
o Presidente Kennetty
nomeou para a chefia da.
Agência de Deaenvolvl
menta Internacional "Agen,
cy for International De
veíopment'' l- AIO - o
sr. Fowler HamUton. A -------

�I9, recentemente criada,
e um organismo que en

globa as atividades de duas
antigas egênetas - a Ad

ministração da Cooperação
Internacional e o fundo de
zanprésnmcs para Desen
volvimento - passando a

controlar a aplicação em

moedas .Jocuts dos empres
trmos do Banco de Expor
tação e Importacão ..

.,-�
O sr. Hamilton é um

destacado advogado da ci
dade de Nova Iorque, com

� ampla exnencncta no cam

po _g.o int('1'('á.mbio Comer
ctal entre as nacoes. Natu
ral de xanees City, for
mou-se pela Universidade
de Oxford, na. Inglaterra.
Em 1938, foi nomeado as-

Fallou número-

. ""'nitaoroJOtic-oJ
(síntese do Boletim Geometeorológico. de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 tu. do

dia 31 - d�wlbro - 1961
FRENTE FRIA: Em curso - Início as 18 hs. PR!!.:S
BAÚ ATMOSFÉRICA Mi!:DIA: 1029.2 mb: TEMPE
RATURA MÉDIA: 28.QoC; UM1DADE RELATIVA
MEDIA: 920/.: PLU'!IOSIDADE: 25 mms: Negativo I r12,5 mms: Negativo I Grupos esparsos de Nevoeiro
Cumular I Tempo estável.

de Economia
FLORIANÓPOLIS (Domingo), 31 de Dezembro' de 1961 - EDIÇAO DE HOJE - 8 P Â G I NAS

o ator de cinema e televisão Gene Sarlf, que inter
preto o papel de Bat Mosterson numa série de filmes
produzido para o TV norte·omericana e opre�entado
no Rio de Janeiro e outros cidades brasileiras, eece

b�u das mãos do Embaixador das Estados Unidos, Sr.
Lincoln Gordon, um diploma oferecido pelo jornal
"Bra�iI Herald", editada em idioma inglês no Rio, em
q�e e �naltecid? seu trabalho em prol da maior apto
xlmafaa das crianças brasileiros e narte·americanas.
No foto, o Emboixador Lincoln Gordon ao centro
venda o diploma em campC!nhia de Ge�e Ba"v, e,,:
quanto o jornalista Bill Williamson, Diretor do Brozil

lierald, observa, à esquerda

Não se realizou a reuni
ão da Comissão MunicIpal
para Assuntos Executivos,
convocada pelos sr. Prefei

to (em exercícíc) Walde

mar Vieira, por falta de

número. Integram a C.M.

P.A.E. cêrca de 16 pessoas

representando as mais di-

��:��!eSesc�i�::��D;!:::;lt:� ----------- _

4 (Dr. Haroldo Pederneiras
dr. Roberto Lacerda, dr.

Flavio Alberto de Amorim

Darão 1J)n "angenbeTrtL..
Como se '-be, a Comissão
iria discutir o momentoso

caso do pretenso aumento
nos transportes coletivos
na capital. Em vista disso

sistente do Procurador Ge- o sr. Prefeito resolveu con
ral dos Estados Unidos e vccar outra reunião para
representou o Departa- o próximo dia 3, quarta-
mento da Justiça no caso feira, às 10 horas.
movido pelo governo con

tra o "trust" da indústria
de constru«ão de vagões
ferroviários. Durante a Se· p ,

I�����u ,�,�;���,n::':d�:'; bre�USCu O
�:'�,:�:�:of;:,::]:���;�; �os Deuses
nonuco da Embaixada

Anuncia Plano· Rigoroso.
---------- -_ ... --_._--

F. �:���Oil�ire-Jango ao Brasil: ADo,de Grandes Conquistas
-

1 m:��ge� � ��1 �e a�:' :::� ��Ift��:.re���a�:oe:�= �::��i�:;�t:s :mp��D::r:� �:C!iV;�r�:�teS�o��r:n�p��=' �: �::���:� d�o�����ra;:�:
���e��!a�:�e� �::adase:: ��.. ' va1ã�ut�0 c:��;:·�i:���r.dO ;�����.ta de êxíto neste

transmitida às' 23 horas'" ...� Cd _... _ "'.+ ii..... _

.

custo de vída será a bata-

�:�l��:; :' z: ,c���:� O Embaixador com Bal Maslerson :�:e,n��,,��;��: a���;-
vtsao, o presidente João clarâ seu propósito de se

Goulart faz veemente pro- empenhar ao máximo nes-

fissão de fê nos destinos
do Brasil afirmando que
1962 será um ano de gran
des conquistas na luta pe
lo desenvolvimento e me

lhoria do nível de vida do

povo brasileiro. O presi
dente convocará. tôdas as

forças da Nação para esta
batalha contra o atraso e

a fome.
Em rápido balanço do

ano que passou, o presi
dente deverá afirmar que
1961. apesar das anormali

dades havidas. deixou um

norte-americano. em 1.on

dms, no Serviço de Le

vantamento e Analise da

Economia 1nimlga,
Washington, e na Seção
de Analises EconómIcas na

China e na Indla. Após o

término da guerra foi no

meado consultor legal elo

Departamento da Justiça,
função que exerceu at�

1956, quando passou à As

sessoria Legal da sub-co·

missão da Fõrça Aérea da

Comissão de Assuntos das

Fôrças Armadas do Sena

do.. Durante a campanha
de 1960 para a Presldencla
da República, atuou ativa

mente na organização elei

toral do Partido Democra

ta.

Ontem. êles mandavam
e desmandavam no Estado

A exe�plo do rei da Fran

ça, pareciam dizer em ca

da ato, em cada remocões.
em cada concorrênCia pu
blica desonesta, em ada je
ep distribuindo aos colo
nos deunhas polidas:
O ESTADO SOMOS NO'S.

Hoje. descidos das nu

vens e em_ contato com o

terra-a-terra da planície,
-aInda não desencarnaram.

Quem duvidar, que arris

que, embora não por mui

to tempo, a ouvir o pro

grama deles, o mesmo Que

.o povo. entre gostosas gar

galhadas, apelidou de A

MARCHA A RE' DOS RAI

VINHAS.

cnsO· Jluw .mais alU
.

O comentaris'f! politico do Cõrreio do Povo, j6r
noltsto FAY DE AZEVEDO, no ediçõo de 23 do cor

rente, depois. de aludir às depredações de u-;" jornal
em Belo-Hortaonre, comento deckoroçõas dos sover
n�dores Ney Braga, do Paraná, Leonel Brizola, do
RIO Grande do Sul, e Celso Ramos de Santo Catarina
presta�os quando do recente reuniõo de Pórto Alegre:

Eis o Que escreveu:

A capital gaucna (que
não passou peJo desgõsto e

vexame sofridos pela me

trõpole montanhêsa, m:3.S

que. em compensação, sem

fim. dos racionamentos ':Ie

energia elétrica, da falta

d'água e do pior serviço te

lefônico do mundo - cla

morosa atestação de im

previdencia c Incúria ad

ministrativas) convergiram
altas autoridades da Fede

ração: o Presidente da

'República e os chefes do

Poder Executivo de dois

Estados:
Catarina.

parnnâ e Santa

Com referência aos go

vernadores: p..ota- mais al

ta, peias declaraç?es pres
tadas à. imprensa, a.o sr.

Celso Ramos. Especialmen
te pelo que disse relativ<\
mente à !renúncia do s�.

Jânlo Quadros e sua pas

sivei volta ao ,poder ("aban
danou em hora bastante

dramatlca .o povo brasilei

ro, motlvío pelo qual pen
so que lêste llleJ'mo povo

"Iüiustitas" �O Cov.
Celso Ramos ,

Fomos procurados por três motoristas

de carrqs OficIais. Para clareza de cegar

e deslumbrar olhos Increus, damos a se

guir os seus nomes:

otavlano Botelho, Sartorato Botelho

e Acríslo Souza. Todos êles, com mais de

25 anos de serviço ao Estado.

Os Governadores, no último decênio,
nâo fizeram lã muito caso dêles.

Agora. Celso Ramos, com a majora
cão dos vencimentos que propõs â. As

;embh�ia Leglsb.tlva e que foi votada pe

la maioria dos representantes daquêle
Podltr; _ Celso Ramos, o Governador

'ffilj�sto!'. "pet: �l1idor�. etc., volveu

r��ll�' �1.hO\yUI·a. ó:r.� também. '

Percebiam os d��n7,�
dos na Secretaria da Fai\endrr, nas Obras

Ipúblicas e no Departamento de Saúde;

percebiam, repitamoS' o verbo e digamos
a verba, 9500 cruzeiros mensais.

Celso Ramos, ferozmente, passou a t

remunerâ·los com 16.600 cruzeiros. I
Ta bom? I�sses motoristas vieram a nós, para

que agradecessemos ao Senhor Governa
dor essa crueldade sua.

Aqui registramos a gra9dão dos hu·

mUde!? servidqres. Humildes, mas de co

ração reto e alma limpa.
Mas, há outros casos a esse Iguais, ou

semelhantes.

Devagarinho, iremos contando. ao

nosso ·povo, certas coisas que revelarão
os atos humanos do Governador.

Porque isto são verdades, que mata
rão as fú 'as deçlamatórias de lo utores

teatrais, dram.áticus
...

e. 'ranlalii�lU�.

não o reconduatrâ a Presi-
-------------.---- -

dêncía da República); e ao
Procedentes de _Corocas chegou à Miami, ocompo-

parlamentarismo (deve ser Atividades do 6ovêrno do Estado nhcd� de suo filho de tr�s anos, o Sra. Esperanzo
mantido. não deve ser con- A pavimentação asfálti- ré verificar os serviços ele �:t��tl� .esp�so do �x-i.r�sld�nte c�bono Manual Ur-

siderado apenas como so- ca da rodovia JoitlVille- calçamento em Capoeiras Fid�J' C����lra ::o�n ta �no _o regime�nstituido por

����o c��e e:�tt�:���li�:;)� São Francisco é velha as- e à rua Max Schranull. t.�ndênci�s c�mur(�Sto��:'�h��: r������i��:r�o�o�r��
Quanto ao presidente ��e�:!Om���lc�;i��al����ít��= qu�n�Ov!n��o�:��:�h�;a�:l� tIO refug�ou·se c°rtl_ o fC!mília no Embaixada do Vene-

João Goulart. registre-se a fes. dra paI" temperamento e ��:I�. S��c�rte�ente, o ���êrnâ de Cubo permitiu

sensatez de seu pronuncia- convicção, só faz sub-í':te- 'd
ru 10 e .seus ) os e.ixass-em o pois, mos

menta me favor da "dlsd- .,.Num trecho de 16 qui- !atura.

o e�.p�es.1 e2tedco�tnuou no capital cubano, asilado

plinação da remessa de lometros, acham-se conclui
no m alxo o ? exico. A feto, fixo o momento em

lucros, desde que não pre- dos 6s serviços de terraple �______
Que o Sro. �rrulla e suo filho Victoria se encontravam

���!i:,e :e:eas��rE� ��r:;z� ������o ::e���:��� � Pr��� C fl F E Z I � H O. NÃÕil com JOrn�I�S�aes;o�Oogr�oa�:stJiod��mborque
���vi::ad::e �:�it�;t:i��� m�e:et:â �!�i��� �:�n�9acie_ .__C_A_t_E__�_i_�'_O_!--, (�édito de ITiS 40 milhões ao Brasil
gria e a espoliação do pais, mandar o contlncnte. pode - Os EUA colocaram cre- lhões de dolares à di'
mas nem por isso se deve- ditos. num total de 40 mi- sição do governo 'brasil:iro�
râ ir ao imbecil jacobinis-

------ para ajudâ-lo a desenvol_
mo d, afug,ntoe o lnvos- Noves Mun.·CI·PI·OS 80

voe "'" ,conomla. anun-

timento estrangeiro, quan- ciou ontem a Departamen_
do sabido é que não nos to de Estado.

�:�:::::�::uaa�:d:o:::� Vale do � Itajai
bilizado o Chefe da Nação
pela "gravidade do l)roble
ma representado pelos des

nivieis rêgionais da econo

mia brasileira". pelo fato

de "o Brasil. pais de di
mensões continentais, nua

possuir uma economia in·

tegrada·'. Realmente, o

Banco Regional de Desen

volvimento do Extremo Sul.
se forem bem orientados e

atuarem com a desejada
eficiência, poderâo dar boa

. cooderação â tarefa q'.1e,
no âmbito nacional, in

cumbe ao Banco Nacion::!.!

de Desenvolvimento Eco
nômico e a outros órgãos.
Tudo, porem, estâ visto, na
dependência da polltira
global. econômico-financei

ra, da União, do freamel1-

to à inflação, da estabili

zação da moeda, da mora

llzação administrativa e

da adoçã.o de uma politica
de desenvolvimento simé

trica e racIonal. E sem de-

� �:hrtÓg1a . nçodamentos- ou
manias d� grand.ezas.

NATAL r-o
SESI

o flggrante acima foi tomado no Polócio do Go ...êrno quondo da posse dos
Prefeitos �royisórjos dos novos municípios de Lantros, Presidente Nerêu,
Salete e RIO do Campo, todos no Alto Vale do Itojoí. Vcen'l-se os Prefeitos

Cândjd� Salvador Rodrigues, Edgar Piazero, Roberto Schreiber e Paulo
Marcelino Fernandes acompanhados do Deputada Orlc'l1do Bértoli, çr.

Emanuel Campos, Sub.Chefe da CasQ Civil do Goyêrno e do Vereador

_."j He�cmo Anderle� Presi:ente CQm�ra �u,nicipal de}'al.ó.
.�-._·-,--,V--.-��·�·��···-_��:k
.. '1+ <

•

'

..
'

'"'� X;,_, .. �

li:: :;(;;:-.'t:}�".t��·,;?·;;t�.;f�<;i'
.

En t r e aep-esentacões
teatrais, cenuccs e decta

mações, foi comemorado o

Natal dos Grupos de ser

vi.ço" do SESI.
A organização das festi

vidades ficou a cargo de

cada Grupo, que confeccrc
nou e distribuiu. convites,
cartões de Natal, etc.

FESTIVIDADES NATALI·

NAS

Com a presença do Su

perintenaente do SESI, Sr.

Nilson Oarjont, e Dna.
Lourdes Aquino'. Encar

regada do Núcleo, alem de
todos os COltU>onentes. do
Serviço Social em Grupo,
funcionários, familiares e

convidados, as 18 horas 'cio
dia 23 tiveram inicio as

•
festividades natalinas".

PROGRAMA
_ 'NR oportu_'idade fOi rea-.
"'�"';.u:"'u.t1tr"�t.-·
ma constante de sorteio r!

entrega de presentes. tea

tro de sombra e duas dra

maneacões recneuves.
Cada Grupo de Serviço

Social apresentou um nú
.... ....,;.. .• :r.(

Jango pedirá a Deus pa
ra que Ilumine os dtrtgen
tes do Pais e abençoe o

povo brasileiro em 1962.

SÃO PAULO, - Dizendo que estames num re-

���;, �e;����;���i�is��;��n����o h�e��;��:���t;:
barcar em Congonhas. afirmou Que "o ano que se

apr?�ima sere mais colmo para nossO País no Diana
politico. No económico, estou realmente satisfeito".
O ':premie<', Que veio a. São POI.:JIo poro visitar o jor
nalista Assis Chctecubncnd, referia-se 00 próximo
e possível retorno do sr. Jànio Quadros 00 Brasil '2 às

�i���u�:c�:P���i�:dertom advir da volto do ex-pré-

Depois, disse Que "a n:.10
aprovação da reforma trt
butárta no Parlamento cau

sará algumas diücufâades
ao governo". mas a fim do!
enfrentar essa situação.
já foram iniciados estudos

para a ctecoracão de rigo
roso plano de econcsnra.
"que afastara as rlíffcutdn
des previstas. Esse p::::'no ._

acrescentou - sem ntudn
subrucurto :10 CongTC'i\SO.

em fevereiro, tão logo re
comecem os trabalhos k
srsretwos''. O sr. 'rancrceo
Neves, que regressou mes
mo ao Rio de Janeiro, in.
formou a reportagem que
hoje através de uma cede-a
de televisão, analisara mó

princípats econtecrmentos
do ano assim como deüru
rá a orientação do sovêruc
pum 1962.

mero, ag+adando todos. pe
la desenvoltura. graça e

beleza nu apresentação.
Aos componentes dos

Grupos e a cada Grupo o

SESI presenteou coni Iívms
bolas e atbuns.

MAU TEMPO

A FAMllIA URRUTlA EM MIAMI

Apesar do mau tempo
compareceram as tesuvt
dades cerca de uma cente
na de pessoas as quais o

SESI ofereceu doces, sal

gados e bebidas.
Ao som de Noite Feliz.

cantado por todos os pre

se�tes encerraram-se, no

Núcleo do SESI ,as come-

moracões natalinas:

O QUE E O SERVICO
SOCIA!.. DE GRUI?O
Serviço eoetet de Grupo

é um rnét.xío de gervícc
Social que abrange a pcs
sôo. individualmente. mas

i������������
social dirigente das ativí
dades de grupo. como reu

niões. festividades. etc ..

preparando assim o ado
lescente para a vida em

sociedade .

Quinze milhôes serão
fomecidos peia Agencia de
Desenvolvimento Interna_
ciou ontem o Depareamen_
Banco de Exportação e Im
portação. Esses emprc�ti_
mos entram na base de um
acordo pelo qual ali EU1\. IiC

comprometeram, em llla.lo
(Iesde ano. a conceder uma
ajuda financeira ao Brasil
da ordem de 338 milhões dI)
clolares; 100 da Agencia de
Desenvolvimento Intrna
danaI, 168 do Banco de
Exportaça.o c Importação e
70 do Tesouro Norte-Ame_
ricano8. COU1 estás somas
o Brasil tomou áj 209 mi�
lhões de dolares de empres_
t.imos, dos 338 prometidos.
Num comunicado a im
prensa. o Departamento de
Est2.do salienta que es.�es

cmprestimos ajudarão o

financiamento de Importa_
c:ôes e;;:senciais de produtos
norte-americar.os, assim
r_'omo o. realização do pro
jeto de estabiliza!<ão fInan
ceira que ê necessário pa
ra o desenvolvimcnto cons
tflnte da economia brasUeie
ra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.lttl • &YG
Ressôo, ainda, no ar que envolve o terra

A ternura- dos festas da Natal,
O omor coisrõo. Que paz somente encerro,
GuiO'.J os corações com seu tonal

Ati plcoieie singelo à verde serra,
As almas se clccndercm em testívol.
Parece- que. o Amor venceu Q. guerra
E que o. Bondcde, enfim, venceu o mo i ,

o Ano Velho se foi, talvez, fogl.!le;r(1
O repleno de rrfil desilusões;'
De soudcdes. quem sobe, rnensoqeieo .

CoIGrindo de luz os trcdições.
O Ano Novo �cf:legou, olvicoreiro,
Tingindo de espercnco os COrOGÕeS

Fpólis, dezembro.
Heleno Comim,a Borba

F�OfI.slroi"
.........., Sr, Hefl"";f�io Doux Booboid
- Sr. tsmênío Peludo
- Sr. Cláudio A. Ramos
- Sr. Roberto Tavares Neves
- SOro 'Sergio T. Faustino Silvo
'_ Srta. Silvia Lóo C. Bush

Jowem. Gemi;"" Cltn.d':-o 9.,cwe
Transcorreu em deto , de on'<e-oneem mors UIl'l

cniversârio nGtcrJiGi(!) GI(!I jovem Gg-n�'si0, r-osso CJ!�

go de I'robcll'ro e pessoo m\lJito refwctormdo em os JõO�.

sos meios. Ae coíversc-tcore as nI;:S"'-'5 fet.cteocêes.

me","- MAG".....1LAN-tiÁ Q.U..J�UB
A dota dê ontem assinalou a pcssoqcm do 2"

aninho do menina Magda Melortia Oortques, dueto
filhinho dt"! ocaso preacdo omigo e dishl'lto cooterró
n20 sr. Aeccto Ou-roces e suo exmo. esposo d. Roset
te Solange. (J)t.:Jrll!lu€s-.

A MO€ldo M'e-Ionio e seus venturosos genitores
os felicitações de O ESTAQO.

