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Governador Celso Ramos Proporci
ona Melhores Condições de Vida aos
Engressos da Colônia San1a Tereza

.

Pela Lei nO 327, de 18/11/1957, a AssembléIa Legis
tatíva do Estad� concedeu aos egressos da Colônia. Santa
Tereza, um auxilio mensal de Cr$ 2.000,00.

aste _beneficio somente foi autorizado no atual go
vêrno, nao obstante a Lei 327 fixar o auxílio mensal
desde o ano de 1957.

No sentido de facilltar o pagamento dos impostos
correspondentes a exercício findo, foi lavrado o Decreto
SJ 150162/942, determinando que o relacionamento dos
impostos correspondentes a exercielo findo e relativo a

euxruos mensais concedidos aos egressos da Colônia
Santa Tereza Independa de requerimento da parte in
teressada.

O 'rescuro do Estado incluirá no primeiro relaci�na
menta de restos apagar, a importância dos auxílios a

que tem direito os egressos da Colônia Santa Tereza,
desde o ano de 1957.

Desta forma, o Governador Celso Ramos e o Secre
tário de Interior e Justiça, Dr. Paulo Maoarínt, além de
determinarem o pagamento de auxílios devIdos 'pelo Go

vêrnc passado desde 1957, sImplificam o sistema e a for
ma de pagamento a fim de proporcionar melhores
condições de vida aos leprosos da Colônia Santa Tereza.
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o MAIS AMTIGO DIABIO DE SAMTA CATARIHA�

-TAC- GR8ZE<R0-00-SIJL-711!b'NII{/+-�
O TEM P O (Meteorológicol

(Síntese do Boletim Geometeorológico. de
A. SEIXAS NETTO, valida até às 23,18 h8. do

dia 18 de janeiro de 1962
FRENTE FlUA: Em curso; PRESSAO ATM05;FERl
CA MÉDIA: 1027.9 mb; TEMPERATURA MIDIA:
29.1° C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA. 94%; PLU

VIOSIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 mms: Nega
tivo I Nevoeiro Cumular esparso / Tempo Bom.

Indonésia responderá ao

desafio" _ afirmou. O ma

[or gen. Achmand Janl,
chefe do Estado Malar do
Comando de Operações
que o presidente Sukarno
instalou para apoiar suas

retvtndtcacões sôbre a No

va Guiné ocídentat, decta
rou que "o govêrno Indo
nésia está tomando Irne-

Banco de S. (.
Com a. constituição e

eleíçâc da. primeira dire
toria do Banco do Desen
volvimento do Estado de
Santa CatarIna cumpre o

Governador Celso Ramos
aqullo que constitue o ar

cebcucc de seu programa
governamental.
Um banco para o Estado

e não o Estado para um

banco, dIzia o então can

didato Celso Ramos. Dito

e feito,

Prestigiando o

:C-GIIIiAenIt.

Jango Prepara Mensagem
RIO, 17 (V. A.) - Os

.

De acõrdo com a stste-

assessores técnicos da pre- mátlca do regime _
parte-

sldêncla da República já mentarista, cabe ao preai-
iniciaram a esquematiza- dente da República ,dar
cão e a colheita de dados conta, ao Congresso, da !>i-

par. elaboração da men- tuação econõmlco -ftnan-

sagem que o presidente' da cetra co país, enquanto ao

Repúblína enviará ao oon.. primeiro-ministro compe-

gresso Nacional, quan I) da. te a prestação de contas

próxima seésao legfalatlvn. da administração,

sanas para proteção da

vida dos civis". Nos melas

informados se diz que dois

paquetes holandeses, o

"Orange" e o "Johan Van

Oldenbarnevelt", estão de

prontidão nos portos aus

tralianos para receber mu

lheres e crianças holande

sas que se retirarem da

ilha. em caso de necesstdn

de.

MAICAaA: MOIOPOLlO Df,
REfiNO

-

PARA A PU�OBRÁ�

RIO, 17 (V. A,) - O sr.

Francisco Mangabeira, no

vo presidente da Petro

brás, está disposto a ado
tar providencias objetivan
do fortalecer o principio
do mcnopono estatal, a fim

de defender a empresa
contra a ameaça do forta
lecimento de grupos pri
vados ligados à tndustrta
petrolifera.
Assim, o sr, Mangabeira

já estudou, com seus au

xiliares diretos, a possibi
lidade de fazer cumprir a

lei n.v 295, que arma a Pe
t.rcurás com poderes para
exercer, com mais rigor, o

monopollo da refinação do
petróleo.
Enquanto isso, comenta

va-se, ontem, que o SI'S.

Exemplo de um Governador

,
Ação bélica da Ho'landa: __

I/Desafio Direto e uma Provocacão de Guerra"
HAIA, Holanda, 17 (A. P,) _ Os índ

.
.'

_, _. , ..

em guerra e os holandeses preveniram on�slos �alam O rogo de arUlharia na- díatamente prOVidencias quer negociar a
. sltuaçaq_ do Mmlstel'lO de Defesa,

de auto-defesa, em comunlcad d h' qu:
tem o díretto vai dos holandeses que para reagir ao ataque' ho- da Nova Guiné, sem condi- aumentando o tempo de

naval ocorrida, segunda-feira
o e

laJe sobre a batalha causou o arundarnento de Iandês". ções -prévtes, mas a repe- serviço militar para os re-

dlonal da Nova Guiné hol d'
ao

�gO da costa mert- uma torpedeira Indonésia, tição de ameaças como a servístas na Nova Guiné

tuamente de provocação. �n s::�tárl bos se acusam n:_u- construída nos estaleiros _O primeiro ministro Jan da torpedelra Indonésia se- holandesa, de 21 para 24

Unidas em exerciclo U Thant p I
o geral das Naçoes sovtéucos. e afugentou a de Quay esboçou a posi- rá recebida novamente com meses. O número de solda-

landa como para a 'Indonésia' :are��:anto �ara a ,��- flotIlha Indonésia "constt- ção da Holanda em respos- a fôrça. A par desta res- dos regulares do Exército é

do litígio, Os Estados Unidos apoiaram so�uç:t�t:::lfl�: ��a �r;?ov��s::!� �I;e��er� ��;: q::ê�OHo�:n�aT���� i:t:�no�o e:�r�t!r�o o�::� ��t:ri:il. �m��niStt;��ê�
�a��:t�or:os,e�al�::;:� violentas ouviram-se tanto em ra", segundo comentou, suas precauções. Informou

em .Jakarte, um porta-voz que o governo está "toman-

do Exército Indonésia. "A do tôdas as medidas neces-

Com as obras de calça
mento em Capoeiras, o

Governador Celso Ramos
evidencia o seu interesse

pelo progresso do conti
nente. É que está sendo

objeto de pavimentação
um trecho de quase dois

quilômetros, seguIndo-se
'aos importantes serviços de

desmonte no Morro do Ge

raldo, • terrapienagem e

construção de pontilhões.
Brevemente, o bairro de

Capoeiras será benetlclado
com um Grupo Escolar, be
neficio que se estenderá
também ao Estreito, ,pois
multas crianças resldentOes
em Capoeiras já não mais

precisarão estudar em es

tabeleclmentos da /;ede do

�_ � Sub-distrito continental.

