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N.O 14332 FLORIANóPOLIS (Quarta-feira), 20 de Dezembro de 1961 - EDIÇAO DE HOJE - 8 P A G I NAS

GÔA - 20 - (URG.) - E - Termi

naram as operações militares nos três terri
tórios encravados, Gôa, Damão e Diú.

Grande multidão saiu as ruas manií ...,s
tando alegria.

Q General indiano Cthau Durí, Coman
dante Supremo das Fôrças em Operações,
'hasteou a bandeira da India, em Pangin, Ca
pital de Gôa em meio ao entusiasmo da po
pulação.

A primeira iniciativa tomada pelas fôr

ças indianas que ocuparam Gia foi a liberta
ção dos prêsos políticos. Entre êstes figura
vam funcionários e soldados que haviam sido
encarcerados por não aceitarem ordens das
autoridades portuguêsas.

CARACHI - 20 - (URG.) - E - Re
fugiados portuguêses procedentes de Gôa Ii .

zeram um impressionante relato de sua fuga
aérea durante 1m1 ataque da artilharia in
diana e do vôo noturno para Tangin, sem luz

para evitar perseguição.
48. fugitivos disseram que o aeroporto de

Gôa foi atacado nor aviões- a jato c
\

depois
pelo fôgo de artilharia que destruiu a meta
de da pista.

GOA - Terminaram Operaçoes Militares- Vitória 'ndiana
--- --------

Combates no GOV. CELSO RAMOS:

ú������1��:��n� Ginásio Industrial para FlorianÓpolis
�;�:�';,::, "�:.:::�::":��:': Atuação visando o lérminn da greve d os carros tanques - Concorridíssima
����a�:�g�e��iS!:�ia: pr:� m� G;:�r:n:�orac;::ia�:= a chegada do chefe do gOYêrno
vincías. Os choques se de- polis na manhã- de ontem, Escola Jncl.is trtal. :wrem TRO ATUARAM VISANDO

rum no delta do rJo Mn- por via aérea, procedente esta passar a para J ec:fi- O TI�n"UNU DA &ImVI::
do Rio de Janeiro. Grande; elo novo da Avenida Mau- A una ]ir rgunte sôbre ':>.

número de personalidades ro Ram rs consoenw nos atuaçã,J do Chefe do Go

do Vlct Cong e morreram
das maís destacadas da. afianço:.! n tItular d ; 1',IS- vemo no (.é;SO da greve

três soldados legalistas. capital cutartnense foram ta da ac'ucacêo. COI""cg �:- dos proprtctarios de carros-

aguardar .). chegada do mos c do r unístro Cliwll·.1 tanques. S. axcra. d��úl·(I�.

kong .Foram mortos ou fi
caram feridos 20 soldados

Brasil volou con

tra URSS
RIO - 19 - VA - Fun

cionários do Itamaratl re

velaram a posição do Go
verno brasileiro quanto ii.

representação da ChIna na

ONU: votando sempre
com a malorta, o Brasil

apoiou o projeto encabeça
do pelos EUA, consídcran

do a questão Imporlle.nte,
e votou contra o projeto
da URSS, que pedia a ex

puLsão dos representantes
(te Formosa e a mctusao
dos delegados de Mao 'rse

'rung.

Adido Cultural em
Fpolis,

Chcgaró. á Flurianópolls,
o senhor John Lcc, Vlcc�
Consul c AdLdo Cultural
do Consulado Norte-Ame

ricano, parti. os Estados do

Paraná e Santa Catarina.
Sua senhoria, é pela segun
da vez que visita a nossa

Capital, sendo um grande
entusiasta da::; bclCi':às dc

nossa cidade c do Interior
dc no:;sa cncantadora Ilha

O ilustre diplomata após
tcr contato com os homens

de Imprensa escrita' c fa·

lada, vl:;ltará o Instituto

Brasil-Estados Unidos dc

Florianópolis, e Centros
Culturais. O· .... senhor Lrc,
'aproveitarâ tambcm a

oport.unidade para vlsito.r

interior de nossa ilha. Ao

scnhor Vice-Consul, dese

jamos que tenha uma óti
ma e�tada em Florianópo
lis.

Chefe do nxecuuvo catart

nense,. dentre as Quais 'a

Prímeíra Dama do Estado,
da. Edl�,1 oe-na Ramos e

ramíuerce, í.ltulares de ;, o

DoN., Base néree. oncu+s

do 14.° B C., secretérios (1<)

�tado, prcsídentes ur, as

sembléíe ':f'!,!lsld;i,,·J. T, ,

bunal de .�LStlça, ·1ir:' r' s
te rep::.ni,·,;.:', derutadc-s
cstacuats, correligi')t,!i.t'!.")s
e amigos de ilustre ncmcm

publico.

GINÃsr:) IN'DUSTRI,I t
Saudãvel e bem dl<õp-:, 0,

.' Governador cerso R"J!'c:;,
r, :::'0 >'0 vescer do avrro �tl(,

(. troc xe a capital cctan .

'\:,)';�'j í'g!;lfl a propósr '.) ce

sua atu icao no Rio com

relação -.; so'ucão de nce

ses problemas. S. uxcra.

afirmou, rntcíalmentc. 1UJ.
ver manta-to contacto cem

�e�lt���ro()��eir:�ll�ri:':
ha"l(!mlc �dQ tlê6t:!
a aut.Q!'za�à(: pata :\ in,,

talação em Florianópolis
de um gln:"::::io mllt:flrt?ll,
"que tl!l.�h:'L.rá no llrüilo
onde hfJ't ('rlâ locaH�� la 3.

Pedida prisão do
General

WASHINGTON - 19 -

UP - O goverflo dos Es

tados Unidos qualificou de

i1�aceitáveJ a nota soviética.
de 12 do corrente que exi

giu a prisão do general
AdoJf Helslllger, presidente
da Comissão MlHtar d:

OTAN. Renovou, por con

seguinte. o go.vêrno de

Washington sua conhecida.

Posição a respeito do as

sunto.

teiro conhw-rmento do cr .

soo ao mesmo tempo o E!·

João ocu.ert apalav r as

emprêeas concesstoná: i:.�
de tra.csp-o-tes oe ('0:"::,

bustlvets para conceder o

aumento c'ctteecc de 40(",

Brito :l. ccncêe da maqut
nárta Iev .... que permanece
rá no glll.'Í,,<lO índus'va. o

qual fll�l,�I"r.;ll"á em te'H:),)
hábil, e .�iOS lllolr.p." de cr

tabelecimento idêntico to

calizà�L; em Itajai. C,··,.,I
deramos tal deternun.ccc
do 1I1:m·.�·:1) da' Edur':l'I"�
uma con ..j.lista para r, !

ventude catartnense '1'lc
deseja :'I':f'rfeiçoal'-se cr-i

oficios"

PRE�IDI.:'>ITE E 1.0 I'IHNIS

haver, :'01:1) aq con+icrcr o

problema através da Che
fip. da �'ii�a civn, entrado
em con,,,d:' com o presí ..

dente Jr),1.'J Goulart, 1.0 !\ll.
nistro Tancredo Neves.".
presídents C,'J Conselho K:l.
cional ·10 Pr trólen, "r;�t,'
últlm-i, ('')'''10 é sabido __

r-ontínuon o Goverr.Il,,,,1'
Celso ?::an'o-s - env'o,: a

Santa C'1I_��:'jna dOI" ";l
mentes de sua comptetn
confiança. para tornar ln-

o que se erettvou. "O P�ui·
dente Grt'Jart - observ-a;
o üustro entrevfstad-i -

avisou-me ainda ontem á

tarde dr'! : uas provêdenciaa.
Desta rorma, posso reter
nar tranruiln junto) ao

convivia oos cetarine-isca.
e dos que me são caros.

Niterói: vítimas da catástrofe conti
nuam morrendo

NITEROI - Iq - VA -

Enqunto mais vítimas do

incêndio do Gran Circo
Norte-Americano e s tão

morrendo, [á tendo seu nú
mero superado a casa dos
quatrocentos, o governador
Celso Pecanha determinou

que scjem fabricados 400

. 1
O Governador Celso Ramos desembarca sorridente: do avióo que

o trouxe de regresso o esta Copito I
..

ataudes e a polícia continua

caçando o monstro Incen
diârio, já tendo mesmo co

. lhido informações e o nome

de um suspeito. Por outro
lado. consternada com a

tragédia. a cidade está

pràticamente parada; o

comércio. com as portas
semi-cerradas e os bancos.
fechados; ninguém prccu
ra as reperucõee publicas
e poucas pessôas são vistas

A MOVEC eUI Santa Catarina
Conforme róra anuncia

cjo, ch$·gou, ,Qntem a est:l
Capital o Dr. Léo de Al
mêida Neves,· diRã;u'lcO 01-

-__e�"'_
do Bnnco -do Brasil _ zo:
na Sul, que 'se r� acom
panhar de brilhante comi
tiva integrada pelos 0.5.
Paulo CardoSO de C:tstro.
Chefe de Gabinete, Dr. II·
son Pereira Marçal, Geren
te do Banco do Brasil em
Curitiba e pelos senhol'cs
José Joaqu-llll Pires de Al
buquerque, António José de
Almeida e Italino Peruffo.
altos funcionârios daquêle
estabelecimento de crédito.
A viagem de S. Exa. a

Santa Catarina prende-se
aO! lançamento em nosso

Estado do crédito móvel da
Ca,rteira Agricola do Banco
do Brasil, instltuido com a

finalidade de levar direta·
mente ao homem do campo
Os beneficios da asslstên·
cia de crédito proporciona.
da por aquela Carteira.

mais S. Exa. Rcvda. Dom o jovem o ilustre visilanlt',
Feliclo d& ��!l Vascot;l-� se�prc (lHe consultado pc
cellos, o ol3r. Geraldo Wet· 'Ios 0tadores. punha em

?el, secretij.rio da .Fazendâ destaque a posição dn Car-

·�t:ll����'7;t��iop:n��çt� ����a� �:I� �(::
.

e outras 'alt'\s autoridades: mlcio de "8. !:u.. doi ilS-

Abccta a reunião pelo' Sr. suntos afetos a'o órgão quc
Govem:ldor õo Estado, que tão bt:ilhantemente vem

em Incisivas palavras disse diri;:;-indo.
de suas altas finalidadcs, Falaolam ainda os sr;.;.

f.alou também 'o Dr. Lêo de Nil30n Figueiredo c Dr.
Almeida Neves. expondo o Hllson Ma.rçal. Gcrentes de
sentldo e a finalidade da Itnjni e Curitiba, além de
assistência de crédito Agri- outros pl'esentes ii reu-

cola em geral e, especlal- nião.

mente, a que será prestada
através das unidades mó
veis manifestando seu pro
fundo Interesse � entusias�
mo pela nõva modalidade
de crédito ao pequeno agri
cultor.

D. Felicio da Cunha Vas
concenos, em brilhante ex

posição, transmitiu obser·

vaçôes pessoais recolhidas
em viagem Que fez às zonas

atingidas pejas enchente.5
de novembro Ultimo.

A noite, o Sr. Govcrna
dor do Es�ado ofereceu. !ln

residência Oov€l'I1amcntal
da Agronômica. um juntar
à !lustre comitiva. a lIIJe
comp:lreceralm os Gcrcntes
do Banco do Brasil no Es
tado de Santa Catarina.
Hojc pela manhã, a vi

sita prosseguirá às cIda
des de São Joào Batista,
Bt'usque e Blumenau.
Com o lançamento das

unidades móveis de crédito
abrem-se novas c risonhas
perspectivas ao desenvol
vimento económico de San
ta Catarina, ao qual sem

pre esteve presente a Car
teira Agricola do Banco do
Brasil, agora mais atuante.
mais presente em todos os

pontos do Estado, graças ii.
notável Iniciativa em que
se constituem as cllomlonc
tes de crédito. que ontcm
loram vistas em nossa Ca·

pital.

Após a recepção às II
horas no Aeroporto Herci
lio Luz, reàlizou-se "'ll sua

homenagem, no Querencla
Palace Hotel. um almoço
que lhe ofel'eceram os ge
rentes do Banco em Santa
Catal'ina, tendo sido o

Carne por oi que o sr. Carlos Lacerda é de um Representantes das fôrços armados'compare:ceram ao desembarque do 90. ��t:r�r.Visg:�:lo sa�::!�
pé Frio sem limites. Ainda há poucos dias, quando o Yer:���: �:::�i:�c:::�r?m��:::�� 1�:ir:n�:7;;:;d;';d�u�o�t:h�:I�:,90- Faraco, Sub·Gerente Inte-
Flamengo, enfrentando o Vasco, jogava suas ultimas

comandante do S,O Distrito Naval '
rino da Agencia de Florla-

e já remotas possibilidades· no campeonato carioca, o nópolis que, por delegaçüo
sr. Carlos Lacerda foi visto no Maracanõ, para torcer dos Gerentes no Estado, em
pelo rubro-negro. E foi aquela desgraço: um atLeta calorosas paffi.vras, apre-
do Flamengo, logo de início foi machucado e teve sentou boas vindas ao no- --------- _

que abandono, o campo; logo depois a juiz, que atuou bre visitante. Segulu·se
abaixo do critico, expulsou outro jogador; e depois com a palavra o Dr. Mar-

mais um ... O popular clube da Gáveo, uma das çal, pondo em relevo os la-
mais vivos glórias do esporte brasileiro, assim; numa ços tradicionais de amizade

noite aziaga, foi alija�o d*o c�mpeonato. ��eP�;:::;_. Santa Catarina
I

Essa crendice de pessoa� que transmitem jetatu- Em belo e comovido imo

ra, é absolutomente tola. Como no exemplo acima, provlso. o homenageado
observa-se que nõo há relação âe causo e efeito entre transferiu aos Gerentes Responsabilizando o governo de Salazar pelo si-

o presença do sr. Carlos Lacerda e a derrota do Fio· no Banco do Brasll as ho- tuação criada nas colonias de Goa, Damão e Diu, com

mengo.
l11enagens de que estava derramamento de sangue e ameaça à paz mundial, o

Mas superstição é supertiçõo. E assim como há sendo alvo, destacando a professor Rui Luis Gomes, que foi candidato a presi

quem creia nos azarados, nõo falta quem sustente mangnifica equipe de ad- dencia da República de Portugal (atualmente de pO'i-

que pessoas existem contra os quais nõo adiantam ministradores com que con' sagem por São Paulo), enviou ontem telegrama ela

nem vigoram os transmissores de urucubaca. Esses �a o nosso principal esta- Conselho de Segurança das Nações Unidos, apoiandc
privilegiados, ainda segundo a crendice, sõo os que ) be�:i����ra�� �:é�!��cia_ ���I�r���g�����ia��e�s� G��.ni.�:oou���t;I:��� pa0r�:
:�;;:ct"o c::�so eff:��;sd�r�t;�fJo�sp:7�n������p��c��� I

�o Atlética Banco do Bra- gueses exilados no Brasil, "tendo em vista a gravido-'
macumba. l 111, realizou-se uma reu de dos acontecimentos pra.oocodos pela recusa de 50-

nlão presidida pelo Exm;. lazar em negociar pacificamente o porbJemo de Goa",

:t<iC V;h1:(�ndo soúde,�re9ress�u ontem do Rio O Go: �.�hefe do exccut�vo�Jfl11ipe"se lógo opos o seu desembarque nesta capital ��r Cf�s�s���os� o�:e���= :�J��(�smd��:����p�r���;s. ;.s�d���o ��eg,Sq��mê ��-
',,\�e,rnador Cel�o RQnJo$�' ii."

tt "

"','. ,

e abraçaao elo deputado Ivo SllvClra, IIder do governo na'�
q

.