",,'C",.�t1!t Iqrl� �l & ��Q�"? �

Leite de Co/onitl
.. !!!.:r:O: JI":f"'": "r, JA,,,, �c '

lA
_ DI' SIIIlIfC.io4ll ..".... 104GI>� .....
..c..tH"_ ..uLl'1TAA IUS: AGIJI.......s ....-

..,..os r CCJUCII!I, _1'Ir"" ""
POfIli"c. MJl.EGItE

Ao findar ° ano de 1961, quero levar
o roctos os que labutam no Jornal "O Esta
do" _ Á Direcóo, ii Gerência, à Redo!<õo,
às' OficlrfoS e ii Clicherio, os meus mais sin

enas ogrodecimentos pelo.- CKolhido; se.mpre
ellpontônéo c carinhoso .. trafllr d.. dh.td..

gação dos natos do EntidCJ4h! q.ue dirijo:- €I'
Instituto O. f>edro II.

S'ohe mais alto ainda. bem s8n_iiili'.ur
do os meus og.rodccimentos, quondo retem-.
bro o pontilhar dos elos sempre quebrad'M
pelo leoldod'c de todos oqucl'es" qpc, n<!J: �m-
pano, dos linotipos, fOI.e,"" co", hrtCll e sa-

Clrificio o. refrofo do vido hum'G"a�
.

Q_we a. todos os obneglldos. do MCJis;;À ....

tigo Ol.ário de 50nt.o Cotarimlf.", OftÓ�
dos noites quc .. tcs c frios, fOliO .o c::r.efãe. r.
de. 'Cimo, b,j.ho.r nG. cominho. <te cada ..... 110)

....ó"""'o onG, os cstrêl05 q_ ",",a�ro!l c.e�

lestioi" cintilam su_ morovitftas c "OS co

r�ões cios IM»rft$ns fo;r;cm rcfur.,ir os cla-_

,ões da ....uo fé no Criador.
Válquer José do Silvo

P'8Si4efttc do '"stituto O. Ped,.O' fi,

PARTICIPAÇÃO
Rafoel da R. Pires ESrn'Clindo Santos
.--

.

têm o Jjlroz-er de comunicar aos parentes e pessoas
de swas relações, o contrato de casom,zmto de seus

filhos
M'" N·O E L • M A R li

, conf i f. m ctm

24/12/'9 POI��o, 24/12/61

Sociais

22 - A diSC�i���(!�za suave da ca�'
noca Marcia Araujo, circulando em nov-."

sa ciadde - Marcia. foi ponto alto em'
reuntão po bar do QUPl'êncla Palace. ,

23 - O mil���o-;nI'lO Roma ní n •
lista de hospede do cuerênctn Palnce. ,

5�uHéis1a
\Secretar:a

O Deputado Attílio Fon

tana. S8;::r('ro,rio da A[rri
cultura do Estado, recebeu

do Sr. Antônio Migllorfnl.
Prefeito Municipal rio ree

cnínat dos Guedes, o se

guinte oficio:
"Tenho a sausracão de

acusar em meu poder, seu

ofício s n, em que- se COJl

gratuln com as Comunas

do Estndo e do Brasil. pela
brilhante ação do con-"
grosso Nacional ,em ariro

VIU a Emenda Constitucio

nal n� 1/lfJ50. que transre

re de maneira expressiva,
maior Renda aos Munici

lli!)};,
aeradeconuo as SUH.I" ma-

rocounccemce

quo' a rsova rns-nnunconc

de rtencns. vete restmeere

ao encontre dOij nnaetoa

dos homens púbtteos. qnc
dus-taan alb'U de concreto

em ueceneto do, homem (lu

campo e. ao mesmo. tempo.
das ])1]])ulnçüus intcriurn

nus, qpc lIlUHD neeossttam

do ma�s amjmm e cocrowo.

1\'":1. proposta oreamnntá-.
rin de !!.I62; este üxeeucívo

eum;-l�n(fu vá rins veruas

que muito virào beneficiar

os Ruralistas deste Munici

pio. conforme e o desejo de

V. Excía.. através da sua

mensapern enviada a êste
Prefeito.

Reí+erando meus protes-
tos de estima e considera- nal

cão. subscrevo-me mui,
Cordialmente
Asa. D. M.!gllorini - Pre-

feito Municipal".

!lo. Presidente ao
24 - Em l'��i�"s�lal discutia M?_t Governador

da Ivone Lf'fll. uma das ctnocreins. qUr'
_
De Brasília, foi enviado

�:; :l����l��n���S' recepcionava paia jan-. no "Governador Celso
.

Ru-

t '-'YJ -.-�. f J_����' tte���c�;�nve;o��, ... -

Goulal't agradece a remes-

• sa de um exemplar da Lei

, �. ��:7f� d�u;;:������a��
• tarÍlleilse peh elnbc.ffir;iío

.. do Plano Quinqucnal de

· _:�����. ------_/-

: ""'1I!IIP.f.
..__aiIi
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Zilda Maria Capela Dl/clter, a GJamour.
eleita na movimentada soirée de Natal"

25 - comp:-t�me�� restabelecida e'
recebendo visitas em snn. mansão a mui· •
to graciosa Alzirinha Fel'l'eil"ll.

mIIE BOlE
OlA 31 JANEIRO SÁBADO

A.....BI!b<'1i"AÇ.it41 DA. ORQUESTRA AUSTRIACA
QE "IJ'I$VA" WjtIS'H4US" E AI't�';::;NIO CAPA
RElU � _""DO. ACORDEON ACOMPANHA·
DA DO.IlA2Z INUoSll SERENAIDERS COM UM
!SftTJec.ulAJI SHQ.W - Mesas no Secretario

D:t \ Iclnde ele Lajes ACabo de re

, rl'brr n )lf\rtirip:1Ção do noivado ele- Anl"'

, lla Bitll'n('ourL. ('om o dr . .'\I!"es SOllza

� ��)�l)�l:��l���;�,:����t:�s nGil'os e f:lmílias

-

• 9 ClreuJand;) em nos:;n cidade o .

ofil·j,\1 d( l'I'larln!1n D,jnul'O Ro.mos de o-I• ,<.11 a Desejamos ao senhor DJ
o. Cei C,,,r., da GuaTt,-iqã"o Milit-o( de Floricrnó- '# u:na Jt>hz t!.�.iI"'.:.. �'���i..•• , dc,arlncnse.;

���i���:;�:��S=��:���i;: :�e��:':'ClJrsa de. 10 Os associados da AA.DB. em

JOSÉ SEBASTIÃO GÕNÇALVES DE OLIVEIRA • sua .sC:de socinl reuniram para um jan-

lü��b���GA RAMOS _ de Fpolis , ln!" americano.

RUBENS SI LVA - do? Fpolis. , 11 _ O Foto !-\nacleto será o rei!))n-
As provas terão início dia I O de Jonei-ro, às 08.00· • �1'l\'t>1 pela repOl"tngem, d:lS ··Oe7. Elcgan�

�����t;oOm���a�e�i��O��Ç�:Cd::s ��;;�::s��o�n��iç3�� , f,r� Scnlloras dG Ano"

Secçõo Joquelo Unidade, • , 1.2 J<i se ��O-;;-L�:-e:n no�sa cidade
I"oro o Colégio Militar de Porto Alegre as provm , e- IOj!o IlHli� Mtn!"Íl. a.contecendú n? Re-

�;o21�;����oe� sl;2�;�n�I�:�:�dório, sendo os Exames

,.·�,;:.��n�Oobl":I�l�!)ttt��I':;;:�I�a��·' SerltlO Al-

1 OC;��b �"Q�O�temático CursoA�:;��:i��' ,
13 Jon 62 Português Álgebra , POdCl/ Juct��Á���t:i �Z�l sC�:t:J;���n's:�:ll;l�
16 Jon 62 Geografia G.::ometria , solenidadE no Tribunal de J.IIl:;t!iqa. no
19 Jon 61 História Português , próximo dia dois. acontecerá a posse do

�; ��� �� ���7:sêS, "cn!1<H' De.'<cmbariJ,"ado:· Amo Hoeschl..

29 Jon 62 ��;���io. l.4 _ Festejou idnde nova. o dr. Se-
I o Fev ·62

__ ������m��:-a:.' Acontecimento Saciais
--

4 mõasOfõf"-o E!lAOO'-" -- --

,
lia dl;� ;n�;�oB��.�Z��I.Oq�: �:��S!�: ��:�=•.�:10 (!1l1 Jcnnli, quando tiveram a noticia
, da indE>crltivel tragédia do incêndio do

, Grnn-Clrco Norte Americano. :lpresenta- PENSAMENT0 DO DIA: "Na clencla'
ram-.sc ao banco de sangue na Le:;:1 de julgar. alguma vez é desculpâvel c,f BI"asdairll ri!! A.sRI.�t-ênelR para dar �eu er1"!3 de entendimento, o da vontade nu III

• :lpóin :"I(l� !llr�!lzell da cuti.�tlJ'ofe,
.

ca: �
.�-���������������-�-�---

PARlIClPAÇÃO
)José> Ma.fr01 Fllrfk:amp e Ely Cun!'o �ortj("mp

,
SOfRE! <I

Nun..a. e tn z'de! Est:l�

IdQ{>l1te, tPI1S algo que
tI' a flirro1 Nflo dP1!o.ni ...

mes. ii)i.···:'VCt c!eUII.l!l
dnmenLe IIl'-'O a Asso

ciaçiio E�p;r!tn Bani.n

I ele MnuÍl. com envelop"
I lielado (' subscz"ltado pa
I ra a rCHpo.�tn pnm Cai'"

I xa Postal 11. 7 S. Joao
de Merltl - E</laclo do

! Rio.

Participam aos seus porer'ltli'S � pessôos (Jmi

gus. o COl'ltroto de casom:mta d02 ::',0 Afilr.odo ()sco�
-inc. NevIfS, CDm o sr. Hélio Si I":,, ú(""-rida no dia 23
dlT" c:::rrelllte- !""!'fés.

L'Juà�'ino J00'luim da Silvo c M""l""iu FNreira da Sfyo

OS'" ALDO MEftJ,

Pt<.fieito Wt7lóemar 'l(enceu Driblou todos os 6bices e

entrove� meteu os "peitos" e ... gool·.
A Prefeitura está com todo O pessoal em di(1.
F�lncirJMórios doe; moior.és aos mais mod�stos.

Rua fernando Mathado, 6 0perários, trabalhadores de rue, todQS enfim.
,

lEl- 24-1) ;so;O�:�5�eiro no bôlso e uni bom Natal, � Ano Nevo

Florianópolis Muito bem.
_

L-_� --,l :;I��: ;e��e; �: r���t�.s cok>codos nos pontos dos

Ü' qu� estava colocado á Praça 15, de ')(ldre. caiu pe.
ln base .

I i,no' excre-:en;:ia no meio do PrOç(l.
0l'�ro, no pracinha dos pentos de- PGrodú rios cor-os

poro O continente, perto do Alfandego. idem, :dem.
A base, um buroc;o aberto, guordo'3� paninhos ve
I;�-:,s .

A5s'n"' nêo. Ccnfesso que não sei ql,(I�'" é dono dOQ�e�
iae; ,:oisas.
�ei c todos sobem, que aquilo d0v" ser z. ,tllodo d,:,s
lug')/E's c.nde já prestaram seu servIço.
A'nln,s, Sl'�fl Que vocês querem \ )ltGI 00 temr(' du
'ô tF\'e '?.

,".6s quercmos é melhbror, p(::-qr�dir e 11030 le-

r.·,o::Iir.
Voltaremos 00 assunto, na'quela base do Miramar.
Todos os dias.

'

1'-:5(' iVJV�rá tr:oc;uo.
,::\.1 Cc: lC'iégias morcarõo horas ou enl,10 sC:'õo jogo-
11.-:; •• no li!o.C que é seu Jugor aplo�ri(!dn.
C�,�alí:r.:(Jcii<:' e CaJca.,ento Do AVi"r,:dlJ MOUIC f�o
�,� , C ('(jj(,,�ê'iCjCS. A amurado ("I"n(";:;- d(l Tr�v(;c;<;a
Urussongo vai desaparecendo
Me,. ,-i.,da não se atravessa
Os grc:i,du', tubos de canalizoçõo eSI(io chegando Of)
no d1 j\",'"idCJ
A ruc G 8ittencourt em polvorosa.
N,;,s oql.i. cercados" Só pedestres mm t.Jrim!Jq ele c;j _

.. p .. tI::-1n posso;...
Amanhã, UrtlO Ctl} Q._,,(autro assuhtó")';
"

/" .

J. K. ao Govet
nador (. R.

O Governado!" Celso Ra

mos recebeu do ex-presI
dente, sr. Juscelino Kubi

tschek de Olh'elra o se-

guinte telegrama:
"Solicito· il"'o.lstre Gover

nador e prezado amigo se

ja interprete junto glorioso
povo catarinense meus sin

ceros sentimentos irrepa
râvel perda seu digw, re

presentante parlamento Se

nadar Gallotti, cujo faleci

mento consternoU' tõda. na

ção brasileira. Saudaçôes.
Juscelino Kubltsch<>k."

OSCARINA E HELIO

Partiçipam aos seus parentes'? pessôm (ltYligas,

�o�",�r���a.d��:���en��v��, s��O::itf�'(� n��e�zi� 2�il�� I
I ---O-U-N-L-OP-- II

cçrrer.te mês. I DUNLOP, é pneu toda. !
I n. vida, RAINHA DAS J

nrCTGT,ET'"AS - Tp-le- 1
I lan.e �137 -�a.: I

JÁ SAIU O 5.° NúMERO DA REVISTA

"Lusa-BI<�SllEIRA"

PROCURE HOJE MESMO - EM

TODAS AS BANCAS

._------,---
"

fD I TA L M.O- 2/61
O Dircrcr do Diretoria de Veículos e Trânsifo
Públ íco, no uso de suas ctrfbulcões. etc ..

Levo 00 conhecimento de l.'Iuez� rote-esse- eósso.
que terá início oc próximo dia 2 de Janeiro, o empla
camento de veículos outorrrotores, em todo o Estado.
cem duração oré 28 de Fevereiro.

Os proprietárics de' veículos de-oluquel, deverão
apresentar no 010 do emolocoo-ento, o ceettfícodo de
propriedade, o tolôo de poçl/lmemo da rmeósro da
Pretenurc, e occmorovcnre do r-ecolhimento do im·

p<.s,to·, sindical, excluindo êste último, aos oropríetó
rios de vafculcs "particular"
.

As repartições públicas deverão ceresenro

seus veículos com O certificado de- prcceíedcde, acom
panhado de ofício.

O licenciamento é feito no município do domicilio
do proprietário.

Díretorío de Veículos e Trânsito Público, em !TIo
rtooópolts. 28 de Dezembro de 1961.

Cél. Mourici4 Spolding de, S"ouar. Direlur

IftSTlJUTO DE APIBl.... f
PENSõES OOS BUCA'tOO1

Jlefegecia Regjonal .. hnta- Catarina
Solicito o comparecimento nesta Delccoclc Re

çlcncl, ruo Tiradentes na 15, 2° ondor, dos ha-dci
rcs de Dono Mario Mogdoleno de Motos, processo
BP 1 Q4i51, afim de trotarem de ossueros do seu ;n
terésse

Fpolís 29-12-61

R'einoldo Wendhousen'- Delegado Reqiono!

Dft HENRIQUE PRIs(� Jl4RA�S&
lUNSFERfNOA D E-COH.iULJOfRIft

DR. HENRIQUE PRISCO PAI<.A,iS') comunico
oos seus clientes 2 amigos a tran':f�rsr·,r.i'_1 de seu

consultór!o poro o CASA DE SAL;Di:. ':iÃO SEBAS
-; IÃO, onde atenderá a pcrt.rdo dir, i ' de iOI1""�(), '10
I� )I'ório habitual. dos 15,30 às 18,3(, horfJ'>.

Cht:gm< o nosso Capital, em cOIT·')onhio do suo

diCJnis�il"a fomili(], o Dr. José Schw.eidson, nosso c'"")n

l..:?rróneo e que há muitos anos clinico em Curitiba.
...:nde desfruto um dos mais· elevados conceitos.

Esrecialic;to oue é em moléstias e cancer do pe·
le, o sua proficiência é conhecido e cohsiderado em

todo o Sul do País. Estudioso,' inúmeros são os �ro
bolhas publicados sôbre cosas e observações no SI:IO
vasto clinico

S. S. p.ermonecerá entre nós durante o m(ls de
Janeiro, atendendo os pacientes que oaui oossue e
outros que �cessitor venhem dos seus servicos .

Uma feliz estadia em Florianópolis sõo os votos
de "O ESTADO"

.

,k
•

Confirmam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Americano�ao nosso Estado
.

esteve no corrente mês Bcusque, a fim de assistir classe produtora e pela ex- vtstta ortctat ao Senha!

o senhor Hugh D. hessler, a írrauguraeâo do semmé- ceiencte da organização do Celso Ramos, Governador

Censut AmN!cünO para riO de- Produção, organiza- conclave em b-ra hora rea. de
.

nosso Estado. ffi:;nHes
fJ� ),<;t:H!()S do Pnrnná f' co pr-lo Ponto IV, em r-on- Hendn, gr�u,:ns ao dtnnmts- tau seu ap.eco pelo que pou

Snruu catartue. vtstton em Inruc r-om li laboriosa elas- mo dos tndustnms locais. O de \'€,f de Santa catartne

cru-ater ofidnl o nosso F:s- f! produtora de Brusquc. O senhor kcssrer considera o c elogiou a fidalguia da

tncc. pela pmuetrn Vf'l'.. senhor Kes<:!('f, rteou nd- rrrnís bem Mgnnlzado se- hospitalidade com que tem

n.n prunolrn lugar vtsuou rrirado com o tnrcres-e !li:t"fl:plo de PrOdll<::\O já sido tratado.

fi dd:1c11' indtl<;!l'inl dI' :1":nf'lnstI'lHlo p('Y.! nttva renltaneíc no "Sr'MiI. F(l! Colhendo informes sobre

mats uma demonstracão o scuncr kesster. soubem fi

��nt��(�leo:e ���ç��7,e:� ��c d:,SFI;;����{I�s::OdO�S��
mif!OR dr homens ele nego- ntdos. cursou a untvcrstda

(los dr nossa , terra c no- de do mesmo Est;tdo, Ó co»

mena de nesoctos clo11 Es- sul de carreira. já scrvtnno

tnríos Unidos da. América. ao seu país na rcuropa. A-
rrtcn e Améríen do Sul[PREVIDÊNCIA f ,CIALi

A a.� tJhvtt.r�

Pera o conhecimento dos nossos leitores, vamos

transcrever, hoje, mais alguns Arts. do Regulomen ..

to Gero! da Previdência Social - Decreto 48.959-A,

��o!:r�:�<; da parte referente à concessão de- AUXI

LIO-DOENÇA
Art. 90. _ O quxiho-dcençn seró concedido 00

segu�odo coe, após haver re::diz�do 1� (doz s) con

rrtbutcões mensais, ficar incapócltódo coro o seu

trabalho per prezo sucertcr o 15 (quinze) dias.