No caso do incêndio crl- uma classe de homens ra- ciosas; ou ainda retardar

IIminoso da Rádio Clube de ros, destes que são capazes diligências e pericias p�ru. ,

Gaspar, o governador Cel- de ferir as próprias carnes, transformar o Inquêrlto
50 Ramos forneceu mais "e assim for necessârio, numa trama em que os

um exemplo edificante do �or isso mesmo cresce, dia. julgadores se enredarão de

seu amar à verdade, do seu a dia, a estIma, considera- tal forma que difícllment,c

respeito às liberdades e ção e respeito pela sua poderão ajuizar com

segu-,direitos do povo e da ln- austera pessoa e pelos seus rança. E as dúvidas, todos

dependê*la e imparclali- métodos de govêrno, mes- sabem, sempre favorecem

dade com que trata aS cou- mo entre aqueles que for- os prováveis culpados. Bns
sas públicas, mam nas correntes parti- ta, assim, a um chefe de

Quando tomou conheci- dárIas contrarias às que o Govérno, para efeito de

mento do fato e determinou elegeram. magoglco mandar aelnto
a vinda de um delegado a Sua. atitude, no caso que samente Instaurar "r1goro
Blumenau, para presidir o abordamos, constitui, alêm so Inquérito" e, ii. socapa,
inquérito, nâo fez lndaga- do mais, uma advertência ordenar que se "dê um

cões sôbre os matizes po': aos Inconsequentes, aos tra geito no mesmo" para que
litlcos ou gabarito social pacelros e criminosos. Seu se obtenha um resultado
dos prováveis responsáveis Govêrno não extenderá o de encomenda.

pelo vergonhoso ato, Orde- manto da impunidade sõbre No caso que abOrdamos,
nau apenas, que os fatos os seus atos. para orgulho dos catarl-
fossem devidamente apu- Não se acumpliciará com nenses tão bem represen
rados e entregues à Justi- baIidalhelras de espêcie al- tados pela governador Cel

ça, para julgamento. E guma, so Ramos, este Infame pro

assim foI feIto. Quem acompanhou, como cesso foi desprezado, numa
A impressão que temos nós, todos os tramites do sadia demonstração dos

do governador Celso Ra- Inquérito referido, sabe seus propósitos de gover

mos, nós que vimos obser- como é fácil, na Policia, nar bem,

vando desapalxonadamen- "torcer" a verdade, chegar Estivessem todos os pos
te o seu Oovêr.no, é a de a conclusões falsas ou i.lão tos governamentais de res

que, mesmo se soubesse a chegar a conclusão algu- ponsabllldade do Brasil

Idênttdade dos autores do ma, embora dando à peça ocupados por homens do
. façanhudo atentado e mes- um cunho de legalrdade estoro do SI'. Celso Ramos
mo que êles figurassem no Que ninguém se atrel'er.6. a e a sorte da nossa Pátri�
rol dos seus amigos, a sua discutir. Basta de:;prezar serIa multo diferente.
ft.t1tude não seria outra, O indícios., deixar de. ouvir
atual Chefe do' 'Executlvo testemunhas ou formuLu (Transtrito do Jornal

"Y'-f Catarfnense perLence a as mesmas pergunta/; l:ap- "A Nação! de Blumcuau.
-�,��------------------------------------------

'.fo':'l

[U II: [���(� �e J�nte J�ra o [Dffiuni�m�
RIO, 17 (V. A.) - Adotar a polítl�a de não inter- lução ête não teve o direi- -:Já o sr. Frederico Sch- trc San Thlágo Dantas com

venção e autodeterminação para com o govêrno de Fidel to {!e escolher o tipo de mldt acha que "haverá relação a, Cuba foi tomada

Castro é manter uma cabeça 'de ponte do comunismo govêmo que porventura muitos perigos se a cnen- sem consultar a tendência

nas Américas, segundo a opinião dos deputados Ralmun- quisesse", teeêc adotada pelo minis- dos outros povos. Peço à

do Padilha, Mendes de Mor'ais e Maurício .roppert, bem (COItt. na 2.a pág.)
como do marechal Teixeira Lott e dos srs. Augusto Fre-
derico Schmidt e Gustavo corcão. os" quais foram con-
suttacos a respeite da posíçêo que sera detendlda pelo

-I-O-a-n-I�Y-er-sa-r-I·a-nt-e�·d-o-dl·aBrasit, na conferencia de Punta dei Este, com rereréncía
a Cuba

O deputado Mauricio Jcppei-t acha que o aresn "não
pode deixar de ser pela autodetermlnnção dos povos mas U seu nome vale por uma bandeira, E está sempre vin-

:;!�c����:�;�oa e�=�fl.0..cC:�I;�:�t�x;:� J culado às promoções de Interêsse do: g r up o humano a que

c�:tl����e J; =t���e::e�:n��o ��n:�:sc�:��;�mo no 1 7 �t:rtenêe. 'sem ést6Thrdi! séwrê!� �

Presidente da Comissão, para que Cuba se submeta
Do esporte às iniciativas do'comércio e da indústria o

de Relações Exteriores da ao sistema".
•

dos empenhos filantrópicos, nos diários gestos de solidariedade
���:�a'p:di1�e:ua��� R:�: do�at�!::i�o o

a m��:���� cristã -- com a mão direita escondendo as ações benfazejas da
o ministro San Thiago Teixeira Lott acha que a esquerda - aos mais altos conselhos políticos e administrati-

:-:s��sf1:á re;�o�u�t:uede� ���:téa���se:�ne;��:n�s vos, com sua palavra de serenidade, firmeza e decisão.

Este, mas não esclareceu interésses do Brasil e das As suas quali-
como Irá fazê-lo. toE'· tun- Amêrlcas", pois "Cuba é
damental - disse - o do- perigo para rodas as na

cumento brasileiro que se- ções do Continente,
rá exposto na conferência, Não me parece te
pois será por seu ln'termê- nha havido, autodetermi
dia que se lInearão as ações nação - pois após a revo ..

liMo MlIn�ial �os "Calos" Occi�c-se esta noite

Revogado o Decrelo Que Regula
menla a Profissão de Jornalista

O primeiro-ministro Tancred", �eves, tendo ao lado
o sr. Herbert Moses, presidente da ABI, fala durante a

cerimonia em que revogou o ato do ex-presidente Jánlo

Quadros que regulamentava a profissão de jornallsta.
Em cerimonia realizada na tarde de ontem na ABI.

o
.

primeiro-ministro Tancredo Neves assinou decreto re

vogando o ato do ex-presidente Janlo Quadros, que re

gulamentava a profissão de jornalista. O decreto, as

sinado pelo sr. Tancredo Neves sob os aplausos dos jor
nalistas que lotavam o 7.0 andar da ABI, cria um grupo
de trabalho que, no prazo. de 90 dias, promoveni o reexa

me da regUlamentação do decreto n.o 910, de' 30 de no

vembro de 1938,
A cerimonia estiveram presentes, alcm do primeiro-

,

ministro, o sr. Herbert Moses, preSidente da ABI Mauro
Sales, representante do ministro do q'rabalho, L�lz Gui
marães, presidente do Slndica�o dos JornalLsias Pro
fissionais do Estado da Guanabara, Gumercindo Cabral,
presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, e

l";.aul Rif, �prrt't�,.j" rle- I'Jlp"{')l�;l ,I() p,·,,�i<i('ntp da R"

publíca.

pre se apoiou e

conservou, sem

jamais apelar pa
ra processos dema

gÓglCOS, que o

seu feitio repele.
Muito moço,

arcou com as r�

ponsabilidades do
poder, fazendo-o
instrumento de

progresso, de harmonia e de paz social. Na hora rufiei! de re

conslituclOnalização do Brasil, comandou, em Santa Catarina,
a transição para o regime da lei, ensinando democracia, mais

,com os exemplos do que com palavras.
Do Palácio, para o qual subira humilde, desceu orgu

lhoso, cercado da estima dQ aplauso e dI) respeito dos que go

vernara sob a emoção do dever.
Nestes traços rápidos � largos, está o dr. Aderbal R. da

Silva -- o aniversariante do dia,

E'der Jofre x John Cal

dwell e a luta Que vem de;;

"O ESTADO"
Em virtudf' do raciona

mento de ent:rgia elêtrica
durante todo o periodo
diurno de ontem, em nos

sa capital .estamos ch'cu

lando hoje com número
reduzido de paginos pelo
Que pedimos .cusa� aos

nos,�()s lp_it'''l'P� e nllll!l(';�ll

teso

pertando interêsse inco
mum em todo o mundo e

que tera por lacaio colos
sal Ginâsio do Hirapuera,
em São Paulo, hOje á noi
te, devendo a .renda bater
todos os records na Amé
rica do '3u1. Valerá pelo
titulo dI:: campeão de box

oeomsíc Barroso e Heitor

Lima Rocha, demitidos da

presldencia e da diretoria

economia da Petrobrás, jâ
receberam convlte de um

grupo privado ligado à in

dustria do petróleo, para
trabalharem na Bollvla,
onde o referido grupo man- .

tem uma empresa petroli
fera.