.

it li "r .� � �� embh�IQ Le91�IQtl'fQ dQ '�tQdQ! _ :� '��'\�tt�:CI�:i'Cl
ale11l elo sinoçlo r�o sr:"João.�armento Pirncn,tel 'ê' h-iaj5.-,,1:?,,�>.

•••lÍiilÍII••••IIIIÍ....._ÍIIIÍI ...;;....i·�·\·��.·;.,...-�-..._, '_����·lr=_ ,.; �;".J�����"s.;Ú�� "p,c;.i�:·?)r�� '" ,i;��7i·��-�-.7·--�;ll:I:
{.

Expondo problelÚas do

Estado de Santa Catarina.
falaram a seguir os Drs.

Alcides Abreu e Glauco

O.1nger, dizendo das ne

cessidades e possibilidades
do Estado no plano econô
mico. notadamente sob o

aspecto de suu. agricultu-
'a.

Demonstrando prolumlos
conhecimentos do slst�ma
de crédito agricolu do país,

Salazar responsabilizado pela
- I.

situação em Gôa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Clube Doze de Agosto» dia 31 Baile do "REVELION/' reSlva ÜC me�dS fia semtiffta,
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l�ua CCol';>.e.f'f'irn .'./:111'/1, Jol1 •
Telefl'I1€' :lI'2"2 - Cai:';/l l' ... , tn l lJ!1 ii
Etldel·l'ri�r{';�:!Cj.,"dlii('n ro;�"i.l" [.)t)

_
Rubem; de Arrudn R..lmoe •

êeeenee ,
Domin���,,�::��L:tl,,� <I,> .�uuiJlo

..
Ftúvto Atherto de Amuram e 0�\'ai1€t Melu, f
Al1l;I����a�::���/l:�(;�d(ti,�r�\"nLlral f' �lldl _ li
Silvcfrn Leuaí. ,

Prof. I�:·lt:.l::�;:"��{\:�:·'(;�<l _ r-. O"\'aldo Icodrr- •
,
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• \'1([ho - Pio,,!". I aui" 1"el'lli.:"lo .le .-I.\''ll'iv

• mlri�E;:\:T,{�Pj���;'';\���(JRTnG
• Redator- Pedro f':H1!Q xr.rcnado

� Redatr-rr-s :tuxili,t!c�; i\1:.,l/l"T B,Jr�!('s

• ��II��:::�<t��:���' nhl'r�l)�
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� ��i::,i;'c:�:iiJI i\lli:�� ��hr·�'I�.r;;;:��II�i�:'::a�:���:� "In -

:����,.,.,._ .. ,. -.,. - -' ..

c!n: IoJ I) �H"';'(,.

titulo eleitoral;
CONCURSO DE

HABILITAÇAO erenhuma .oscncãc

eandidnt'J <,C 1':l"�, conzu,

cronermcn-c. servo o cltl_

poeto na PO"t;lI!to. jã mf'n.

eíonacn.
O némcse de irure�lnôt"R

é Uimiulv)o, mil,'; o n(mlflf(l
de 'vagns :iYoJ.GO pela oon,

g::ega�ãfJ .�':>IJ. D. matrmmln
inicial em j-06� é dI' !')>"[_

quenta 150

Não se �,.:1mitirá revts �')

-re provas S�l' c para COI

rigir erros ":'e i(l<,nt!flcaça.'J.
At provas serco escrttna e

��ais. cone-de.j.ndo-se h1)
bttttacto o r-andldnto I}II .

no mintmo. O�"VN no,.",
final '11'-'''0 1-1) flor ate

civ'ina.

Jl:oO''\ rtc oeparnento

das �a:,a� "/",,,�i'l�.
X.):[·JIl )� ele,'\: neutos dA.

V('!',(0 ..('t·

nhr-.:iflas,
A "c-ove de �OriCIU3ão de

curso aecuudáulc devesa

se- fdua em duns 12) VL1�,
ambas orighul!s. tonto (los

ccrttrtcndos de êonctuaao
de tnl cru so, r-emo «os-rce

pecuvos históricos escora

res cbcder-tdos, Quanto a

(>� tI' os m�dt!os 13 e 19.

Os cnrcutetos uortadoree
CE' :Üp[f)ffia.'; de Curse 'rsc

r.co de C!"ntabilidacte, qu
r.co o tW1I)Unl rcgtstrartc
nn Di�c! w't ta do ensn-c co
,l-101l(:iaL Si.!r' ') Inserttos e-m

('Ondlcionnl. dp.lde que \'Ia

Jom conduhlo nquelc I'!,ll_

..{I no anv letivo i!l1eclia':;1,

IT,pnte nntcliur.

De ordem do senhor di
rotor da Faculdade ete
ctónotas Eronômira.<; (\�
trrüversídnôe de sente C1.

tarum e cumpnindo fi dtx-
na portn r!a rntntsee-

11. 453. de �n .ce sotcr»

uro ele 1956, na portnrtn ';0
diretor do gnsíno SU)>ef'JI)l'
n. 14. de Janeiro de HI!17,
do Regimento Interno e rle
rnats diplomas legais. reco

público que do dia 2 o ?il
de Janeiro de 1962. estará

aberta. nesta Secretaria. à

Avenida Hercílio Luz. 47

nesta cidade, diàriamonte.

de secunda a sexta feira,
das 800 loitO) às 12 O)
I doze) horas e da.,> 1 'l

(quinzel às 17.30 Idezes.sf'

te e trinta) horas, a ln;

crieão ao Concu!'�o de Hn

bilitação pa�a a lllntrlf'uln

inicial ao Curso de 01f,(o'"n.. ,

Econômic:ls.

Benito estréia DK,"V - Ede'ín vai voltar - Sábado festa
._-- mlantil. nos salões do Clube Doze de Agôsto--

Um jantar america

no na bouüa I'f'.sidf'nrla .i!!.
casal senhor e senhor-a

Luiz Battlstotti lZlta!

reuniu amigos de seu mhe

Benito. para rcstcjar seu

-ruver' _, A sjmpáttn (l

casal be'll como do nnl·

vel'sa"'iantf' encantou <tOf

conv!(\aelos.

séoaôc pucxtmo os fitlios
dos assoctauos. I' I'f' a 1Jf).

ntta e mcvtmentac;a rost.i

infan�l!. com l"flp:1i-Nocl e

tudo.

('-'l\wra(la jlnf:l pusser
restes de nntat, em nossa

{·j(l:'llc.

7 - Benito aetustoru

estreou DlnV prnsonte {i(

SI'U pai. no dia de seu ':ni
\'E'r"'

12 - .\I-I.il'iit'n rcrrerea
,voUI/U a ci!!'II!'iL' :'.(,ioml)3,·
nb:bnllo o jovo.''1l SamnuN
Linharf'S.

No julgam{J'�", das pro
vas escri't"d, 'l ComIssão
Examlnu:ll1"(1. consldf'rn;ã,
também a recl3t:ão, aHsln:l,

Janelo os "'rros. que c\(!VI'!�:lO
se� eompil�a los para �lr!

bul��'lo d!l.S notas, as qUr>i'\
serão tomf'd:'J.s em

valores exa.t ':�.

Outras J:-\.fc�mações jJo
cerão ser r."est;adas P')'rl
FecrcLari9, di.'l.l'lamel1.le. r:!"S
B às 12 " da,: 1[} Às 17"0

r:elll'l''-:t·nlanl:.'"
\ .•'. (.:Il':-! r,t(b. 'R _ Q- OI'. Wil<;lIn ,\bra

lútm e senho.,a .!nn.t:l!v(l.Jil.
Uh Qucrêflci:t P:l.l:llle em

C('IH'Hlnhia {Ie lle�soas a

mi�as.

2 _ i\ClllllecCllflu na d

d�HIl! o ca�tI n('!iro - Oe

lWts comentarci.

13 - No IlrÓX\l110 mê.. de

janeiro teremos a visita d(

casal. Jose Rodolph.o Câ

l�arn (Lúcia).

,A. t"l;"(::frtar:lO do aip:')
I�II 11" (.t'�o Tf"cnlco .-'to

(;';li"o'!,,'j,) .f'\.(' Il(1do I�a ;li

r"'" ,:' (io Yl �:no COI1!,:r-

n. t:eH'�, l' flita n.1.e a

•··.. :'t",l dfJ ; CiO da.,> ,i

��;n'l.l� �."",;;o! j:)atcl�'�,
".I� I" ,1f\ ,.\,. �'"o adll1i�;J_')

,',' 1'" n1!lS (-.-.� 11'rã

,): �n :o. ; ('�\Iluriz'l �.-+O

d.l. m:. t 'Ienla, : tê o in ..�.)

{11� , :,111'('- .U· 2.:0. ep1::"_,

:':"J 1.10 !: t,\,) f'o,-resPQ'_-

;;;-.:",:.!"'. ;o�u : t�.;:� I '��l�a,';�:��
,," rum[p" '··"I(.cional,

. l"lr,,·;<.llll l' ','o públi..!o
a',,([a fllH' 1,1'1 rel'ão n �;.

O Conrurso_ que abl'an'l:e

I'á pl·O\'fl.� f'sr1'ita e oral.
versflrá sobre mat"'rla eons

tRnte d(ls !l"o!1"amas d')

('irlo coll'?,'nl rrgftnizadoi
peln F[1cuJdnde. o.,> quais
estarfto a (!i�posirft0 fjl'lS
c:ln(lll!atos na Secretaria

do E�t,9bcíecime!1to,
r('�peito da.� s(�uintes dls�
("nlin�s' I\'!.,:TFMA'TICA

GEOGRAFIA ECONÔMICA

r HTSTO'RIA D'J BRASIL.

O pedido de inscrlcão

2eni. feita ao D,l';(l!' dn

w:1culctade, mer!I:"lltl' Iõeque-

��r:��:ia. e�;�:��:�l d��:�
mencionar as dntas (le t')-

3 _ II honita paullst,lnha
Llll?a :;-"ffll'!n Waikcl'. VQ11,(l1!

fi ('lr('1l1ar em nOfl�a cid::zrlo

O broto (''1\ ClU('st:iO. trm

.�I(lo v\�to ('ln c')m;:mnh:a
cio di."('utitlo Rulwrto L',! �

9 - Numa rápida visitf\

:. Pala (ia F:)rf('. apreciei a

boni�a. construção do res

taul':lni:c Jl1l'erê; e fomo;;

inform(J(]os' de que o ·m[>�·

mo "('rá i!1an�llrndo. den!;"
dt' POIICOS (li��

11 _ Ql(inze :...nhorit':h

rt� socic!hulc ('C PÜI·tO U

nião, I1n noilr dr \'inte (!.

("nco II�úxinHl, ,",I:u'ao n"

Iw."�nrl'l:l du c1:;II1; Allb!/'
para ;\ disrllrl:l (lo lilull)

I"lis� f.lcg-anll' B:lngú.

hol':ls.
SccfpLa-ia rln. Faculda'lC'

de Ciênõini F('onõmlcas da
u-nh'ersi1"ie :-'P Santa C!f.
farrna. o<>m rJorlnnor.o:I$.
r:os� qua'on:.:! dias do r.-::f
dE' dC't:cfY ',.-0 de 1961.

4 _ A h"i\,.' 1)la1.:l telH

:lconteddu. ha�talllc mO"i-

IIlcnt:l,Ia. IH-FI e

,l:'enle nO\'fl e!1'('UI;Hl(lo.

19 _ De J"er;FC� ..." do L!iu

,; s;lIlp::i�icu e ele,l.'antc (':1'

<;:;ll �enh()f e secnh"ra nr.

l'1I(Y!U Lpiz \"icin (Leo

Ili{!:.). COl1lent.1n(l,) o ca

s:ll "In foco, as m:travilh'l

(10 Rio. fal:lr:l\l� em Skin,lu.

Zun-Zun e &'l.r:rt.i.

15 ChL'gOll do Rio es-

trellndo no\'o penteado. fi

bonita e elegante senho".l

Bcmacletc Viegas.5 _ O ;·.<oe:ety" da ('!eln

de ainda nií.o e!itreou n"'�

rnmos:1� reuniões B,idp;e.

Wil, ..... Abr.tham

SE_ltr::Tt' 'RIO
PENS/\:\Ir:l\'TO DO DI.\;

"l'rna PefrUo.eoa i'iUV{:-1I 8•• s

t:t P:urr rc'Cllr1!"Cr a l,uz rio
i"1�u Sol".

tl� ,el .• 11_\,1:,,- de ex'l.'lI'S 1icol:tu ;:O"\('r;'\no de (Jli.

,:>, "1.-"1'0 r· labeleclm J'- velr.t .- rfTRF.TOR

;l�;:;�:���:� :;(:'��:1:����ie't {iC
_--------.

De acôrdo com o art. '3°.

da po, tarja m'nisteri�1 n.

543. de 21 de (k7.embI'0 de

10jO, os requerimentos ;11- L.. .....

completamente insLrnidos, _

������I:·;�� �es�l����O.:';!\�:;�.I:= L (l T E S'

6 _.\ sim]lati:l dc l:IIe

!In Schwcidsoll. 1':>1:1 sem!" 11 - O clube- Dcze l'f'UU·

E.lj:tab�le�imentos

Bingo DauphineÀgrodece,"os e rctribui,"os 05 votos de �005 Feo;tGs e

Fe!i:t Notai, dos Srs,:
Deputado Agostinho Mignoni
Vice Governador Doutel de Androde
Buschele & Lepper
CIo. LamInadora Catarinense
Radionol

Sérgio Alberto da Nóbr.?ga e Famllia
I\ssoclcçõo Evangêllco Beneficente
Departamento de Estrados de Rodagem
Químico Soyer
ACARESC

Rcpresentaçc.?s A.S. Lora
Câmara Brasileiro do Livro
PrefeItura de Ilhota
Câmara Municipal de Ilhota
Grupo Boavis�o de Seguros

de Ensino SecvtldBl'io eu�

saoO$ e instvn\dQs com' (1,-;

�E'guintes clocup'.el'ltos:
1 - l"r'lva ele conel US;�fJ

De quaisqut"r dc� "f'gtlint1i'�

dos it p.1t1p II r;:n el(' qtl�,
um!l v('�" ::�Iti.�fell,a" t(),1:'!�

a� (':<i'Hnl";\� 1,·::':1i.4 .. �f·!Ili1l

,drofr'rldos. :i(' L..lltl:1 1l{)�RIVl I

a In{']1l�5') ,.ic, p,'llrlon,"-jo

:.'1.) G.l�r�o 'Ipc :.1:"'0 de
(JolltablJid:Hlf'. , .•. .., dip!o-

J
ma el!1vid:lInen'\' l(f'Í'<lr:lt!(J
Y:l D�r('to"!a 110 EmUlO

\Comerei:1l:

Ví:NDf.:-S-r. !.,O"f'ES "

LONGO PRAZO S'RM lT)

ROS.
TRATAR, RUA 'FELIPE

Ar-UMTDT 21 _ 10 Anl':f'lr.n:l ('\1:lm::I.'I,' nnr:t

1>-1 cur�o C'úmn'1"l11ent1!.'