Àrt" 91. _ O euxilic-dr.cnee :mpl)rt::uó �m Df!K'F

renda mensc l eeeresecedcnte a 70% (setenta pcr

cento) desse solólIio, pcra c(1da grupo de (doze) con

tribuiçõf'� mcn",:s ren!i;!odns pele seguradO', até o

máxime de 20% (vinte per cent:l) eenstdereees CI)

mo uma único +ôdcs os ccntribuições realizados em

um mesmo mês.
Art. 92. � A concessão do auxilie-doença seró o

brigatoriamente precedido de exome médico a ccrqc

do previdência social e requerido pelo sequrodo ou

em nor-.a dêste pelo emprêsc cu pela entídode sindi

cal, Ou ainda, prcmovido ex-ofício pelo institLlição
de previdàncic social, sempre que houver ciência do

tncccoc.ocde do segurado.
§ 10 _ O exam? referido no artigo Seta de coróter

clínico, devendo ser suas conclusões sempre revisfas

e ter o parecer final de autoridade médico competen
te do instituição, sem embargo do imediato conces

são do beneficio, quando fôr o caso,

§ 2° - 56 serelO rzolizodas exames complementares
quandQ obsoll3famente indispensóveis 00 ç!iagnóstica,
devendo, entretanto, fazer-se em fempo mínimo, �e

'r 1n10do o nôo c!�rncror a concessõo ou a mortutençao
do benefício

§ 3° _ Ao segurodo afastado do trabalho, que ne

cessitor de exori'"les especio.li"Zodos e que demandem
mais de 15 (quinze) di�e:; poro canfirrilOçõo de d;ag�
nóstico, <;erá pog\l o l�lClod? do prcsfaçóo devirla ate'

«ue se l'trC)ukHiJe (l <;iluOtc'IO, mesmo que os laudos

�����.� �1�;�li�U���I(::'��k�IIIOn(IO o demoro tôr inlpllt.í

S 4<) No caso da � 3", confirmado o diagnÓ(tic)
favorável o concessõo do b�neficio, seró pago 00 se

gurod::l a outra metodo:! das prestações.
Art. 93, - O tlu)(a;o�doe"ço sem devido enq.uanto
durar a ;"c�p.;;:c·d(lde c.té (I praz') máximo de 24
(vin�e e qutltro) I'tteses, a partir do décimo sexto dia

60 afostemtnto da atividade, ou, se se trator de au-'
tônomo ou, de se�uttldo no sifuoçi-o do artigo 10, o

partir da doto· do inic:o da incapacidade,
Parágrafo único: - O ouxílio-doença, quo"do reque

r:do após 30 (trinta) dias contodosl do afastamento
da otividade ou do início do. incapcrddade se se tro

t.ar d� trlllbtllnador outônomo ou de seg.urado no st

tuac;õo da artigo 10., só é devido o partir da dato d-G'

ei1tr{ldo do requerimento na inst:tuição.
Art. 94. O segurado em percepção de ouxílio-duença
fico obrigado, sob 1= �no de suspensão do benefício,
a submeter-se aos cxan1es, trotamentos, processos de
reeducacõo ou readaptaçõo profissional pr2scritos,
desde que proporcionados gratuitÇlmente pelo previ
dência social, exceto o tratamento cirúrgico, que se·

ró facultativo.
Art. 95. - Durante os primeiros 15 (quinze) dios de
afastamento do trabalho, por motivo de doenco,
incumbe à emprêsQ pag(.or ao segurada o respectivo
salârio,

Parógrofo único: No coso de benefício cO"'se�

qüente, comprovadamente, da mesma doênço, comI'
intervalo de alta inferior o 60 (sessenta) dias, pago
os 15 (qUinz2) dias iniciais, fico a empresa desobrig.).
da de nüvO$ pagamentos com base no artigO, caben
do 00 Instituto prosseguir na manutenção do bene
ficio.
Art, 96, - Considero-se licenciada pelo emprêsa o

segurado que estiver percebendo auxílio-doença.
, § 1° ...,- Sempre que ao segurado fór garantido o di�

,
reito à licença remunerado pela emprêsa, ficará esta
obrigado o pagor.lhe durante a percepçõo do auxílio
doença, a dife�enço entre o importância do auxílio e

do licença a que t:ver direito o segurado.
§ 2° - Para efeito do disposta no § 10 po'derá a em

prêso, mediante acôrdo com o I_nstituto e a competen�
te quitação do scglJrodo, sub-rogar-se no direito dês
te 00 recebimento do auxilio-doença, efetuando-lhe o

pagamento do total de renumero�õo devido,.. ,. .

Art. 56. - Serão automàticomente convertidos em

aposentadoria por v�lhice O auxílio-doença e o apo
sentadoria por invalidez do segurado que completar
65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 60 (sessento)
anos de idade, raspectivomente, conforme o sexo,
desde que satisfaço o disposto no artigo 53, quanto
ao período de carência ressalvado, quanto 00 auxílio
do�nço, o consentimento previa do segurado.

O diretor do Departamento Nacional do Traba
lho, Sr. Nelson Mc(cond�s do Amoral, informa que o

I Convençõo Nacional dos Delegados Regionais do
Trabalho seró durante cs dias 8, 9 e 10 de [aneiro
próximo, em Sõo Paulo. Convídou dois reDres"'nlon
tes do Comitê é? Imprensa e uma representação do
Associarão dos Servidol es do Ministério do T rabelho
e Previdência Social, poro partiCipar do importante
conclave, que será presidido pelo Ministro Andre
F ronco Mentnr(')

,'o

"iL

Antes de ser -rcnsrenda

para Curfttba. <) senhor

Kessler serviu em Havana.

cuba, quasí trés anos. Nes

sn Repubüca o senhor Kes

sier ponde assistir parte
da adnnntstração sobre o

regíme de Batista e teve a

ocastão de assistir a. entra
da triunfal de Fidei Castro

em Havana para. oepots.
ver a t raieâc de Pídel Oas
tro aos seus compatriotas
após haver assegurado o -._,.------ --�_. __ , __

seu triunro e haver gal-;, � CRIME ·PERANTE A l�n��o :��i;:�:::���::'���:S:'�V
.

.

L ti
testou ainda a sua alegria

De Brusque o senhor por poder conhecer o ES

l{pssler, passou por Blumc- tudo de Santa Catarina.

unu. admirando a pujanço prometendo aqui retornar

daquele mumcíptc e rtcou e mais demoradamente es

d -veras admirzdo, com o tar em contato com o la

cuasi retorno a vida no-, bortoso e amigo povo des
l"'lrtJ. após a munducâo qu- ta terra. Retornando à sua

v("iu cobrir de luto ccnte- séde. o senhor I\:essler fez
nas d� lares e tronxe sen�ir aos seus colegas de

prf'julzos material ao co� tmbalho, o mnito que :1-

mêrclo e indu1<tria elas ci· dmirou da t("ITa eatnrinf'll
d:l(1e-8 de Bmsquc. Blilme�
).·"lU C Tijueas. O senil!)!'

K""sIN comentou el,o-
v.;:·ndo o dinamismo d,,�sn,; ,_.--------,
poPlIlaçô(',... (lu"! logo voltn- COMi) E tH)STOSO
ram à vida n�rmal ele tl'n-

",,''o.
-

6 C �.' E 7, i T (l
Em Florianópolis, o se

nhor Hli�h D, Ke-s�ler, em

FA(UlDADE DE (ltNClAS ECONÔMI·
CAr 'de SANTA CATARIt\A

O Diretório Acadêmico da Faculdade de Ci2ncir.s
Econ/'Imic�s de Santo Catarina, \1YC, -:::;s Sr,;; inte

r€SS,1r10� Que teró início no oróxim..) diaL J? i·::10·c,
!f'r:C1-1PtrL, o cursinho de Matc:"""'·óli:::":l por::::l ( fx::
me Ve�.i itlL.'lor do citada Faculdade.

As �ulas têm s(\ início n1.Jf'::'lr:!O paro 1e:; .r;. OJ
h-rc-s, �c{' a orient'açõo de conc-õ'iru,:'d) l·';""ll •.>s 11 e

::;('rãl� ,',," ,io;tr'adas nos· dependências dn f,[,.Jdemi...., L.e

(. r,161·( k Ste, Catarina.
A.s i'lSCricões dos interessod-:-, 8·:.de;·õ·i sei lei-

tos na S<iClet(l�i(; <lo Fcculdnde.
'

Ocando passar mal do estõ

mago, ou Quando se sentir es

gotado ao 11m de um duro dia
de trabalho, tome SONRISAl!

leve! Borbulhante! Cristalino!
De agradávelsaber refrescante!

NÃO É LAXANTE

An óuio JI1aclulf/o Freire

'rromenrtnmentc de ..-umn

no é o rnclsmo - a pre

tensa súpn-íorjdade de

uma raea. Nâo existe raça

superior - o que existe são
elementos mais capazes e

supt>riore,; pela mom! -

nCtO pela ,ata. A HislÓ!'i.\

do i3ra:-:iI está cheia de

grflndes vn1Los negros.
bl'flneos, indios, mestiços
Temos UIIl Hem'ique Dias,
UIIl F"iipf' Camada. um

JU.H:' do P:'Iti"ucínlo, 11111 Ti

bi id. \Im M�I"t'ilio Dins, e

um n�lll('a arabar de gran
dr;: nOllrf'S. lnl'lInlnveis são
·os 110lnfl1s brflllco� qlle to-

tlJ11nllll:'nlrtdos por
"Jllii.r� 1)l"1'1�1�·'. heróicns
m111jl�'I's qlll' inúm{'I'ns vt-
'-; C!!'b:lIV,llll (1(' Iltll:'jr
,'Ilin "'I]s ,"rills O.� fl"ll-
10" (L' .í,." ('1111"1\1111[[s
jJell';t 1111:!"irl'lll vtlJOras. (lll("
nl,'l� l:lrrll' al�o!lal'i:l1ll es'n

!',u;:, (\ r)ILl! o Dra;:iJ mui
t0 w."\'('. Uma SiZ1('('I'a 110-
r.�l'n'\·'rm tributamos a

IZABEL fi Redentora,
F'!!m(l� nlllnmc-ntado.� p ,r
1'!lIa p"rla th'elllo;S !Dr
1ll;t(I:'jnh:t 11111f1 prcta _

))01" ll1{'slrc um preto _ o

sEtI1{I,\.�o prof. Wanderley.
Nós O� brflsileiros não te-

fomos obrigados a legislit·
fi respeito.
Assim, temos fi LEI N,

1.390, de 3.7.1951'- que é a

seguinte: - ART. l° -

CONSTITUI - contraven

ção penal. punida nos têr

mos desta lei, a rECusa, por

pJ, te de e.>:tabelecimen o

comerlial ou de ensino de

qualquer natu!'cza, de 110.

p,Jar. ;;crvir. atender OU

rel:eber (;liente, ('úlllpra

(ler!" 01\ aluno, por prN'on

ccito d� raçfl ou de cór. Pa

rágl':lfo único o- Se,'â con

sideJ'acto a,!en�e da .con\..m

vençàó o diletor, gerente
ou responsúvel pelo ('sta_

bclccÍlnen:·o. Artigo 2° _

RC(,\1snt' nlé':uem hospeda
g'cm CI1l hotel. pensão, eo;�

tnJa<!('1ll Oli 1..�lab(>lcr'inH"l1-

de' ('II

- Pl'i;úo

simp!I'S de três mp�('s a 11m

ann P ::wJta ele C:'S

5.00000 l('iO('o mil (,�'117el
rosl ;, C:r'� 20.(}{}0,OQ I "in e

mi! cruzeiros).

Artigo 3° - R�cl"m. a

"end:1 de mercado: ias e!n

lojas de qualquer gcnelo,
ou atender clientes em res

taurantes, bares, conrelln

rias e loenis semell1anLes,

contra Azill e A1ri D�!!,('st(70
Sonrlsal li o único comprimido efervescente que contem dos
antiácidos, um d8tn tem Ação Râpida para lhe daI alivio imediato,
O outro tem Efeito Durad'ouro pala PfQJongar seu bem-estar.

Acrescente mais horas alegres ao seu dia com

S�
o VNICO COM 2 ANTIÁCIOOS

cncâc no concurso de ha- nna a aumentar

out-ccão dos cancm •aros. cei-os de l'nr:l e ('1

Artigo 70 _ Ncaru- cmprú- _ Pena _ de Ulll a t

go ou trabalho a alguém n-ces de rte.cno c qr

eui autarquias, sociedade
de' economtã mista, emprê
sa coueessíonãrtn de servi

ço público ou emprêsa prt
'..�o ••. pur precol1f'eito oe mH cruzeiros I qUflnrlo
rn{'a ou de côr. Pena: -

pri.�fto sin1J.)ll"s de !-t'ês me

.. 'e� a um ano e multa de de h·;ttar�\los hoje dl'f;se ii

C.S 51,0.60 I (I!.Ilnh.;_·nw:,;
l'!'Uóf,t'IL'OS' a Cl'� 5.000:00
lf"\neo mil ("ru�eiroSl, no

ca"o de empresa priyadn: existe o precon('eito de

p"rd:1 do enr�o para o rc�- rae!!l e de ('"r. L

pOlls:'!vel pela' l'ecusa, no J'OR:-,TAL. DE JOlNVn,I.E ,1

C'��() de <;t.lllarqula, SQri('_ tre U111U ·'1oI.1'}111
dade de ecol1ol"llla mista e t,·,.",<"" .,. li,

�1l')JI";·:n I'oncessionárlfl ele

sor\lico·p(tblieo, Arti.(!"u So I'nnt":1. a �t"'j '·":tr 10

el�l �\la C'ichn0
�:us ('fUlOS de reinC"id':n-

,LI 1'.1 idus...em est,a,beh:ci

IlIl'l1lo.; pnrticula!es, pJde
fá O jlth: determinar a p[!"
!la acUeionaJ de smpensão
do fun('ionnmento, por
prazo n5.o superior a tres
meses. An. !)O _ Esta lei
en:I'arú em vigor quinze
dia!'; np,is a sua pUblicação,
revognc1as as disposl�ões
em ccntr:.\rio. Rio de Ja
neli'O, 3 d.! jUlho de 1951.
1"0° ctn Tndr.pendêncla e
r,:1"' rl'l República. (as) OE
T:_'l.[O VARGAS _ Frnn
Cisco Nep,'ruo de Lima.

CalOS lelt;res: Além des

Sfl lei, temos a LEI DE SE

Gl'R.\N«A NACIONAL que

CII1 seu Artigo 11° - Fazer

pub\irlllllenle prc-paganda:
IJ) de ódio de raça, de re

Ilgiãa ou de classe: comlna

n pena recln,<:no de 1 a 3

nnos. A LEI DE IMPRENSA

\11r. 2.083 'de 12,11.1953)

ART, !)O _ Constitupm
abusos no exercício da li

berdRde de imprensa, su

jeitos as penas que vão ser mas, :çerguntamos a

Indicadas, os seguintes fa- DIVINA do amor ao )I

tos: a) fazer propaganda ximo não- é n maior ('\l'

de guerra, de processos vlo- tôdas as lei�?

lentos para subverter a or- RespeitoS2mentt>.
dern politica e social, ou

propaganda qUe se propo- .Machado

�ar4<J;iiJ.u.i II'; r

mundo esta como

sem o en.endi;l\ultc

os povos, um pais olh '1

o otl�ro COm()oool.1n1 prm' ,vrl

inimigo, sem o reSJ){'ltn I

autoüridades cal1stituicl' � t'

('ue cadn vez III.Ü" nlls

af·ast."ll'oS df CRrST()

Cristo advertiu o flue

d�anca !!,annar o lln.!H.l ,,,

perdemos ns noss,{

Nós nào levarelilOS ("1I111\1

bn��g-d.ll para o UH!t,1

mundo _ a verdadcim vi

da _ a vidn da alma

bens terrenos e sim o (lU,

de bom ou de m<iU fiz{,l1\'

na terra. Cristo nos dir;'l'

morri pOl' ti na cruz l' ti

o qUe fizeste por mim.
Amastes o teu próximo

aepresel1l'à�ntes
Organização de Transportes Rsdcviórios, ( ,

$.éde no Rio de Janeiro - EG., interessada em o

pliar o suo linho de operações até Sonto Cotari'
desejo entrar em contacto com pessoa física ou

���c�� P�s��d��uD�e�;t�en:�i�t;_s�o�e::���;�JaiS �.�
do-se absoluto siqilo. Cortas detalhados paro "Tro

portt"s" _ Caixa Postal N° 1497 - Rio d ) '."
(O GB.

Viajante �ara Ruhmel1t�
Grande Firmo preciso de um para todo o f"t

do de. Sto. Catorino, poro trobolhor co� ex·:

dade, e, que tenho conhecimento do romo e d'
(1lIGsio. Pago-se ajudo de custos e ótirnn COIIlI',

Exioem-�e referencias e CfHte:�C! da Trobo!1
"

nresentor-se com do(umeniocõo em ord· I

Paulo::] A @.a _3..J1,!i,«,....����-t'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'f''''7;:''''''_-''''''F�:rà,:,.....�_:·-'\'·...;'��...;�...;:'?..:'$-'��...;:�..::'f�.:,:�F.:..,;:j..:!'-!.i:él1.'m�ll�"tfi:'·'i<l,,!:!.,A:;::�li:,�,:!:····ii.:'/ÍJEtt���@�,�. ":
re�iãaos ao'

"

PUMlOS DERIVADOS DO
1.- PltaMlO COl\t APRO.
XlMAQAO DE CIt$ 1.000,00

116.637 - Murilo Punde-,
ek1 - R. Henrique Lage _

enciuma.
117.637 - Walter Krl

wald - Vila Itopava_
Blumenau,

118.6:::7 - Maria. A. Ca
margo - R. Lauro Muller
- Lajes.

119.637 - Agnplto Ra
mos de Souza - Antonio
Lobo. 14 - Florianópolis.

120.637 - Cora Yolanda
OlheI - São Miguel D'Oes
te.

121.637 - João Agripino
Lopes - Laguna.

122.637 - Isaullno Roux
- R. Padre Lucas _ Brus
que.

123.637 - Amélia Lacer
da - R. Bocaluva, 65 _

Florianópolis.
124.617 - cassio Roberto

Althoff - Joaçaba.
125.637 - Ildefonso Jac

ques - Warnow - IndalaL
126.f37 - Abelardo <la

costa Arantes - 'rtjucas.
'127.637 - Frederico Fe

ner - Alda Alves, 135 _

S. t.troões - Florianópolis.
128.637 - Nery Cartides

Oor-- �s - R. Matadouro
- Itajai. '�

129. I - ElIzeu Antônio
Piai -- São José.

130.fl37 - l!:lzlde Scos -

R. ae-êc do Rio Branco _

Rio do Sul.
131.637 - Antonieta To

meere da Silva - Capol:!l
ras - Florianópolis.

132.637 - Custódio Fran
cisco "Medeiros - R. Expe
dicionário - Tubarão.

133.637 - Edgar R. Her
mam - R. José Maria da
Luz, 5n - Palhoça.

134.837 - Raymundo
Stauke - R. Dr. Amadeu
da Luz. 69 - Blumenau.

135.637 - Renato Arlno
de Souza - Cap. Euclides
Castro, 1667 - Florianópo
lis.

136.637 - Hugo Stopaz
zolll - - Slderópolts.

137.637 - Cecilia da lUZ
Costa __.. Saco Grande -

Florianópolis.
138.637 - Sebastião Pin

to - São João Batista.
139.637 - Jarlna de Cas

tro Gastão - R. Trajano,
39 - Florianópolis.

140.637 - Antonio Ostro
vskl -'- Canolnhas.

141.637 - OSlllar Celso e
Vahno- Antonio Koerlch -

Amrc'·..,a "'- São J.ose,
142.637 - José Vicente

FerIU des - R. -1'orto
União, 190 - Jolnvllle.

143.637 - Nilton Batls-
totti - R. JOlnville, s/n -

Tljucas.
144.637 - Ildefonso Age

lonl - R. B. do Rio Bran
co. s/n - Crlciuma.

145.637 - Rosenl Regis
- Rua Florianópolis, 337
- Ulumenau.

146.637 - Valmor Guer
reiros - ParLo Belo.
147.637 - Dep. Fernando

Vlega.<J - Assembléia Le
gislat va - Florianopolis.

1148.337
- Henry Paulo

Sperandio - Chapecó.
149.637 - João de Mou-

ra -:- Tangara. .

150.637 - Nadlr Cella
Venhorst - R. Cei. A. Ra
mos, s/n - Gaspar.

151.637 - Maria L. Pol
vas Oi Bernardi _ R. JuBa
Moura, 18 - Florianópolis.

1:;2.637 - Osmar Nunes
� R. ArlstlUnno Ramos.
S/II - Lajes.

153.637 - Sadl Ivo Pez-

-CENTRO -

CiDe UiJ JOSE
NE: 3636

MATINADA

x AlIen-em_

GOLPE TRAIÇOt:IItO
Censura até 5 anos

ati J Ih hti.
ma. maravilhosa de Walt D!sney

O A'RTICO SELVAGEM
Tecnicolor

Ci.flm
rn!,"'"E: ".4...'"

às 2 - 4 - 7 - 9 hs-.
Emlllllha Borba - Nadia Maria -

ranclsco Carloti - Trio Jrakllam

vmou IlAGUN('A
Censura. aLe 5 anos

zi - Râdio Clube Itajai __

Itajaí.
154.637 - Mauro Raizer

- R. Parando 248 - Blu
meneu.

