL
,�fln'IÇ(l. Presidente
Artigo 62. _ A aposentadorill por tempo de serviço ---:-=-:-------�� _

será d(1vldn. a partlr da da.ta do d('sllga.m{'nto co el11- AULAS DE FRAN'ES PARA O.ri'.o Q" do ",,,t.mento .r.tlvo -d, .Uvlda'" P"" "
p3rtl' QO ,<;(1�llrado, de"ldalllflnte comprov:ldn, o qual VESTIBULAR DE OIRElJdeve.ri ser s(')1IprC posterior ii. r('SDf'ol,I'VQ concessão. O:
Art. G3. O tempo de servIço compul,nuo Ms [êNIIOS N::i próxima segunda folra, o Instltuto l). edro lI'

dn !lrt, 59, (Nrante o qU:l.I não haja o �egui'ado contri- d!l-I'li inicio a 11m cursinho esp8otaUzado ele Fràncês pata
buldo para. preVidência soctq.l, J!overã ser Indenizado Os candldaLos ii. Faculdade de Direito.

n�él/�;�n.,:����,��\�ii:o�,:::�.;,3,;,s'mo, o .,t, 237'
tIO 1(1\'4:$ IIlrOllm�çoes \'ih'amen.f' f1. 'Hdo ,.� 11'1.00

,'" � horus, Íl Rua. Nereu Ramos - S9,

de.
Informamos também, obs s'enhores acionistas

que se acho a disp� ão os docUlT'entos de Que tra�
to o artigo 99 do decreto-Lei 2627 de 26 d�

.

Setem
bro de J 940

Tongaró, 3 de Janeiro de 1.962

A DIRETORIA

21 - Domingo
mCIll era PrefciLo do mu- 27 _ Sábado (tarde)

niciPi� de Penhn, quando 28 _ Domingo
a Cám:ua de Vl'rcn{lores '

_

em pêso cassou-lhe o tn'l.ll- O plantão noturno será. efe tundo Pf'as farmácjas Soo Antonio, Noturna. Vjt.órla e

��:t�' a�ãl:a�:ZS;:i�isto;cu:�= _

Csntral. ·i
_

('ô(>s, do veroa.dor
.

Mi1toh O plantão dlúrno comprer dJclo nnt·e 12 e 12,30 horas será efetuada pelas tarmá
Fonseca, da UDN, partidO cias Vitória e Central.

ii:r ;:j�n�::��:/� �!= ''--------
gel'.

Assim, não se tratava. de

perseguição pessedista, co

mo Insinuaram por aqui. A
mcu!'):;, que tenha. sido per
segul\li.o unànlml' " de to- -------
cios os p,utldos, Incülsive O plantão noturno será eí� tU.ldo pejas farmáetas- &,
(la ar:l'(lmla�ão :1 flua I Jor:'! ncDS(',

I'!"�:�:l�d��mem não se dá AC-,-,,-,,-en-te-ta-b-,,-,-n-ão-p-Od'l -,---Jt----- --------
por vencido, Derrotado cs� mento.

,L ser a erada �('m previa aut\lri'(jllçno dêstc r>eparta.

��g����I����t�e�1:rl'�âm�� Â�,----

Jlldlclm qUf' 1hr rcna a� D�'�i� e�v���.) ��,i�::'�I�'O:m de

porbs. Inspe-tllr-de-far '1ác':!.,

DECRETO
(iEPEROU'rIU BEM

C:\1l1l0U boa il1l\J!·c.�são
junLo iI rLasf!(' (lo!;; run

dOlllhlns o !'('('elltr c1,'rrc
tu do !l:OV(,j'IHH11)l' Cpl�o Ra-

1l10,�, halxlUitb jl(SlrUçÔI's
pam si!npUfh'lu' ('In muito

o rXj)cdientl' ele :tpO.�l'llla
dorlas. llc(·nc:l.� e plIg:anH'1l
\,)"l nmciõhatl'l. AlIt'ls, n hri,a

(\0 sr, CCI.�o RD.mos paI':!.
vcneer entrl\Vrs burocrá

ticos tem ,�ido 1111;:\ I'ons

tante de sua ac1minl,>tr:t

çúo.