('Offi l'e!'�ifi(,:JQ'l af'w·mml'J

"lota 30 I'tri�' 1,\ "m ('!I_(h

(I.�,...t;)lir.:l e 'tO l(jl'arf'IÜ:\\
!lO eoniunto, rn. .; l('rmü�

0(. parágr:lfo 1:' firl. 47,

(:0 decreto 2\ 'c '!. de 1932

"olllbinado ('om o arl. ".u

U,1 lei O-A. de ")--:4'

c) cur.�o sec111d9rio Lra'��

(.(jrrido Q'" \l('ô�': fi com o

urtigo 100 do deNelo
A Circunscrlcão Santo Catari'na do DNERu l'or

��I:�:l;s�ki':I��:'f\ et)ll��'i��a;l�' na público que se" ochorro abertas as inscrições p'lrQ

r,!(' a epoc'l "êlJ (1(' 103ft �: 1?'����II��r�e °E���l����:�e��a d� ����o��aVO��'>,
�;�t.�ja

ll::'� i�·J!'i<.iro <le
Conhóle e Erradlcacão do Malária.

As inscrições que deverão ser feitos o�3soal
mente, no sede do Ci rcunscriçõo, à Ruo Visconde
de Ouro Preto, nO 42, desta CapItal, no expediente
das 11,00 as 17,30 horas, nos dias úteis, obedece·
rão as seguintes 'zxigêncios: /

1 _ Limite de idade: 18 ó 28 anos.

2 - Documento de quitação com o Serviço Mi-

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

OCllol'tamento Nacio::al de
.

n�Emias Rurais
ANIVERSÂRIOS

FAZEM ANOS HOJE
Professor Jair Simõo do Silvo·
Sr. Ghunther Ammon
Sr. Reinaldo Lebarbecc;hon
Sr. Mario MonteIro
Sr. Alfredo Russi
Dr. Ernesto Giurno
Srta. SônIa Pavan Simões
Sr. Joõo Albino Zommer
Sr. Nazareno Alves
Sr. Abilio Abib
Sra .•\uroro Zommer Toledo
Sra: Berto PIres Poute'rt
Sr. LUIZ Haltor Ferrari
Sr_ Maurício de Oliveira Martins
Sr. Sérgio Vieira
Sr. Joõo FrederICo Heck
Vva. Mario das Neves LIsboa da Silvo

- Srfa. Vonda 8eueckler
- Srta. Irene Silvo

Dr. Moalr Torre de Oliv$'iro
Sm. Despino Esplrldes
Sr. Soú de Plzzolloti
SrQ. Denizzi Pitiglioni

- ADMISSÃO DE PESSOAL -

No f1a.rrr'lIlh..
' i1l"im<l ,'emos n i"rta. Ynnl 'BiUencourt Kasting,

ll:Jinh'; Uo Cluhe Doze, uwmdo p":)SDva diante do DAUPlnNE

que s<:)"ú ti maiol' Jlrêmio a ser sortcadd d.Íll 21 próximo. --',Os
cm·t.õc:-õ !l.h'iJ o tão esperado Bingo iâ se encontram a venda na

sc('n�t;u-i;'1 do Clube e todos podem participar desta filie será
�cm (!tl':,jdn .. noite da sorte,

d) curso p}'cpnratório par
I'(i-Iact!l S'?'51'i'!(lo % flect(!tos
n�. 19.800. {:,� :!,31 ti :!2.167,
(;e 1932 e 1 'i n. 21. ele 1935;
d CU!'SV :_',jO(",'mdirio pe!:>

rf·gime do dt"�retQ r..

;f: "/82--\. (!,� Hl38 ou rle
litar.

3 - Título de eleitor.
_,eõrdo eo'U .1. s�"iaçti.o do 4 _ Atestado de boa conduto, fornecido pelo

mesmo dê.:�eto até o ano Delegacia Regional de Polícia.
letivo de liXfl inclusive a 5 _ Atestado de vacinação anti-voriÓ!ica.
segunda trl'J..:a re:lHl!aca 6 _ Curso ginasial ou normal completo.
em lllafçj de 1('.'jJ3; 7 _ C(Jrso....._ e prótico de datilografia.

A reportiçõo prestará quaisquer outra;; in'f,lr.
f) - curso secundário, moções, inclusive sôpre matérias e doto dos !1rOVf1S.seriado ou não, pelo regime

do decreto n. 11.530, de 10-15, . _UM VOLISWAGEN PARA VOCÊ e hajam prestado seus exu

mes perante bancas examl-

O �n.a�oras oficiais, ou 110 Co- r DIUleglO Pedro II, ou ahula lr 'ri
em institl1t(),� €,qlliP[trndo�;
g) - CI..l'SO regl<lo pelo

eódigo de ensino de 1901:
h) - eur-"o secum!iu:Jo

completo �la Jell:islação

�GS MVODiidos do BraSil
Secção de Santo Catarina

Há um enorme interesse públICo Dela sorteio

�ue será feito em vários praças de Sento Catarina,

�����ive Capital, de um magnifIco VOJ!.·.f','agen. .

Edital N° 135/61
De conformidade com O acordo feite: por vó

rios Importantes flrmQS do Estado com o Ap-1!::J Pro- •

pagand<;l e Publicidade, de São Paulo, d2rentoro da
Corto Potente nO 319 (permissõo poro sort,�I05J se-

.

ró sorteado em Santo Ca�orlna um car�.::" do fon' 'sa

De ordem do sr_ dr. Presidente e nos têrM('S
do Regulamento do Ordem dos Advogados do· Bra
sIl e do Regimento In�rno. desta Secçõo, ccnvo.

co os senhores advogados inscritos nesta Secçõo e

que estejam no pleno gôzo de seus direitos, para o

sessõo de assembléia gero I ordinórto que Seró reaii
zoda em doto de 10 de fevereiro de 1962, às nove

(9,00) horas, no séde da entidade (ruo Trojano r:<l 1,
3° andor). ,..

ORDEM DO DIA

vigente.A descoberta de que :l

sep:unda camada ,!ue en

volve a terra t; composta de
rocha has{lltica fl

.i:i aJ"ançadas ate então. mum dr' torl1('ira. 2 - carteira de idcnt:

dade:
3 - atestado de Idonei-

Graças ao a.uxi�iO de um Um Instl'Umelüú-fogue_
en!l:enhoso lIl-�trulllf'nto. te. recentemente testado
uma pessõa parnJitica pode por engenheiros norte-
agora. executar qnaJqu.·1' americanos, permite agora
fun�ão normnl que anti- que um homem salte 000-
gamente lhe era illlJl(lSSive-l tácutos com a maior faci-
l·ealizar. O instrumento hi- !idllde. O engenho opera

marco acima.
dade mo!'nl;elas principais vitorias

cientificas do projeto d�

1'0ndagem do fundo do mar

realizado pelos E.�tados
Unidos. ACI'editava-se q�l:'
o basalto em. apenas a

terceira camada. O· progr:o
ma. chamado Projêto 1.010-

hole. opera com amostras
de termo retiradas do nú
cleo atraves do fundo do
(Wf·::tno, R profundicladc.� 7

a. Hl viozf's maiúl.' do filiO, tl,�

4 - atesta{lo de sanid!lr\c
fisiea e mental;

5 � certidfto de unsc!
menta passada peto oficiai
do Registro Civil:

.

6 - prova de �.star cm

dia com as obrigações re

lativas ao serviço mIllt-ar;
7 - certidão de vida

Em Florianópolis obtiveram os Estobe!€cimenh:lS
A Modelar o exclusividade do distribuição, enlre o

suo freguezia, dos cupões concorréntes 00 sorteio
de natal. Em BJumenau 3 a 4 firmas participar do
sorteio. A mesmo couso em Joinville e algu"Tlas ci
dades do regiõo Oeste.

Há' um enorme entusiasmo pelo re�ultodo do
sorteio e não menor é a simpatia com (JU<? o povo
envolve a iniciativa de A Modelar, sempre:! propenso

rnporcionar antagens o suo vastissimCl c.lip-Ilte-

J:>A tor.cida é grande.

'�':4
, :. ;' /

���\;;i,;:L;!::�'-;�:ilttu'�.fL '�':;,-.

1) Le,itura, discussóo e (lprovoção do Relatório
e Contos da Diretoria referentes ao exerctcio de
1961;

\
2) OUj'TOS oc;<;unloc; da competência rio MSf>m-

bléio

dromeeânico em CjUE'st:1ú
foi inventado por umn.

companhia de engenharia
norte-americana segundo
orientação dada ))or um

hQspital. locaL O instru_
lI1enl.o pesfL mCIlO,� <1[> um

graças a um jato invisivf'1
de vapOr e alcança uma

velocidade de 18 km/h,
Acredita-se que será de
grmule utilidade e vnlól'

�: �°j)��"��)�nr'i�:
cm ('OllSll'll,qâo,

flnrinflDpolls, 18 de de.zembro de 1961

Altqmi[Q Sih'J4i Piiitl,. .se,cr.tarro �EQC.utiVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NaTal DE 1961

de.s EstabelecimentoS '"

A MACiÇA IlESVANECEDORA E TRADICIONAL PREFERENClA Di!ilENSADA AOS 3 ISlABfLECIMfNTOS 'A MODElAt't

IMPUNHA, À SUA IlIREÇÃO, o DEVER DE UMA RETRIBUiÇÃO. E mA REtRIBUiÇÃO SE FAZ PRfSENTf, A60RA:

1.0) Na coueessâo de um "PREMIO· l\IILIONAIUO" representado no Sorteio de UIU mal{"
nifico VOLKSWAGEN 1961, de confonnidaue éOI1l o plano A - Série 67 da Apolo Pro
paganda e Publicidade, Carta Patente 319. de Sao Paulo - plano que abrange várjas ci
dades do Estado e com exclusividade para":\ l\iODELAR" €m Florianópolis,

2.°) APRESENTAÇÃO de um sortimento, na Modelar ele Moelas, que sem Qualquer exagê-
1'0, é lima paradigma de bom gôsto. beleza c c'cgânciu. Tanto no departamento de coníec
cões [cmininas, como masculinas e inlautis. Sortimento ú altura das mais renomad»-,

"boutiques" e magazins do Rio e São Paulo

3,°) A seccão de mobiliários, rapecarias. co!"hóes Divino. estofados Probel. lloljt'l)n:)�',
rf'm� nl'nrro, Tecidos na1'::) o('('m'f.wnr". ('l(', etc. apresenta a vantaaem fl,\('cllrion,::ll ii \

'DTSPF.NSA DF. QUALQUF.R F.NTRADA DlIRANTF. O Mf�S DF. NA'l'!'iL!

Ll,ü A mesma condição ex"_��piiouri'f-íestá)-se::ndv rc_oncedkla' pela Casa de. utilidades dt)mé�ti
c:'s, cujo estoque tleTeft-fgernd6ri!� n�lt) r�'.1rlll)ioll••, rádios.. ulta·n�l:ifktd�" I'�'õr�
Cosmopolita, máquinas de costura Vigol'clli c C'rox'úx. lustres. cristais, porcelanas. ore. 1,.
um cios mai,s belos do País,

5,oUnl �t'al1{lioso sortimento na popularissi ).la ti hal'fltcit'� Gr.UTTNH!\� ("u�s preços hai
'os, cujos . pJ'CÇ'OS bnratíssimos, consrituem W\1a I'cal (l inestimável coopera-ão parn n-

classes modestas, \

E MAIS ... OS AGRADLCiMENTOS

E VOTOS DE. UM FELIZ NATAL

� ....-

�.I

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Refinaria ,úe Petróleo
"O pedido de instalação uma refinaria de pe

trólec em São Francisco do Sul, região norte de Scn-

10 Cotcrtnc - noticio o Diário de Notícias, em sua

edtçõo de 6 do corrente - feito �Io governador
Celso Ramos em memorial 00 presidente da Petro

brós, foi acompanhado de expl�n�ção dos fatôr�s
geo.econõmicos do região, estcttsnccs .d� populc:çoo
e consumo de ccmbusfiveis nos proxrmos cinco

anos. A refinaria, prevista paro o refino de 25.000

barris diários, atenderia aos Estados de San!a C?to
ríoo e Pcronó. que em conjunto apresentaroo s�?re
o Estado do Rio Grande do Sul, em 1965, um su

peravit" pcoulcclonol de 1.2 \ 4,5.87 pessoas, ocuscn

do um consumo maior de gozaima comum do

dem de 43.272.182 litros, segundo o estudo"

Vemos, assim, aproximar-se o momento em

que os condições de navegabilidade e. ancoragem
do

pórto de São Francisco do Sul, considerado pelas
autocidades na assunta, desde o grande Mauche�,
coma a melhor pôrto do sul do Brasil, serõo utiliza

dos convenient>emente poro objetivos de desenvol

vimento econômico de uma vasta região do país, Q

que o nosso pôrto deve servir de escoadouro de um

bom número de mercodortos, 00 mesmo tempo que

por êle entrarão muitos produtos de importação,
num intercâmbio comercial que, longe de arrefecer

como infelizmante nos tem sucedido, preciso cons

rcnterâente ser incrementado, afim de que sotbcmcs

corresponder às ótimas condições geográficos com

que a natureza dotou este baía extenso, de fácil (1.

cesso e que pode obrigar os navios de grande calado,
como sejam os que fazem o transporte de eetróleo.

Ce-temente, esta circunstância é que terá Ins

pirado o snr. governador Celso Ramos, cujo obne .

gação posto ao serviço dos lnterêsses gerais do ne

cão e pdrticularmente do nosso Estado, acabam de

ter vivo demonstrcçõo nos calamidades de inunda

côo, que assolaram vastas zonas cotorinenses exa

tamente os de maior produtividade econômico, o

solicitação que fez, com relação ao aproveitamento
do pôrto de São Francisco, poro a instalação de uma

refinaria de petróleo.
NÉstes dias de amplo reatamento de atividade,>

construtivos nos estaleiros nacionais, concomitante
mente cem as encomendas feitas a estaleiros de ou

trqs nações, afim de que seja recomposta a marinha
mercante brasileira, de tão belos tradições patriéh
ticas, mas cuja exorbitante diminuição de capaclda.