155.637 - Altino de Oli
veira - R Dr. Ferreira Li
ma, 43 - Flor1anópol�.

156.637 - Aurides Orzi
- 'I'ímbé,

157.637 - Ambrosio Pc
trus - R. CeI. José Ca
bral, 159 - Tubarão.

158.637 - Orlando Ber
nadino da Silv.a - R. Do
mingos da Nova _ Jarn
guá do Sul. .

159.637 - Dulce Gil de
Assis - R. Cristovão Nu
nes Pires, 8 - Florianó
polis.

160.637 - Lurdes. Am
pessam - Campos Novos.

181.637 - Avelino Erico
Saeman - Taboão _ Rio
do Sul.

162.637 - Oscar RodIi
gues da Nova - Joaçaba.

163.637 - Alberto Doe
ring - Xaxim.

164.637 - Herta Cons
tancta Linhares - R. Te
reza Cristina, 312 - Es
treU:-o - Florianópolis.

165.637 - Alice Hering

Biu��n��� Paulo, 3332 -

166.637 - PREMIADO
COM CRS 1.000.000,00.

167.637 - Gerson Luiz
Zlem - São Lourenço

168.637 - Silvio :;>oncine
- R. Trajano, 33 _ Flo
rlanópolls.

169·637 - Valdemar To
nelH - R. CeI. Cabral a/ri
- Tubarão.

170.637 - Edemiro Zol
lettl - Agua Doce.

171.637 - João venanoío
do Nascimento - Av. Pro
conio Gomes, 1055 - Join
vllle.

172.637 - Ruth Hoepcke
da Silva - Av. Trompows
ki. 65 - FlorianópOlis.

173.637 - Desidério Mel
ler - R. Mal. Floriano Pei
xoto. s/n - Crieiuma.

174·637 - Olegarlo Me-
deiros - R. CeI. COllaço,
s/n - Tubarão.
175.637 - Educandário

N. S. de- Lourdes - R.
Azambuja, 1076 - BrusQue.

176.637 - Waldemar
Goulart - R. Casemir.o de
Abreu, .99 - Estreito_
Florlanopolis.

177.637 - Acloly - Si
Queira - Laguna.

178.637 -<- Morgeno da
Silva - R. Mal. Floriano
s/n - Indala·l.

179.637 - Luiza Inthurn
- R. Hercilio Luz, s/n _

Itajai.
180.637 - João Ezequiel

da Sllvelra - Gal. Nestor
Passos, 34 - Florianópolis.

181.637 - Edmundo Re
dlleh -' R. Nereú Ramos,
s/n - S. Bento do SuL

182.637 - Walter Belin-
zonl - Araranguá.

183.637 - Wnltrandt S.
Loechel - R. Natal, 49 -�

Blumenau.
184.637 - Francisco Pe

reira Neto - Av. Rio Bran
co, 58 - Florianópolis.

185.637 - Mario Cesar
Pereira -. R. CeI. Collaço.
200 - Tubarao.

186.637 - Maria Elena
Steln - Chapecó.

187.637 - Aureo Bof! __

R. CeI. Vldal Ramos, s/n _

Curitibanos.
188.637 - Alcides Jose

de Farias - R. Major Cos
ta, 136 - Florianópolis.

189.637 - O:;valdo Puc
ci - Campo Belo - Lajes.

190.637 - Severino .'.l.
blnotl - Concórdia.

191.637 - Marcolino Mar

tinha Felipe - Barra do
Trombudo - Rio do Sul.

192.637 - Ary Ounne _

Trindade - FlorJanopolis.
193.637 - Hilário Siehls

dorff - R. Jararaca'
Blumenau.
. 194.637 - Luiza R Bc
nelll - R. Marechal Deo
doro, 1573 - Tubarao.

195.637 - Afonso Oran
do - R. do Comércio -

Videira.
196.637 - Francisco de

Assis Santos _ R. Thiago
da Fonseca. s/n - Florla
nónoue

197.637 - Odovaldo Ma
chado - Chapecó.

198.637 - Oscar ROdri
gues da Nova - .Ioacaba.

199.637 - Dr. MarIo Jo
sé G. PeLrelli _ R. do Prín
erpe, 48:.! - Joinville.
200.637 - I!:dio Pires -

R. Jose Mendes s/n - Flo
rianópolis.
201.637 - Arcangelo Ma

nique l3arreto - R. Pedro
Baldoc - crtctuma.
202.637 _ Maria Butzke

_ R. Hermann Hertng e/n
- Blumenau.

203.637 _ Clara Waltrich
- R. 13 de Mala, 22-
Itajaí.
204.637 - Jairo Silva -

R. Major Costa, 130 -

Florianópolis.
205.637 - Pedro Paulo

Krechlnskl - Cl\n("l'n"'��
206.637 - João Sant'ana

de Souza - São s'ranctscc
207.637 - Frei Marcelo

de Prata - R. Prol. Bar
reto _ Imarul.
208.637 - Mareio Pavam

_ R. 1" .f"".,.", ....amara.
s/n - Florianópolis.
209.637 - José Machaclo

-- Aguas Negras - Itupo-
.anga.

_

210.637 - Jovellno Jono
Pires - R. Laura Muller
Tubarão.
211.637 - Osvaldo Ga

dott! - Rodela.
212.637 - Dr. GiTherLo

Guerreiro da Fonseca -o

R. Felipe Schmldt. 99 -

Florianópolis.
213.637 - Alcides Dam

bras - CaplnzaI.
214.637,'.- Frederico

Guenter - Gua·amlrun.
215.637 - Edemar Gazcla

- Joaçaba.
216.637 - Darci Zanl ......

;ior?a�óp�\t!�ncourt, 43 .-

PREl\1I0S DERIVADOS
DOS QUARTOS PRtl\TIOS
DE CR$ 20.000,00, NO VA-

LOR I>I� CUS 2.000,00
N." 191.376

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Dlplúmaa... Pel!!. Faculdad.
Nof!4'l1?al de Medicina ao

l.miversidad.! do 8'"tat'J
.,-:.x il.terôlO por concursn dA
M"atemldade-E;sCJla. (S·�rv!o
';0 \lI) prol. ur:tavlO no

ungut:5 LIma J. I!;."t Int"rnu
ou .::.erVlçO Cle Clrurgul, UU

'::I'spltall.A.PE.T.C. 40 KIU
ne JRnelro. Mé!tlco do l:1o�'

pl"tal oe Ca-:ldade e OI

Matern.idade Dr. Carlos
(.�orl""'.

PARTOS - OPERAÇOI'!;S
UOENÇAS uE .JENHORAS
- FA.RTO ,)l,'/;j D6'l pela
mete::o 'PstcOo))rofaaUco

C'lDI>UJt(.I!'lU: Rua Joãt' Ptn·
+(' I •. lO - d..:.s 16,W 6A
:�.O(l hora.s. A"e'1dc ,"Oll>
horas Jl'arCB.�as. TeldoI;fi
30?5 - Resld5ncia: Rua
Genf':raJ Blttenr:c:lrt n. 101

------

cartazes �o dia
--BAilJBDS-

Rex Allen - em _

GOLPE TRAIÇOElltO
CemiUra a t e 5 anos

as ;; - 71ft hs.
A maravilha de Walt Dlsncy

O A'R'fICO SELVAGEI\I

f.iDe GLilBIA
FONE: 6252

às 2 111:;.

il.:-;4-7-9hs.

Tecnicolor:
Censura atê 5 'anos

tine IMPtBIO

Rommy Schmlder f.'m
K ;\ T I A

Censura a t. e 5 anos

as 21,2 IH;.

EastmanCoior

(f.STREITOJ Fone 6252

Rcx Aliem - ('lll _

GOLPE TRl\lçmmW
Censura ale 5 ano:.

às 5'h --8 Il.';.

Romy Schneidcl' - Gurd Jurgens em:

KAT(,\
A tllaravilha de wan DlsllCY

Cine RAJA IS. José)

220.328 - Olavo Schmldt
Neto - Vila Caixa Econó
mica, casa 3 - Estreito _

Flortan6polls.
220.428 - Dario M. Feijó

- R. Silva Jardim. 210 _

FIM!anópolls.
N." 629.t23 220.528 _ Aurélio certos

Renor _:_ R. Tiradentes, 10
628.723 - Ledo de Mau- _ Florianópolis.

jo - H. Senador Richard, 220,628 _ BrauHo SIl-
28 - Tubarão vetra -,- R. Laura Caminha

628.823 - Waldir João Meira. 4 _ Fll)rlanópolis.
S:lvcno - R. Santos Du- 220.728 _ Donato José

m��g}2:/� NiC��ar;.o·paz Nunes - ltacorobi - Flo- jJ ,�--... �'" � ""I� r- .. "., T t-ua. Carmem Lu ,
_ Passo do Gado _ Tu- rl�ia���s, _ PREMIADO' cia Carneiro, cena /�� •ce;;;023 _ zrtco Bastiani C��� 9��_20ÃO��é��' Aguiar : RECEBI cartão de Boas Festas. •
= :;tr;l��e� ;l�:;!���o��s� Flo��n��Yl�� Ramos, 28 - , ��;;r:o;;�:�rp�;I'i��: �: !���'a:;r��A

•
br:�9'�.:_3 554 � �:t�e�� � 221.028 - Dr. Raulf Kl�· • Ilustra nossa Collma, o brot:�h�l E.lia.no. mentes pela gentileza e retribuo as m •Fpclls. ' �Il����;;l:" Getulio vargas. !�����a �a��:,��:' d�a.c�����a"�aj;�:.�n�� mas.

_/�/_' _C��!2��$ 2ô.OO��:MIADO Rl�2��:a��fJi�i;al���y .--. Cuntíba. \ O VETERANO Clube 12 de Agosto ....Ki���!��r .: R.�i��é��r�� Ch�;i�;� = ��Ic;ere�r��=, . QUINTA-FEIR�-�;-:'eaJ!zado no Ti- �:��'ecerâ aos associados, hoje o Revell-.
�:�i�O d� �:��a���1f� Es- mos - Iblrama. • jucas T. C., o Baile de fim de ano, com

_/_/_ 11
629.423 - Gitudifario m��1.S28 r�am��ia Meny- • uma or�uestra de Curitiba. Na. movlmen- AS DEZ MAIS Elegantes de Blume-,Kirchener - R. Jose Can-

�1l�b���.Getul1o Varg!lS. �:daTi�:��S,:o� :����\��aa �:��!a :o��::. nau, da lista do cronista Nargel de Mello.f���od� �:��ial��golis. Es-

• A Rainha do Clube, srta. Alaor Carvalho, �::r�S�e��:I��i�h��r�e:�i�em:�I���r��� II629.523 - Glldonarlo . N o 059 669 .

b
.

d f ,.Klrchener - R. José Cãn-
.

. .

.• .�:r��'l. ;��l"�:p�:_��aV:h:S�a:��a ��d�r� Conrad, Gloria Olinger, GrHel Karsten.
\�:�� d:_ s�Joa;ia�gpolis. Es- CuO���6� Alto B%����l1� • O Colunista indicou no' decorrer do Baile ��:n�:::est�. Therezinha Nobrega e srta.,M:;�i�3� keal�drge J��� BJJ!uaçU. r: a moça escolhida .. O Dr. NUton �::n.lnger, _/_/_ •95 _ Estreito _ Floriano-

059.269 - Paulo Vieira
t medico e Prefeito daquele Munlclplo, a- No QuerênCia Palace, .o Colunista pa-

polis.
da Ro.sa - L. BenJ�m�n.� companharâ a bonita moça Que represen- lestrou com o Comandante do RB "Tri-'629.723 - José de Sá _ ;�I��tant. s/n - Florlano- � tarâ Tljucas, na festa final Que .será tão" _ Capitão de Corveta Augusto Fleuss,R. dos Navegantes, 443 . 059.369 _ Capelo Fran- " dia dez de fEvereiro nesta

.

capital. Fui Calvet que foi assistente do 5 o O Na IEstreito - Florianópolis. j�c da Ro R' RU "h d d Município Agradeço a gen- no Co�,ando do AI-;"an'- ca:los 'da Svlal_1f�aila, 26 _saF�-;;-r1anÓPOIl� ... ti�:�: :0 :refeito Dr. Nilton Ollnger. um
...... "" •

N.o 220.039 059.469 _ Jono Eduarda. d ais elegantes de Santa Catarina.
velra Carneiro. Esteve presente tambem o.

�o�z F�r��ó::l��POWSki,.
os m

�/_/_.
Capitão Tenen���;�ReiS de Oliveira.

_ O�:��t�,�:l����l:ri�:' • deStlZ ��:e�����:���:':;.:�� C����ll:i�d� Hoje, no Clube "14 de Junho" de La-.
17 -'- ,Florlanópo!,ls. • Revistas __ rua Felipe SdlmidL\ 37. c .na i�!tC�:���:; �i�Va:le r���c���t�:�n:sL�:'c��'�:$ 2o.000:0��MIADO • d� Sr. Bcckel�, P1"U;a �5 .-- ,0 pl'l!nc�r� ra T. C" naquela fe�\.a de Gnla. •
d[l��9Õ7� Av.M��:ro ��: • �=���:Si��â��O�O��nJCSI��h!�n�uM;��� �/-f� . ti
mos 4- - Florianópolis "da' 'socíedade de Lajes Rio do Sul Tuba- 'um N.�an'did'"'BleandqeueBt,""nSqoued· 'a a2'30ndte"eJ'a'�_ oi059.869 - Iracy Mauricio'" rãu Criciuma, La'!;w��, Imbltuba: Cam-' ."

1:a,M;::r,:_-FI!�I��Ó;OIr:a- • boriu, Canoinhas, Joinville Floria�ópolis
nelro em Comemoração a BODAS DE'

059.1169 _ Rodolfo Dlem' e outros mais estão acontecendo. Nao fez �r�a�T�o��h!��P��i:�a�e�e;:��a�!n:�=.Flo�ân1:��ãO Plres( 6 -

• ����� d:er;:;:,� para o lançamento,
vltes estão sendo distribuidos para os,

606.069 - João .Anton!o. ' _/_/_ casais "Top-Set" da sociedade catarinen-.�::d�SOcric�n%�nrlque La-

II .: O SR. Aderbal Rosa, assumiu c�m- �·CI:;;�:d:c�����::��. foi 'marcado na.
sa6�.. ��� Ped;�ã�e�oeS:et� • :o���:'o,C:�i�a��a�:�:�:aL:C:�d:�:���� _/_/_ •
Crlcluma. , governador Jorge Lacerda. Aconteceu dia Orl!:"a�lz�!:��: �l��::�' fO!d����:��o�'
D��E:g�D'h�R������s:' 28 'p.p. - NOivado./_/__:_ nada pelos profissionais: Composição no.
DE'CR8 100.000,00 NO VA_ • DE SAO PAULO, recebi convite para jornal "O ESTADO" com os linotipistas.

LO�. �� '���2:2000.o0 .: ���a�I���o :I:e�:t:. !:I�:a�:;��t�� ���� ;.�V���i���'I�����I����!p7e�=.
3�0.:i82 _ Ermelinda C. III ximo sá�ado na Igreja �. S. do Car�"o da sa na Impressora "Modelo" de Orlvaldo'

��:��';e��n�_Rjo��ill;a- ti ::��::c��� �: r���e�.ç�ou:'�:, ��;vldados �\;�':��o�,a�il�ag�t�n��uioIT�� Oliveira c.
341.282 - Odete Fortu- • _/_/_ FESTEJOU "nlver" anteontem o li-_

�ll�to_-Flo�ia:;:��irs.' Blum, • O 1..0 Vice-Pre.;idcnte do Lira T. C., notiplsta da "Casa" Gen�slo Suene. "Ra-,
342.282 _ Carlos Alves.

Sr. Antonio Apostolo Inforlllou Que a can- =��nt:�i::�!��ade" cumprlmenta-o pela.d03S4S��� = 5���gi�' AtIol- _t=�a.:.:..e�n:.a:��s.:ra pre-
_/_/_. ,

foCardoso - Plnheirlnho -- -

·-----_ ...-,!Il-- ....__ ... ' ....._l
- Criciuma.

_.

--

344.282 - RI",<\o S,h- PARTICIPArÃOlup - Lontras - Rio do "
S�45.282 _ PREMIADO

Carlt>s �Orih: VVQ, Ambrosina Colaço Machado

C��.2�� 1�.OO���v1glldu Diva Oeloiti Moritr
Leni - a/e do Centro de 1
Saude - Blumenau. � Participam aos seus parentes e pessoas de347.282 - Almlro Está-

. suas relações o contrato de casamento deCi034��8�1l� E;te����aif�� seus filhos _

der - Herval Velho _

Joaçaba.
349.282 _ Avelina Coe

lho - Alto Blguaçu - BI
guaçú.
350.282 - Frederico Ce

saro - Joaçaba.

190.876. - Ari Jalmar
Reích - Concórdia.

190.976 - Dr. Manoel
Machado - Concórdia.

191.076 � Vergllio Schel
ler - R. Atalanta - .ttu
poranga.
191.176 - vergílío Schl

ler _ R. Atalanta - Jtu
poranga.
191.276 � Teodoro wn,

ger - Ituporanga. -

191.376 - PREMIADO
COM CR$ 20.000,00.

191.476 - Erondlna Lo
sus _. R. Rio Branco -

RlO do Sul.
191.576 - Sofia Longem,

- Bairro Canoas - Rio
do Sul.

191.676 - Artur Dinner
- R. Aurora _ Rio do Sul.

_ 191.776' - Reinaldo Zei
fler - Lontras - Rio do
Sul. '

191.876 - Sira Thissen
Fritzke - R. Bulcão Via
na - Rio do Sul.

"

219.539 - Valmor Plana
- R. do Comércio _ X:l
xlm
219.63D·- Valmor Plalla

- R. do Comércio -'- Xa
xim
219.739 - Angelo Teston

- Av. Progres.�o _ Xaxim.
219.839 - Angelo Testol1

- Av. Progresso ....;_ Xaxlm.
219.939 - Angelo Teston

L O TE S
V);NDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM .TU
Rns.
TRATAR, RUA FELIPE

SCHMIDT 21 _ 1.0 Andar

S1fiOROSOl
sO CHE ZITO

Dr, Hélio Freitas
Medico da Malerni
rlarlp. Carmela Dulra
DvENÇA� DE I5ENHORi'S
PARTOS - CIR"io:"ROIA

CL/NICA GERAi,
Onda.s curtcu _

F:letro-coagulaç40
Consultório: _ Rua VlctOl
Mçireleii, 7.4 - Ô<\S 4 às 6 hs
Residência _ Rua Santos
Saraiva, 470 -; Estreito
I�n,..�: _ 23-22 e 63-67
.W'_ ........__ •

Dr. Hé:io ?eixolo
Advogado

Rp!11êncla - Alame-1lJ
"'rt ....lt" Kondp.r, 27 _ Cabul
P(l"�al. 406 teIplvne 24'<l2.
ro°'lr:rltnrio _ RIJa fPeupi
S:-h..,ldt. ::1'1 _. 1 o ..ndu _

Rl'lll'1 •

D,� tVA II. $.
BJCHLFII
�-ellICA

('LINICA DF: CR/4.NCA8
E CRlANOAS

I\.t ...nde diáriamente:
Das 14.00 às 18.00 horas
;:::onsultôl-;::::-' Rua CeI.
pda:ro Demoro, 1553 .

- !l:Eitreito 0-

�.O 220.828

If
�.

4:
-_ .

Elaine Wolter Garota Radar de Tijucas - Lançado o •
Número Inaugural da Revista Radar •

sente hoje 110 "Revelllon" do Lira T. C.. •
em virtude do falecimento do pai da •
referida artista. ,

O corunísta d''';:�dOS os reitores. �
um feliz 11162. •

O QUER�NCI:/�alaee, pronto para O •
aevemon de hoje. Ul!l "snow' surpresa '.
acontecerá.