O sr. Lima Rocha, tido
como entendido em mate
ria de petróleo, foi apon
tado pelo ministro Gabriel
Passos como responsável
pelos dados fornecIdos ao

ex-presidente Janto Qua
dros e que levaram o prc
sldente a declarar, logo
apôs a sua posse, que a

empresa estatal encontra

va-se â beira da retencíe.

daaes tizerarn-no

um lider na reite
rada confiança po

pular. Nela sem-

do, Ambos os puglllstas
estão em forma, tendo ne

les IJ nosso "Galo de Ouro"
revelado m,elhor preparo,
tanto fisico como técnico
pelo que se espera a .su�
vitória entre o 7,0 e o 9,0
round da luta programada
para 15 assaltos:

do mundo categoria dos

"galos". Jofre ó reconhe-
cido campeão mUlldial pe- � --.
la entidade qUe rege o box

na América do Sul e Cai

dwell, Que irlandês, pel�

��l('ll:�!.:�·il�l�'n�:ll�O c���:c, ';::=::::;;;::::::::::-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO O mais antigo Diono de Santo Cotouno- .---------- - '------- . __ ._--
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:

- sro. Normélia Conceissão do Silva
- sr. G:enési� Pereira Filho
- sr Leopoldo Olavo Hering
- sr, Norberto Gcsseotertb
- sr, Benjamim Vieira
- sr. José Elias
- sr. Mil'ton Fett
---sr. Aldo' Unhares Sobrinho
- sr. Orlando Coríoni
- sr. Sebcsrtõo Martins de Araujo
- sr. Antcnio Cortes Outro
- sr. dr. Paulo de Torso da Luz Fontes
- sra. Juroci Solles
- sr. Farly Franklin Rossevelr do Costa Uno
- sr. Alcides Eloo
- sra. Célio do 'luz Franzon
- sr. Márcos José FO.
- sra. Adelino Barros do Costa
-sr. Joaquim U. Ribeiro

SR. ALMIR HENRIQUES DA SILVA
Após rópido estado em nosso capital, segue

hoje par o Ri9 da Janeiro e posteriormente paro a
suo terra natal, o nosso estimado patrício sr. Almir
Henriques do silvo. Nesta capital o ilustre visitante
esteve em visita a familiares. Nossos votos de 000
vrcqern.

SRA RAYMUNDA LISBOA DA SILVA

Segue hoje poa o Rio de Janeiro, por um dos
confortóveís aviões CONVAIR DA IAC-CRUZEIRO
DO SUL, o exmo sru. Raymunda Lisbóo do Silvo,
tradicional família rnoronhense. Em Florianópolis o
sro. Raymundo esteve boscedodo na ccsc do dr. Flá
vio ((elina) Amorim. No próxima segundo-feiro se
guirá do Rio para São Luiz do Maranhão. Sequem
com elo nossos votos de boa viagem. z

Usando REGULADOR GtSTEIRA

A Senhol"ll lltmh{'1II IIlJtlel'á SORRm
� os dla� do mês!

REGULADOR GESTEIRA
é um remédío exuaotdiDariameme eficaz no

tratamento das meosrraaç&es dotorosa's e oútros

diJtúrbios funcionais das orgias femitrtno-s.

-_.....
fORÇA E LUZ Ot CRIClUMA

EDITAL DE CQttVOCAÇÃO
De ordem do Sr, Presidente e no.s têm-os d�<;

artigos 104 e 108 § único da Lei-dos SO<:lzdo�es Ano
nimas, (Decreto-Lei nO 2.627, ·.de 26·9-940l ficam o:.
senhores acionistas desta Sociedade convocados a

comparecer o Assembleia Geral Extraordinário, � reo

hzor-se no dia 23 de Janeiro do �orrente 0':'0, os 14

horas, no sede social, afim de deliberarem sobre o se

guinte ordem do dia:
c) _ Leitura, axorne, discussão e oprovo
côo de proposto do Diretori e respectivo
parecer do Conselho Fiscal de aumento do

capital social de (r5450.000,00 (quatro
centos e cinquenta mil cruzeiros) poro

Cr510,OOO.OOO,OO (dez milhões de cruzeiros), au

mento éste o ser subscrito pelos senhores
acionistas

b) - Eleição do' Diretor Presidente, face
renúnci do Engo. Paulo José de Lima Vieira

Criciuma, 12 de Janeiro de 1962

EI1<1°. Mpl'io Bolsinil
Diretor Gerenl('

americana". ...__
Para o sr. oustavc Cor

<:ão rterender . a autocotcr
minarf:1) pnrn cuon é man

ter Fidel Castro no poder

Justiça Ráuita
rCont. da li,lt. pág.)

ncutosteade dos autores

desse horrendo crime. o

Juiz de Niterói só agora ôc
oretou a prisão prevcnttva
dos mesmos. O Juiz par
eee-se no. pmasntutd'J da.

burocracia roreosc. N�o

soube com presteza se 11-

vrar das suas lC'i;1S.
Por aí a fora a Jusür-n

omsnetrn não ç.�t{t C':111l1-
uuunõo bem. Há· qnrüqur-r
coisa ent.rnvnlldo- os SC'IIS

movtmentos
Para :1 felicidade. aflui

na Ilha, tem havido um

pr:>rfeit(l entrosamento en

tre a Policia e a. Just.lco
Criminal.
Como exemplo: o Delega

eI(I de Furtos, DI'. Hc.>llo
Gnygnet descobre um in
eli('!o conten certo ladrno.
autor de roubo cometido à
catada da noite. No mesmo

rtJTF.ft()I,
Futchol cllsrul.e-se,

porem cll�nlic1:\(l(' r-o-u
prova-se. pneus - G!\

mnrns DUNLOP -

RAtNTlA DAS mcr-tMl0 t 61lS1'OSO
8 lui 1,lT� CLETAS _ 'l'el('fotlc:

3131 - RU:l: conse
tholrõ Marra. 1M.

tRtaa Hoje aGr_ OporIÜÃkIade
nos MAIUOTS

Hoje é o último dia no qual será possível ainda

compra!' matnots. de íastex e algOdã� p�la. m��a�':a�i�
seu rator. nesse "bota-fora" que A ode ai es

zaTl� :oÚI����o�iia de uma magnífic� oportunit!adc que,

multa. milita gente aproveitou. Quem aln�l�. nao � fCZ:
terá 'O dia de hoje para realizar a metnor cormn a nc

chlnC'ha" dos últimos tempos.

Aluga-se
UMA CA'JA A RUA DUARTE SCUTEL 34 .

TRATAR NA MESMA

CANCER E DOENÇAS DA ME
1)1:165('- SfIIWEIDWN � �

A�. .,i'.I('nle da FaclJl,joele etc M(',jl(I1",,1 ('

UnivC!'<;id..,rle dr. p(lronó
LIXAMENTOS DA PELE - OEPII. ..ÇC,ES

C.:J)'.I',lH l/\R,.6, DURAN IT O Mf:S DI J/\l li n-o

I�I<(I T,,'jonf). 29 _ 10 Clnd(l(
D<l', 1.I,n·� \8 horo':. _

A ClASSE MtDICA ,

A PROQUIr:AR S/A. tem o so�::.f(Jçõo �e co

municar aos Srs. Médicos que já Se �r.co.nt.C'I (I ICI�
do nos prir'tcipois formócios ê droqrortos o novo cntt

biótico de largo espectro descoberto recentemente

pelo FARM1TI\L1A: GABR?MIC!NI\ (S'dl:"ltd de

amino<;idin(l) em i<1rmn InjPtnvf'1.