MAIS ESCOLAS

Em n tos, a�.�inaclos na

Pasta da Edllcaeno e Cul
t.ul·a. o govl'rnador .Celso
Ramos autorizou n cl'laçao
de \Imll escola is�lada. ll'l.

localidade de Mo\'\'o dn

Crux, distrito de A:<;t.as

Brancas, 1Il1l11!ciplo de Ul'tl

bicl. c (·Ollvert.cu em I�<"o

las Reunidas f' escola " ,Ij
lada de São Pedro Baixo no

Município de Nova Vrneza.

SERAO ABONADAS

A� FALTAS

O governado!' Celso f I -

mos assinou ato na 7asta
da Saúde abonando as fal
tas dos servidores públicos,
que comprovadamente com

pareceram ao r. Congresso
Odontolôgldo do Espirita
Santo, nos dia;; 9 :1 13 de
fevereiro.

JOCA, O INSISTENTE
João Fê(lx de Andrade

(O famoso Jaca) perdeu
mandado de segurança ;,0
Triunal dr JuStlea. €l ho-

sentamos pela presença. da
digna ossístêucte que aqui
se encontra peja prímetra
vez e, em nome do Rdmo,

quantos l,(!1l1 contribuido

!����e ����d!���\;;usnnl� "':0 -�('����l���d�e�:s ��e:s��t��:SS�i���'I���ael�OlO�:=
guêm de qucm precil'o �Jn r,p��(' �����d:�e ���e��:�aeo:���c� primeiro lugar

��rafa/::�l',p;�:,�a� }��el�;;_ "'1 _r[pls c, conseguiu - �"p;nndl!. tolo.:ação 110 ""lel

tl'eJnt'. bl:m�!'�!l-1C /l'�lllIi;;.
11'1. a,:·�gul'ando n. Quarta. colocação no c�puto Qe-

��Ia �:�!o ����:d�d: R��..
'''',L

I\, ":lr�lldade de Filosofia não obtevç primeIros

Comissário.
"\ � "'tmdos IUP'al'es em ne.nhuma modalldaue, fl-

Se ar[u.i estali05 fel!z�:; �� .. <i') om o ultimo llôsto na classificação geral j.0s

��S��I:i��t��:����d:;:;;.. �
'" ;���';·""ICAÇAO NO COMPUTO GERAL

end�d')r amigo ,alegre, � "":I",f��:�I�: t;;:c���n�i�s q�����micas com 6 primeiros

����:�:1��04���� �:e���� n"-;-�!' Lr;�;c�o:armodonto com 2 prImeiros, 4 se·

tps agrad('ceUlO; sua sibl9. '30 T,uf":tr: _ Direito com 1 primeiro, 3 scgundos, 3
oriel\tnc:ão. t r·" 11"'<;, 2 auartos e 1 Quinto
Ddt'l:minamos a inaugu- 40 T,u,::ar: _ Medicina com} primeiro, 1 segundo,

ração de 'ta serle para UM 1 :er('f"ro, 3 quartos e 1 quinto
21 de ctezcrilbro ,quando 03 ;'0 T_"ugal': _ Filosofia com 1 terceiro, 1 quarto e 2
pelL�amentos se con\'el'g�rl :J'lIl'.tO"
para a fria lapinhn de Be

lém .reproduzida pf'la pri
!l1tiru vez paI' S, Fl'Qncls
('o de As'iÍS, 111) bOlique d�
Gl'cccio para ver com seus

olhos o ouanto o menino

Ao encerrarmos o presente Relatôrio queroJTlos a-

8··"cJr.c _r a todos aqueles, que direta. ou lndlretamen
tr. Col'lboraram paríJ, que podéssemos concluir com