_/_/_ •
A REVISTA '"RADAR", lança a sua ,

primeira promoção: Os Treze Brotinhos •
���!��t� ��:a :ae�:ç�:�r�:d�uer;��:; ,
Bandeira Maia, Joyce Ramos, Maria Te- •
�::� !��:��z�:,a��: �ea��:n��:�o���� �,
Elb:abeth Duarte Silva, Marlsa Mossl- •
l::n;�r����,a ��I���' :��ann:e�iS��P�yM��� •
cão Honrosa: conceícãc Maria Mussi •

Lindissimo short em

NO :>ROORAMA
AS JOVENS DE AMA

Censura atê 5 anos

às3:1A-7-9hs.
teve R",�ves - Chrlst1nc Kauffenll _ em

OS U''(''Tl1l10S DIAS UE POl\1rt:'IA
SupertotalScope - EastmanColor
Censura atê 14 anos

Sônia Mario. e. Abdy

N.O 293.378

• IOI.A MAlI PEftftna DO MAlIL

Ur. Canadio do

Amaral e Silva
AJlVOGADO

Florianóoolis - Pôrto Alegre
24/12/19(;1

288.378 _ Dario Gued�'s Ma�Ml"al>O aposentado.
-

2;9��;1l� Wilson !\deia- l:,sc��v�:;�a�: �:���l1hanl - 14 de Julho, 351 -- Ma lnl10 2 tO

C��:;��s :: cr�O:ilU����t 'e�'flUln; J;Oa�i���\
J,;b�;.��u,o MuU". sln - "'Di.itOLDEMAB (I.
_2�:3��in-;;ld�0�a�as/�I� DEMENEZESJaragué. 40 Sul.
292.378 _ Natalino Orsi � JI'mado pela Escol.. d�

�c3��3bt 100.��:0�lIADO �:e��::�r: ���I�;�:I"�: �� Iccim�n��(Jd;�e�a��,:o,O�i���G'Br)1���l�:��€:��V�i;�·.
294.378 _ AntOnio Ciledit

Hospital da Cambõa - Da V,?"·. í,(""r '1tcrmédio dêste Jorno! oglaclecer ':l espon�Filho - Campos Novos. �later.1idade Clara ,Bas� tonea colaboraçõo, prestado por todos os amigos da295.378 - QulnLlIlano b<Lum - Da Mat.erIlitlade fllnHita. r.,�s momentos dolorososRaupp - R. Nereu Ramos, Mãe Pobre O t· des/�06-:ã7:0�b��bl Mello :._ Es�ecíal;dade: DOENÇAS JE' (f::./asslm, agro ce os inúmeras manifestações
R. 7 de Betembl'o, 1335 __

I,E I:iI!:NHORAS ...! PARTe. ------.0.-.\0 __ '_0 o_,�_, -.
_

Bli;�.��:U� Orlando An- "-c������lA'Matemldade MATEMA'TICA GINASIAL E CURSO DE<lmde AlnorJm - R. Afon':' CID t

Ã;�O;���J��o - Estreito ._- ����ne aura, pela ADMISS AO GINA'SJO
20tf.37U - Suely M. P. Ju- Trotar com Silve}'io de Souso, dos 8' as ! ICoulertln - Chl.lPCC_j; 2235. ros, 9 ruo B�rito Gonça!ves, !8 ��Fíorianópol"is.

.(": �.
\',:,

Venôe-�e o caso sita Q ruo Es+;ves Junior, 183.
(.çmp'Jsta por quatorze pecas c �nl(l O!ea (er

ritcriú! d(� ! .'1CJ r."'Iet(c..s, com sOida peJ.J (u;] Almiran
te L(JI1l{('C>

T ((J";';1r to J ua r:�lipe Schmidt; n" 2 Altos do Coso
dos FruIC.s.. Facilita_se Q pagament.:-.

-AGRIÕECiMENTO
- ... _-- _._--

Cl:4e IUXY
F:ONE: 843&

- 811::;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E
RELATÓRIO D A DIRETORIA

I.•

SENHORES ACIONISTAS.
Em CUMPRIMENTO

ÇO GERAL E A DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE

SIM, COLOCAMO-NOS AO INTEIRO DISPOR DOS

,

-O DE SUBMETER À APRECIAÇÃO E ,UBSEQUENTE DELIBERAÇÃO DE v». Ss. O BALAN-
ÀS DISPOSIÇOES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, TE�OS to��Iti;�ÇF�SCAL RELATIVOS AO EXERCICIO EN CERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1 961. OUTROS
I.UCROS E PERDAS. BEM COMO O PARECER

FOR MAÇOES OU ESCLÁRECIMENTOS QUE POR VENTU RA JULGAREM NECESSÁRIOS,
'SENHORES ACIONISTAS PARA QUAISQUER IN

TANGARÁ, 31 DE OUTUBRO DE 1.961.
A DIRE TORIA

A T I V O
IMOBILIZADO

lmcvoís
Maquinismo
Veiculas

EquiJ:fomentos
Benfeitorios
Moveis e Utensílios

DISPONIVEL
Caixas
Bcncos

REALIZÁVEL
A Curto Prazo

Almoxarifado
Existências
Compradores
Devedores e Credores

A Longo Praxo
Depósitos Compulsórios
Adicionais Imposto Rendo
Petrobrás - Lei 2.004

Investimentos Noutras Sociedades

PENDENTES

Impostos e Taxas

COMPENSAÇÁO
Ações Caucionadas
Apólices de Seguros
Represenrcntes. c/Cobrcnçc
Banco c/Cobrança
Bancos c/Desconto

TOTAL DO ATIVO

DÉBITO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorórios, ordenados, Contribuições
Sociais e outros
Autos e Jeeps

IMPOSTOS
Irnpcstode Renda e outros

DlSPESAS FINANCEIRAS
Juros Comissões e outros

. VARIAÇOES,PATRIMONIAIS
Custo dos Bens Vendidos

PROVISOES
Fundo o/Devedores Duvidosos

DISTRIBUIÇÁO DO SALDO
Fundo de Reservo Lego!
Fundo p/Aumento de Capital
A Disposição da Assembléia

SOMAS

DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ-GINASIAL

AULAS PARA·CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA'
_ Baseado nos moi, mordenOl praceaao. peda-

gógicos. \

_ Equipado com máquina. nova••
Diriqido pelo:
PROF. VICTOR FERREIR4 D" SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO$
Foc:a suo inscricõo a Rua Dr. Fulvio Aduccl,

ont;CllCI 24 de Maio, 748 - 16 anelar.
ESTREITO FlorianÓpoli.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM

3.461.773,90
3.690.097,20
5.466.430,30
2.432.357,20
377.051,60
633.070,00

1.909.494,90
3.297.557,30

42.697.330,70
6 .•6B8.883,90

72.422,90

189.265,00
5.200.00

277.500,00

500.000,00
4.560.000,00

10.154,00
40.762,00

5.307.IB7,20

.396.133,10
732.697,70

.231.011,90

839.831,40

900.000,00

389.818,BO
1.559.275,10
5. B38. 277,20

16.060.7BO,20

.

5.207.052,20

49.458.637,50

471.965,00

69. B63,40

10.418.103,20
�--

81.686.401,50

31 DE OUTUBRO DE 1.961
PASSIVO

NÃO EXIGIVEL

Capital
Provisões

Fundo p/Deprecicções
Fundo o/Devedores Duvidosos

Fundo d� Reservas

Legal
Paro aumenta de Capital

EXIGIVEL
A Curto Prazo

Títulos Descontados
Contos Q Pagar
Representantes
Credores e Devedores
Fornecedores

A Longo Prazo
Aciontstcs

COMPENSAÇÃO

Cauçõo do Diretoria
Seguros Ccntrorcdos
Titulas em Cobrança
Titulas em Desconto

PENDENTE

Lucros e Perdas
A Disposição do Assembléia

TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
EM 31 DE OUTUBRO DE 1.961

CRÉDITO

RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS

5.099.674,10

668.000,00

7.7�7.371,10

13.555.045,20

TANGARA, 31 DE .oUTUBRO DE 1.961.
Yolentin Angelo Dal Pai Raphoel Dal Pai

.

Nelson Pizoni Delsi Do' Pai
Dtretcr-Presldente Díretor�Vice�Preside�t� Diretor�Superintendente Diretor-ComercialA�mar Frederico Molagurtti Delsi Dal Pai

Diretor-Industrial Tec. Contabilidade-Reg. CRC.-SC. n.v 1143
PARECER DO CON SELHO FISCAL

Os ABAIXO ASSINADOS, ME MBROS EFETIVOS DO CONSELHO Fl'SCAL DA MADE IREIRA DAL PAI S/A, TENDO 'PROCEDIDO AO DEVI DO. EXAME DO BALANÇO GERAL DEMONSTRAÇÃODA CONTA LUCROS 'E PERDAS E DEMAIS CONTAS 8EM COMO DE TODOS OS DOCUMENTOS E LIVROS DE ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DA EMPRE ZA, RELATIVOS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERR"_'OI EM :Jl DE OUTUBRO DE 1.961, DECLARAM TER EN CONTRADO TUDO EM PERFEITA 'ORDEM, PELO QUE SÃO DE PARECER QUE AS MENCIONADAS PEÇAS ESTÃO DE PLENO ACORDO COM OS REGISTROS DASOCIEDADE, DEVENDO, POIS SEREM APROVADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS SENHORES ACIONIS TAS. _

TANGARA, 18 DE DEZE MBRO DE 1. 961 .

.

Darcy Francisca Cosogrande Electivo Zanotto Julio Fuganti

--it,ffõR T A N T E ADQUIRA O MAIOR PRESENJ[ CANCER E DOENÇ-.A-SD-A-,PÉ-LE-------
"Curso Preparatório Continente" �;:��'o;��:e�:.::;�"o notol ENTÃO DR. JOSE' SCHWEIDSON

Um presente que nõo quebro, nôo desvclorlzc,
não estrago
Um presente Que c-do dia va!e mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente Que pode vir o ser o garantia do
seu futuro
- entrcdo apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriomente. na

Avenida do Jardim A.tlântico,
com o sr. Luiz Schweidson_

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
tíva, afim je ror"!rem iniciar o construeêe
As pessoas que podem obte, ernprésttrno do,
Autarquias ou Cojxa Econômico, terõo facili
dades de obter, mediante prévio combinação,
ercrrtereeete. o titudo de propriedade defini.

----

DR. SAImIEL--rONsF.CA
::IRURGI.lO-DENTISTA

Preparo de co"idades NJa oito .eldeWode.
BORDEN AIROTOR s. S. "'!fiTE

I<odioloolo Oel'ltÓrio
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FAClAL
Consult6rio: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

: o andor _ Fone 2225
;._,' "Exclusivamente com horas marcad••

,., :
.\��,,:, ''\

DI. LAURO DAURA
CI:nica Geral

'----M1I:DICO._ 1

I Bspecla11n em D.lOtéstla de Senhoras e vias orl- I
t M-tas. CUra l'&cH"'aJ das Infeccc:õet agudas e er6- I
I nlc:.s, do "'parêlhc. eent+c-urlnârtc em ambos 08' I
, �X08. DoMl98! tio aparêlho Dliestlvo e do atne- I
I ma l1e1'9OlD.

I Horárlo: das 10 \111,30 boree e das 14.30 t..5 1'7.01)

I horas. - Cot18ultórlo: Rua Saldanha Marinho, 2

I 1.0 and9':'. resq. da Rua·toAo Plnkl) _ Fone: 3246

I RPsldêncla: llua Lacerda Couttn.ho. n.o 13. CCM-

1. cara do Espanha) - Fone: 3248.

I -

_-

Lucro Bruto dos Vendas

PARTICIPAÇÃO NOUTRAS SOCIEDADES

E!vigendos de Cqmpcnhíos

RENDAS DIVERSAS

Juras, Descontos e Recuperações

REVERSÃO FUNDO P. DEVEDORES DUVIDOSOS

SOMA

Assistente do Faculdade de Medicina e

Universidade de PManó
LlXAMENTOS DA PELE - DEPILAÇOES
CONSULTARA DURANTE O M�S DE JANEIRO

EM FLORI'ANÓPOLlS
Rua Trajano, 29 _ 1.° andar

--------.__.-------------------

(UNIU SANTA (ATUlHA
Ciinica Geral

nnpn.�i)� N�rJO�il5 F' Mp'i1tai< --

Angustía - Complexos - Ataques _ Manias
Problemático Afetiva e sexual.

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia
Insullnaterapla - Cardiozolorapla - aonoterapíae
Psicoterapia.

..

Direção dos Paíquíâtras _,.

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 3'-53
----

ENDEREÇO
A ItATNHA DAS BICICL.TAS, fiea' na Rua:
Conselheiro Mafra n.6 154, de um lado a sua

eee�io de PEÇAS E A.CESMRIOS. e do outro a

scceâo 'de PINTURAS E CO�CERTOS. _,

•Telef0ge: 3137.
-.-_ .. ,.:' _._.__,_.�

� 4:J•
.... _} :��"J�!

47.000.000,00

5.661.348,60
668.000,00 53.329.348,60

598.900,00
.595.600,00 2.194.500,00

5 ��U��:�g \
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INVERTO RUSSO
Assim como o ciência é motiv_o de plan,ejamen-

t0S futebol l'ambélTl é meio ir,ce5sonfe de estudos

po;u
o

oquélcs que se dedicam à sua orien�q�Õ:O.
Embora o Brosil esfeja. Hl!>etto de _tdis e_studos,

em busca de passiveis ben'efidos e melhoria d.e Se,J

futebol improvisado, a Rússia e o Inglaterra. tento�
aprimorar a qualidade de seUs futebolistas. o base de

um novo sistema "descoberto" pelos russos.·.,�
A apl� çâo dêsse método GdnS"tsfe de uni Ra

diofone que permite 00 treinado!'", do- lod(!fde' fero,..
dor conselhos separados ao jogaãor. que comete er ..

ros.

Cada integrante do quadro e'stá munido dum

pequeno receptor no orelha.
Apesar dos pesartes, afirmam OS críticos qll€ as

sistiram cs partidos recentes dos russos por gror;,ados
sulomericanos que os soviéticos copiaram a. adapta
ram num aut�ntico popel·carbono, O modo e o estilo

d� jogar do Seleçõo de Ouro do Bros]l, nos jogos da

C'1pa do Mundo.
Os rnentor�s '\termelhos" ao que porece �st-u

daram mil,uciosomente o modo de atuar dos brosilei·
ros e nesses �uatro anos colocaram em protiro, aper·

feiçoando assim aquêles estudos, surtinw, Q.()I qwe
por.ece, veja�se as resultados cons"êg.Uidos f.rerite 0,0
Chile} Uruguai e Argentina - um res�l��ra-
vel.

.

Deduz·se.. I)ortanto, que O. rrMo, inventO. russo,
se é g�e foi apl ;Cada aos jogadores do seleção S""o�;ai
co, t2ve sua parcéla de contribuiçóo benéfica- &liad::J
às instruções colhidas dos jocoso em que. $"e. exillXt:óm
os brasileiros em ,�amados, da! Suécío� .

Fundiram-se assim o r1Ôvd ihYehto. � e 6S

conhecimentos revelados pelos craques. do B.n:rsil.
Todavia, os inglêses, que não mais. vivem de

glórias passados, copiaram o, r.....GJtldionório. sistema
soviético, tentando, com isso, orientar melhor o seu

selecioncdo que estafó no Chile, prlílCWaMO umo. co-

Iccar.ão digno com o seu "passado". .

�ste aparê)ho se opresent'tt cort(D.o o m:ais recen

te descoberto técniCO no futebcil ewopett...
Com resultados positivos OU não, OI fdt(). � que os

inC'i':';.e� ccr::icm dos russos, O seu' "it'IVento" e de
se]ol")"1, fir!T'emente, vir 00 Chile com' OJ&�sitoJPni . .l
co de o"ebal'ar do B1'Osd o i'ítulo ronsoç�r(, ."

Só assim, pel,sam os inglêsesj COI'I,.irdo for
mar no bloco dianteiro dos que dominam e fàKinom
o mundo com o seu futebol.

MAURY 1IjOIIGlS,
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cher-ty, e ainda do famoso

preparador inglês Holland,
professor de box que orlen

la. os mais destacados lu
tadores do Imperio brltà
nico. Holland vem com o

proposíto de ajudar o in

victo profissional em sua

preparação técnica espe
rando, com sua reconhecida
experiência, poder crere
cer-Ihe -v-na assistência eet
ciente. Quanto a arrecada-

Após derrotar 31 ono- dia 18 de janeiro; rrente ao ques do Parque Peniche, cal' o cetra em jogo, não ensaios, logicamente bem multa de 5 mil doieres,
nentes pelo processo mnts irlandês JOhn,C:aJ.dwel, es- local adequado para a, prk- parece ser problema, pois mais apurados agora, em conforme estipula uma

rápido, Eder JOlrC, o meta murradrrr' Cl\1"e
__

d6tétn "uma troe desta modalidade de 25 dias antes do sensacío- rt'lzão da determlriáçã'o pa- clausula do contrato. Por

perfeito csrmn-radcr brn- facção do título mundial treinamento. O peso do nu! choque, o filho> de' A- m 15 -asaaltos no pitado outro lado, seu oponente
suetro de todos os tempos, dos ga10s. A pal1lr de ama- $der, assunto focalizado, rtstídes passa apenas. 1 combate; fará com que não encontra ôürculcadea
prepara-se com eutdade nhã o '·Galo- de- õurc'' ínt- da mesma forma que em quilo e meio do limite "teto, Eder �e apresente na. pe- nesta questão. p.,oJs é um

pnra o ma: Importante cta a "opetà:çã"il" '�Cl"ildwel. outras oportunidades, nos excedente racn de sercex- sagem ancial dentro da ca- peso galo de_ ,flpenas 52,500
compromtssc de sua cerrei- passando areaUzã:r'Puxados dias que. antecedem seu traído. Com o prnprlo es- tegoria. galo,-evitando, oes- grns, abaixo portanto mais

_,_a,_"_"_,_"_d_a_,"_·_n,_p_,_6x_"n_,,_,_"f_oo_t_'n_"_"_,_.m_U""'"�d_"'_,b_O_,-__co_m_ba'::'�������IO- forço que irá dlspender nos ta, forma, _o_p_a_,,,,_n_,_,,,_o_d_O_ �=mUe:t;l�il�a�:w��h��:�

Campeo�at8 Catarinense de Futebotem números �aa���':�':��;:��::��o;��:
I .• fiz O'nndo Mnrttnellt ta irre�urar!dade� vencen- trote, face o sistema de segundo lugar o do-Mard Silvio do Olímpico, Tlão

Chegou ao seu final o do determinadas compro- .díaputas, ultrapassou a es lia Dias com 25. do cexres, vattcr elo Me-

campeonato Estadual de misses dentre d8i . capací- oectanve, propcrcíonando *** tropol e Anton;I:Ího do
Futebol de 1961, muito cm dade que a própria ,situa- /JS espetáculos excelentes Já os ataques do Amé- Marcilio Dias,
bera ainda falte uma par cêc lhes perni1tiluD, para arrecadações. rica e do Carlos Renaux E a desperd1çad,� "oí a co-

���� �;f�u����ad.r�:!ta:l{ :!�: ;:n::��;::'f���oUZ:: Ci:i���;: �7z:� ���Clê� !:::: �:�u:pem:a:os14�ar- �'�::�:r�$�rcaos:.��a d� �:=
mctras colocações. com que .ae ecresenteram. Campeonato Estadual de *** tropel, em .rotnvnie.

Apresentou o certame NQ- uuame- grupo apare- !961 em sua fase de turno A defesa do Marclllo foi "'*'"
dois Iide-es, Metropol e cem Olímpíeo e Carlos Re e returno, não foi uma a- a mais eficiente com 10 Maior contagem: Metro-
MarciJio Dias ambos com naux, êste úl�o a estra- tração. gols contra, Vlndd em se- pol 6 x Ollmplco O, em ie-
3 pontos perõtdca, sendo nha decepção. .

� atenções dos despor- gundo a do Metropol com go travado em Criciuma

que o Marr.ílio Dias mau- Técnlcamente ,,0 certame ttstas catarlnenses, domtn 11. pela terceira rodada do

t-vo a sua invcnclbilldade não decepctcncu, pois em go, estavam voltadas para >10*", returno.

Poderemos dividir o ecr que pese os rreeos espetá- os jogos que se desenrola- Enquanto isso a defesa Menor col\t�gem� Amé-
tnme em três grupos, já culos apresentados tivemos varri. acompanhando de do carros nenaux foi a rica O x Caxias O, no clás

que o bal.mço dos números partidas de. boa monta, perto os seus resurtaoos, que mais bolas deixou pas srco joínvuense realizado
nos possibilita assim pro- principalmente

,-
nas que que serviam ,Inclusive de sar com 29. na quinta rodada do tur-

cedermos. participaram MarciUo Dias comentários durante a s,,- **'" no.