------

Já Se nota que a Cidade
este mais tranquila.
Muito grato

João ,)os Seis Dias

Frigorífico BiltJaceRl, lec:alilHo ell
........ .,,_�I

8clrbaclHIiI -- Minas Gereis
EDITAL DE VENDA

Não �'--' nesta AgêncIa como também em todas as
nossas Congéneres déste Est-ado, encontrarão os inte
veis e utensütos de escritórios e móveis diversos.

O Banco do Brasil, S. A, faz saber que estão ii. ven
da -'---" em conjunto 011 separadamente - todos os bens
móveis do ex-Frigoritico Barbacena. .tocauãado em
Barbacena, Minas Gerais, constantes de máquinas e

utensílios apropriados para .mataeourc. esquartejo
mente. charqueada, aproveítaméntc de sub-produtos
{('OlHOS, buxos. tripas, sangue, graxas e ossosr. ustna
frig-al"iflca. fabrica de gelo, caldeiras mecânica ferra
rIa. carpintaria. ferramentas, ntensntos diversos. mO

ressados relação completa dos bens e seus prlncll»üP
característicos.

O critério a ser adotado será o de ofertas ou -pr,'
postas para fechamento de negÓCio Imediato. sem con
corrênciu. que poderão ser aceitas ou não pelo Banco
som que assista aos ofertantes dlrmto a Indenização
1")11 reclamações sob qualquer pretexto.

Nossa similar de Barbacena (MO). à praça. dos An
dl·D.dn.�. nO 186. Caixa Postal, 84. telefones 2216 � 277R,
cstÂ. encarregada de efetivar negócios.

BA.NCO 00 BRASTL S. A
.los;' de Britto NO!f1tcirrt. Gl'l'cntr.

'!'II-c-odorQ IlJirof'J.-J, Subgerente 1nterino

C18"!JlLDO "'Z�-o

CAÇANDO PASSARINNHO EM PLENO JAR
D!M Em uma de nossas recentes e despretenciosos
aoniquetas, no oportunidade de mais uma vez refe�
rirmo-nos ó tlvminocôo do "Oliveira Belo" e. ",Pr�ça
15" encorectcrnos o necesstdcde de provídêncios
IJrg�nt.es como energicos no sentido dA foeer �es�ar
o abuso que se verifica naquele logradouro publico
(Jardim Oltveíro Bela), tonto de dia corno Ó -iorre e

porticado por menores .

Pois bem. Ante-ontem, exolamente ris 14 ho

ras, o otençôo de quantos pessoas q ....e �r ali se

achavam foi otrctdc poro uma cena que '/�IU .... rever

o veroctdcde de nosso informçãa bem coroo a pe
dido de provrdéncícs que como sempre não sôo
atendidos.' I

Áquela hora, exatamente, dois menores, ven

dedores de amendoim ás vezes e outros vezes, en

graxates ambulantes, mas, em todas '1t'!t11 u-ne nem

outro coisa fazem senõo promoverem desordens. e

tropelias armados de fundas (cada um trazia o

sua), coçavam possortnhcs em pleno iardim, sem

que ninguém os molestassem, pois a ausência um

guardo que dizem existir, se=fcaic cuseore. Nurno
dos vezes um pelotaço apontando um pcrdof rospou
pelo globo recem-colocodo num dos postes orne
mentais preparado poro o luz a ser Inouçu-odc.

Entôo, olguem não suportou mais ° desaforo.
De vogar, aproveitando ti atenção dos :;Juris con:::cn�
trada na pontaria pegou-os pela gola e os obrigou
o largq_rern os fun'das. Tomados de SUfprêso, 10r9O
ram�nos ·e deitaram a correr. Ontem, recebiam:)!> os

fundas apreendidos nesta redação.
E aqui estão, naturalmente esperando qtlC o

sr. fiscal do Prefeitura enCafl't!90do do servi<o cl::!
montar guardo 00 jardim venha 'buscC'-los.

:Â'5 fundos t.tmYodos erM- gttrls �t40� �o"I,,""'_
vinhos, grande:; c até bem feitas... ....

(::100 cono::co. Incnvel, mas, verdadeitOwo tela.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-1iGl'. C. dia 10 - fevereiro - Gra�; f;;t�--�;u"�;'c;ta��r>"-"'--�9Ai;;sl
BraSil, Santa Catarina, Par"ná e Guanabara, .Participarão.. :

--------------------__ ....� _-;aw. ... .._. .•_... .....__ ..._ .... �

L, Deparlamento de Cullura - Maior inaaglJrttle Semçes de LII e �
lIIcealivo às Atividades (*ais em

..

em PoIso' Redondo
Santa Ca1ari1a d:r�:�er��:r�·�I�O{Qr;:� ��se ::� �:���s�:t;,:���

Atreves a Lei nO 2.975, a saber: rxvtsão êe Artes, mos à poPlIl[içÃ.() do muni- duet de Energia ElétrIca,
de 18 de dezembro ele 1961, Divisão de Letras e Di:vl._ cípío df> pense fted(Jb;do, tendo o sr. �lCrlno For-

que !'�org-nnl7.o\l n sccrotn- sões de ciêneias. sendc-que
"

'de-que, 'até o' !ll\tàl de rart dito da slgnrflenç1\o
ria de EMndo dos Negô- a cnôa urna destas divisões tnsL -aquela ,próS:pet:r. tocn-, da obra p!t.rt\ o, m�lnJrilllo

.

etoa da Sducacão e outtu- oomoreenoerã uma eoeçãc Ildade- t·(,t'Ül conctuteoa, os do quo é PrMeito, o mesmo

ta, (irou criado o Dcpar- técnica encarregada de re- :uUillldos servicos orle luz e reeenõo os srs. João 'Cus-

tnmontc de Oultura, subs- zé-lus nmctonnr- )1!('111\.-- -"'fôrça, tõdío da Luz" Presidente
lil.uindo a mretone de mente. A promessa foi in�rnJ- da cnmarc MI(lllr.ipat de
cnuura. A êste órgão com- OOnlO órgão eempiesion- tnent« (l!lIIl'IprJda. o q\ICj p(jUSO Rêdondo e o Viga-
J){'\!C' promover atividades tal' do Depal'tamel"lt-o de. a.tIás, é f\ti1-udc, normal nn 1'10' rl� r'arôoutn. 0.<: quals
('lllLurnls r e J a t i v a s às cuunrn, foi crterto C) ocn- vida )Hib1ka <lo govt"l'1ln- rorarn unânímes no "!igr!1-
Ci{·nria�. Letras c xrtos. sr-lho Esktduàl de Culti'lra.- dor 'Celso Ramos: o cum- dectrncntc ti. fI.<;.�i":tr-nr!a go
uem Ctl1l10 lncentjvnr P pa- que (![evetft sr-r ifiticgtl\d()1 J'lI'h1l('lltO da!: promessas- vcrnnmornnr.
t roclnar tntctattvas neste por pessoas de oapactânôe- que faz. No churrasco comemora

eanmo, c, ainda, oriental" compr-ovada. no campo das A alegria inusitada. da tavo ao magnifico evento
e ttscnuzar o emprego de ctênctas. Iecras c.ortos. com 'pop\llaçao ordélra de Fou- (> na. solr-rudnde qUE' tns-
sutrvencõcs. auxíltos (' prê- a tneumbêncte de. cotcco-. S() Red"lnd\) diante dn ree- tituiu, oflcinlm('l1tú. os ser
mlos. Também é de sua . rar com 0_ eecretérto .da. usecãc cU:l.OOVeJ.·110 do Es-, viços de luz e. força c m

compctêncta, proteger Educação e Cultura na di-. reco. através da atuação r-ouso Redondo, 'O Govêrno
obras c documentos de va- recão e organização eos onerosa dn centrais Ele" ôo Estado esteve reure-

�;�I;';'it;�ti��;ru l,�����oca� �:���o:'l������:is�oa������� _ -r=r_' __'._'_ _

soritndo pelo sr. ncrmcn-
n o Lnrgurn. clil'C'torro1nPI'-

�;�!:�l�;IC'n�od��ZÇ��l1tt;�'1 ��= ��ç::���OlVr-'-IOS (' npe'r-

",' D. ". h:l.l da CRLESC, oue pôde

UI. ouu-cguc no Prof. nnter- Com a ampnacao deste orJeti Ias" ('üús!;atar, nrnn V('7. mais.