J:nto (;S �nv Jógos Universitários Catarinenses, Espe
n'mos l"Jue no futuro, possamos receber com a mesma

quis ser pobre e miserável b5a vontade e espirito desportivo, a colaboração indls
quando nasceu por nosso pensável dos homen's, Universitários ou não, que -tra
amor. E agora se nos tl,- b'l.Jham pelo engrandeCimento do desporto CATARI
presenta o menino transfor NENSE,
mudo em Cristo Crucifica Florhnõpolis, 13 de novembro de 1961

do, erguido 'na parede fron 'Waldyr Mafra, Diretor do Departamentc Têc-
teira à entrada desta sede n!eo da Federação Catarlnense de Desportos Univer

para, inflamados de amor sitárlos

----------�--�-----------
DEPART1W,'i:fll'l.'fJ DE'SAúDE PÚBLICA

PLA1�!®n DE FARMÁCIA
lIitoS DF. lANEIRO

6 - Sábado (tarde)
7 _ Domingo

13 - Sâbado (tarde)
14 - Domingo
20 - SábadO (tarde)

Farmácl{\ Moderna
Farmácia Moàerna
Fnrmáe:a Sto. Antõnio
F31'mácla sto. Ant6\lio
Farmácia Catarlncnsc
l"a.nnnc;a Cntnrln(1nse
Fr.l"n1ú('ia NEltun!!t

F'nrP,lúria Notu�na

Rua João Pint<>
Ru:\ Felipe SchmicJ".
Rua Felipe Schmldt
Rua Tra,1ano
Rua Trajano
Rua Trajuno·
Rua Trajano

ESTRI'ITO

7 _ Domingo
14 - Domingo
21 - Domingo
28 _ DomIngo

Farmá�la Indiana
F'armá�Ia Catarinense
l"··rm6.da do Canto
�anná cio. Indiana

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

Calito, 'Indiana e Catar! '

zembro de 1961

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"., 't'.,,' ,<", ,'I'Q;,.':i"i:�'''��;�r�':�'''l':;;<�'''''',/''�F�,��'&''-'' :.;:
r�n'di"'::'{lJ·'· "G'ôvernador' 'Celso' Ramos e ,d,

Desenvolvimento Econômico do Estado
���-_uguradâ a

Presidenle do Banco doou cem mil cruzeiros aos pobres de Sanla Calarina - Presenles o

Presidenle do T. Justiça, o Arcebispo Coadjulor e o Comando do S.O Dis.trito Naval
BAMERlNDUS é uma sigla conhecida em todo o Presentes a solenidade,

país onde representa vários dos maia conceituados Es- encontravam-se ainda, en

tabeleclmentos de Crédito. tre outras altas autorlda
Santa Catarina, a semelhança de outros Estados, des, o Prefeito waldemar

também possuí' o seu BamerIndus. Vieira, o CeI. SilvIo Pinto
Ontem, com a presença do Representante do eover- da Luz, Comandante do 14

nadar do Estado, Major Ayrton Spaldíng de Sousa, do B. C., o Comandante oer

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Arno los Alberto de Carvalho
Hoeschl, do Comandante do 50 DN, Almirante Jurandir Armando, Chefe do Estado
da Costa Mullell Campos, do Arcebispo Coadjutor D. Fe- Maior do 50 Distrito Naval
üctc da Cunha Vasconcellos, foi inaugurada a -séde pro- e outras personalidades do
visória do .Banco Mercantil e Industrial de Santa Ca- nosso mundo social, cultu-
tarina. I Irai e politico.

A SOLENIDADE
Abrindo a solenidade , PREDIOS ESCOLARES

Como jã vimos demons
trando, o Governador, nas
te seu primeiro a n o C1 e

gestão administrativa., de

pois de haver concluldo Q

planejamento ode seu Go
vêmo em bases realisttcas
e com vistas ê SOlução de
problema de profunda in
fluência para c dasenvcl
vrmento catarinense, !)e

pôs em ação. Entre o que
anunciava o candidato e o

ção de tôdas as classes
produtora e liberais do
Estado, da coerência de
pensamento e ação do Go
vernador, mrenso a quaís
quer improvisaçôes que
tornariam sinuosa a mar

cha administrativa do Es_
tado.

precisas e de recursos a

vultados", acentuava o Go

vernador, lã ao iniciar a

sua gestão, na sua Primei
ra Mensagem ao Legisla
tivo.

dito facilitado, àqueles que
anais dêle necessitam.
Finalizando, o eminente

Príncipe da Igreja, pediu a
Deus que abençoasse o no

vo Estabelecimento de Cré
dito e apresentou suas fe
licitações a Direção do

Banco pela Iniciativa.
A PALAVRA DO PRESI-

jDENTE
Após a benção das novas

Instalações pelo Areebispo
Coadjutor, usou da palavra
o Dr. Othon Mader, Presi
dente do Banco Industrial
e Mercantll de Santa Ca-

(Cont. na 2:" pág.)