No pnmetro. encontra- c Metropol. mana. Maior saldo de' ,tento.<:: GOLEIROS VAZADOS:
mos !.hrdlio DI3S c Me- O setor das .arbitragens Não foi .() certame urna Metropo! com 22 na ativo. O arqUt'iro menos va-

t�·Opt)l. m {'p"·ltl::. :1;; duns problemas que sempre deu longa ca.minhada. a exem- Maior deficit: Ca�log Rí zado foi Zé €arlos do Mar-

equlpr>� 0IlT' mr>lhor se)1- dores de cabe�l}, Çleste cer pIo dos an?; anterriorcs, naux com 15 no passivo cílio Dias com lO gols em

pre�enta·;tm dur::l.l1te todo tame fof a gra.ta surprê,sa, mas mesmo assim a jorna. "'** 10' partldR$, vindO em se·

o I,runsrurso da jornada, já que' mesmo que admltà da empreendida pelos parti ARTILHEIROS \gun··.) lugar Rubens do

l'ealiz:'ndo Un1:l ca.mpanha, mos erros cometidos pelos Cipantes toi das mais ar- A táboa dos goleadorel', Metropol com 9 tentos em

(lnr .�(' 11;'1.<1 ('llrfWl1 a 1;(')' apltadores o que é natural duas ,exigindo dI' tôda.s M em se:,!!, pIlincipals po.<;l.os 8 jogos.
j,'10(:,.;'IV,.I, ."oi \)cl(l llli:nos não foram ·registrados ca- equipes mÓl<lmo de ';arl"ill se apr('�enja fifi spguinte 'Já,o arqueiro mais vaza-

sos rutdosos. q\íe:' pUdessem elo de vonLadc () uf),llc�ao m:ll\riu' do foi Mosslmann do 03.1'-

ílmi<;o{.'1. oferecer grandes dissabores tõdas com or-: olhol'o fitos 1.n lugar: Ic1éslo dO Mar los Renaux que deixou pus-
t' Il I' '1:1 nual Na. parte. disciplinar 'po- na conq\lista. dp t.;ttlln, qM cílio' Dias com lJ tentos. sal' 29 bolas.

{" ''-Ir, hados (, (·011\0 r'rULo demos também deixar con afinal dcvp�ft flr.ar COIL ? o " : Nllsl) do Mf'trQ MOVIMENTO FINANCEI-
t'f ·sn. boa campanha lcrüo sll:\'nados votos de satlsfa- Matcilio Dias ou Metrol-,ot pol com 10 RO:

C:U� decidir o titulo f'ntl'!:· çào, pois dUrante t.odo_ o num prêmiO justo àquelas 3.° "
: Darci e Valdir O certame do Esk.d:J,

'11 certame apenas" 4 espul- que foram as que rl'un:_ do Metropoi c Petruskl d" concluidos turno e retu�nl)

I) .'J�"_, ndo grupo vamos sõt'S de campo se verifica ram os maiores méritos. C::.rlos Renaux com 8 apresenta o seguinte mo":-

Olo ' 'I' Amérh-a f' Ca- ram, provocandO em ape- A imprensa ,de um mo- 4.° Aquiles no menta em cifras:
•

) ,_ i. t l1bem roni. o me.<;- nas dois encontros cenaS do geral sem distinção ,m.'! Marcíl!.u com 6 Total do primeiro turn.:1:
mo m1l11(" o de pont.os p('r que não vamos 'l"ecorda.c. rece por 'palte daqueles 5.°.' Silvio do Dlim .. 1.249.691,001
c'do', (ju(' aprcsf'ntnran1 Ate'o setor financeiro, q�e no certame tiveram a pico com 6

Total do segundo turno:
uma campanha com altos que se apresentava intci- çao direta ou indireta, nu 6.°" Schâtz do Ca!'-

�- "!videncinndo ceI' nlmente .como. u!l1� catás- ma consideração especil;ll los Renaux cçm 4 l.,5;���0':�al do cert.ame:
.101:0 'iA U. ..__ --- empreendendo um traba- 7.°" Renê do Mar-

lho dos mais estafante� cilio, Lourival e Erasmo do
'Cr$ �.8471061,OO.

nas coberturas de todos 0iI Caxias ,Valdir e Risada do
O jógo 4!!J.:"e*�als rendeujogos pelo lnterlo� catari- qlímplco, todos com 3 ten

.,nense trazendo as vêzes t�s.
foi Me�roPQI e Marcílio

pre}uizos flnanceiror num ARTILHEIRO NF)JATl."(l'f\..�:f· rir:.a�::ae���ci�trabalho pelo desenvolvi A)lehd.S um gol contrá
menta do nosso futieb;ol, e toi c"OnsJgnarlo durante to

returno cóm.:b! 377.950,00.

�����r�.multos não é rc- .: 0TI�::t:ee!�s�':rea�= barlos Renáux e Oampi-
co. fó� o lÔ(fb que mehos

�Df!eu com: cr$ 16.220,00,
partida. venlJza:d"a em BruB
que na qUat:ta. rodada do
returno.

Teremo=.. a ,Jart;r de ja.�
Deito o· inicio da. de...isâ3
entre M"arcilio- DIas e Me
tropel, na série melhor de
três partidas, a fim de que
o titulo alcance o seu ver
dadeiro possuidor.
O campeonato, até aqui.

apresenta. o seguinte' .aba n
ço em nümero:

.

....

COLOCAÇAQ
1.0 lugar: Marcílio DIas

e Met:-op€ll com 3 pp.
2.°" América e Ca-

xias com. 12

notou no "match." cOll"l- o'

Olimpico em Ji)inville.
'*'

JUIZES; �UÉ APITARAM'
Osnl Marcolino Pedra. de:
JOlnville· J vezes

Após um ano de lutos, que muitos ocro'bcrcm
incessantemente (leio progresso do esporte em nossa

capital, outros nodo fizeram e clquns desesperados
abandonaram o teto. num rápido bolonço. pode-se
aquilatar o qua fizeram nossos clubes, já que LI -rubo
lho dos que dirigem os federações eSDort!V�<; de Scn
to Cctortno ou presidem os clubes, será jUlg�ldo pelo
público, qce não deixo de ser sempre '.1("11 crítico") poro
julgar com océrto os decisões ou atos de nossos diri

gentes. De sã consciênctc, podemos afirmar que, em

matéria de futebol, nossos clubes forom Mal, 0U .ne

lhor, nem si quer .opar-eceram no cenório esportiv0 do

Estado, e muitos fatôres cantribuiram cJecisiv:uneh
te poro isto,l apesar dos e,sforços do imorer,sa esp'Jiti
va, Que apre!õentou sugestões e tentou hzcr rJ!�10 Pelo
tut'ebol de. nosso cidade. Houve o boa vr..ntode, mos

faltou iniciafiva per porte dos responsóvei:; ,)ara me

lhorar nbSSn futeo.1. Impossível nõ .... é, pois os .equi
pes dó intel'ior r,� _provam isto; difícil e lr1bQlhosoi
além de de.spendiO$o, <;abemos ser, ma" 0S resu·tpdos
positivl'!S viero'm depOIS. Agora, neste tinal rl::! úno,
o Clube Atlético Cotorinense nos dá uma espcronço,
gostando,. con(ratonClo e sendo nolicia, muito embora
não tenho feito o que faz,em os clubes do inferior,
contratando atlétos de outros centros esportivo".

Os demais ciLd:>es talvez acordem :1gora e focam
pelo meTi!"',> o q\''2 • Atlético estó faz�ndo. pois O ano

Que eSfá--pr€stes a terminar, não apreser.tou nenhum
foto significativo de nossos cll,Jbes.

Teremos UM estádio quase que completarnen
te remodelado, o que já s� tornara uma necess:dade,
fY<'.Iito ery1qora se reconheço que muito dinl->eiro e es

ff;,rço foi oH dispendido.
Se não tivemos méritos· em futebol, dando aos

interiorancs o direito poro os disputas estaduais, tal
não aconféoou nÓs esportes amadores, �GiS bcilno
mo� nos Jogos Abertos de Santo Catarina, em va

Iei, basquete, atletismo.
O atletísmo cresceu bastante e paro o ano, a

lém de �Figueiflens. e Barriga Verde, outras equipes
comp-etirão,

Em futebol de :;alão tivemos boas portidas em

nossa c;.pitol e o Bocoiuvo manteve o titulo estadual,
com mérit.as. O título de basquete ficou. com o Doze
nos duas cat<egorias, e o Martinelli com inteiro JUs
tiça foi-.campeõo estadual de remo. No mais, foram
cumpridos os calendários dos outros federações com
muitas drgonizações, mas poucos resultados de vul
to poro nosso Copitg!.

Um fato merClce destaque. A ação decisivo, fir
me e corajoso do imprensa esportivo. Deram todos,
croni� J.,.;, reporteres e locutores, o melhor de seus (:s

forças, locomovendo-se paro os r:1ais distantes pcnt:JS
do Estado, afim de divulgClT 00 público os grandes 0-
contecimentcs do .sporte. Guorujó e Diário do Mo
hã igualaram-se nos esforços e lutos e cantribuiran�

>10*. decisi�om'�nte 'poro que principalmente- nós do C�pi-
Por clubes no que con- J ��Ie n;r��1 ���ss;:;;��a�e�o 7::����r.d�s ��t��:s e��s���

cerne as arrecadações oras õeram talT,l:Iém suo parcela de esforço e menti
Metropol venceu totaliza!""!.- veram o público 00 por dos acontecimentos. Os jarda Cl1$ 1.twí.091,00. nais do Capital mQlhororom suas póginas esportiv')�'Em segundo lugar o M�,r- aUm'.entorom o noticiário e nos apresentaram dia �cHio Dias com cr$ ... , dio, comentórios Meis e sugestões poro mai�r pro-1..175.990,00.' No terceiro gresso de nosso fut'ilbol. Por isso o ano que oro findo

po;to1 ve� O' Caxias c:om foi, sem dúvida, o ano do imprenso esportivo do Co�cr 9 5.870,00, em quarto o pital, que deu um grande posso, tornando-.se forte eAmérica com c� 697.270.00, eficiente, sem medir sacrifícios, para gl6ria de nosem quJntf1. Co Ohmpico com so esporte.
cr$ 6'141.270:00 e em sexto c
último fugn.r o Carlos Re
naux com cr$ 551.900,00.

**'"

•
Já por cidades- o pano_

rama. flnanl!eiro se apre
senta da seguinte forma:

1.0 lUgar - Jein.vl1)e, .:.cm
dois participantes: cr$
973.750;00
2.0 lUIlat: - Cricluma.:-

806.8�OO'
3.Q�·-rta,jai:

529.160,00
4.", logar _" Bhnn'en-au:

282,3:11,00
5.° htQ'kr - Drusque: cr$

214.92rfilfO,

Otávio Bolonlnl e ::óele
Tom", de Brusque e Crleiu
ma, respectivarr.cnte, com
4 António Cruz e Laudino
Silva. de Itajaí, Roberto
Paulo de Lima e Wilson
SUva de. Blumenau com 2
vezes.

Otacilio Ramos de Jaraguá
3.°" Olimpico com do Sul, ArgenârlO Virtuo�o

13 de Cricluma, Francisco
4.·" Carlos Renaux Bérti de rtajai, Orcy Souza

com' 15 pp. de BrusqUe e Francisco Ot-
"'*,� to Boehm de Blumenau,

Foram -disputados 29, lo- urna vez cada.
gos tendo sido assinalad.os "'*'"
�18 tentos, faltando n-pe- ,.EXPULSõES
nas o cotejo Carlos Renaux' A lista dos indisclpllna
e Caxias que foi transfe- dos não foi das maiores,
rido pa� janeiro de co- pois apenas 5 e�')ulsões de
mum acôrdo. '-- campo se verific�ram!·

**>10 Pereirlnha e Si!T'plicio,
Os 118 gols estão assim do Carlos Renaux. Nilton

d:lstribuidos: do América. e R!za.da do
:&etropoI - 33 Olímpico foram os penalt,.
Mntcillo Dlas - 25 zados,
Olimplco - 17
Caxias _ 15

'*'
A. rodada que mais ren-

deu foi a segunda do re

turno com cr$ 443.HO,OO,
enquanto "que a primeira
d(. returno com 2 jogos a

penas, !o1. a. que menos ren'

de"" com um total de <!r5

137.960,00.

PENALIDADUl MA'XIMAS
América e Carlos Renaux
-14

*** \

Aparece a&lllm o "&ta,que
do. MetropoL como o mais
PosItivo conslgnalldO 33
téntoBo étn 10 partidas, o

que. equ.\981er a médta de 3
tentM p'or jôgo vinõ"o

Dw:a.nte. o cértame foram
'consignadas 9- pena.Ud.ades
máximas,. sendo; q)le 8. fo
tam, cenvettldas., em tentos
e apenas uma.- d.espe.i:dit':
da,
As conver,t:iaas: �etruskl
do Carl� lteDau:t 2. 1'el�
xeirinha do Ca� Rtmaux.

. ,

.1.. '-.

cêo, é esperada uma rccel�
ta superior a 40 mnnões-dc
cruzeiros, o que virá conà
tttutr-se em recorde de

renda em espetacutos es
portivos no Brastt. atual

mente em poder do jogo
Vasco x Real Madrid. A

competição realmente pro
voca interesse em nossos

meios esportivos, pois é es

ta a primeira vez que se

disputa em São Paulo um

titulo mundtn l de box.

O Sanros cam

peão da Taça
Brilsil- 61
SANTOS, 2H IV. A.) -

Perante um grande pu.!.:llico,
foi realizada em Vila Bel

miro, a segunda partida
entre santos e Bahia, pela
"Tara Brasil" C eaquu

drào do Santos, após uma

grande cxrbicão -ncíocu'' o
Bahia por ãxr com 3 tentos

de PELE' e 2 de Coutinho.
Floris'aldo. de penalti, n

notou o único tCl'to do Ba

hia. Com e:;�c resullado, o

Santos conquistou o titulo
de campeão do Brasil ele

19131. A renda foi nl' él':::

2.167.700.00.

.--------
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Gentileza
Recebemos do Interna-

danai F. C. do Estreito,
amâvel convite para com

parecer no dia 31 em sua

sé'l:le provisória no Balucú
rio. a fim de participar dos
festejos de fim do ano. que
o alvi rubro ofer('('crá aos

seus associados (' convitla

des. Do progrnma ('OI1.<:;ta01

provas esportivas e jogos
entre os associados e ao

final será oferecido
coquitel aos presentes.

Campeonato
Varzeano
Prosseguiu, domingo, o

Campeonato Varzeano com

dois encontros. Pela manhã
Flamengo e Expresso em

pataram em um tento e ii.
. tarde o Internacional. vlce
�íder, abateu com relativa
facilidade ao Bola ele Fô�o
por 5:-:3. Restam poncos
encontros para o término
do primeiro. turno, quandO
então se conhecera os qua
tro clubes que disputarão o

turno final. Práticamente
já estão classif\cados: A
mérica. Internacional e

Saldanha da Gama e pen
J"�ndo de e1assh'jcar-se:
Flamcnl!o ("" Montl' Caste
lo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o De[JJU'lml1el\to Centrnl
de ccmuees (ID.C.@.), d�
con formidndn' com o artilW
11, Item 1 J..1" do regularnen
lo al>!'Ovndo nelo neereto
n. SF' ss OR 61j3fl2. ter
na públiC'o quO fal':á rean
zar no di:) zn-rvínto c no
.vei dI,; janairo do L"162, na

séde dÍ'flt(l Danrrnamonto,
il praça. L,11100 Mll!lr>r. n. 2;
(rnn� 34�(I( Cr.nuoI'Ti:nci:)..
T'ilb1il'n, nns condícõos se

«urntos:

OBJETO DA. cox
COHRli:lWI:A..
AQU�.-\{j)

11 m.�I:rlvnnil1ha, com 7

gnvctas. sentia a do centro

oom-Aeo)lnc:ura unn vnto.
dn mndqira do imbuiu. eu

vorn1�:ulh. nu cúr nn ttu-al.

l':unanllo 1.(10 x- 0180 ou

mais. VnhHldo Um Ql1unti
«ndo. I;
:!J m�rlv.nninho, emu 5.

:ntv.etas, >i('1Hlo a do «r-m.ro

('1)111 f('u:lwUIH'rt li1)O VIII!'.

A princesa $ophie, de 22 anos, fnho dos Reis do Grc
etc, noivou ínesoerodcmenra com Juan Carlos. de ?3
anos) pretendente 00 trono espanhol. Ela é bísaetc
do último Kciser alemão, Guttherme Scqoodc, e es

pera ....c-se o seu ocsomento com o prinG:ipi� hor.tet-o
da Noruégo, com o que! estava comprometido mos

que, contrariando o vontade paterno, ccscu.s., com

uma burguesa, casamento que causou enorme, c. bor
rectmenros O Coso Real Norueguêso. A ortnc aso 50-
phie, o pedido de suo mãe, fez .um curse de enfer
n 'agem. Com fste nci ....odo poderá chegar a �2r Rai
...,ho do ESDonho, jô que o caudilho Gr.r.erL;lissimo
Franco acabo de reconhecer como legal o monarquia
no E<;panho. Entretanto deverô esperar o seu 30.0 ani
versório, poro assumir o trono.

:::del Castro, o barbudo ditador do "Ilha de Açucor",
e�tó procurando o o;"izode dos donos rie C'Jsa: !'or:J

('(1�""a receito "sem gordura" prometeu um Dresent2

de 5 quilos de oçucor!

Dr. Hons Fischer, médica de um navio de De�:::c cha
mado "Meerkatxe" foi obrigado o ôper:'!r � bedo t-m

marinheiro atacado d� apendicite. A <)��er c;ào CE.
correu debaixo de- condi(i:c;2s verdadeiramente dramá
ticas. E' que o ossistlent'C desmaiou e el� mesmo 50·

i,eu fortes a,toques cardíacos. Verifico:';·5'=!, entõo,
que êle, o médico, tambér.n estav.o CO:'!'I uma inflofn.:J

ção no apêndice o paciente e O médico foram interna

dos os pressas no hos-pital do porto de Newcastle.

FOi muito cament� --;0V;;;-c� .) ca�o. Ja ;:'1:..:1_ e
Limosin que, poro salvar Francisco Ar(J;�("I.J.do...;;Jnso(j
perpétuo, escreveu 00 Mini6t�.o �a J:15, iço ua -r:lnc._a,
afirmando ter nTl()vas dO·.jr:lOcel1,,-,a dr) ""(,I"1';�nodo, .,n.,

podendo, entretanto, forn�ca-la: à Justiço, por te

rem sido confiados -pelei v.erdade,ro culondo, 110 r:on

fessionári(l. Uf'("I porto-voz do Votlcanc, Cls�.m se ex·

pressou: "O segreao socrom'emtoj, & it'1vi�lov'.:!l .�' nem
o Popa, em suo, alto otltoridode, D'1d,) Il'lle,-y,r f,ero
livrar-um confessor dt: seu estrito d�vcr de, g��r--lGr

• �}s(fL��t�C�������&--oq�i�,�;;ú.,����6���;C��
Jconfessor licença poro folar, mos,.n:'le!ÕfT",G,aSSlm, D

confessor pode decidir guardar sigilu, se !ulgo� que

os re�loções podem tor.nc r. odioso pare' outros .J sa

cramento. O vinculo é .tão absoluto que nõo oode ser

quebrado nem poro sol\(or' a v.ído d� Llm homem."

O arquiteto Jon.lnge H\Jvig, de Tro"lli, na NO'_'Je�o,
está camst'rL:indo uO:lG-igrejo cujos por'?d2'> �2(OO 'r)

teiromenfle de vidro. Os fiéis poderãGl, -':lssim, ,�!ar e

00 mes"'lo tempo olDrecian perfeitomenl'e ,) p::l�1 Jrerro

em torno do igreja!!!
.

O relógio da Municipolídtlde de Cop-enhaguen.._, �-0r'lS
truido por Jens Olsens, é urna obro ünicq no len"'ra

no mundo. Esteve durante 4 anos "em p�ovo" Pc's
sui 12 complicados conjuntes com moi., de I:) (I·tl

peças. Além do tempo marco 0'.( anurKio tam':lcm c

clípses do sol e da lua. A rodo m<ilis ligeil'o girou du
ronle ésse tempo 12 e meio milhões da vezes.