_
de tro''nsportiva, de muitos anos para cá vem com

prometendo tão seriamente os interêsses nacienais,
é bem de perceber que um pôrto como êste não po
de continuar extranharnente desvinculado, como tem

estado, dos linhas de navegação marítima o que ou··

trara servira, com enormes prejuízos paro esta gran
de Noção que se desenvolve assombrosamente, atra

indo capitais e braços para o exploração de rique·
zas sem número que se apresentam no solo pát;io
,ou que ciosamente a natureza esconde no extenso

sub-solo e cujas reservas, com relação aos minerais
de maior utilidade mundia�, como petróleo, carvão,
f€rro, zinco, cfc. podem abastecer-nos por centenas

de anos, suprindo ainda as deficiências de outros

povos que desejem permutar conosco essas mot€:
rios primas, por outros, de que temos falto, ou por
dive�sas produtos manufaturados, sempre susceli
veis de ser importados, não obstante o vigoroso im

pulso que tem sido dado à indústria nacional, prin
cipalmente desde o inicio da segunda República.

O desenvolvimento de nossa capacidade indu:;·
triol, do movimento maritimo, dos fôrças econôm:·
cas, em sumo, que constituem a estrutura bósica d.)
I)rogresso humano,_ terá como consequencia possibi-
1m aos próprios filhos ,.dc�ta terra, alguns dos qLia!S
Já têm daJo amplo demonstração de suo inteligên
cia e de �éus nobres predicodos morais, emprestan
do seu concurso prestimos� a empresas de grande
projeção, com a Companhia Siderúrgica Nacional,
preparando-se muitos outros poro as diferentes ati
vidades beneficas do plano social, oportunidades de
fi"ação na gleba! que tanto os otra., mos cujos defi
ciências. obriga-os procurar longe meU1'or c;ampa d�

atuação profissional.
Estamos fadados o um enorme desenvolvimen.

to que tem sido dificultado por fatores de que não
vem a pêlo trotar, nesta emergência. A visão clar')
e pctriótica. do snr. governador Celso Ramos, cujo
trotc com serias problemas da vida prótica lhe tem
facdtado orientação progressista na alta adminis
traçõo do Estado, além de disposição politico par')
coordenar fôrças partidárias e benetíc;io da coletivi- .

dade, vai nesta emergência servir de antemural a

quaisquer reinvindicoções contrárias aos interésse_;
franciscanos - estejamos certos disso. Muito con
fiamos na boa disposiçõo de ónimo de S. Ex. paro
dirimir situações delicados e dificultosos, com ':jUf!

.

constantemente se defrontam os que assumem res.

ponsabilidodes de governo. Estamos, jarnalísticamen
te, ao lado do governador Celso Ramos - o que imo

'

porto .n�n:a .disPOSição ,polítiCO poro fortalecer qúais
quer inICIativas que digam respeito não só aos in

�erêsses portwórias .� de qualquer ,natureza que se

Iam do gleba franciscano, como aos que correspon
dem o todo o Estado e ao Brasil, pois que não nos
falta igualmente bom ànimo paro cooperar em tudo
que pcssa �er útil aos nossas semelhantes.

Tudo por Sõo Francisco, por Santa Catarina e
pelo Brasil! .

São Francisco, dezembro de 1961

DI. BOLDEMAB O.
DEUREZES

:- ormado pela Escalão e

Medicina e Cirurgia elo Rio

d€o JaneIro. Ex-Interno do

Hospital da cambêe _ Da
Maternidade Clara ase
baum _ Da Maternidade
Mãc-Pobre.

sscectaudedc: L)I)ENÇAS
I,E !::lENHaRAS _ PARTú
.. - CIRUROlA.

"consnita i xtatermtíacte

nR. SAMUEL FONSECA
::IRURGIÃO-OENTISTA

Preparo de cavidade1 pela alta yelocidade.
BORDEN AIROTOR 5. S. WHITE

Kadiologia Dentária
• CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

i o andor _ Fone 2225
Exclusiyamente com horas marcacSe.

WNICA SANTA CATARIiU.
Ciinica Geral

(1;:-1f'11I. d� Ner'/o�iH e Mentais --

Ilnlil:l...lt1_. - C',lJtr."lfl;J;O. _ AtaqUei _ ManJu _

r'r()(llemt.tleo Afetiva I! ..exa.aJ

l'p8.'awenk) pel{' �etr(Jeboqo. com an..$Ul& _

in,ullDa�r!i-pla - CardhlSOllJratna __ 8ono�rap'. f
P"co\e·apla

m,l'(:9o ao� !".lqoJau.. _

i��i - .. lI:a.JY JOI\O UE 1:J('BJ1A
OR .rOS.l T'AVABES IllAClDIA

.

Uh IVAI'4 R� 1"')8 DE AHlJBAO.
:l_;."Ii�UL1 �,.,. D� 13 àa 18 boru
JI.:".ldl'·"l'· "\v .. nlt1& MI\Uro l\&.u:IOI,.'

,1'r8._& Etelvina Luz) - Fon. 3'i-6!

DR. L.\URC
Cl:nica

DAURA
G e r aI

.Hoje no Teatro "Alvaro de Carvalho" o Filme "Imortal Mozart" :
, sã-;; :�-:v��e:��;:;õe:up���a oCh���: _ Uma misse-;:tc::idada para par-'
• vemon' do Lira T. C. Amanhã, publlca- tlclpar da comissão que julgará as Ga-'
, ��e:ld:on:ll�::i:o�o��\l�b���;al) '; ����

rotas Radar. Ag��d:,n!� •
• cartaz da Rádio Nacional. _ O �ovem Benito BatUstotti, ganhou'

-

• TRANSFERIDO�) :���.�., O\">uph ,oe _

um uontto D_I';:W, de seus pais sr. e sr- r
•. O Clube Doze de Açósto, tronsrcnu ') �u�Zat�J�ttistotti. Presente de aniversárl,.
, Bingo DaLiphine Que seria reclizcdo _.;< x "- ,
, amanhã, em virtude dos festejes de - A elegante Beaci-iz Battls!,ot.tl, mut-

l1li NATAL, c que impossibilita inómeros to breve vai acontecer na praia de Co-'
" pessoas comparecer ao mesmo. A dote pacabana. •
• seró marcada �.o����menl·e. _ HOJe. no T-;a'i<t;� *'�lvaro de carva-'
• - O sr. MUton Campos e raronte. no lho", às 20 hrs. passará o Filme �·'Im&r-,
• próximo sábado trâc veranear na praia tal Mozart" patroctnado pela Exma sra.,
• de Pôrto Beja.

_. ::: 0_ ��\'���:��CI;Oc���o V��II;�: �!:i���h::��S��,
• _ a Gerente do Banco do Brasil, da -" ::: '*_ •
• �����, �oal �� �:!fd Rs::re����li �: co�e�cl����or�l:i���lt�v::s���oC:�dO�: ..
• Marchl, e o cronista Melo Prats, encon- telier da Sra. Ananias, para o "Revell-'
• n-um-se na noss�.c���

lon" do Clube d�"C�I:�. •
J

.

_ Conceição Maria Mussl, reprertsen- •
• tarã o mês de outubrp (Nações Unidas) •
• no DesIlle das Estaçõ� próximo dia tre-

l1li
se, no Lira TC. ..; •

� \ -'*,�- ,
C _ Vera Lucia aaascn, será a. "noívn" �

;.; no Desfile das Estações. Mês de Maío. •
, _ O vereado;���;WiãO Amim, res, �
• tejou "nlver" no dlfÍ 18 pp.. na Cidade •
-' �: ���,P�:loê���ar�u���nlc�:��e�esn��:� •
• cumprimentos peja data. •
�

_ � Revista -;::�;'-;romOverá:l a-
II

, presen;.açâo dos TrQZe Brotinhos Ele- f
, gantes (Nova Gera�ão) no Querêncla •
,

Palace.
_* ,;: t- •

, _ E prO\avel que á data para a testa >'
• 6:m����a s��a :(tl��t1jC:�e�� P����nh�� •
• naquele local acerta'rel a data que men- •
,.cloneI. _.*._........ �
, - Tenho convite para visitar o Bal- \
• neário no morro dos conventos em Ara _
, ;:::��t·lâ��S primeiros dias de janeiro,

�:��
II

, .

Cltcfte _ /"nlu·a UGssa Coluna, a gra· II
• - A Rainha ��l�:l�a:uco Catarlnens� �:��I.,:'��li;:J�i;���� ��r�i� :Oar�:,. B�I!;1I
, ac �9.tiJ e 1962 parUclpa,_rá da fC$ta das fé2 o seu "debut" e71t outubro P1J. naf/uela'

Garo� Radar. cidade I! no prôX'i11lo ano farâ no Ltra TC.

--._-���.----------_ ..._-----,
. ,._.• _.�-_.___ -*:I:Ç-

Carmela Dutra, pela
nnü.

ncsídéncta: asteves Ju-

r-ror. 52 - TeJ.: 2�35

Dra. };VA B. S.
BleRLER
M..EuICA

C'LJlV/CA UE CRIANÇAS

�ANÇASaten lamente:
Das 1 , 18,00 horas
ccnsuttór.c- Rua CeI.
l'earo nemoro, 1553

- E"trelto -

Dr. Rélio Freitas
Medico da Materm·
dade Earmela Dutra
ULll!i.w:::A:::- iJ.l!, SEN�ll.J.ttJ".::I
PARTOS _ (.:lR..._R.GlA

CJ...tN1CA G,I!;tt.U
• 01l0.a$ curtaIS -

Eletro·cOIl.f/Ull.·,çau
Consultório: - Rua víctor
Meireles, 24 - (ias 4 às 6 hs
Resldênciu. _ Rua SanwJ;
Sal·alva, 470 _ Esttelto
For�: _ 23-22 e 63-6'7.

..
TELHAS. TI/OLOS •

CAL _[ AMEIA
IRM.ÃOS SiTENCÜURT
<.,� ,"'OA�Ó lONt 1001
...11(:;0 OI �o� t' (! 0"''''". ,.,

Dr. Walmor Zomer
Garcia

j)'IIIIJ/fIao" t'1J1� Facutduae
Nocl',"(/l ae MCfltcma aa

t.mivcrllidad,] do Bra!iI
Ex ir.tCl';lO por Cl)nCllnsn d�
l�J,lM::1 ,r!U(ldc·.I!:8C,Jla. U:I �rv!.
,",U UI' .t'rIJI. Ur:t.i'IV10 nu.

ur!�.u�.s Lima!. f!;l-. IllL�III"
o.u I!>er'!lço oe (;lrU'·Sll, ",v

'j "'J;pmu 1.I\.J:' 1::.1'.C. 00 HIV

Ue J�nt:lru. Jvl�.11CO CIo t1u�·

PILlU Cle Ca'·lQaat C a.

Matern'dade Dr. Caflos
l.;or,l.'t...

1'A.Jl.l·US - OPiRAÇ01';t'J
UU8NyllS uE _l!!."'NHORA::>
- J'4R','O li)f-;r., I)()� J}tlO
Inctc::u p::I!c;)·vfu/llallcf!,

COIl8ulló::-iu; Rua JVl\(.' PL"n'
tl.'l·.lfi -(1..;.,s lG.W'"
:tl,Oll horus. A�;nde con.

. horas lllarca:las. Telelou
30:15 - Rel;;id�ncla: it.',l{l
Gellf':l'a! Bitt-eneC·.l:,t n. 101

- Ml!:D1CO __

g"pt'clu'i.\·"a �m Il.oléstlll de Ser'horas e nas url
t''t-\a�. ema ra.di'al das lntecc�ões agudas e crõ-

I nlc:...�. do -parê;ht. O'enl�o·urlná'!o em ambos os

",exos. D()('n<:3l do aparêlho DiicstlVO e do siRte·
ma nerV08�. .

}JonlfloJ; ,das 10 1S H.Si) hOl'9oS e das '14.30 �J 17,00
horas. � C01�sl1ltõrjo: Rua Saldanha Marinho, li
LO and,,�. (esq. da Rua :oiío Plnt"l _ Fone: 324e
Ri>sld<"ncia: Rua LRcerdà Coutlnho, D.o 13. (Chtr.·
"ara do EspaLha) - Fone: 3248.

(M�CER E DOENÇAS DA PÉU
-

DR. JOSE' SCHWEIDSON
AS'::olslente do Faculdode de Medicino c

Universidade d" pnranó
LlXAMENTOS DA PELE - OEPILAÇOES
CONSULTARÁ DURANTE O MÉS DE JANEIRO

EM FLORIANóPOLIS

_.�_u�.�!��� :?_�'::.anda._, _

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLICà
PLANTÕES DE FARMACIA

MÊS DE NOVEMBRO
23 _ Sábado (tarde)
24 _ Domingo
25 _ Segunda reim (Natal)
30· - Sábado (tarde)
31 - Domingo

Farmaci:t Catarlnense
F:il'lllaci:J Catarinense
Fármat"ia Nbturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória

Rua Trajamt
Rua Trajano
RUa Tra.jano
Praça 15 de Novembl'o

Praça 15 de Novembro

LUA NO HOSPITAL Dli CARIDADE
DOS LEVARÃO SEU FILHO ATE A

MORTE- VOCÊ, l'1ÃE CARINHOSA
Só O SALVARA LEVANDO-O AO
SERVIÇO Dr� RElUDRATACAO DA
LBA N OHOSprrAL DE CARIDADE.

COMUNICAÇÃO
Pela presentc comunicamos

aos bacharelandos de 1961,
da Faculdade de Direito

da Universidade de Santa

Catarina, que os mesmos

JIOOCr-.lO. no horário das 14

às 16,30 ouras, Jlrocurar
ncsta Heda.,:âo, com o sr,

DIvrNO nlAIUOTJ, os seus

clichés.

POSTO· DE SOCORRO DOUTOR FREDERICO JOSÉ ROLLA

UMA FORÇA ORGANIZADA SEMPRE A SERVICO DO
.

BEM E DA JUSTIÇA
-

Séde provisória: Rua 14 de julho, 953 - Estreito _ Fpolis.
Escritório na cidade de Florianópolis: Rua Felipe Sehmidt 37

, l° andar - sala 8 (F.B,S.)
,

ca-ixa PO!itaJ, 258 - Florianój>olis _ S C
I

. .

I (Esta é uma verdade incontestável: TODOS
OS QUE AUXILIAM E FAZEM DONATIVOS AO
POSTO. SE SENTEM REM NA VIDA, E OS QUE
NEqAl\I, QUASE SEMPRE, (temos vários exem-
plos), SE..VTEM-Sr; MAL, PORQUE, E' DANDO
QUE SE RECEBE, E, CADA QUAL RECEBERA
DE ACORDO COM SEUS MERECllIIENTOS
FACE A FACE, UM DIA, COM A JUSTIÇA DI:

. FlorianÓl;;:��b��J��r�:;�����' que somos perdoados)"

,_------
l'erreno na Pral'a

""'�V�OM�f.i'T�OFjEf,'r,,,;'j'Ai'iRffiR�.r�,,:9c�o�N�TliiiNfi'Fii.'A�o�uo�';;Li'iE�V:;:AR;;A;o;;Io
.o;.EU FILHO ATE A MOd�·;_". ·JOCE, MAE CAJUNH0SA
Só a SALVARA LEVANDO-O AO SERVIÇO DE REHI�
LflATACAO 01\ LBA NO HOSPITAL DE CARmADE.