;;01�:�::.�in:�::�:��j,i�r� �:�:o a��m:::�����j:�;"O ��: Cê i1trios L!j�;"�iE,�;,,��:�o�,��
ôado provas do sua capn- i�r����a�;�i�crult�l���,�t�': fn,�rocio17 f��h:�e�; �:. quetu região. ,

cídnde de trabalhe e du-o- Santa. Catarina, ia:.'lendo cartõnc-, nos sábados, por,'
Nas fcstividadf'il aqui re

/."io. rom que, também :a vida dd(1'mi:>.'tçii7 do COl;lsclho.
feridas, a CEE se fêz re-

(]i�;��l)���:�rln�:I{'h���iJ1�·�lt(� :'�it��eh��, d('='':�V=� :ãous;:��dA�'���I�� ����)�� ;c�:�t�:h:'CIO nrnrl,�miro

�O(,��l�n;�� �� l�;:'���;::����: ���:�1c_;�����hn o R t�ao

:!i���{' n:.,�n�n��l�ar�.=��� _

:;;� �:a'_\�:::�l, dCe S:m���; '961 e o ensino
par, ti !)Ó,�ltn" p:\ga�en- O �vcr1Hldor Celso tin-'
t(l,,, ,lc lH'(IUC: e ('ohrnn,as,

mo..<; criou v:irlas (\C''lenn.s
dI' :orr; � 11 lllO prE'judicnr de escolas isoladas no :lU<l
Oi; !:l!'" .'�."'('.r:: de SUft clll'n-

de 1.961. Por on\.ro hrlo,
1t'!J, �" "�':';('J a. C'omt"r-

elid_ A l!l('·.H< se ,1N t\

::t:r .:Y:: a 1'1': prhtJca pela.
wklitl � .• .11)." b2.uOQS, evi
t:'ll:iI. a j('l:,)mo<;,ão nesses

ài.!'f rl' C('lfll. Q,f' 30 mil

����i;l�tl,l1:e���ca:���:1' �I�
n(!'I.�') c::r ,,\)t:'y d(! t.rnbr-t

lho nv. ,'tlt:os dias. :;egllll
elo ('S!;I'UOS 1nformndo�, o

,E� l'Jl'lndt':-:;.(·m flJf<:lm.�
!:"r··I.;ro� j.1 U�!! 11m :·t�l';>

mA, ue tDO .. :O �o::; s1.badn.�

(',"',1: 1:CUJ IIIn.jont:.ria,; tnai�

r:�t.çognri71do,�, '�i-m :n"nhum

prPJ'llzo ;:.nn" <f'íi tundo-

A-
r-----,.�---

..
---- '-__

::--===::: .:,

i=rúiE'j?CEA�
._------� ;:::::::_:

E N O E k E C O
-

-- -

�>'A ((,UNHA n.... s 'Uf"f'r,F.TAS,
-

rh'� na Rua:
�

{�.-in'lI·lhf'lro Maf,':} II." I.il, ltf' UI1l lado a 51H\
.

PROGFjAMA 00 ME"'S'.YN;ã6 II,. PF.(·AS f: AC'I';SF'(],RIOS, to do mirro ;II. . \

!;f'Cç:to l'(l f"lN'l'I'RAS F. i'ONf'r.R'J'OS. _
"F..e,.ron.. : 3,j7.

IMPORTAtfTE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

1"AQUrCRArlA

PR,·GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

..

- Baseado n05 ,"ois morrdenos processos peda
gogt<:o!t.

- Equipodo com máquinas novos.

Dirigido pelo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HOURIOS, DIURNOS E NOTURNOS
.

Faça sua inscrição a R(lo Dr, Fulvio Aducci,

���:;li6 de Moia. 748 - 1° andor.
Florianó"o!ill

PONTA LEAL
Esquino Tobio<; Barreto com Cosemir:o de

breu uma frenle f).(!rmitindo cons1ruir 3 casos
trotar no liA MODELAR"

Procura..se
nÔA CASA CI GARAGE, PARA (,OMPRAR-OU ALUGAn
rllform!'l�õl's: h·I,·r j1fl� rlSr. JIJ.�{·

(HACARA NO BOM ABRIGO
veNDE·SE rnagnífi_co terreno com 6.620 metros

quodrados, próprio poro granja ou caso de veraneio.

l.ÇP me'tro<; de .rent(' n'l1'I

'\
.

,�reço de 9partunidüdp -- CI'5 200.000.00
..

L_ ; �!ftar pelo tel�fone: 2892. 0\-1-

"

Inilllulo de Aposenladoria e Pel\Sõel
dos (omerciários

Deleoacia no Estado de Santa Calarina
(ôIlCUrsO Para a (arreirs de Dentista

1<: n T l' A L

�':1!V: --r-DASP/DSA N.112
C.439

Faço público, poro conhecimp.'1to ..:los interes

<-..:_.clos, que o PROVA ESCRITA do ConcurSe em epi
arofe, seró realizada pelo DASP, ne:;ta Copitol, no

��('J 20 de Janeiro d c 1962, sÓbado. :)5 14 (.:jl.lator::e
r,C"�os). INSTI1UTO DE EDUCAÇÃO DE FLORIA,Nó·
f'0LIS

Os r:andidotos inscritos deverão comparecer
ao local acima mencionado_ com 1 (uina)-horo �.

;:,ntecedéncia, mlll,idos do Cartõo de ide:'ltidade e de
-, neto ('ti e· fcrog�'ófica com tinl'a ozul·prêl'a.

Flori:mópoli<;, 5 de Janeir� de 1962

DALMIRO DUARTE SILVA
f'JrLTGADO

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

PROGRAMA PARA JANEIROO MES DE
Mesas na Secretaria.

Dia 18 - Hi Fi
Dio 21 -- Encontro do,,: Brotil"l�Os
111025 Hi ri
Uin 3(\ (lnl'nJr'l

"NOITE llO Chá·CM·Chá" nos salões do
Oscar PaIare Hotel no próXÍIIU) sábado ás 21
lumis em benefício rIa Associnção de 'Santa

, mimr 'Iifalftí uma poomoção i16
comentarista ,ociai ·CELSO.

.

31 de Janeko Uma data
t)('le I'011floll

E !l. opo.<:içft.o� T(int (Unl

prido o -outro papc-1' QUI'

lhe foi r(lscrvnd,l ·�!ns

rw-·jl'o km nll) s!r�l\�fkn<lf)
,J);.(':t o� (·,dld';Ih'nS"-,,. 'K
(Iflr. W'l dnta, hú um alio

:\lr:'i,�, 1.olll;'lV:\ Jlo.�s" o Go- urna;;? To'ln-no f'�(. '('j(10

('om r;l!;v.a.çlí.o oe gC"l'c�JrlIl.

d�'? .s"m_ ódios ou "r13OS

a�,.dn.s dr' Tfllvitf'? Ir ('j13-

lllt.'ntl". não

Que os .oposItores -do !'>I'.

Celso R!ll'ilOl-: 1*1 J'lt�m o :H
de jfl.H('iro j,!unb.;tn (o,no

P1LSlmml;Cnto d\! (tnf' i: 111'1'
riso niío Sf' dl�kl.l1rjnr do�
Jnte�SM «�Jvas.

v,·tn�HI(Jl <X·IRO Hill!)", "11-

jo nomr' l'll)crglu d:1S 11('

n'lS ('.(1m o scnOdo eh !'f'-

adll1illisl.!11tlv:1.