Um dos.cal;2leireiros mais elegantes dp. LonJ'es rece

beu de uma dos suas mais ricas clientes LImo l!"1.cum

béncia singular: Deveria pentear o couaa de uma

vaca de roço, que ia participar em uma e ,'csição a

grícola!

J.uizes de faat-ba!.l geralmente estõo acosh;mados o

ouvir todo espécie de desofôros e até ogres,.ões físi
cas. M.GlS, má sorte teve um juiz em $yG!ney �uanr!o
se retirou, terminado o primeiro temoo, ao vestimio

poro desconçor e ló encontrou o suo cor-:l''''-'e;lde,
f urioso, com uma corta em uma mõa e o ,;apato n.:r

outra. Troto ....o-se de urna cQr,tinho amoroso, de ore·

cedência suspeito, que elo ho .... io encontrado no l?ol.>o
do paI �tó do marido. Sem aguardar uma p;J55ível E.·X

plicaçõo d'<,;le, agrerliurO violentamente e de tal br·

mo, que houve necessidade de substituir O árbr-ito f-'�'
ro te,minor a partida. Azar!

o juiz sentenciado: "O s:mhor re.velou-se um pé"si
mo motorista. Fico proibido de dirigir durante 1�0is

anos". O réu: "Senhor juiz, mos dista. depende o mi

nha vida .. " O Juiz: "A nosso também."

Em Baoumoni', Texas, um moço e uma. moç) se

apresentaram em cortô�io, montados em fogosos ca

valos. Oueriam co.sor assim "montados". O j_wiz prCr>�
tificou-se o atendê-los mos, quando apresentarem
como testemunhas os próprios cavalos.. re�us0u-se,
alegando que os "(>odrinhos" não �stovam. er cC'ndi_

ções de assino' a o��n�r:: _:::Ige o leI!
l

--.&ílÃÕlOMmG
MANOEL tlTTlNCOURT pelo presente, externo seus

sinceros agradecimentos aos srs. dr. Holdef'l\O( Mene
zes, dr. Clôvis Dias de Limo, pelo t:resvêlo e carinho
com que I rotqttlm de suo axma. eSwôsQ· dono Cidolia
dos Anjos littencollrt, quando yítimo de perlin::lz

���:��o���obs����e���io�s�I���toot��jr�et���ir�dZs
Irmõs Romeno, FeHcio e demais enfermeiros do Hos
pital de C:oridode sempre solicitas, nunca) poupando

':' �rrf�do , paro a.f�.fJd.el' a- minorar a dor alheia.
._t.

tladt". 2:
:lr Müsn , pnrn múqruna

de CSl'r'('''CI', curn 2 ou m;d>l

gnvetns. do mndotrn ele

Imhuín. nnvormsadn na (.{)I'
nnt urnl, tamanho 0,90 x

fU!i 1111 mnis. Unidacll' üm

('t'I:llllldndfl 4;
·11 MI'!;õI, parn rcuntõo-.

d,' IIHHhth';( c11' illlllllia, (110-

vltt'nit.ncln nn 1',lI' U:II.UJ'aJ,
1;[0',11111" 1,UH x 1.00011 mui:;

Uoid!idl' UIlI Q_U(lt)jjclude I:
�,' MI';;n n« ('j,ntr-o, (lo'

Illa<!llil';1 rt« lmlnüu, r-nver-

, ni7.:lCI!1. 11:1 cor naturnr. ces

]lCdfll'3r Lamanho. rormu.
l'tr.I. Unid:tdf' Um quanu
dnde. I;

6) Mesa pona-teterone.
de madeira «c imbuia, cn

vernteada 113 CÕI' uatur.u.

respeeitillar tamanho. ror,

ma, etc.i. Unidade" Um

cuouucade. 1;
7) Armário. com porta

de vidro corrediça, de ma

cetra de imbuia. envemt
anda na cór natural, ta_

manho 1,50 '''_ 1.50 ou mn_i� .

Unidade Um Qu1tntidade. 5;
Rr C:J.dpira� de madeira

tI!' lml)uia. c-nvernizadtl na

('ôr tut.lI1'al. ('om a>lsento
e.�lofado. sendo uma dulns

IPl'ntúl'la. Unidmle Um

QuanUdadp. R;
!), Bandl';:l p:u':l papéi<;

de f'xpedj('rtle, de mad('ir-a
dc imbuia. en\'crnizada na.

côr natural. le:)f}ecificnr ta
IlHmho. forma, etc.) Uni
dade Um Quantidade 3:

101 Cesto para papéiS
usado.�, de madeil'n de im-

• l)\1i;�, envernizada nn eÔI'

nnlul·:!I. lespcriFiaar tama
nlm. rorma .('te). Unlda
(II' Um Qunntidade. 3;
11\ Cabide de pê, de im

l' Ih. eIH'emizada na côr
natural. fespecülcar tnnla
nho. forma ..ptc.i Unida
de Um Quantidade I:

121 Grupo de e:-;tofad(l,
em eO\ll'o, com' 2 poltrona,
e 1 .�offt, (C"Spéci11f'n:r llf'·

manl10. fonnrt, et.c.) T1J:l'�

(lacll' Um Quantidade 2';
13) Tapete de. no míni.

mo, 3,00 x 2,00. fespcClflcar
Lnmanllo, fOl'm!\.,-I't.c.) UoI,
(brle Um Q:tantidade 2:

t..J) MáqUina de escrev('!',
com 140 espacos, Upas pal
ca, teclado anatômico. que
T)l'rmit:1 acclerâçflo na lm

l)reSllllO ú retõmo Instan
táneo dos tipos, I"Olamentos

('llfér'leos, prtNJ. df'll!tsc- rá

pido do ('nn'o, tech destr-n
vadora de tipos, maTginü
dor visível, (' outras ino

v:v;ões, inclusive marca, a

especiflcal'. Unidade Um

Quan IIdacle 1:
15) Mâquina de eserever,

com 1:1.0 espaços, com a.�

característ.icas a('tma. Uhl·

dade Um Quantidade 2:
16) Enceradeira, elêtrlca.

('um 3 escova!':, ·cquil)nda.
(especificar tamanho, for

ma, 'marca, etc.) Unidade

Um Quantidade 1:
171 Cinzeiros comuns (es

pe('li('al' clammúnte, ta�

FUTEBOL
F'1I1t>tln! discute-se,

pOl'. m l'lu!IJidadf' ('om:
pl'ova�s". P!1I'IIS - C:{_
llI'11'1If' Or;r-'LOP --

t P.J\TNliA DAS BiCI

CLETAS _ Tejf>fone:

�t37 - RU:l. ';om("

Ihl'iro M!\fr!l. lâ4.

II

( A S. A
COMPR0 ou ALf1GO

L: MA:, FAVOR MA'RC:r\R
ENTREVISTA PELO 'l'E
IP.Jõ'ONJõ: N.o Mt?

americano.
Qu,ftntidnde 1;

H)-r Cllirflro.� para cure

stnnoa. tespecltícnr tama

nho, forma, marca) Unida
de- ns Quni:Jtidnd..e 1;
20) comenmies do aço

tnoxtdüvet. (e>ipecifknr la

munhn, forma, mercta,
etcr. untdade na Qmmtl-
.dnde r:

NO",-\: 0.<: materiais pedf
tios devem xcr clara e- snu

piamente cSJ)eci[l('.nd��, nos
termos dns IJl.�t,I'UC:Õfl.'I' cen
lid:l.� nó verso da. PRepOS
TA MODELO No. 001.

II 'ESTIPULAÇOES
os interessados deverão

apresentar os documentos

mencionados a seguir:
1) Proposta. (modelo a

provado pela Comissão
Jl�lgactora do Depar tnrncn
to centrar de compras. pu
bltendu . no Diurio Ortctat
do F,&tado de 26�12-6I, [L
venda, na Imprensa Oficial

do Estado)'; seladas ambas
as vias com crs . 12.00· de
sêlo Estadual e mais a Ta·
:xa de- Edu('acão de crS 10_00

pM Colha. em envelope fc
cilada c lacrado, contendo:
a) dC>iignnção do nome c

enderf:<;o da firmn propo-
nente; ._
b) especificação, a m.ai�

detalhada possível, in('llL·

sivc marC:l do material a

que se propõem fornecer:

cl pl"cçO unitário e glo
bal, com a explicação de

Que estão·ou não Incluidas
as despesas de impostos.
tDxas, fretes. carfl'l 0.<:, .�e

[{t\I'O>i, dr;
{Il condições e prazo de

en\,regn. do materiut, no

to(',al indicado. ou seja, 110

Juizo de Di.reito da Vara

da Jo�amília e _ Sucessões. {r.

Praça 15 de Novembro. n.

12, Onde será 'procedIdo o

exame para recebimenoo;
e I declaracão de conhe

cimento e ;ubmissão às
normas dêsbe edital e dnr

Lcgj,�lação referente a Con

corrrnrl�!-i:
NOTA: Serão r0('usndo.Q

O>i mat.er::iais CGm dimen�õ(>K
I' .outras t.�ac'\CI'.ili�l('as ll

{llIém dns espcc:ific3.çõei-l
n.djudicadas. o que oca

slorrnr:i: €xigéncta de subs

titUição in{'ortbinte' ou re

tirada U1'gente dos mesmos,

para rllamamento do se

gundfl (loloeado, (!o�n a axi

gúncia da diferen�n. de

preço pelo raltoso, causa0

,Jloorit1m,�te" 011 futura,

sU!iPensão· ou. exclusão do

regtstro de fornecedQres,
etc.

00, em que se mencionará
data e hora do recebimento,
a.'1s1nad(Y por funcionário
cio D,C.C.
7/ AS' pl'�posLns .'rerM a..

bertas, às quinze (15) 110-

rn,,> do mesmo dia (vintc e

nove J 29, por funci(ilnállios

designa.dos peln PrC'Slt!ente
do D_C.C .. na presença dos

proponentes ou seus re

pl'f'sentantes legais.
R) Abúrtos os envelopes,

eada um dos intet:essado.q
Ü'fi O direito de apôr :t su:t
rúbricn nas fôlhas da." pro
pO>itas dos demais (:on('O!'
,.ellle�.

\) I As propostas deverão
obedecer às condtções es

rtabelecidas nme- EditaI.
bem como às exigências do
Decreto n. SF-25-06-6Ij
382, de 1961 e demais dis

posições Estaduais e Fede

rai,,. a. respeito.
III - JULGAMENTO

1) Pela Comissão Julga
dor·n., posteriormente" será
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

a') múnor preço, consi
derando-se descontos; bo

nificações, impostos, des
pesns e outras vantagens;

1l) melhores condições
de entrega;
d) 'melhores condições de

pagament.o.
2) Em igualdade de con

dições, será dada preCerên
da, a flt:ma estabelecida np
E>iLado.

•
3) Em caso" de absoluta

19t1:lldad.e de propostas, se

rá.sort-ca.doo�l"'.

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

ELlXIB DE lo.;8E.IIA
o GRANDE DEPURATIVO DO: SANGUB

�ElMiOaDA .• E-6RIJ1AlJE.Cj'�

\Venda..em f.p-dae i1i FQ.rm�claa·&-:mto�dQ B:rMU.
t

..

., • f.

rá se!' anulada. uma. VeZ

que tenha sido prctertca
formalidade expressamente
exlgídn, pelas rercrteaa lel:-;
c n omissão lrnpot-te 1'\lI

prejuizo nos concorrentes,
ao Estado 011 à mornlldade
da ccncorrêncta.
5) ;A Comissão reserva

se O direito de retlctar. tó
daR ou em parte, as propus
tns apresentadas, raso não
correspondam no Interesse
uo b"éltfldo.

Florianópolis, 2� {]f' rll'-
7.rm\)1'.o de 1!)RI.

HERMES JUSTINO Pf\
'rIHANOVA - Pl'fsidl'nr.:-

Graças
Alcançadi!�

A exma. srn Ana Batt s
ta aoverts, da cidade' do
Turvo. neste zsteoo. por
ínturrnédlo {leste jornal n

gradece as segutntes gra

ças ercencedas:
21 graças por intermédio

da NOY('IW, de Nossn S("
nhora cio ROR:íJ'io dI' Pom

pl;b..

2 graças rcrebidD-.� 1101"
Intrrmé-dio dif .R:lnto Anta
nlo.

(feições no T. (.
Realizal'am-�{' ontem

Illei<;ões no T[ibunal de

Gontas do Estado. lendo
sld!l reeleito para Pl'csl�
dência daquela Côrt;Q- de
Contas o Minisw'o Nelson
}oJl'itOl' Stotern.ll, na m('sr11\l\
OH:tllliio fo_ l:il'ilo nara a

Vi(J{� Prcsiüência o Minis
t.r'o N(,l'('lI CorJ"(>fI.

Avanços
Trienais

u

tc��rêsse
nesta

leitura7
"rrata.se de um leitor que

c/ nhece o critério com que a revista

que 1€1 faz a coleta, seleção e apre

sentação de noticia. E uma pessoa

'1:.9 proewa manter-se em dia COIT'

:)1 -nctpate eccntectmentcs. É l:

;' c:e \SAo.

_eia

_ a revista dos
homens de negõcir

Continuam a chegar as

mensagens de agradúcl�
menta dos professõ\'es be
llúficia.rlos pelOS aval1ço�
triennis, ao Govl'l'llnclor
Cf'ls() Ramos.

RL'!J:lstl'amos hoje mai.�
11m despacho ... trll'q-rnfl{'o.
eujo- tf'ôre o seguil1tú;

"Agradeço pCllhorado
Vúxcia. recebimento avnn

ços trienais. Cds Sds nes
tor Margarida":'" Dlr('OO1"
Orupo.'"

__

-Dr, Theodócio Hnmena�em fi s um:: rO CeI. ftsteróiüe nrallffs
Alherino VaiO DE p�Ofil�nn P1,=!b,R IIIA AS SFM���,�Em companhia de sua •

!amilia procedente Na sessao de ontem da 3, 10; 17 e 24 de no\'emlt"o ilste E"lado. p"'oPoi-lta dep'1.-
do ruo de- Janeiro, I'ncon- Assembléia Leglr\a�iva, rc- p.p, abordou com in,tf'Ii- tado Orlando Bértoli, con

tr:l-1'e nesta Capital no.� o repercutiu 110 pkllárl0 o fa gên.cia e oporhml.da.dc, re- �igllou ata trabalhos hoje
llu."t.J:(" cOll'Lc':rãnco. (II'. lccinlento, (�m J(,inville" elo po:·t.age:ns �õt)t(' problr:!mfl� valo louvor êsse periõITko
Theodório Ath0rino. flbtl!i- C('I. Asteróide Anmtel!, ele- de Sn..nta Cal:jj")lXL. Rt'quP- oportUllas e valiosa.s re
zado otoring.onologj::;La. Co- mcnto de ellcól d1:i PSD co,.- reu\ tambem, a ('xpcdigi'io portagens acêrca probleijl:ls
mo sem])!'e o fa�, o d1sLin- barlnense, oficiai dos mais de telegT:mr:a ã.. tlirl'çáo 11;1- cntarinenses e extremo sul
to medico fh:rrianopolitano concelkados de :lossa Fõr- quele importante ón.<fId <1ft pais. Cordiais >iaudações __

vem passar as festas d� ça Pública, e qUi como (1e- imprens'<l llacional, 110S Deputada João Estivaiet
Natal e ....no Novo na sua }('gado!!e pOliei:: (ic vários têlll10S segulntl's; P!res, Presi.dente Asse"fu-
terra, onde goza ele gcral municípios. Jjem como 'in- "AsSer.1blêin LI'g-islali\'1 hlt:'ia Lf'gislatíva Estado."
estima. Os nossos votos de tcgrante da C, s:!. MJUtar __ -- _. _

feliz estada.

Câmara congra
turil-!e com o Go

vernador
O Governador Celso Ra·

mós, recebeu da Câmara
MuniCipal de I!botJ& o se·

guinte despacho túlagrilCl-

"Honra-me comunicar
vOHsêneia Câmara reunida
hoje P01' proposta vereador
Antonio. CasLelaill consig
nou ata' trabalhos voto

congratulações VOSSêll{'ln.

peta maneira Cltenclosa
V("lU atendendo êste muni
cípio fruto sua a.bnegaçio
frente r,-overno Estado. Ou
tr.ollllhn tran.c;mite voss&n
cla votos bóas festas e fe
liz ano novo cheio tóda
saúde paz e prosperidade
extellJ>lvos tdignos auxilla�
res govêrno vossênr.la.. Res
peItosamente vereador Lau
ro Olimpio InácIo - Pre
sldf\nte da Câmara. �lInl
('Ipal df' I1hol,4'.".
-- ---.----_. '-

VENDE-SE LOTE
Vende-se- um lote a rij�

Urbar.o SaBes, Are:l 405
metros.
Tratar a rua Felipe I:tch

mJdt" 21 -, o e 314(;
Nee,ta.

'

do Govêmo Nr:reu Ramos.
O df'I>Dtado Antonio Al

meida, dando c'}nhecimes
tO àC.asa do in:'ulI3to RBS
samento do CeI. Asteróide

At:a.ntrs, verificl\dv ante
ol'lttm em JoiQ.,v lIe, reque
teu um voto dI! profundo
p'esar pela, ocor�ência, so

licitando a Mesa -desse co

nhec.1.m.ento da h.omena
gem póstuma. à. iamUia en
lutada.

INSTALAÇÃO TE NO"!'OS
l\tUNIClfIOS

AUlIUAR DE ESCRITO'RIO
Admitimos um funcionário que tenho prática

de ser/icos de escritório e aue seja datil6grofo -

Trotar: SATMA - Rua Arcipreste Paiva nO 15 -

l° Andar - Fpolis.

CURSO VIEIRA Df PREPARATO'RIOS
ADMISSÃO AO GINÁSIO E BÁSICO

Ex, me:> em fevereiro. - Programa oficial
(/'-.provodos em Dezembro todos os alunos do

Curso, em número elevado).
Matrículas abertos atê 8 de Janeiro.
P"'ofessõres í.onlpetentes e experimentados.
Rua Gqrcio, 260 - Balneário - Estreito

O deputado E,tivalet PI
res, presidente da Assem·
blêin, comunie011 have!' si-
do publlcada no Diãrio
Oficial de 26 cio corrente
3. relação dos n�vos muni
ciplos com a reíôpcctiva.-.t'9.
ta da instalaç5.0. Informou
ao plenárJo, ao meSD11) ---__ ·-1 ..-·---- _

"'mpo, h.v" o Governador PONTA LEALCelso Ramos convldal!o o

preSidente do Poder Legls
lativo pedindo que o mes
mo transmltisse a todos o.�

seus pares, o c�nvlte para
comparecerem à instalaç"io
das nova3 un1d lries.
VOTO DE L(lUVOR' "'A

REVISTA '\-'1.5.10
Em sessfi.o anterior, I)

deputado Orlando Bértoll
roquero:u à. Me3a a inser
ção de voto dE' louvor, n".

ata dos trabalhos da Casa,
ii revista., Visio. de S.

faulo, que-. nos nÚ!X!.ecos,. e

1,
�.i-

�

LOTES MA ESTAÇÃO AGRONÔM!tA
(sá à vista)

no "A MODELAR"

E"squína Tobias Barreto corn Cosemiro de A
breu uma frente p�rmitindo cons!!�uir 3 cosas

trator nq liA MODELAR"

VENDE-SE
rt!ACARA - CASA GRANDE
Com mais de 2.143 m2.

QO Iodo da Palácio Presid�ncioJ do Aqronl,mico.
Pr6rria poro residência de grande família
Repartição Pública ou Casa de Soude

amo tror.tQuilo _ _......__.-

.. trotar "0 "À MODELAR"
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mais possível nossa legisla
ção tributária, acaba o Oo
vêrno do Estado de lançat
Intensa campanha de es

clarecimento fiscal, pcs
srcüítàncc a todos os con

tribuintes o perfeito co

nhecimento de suas obri

gações para com o Estado.