VENDE-SE

Tratar com Tullo Caval�

Jazzi, telefone 2279,
_......__-...._---

r-=:::-�-

@.!12DEA�
._.

,

PROGRAMA DO MÊS

Arnaldo S. Thiago

Vende-se ótimo terreno
O plantão noturno será efetuado pelas farmácias Sto. AntônIo, Noturna e de praia medindo 12,00 x

Vitória. 20,00 m, localizado na praia
de Itagua.çú. S'tuação pri

O plantão diurno co:n preend:do -entre 12 e 12,30, hOras será efet�ado pelas vUegiada. Rua com agua e
fó.rmácias Vitória e Centqnl. ·Iuz. Preço: cr$ 150.000,00 a

ylsts.

Viuva Olindina Gallolti Kehrig é filhos, Viuva
MiJchen GalloHi, Viuvo Julieta Gollotfi e filha,
Silvio Silva e Senhora, Milton Campas e Senhor;:
Bruno Blauth e Senhora, H2nrique Prisco Paraisa e

Senhora, Wladimir D'!vanenko e Senhora, convi
riam as pessoas de suas relações e os amigos de seu

l
Saudoso (rmão, cunhado e tio, FRANCISCO BENJA-

-------

MIN GALLOTT1, para o Missa que mondam cele- �C'�;�:�lt�nt��bCla l1ão .po. lel·á. ser alterada sem pré via, al1oorilação

br r e
.

tr:nção de sua alma, na Catedral Metro. � �==�

poli� ,as 7,30 horas do dia 22 do· c6rrentc.

FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTl
MISSA DE 7° DIA

24 - DOlllin"o
25 - l:'cgl1!I\!l\ fdra (Nat:l11
31 - nOllllll!;U

O pla.ntiio no(ul·!10 será e
.

tarj,nense.

ESTREITO
fâf·maC1a do Canto
'Fármacia lndiann

Farmácla Ca·tarinense

RUa Pedro Dellloro
R\la 24 dll Mula
Rua PedrO Dt!IlLoro

fetllado pelas fal'má('1as do Canro, Indlnna

- ._-�-�---- � -----

DSP., em nm·l:.'mbro de 1961
JLu,i%" O.svt'!!do O'A\:Qmpora

.;rnspéto'r-tié-F6tmácio
. .lI.

e C<l-

Dr. CailUdio dó

Àmaral e Silva
ADVOGA""

Dia - 21 - Quinta Feira - Bingo do CI:Jbe
Doze pró Consl rtlção da Naya Séde - Um belíssimo
AUTOMÓVEL DAUPHINE ZERO KM E OUTROS
MAGNIFICOS 'RÉMIDS.

23 - SóoadC' - Soil'ée lnfanto-j ...venil co,- d·'s
tribllição de prêmios

D;a - 25 - Segunda Feira - Soirée de No
t.al -'!- Escolho do "Glr:rmour-Girl"

l)io - 26 - Tel,;a Feira - Cinema _ Esca-
./

pand f do Inf�'�no .

J

"REVE�:IOt;.(.�J.l.f- uorningo�,7,��Olj:. d�, �,�?I.Q _'.-:-
(." � �-

--'. -_!_'--�-'-'--'

deste

Magistrl!t]o aposentado.
Aãw�aCta em Geral

Esc. e �e:;.: Rua. Sald:Hlha

�����J�D��t:��l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'"��':,r<,; ( .. ;}t.:",f.i;F,:�'::'
,QUI��:P�fJ_INA .:

NATAL
FR.IGIu

Plano Especial Apresentado pelo
MAGAZINE HOEPCKE

M REFRIGERADOR
IÃO JltRHITQ �J
}t,;'��.i�j...�� ��,�. ;,·;�:".ú· ,L,� .����<'..

"

Somente em Dezemoro
. ,

1
(

, para adquirir a sue

Agora em 6 modelos liderados pela

* Gannlia de 5 Anos!

·

Compacta
pequena e jeitosa�a. vale
mais e custa·menos!

E Seja Qual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com
* Aproyação Imediata �o Crédito!

* Assidência Domi ciliar

Permaneale!
.
_. L�l_:_l�

•

.

r.1 NUNCA CUSTOU TÃO POUCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Club;-Õoze, Novo Campeão Estadual de-BasqueteborJuve�il
rllrlgldo por Rubens Lauge, de 67x39, o que bem trM�
mais calmo e senhor d , a disparidade de forças.

Doze apresentou-se algo si, poude apresentar o pa- Os nossos cumprlmentoa
descontrolado drão de jõgo de

_
que é ca- aos diretores do do Clu�

mas, mesmo assim. conse- paz, acabando por Iíquídar Doze de Agosto pelo grande'
guíu triunfar pela conta- com os cruzelrlstas, ímpon- feito.

���iO�rc\:7::�� �� ����;I��� _d_����_cn_'d_'_h\_Stlc� _

de u-ôs". o ('lub(' doststa,

PEtO PROGRESSO DE

'lANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVC

I.êvi!nlou O quadro orientado por Rt:bens I.ange 9 [crIsme q!le leve a�e'nas dois concorrenles.
-Conforme foi divulgado, mingo. em nossa capital, no peonato Estadual de aas- pacâo do Clube Doze, ce Iph-engu de Blumepau. de
foi realizado na noite de estádio da Federação A, quetebcl Juvenil, que con- Plcifanópoha e do orueet- ststíu à última hora. N(
sábado e na manhã de do- tlétíca Catartnense, o Carn- tou apenas com apartlci- ro do Sul, de Joinvll1e. O prálío de sábado, o

�

Clube

Gaucho O

Sul-Brasileira de

3 décimos. num J11':1'nn;o
dI' 7 klTI,�, :.t�

A T'TWVA

Santa Cab.r\nil

repr«:;scnl:J.!' pdu VC'11cc�dor'
dn. JJtt'lilllilH"tl" I't,tdll\l�da
llpstn CilJ1lt.?'i1 Jt(1 dI:. lO TI
passada, n",'cHio li'rilg:l.
da cidad(' dí' Tt.brtmO, fi

tlêta ba:;tanU' ('onhecido do

povo gaúcho, jJuls Iniciou
sua carr('im naq11ple EsU\

do, ondi' n'.�ldill por lnlljto�

Regata em hnm",n�<'f ...m n.

Marinha de Guerra do Bra

siL A festa nu.utiCo., Jlro·
gl'amado. prlf\. Fpderação,
contou com a presença de

nutoridarlC's militares. A

prova foi disputada por
oarcos do Iate Clube e do

Veleiro da Ilha. Ao final

vencedor da rpreliminar
São Silvestre

fez-f1r

esleve, depois que deixou
lt capital dos pampas, Her·

rilio Fraga não foi além do

12,'" lugar, entre os 38 cor

rí'dorC's, resl)ltado que velr

eOI'I'obol'ar
.

suas pnlnvl'::t
:t êste crolústa, Que o. a

companhou, pois não (',s

t,nva nfl, lmn real forma,

R6z1nho, sem companhe1
ros e sem técnlro 'Que o

auxiliasse, como no caso

dos paranaen..es que se a

ll"tesentaram com uma equi
pe eomposta ri .. 5 atlHas e

o representante catarinense Hercílio Fraga não foi bem sucedido, pois cregou em 12.0 lu-
.

gar, enquanto cue.: ocorredor paranaense Valdomiro C- valheiro tirou a 3. a colocação - De
talhes da disputa de domingo em Pôr to Alegre il�;'as"�Oq�;I��'��d:l��,�'
( (Pelo enviado especial da anos, Pertenceu ao Inter- gaúchos com 33, e, j"lo e camisa com o nome de Jtae o grau de oreemeacão
"ACESC", wüxou Rei�J iiactonal e depois ao Gré- um dos fatores principais Senta Catarina, ii porque de lima agremíaçéo ou en

nuo. Corredor de larga ex- para o corredor, Outro fa- arranjou lá em Tubarão, tidadc.

A preltmlnu r da São pertencín, integrande da ter, foi um resrrtcdo que pois assim à assistência Sou de opinião que a

Silvestre, rcauzndn j'stl' 11110 seleção gaúcha por várías teve nu vésper., til' prov-i saberia de onde õte era, nOSS11 r'ederacno Aueucn,
na Cupitnl gnúelut. 011<i1' veaos, em disputas inter- Outro tutor cure (jUN'''- ereto que isto foi também núo permita a sllid". de

dlsputarnm o�: E,�:t:t,Jos du estaduais e até Intcrnaeío- IllOS chamar ii. ..�e.;�J..o d;. qualquer atléta filiado sem

Paraná, Santa cotarmo c nars. s'cceracão Atli.!tlea cetart- um dos fatores para q_Ul fazer-se acompanhar de

Rio Grande. do Sul, rcprc- lo'oi apontado \pela Im- nense e qt.outc a questão Me apresentasse um fraco um técnico. jornalista o digna noiva, <;0'11 "Ol'H d'>

sentados pelos Sf'US r-um- prensa gaúcha como um do uniforme, pois o mos- tndtcc técnico, notando um membro que represont- perenes rettctdadc..

peões, apontou o nome do dos revorttos., Quando sou- mo, não possetn o uniforme também que ficou um pou- n entidade, vendo tudo is- Logo após o enlaneo. o

atrétn gaúcho Aldmo Flô beram o nome do atléta da nossa seeerecêo, In;o co deprimido. Não sei se to, o ntléta verrrtea o in- jovem par empreenderá via

res. um elos rnvorttos da. que rnpresentaria Santa êste que n1e -df''iperlou il1- foi esquecimento da FAC leressC' demOlL�trado pe::t gem p!'lo inif"l'Iol' .lo ECi!·t-

spnsacional IWI)va cft> pe- Catarlnn. tcréssc, 01l':1I1do enUi.o do 1J!1 de 11uem quC'r qut> Sf'j:ct �Hla Ft>dcraçáo (, o seu {'I'I- (:u.

destrianlsmo, OlrRl1Can,lI Ent.retanto, devido a( aUéta (!\le não t"'\'('ll('r:\ !'ln�, só I>('j que êst.e fat3 forço sera muito IlHl,lor é
um tempo dt> 22 llli1ll1iOS t> ppriodo de inatividade cjUL ullifortnl!, t.: ,�o I)O�'.;tlh mnn nâo cl.('vf'l'in mais se 1't'pet.lr enLeto se estara livre de

o Barco "Argonauta" Venceu a

Regata da Marinha
De acõrdo com o (]tlt> pro da disputa foi a seguinte

gramou :l FNler{le:1O (Ir :t ordem de chegada,
V{'ln. C' MoLor dr Santa C:t 1.0 lugilr: B:-tt'co Argo·

tarina, tivrmos, nn manhit nauta
de domingo, nu. baia sul. fi 2.° lugar:

3,0 lugar:
4.0 lugar:

" Kon-Tiki
Pinduca

" ltagiba
5.° lugar: "Audaz

6.° lugar: "Olinda

7,° lugar: "Cairú

O barco Pirata que vi

nha nageltando bem e pon

teando a prova acabou por

desistir da disputa.

Metropo1 e Marcílio no Torneio Sul
Brasileiro
Pairava ameaça. sõbrc o

Marcílio Di�,s em tOl11at

parte no TOrrt(!io Sul-Br;}
�ileiro de l"uleboi Interc!r

bes, idealizado pelos Prest
dentes das t'l'CS Federações
sulinas, Acont.ece que o

Caxias poderIa (' contava

com chance,') para 'roubar
a vaga quc 'p01' méritos ca

beria ao Mlncíllo Dias, ca
so a arrecadaçito da peleja

apresentasse e cobrisse a

diferença que o seftarav!l.
do Marcilio Dias. Porém

Jsso, não aconteceu Metro

paI e Marcilio Dias serão

mesmo os representante�
catarincnses ao torneio

que teln tudo para agra...

daI', independentemente do

resültado Que vier a se ve·

rlflcar na decIsão do Super

lêIésio e Niizolütarão Pelõtilulo
dos Artilheiros
Marcílio Dias e Metl'opol.

terminaram 118. pi.'lll1clrn.
coloca.ção, ao têrmino do

Campeonato Catarinensc
de Futebol. Agora vão sair

para. uma sérIe de disputas
para se apurar, num sen ..

sacional "Super-campeo_
nato", quem será O Co.m ..

peão, já. qUf' \ apenas um

poderá COllquJntar tão co

biçado laúr(d. 'A partf>, te ..

remos, também a luta en� ..... ...

tre Idéslo c NUm, na cor

rida pelo titulo dos arti
lheiros. IdéSio conta

n"!:m

mais dois tentos frente· ao
OUmptco, enquanto' que
NUzo soma la gols pois
mareou. apeuas. um na. go
leada de 8xz. iJ2lP'l)&ta ao

Carlos Renaux. Seri. um

outro (luêlo à. parte. Porém,
Waldir e Darci, do quadro
metropollsta, e AQuUes, do

conjunto mareJl1sta nã.o
estão fora. de cogltaçõcn
para o titulo dos artl!hel�

ros, podendo, assim haver
lima surprêsa.

Toque de Reunir Para a Fundação di!
Federar.ão de (aca Submarina

o Depan"Ul';t'l };�;!)l,t'- PF.üER.ACli.O .!) �.� CACA
tlvo de :'0 1,'SfHl<l' V(l!th :';·)j:V.ARTNA nr. RTA, C:\

e tradu:r.ln,11) :t ·.111�1 l'l'\nn t TA[,INA
La cl'l::..ç,-1Q (1;1 jrrd"r'H·,t·) --------

ele Caço S\(b�n:):·'l' 1, \'1'11

prestlglandô os espon.i';�;J<;
�madore<; dêstc 3Clls:tctonal

esporte, com COl":1cnt,i.rio·; .

notas acêrca 'la fun(ir.<:"l0
da. entidade que vll':� 1

Zf"r beneficios ilai';\ o f'S

porte amador 1 (' Sanl a
Ca.t-arlna. Nào for;'r:t �,

vão nossas pa:a·/II.·<. () ::,)

mcntário sõb (I 'l�.lb "UR

G E A Fui-mA<;'liO DE

UMA ENTIDADr:; DE C.<\ÇA
SUBMARINA". foi muito

�)em recebido nos sc�o.� da
classe de caçadot ,,') oI'ub

marinas que r�solveram
..omar mais a sério o p
bJema e Lentar resolvc-Ir),
Os prim";-"� mo ... iment')s
estão esboçadol e, a

r.os coloc:...I.I."'" a clisrJé.�it;ii.o
dos desportistas pnr"<l 'l.u�!
quer divulgação. Dentro el';'l

breve serâ mal'.:a(! 1 li ;,a

reunião, quando, entilo, 1";0

derâ nascer .e::tlmet'!t>' a

A lista dos Arti
lheiros
A lista elos

do Campconal_l) E;;t.2du�!

tiUo Dias, com Jl g·�ls, :.

ruido d e perto pai' hoBso,
do Metropol, com 10, A�';,

bos terão a oport 'mi..i:l �p.

dC' trrtvftr um d'l(i;J, à p!,r

tí', I)Or ONl.siào do 'S,lpf'r'
prtra decidir é1S hor:ra'\ ele

goleador do c\:!rlnm(·.
Em terceiro J\l\�ar apl!.re

cem dois jogatlo!'!;s do Me

tropoJ, Waldir e Darci, ('om
oito tentos cada, vÜ� ...c lo

bO a se<>:u1r I'e';�tl5ki, elo

Carlos Rennux, com 7 t':'

tos, e, em qUlnttJ il.lgnr A

quiles, do Marrili') Dia.",
com 6 gols.