A criação do Banco de
DesenvolVImento do Esta,do
já em vitoriosa evolução
para os objetivos a que se

destina, correspondeu a

quela exigência desenvot
vlmentlsta. Como se sabe,
pela Lei n.? 2.719, de 27 de

mato de 1961, foi criado o

B.D.E., como socíedade a

nônima de economia mís
ta e regendo-se por Esta
tutos aprovados em 27 de
novembro de mesmo ano.

A subscnçâo publica das

ações, dentro do que flcara

estatuldo, teve Vigência en

tre os dias 2 e 30 de de
zembro ultimo, com abso

luto êxito. De sorte que
essa realização, que se dirâ
um dos fundamentais ta

tores da execucão do pla
no de govêrno atual, as

segura o pleno atingimen
to de uma série de objeti
vos governamentais.

Na sua �el1sage� J que
gostamos de'aludir, com

insistência para chama'
.

atenção de quem deseje
consultá-la como programa
em franco dinamismo, o

Governador Celso Ramos
atribula ao Banco de. De

senvolvimento do Estado,
chamado então, à falta de

d e fi ni t I v a denornlnaçan
Banco de Investimentos,
três finalidades fundamen
tais: l.&) o financiamento

ode obras publicas; 2.0 o

financiamento de emprêsas
industriais, comerciais e

agricolas; 3.°) o financia

mento profissional. São

precisamente essas as
. fi

nal1dades que ,também
nos Estatutos, se lhe assi

nalam. Dessa forma, é de

mencionar a consolidação
da confiança Que deriva,
no espirita e na organiza-

Comvém lembrar um dos

aspectos mais em evidên
cia dessa honesta e obje
tiva norma de governar:
é que, ao invés de manter
o Govêrno afastado das
iniciativas privadas e, as

sim, alheio à boa ou má
sorte dos empreendimentos
particulares, chama-os a

integrar, no mesmo senti
do -do progresso comum do
Estado e da prosperidade
geral, estimulando-lhes o

movimento, revigorando
lhes os recursos e collman

do, com tôdas as fôrças
propulsionadoras do desen

volvimento integral d e

Santa Catarina, o bem es

tar social pelo equilíbrio
entre as classes e pelo sen

tido progressista que cons

tituirá a essencia dos atos

do Govêrno, em harmoni.a
com os interesses das cor

rentes produtoras.
.

Notas que realiza agora o "'30-

Mazzili agradece vemador hã àbwluta co-

Em 3 de janeiro do cor- erêncta. Durante a sua

rente, o governador do Es campanha eleitoral, que

tado, Sr. Celso Ramos, re- não derivou para terreno

cebeu despacbc telegráfl- de dsmoücêc. :rn"� "pre ... -

co do deputada Federal ntaou uma eampleta te.
Ranléri M�zili, pelo qual �::�st::çioroc:�;-u:geen��o Ilustre homem publico _ _.

agradeceu ao sr. Governa- recuperaçao econonuca, fI

dor a gentlleza com quer nancetra, soc�lf politica e

se serviu o Sr. Celso Ra- "ul;ural de Santa [ceterí
mos em remetê-ia um e- na, sustentava o candidato

xemplar do Projeto de Re- que q�alquer politica de

forma Agraria de Santa senvolvimentista no Estado

'0' -ESTADO ;�:u :Z��::dae ��r���:�
_im;r_oviso ressaltou a im'

fi portancla dos Bancos como

-'_
-.