Dessa forma, foram dis

tribuldos por todo o Esta

do, nada menos de 5.000

exemplares da "Consolida

ção da Legislação Tributá
ria do Estado de Santa Ca

tarina", para serem entre

gues, gratuitamente, aos

conLribuinles estaduais. A

Consolidação foi editada

em 1.958, pela comissão en

carregada, naquela época,
de elaborar um Ante-Pro

jeto de CÔdigo. Tributário e

nela se encontram todos os
__ " .__ .

" _

�::H:'�:�!��::ESõ:� (asa Popular: Construção sera
o Plano de Metas do Go- E dRIO, 30 (V.A.) - Ao

I
. .

d
" m to os esses

setor,""vemo, pois a lei é de 21 de

ao Gabinete do Chefe do apresentar o balanço de n IC Ia
estaremos lutando pela

Cerimonial comunica que ��:� c�':n�o�r�::�it�n�. oP�� sua gestão à frente do Mi- verdadeira paz socret, que .

��o�'a:�����a::r a:ão� �s�:= divulgar a legislação com- �::!;�iO ct;r:;::alh���:r�- Ihos administrativos e a :e�o�����m::t�Us��: �ire��
.

rã em Palácio. para rccc- i��:S eseat:a��::da�c�Sm;:= anunciou, para o proxtmc �:�r,::a:s����ra ed�e��= ��: i�I����: =e����so ��
ber os cumprimento� das

nner de'uma retacêo das :��pa�h�nt�:s��.�:ç:�oP�: gão que' dirige. trabalho" _ acrescentou o

:::��,ad��!.e s:n:Cl���S��� i:�������:. m���ic:�!e; i�� (será iniciada a construção ministro.

�en:: ��e�;:l���d��ro�
dia

um exemplar da citada �:s::,iS r�;u��eI���ã� ��

dIOOU:'�o, ���·�·�j,�i�2,7!f7�2·�I!!JII��!il�"rr.a salario-familla, assim que

�
_

��W2 :P��:c���n���o �:r��:��!�

LOTERIA DO ESTADO DE $. CATARINA �:��ã� ;,�:�:; ��g�:�b��:�
. , I' 29 de Dezembro de 1961 ��:,r�:��:r ���ci��:dO�3FI��I�n�0 CSr'S 800.000,00 - Flarion?po\is para dirigentes sindicais,

7' 250 - CrS 80.000,00 - Chopec? anunciando, por outro la-

4'347 _ CrS 40.000,00 - Xonxere, do, o prosseguimento da

6' 987 _ CrS 20.000,00 - Ch.apeca orientação de respétto â.

2'017 _ CrS 15.000,00 - LOJes' aujonomta sindical. con-

Florianópolis, 29 de Dezembro de 1961 tenção dos gastos publicos,

EXTRAÇOES �O MÊS DE JANEIRO DE 1962 ractcnenaacêo dos braba-

DIA 5 - CR5 800.000,00
12 _ CRS 800.000,00
19 _ CRS 800,000,00
26 _ CRS 800. OOO�OO

Por absoluta falta de es

paço, deixamos de apre
sentar a reportagem sõbre
os cinco vereadores mais
eficientes de 1961, o que
faremos na próxima edtçao.

Inscrições
abertas

A partir de 2 etc Janeiro.
acham' abert,as. nté o dla

20, ai' inscncõcs para os

Exumes Vestibulares da

Faculdade de Serviço So

cial de Santa Oatarlna.

o s Interessados poderâo
dirigir-se à secretaria da
Faculdade, à rua Vitor

Konder, 53, diariamente,
das 15 às 18 horas.

NOTA

------_.---
.._-'---

Parece que o odje!�vo "consp!;u�:> qu� é Q�I�
Hcctivo nada "shongoy e todo �UI,. buliu :0
auto-modéstia do sr. dr. Acócio Gonbaldl S. Thlcço.

Dizemos auto-modéstia, porque o sr. S. Thicqo
proclamo que uma entrevisto suo, tôdo �esprat;i1c;OSQ
ts!c), publicado sob o tremebundo e behcos? ,�Itulo de

desafio, se redundar em polémico esta sere de con

sequências imprevisíveis poro. o P .S.O. e poro o go-

vêrno�:er isso significar que, no �ia em que o sr. S.

Thiago der uma entrevista pretensIOSo, o PSD e a ga

vêrno encontrarão o fim do p�codo, eS':la_g�dos, mor
tos e sepultados, sem direito o ressurrelçao.

�

Essa o imodcstio ocociana: se declaraçaes des

pretenciosos, (sic) que nem de longe repetem o pen

samento do seu partido, jó ensejo.m, .con: seren: ,an?
lisadas ou contraqitadas, con$equen�los Impre_vlslvels,
claro está que declarações pretensIosos far�o. com

que o PSD e o govêrno d-eixem atê de :er notIcIo! .

A lógico não terá outra condusaa: a modestla

do sr. S. Thiago não é *con;píc�a.
Propôs-se a sr. S. Thiago, à GAZETA, de 23 d.o

corrente, dizer olgumo coisa. E adiantou que os COi

sas que dissesse não importariam mesmo de longe,
em reft'€xo do pensamento do seu partido.

À visto disso, as coisas que disse ocaram, de�
xondo-nos o vontade poro a elas aludirmos ou dei

xarmos de aludir.
PeJa mesmo folha, do dia 29, voltou entre pa

rênteses, poro asseverar quz uma polêmico s�br� o

tema do sua entrevisto teria os tais consequenCloS

imprevisíveis_
Se já era intenção nosso continuarmos com alu

sões às coisas que dissera ---=: agora €ssa intenção se

:���i�mC��;e�:ê��r���idode, em tôrno dessas imprev�-
Vamos pagar paro vê-los!
Mas sem pressa, ao tamanho cotidiano da colu

na, que é limitdjo.

Mafra

Rio do Sul.

do levado em constceracãc
o nmero de contribulnt.es
inscritos em cada região
nscei.
Foram remetidos exem

plares para as seguintes
Assoctaçôes Comerciais:

volumes

São Francisco do Sul . 120

Videira 50

Pôrto-Umâo 150

Tubarão
Ibirama

Curitibanos .......... 120

Concórdia . ......... 130

As demais Associações
Comerciais, dentro de bre

ves dias, estarão receben

do,' também, cota de livros

na mesma proporção das

acima relacionadas.
Brusque
Blumenau

Caçador
canomhas

IC)�"P·>'-'()
crtctumc

.... 150

..... 460

.170
........... 156

... 460

.. 160
. .. 180

,

-

rbanto,.
_.

NicedOira
-

dos maiores aplausos a Ini

ciativa governamental. pois
nem todos os contribuintes,
principalmente do Interior

do Estado, Unham tido a

oportunidade de conseguir.,
enfeixada num Só volume,
roda a legislação atualiza

da,' permitindo-lhes o cum

prImento dlt.s obrigações
tributárias, sem Infringir
os princípios básicos e

fundamentais da lei nscei.

.... 200

50

............ 280 íJ '.ESTADO'
,
.. O IWS AJfTIGO 011110 Dt SARTA CATAIlINA

FLORIAl.'h.)}'o.JLH) (Domingo), 31 de Dezembro de 1961

... 110

Itajai 330
Jaraguá do Sul 175

Joaçaba . . . . . .. 200
Jolnville 530

------------'-----«

FLORIANÓPOLIS GANHOU REVISTA
("RADAR")

Já se encontra à venda maiores acontecimentos so
nas principais bancas des- dais de Florianópolis, in
ta capital, a nova e mo- clusíva os mais recentes
cerna Revista RADAR, lançamentos da moda re
idealizada pelo Cronista mtntna.
Social Lázaro Bartolomeu.

Impressa em papel de

ótima qualidade traz mate

ria abundante sõbre os

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
o Prefeito Municipal de Florianópolis, senhor

Waldemar Vieira comunica que, em virtude do não

comparecimento dos senhores Mempros Dr. Eugênio
Tramposky Tculols Filho, Manoel Galdino Vieira, Or
lando Osório Faria, Pedro Bosco, Dr. Ylmcr Corrêa,
Dr. Tholes Brogno\li e Sra. Plortsbelo Campos, a Co

missõo Municipo-l Paro Assuntos Excecutivos cõo
poude reunir-Se em dota previamente marcado, por

por não ter havido "quorum", marcando-se uma no

vo reunião poro a dia 3 de janeil'b do ano próximo vin
douro, quarta-feira, os 10 horas no Gabinete do Go
vêmo Municipal.

CONVITE
O desembargador Alves Pedrosa,. Presidente dó'

Tribunal de Justiça, convida as membros do Poder

Judiciário e do Ministério Público, os autoridades, os

oãvagados, os funcionários da Jus'tiça, o.s órgõos de

classes e (> povo em geral, para prestigiarem com a

suo honrosa presença o ato de posse dos Exmos. Srs.

desembargadores Arno Pedro Hoeschl, Ivo Gui!hon
Pereira de Melo e Adõo Bernardes nos cargos de Pre-

·

sidente, vice-presidente e corregedor 'geral da Justiça,
respectivamente, o realizar-se no dia 2 de janeiro de

1962, ós 15 horas, perante o Tribunal de Justiça, que
para isso se reunirá extraordinàrianijnte.
Instituto de Aposentadoria e Pensões

dos Industriários
Delegacia no Estado de Santa Catarina

. Aviso às Emprêsas Contribuintes
PATENTE DE REGISTRO

CARROS USADOS
Perua Dodge 1951
Autom. Vauxhall - 1957

1 Caminhoneta Ford - 1957 F-100
1 Simca Chombord - 1960
1 Volkswogen - 1960
1 Volkswagen - 1961 2° série
Acham-se o venda na Rua Almirante Lamego nO

.. --:"1"-'-.---- ...---

A sociedade' nonenopc
litana recebeu �ulto bem
o lançamento da nova Re
vista, prevendo-se um êxi
to absoluto.
Nossos sinceros parabéns

ao Lázaro (também cro

nista dêste jornal) e aos

que com ele colaboraram
para dotar a Capital de
lima Revista que regIstre
os acontecimentos socrats
marcantes de Florianópolis.

OS ADVENTISTAS COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA -r-' Procedente dos
Estados Unidos esrêve no Brasil o Dr. R. R. Figuhr, presidente Mundial da
organização cdvenrtstc do sêtimo dia, em "visite às instituições do igrefa que
dirige. No clichê, cccmoonhe-dg de personalidades religiosos e políticas er

trega 00 Sr. João Goul0.rt memorial que declaro princípios dos odventlstos.

SES C�:de
Aumenta

Santa Catarina
Patrimônio

tartna, vem aumentando,
nestes últimos anos, o seu

patrimõnio. com o objetivo
louvável de melhorar a

assistência que [he cum-

Adquirido edifício para Centro Socia, em 81ume
o Serviço Social do Cn- sem duvida .. uma das eon

mércíc. SESC, de Santa C']. quietas dos comerciários

daquele e cent;o industri-
al.

..

Para o próximo ano, se

gundo Informações' que ob

nvémos o sr. Haroldo So-

pre ao comerclârto.

Nesta Capital. além do
Centro SESC-SENAC, tem
o SESC ampliado a sua

ação benemérita. Agora,
sob a direção do Preslden
te do Conseiho Regional.
sr. Haroldo Soares Glavam
e do Diretor dr. Roberto

Lacerda, o SESC vem de

adquirir ,na cidade de Blu

menau, em local central,
um magnifíco edifício, com
dois pavimentos no qual
j á funcionam, satisfatória

mente, todos os serviços
e o Centro Social, que é

Curso de regente de educação física
Tcrá Inicio, no próxínro Fazem parte ainda do

dia 3 de janeiro.' o Curso corpo docente os segurntec
de Regente de Educação proressôres: Libório da SI1
Flsica, promovido pela Se

eretarla da Educação e

Cultura.

Destln!l-se, o referido
curso. a mtnístrar conhe
cimentos específicos da ma

teria aos professores pri
mários do Estado. devendo
ter a duração de três mê- r,-.-r--E-t-HAS-.-T-j-IO-t-O-S-,'"ses (janeiro-março), com CAL E AFtEIA

:I��:. pratico-teóricas inten

��� �A�'?Rlt:EI�S?�.Ro;
Inscreveram-se, aos exa ....HIGO DtPÓSITO 0" ... '" .. '

mes ellminárlos, 434 candi -

datos, comparecendb 400,
tendo sido aprovados 147,
sendo !J5 do sexo feminino
e 5 do sexo masculino.
Os . exames eliminatórios

constaram
�

de testes apro
vados pelo Divisão de Edu

cação Flsica, baseados na

portaria n.o 168 do Minis
tério de Educação.
Para lecionar a cadeira

de Educação Feminina Mo

derna, o titular da Pasta
de Educação e Cultura

.

convidou a aballzada pro
fessora Erlca Saur, da Es
cola Nacional .de ;Educação
Física.

��idO E�:�m��ra�lí, J���Oar;
Arruda Salomé. Dr. Tulio

Pradal, Dr. Humberto Pe

derneira, Cei, Theseu D.
Muniz e D. Marieta O. KI-
nímel.

SAÚDE
lais um posto de saudc

instalado pelo Governo Cei
so Ramos .agora Do muni

cípio de São Bento. Os a-

dversários mais impeD.1ten
tes do Governador recebem
essas informações com �ri
agens no corpo e ranger de
dentes. A oposição, como o

povo já percebeu funda
menta-se num só 'principIo
numa Só razão, num Só c

lemento, o motivo supre
mo desta pobre oposição:
a RAIVA.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Em Florianópolis, a pou

cos pa:ssos da. emissora do
contra. o Governo está pre
parando o Jardim "Olivei
ra Belo" para receber mo_

derna Iluminação, c o m

lâmpadas de vapor de mer

cúrIa. Por êstes dias. che

gou a Florlanópolis U\Il
transformador de reserva

dc 2.500 qullowats, sinal a

mareio para os raciona
mentos de energia elétrica
No balneário de Cambu

rlú. acha-se conclulda a

instalação da rêde elétrica �,

Mas' ,a nossa. "mui valoro-
sa" oposição não sabe dis
so, não quer saber dlsso, �

tem raiva. de quem sabe
disso. É capaz d� dizer que
tudo isso é persegUição da Foi sanci�nada lei, peio
sr. Celso Ramos, empenha Chefe do Poder Executivo,
do em dar o tiro de mlseri que dá a denominação de
córdlo. nos frágeis argu- GináSiO ..Blesidente Ner-eu
,mentos de seus; irrequietos de Ollveh a Ramos aa. GI- "f e angustiaHO� OJ)osiLol'es,

.,
.

naslO lndustnal de !taJaI.

,I" '"
'-

•.';,1", _.;.�

Declaradas de
ulilida�e pública
o Governador Celso Ra-

mos sancionou leis decla

rando de utilidade pública
o Ginásio Divina Provi

dencia e a Comunidade E-

vangélica Luterana no mu

nitiplO de Jaraguá do Sul.

Ginásio Preso
Nerêu Ramos

programa de éeslstêncr»
ao comerciário.

"SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO": '

QUEM GANHOU
•

Relação dos Números premiados no
quarto sor,teio

prêmio de CRS 1.000.000,00
N.o - 166.637 - Venicio Luiz Borges - Imbitubo

2 segundes prêmios de c-s 100.000,00
N." 345.282 - Júlio Lobo - R. Eduardo Dias a/n.

Florianópolis
N." 293.378 - Felipe Jorge - R. "r-oto-o, 51 -

Horlcnópol is
2 terceiros prêmios de c-s 50.000,00

N.? 925.240 - Gil Lassa - Louro Mu\\er - S. C.
N.o 049.342 - Leccod!o Ulir - R. Lobo Guimarães,

5 quartos prêmios de1��S2:'�J;,�oo S·C.l
N° 191.376 - Marcolino Martinho Peüoe - Rio

do Sul� s.c.
N." 629.223 - Manoel Pavenatti .. R. Souza Dutra

s/n - Estretto-Fpolts
N.o 220.039 - Waldemiro Estocío Gonçalves -

Vila Naval, coso 9 - Estreito-Fpcli
N.o 220.828 - Nodir Ferrori - Av. Trompowsky

Hcrtcnóoo.
N.o 059.669 - Nilton Mandardo - Av. Mouro r

mos, 40 - Floricnópc
(Continua no 4.0 pá-gino)

1 _ Nos tén10s da Decreto n.o'51 103, de 1-8-61,
·

os emprêsas fndustriais, contribuintes obrigatórios.
dêste Instituto, só poderão: pbter o Potente d� Re

gistro poro 1962, desde que comprovem, p�rante' o
respectivd Coletoria Feperóli por meia de Cert\,dãe,
o ser fornecido pelo IAPI, que'não são devedoras 'des:.

·

to instituiçõa. ,

..
, :

2 -=- Convidamos, portanto, as Emprêsas vinculo'·
·

dos ao .IAPI, que�$!stefbm em débit9 poro co� êste
AfinTIou o sr. $. Thiago que o P.S.D .. , dep'ois de -

Instituto;..a s.�nare�· essa !rr�'gulatictade, poro' que eS�

obtler a poder e tudo o que êle nece$itava para bem' , to Del'egacio- possÇJ' fornecer o Certidão que as Cale�

governar, passou a ver na agremiação trabalhi.sto um torias Federais deverõo exigir, nos termos do supra
cravo incômodo o aborrecê-lo. A asserção é sImplista """"'nr.ionodo Decreta, poro fornecimento do referido
e sem fundo de verdade. Potente.

O qUe o Govêrno e o P.S.!? viram - e só não 3 _ Qualquer esclarecimento sôbre esta exigência
viu quem não quis - foi que, no Assembléia, o ban- seró prestada aos interessados pelo Delegacia do
cada remanescente do PT.B., o certo altura dos ocon- \.A.P.\. sito o Praça Pereira Oliveira, edifício IPASE
tecimentos, começou a esquecer-se daquilo Que tão _ �.o andar, em Florianápolis. r

bem o sr. S. Thiago lembro: da sua posição de repre- Rodolpho Vitor Tietzmann
sentonte de l.egítimo detentor de uma parcela da DELEGADO
govêrno, compromissada, ainda, pelo acôrdo assinadar
o dor apoio parlamentar o ésse Governo, do qual o

partido era partícipe.
. Não sabemos qual o espírito-santo de orelha que

inspirou essa atitude à bancada. De c:erta, podemos
depf.-:. que o Presidente do Partido, Vice-Governador
da Estado, nõo foi

Mos até do plen,ário a bontada aliada se retirou

poro negar número o votação de mensagem do govêr
na _ do Govêrno que tem na P.T.B. o legítimo de

tentor de uma parcelo I Poro sàmente lembrar êsse

f' isódio. . s('m nele entrar � fun�.o. .

:::ru'-Jc;; c:;,. "oI... :'{,I,;!;.. 1;\11:: o Tlrll Las CO\:,<J:, qUt;

hiogQ,_�se '----T-�-..-
.. �._,._.- ...._. _,

_ ,Facili.to-se em 20 mêses

i, i�i: ..•��.1.,jtll;:,íkt\ifit�_·.�,:�"

Hoje é o fim ... do ano de 1961, último do

��. presidea:cialis,a ,e primeira do'porlomentorís-

Amanhã _ Ano Novo. Po ro todos - espe

ranças. Para a Eternidade, apenas uma rep.etida
piado.

Pai iticamente, 1962 tem eleições. É, pois
ano:droga: temos que agitá-lo, antes de bebê-lo
O gôste - de gustibus non disputandur - vario·
rá de ocôrdo·com os acôrdos e das reações orgô
nicas dos partidos: poro uns, vigoroso I\�consti

tuinte; poro outros, simples calmante; paro este

detergente; poro aquele, laxante; poro aquelou
tro, veneno letal.

�

Economicamente - sob o prisma indi ,

dualista - continua excluida do poderoso grupo
econômica dos Ramos, sensacional descoberto

pofeantropológico de ilustre dr. Acác:io Goribald
S. Thiago. E não creio que 1962 me excluo de

pri,?,os pobres, qU",e vive�zntre !,rimos1pobres!
ln society: o todos que me conferiram ban(

votos pma �2, retribuo por ataca.do, sem tempr
poro o yareJo. '" '"

Quanto ao tempo: continuará quente, até
I

dia ,10 de janeiro, quando esqu.:!ntará esturrk

dalT)ente com o volto de Jônio, sob os propósito
de ensinar como se deve governar a Brasil! RE:
nuncia campreen�ê-Io! �enúnc1a irreversível!.

Leitor heróico: bôas soidas:�para ótimas e

tradÇls!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