------E=-:"N-:'-::D-::"E-:Rc-::-E·çÕ
--_.

A R/\lNHA DAS mCJ('U�TAS, fica na Rua:

Comil'lheiro 1\fafra u_'" 154, iiI.' 11m lado a !lU:,

8eCC;:iO de PEÇAS F. A('F.S�(IR10S, e (lO outro ,.

secl:ão Ile PINTURAS F. CONCF.ItTOS. _.

Tel..fnne: :1137;

Os Jogos-Oue Faliam Para, o Enter
ramento do Certame Carioca
Com o Botafogo F. R. já com o título conquiSta. I

do, o certame pro!>ócguiró com os seguintes' jogo:.;:
Flamengo x São Cristovão Fluminense x Bangu,
Vasco da Gcnna x Sotofogo\e Olaria e Amér�co, io
gas que serão disputados fespectiva�nte quarta c

quinta feiro,
Sábado e domingo o certame> seró encen'odo,

com os jogbs, Flamengo x Botofogo, Américo x Ban

gu, rlumineti;e x Ol,1rio (' VdStC) da GuinlJ x São
Cristovrlo,

A Colocação F:nal do Certame
Paulista

CAMPEONATO CARIOCA
10. Santos F, C. 7 p n.

2° Palmeiras 10
3'"' São PC1UlO 19
4° Portug1lcso de lJp.sportos :;.0
5" F-2rroviória 22
6° Guarani e Coríntians 27
7° Botafogo 35
8° Esportiva, 15 de Novembro e Comercial 30
9 Juventus 39
10° Toubote 49
ncr. r.:.rceste é .Joboquaro
12" - Pcrtuguc�o �ontisto 48

:-,.,.f

FORRO

A Federaçiio f:a.tfl,rlnen
sr I'Íp Flltf'hol Vt>n1 dr- mfll""

('tU fi rir.t,l ,j,� 7 d,� jnnclro
di> 1\)(12 r:yra'!t pr1;m,.lill
pfl.!'ttda ent r,-. M:etropol e

Mal'eillo Dias, p('la decl,$Uo Internacional e Américo propOr"cil"naram 0,0
do titulo máximo da teme grande púb�co que compareceu ,d? E,stódiO Cor�nel
porada dc 1961. Desconhe. Américo, brilhonte eSÇ"2taculo de tecniCO e enhlSlas·

ce-se o locai do primeIro mo onde nõo faltaram belos jogados e belos gols. ?
jõ;.:o hí quP llO quC' tudo Int�rnocionol que êro líder invicto foi derrotado fi

illdi�a hll.vrrá sorll"io. cond o lideranco com o Américo com 2 pontos o�r·
Sabp-se, pntl"f"tanto (]lIfl dido� No vcrdáde o Equipe americano f?i melhor,

em esso d�l n('cp,;sldade elr fazendo perfeilo bloqueio no dcf('c;a e ftrma!1�o.,e
uma terceira partld,l esta muito bem na meia concho, com pontadas rapldos -

será rt>alizílcln l1f'sta enpi� no ataque. O Internacional qu�, fizéro b;:lo primeirc
tnl. lempa, caiu muito no etapa hnal, pertodo em �lJe

sofreu os três tentos. E os três tentos dos amertCo"

nos, surgiram justamp.nte pelo n;2smo lu?a�, (' qlll)·

se idpnticos na suo feitura, isla c, pela. �hretla, �m.10
Ledo claudicou no elopo final, permtltndo a tnfd·

t,raç60 dos atacantes contrários. Pedrinho, Zico e

Colo marcaram para os v�ncedores e o renda tato·

lizou Cr$ 2,490,00 sem pagarem ingressos os sócio�
do Amériéo F.C. A arbitragem foi correto de Jose

Bezerra e Zico, Pedrinho e Cabrere foram e�ptllsos
pelo m�diodor de partido. As equipes o!inhnram
assim: AMÉRICA: - Walmor - Nemezio - Mirinho .)
Bentinho _ Paulinho _ Alfredo - Pedrinho - Ceio

Zico _ Tezoura _ Estanislau. � INTERNACIONAL:
_ Wilson _ Arilton - Porco - Nilson - Cobrem - Ledo
_ João -Waltinho - Edson - Vanio - Vorner,

.

Os melhores foram Bentinh!?, Mirinho, Pauli·

nho e Tezouro nos vencedores e Porco, Nilson, Wol·

tinho e Wilson nos vencidos.
Na preliminar vitória dos americanos por 4 x "3

Na outra partido pelo c6mpeonato varzeano, .) Fio·

mengo de Capoeiros superou 00 Monte Costela por
5 x 3, vet"lCenda ton,bem nos aspirantes por 6 x 2.

Após estos duas partidos o colocação ficou sendC1 o

seguinte: 1." América 2 p.p., 2." Internacional e Sal·
danho 3 p.p.

O América é o primeiro colocado na toco efi
ciêncio e o quadra de aspirantes do Américo 1=. C
com zero ponto perdido já é õ compeõo.

Social Espllirliva
h;,('um sausrn-õo que rc

gistramos nesta c!a+.:t o 1'11

'ace matl'imom,tl do prc
ressoe Walter N1HH.i';, com

1. senhorita Teima. ources.
O ato clvil-,.�i\�lo�,') �'c"

rá reaüaado às 1 tl il:)t·:\,�, ,1 :

Oapeln do Asilo de Orri"\"S
Walter Nunes, 1101' vcltn

de 1948, foi nrquctru tí,u
lar d a equipe ri c CluiJ"
Atlético Guarany e um dos

grandes entustnsras do !lI s

so Iutebol. Além c! o m alx,
é um leitor assíduo elo 'O
F.starlo". raaüo j)('l,t (,11.,1
vai daqui o noss r aL!':":0
cordial. cxtcnsrvc a rt.,�

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

qunlclucr má atcnçáo do

atleLa, ainda mais, quanrln
s&ns índlc"s tecnil((ls o tO

loram cntre C!." lll{'lhorc-;;
da região, e, (lulçá do p:l.i,�_

lst�o jâ. não aC'.ontf'ct> com

out.ra. Federação, como por

t>XHllplo, n Fl"dernl'fl.') ,A,t1t
I,ko Rloi\'rn lHlt>�en, on"r
tivemos a. OI}(lrLtlllldade d:'
manter lIma cordial p'l
lestrn com seu Presidente.
Sr, Rubens Telxelm Ra

mos, onde nos disse, qüe
nenhmn ntléta gaúcha
salrÍl para qunlquer dlsp!l
ta, 1';em se raz{'r fi('ompa
nhar dE' um tfcn!C'o, rf':"

presentanw da Federaç:"o
e um cronista. Disse-nos

êlc, isto tem surtido efl'lto
11ão sn pa.ra as ngrpmin
çÕE'S, mas tamhém para:l
fi'cderaçft.o.

No segundo do
mingo de janeiro
ii decisão

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

"Melhor de três"
entre Marcílio é
Metropol

No que se ref('r{' n. prova,
estavl'l1 inscritos mais c1.e

uma centena e s6 apresen ..

taram-se para a disputa
38 atlétas, sendo 32 gaú
chos, 5 paranacpses c 1 ca

tarinense. Saindo vencedol�

o gaúQho Aldino Flõres

representando ° Oremlr,

Portoalegrense, seguido di

Lautério Zuffo, também

gaúcho e de Valdomiro Ca

valheiro, campeão parana·
Cllse; (' em quarto lugar
tJvcmos a rrvclaçii.o pn.r:).

nnl'nse, Romeu CordC'h'{\

qClP vrajou por terra dc,�d('

às 20,00 }Toras de sexta fei

ra chegando às 11,00 ho

ras de sábado, à Põrto A·

lcgre, para correr às 20,30

horn.'l, ê, a pl'imelrn vez

que toma parte nr,'lta cOl'l'i·

da,

Ontro fator também
basLanLe interf'ssanll' ('

surprésa para .os atletas clt

outros Estados, é que, duo

runtc a d1sputa da. pro,,:�
o trâmlto não pára, .e os

ntlétas estranham êsr,e f3_.

tôr poIs constantementt'
durante o I:rajcto, t.em fllW

� c de�vlarem niio só dos

('nrros, mas também dai!

carros, mas 1.am"bl:'m dOi!

pedestres.
Finalizando êste }l('queno

histórico do que foi a cor,

rida da prelimInar da Silo

Rllvestre em Põrto Alegrf'
cluero conctto.r tôda, fi. eró'

nico. esportiva. de Santa

Catrtr.tnfL parfl. colabol'ar
com a FAC, no intuito dQ
Incentivar mais esta. mo� .... _
dllJidade de esporte no qual
"J)OSSuimos ótimos atlétas,

para. que em futuro po�
,lennos colher uh'lhcH'i:s

.... fr .... l"t.os.

Conforme é cio r:.:mhe(·;
menta público, Maremo
Dias e Metropol rerm:na

ram seus comn:\},ni%�s pe
lo Campeonato Estadual de
Futebol com 3 pOlltv'!1 per
didoS, portamo, empah
dos. Manda o regn!!l.:llento
(]l1e sl"ja disputado o líhl

lo numa '"llwlhor (lf' fll1:t

Iro pontos". Por1�m, h;'� in
leresse da Fed��';\c,W C:1-
larinense de Fil '.p[j(}t em

realizar uma ser;' d(.. "Il\<:!

lhor de três p,trtidni;". t.im

jõgo em ('ada. \·i(!:lC!C l',
sendo necessó.rio 11m ter
ceiro prélio êsse S('lj:� ('.

tunda no estádio d'l Rua

B!J�aiuvl\,
A diretoria. (l'J Marcí:io

Dias ('oncordou ,1 11,'incí.
pio com a profY."'sra. d.) FC'o.

d<:!raçl0, faHando' 11g')":1
1ilo sómcnte a r,:llavr,\ chi"
mentores- do (']1m:;; :lo� �n

nrlros,

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a MIa

Urbano Sanes, Area 405
metros.
Trntar a rua. F'ellpe ticb·

mJdt, 21 _ Fonp 314r, •

-.
�!es+n.

/�,'-
---- -

�!__ _A����
No préllo travado entre

Doze e Cruzeiro, em. dis

puta do título máximo de

basquetebol juvenil o atleta

Carlos Pésxl roi o "('rs!.l

nhu" ela manhã de domtu

go, consignado nada menos

de 20 pontos na peleja em

que sua equipe trtunrou

por 67x3!), conqntstnndo o

Ululo.

o prélío programado
para Laguna entre Barrl�a
Verde, toca' e Aval. não (l'I
reahzadn em vista das ne

go('iilções uno tNr-JT) (']11'.

gado n 1)01\1 termo.

o avante vevé. que vem

sendo aurovett aco na equt
pe tltular rio Avet, vern

renovar eompromtsso com

���):\lS �11l�:I\1��Il�;;�:I�:':�'" ]l
..

Na última rodada do Com

pconatc E:itadu':!L nenhum

arranhão disciplinar f'

riflcado, pois as seis cqut
pC's em lula. eontaneo com

68 jogadores, cnvojvondo-os
em bntalha para decidir o

('('rtame, llOrtar:lm-,�p {'om

dlscIj)lin:n rXf'mplílr. o q\l('

deixn di' icr ba!':tanLl' pl'O
vC'itoso pal'll o no.�w fute·

bol.

A represent-ação do

manua;e, (10 .sstreno. está
tentando contratar um

bom treinador paro dlriv.lr
a equipe nnra n temporada
pr(lximfl.

O jogador Simpli('io, do
Carlos Rpnallx, foi :-:\lS])I'1.1
so pelo Tribnl1ul de Jns\.lc:n
D�spOl·tin da F,C.F., por
720 (ljas. P{'l'rit'illha 1'01 nb
.�oll'ido. E�sc jl1lgaml'lllo elo

T.J.D, corl'r-spon(11' fi par

tida ('arlo,'l nenrlllx x Mn'

('ílIo DIas no turno

A FA,FC, logo após as

disputas elo Campponat0
Er-;t,adllal de Bu;;C]t\f'"L('!)ol,
fê7. !l. cntrcl!,a de ulI'dnlhas

e Lrofé'n o. t'qlllfll' (lo Dm,e

rllm!,rãn rtf"l 1�1r.1.

'---Ãméricã -3 X hlJernãeionalT-

Lira Tenis Clube
Convocação

De ordem do Sr. Presidente, c;onvoco os senhores
membros do Conselho Deliberativo e Suplentes (lo
Liro Tenis Clube, abaixo relacionados, para uma reu·

njão, a realizar-se dia 21 do corrente, quinto feiro,
os 19,30 horas, com a seguinte ordem do dia:

1°) - Eleiçõo do 10 vicE'-rre�eidE'ntf' da CC'In,f'"
lho Deliberativo '

�) _ Aumento de mensalidade

----Iõ[:,ELEGAcIADE ENS::I"'N"O---
PAGAMENTO NA L' DEL"tGACIA DE ENSINO

O pagamento do'i senhores professôres oposen�
tado.s que recebem seus vencimentos nesta repartiçõo
seró efetuado nos dias 19 e 20 do corrente, (' dos rro
fe'1sôres em exercício nos dias 2l e 22,

Florian6Poli'i, 11 de novembro de 196 J
Nair Haberbe h

p/ CGndt.-do A:bdon' oulclft
De}egacJo de E,Il�ino.

"\J.-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o que você sobe sôbre oP.eg,,�men:to Geral d'J

vidência Social, Dzcreto'48.959-A, de 19-09-60
Considero-se licenciado pelo ernprêsc a segura

que estiver percebendo oox.lío.doenco
!-) 1 f. _ Sempre ',u.;! 00 segurado fôr garont;j)

liJj�ilo ó licença rem .nercdc pela emprõ ..a. fico,':'
o ob. ilJadu o pcqor lhe de-ente a perceocóo de

tt.o-dcenco o díterencc entre a tmportóncto dr,

«[lio e c do licença a que tiver direito o s.:!;]lIlo;l)
� 2n. __ Pore efeito rto disposto no f; 1" pt le

a cmp, ('>0. I ncdíoot e ccórdo co» o lt1.::.tilul o e ,_-,

"lf·.:>lcnle quírocôo do segurado, suorooor-,e n i

eitn dêsto ao recebimenl'O <10 auxilio docnçc. e·

lIO�1da·lhe o pagamento do 1'0101 do rermmcrccõo
vicio (Alligo 96 do R GP.S.)