'O MAIS IJiTIGO ,IIAIIO D& SArlIA tATARINA
" t/Il" impulsionadores do pro-

- ... ---�- gresso e realizadores da jus
FLORIANóPOLIS (Sexta-feira), 12 de Janeiro de 1962 tiça social, através do cré-

PARA CAMPO ALEGRE

O Governador Celso Ra
mos assinou ato sancio
nando leis que autorizam
a aquisição, por doação,
de áreas de terras nas lo
calidades de Cubatão, Cão
.,zinho e Rodela Grande no

Municipio de Campo Ale
gre tôdas destinadas a

costrucões de prêdíos es

colares.Asfaltamento da BR-59:
Aberta Concorrência

Catarina e terminou tnror

mando que encaminhara
o referido projeto à Comis
são de Ecbnãmia da Câ

mara, como subsidio para
os trabalhos daquele Po

der.

não prescindiria. da facili
dade de msesümentos em

setores
-

bâsicos da' nossa
estrutura econômica. isto

exígtrta 'a' presença d e

entidade de feitio
. nõvo, d e características

FIXADA DATA DARA JNS

TALAÇÃO DE ÕISTRIT�
.,.,.

Foi fixada pelo chefe c

Poder Executivo a data de
14 do corrente para a ins
talação <lo Distrito de Mor
to Grande, Municipio de
Maletro.

da em seu memorando
39.836, de 1�-12-61.

Na oportunidade, apre-a
sento-lhe as expressões do
meu alto apreço e conside

ração. asso Nelson Abreu,
Chefe da Casa Civil".

ao sr. Alfredo Darvin Bran

dão, nos seguintes ter

mos:

"Prezado Senhor: De or

dem do sr. Governador,
tenho a honra de agrade
cer a comunicação contt-

Do Sr. Alfredo Darvin

Brandão ,chefe do Serviço
de Relações Publicas, do
Gabinete do Diretor Geral
do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem,
o Exmo. Sr. Celso Ramos,
Governador do Estado, re

cebeu memorando pelo
qual foi comunicado que,
_Jelo Edital n.o 153/61, o

DNER abriu concorrênoía

para pavlmentção betumí
nosa na BR-59, trecho

Fl.orlanópolis- Tljucas, in

clusive acesse de 1 Km a

Biguaçú (Estacas O a 1200

3.450 a 2.835). sendo O em

Florianópolis. Os serviços
atingem ao montante de

200 milhões de cruzeiros.
De imediato, a Casa Ci

vl1 dirigiu correspondência

Ficou para trás a nor

ma governamental que '.l
castelava os poderes públf
cos no gôzo de prerrogati
vas que o distanciassem,
facultativamente embora,
dos tnterêssee das organi
zações de economia priva
da. como se estas nada re

presentassem, no cômputo

das rõrces do progresso

do Estaau, mais do que
valores restritos, estan

ques no panorama geral da
econômta oatarlnense. O
Go"VIernador Cel'so raamcs
revisou êsse conceito e re

aliza, neste momento, •

perfeita integração de tô
das as energias vitais de
'Santa Catarina no propó
sito da prosperidade .co
mum-w

Nola do Gabinete
do Prefeito

GRUPO
PARA
SUNTOS

DE TRABALHO
ESTUDAR AS
TELEFôNICOS

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

Indústria Catarinense Colabora com a

Universidade de Santa Calarina
Destinado ao estudo da

Ooncessâe dos serviços de
telefones do Estado, o go
vernador Celso Ramos vem

de construir grupo de tra
balho integrado pelo Che
fe da Casa Civil, Dr. Nel
son Abreu, dr. Mârio "Ma
fra e dr. José Felipe Boa
baid.

O Prefeito Municipal de Florianópolis, em exercício,
Vereador Waldemar Vieira e o Presidente da Cámara
Municipal de Florianópolis. senhor Moacir Pereira, já.
normalizada a crise dos transportes coletivos, tornam
.públícn o seguinte:

1) - Que as Emprésas concessionárias do transpor
te, neste capital, em 20-12-61 deram entrada na Pre
feitura com um pedido de majoração de 60% nas tari
fas em vigor.