(i IH' Sua Ji!."rclr-nrIH l'l)nj'il'
mou :\ rI'Pl1(.C' dos rlf'stinos

n t'(,v('rn�\lll(-' 1r'IH si(l�,

fV·1 ,,(, "f"ldlllhtq (l, l,nr

(·',n�{'fllI'hTtt+ttl't fI'lVO-. '<1ti'O-'

Dl. SAMUEL FONSECA
::1R.UlCll'O.DENTiST"

Preparo de (avidade!. pelo alta velocidode.
BORDEN AIROTOR S. S. "'I-1ITE

Radiologia Dentáfia
CIRURGI:. E P�I>'rESE BUCO.FAClAL
Cnnsl,lt6ri(l� R(ht JNônimo 'CtJefhn 16 _ ...

;0 ((ndor -'Fone2225
E.clus:l",am-Ohf"c <:0lI1 horCHi ft'Grc::ode.

COMPANHIA PERV DE ELEtRICIDADE
((IPU}

� EM ORGANIZAÇÃO

FiCQm convidados o; Subscritores de capital do
cor.ital do Companhia Pe!'y oe Eletricidade _ CIPFL
-:- o comparecerem no qio 28 de jaf'ciro de 1962,
,", 17,00 haras, no cidade de Curitibanos, .Estodo de

San�o Catori�a, Q Tim de deliberarem sôbre o apro
vaçoo do proleto dos estotutos constituição defini_
tivo do Sociedade, eleição'do primeira.Diretoria e
membros do Co"selho Consultivo e Consetho Frscol
e fixaçõo dos réspectivos horórios e remuncHlcêio.

�

Curitibanos, lO de Jo"nciro de 1962.
-

Fundadores: -
Albino Coi Oebella
José Fioravante Moraes
Dr. Osny Grenemonn de Souza
Otto Hoppen

Instituto de Aposentadoria e Pensies
d� (omerciários

Deletacla DO fitado de Santa (allrini
Concurso Para a (arreira de Médico

RDI1'AL

DAS!DRA. N. no

c. ..,

Faço Pllblico, poro tonheefn.ento dos inte.�e�
sadvs, Que a PROVA ESCRITA de tados �s -especnh
dode� do Concurso em epigrafe, será Teoli:r:oda r.elo
!)ASP, nesta Capital, no dia 21 de J!rneir,,-<Ie 1Ç�2,
do:'tlingo, às 8 (oito) horas, INSTfTUTO DE EDUCA�
,",O DE FLORIANOPOLlS.

0<; Candidatos inscritos, deverõb tol'l'lfJ�t:cer
ao Il"lcol aClmo mencibhOdo, c:om 1 ,(ama) ho:ri:l d� "ln

t�c"dendci, mLlnidos do Cartão de 'lderítldode e de
tanP'tn ou ('sfNoC)róficn com 'into m:lll�prtlto.

rlorion6polis, 5 de Joneirõ de 1962
DUM b !lUÁR""�f!!\fA

DELtG>'.DO

nttÍl.a.rati'I-�;(' rl)ilvt..-!C� p;t
ra b'Illnent:lr o lTldlt'<' ri,'

gr�1.Uidade c sc o 1 :l. l' ('lll

Santa CaLarl!l;l.
L9Gl foi \llll �t).'J (1_ll�pl

doso p"rf, :1 :'·'·lI11r-rà�'í,)
cio r'llsinr; ncste Ji·"t,;1I1o. ()

jYrall ,dr- c\C'lI'lfiliil/.• ,,::'to v"
de Sf'l' :lIl=e)'ld" !ln" li,,)

(:j}lsódlo. Ao rOl,mn.lc:-trfll11

�'J {1(1Yr!,p�.(!·'l' 1'!11e dl'ier·
--mfti:l(b !Il':r.('�::or-:l f'ra 11"

r"r Y10!1!tNt aclver�a nn

(·trt>fc do R:<:e�\I1h'ú, is,",

'trpUNm de imediato: "p:l-
1':1. o Covernador ela niiu (;

lhliõnlsta, é norm�li.�t:l"

-tom J!A fSTA�ÃO A6RONÓMtCA
(só 6' vdo)

f'lCI "A MODELAn"

PÉSSOAS' ATIVAS
Or,nJln�Ílo q'ue podb -.wm:F.lt :MUl'JlO

VENDA DJo1' I.OTF_,S ..do maIS "belb e ftil:!tfitOllo

lfllN\mpntn dll Cnpl_tD.1:. "�A'Ttj)t'M A1'LA'N'lt'tCCl",:-;1'
lnfOl'ml'l(\Õ('.� na fiA MODF!lrAR"

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

Coslureira
CosturQS pora senhoros e crianças - Preços

modiccs. _. frrfo'rmoçõeS c "Ruo Servidõo Sol,ford.
2il3 _ Estreito - PrS"imo a Escola de Apr('nóiles
Marinheiro"..
-_._ ......._-----

19-)

'im'
"

,

çh;do.,6 1· ano." � 24:1�
I. / :..�LQA:tANÓPOLIS. : ; "

CUktS8 PARIICIlAR liO JOn
Dblllora - ProfI. Maria Madt1ena de

t4IIIh femI
DllETORA _ MAllA MAO.U.ENA DE MOURA

fERllO
CURSO c:orre$pCf'lderlte CIbS� Escolares e a

celt.) alunos PQrb 'as �.gulrites ·dosses:
Prc-priI11Jfi'o, ,a� 20, �, 40 e SO ano'> prrlimi

nar(·$.

Preoora C11ul'lOs !paRI o lOO:fMe,d! êrdm;ss5� O"

ginésin ·Mn!·r.ndõ durante o-<mo uMa tlas"e especial
'Plli(Í t���t! f/'rro"

A 1�"latrIcuIQ ocho�erQbert,a iJ rUQ'Sa:dlJ'nhQ /fio·
rir.ho: 34, 1t'1dns 0$ diaS t..{t'Cls.

Floricné-pc!is,,9 de jCln1:!iro de 1962,
M ""'�"I'i � Moum F�ft).6 �1��R;a .........

.

,'Ai:,!ti,?''' ,')
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ÍJ�·STADo.Enc�ntlos regi0l!0is·-���..�"O "A"O De 'ANlA CATAB"�.__ 11ao Ptoseeauu
FLORIANÓPOLIS (QUinta-feIra), 18 de JaneIro de 1962 O Governador Celso Ra- reunião de Laguna, esten- teêes, Lauro Muller e Iça-

I
mos vai retomar os en- do presentes Prefeito e Ve- ra, além do município se-

O BARÃO lE'RA LA'ORÃO contras regionais com os readores deste municípiO e de.

das as vezess que
I

ambos P:��il��;i:S, ve�::���::n��S ��:�!� os de Imaruí e rm- fe��, 2�I,a s!e���:e� ��i��
eram sortes. havia uma "ln loco" 08 problemas das No dia seguinte, 23, o encontro desta série, que
verdadeira devastação nos diversas regiões e comunas Governador estará aten- será em Araranguá, reu

galinheiros das donas de do Estado. dendc aos Prefeitos e Ve- nlndc os Prefeitos e Ve
casa da terra dos pnncí- DepOis da experiência de rreadcreg de 'I'ubatrâo, se- readores dos municípios de

JolnviJie, plenamente vito- guaruna, Armaaem, Braço Araranguá, Turvo, SOmbrio,
O Juiz. da 2.& vara aca- rlosa, o Grupo de Traba- do Norte, Rio Fortuna, Jacinto Machado, Praia

ba de ouvir por meio de lho nomeado pelo Chefe Grão Pará, Gravatal, Pe- Grande, Meleiro e São João
precatória o presidiário do Poder Executivo, prepa- dras OGrandes e Treze de do SUl, ficando parte da
Manoel da Silva, quecon- rou as reuniões seguintes, Maio. A sede destes enccn- tarde livre para audiências,