* Por ",-ode pre.sMm.ido do se_todo, que sesé d,:,
da pela lL'lutolida.ck ju.diciá.ia cnft\petente de

de 6 h.eis) meses de 5.IoUI wu.êndQ, será. cenee

UfnJI pcn.sã-o pro..,is,ó,io lItG tOHllO cseebetectde
ort, 83. (Art:go 89 do ItGP-S).
Para efeito do raleio da pensão, corvaderor-se

apenas os dependentes hCJbilitados, nêo se adi
do a concessão pela folia de habilitação de outros

S_liív eis dependentes.
Parágrafo único. - Concedido o benefício,

1a'lquer inscrição ou habilitação posterior, que im

Ique inclusão ou exclusõo deI dependentes, -só
oduziró efeito o partir do dota em que Se realiz-ar

ttigo 85 do R.G.P.S .. )
" ... A importância do pensão devido 00 conjunto
s dependentes do scgurado seré constituida de
a parcela fam;Jiar igualo 50% (cinquenta per
ntol do .,o.l,or da apos.ent.odolio que o segurado
ccbic QU daquela o que teria di�eito se +êsse 0-

s_entado, e Inais tontos pa�celas iguois, cada uma

10% (de2: por centOo) do '<Calor da mesmo apos·'n
doria, quantos forem oi d�pendentes do segurado,
é r "..�'I(i."o dI" S ( .. : ...�o.�.

§ 1� _ o·importância total assim obt'do, se

,otoada enl con�_$ IgualS e"tte todos o dependen-
5 (.Om direito " pensão, ex,istcntcs 00 tempo ÔO
olte do segurodo.

§ 2n Os beneficiários de seguI'odos dos scr'lli
,es de outarquios terão o pen.são por ",arte (l!I
ulado nas mesmos bases e condjções que v;gorem
ora os servidores civis do Uniõo (artigos 4n, S", 6° e
n da lei no. 3.373, de 12 de rnor..co de 1958). -

rtigo 84 do R.G.P .S.
.

** O jornalista profissional teró o aposentadoria
r tempo de serviço regulado pelo Lei nO 3.529, de
3 de janeiro de 1959, (Artigo 67 do R.G_P_S.)
* * A aposentodorio por involidc2. seró mentida en

uonto a incapocidade do segurado permanecer
as condições mencionodos no artigo 46, ficondo
le obrigado o submeter-se 005 éxomes que o qual
uer tempo, fo'rem julgados necessários poro V'cri

icac;ão do persistência, ou, dessos cowtdicões.
A,t;go 51, do R.G.S.P.)
('Im�nlófio' A opo',entadorio [:lor invalidez, seg4ndc
c- vê·, /)1)0 (l<ldeió In(115 e;cr eon'iidprodo ri"finilivn.
do JeClir<;o r!(' ('ir I( () {IIiOe; de viÇ)l:nc,,,, cumo €,,,,1 j

lllovQ._a. l<2Q_isloçõa anterior. PorlQUt-o•. _ern .!UJ.Olquer
'poca, !-;..:' aS'iim entender, cabe 00 In'irituto o direito
e <;ubroleler o segurado o reexame. mériico, pom
Inr, de 0110 ou trlanutencõo do benefício

Verificado, no formo do artigo 51, o recuç.:-ra
{,o da cnpocidode de Irobalho do 'i�gurodo opo'ien
do por invllliric7, proceder ';c ó dl' ocô.rin com o

r"]Xl<;to nos porógrafos "cguinle'i:
I" - Se, d-:mtro de 5 (cinco)'onas contados do (11-
do iníCio do ·oposentodal io por invalidez (porá·

rofo (!nico do artigo 46) ou de 3 (I rês) anos cento
os do doto em que terminou o auxílio-doença em

lIlO gózo sc encontrava, fô, o segurado declarado
ptO para o trabalho o benefício ficarq e>4tinlo

q) poro o segurado empregado, sujeito a legis
çõo trabalhista - imediatamente, as�istindo-lh2
s direitos resultantes do disposto no artigo 475 e

espec!ivos parógrafos do Consolidaçõo dos Leis d0
rabo lha, volendo como titulo hóbil poro êsse fim -'J

ertificado de capacidade fornecido pelo pravid0n,
'Q social;

o) paro � segurados de que trantom os itens
I e v· � . .., di "yu.., ,,!-,u:i Tunl"'S mtc�es quantos ·ti
r'2m sidos os anos de percepçõo do ouxílio-doenco
do aposentadoria por invalidez;

.

.�==--=--_.
-

--_.�.. ·�l16 "U�.}�:�_Etil O iii
\. DIA 'lsA����A��:�'����d"' c,,- I ;1
n[lv[líe$ca� (I" IDOl �3
DIA 10 (SÁBADO) - Soir'n(' dI" FOl'lnatu

,
rn dos 'T'érniros ell� Contllbllldacll' d.� 1.96i,

I
da E.�rnla T('rnl('a dI" Com·".·,.j0 "�f"lI"

..
1l. P.'

r(lirn".
DEZr;;MnRO

r,T'\ 17 (DOMTNGO) lO "O '.�; 1'1e:(';,'1 ela
,
DIr'rtnl'la
r'lA 21 ,QUINTA FRffiA) - SI)ir(l" :1(' F'OI'

nl!l.lu!'a r]o.'1 QII�rt:U\islm; �I.\ l�s,'(l1:t 'T','rn'r!l.
elr COlnl'I'I�io "Senna Pereira'
DIA 3l lDOM"INGO) - Hevf'lI!on de S'lo

Sllvestrr <Soil'l'e Chic).
NOTA: Rf'scr\'il. ele me!ff!S n'l. sl>rr"t:'ll'Ja ela

Clu�{'. Solicita-se a npr(>sl'nt:'l�ão
(b Ctu'Íllirn Sorlnl f' elo t.nbo (10

mi!� corrl'nl.c.

Apl'ov"iUmdo o flllSCjO a nlrf'b1l':'1 rio

f!lnhf' Rpl'l'ra!,!vo 6 clfl Jnnl'lro, nlnf'.'�rnl:l :1

'-u. R P F.Xn1:;1. Jõ'nmill!l ns m{)lhorr".; ;I)tos Cl" i

r."l!z Nn!nl

c) poro os demais segurados - Imedletcmente.

ficando o eroprêsc obrigado o reodmi.í-loS com ?S
vorucqens que thes osrejcm a-;c;eguroclo'l por leqis-
loca0 pn·,pfi�1. ,

1." Se o -ecuocrcçôo do cosocídcde de t�obal"o
ocorrer C'I'Ó!, � prezes estobelectdcs no § I

, b�
csstro quondo o quclquer tempo. essa recuoeeocoo

nôo for Id.;.1 �,U for I) segurado declarado opto paro
n (''.;Pld, i,) de rrcbolhc diverso do que hcbttuclrnen-
1'(' EX"fC,Ifl o cposentodorto será rnontido, vem prf'

1,"'0) d'l !Iuboll,,, que [10S'i(l exercer;
o) II <eu volor integral, durante o prazo de 6

heis) m:?�es comodos do dota em 'que fór vertücodo
o reou-crocóo do ccpcctdode:

bJ COITI red.rçôo de 50% (cinquenta por cento)

doocete vetor. por igual período de 6 (seis) meses

subse,:uentes 00 ontenor:
c) rcl"'"1 reJuçClo de 2/3 (dois terços), também

por igual período de 6 (seis) mes.es subsequentes,
quoncto t.cc.rc OCflllltlvomente exttntc o oposerao
..:lvrin (Artiqo 52 do R G PS)

o INSTITUTO DOS MARITIMOS ATE..mu I)
APlLO

Por ocasião do enchente que osso� di ....eeses

município:. cotarinenses, o Deputado E.... ilósio (:09n,
lider no PTS, solicitou 00 Presidente da Assembtéia

legislativo que expedisse telegroMClS 00 Presidente
do Rcpébtlee, primeiro mini.sha, ",i"ta"ro do Trobo
lho e Presidente dos Instituto ti 'r",dêaaia -5!)Cial,
no sentido de sugerir os mos".s ..edidos .ue foram
tomadas quondo eeeereu, no frontena do IUo.-G.ande
do Sul, íd"nticc in.uadoçõo, isto é, mandc"uto pagar
Qntedpodo�n.ente 11m mes de benetici,G.
O In'.lti:·uto dos M�rítimas, reconhecendo o ....alor da
StJ(>'�5f'ÕO e levan.do em consid_eroção 05 prejuiz<ls
s(jhid�s pebs �eus. segurctdos, res.olveu autDrizor· o·

d:opt(Jmerto de um mês de benefício oos seus segu ...

rod�s, de"cndo êsse ad:ontomento ser descontado
eril ptl1<::c!as mensais duronte ·os meses de Fe'llereiro
a Nov�mbro.
É o seguinte o teor do telcgtonui tecebido p.la De

putado Coon:
De;'lltodo Evilosio Coon Assembléia L€g�sloti:.'-a

Florianópolis - SC
OS/ _, 703/61 atençõo sua proposição objeto

telegrama 659 A ..sembléio Legislativa vg cumpre
me informar Pr{!sidente lnstittd:o Marítimos autJri
zou adiantamento lln1 mes valor benefício. vg o ::;2r

de�contodo dez prestações sucessi.va.c; vg de feverei
ro Q nC\l3111brp próximo ano vg aposentados et �n
si0ni�10S residentes Santo Amora vg Palhaço vg [3i·
guaçLI vg Tijucas vg Brusque vg 81umenou et ltajoí
vg municipios ol'ingido,S inundação pt saudaçães Ot
to Morlolh Direlqr OS.

Esperamos que idênti.o medi,da sejo tornado
pelos demais Inst:tutas de Prev�dêneid Setcia ..

DIA 16 - SOIRtE DE FORMATURA DAS GI.
NASIANAS DO COLtGIO CO,AÇÃO DE JESOS.

DIA 25 TAIWE DANSANTE INFANTIL
COM DISTRI8UICÃO DE BON80N5 E SORTEIO DE
PREMIOS PARA MENINOS ( MENINAS.

DIA 31 - BAILE DE SÃO SIl;V�STRE
Grande Emprêsa - indusl'riol formaccunco nt:ces

'Sito de vendedores par� Florianópolis e Sul calarinen·
sc. Exige-,>c inslruçõo secundória ou equivalente. Não,
se exige prótico do ramo. Ordenado, comissões = pr.ê
mios superiores o 30 mil cruzeiro� mensoio; Cortas
com referências e{ fotogrofio o esta redoçõo, �ro Sr.
Divino Moriot nesta Redação

�INEMAS
-CERTIU

Cine SAO lOS!:
FONE: 36311

FfT1'EROT,
FutellOl discute-sI",

pOl'c'm fltHtlida<l(' com
prova-se. Pneus - C:i.
mar:lS DUNLOP -

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Tel('fone:
3137 - Ru::.: <:;on.,-\,,-
1111'11'0 IVL'1fr!l,. 1!)1.

·11

Ficam, pelo presente edttol, os senhores credo
rcs convocados o requerer o pagamento de sues con

tos até o dia 26 do corrente môs.

� t1 de dezembro de 1961

Walde I.or Vieira, Prefeito Municipal

DECRETO N' 78

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uss

de suas atribuições .Ô
DECRETA:

Art. l ? - Fico estobetecído çs sequíutes it:n

rários poro os linhos abaixas relcctencdes
UNHA ESCOLA: - O mesmo itiJ);€!ária de

Linho Balneário, atê o ponto final, seguidC' pela ru

Mali< Schromm, olé o diviso dêste rounlcfoto
São José, onde foz o ponto fino1.,

LINHA LOTACÃO:
IDA - Cais Frederico Rolo, Preço Xv de NJ

vembro, ruo Conselheiro Mafra, ruo Deodoro, rue

Felipe Schmidt, ruo Duarte Schutel, Alcmedc Ado!

to Konder. Ponte Hercílio Luz, ruo Dr. Fulvio Aduc:
ci, rua Cel Pedro Demoro, ruo Mattos Arece, ruo

Osvaldo Cruz, rua Max Schromm, até o Escolc d.-
Aprendizes e Marinheiros.

.
-

---

·SóClO ---" 250.000.0&
--

Necessito cam o capital acimo.
Fol-or co;'n Olegário neste Jornal

IMPORTANTE
"Curso Prp.oaratório ContÍnente"
!IATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ·GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

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

AooumA O ·UJOR PRESEMl!
Si Você. Ch("O? de f(lmiliu
')pnSO nos pr"!'. n e floro (I n()tat ENTÃO
Um nresr.-nft que nõo qUf'bra, nê.o desvalorizo.
nõa s�ra(Jo
Ur,l !lrese�te que crdo dia vc/e mais:

UM l�TE Dr TERRtNO ,

Um prf'sente que pode vir Q ser o garanti0 do
�eu futuro
_ ,ntrada apenas 10% - resto 60 mêses

Informacões, diàriomente, nc

Avenida
�

do Jo,&j,., Atlântico,
com o sr. Luiz Schweidson.

_ Baseado nos mais mordenos proce!:sos pedg-
gógic:o�.

- Equipado com máquinas novas_

Diriaido pelo:
PROf. VICTOR FERREIRA DA S!LVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURN�"
. _ fJSCI_s_uCI inscricão a Rua Dr. Ful .... ic� Aducci,

Clntiton 24 de Maio, 748 _ 1° andor.
ESTR.EITO Flo'ionôpolis

IMPORT!NTE: (O�STRUÇÕES
'\�; r1'SSOOS �UE' oodem chte. Ernrr';'st:m-:o do�
/I."tf'1rC1uio� (II! r:C1jX"-' Fron(,rnirn t rci() for;!i
:I'.' de obl ·r, lT'edian',o - ;., in cnrrl)inorno,
.-" ,n,e:->te o, ítu �n (' nr 'f)ric ,jade defin:
tíva. afim :Jc ro,-I,:,rem ini, iQr a construção

�:;'!'::l' f'(l ·�a Mi-l(�I.-

5.° D�'�1�oIrmandade do Senhor Jelus d'lS Pas
sos e Hospital de (atidate

EDITAL DE FORNECIM��ITO

De ordem do Mesa Adminislrativa dó Irmanda
de do Seohor h'iúS dos Passos e Ho<;�i!ol de Cori
dede, preYioo (1S intere�.wdos que a\ê o d'Q 27 do
co�reClt'e mês, os 12 horas, receberá esta I. mondade
e Hopitol no Suo Senctaria, proposta em cartas fe
chados, poro o fornecim;nto ge Pões, bisco tos, café,
e outros generos necess(Jrio� 00 consumo. (hrmnte o

semestre d.:- Janeiro o :ulho do ano prnxil'T') vindou-

li,· terá ,nício "0

_I'
A

.Jtarino, o pogo
'cmbro, poro os i.10livos

.'- - ----�-�------

S' �!,r'"' C�b""IQI'!:C d�
fi!!ml1cC"ti':l!s

Assembléia C�r,,1 Gld!nária

Florianópolis, 12 de dezembro de 1961

José Tolentino de Souza, Secretário

cartazes �o dia
De ordpm do Sr P.r,zsidente -tl�voC'v os senhores

Assoti(" los pnm o AS'i�mbl;;·., ''''I O din:'r'a o :eo-

lizcr- (0 ?O d Jezembr 20 LJ' .]<', em

���e�( �e :I�����('dl�u� ��s �:�et< Q:J fin; �7�4l;)ro.-
1962 '3, de acordo com o e"tcr-elf>ciclo no Art. 20
dos r'totuloS

•

�cmlll1ico oos Srs Associados que só poderão
votar e ser votado 0$ sócios quites com o Tesour'lrio.