2) _ Que o senhor Prefeito Municipal auscultando
cs interesses da população, em decreto nO 147, datado de
5/1/62 e que se acha, para gublicação, na Imprensa ofi
cial do Estado concedeu apenas a -majoração de 25%

para as linhas urbanas e suburbanas e 30% para as

A HIDRAULICA INDUS- seguinte corespondência:
TRIAL LTDA., de Joaçaba. "Exmo. Snr.
em data de 4 do fluente, I Dr. João David Ferreira

enviou ao DOUTOR .TOAO· Lima

DAVIn FERREIRA
I
LI1tfA, . Magnífico Reitor da

_

Magnifico Reitor, da unt- Universidade de Santa
versidade qe S. Catarina, a Catarina

Prezado Snr. Reitor:

Chegando ao nosso co

rãiecímento a noticia de

fundação da Universidade
de Santa Catarina, o que
multo nos orgulha, vimos

através desta oferece: gra
tuitamente a futura insta

lação de um laboratório de

mdréuuce • para Ensaios,
com o respectivo equipa
mente <Bombas e Turbi

nas), com o fim de pos
sibilitar auxílio à melhoria
do nivel técnico dos pro

fissionais a serem diploma
dos pela Escola de Enge
nharia Industrial.
Estando à disposiçã..o de

Vossa Excelência para a

concretização posterior dês
te Intento,' subscrevemo-

Dentro de 30 dias o G.
T. terá que apresentar o

relatório de seus trabalhos
para tanto poderá requí
stter funcionários e infor
mações de quaisquer or
gãos e serviços.

-
rurais.

3) - Que .

as Empresas
concessionárias não se con

formando com a determi

AJUDA�DO A OPOSIÇ_o\O nação da autoridade Mu

A DESCOBRIR OBRAS ntcrpal, oficiaram à Pr-e ..

leitura comunicando que

Afinal, a emissora d a dia 8 à. zero hora paralisa

Praça 15 descobrIu que o
riam os transportes cole

Govêrno instalará nova 1- Uvas da Capital.

conceder apenas a majora
ção de 25 e 30%, consIde
rando que tal aumento vi

ria ao encontro das pre
tensões dos sindicalizados e

no proprio interesse da. po

pulação.
8) ...... Que domingo até

meio dia, não havendo so

luçãq ao dissidio entre os

empregadOS e empregado
res a Prefeitura Municipal
requisirou mais quinze ôni

bus para reforçar a frota

de coletivos a fim de aten
der a emergência de se

gunda-feira quando seria

deslocad() grande numero
da população para o cen

tro.
9) _ Que, já sabado, pe

los 12 hpras, a Câmara Mu

nicipal foi convocada pelo
senhor Presidente, para
manter sessão permanente.
Reunida a Câmara os

senhores vereadores soli
darizaram-se com a atua-

6) _ Que para movimen-
tar os veículos requisita- ��ic���he�e;::. :e�:��t1��
dos. em virtude da greve
dos motoristas, o senhor

.. i�i�:.ÇãO usuária dos co-

Prefeito apelQu para o co-
la) _ Que mantendo-se

mando da brava Polícia
irredutivel o Prefeito na

:���:: a ��mm�eto��:t!�ssec: majoração de sómente 25%,
30% sobre as tarifas, pela
colaboração das autorida
des publicas, principalmen
te o ,senhor Coronel Silvio
Pinto da Luz. comandante
da Guarnição Militar, se

nhor Ernesto de Mourão
Sá, Capitão dos Portos.
representando o coman
dante do 50 Distrito Naval,
foi conciliado o dissldlo
entre 01 sindicato e as em

presas concessionárias dos

Itransportes coletivos. re

solvendo então as emprê
sas voltar a circulação ime

diatamente.
Solucionado' o impasse,

resta ao Poder Público Mu-
I
nicipaI que sempre se man

teve firme no cmnprimen
to do dever em defesa da

pbpulação, agradecer as

autoridades militares, es

taduais e particularmente
ao povo em geral de Flo

rianópolis que, em tôda as

ocasiões mostrou-se com

preensivo.
Florianópolis, 8 de janei

ro de 1962.