O Barão que tratamos é tau minuciosamente como de acôrdc com esquema tros será Tubarão. retornando o Governador
o soldado João Guilherme ocorriam os fatos crímí- prêvíameníe traçado, vi- Quarta feira, dIa 24, se- Celso Ramos, no mesmo

sando a uma maior obje- rá a vez de Crieiuma, onde dia, para Florianópolis.
tlvldade. se reunirão Prefeitos e Ve-' AtIm de ultimar os pre-
Já na próxima segunda readores de Nova Venesa, paranvos para os encon

pulsou o "Barão" das fi- feira, dia 22, teremos a Siderópolis, Urussanga, Or- tros, viajaram no dia de

leiras da nossa glorIosa ontem para aquelas regiões
os Drs. Nereu Ghlsonl e

Miguel Hermínio Daux, do

Grupo de Trabalho especí
fico, que deverão entrar em
contacto com as autorida
des toeaís.
Os flagrantes acima são

da primeira reunião, reali
zada em Joinvllle, e bem

demonstram a receptivida
de que mereceu o encontro,
por parte de tôdas as ca-.
madas da população.
E os direitos foram ple

namente assegurados.
Um acontecimento digno

de registro foi a visita. do
� Celso Ramos à cidade

de -oínvnte. Na "terra dos

príncipes", Sua ExCelência
reafirmou compromisso d e

campanha, assegurand., à
sua mocidade estudiosa a

dtaposíçân do Governo de
_

dar a .romvme um Colégio
EstaduaL,

-

PosterIormente, foram a

dotados as primeiras me

didas concretas.

Com destino a São Paulo

passada, o Deputado Attilio
viajou em fins da semana

Fontana. Secretário da A-

grIcultura. Na capital pau-
l Perua -Dcdqe 1951 lista, S. Excla. foi passiveI
1 Autam. Vauxhall - 19�7 p de uma pequena operação

fi'
1 Caminhoneta Ford - 1957 F-100 círúrgtea, levada á efeito
'1 Simca Chambord - 1960 na última eesunda-reíra,
1 Volkswagen - 1960 O Deputado Fontana. re-

grossa a esta Capital em

.

- lc����:ea�e�e�a 1:06�.2;1�;�nte Lcrneqc nO 2 fins desta semana, já com-

_ F9��.�t.�:se em 20 mêses ptetamente restebetecído.

PARTIDA� DE '

--------'J::i'
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ca. Nau se vendiam selos para os atos de

ICARAI'� 11 DE JANEIRO � Enguirlau comercio. Não se recebiam vencimentos.

uem-se em editoriais, pompeiaudo em Não se Lransaclonll.va, de maneira a.lgu

opulentos cabeçalhos d'6 atração visual ma, com o Estado, Não poderia. hav�r
alguns grandes jornais cariocas, símpá. inscrição no Montepio, - restncões, es-.

ticos ao Governador êarlos Lacerda, pe- tas, entre muitas outras que me ocorrem,

lo fato de haver S. Exa, baixado decre· no momento.

to, Instituindo' determinadas restrtções e -----

penalidades aos pais com filhos -em idade Em virtude de tão bela inicIativa, de

escolar, e que nãó' frequentem escolas, Irrecusável alcance patriótico, completa
da pela rêde escolar lançada em todo o

Longe de mim pretender minimizar õ território catarinense, o Dr, Nerêu Ra

gesto do Chefe do ExecutivQ do Estado da mos, a 29 de outubro de 1945, transmitiu
Guanabara. compelindo aos habitantes

-

o governo ao Interventor Luiz Oa11ottl,
de seus domínios II. rigorosa observância com uma unldad� escolar para. cada

do dispositIvo constitucional que esta- grupo de 116 habitantes. Pennita Deus

beleceu o principio da .obrigatoriedade que IJ Governador Carlos Lacerda, de

do ensino. A at.itude em aprêço merece quem já se diz, Usonjelrâmente, ha.ver

sem dúvida alguma, os maiores louvores erradicado a praga do analtabetlsmo da

como tudo quanto implique no combate terra guanabarlna, pl'ssa também a.pre
frontal e desassombrado ao analfabetis- sentar rendimento. quando não igual,
ma. ..�1 pelo menos parecido...

.

Não nos referimos a 0.1-

gum membro da nobresa
brasileira, que sobrou a a

ção devastadora do tempo,
nem tão pouco a ocupante
d'e Casa Nobre da Euro- Peso

pa, que aqui esteja lutan
do com nosco, para nosso

progresso e desenvolvimen
to.

Barão, que de nobre nada

tem. Servindo no desta-
nosos.

O CeI Lara Ribas, na o

peração de limpeza já es-camento de Jolnville, to
das as vezes que ambos

plantão na Cadeia, solta
va os ladrões Laércio de corcoracãc.. aliais

-

como

iam indo as coisas ela es

tava até sujeita a perder
os seus galhardetes ganhos
nos campos de batalha e

Souza e Joclmar Santos.
para que ambos furtassem
o que lhes viesse as mãos.
A especialidade deles era

o furto de galinhas, e to- no cumprimento do dever.

JUSTIÇA RA'PIDA
Sr. Redator: A maior tragédia cir

Telegrama do dia 15' cense de todos os tempos
vindo do Rio nos dá nctí- ocorreu no dia 18 de deaem
cte, que o Juiz de Niterói, bro e toda a Nação dela
Dr. Jovino Machado, de- teve conhecimento no mes

cretou a prisão preventiva. mo instante, pois os Iocu
de Adilson Alves e Walter tores suspenderam as irra

Santos, autores do incen-
;

diaçõt!s dos jogos de rute
dia do Oran Circo Norte bol, para noticiá-la.
Americano, pertencente a Apesar da extrema pe-
um gaúcho de, oacequt. ccont. na 2.a pág.)

-.-,�

LOTERIA Do_ESTADO DE S. CATARINt
AMANHÃ: 800 MIL CRUZEIROS

Tac-CruzeirOdo Sul

Causou sensação e estranheza, 00 mesmo tem

pc., LIma local ontem transcrita do GUIA SERRt-NO
pela nossa confreiro A GAZETA. Essa noto, sob o

titul., MOMENTO POLITICO, conclui pela desneces�
sidJrle de reformas de base, na atur,!idode brasiiei
ro, porque lhe bastam o honestidade, o empenho e

o trabalho.
"Se se conseguir" - finalizo o jornal lageano

-- "mobilizar êS5es três elemêntos, us reformas de
base virõo por si, automaticamente. Esta é o espe
,an�a do MAC.

Vivemos na era dos siglas, dos quais, conston

tementer decorrem confusões e quiproquós. Com e

f.eito, de sã consciêncio, não se pode conceber que
um órgão católico po't lexcelência, dirigido e orien

todo por socerdotes os mais respeitáveis, esteja vin

culado e exprima esperanças d e um grupo terrorista

que, sob os iniciais MAC, está pertubondo a tron

quilidode nacional e exigindo a mobilização de fôr

ças militares poro ter suas atividades coibidos e re-"
primidos.

A nõo s e rum dêsses tremendos pa:.téis f ipo
gro Ices .. o gucrn lüdibrtOLl o boa fé Cl'os mzntores da

��'�:�Jg�:�"�._�_C:'::':�:_::::��':I.:::':� ..

Em São Paulo
o Secretário

CARROS USADOS

No Salão de Despachos
do Palácio do Governo, pe
rante o Governador Celso
Ramos, presentes ainda Se

cretártcs de Estado, Parla
mentares, Diretores de dI
versas repartições, bem co

mo outras altas autorida
des e amigos, tomaram

posse, na tarde de ontem,
os novos Secretários de
Viação e Obras Publicas e

da Educação e Cultura,
respectivamente Eng. Cel
so Ramos filho e Prof. Os
ni de Medeiros Regls.
Após a leitura do termo

de posse, pelo Dr. Emanuel
Campos, sub chefe da Ca
sa Civil, ambos os titulares
prestaram o juramento de

praxe.