-BAUBOS

Cine GLÓmA
(ESTREITO) ...• Fone 6252

'às 71� _ 972 hs.
Sessões PopulaTcs

MAZZAROPPI

Osmon Soo Paulo Torres � S�cr€tór
às 3 e 8 horas
Uma belissima opereta com todas

a.<; cores do "arco-iris"!
RUMO AS ESTRELAS

AgfaColor
CrIL�nrn. :lté 5 3no.�

CiDe �In
às 5 e 8hs

8rigitte 8ardot - Curd Jurgens
- em-

E DEUS ... CRIOU '" MU�MER
CinemaScope - EastmQnColor

Censura a.tf! 18 anO<!

1iti;---",

Cille BDIr
,_

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

BOMBAS EXPLODE� H1 URACAS
.

O NOIVO DA GIRAFA
Cens.: até 14 anos

CARACAS, 16 (E) ,-- Explodiu um') bomba ên
t�m o tarde num'edifício situado em 'frente a Poli
clínica C:oracos, no Cêntro desta Capital. Assinara-se
o pro'"'ásito qus o Ministério das Reloc::ics Extp.riores
respOt-.scbílizou o Partido Comunista e'o mcvimento
da eS'werca revolucionária pelo lançamento de \'0·
rios bombos nos ultimas dias em diferentes lugares de

Corocas e esp�cialmente contra estobelecimcntQ:; li
gados aos Estados Unidos.

tiDe DlPÉBIO
(F.STRF.l'fO) ,F'C'Db: �2Y6

As 8 m.

MAZZAROPPI

l"ONtl: 114111

O NOIVO DA GIRAFA
Cf'mmr:l: _ até 14 anos.

F'"
Cine RUA fS. José)

As B 115.
às 8 horas

Hf'lmuth Schneider .. Anita Gutwell

A NOITE DOS MA�DITOS

WALI PU8L1CIDAQE
TEL. 24-13

Rua remando MaWllo, G

Ste-ve Gochran - Mami::! Von Doren

DOIS MARUlQ$ NO ",IRO�
- AgfoCQIQr ..;.
- Cem.: até 14 anQS Cinemo$cope

QtQ,tllU.; - "*' t8 os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GOVERNO I)ISPENDERA 300 MILHõES NA PAVIMENTAÇÃO·
Num país do extensão do Brasil, o problema ro- Com isto, os produtos do parte da População que ali

doviório é de fundamental importância. Estado terIam mais fácil e dali vive.

Aproximando distâhcias e movimentando rique- escoamento, ao \._mesmo
�

Com as providências Ramos vem ao encontro

SOl, possibilita 'Um mais rápido desenvoh'imento às di. tempo em que um dos rios- adotadas pelo oovêruo, a • dos desejos da população,
versos regiões, conduzindo, ossim: o Naçõo, para Me- sos mais Importantes por- rodovia Joinvllle-S. Fran- ao mesmo tempo em que
Ihores dias. tos seria movimentado, cisco COmeça a ter solução contribui para o progresso

Compreendendo a magnitude do problema para dando trabalho à grande definitiva. Determinando, do Estado.

Santa Catarina o entôo candidato Celso Ramos, em A obra, na. qual o 00-

sua plataforma/dedicou especial atenção ao setor
----.---••----- ••.--.,---- vêrno dlspenderá a impor-

estradas. táncla de 300 mnnões, já
Assumindo o G:wêrno, mercê do deterrnlnocôo

O ESTADO
1;;;'1 lnlclada, ceeenvotven-

sobercno do pc.",' otr. ,ç:; ocs �im(j3, desd; lcçc ,� G�"

•

do-se, os trabalhos, em rtt-

veenodor Celso Pumos s? preccupcu p NDCL;r;)ll cor JGO acereraco.

sotuçôes irrle ...�i"k:; e medíctcs. Aquelas pcro pO"3sjbilj� 'SECRETARlO V(SI1'A AS

r. desde logo, melhores condições aos 'qUi! necesst-
'

......-.
O lUIS JJ4T1CO .11"110 DE SArltA CAU,A!""

,\ . .."..... OBItAS

tum utilizar constantemente nossas rodovias; estas
- ,,_.... _. - �.,-'-_. Há poucos dias, o depu-

paro que elas se transformem em boas estrodcs trun- FLORIANóPOLIS (Quarta-feira), 20 de Dezembro de'HHI1 tece Osnl Regis. titular da

sttóvets em quaisquer condições.
'

1 • Pasta de Viação e Obras

RODOVIA JOINVILLE-SAO e São Francisco, 'mas de Públicas, teve ocasião de

FRANCISCO tôda a região norte do Es- LAGRIMAS DE CROCODILO fazer umg visita as obras

Velho anseio não só dos tado de Santa Catarina, Em 1.960, quando era unoooosoj achava que as ��: �:��ooS;�:c:rrl�:ec�:�
:::��:s c ��:;!�� 1�10�� ��:s �:.:��;:�: :� e��r��� ��:êrn�de�:tacerio de��= ��;:t:o�:s ::!�a��a�es� o trêcho, capacitando-se

nícíptoa que são .rotnvrue Joinville-São Francísco.
do trabalhó que vem. sendo

!�=-s�omc'!�ma�em e vl-
feito, e demorando-se na

observação da qualidade
do mesmo, ao pleslllo tem

po em. que se informava a

respeito do andamento.
ALGUMAS INFORMAÇÕES
Eis, em sintese, algumas

informações a respeito da
obra e dos trabalhos que
estão sendo executados, pe
la firma contratante que é
a ENTUCO:

1 - extensão aproximada
do trecho .rornvme-aêc
Francisco - 36 Km.

2 - para se ter uma

idéia do volume da obra,
basat salientar que cêrce
de 16 Km apenas do total,
terão OI> serviços de terra
plenagem da ordem de 200
mil metros cúbicos.

3 - dêste trecho de 16
Km., 8 Km. já estão com

os sewtços de terraplena
gem conncluidos.
4 - paralelamente, já se

iniciaram os serviços de

pavimentação asráltka,
sendo que cêrce de 2 Km.

.
se encontram concluídos.

:; - até fins de fevereiro
a firma contratante paví

. mentará 8 Km.
6 - por roda a extensão

é de grande vulto o servi

ço de drenagem, exigindo
a estrada, devido à. sua si

tuação, especial atenção
para êste problema. o qual
se encontra com quase 25
Km concluídos.

7 - a estrada, de acôrdc
com a cíessírtcação oficial
adotada pelo ONER, pos
aut as seguintes caracterís
tlcas: condições de ralo de

curva, distância de vístêl
lidade, horizontal e vcru
cal, vcrocídadc e diretriz,
atendendo a.s dtrctnàcs
adotadas pelo DNER para
rodovias de primeira quali
dade, ou seja, as BR
8 - a firma contratan-

Viação c Obras Públlcas, a

contratação da referida
obra, o Governador Celso

Em 1.961, a oposição, o

parlamentar derrama lá

grimas de crocodilo, juran
do de pés juntos que as

professoras ganham ven

-címentos de fome.

Todos sabem, porém, que
o Governo ceíso Ramos,
ínstãlado há pouco mais

de 10 meses, tem beneficia

do sensivelmente o ma

gistério e continuará a fa

ze-lo.

Ninguém, a não ser os

cegos por conveniência,
desconhece o interesse da

atual administração em

corrigir erros e injustiças,
repondo o professorado em

seu devido lugar, na posi
ção a que êle tem direito.

O deputado udentete,
que se desfez em "pran
tos", há poucos dias, le

vou 10 anos com os olhos

enxutos e o coração fecha

do às reivindicações do

o titular da Pasta de Viação e Obras Públicas, deputada Osn; Régis, obser
va um trecho já asfaltado da importante rodovia que era velho anseia dos
habitantes da rica região. A concreti:loção da obro se deve à visão e compre.
ensão dos problemas do Estada, demonstrados pelo GDvernadar Celso R.amos.

funcionalismo.
Em consequência, as

suas "lágrimas" não 'enga

nam nem crocodilo •••
Vemos aqui, noutro trecho do rodoviC!,. o deputado Osni Rêgis, titulaT da
SVOP quando escutava alguns esctcreetmenrcs que lhe estavam sendo forne
cidos pelo eng. chefe da firma contratante Dr. Alvaro Gajaso Neves. No fla
grante, ainda, da esquerda para o direito, o deputado Jota Gonçalves, o Sr.
Guilherme Redun, respcesével pelo cclçemeeec do trecho Joinville�Pirobc_
rabo, o Dr. Mário Garcia, eng. chefe da residência do DER de Joinville e o Sr.

Osmar Vieira, Delegado do Ensino e." Jainvme.

"Um Homem se Confessa"
Hoje, às 17 h0I'u.,;, na

Casa dos Quixctes, no Rio,
sede, do PEN CLUBE DO

BRASIL, o Ilustre escritor
onverra e Silva fará o

lançamento do seu livro de'
memórias UM HOMEM SOl:

CONF�SS�.

crítérío em Blumenau. Sua

espôsa e quatro filhos são
caterínenses. No livro de

memórias, qué hoje seré

lançado, são frequentes,
por Isso, us paisagens hu
manas e geográficas de
Santa Catarina, recorda
das pela senslbUldade ar

tística da sua pena de
poeta e pensador.

(Qrlina de,
fumilça

o comentartstn-raívínnn
número dois passou a cha

mar de rarvínhas os ho

mens do Palácio do oovêr

no. Até parece- bríncauee-a

de criança, na roda da cí

randa-ctraudmha : "feio. é

você, feio é você''. - A ex

pressão raivinha já pas
sou em julgado: assente

lhes muito bem, derme-os

exemplarmente, dá a me

dida exata do ódio que têm

ao sr, Celso Ramos e seus

auxiliares.

AS ·PROVASO ato será solene, sob a

presldênch do escritor Al

varo Mo(e,ra, ca Acade

mia BrasJleita de Letras.
Oliveira e Silva, boje de

sembargador do Tribunal

de Justiça do Estado da

Guanabara, iniciou sua

carreira. jurídica em nossa

Capital. como promotor
públ1co. Depois, por vários

anos, exerceu a advocacia ----_

no Vale do Itajaí, com es-

'-""""

o Govêrno Celso Ramos
reiniciou as obras da esco

la do município de Penha,
abandonadas pelo desgo
vêrno u.dsóistar Por outro

tado, esta pavhneutando a

asrutto OI! prtmetros quilo
metros da rodovia aomvn

le-São Francisco. O bal

neário de Camboriú, como

se sabe, terá energia elé
trica. Os serviços estão
conct uidos.
-zricuento o oovêmc tra

!1alpa, berram os comenta

rl.stas da oposição, agre
dindo os fatos e chutando

a lógica: mostrem uma só

realização deste Govêrno.

Diante disso e depois
disso, o resto é silêncio, co
mo diria. o velho Bríco , ..

Para e solenidade rece

bemos do sr. Olavo Dantas,
Secretário da casa dos
quíxctcs, atencioso convi
te, que multo Agradecemos.

von SABIA ...
Em virtude de contrato, nossa ccmora está Im

primindo o APÔSTOLO, desde há algull)j. meses.
Dos 15.000 exemplares de cada �dlçito que saem

daqul de casa para o -Pàdre' 'B'l'fl;ih�tint voi\.à ao no�
so diretor, pelo correio.

Que a Secretaria da Agri
cultura de Santa Catarina
distribuiu, pelo plano de
revenda, com 10% de des
conto e frete pago, nêste

ano, 140.000 quilos de mi
lho híbrIdo; 47.500 quilos
de Arroz; 61.200 quilos de
soja; e 37.500 qutlos de
AmendoIm?

FILME "IMORTAL MOZART"
Sob O patrocínio da Exma. Sra.. Ediih

Gama Ramos, será exibido hoje às 20 horas,
no Teatro Alvaro. de Carvalho, o filme "Imor
tal Mozart", cuja renda reverterá em benefí
cio dos flagelados das últimas enchentes.

Missa de 6.0 Mês - kulhMuller (Iasen
José Leonardo e filhos, convidam aos parentes
e pessoas amigos da se,mpre lembrada Ruth

Muller Clasen, para assistirem ii Misso que, em

sufragia de suo olmo, mandaria celebrar no dia

22 do corrente, às 7 horas do manhã, na Cate
dral Metropolitano.
Pela comporecime:nto antecipam agradecimentos.

Poderlamos chamar esse retorno de requinte
de cavalheirismo.

Projélo de Dire
trizes e Bases

E por falar em Padre Braun _ Bertoldo Alvlno
- po próximo sábado seus amigos e admiradores
estarão a homenageá-lo com 11m grande churras
co, n9 velho, amigo e imenso gaipão do Colégio Ca
tarinense.

Vinte e cinco anos de labores educacionais- e

religiosos, intensos e extensos, nesta Capital, moti
vam a festa.

BRASILIA - 19 - VA

Com vetos, deverá ser san

cionada, quarta�felra, du

raI\te 'a reunião do COnse
lho de Ministros, a Lei de
Direthzes e Bases da Edu

cação. Sôbre os' vetos, a

reportagem apurou apenas

que o ministro Oliveira

Brito está em desacôrdo

com determinados arLlgos
daquela lei e vai sugerir
ao gabinete, que tais arti

gos sejam vetados.

d.

G�uChO de nascimento o Padre Braun foi adJU
dicado por Santa Catarina e agora faz parte da mo'
bília da nossa casa, que e sua ad perpetu.am.

A homenagem será no próximo sábado, dia ZS,
às 12 horas, com listas de adesões na Agência de

pass��:: :C��i�A��r:téfe��a��:u��U��e�:l��!�'
gove'rno e ao povo do Rio Grande do Sul de que a

anexação do Padre Braun ao nosso Estado, por uso
capião, é definitiva e irreversível.

Visita ao Secre
tário

Os braunistas que ainda não assinaram aS 1Is-
tas 9uelram faze-lo, hoje me.smo, porque ii comiS
são promotora nào quer refijis com os afrequentadO<'
res de Ultima hora. Nos churrâscos não vale a, Bíblia.
porque a carne não pode ser fraca. Alistai-vos, pira"
nhas l Ao Padre Braun, cris.tãos!

•
OI'UJA·SE Á COLETO.'A ESTADUAL DA

SU'" CIO ...OE
';I'OC! "AG ... AGO�'" SOMENTE ...

Na tarde do dia 18 este
ve em visita ao atual Se
cretário de Educação e

Cultura, Dei>utado Osni de
Medeiros RéglS, a turma de •

formandos -do Curso Nor
mal Regional de Urussan

g•.
Na oportunidade os vi

sitantes acompanhados do

ell�l'regado do S6.tor rJ!la

'f:9qSl])ÚbliellS pcrcorrer;),m
tôda.s as dependenclaó. d;;.-

Jluel:tSec.retl:l!'!B4 '

/
� ,'�'-"'---'-
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