Através de uma cortãna-tie-ferro em tôrnc do noere

deputado Herbert Levy, os raivfnhas cá da. terra, nas

recentes reuniões �artldárias aqui realizadas, não per
mitiram que o ilustre presidente da U.D.N. nacional le

vasse uma Idéia exata· da atualidade politica de Santa

Catarina.
E isso, pelo menos, o que eles pensam e é disso que

se jactam.
Mas, o deputado Herbert Levy, se dormisse de tou

ca, não seria o comandante central do partido.
O que encontrou por aqui, conforme não escondeu,

foi o mesmo ambiente - mutatis mutandis - de Minas

Gerais. Lá, quem sofr� o onus da apeada do poder, são
. os pessedlstas. E o clragüo voraz é o governador Maga
lhães Pinto, da U.D.N. e seu ex-presidente. Aqui, quem
não quer conformar-se com a derrota, são os udenistas.

E o traga-mouros é o sr. Celso Ramos - um arcanjo
comparado ao sr. lrineu Bornhausen, quando subiu da

opOSição' para o governo, em 1951.

4) - Que, entrementes,luminação no jardimJ' "O
liveira Belo". Outro dia,
referiU-Se a o s serviços
embora fazendo uma in�
triga acêrca da procedên
cia dos postes.
Com mais urn pouco de

esforço e boa vontade a

emissõra laerteana deaco
brlrá, também, 9ue q Go
vérno Celso Ramos (!stá
construindo grupos escola
res em Ubatubaf São Fran
cisco) e no municipio de
Penha.
Com urna certa dOse de

despreendimento acabará
se certificando das obras
da rodovia Joinville�São

sexta-felr�, a meia noite,
o Sindicato dos Conduto

res de Veículos Rodoviá

rios de Floralnôpolis de

flagrou grp.ve geral, pleI
teando o aumenl.o de (10% Entre as multas homenagens que Santa Catari

na prestou em novembro ultimo, ii. memória do seu

grande filho Cruz e Souza, merece registro especial,

���;�_em:es��:��d�e��z��:di!i�m�ã�m;ras��:c:.artisMca,
Todos os numeras do extenso programa estiye

ram a cargo de membros da ilustre e tradicional
famílla S. Thiago - de cujo seio têm saldo auten
ticas valore; nas letras catarinenses.

O progrnma executado foi o seguinte, segundo
recorte que nos enviou pessoa amiga:

"

"Antífona, poema. de. Cruz e Souza, declamado
pelo jovem NUton Costa Pereira de S. Thiago, He
rois, soneto, idem. recitado pelo jovem Lauro S.
Thiago Filho; Ansiedade, soneto, Idem, por Eliane
Costa Pereira S. Thiago.

Romance - Tschaikowsky, Op. 5 - pela pro
fessora Clara Oliveira de S. Thiago;

Casinha Pequenina e A Você, dois numeras de
violão por Silvio M6nteiro de S. Thiago; Carllnhos
de Frontinl - piano - pela menina Eneida Costa
Per�lra de S. Thiago; Cravo - plano _ pelo meni
no Luiz C. Pereira de S. Thiago; Aos tristes, soneto
de Cruz e Souza, por Arnaldo Diógenes Lopes de S.
Thiago; CamInho da Glôrla, soneto de Cruz e Sou
za, por Paulo de Tarso de S. Thiago;

Improviso, musica de Lauro S. Thiago piano
pelo propriO compositor; Romance - violino pejo
jovem Nilton da C. Pe1"eira de S. Thiago; com acom

panhamento de plano por' seu pai, dr. Lauro de Oli
veira S. Thiago; Amor - Prof. Goes - Piapo pela
prof. Dora da Costa Pereira S. Thiago; Soneto, em
homenagem a Cruz e Souza, da autoria de Arnal
do S. Thiago Neto, recUado pelo au! Jr."

Ao espírito do genial negro dos "Broqueis", essa

homenagem, tocaqa da intimidade domestica, em

que tres gerações de uma dJgníssima familia, exal
taram-lhe a lira inigualável - hã-de de ter sido
das mais gratas e enternecedoras.

sõbre os salários profissio
nais.

5) - Que dia 6 último,
logo pela manhã, a fim de

que a população não fosse

prlvad"a de locomoção, re

qulsltOl,l às Emprésas con

cessionárias quinze ônibus

para atender o mínimo ne

cessário para o transporte
da população.

nos,
Atenciosamente

Hidráulica Industrial Ltda."