Falaram, na oportunida
de, o Governador Celso Ra

mos e o Prof. Osni Regts.
A seguir, nas respectivas

Estruturação da
AYiação
ComerCiai

Repúblíca enviará ao con
gressó Nacional, quando da
abertura dos trabalhos da.
próxima sessão legislativa.
De acórdo com a siste

mática do regime parla
mentarista, cabe ao presí
dente da Repúblfca dar
conta, ao conaresso, da
situação econômico-finan_
cerra do país, enquanto ao

!primeiro-ministro compete
� prestação de contas da
administração.
BRAStLlA, 17 (V. A.) �

Do Sindicato Nacionâl das
Emprêsas Aeroviárlas o

presidente da Repúbllea
recebeu, hoje, a seguinte
mensagem: "O Sindicato
Nacional das Emprêsas
Aeroviárias e pessoalmen
te os infra-assinados, pre
sidente de empresas e a

êre filiados, colaboradores
no plano da consolidação
da aviação comercial bra

sileira, rogam a V. Bxclu.
aceitar o penhor do seu

sincero agradeciment.o pe
las medidas de execução
imediata que, decidida, fir
me a patrioticamente aca

be de aprovar o benernert
to govêrno e de que V.
Excia. em favor do trans

porte aéreo em nosso país.
A aviação mercante na

cional, está 'de parabens ao

ver: pela primeira vez es

tudados e resolvidos de
maneIra globais seus an

gustiantes problemas, tem
a honra de transmitir a

V. Excla., por este melo, a

manifestação do seu res

peitoso apreço e profunda
gratidão". Assinado: Ben

to Ribeiro Dantas, Rubem
Berta Braga e Paulo Sam

paio Pamplona,

Em nossa próxima edi

ção daremos reportagem
a respeito do importante
acontecimento.
No flagrante vemos o

Governador Celso Ramos

cumprimentando o secre

táríb da Viação e Obras

Nada obstante, o assunto, para nõs, O soberbo patrimõlÚo, legado pelo
catarInellscs, não -oferece IJ sensacional grande brasileiro â sua generosa terra,
sabór da novidade, qúe parece empolgar a que tanto amou e á qual tâo bem ser

no momento, a impreSSionável opinião viu foi se dissorando, a partir de 1951
pública carloca. Somos um Estado peque- Po; volta de 1960, conf.orme constataram
no, com cscassn. cobertura publicitaria as pesquizas técnicas do Seminário SÓ-

\ nas 'grandes· metropoles, Mas, nem por cio_Económico de Santa Catarina, extra
Isso, devemos nos despojar do que nos ordinária promoção do patronato indus
pertence. Nada de complexos de inferio- tria!' a nossa pOSição deficitária, no gra
ridade. Senão, vejamos. ve problema escolar, era, simplesmente,

confrangedora, dmforme foi debatido na

Hã mais de vinte anos, o então 1n- Universidade da Bahia.
terventor Federal Sr. Nerêu Ramos, ines-
quecível estadista que, a 11 de novembro Seria injusto recusarmos elogios ao

de 1955, garantiu a efetividade do podeI Governador Carlos Lacerda. Nem por
civil no pais, baixou decreto-lei, ins�- isso devemos credenciá-lo, levianamente
tulndo no Estado de Santa Catarina, a como o pioneiro desse movimento no

"QUITAÇAO ESCOLAR". Consistia a me- pais. No tocante a êsse pioneirismo, ja
dida - a primeira, aliás. a_ser_tomada .mais o-Brasil poderá deixaI:....-de prestar
no Brasil. I'cfercntemente ao assunto em tributo de eiementar JUstiça a que Jaz

.c�usa. � em eXI!"i" dos pais e respon,;a- jlis a memoria de Nel'eu Ramos.

Jorn. Hamilton
Diniz
Esteve ontem em visita

a nossa Redação o jorna
lista Hamilton Dinfz da

Cruz, que acompanhada de

sua exma. espõsa d. :Arlete
Dair da Cruz, encontra-se
em nossa Capital, revendo

parentes e amigos.
O nosso confrade que re

side em Duque de Caxias
no Estado do Rio, mante
.·e cordial palestra Cf,lll

1I08:>OS Redatores.

PuóTicas Eng. Celso R
filho. Apafecem ainda
outro empossado, Prof,
nl Regls, o Secretário
cutivo do Plameg.
Annes Gualberto, o Dlr
do Tesouro Sr. Waldir

Como falei ontem, o pedido, apresento
je uma composição sob O repicado titulo,

COINCIDENCIAS FELIZES

Era uma vez uma família muito gran

que resolveu, ao Natal de 1961, oi maçar u

mmes, isto é tôdo reunido.
Como �ão constituisse, opesar de ta

nho, qualquer gruPo econômico, mas fê
constituida de uns mais outros menos pobr
resolveu, através de gestões, dividir o ccrdép
natalino pelos vários. cosais que o constituiam

Assumi, nêsse protocolo, as resoonscbd
dades de uma solado de frios sortidos e ma

um leitãozinho assado.
Em matéria d e frios, Florianópolis pe

poro muitos cidades cotcrlnenses. porque n�
é nodo sortido.

Ero o primeiro problema, O segundo est
vo em encontror um leitãozinho ao ponto.

Já me dispunha, poro solução do prime'
ro, o telefono r a um amigo de Blumenau, qUJ
do a campainha estrtdulou. Um caminhão
corgas entregou-me um caixote, com o m
nome artisticamente inscrito, Vinha de Vid
ra, do Frigorífico PERDIGÃO e estava otulho
de presuntos, com e sem ossos, sclcmes, copos:
mortodelas, etc. etc. etc., em 'cpresentcçôo
luxo. Ali estavam os melhores frios sortidos
mundo, produzidos por uma indústria que fc
Santo Catarina abofar lá fóro.

Com eles entreguei à Pctrôo o solução do
primeiro problema, de formo completo e per'
feita. E no dia do almoço, o prato à Perdlçõ
chegou y se fué. E todos queriam saber on

:a� conseguira esses frios maravilhosoS. Resp
- Feliz coincidência! Os amigos lá d

PERDIGÃO descobriram que eu precisava d
bom e do melhor! E fizeram a gentileza!

_

Mos, resolvido um caso, faltava o do lei.
taozinho. Lembrei-me de um amigo, em férias
em Lages. E comecei o corta:
"Meu prezado Varelão.

Preciso já de u� leitão _ até rimou
dos que sobejam por aí. Você sabe como deVI
ser: nem grande nem pequeno; nem alto nelll
banto; nem gordo nem magro. Monde-o, pelaTA.C, muito bem descascado, como dizem OI
bOlanos. E inteirinho pala . '

�í o campainha tocou outro vez, E E:\J
recebi, nos braços, envolto numa toalha muito
b:-onca, um leitãozinho como imoginara: me.
d�do exato; misto na gordura e na magreza;
t�o bem pelodo que mudara o verbo para d
pdado; Com os meúdos todos e, ainda, sorridente. , Exominei-o com olhos de HenriquVI 11 � �ondui que êle honrava o suino-cultur

��ta;i:;;::. e consagraria quolquer fiambreri

Era,! .segundo coincidência feliz do di
que me Vlsltavo por transmissão de pensamento .recepta�o e otendido pelo meu velho amiLUIz Barbl, que ninguém identificará se náG-escfarecer que é o excelente PIRIQUITO I
�o. Mercado. - .ex-craque do .Avaí, criodoordheu, comerCiante matriculado e seresteiro na5horos vagos.

A��eio-o ao 'E!spêto, só no tenteio do mão'
no .reboJO do vento, com o Daniel Pinheiro de
assrste�te, embo1ando-o nos melodias de Dari.
vai COlmy, socados 00 violão,

O olmoço, sumiu e deixou saudades
.

será ��ej�. duas Coincidências felizes. N�gá-loS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