Agradedmdo a valiosa

colaboração posta à dlspo
(Con.t. na 2.0. pág.)

Instalado o muni

cípio de Fraiburgo
Em 29 de dezembro do

ano transa to, foi instalado,
oficialmente, o municipio
de' Fraiburgo. Ao a solene,
compareceram autoridades

civis, militares e eclessiá
ticas, bem como grande
massa popular. Na .mesma

data foi realizada a con-

x

Se o deputado Herbert Levy, em vez de ouvir os

"raivlnhas", gravemente adoecidos do complexo de per

seguição, chamasse ao confessionário os prefeitos ude

nistas de Santa Catarina - outras seriam as falas. E o

Governador Celso Ramos, com uma Ave-Maria e um

Pai Nosso receberia a penitência adequada à. sumária

absolvição dos seus pecadilhos venais contra os manda

mentos da eterna�vlgilâncla, cujo preço, mesmo com a

inflação janista ainda it is Uberty!
x x

-

x

Os raivinhas, muito embora finjam o contrário, não

gost��m:!�:, :�d�;tl�a��:e i�;ia:e��i:�u :t:i���t6 ���f:�
tado Herbert Levy expôs as razões da.-sua visita, espu-

mOU assim: •

_ Partida in-li-liz! Depois do Jãnio. Quadros,
Jãnlo Levy!!!

Francisco.
E, poderá se dar o caso

dos comentaristas da emls
sôra do contrâ nunca mais
se atreverem a dizer que
o Govérno atual e zero sô
bre zero ...

corporação. Identico apêlo,
foi dirigido ao Irmão dire

tor do Abrigo de Menores

para que jovens abrigados
naquela modelar Institui
ção servissem de cobrado
res nos' referidos veículos.
7) - Que nas marchas e

contra marchas para a

solução da greve dos pro
fissionais do volqnte cole
Mvo, o Poder Municipal
manteve-se inabalâvel

POLI'TICA

Foi muito comentada a

venção municipal do Par- ausência do senador Irlneu
tido Social Democrático, Bornhausen na reunião do
tendo sido, na mesma, e- Diretório da UDN,
leita a mesa Diretora. pa-' O sr. Eduardo Santos
ra Presidente e secretário
foram consagrados os no

mes dos senhores Rene

Frey e João Marques VI

eira, respectivamente.

Lins renunciou, mesmo ao

mandàto de deputado es

tadual, na legenda da
UDN.

Por unanimidade, os udeniStas, todavia, acordaram

que seu discutido presidente é um gentleman perfeito.
COmo prova dos nove, referem que o sr. Herbert Le-'

vy, com resignação de martlr e jobiana paciência atu

roU a gafe tremenda de um procér local, que o advertia
da habilidade política. do Almirante Amaral Peixoto,
alertando-o de que, quandO abrisse os olhos, estaria en

golido.
COm muita classe e sem perder o humor, o deputado

Levy deixou de receber o atestado que êsse correligioná
rio, in stmplicftas. tentou passar-lhe.

Para nês, "bichos pequenos câ da terra", sem

pre metidos em rHifls politicas, não seria nem bOm
Imâglnar se ao i9-vés de prestado pela distinta fami
lla S. Thiago, esse preito ao iluminado negro dos
Faróis, o tôsse pela família Ramos.

Seria um desastre, porque no dia seguinte o dr.
Acácia Garlbaldi, apesar de nosso velho e lnterpar
tidârlo amigo, massacrar-nas-la com a grave acusa

ção de "grupo econômico".

'-CARRÕS USÃÓOS
LOTERIA do egTADO

DE SANTA (!ATARINA
"

-- ---...,.

1 Perua Dodge 1951
1 Autom. Vauxholl - 1957
1 Caminhoneta Ford - 1957 F-100
1 Simco Chambord - 1960
1 Volkswagen - 1960
1 VoJkswggen - 196J 2° série
Ar.I�(.;II·'c (. ':�rH!(J na R. Almirante L,:J;n�llo no") 2
FlICildlJ�SC em 20 m6ses

.
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Waldemar Vieira
Prefeito Municipal
Moacir Pereira

Presidente da Câmara de
Vel'cadol'CS
I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


