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Negativo (Form�ções incipientes de CB com ligeiras
precipitações) Tempo estável.
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Torpedeada Pretensão das Empresas de TransporteColetivoA Comissão Municipal Para Assuntas Executt- Fpo!ls., caso não 1'ossem vamente, para as unhas
vos, criado pelo sr. Prefeito Osvaldo Machado (Iicen- atendidas as suas preten- urbanas e suburbana.
cicdc), cujo finalidade é debater assuntos de impor- sões. estaria obrigada a en, Posto em votação o au

tância, a fim de etc-ec-tos. tornando mais fácil ulte- tregar sua frota, sem ônus, menta pretendido pelas

;�%�sà�ei;��r���Se�t�v�h�:�n1�a.Poder Executivo, cn- ;::�: aa P������I��'oq�:r�I�:� �:��::�� ��i 6 �ot:e�m2�
° assunto em pauto foi o do aumenta preteri- O Padre Quinto Baldes-

A proposta do representan-
dido pelos �mpresas que exploram o transporte cole-

sar. representante da 50-
te da Sociedade Pró-Desen

tivo na capitel. Como se sabe, os empresas, há alguns ciedade Prô-nesenvotvímen
volvtmento do Estreito, foi

dias, enviaram 00 sr. Prefeito, extenso memorial, to do Estreito, rebateu a
aprovada por 5 votos a 3.

�i��cs�é�ad�r��� ��ei��%. a����� :�sc�����:i���rJ�� argumentação do advogada Vi�r:r.a:�:�::::ouW:::;::�'daquele serviço público, que sem o aludida aumento
da Empresa Fpolls, de ma-

de aumento que oscilava

�� �::��sà��r�o��r��ê�Oc��i.nuor trafegando, estcn- �i��:Çã�lIh��:e, ����::�re: entre 12 e 14 por cento, pc-
O dr. João Batista .aon; membros da Comissão, a

dos l5airros do Continente, ��m;e��;:ev:t��tead;r����nassís, advogado da Em- real situação da empresa terminando por apresentar
a mesma ficou automêupresa Florianópolis, com a Que representa. A certa a1- a proposta de aumento na camente excluída de 'Votapalavra, expôs para os tura frisou que a Empresa base de 25 e 30%, respectt- cão.

fIOU CASTRO VOLTA A CRITICAR ACE RBAMENTE OS EUA f A ELOGIAR 'A
POLITICA FORTE DO BRASil E MÉXICO :':''"':;;U1d: :.>O�o�;�:�: u;:� ;o":��m�::�d::n�c.,��_

tecos de fabricat;ão checa da Guerra Mundial. doHAVANA, 3 (FPI - Pide! Castro respondeu ont'em,
antecipadamente, aos EUA e à conferencio de 22 de
j�neiro de Punta dei Este, num discurso em que desa
fiou os "States" a tentarem uma nova rnvcsôo de
Cubo e elogiou amplamente o Brasil, Mexico e outros
países que defenderam até agora o direito de auto
determinação de Cubo. ° líder cubanó falou depoisde um gigcntesc� desfile militar, em aue foram apre.sentados os mots modernos armas foguetes, comounidades de lcnço-fcçoeres com 60 bocas, tanques eMigs ultro-sonicos. Fidel acrescentou que- todos os
novos invasores serão sumariamente fuzilados segundo a antigo lei do libertador Simon Bolivar.

'

O DESFILE Calcula-se que des!i�ramHAVANA - 3 - FP - de 6 a 7 mil homens, perCuba exibiu ontem, a mais tencentes ao Exército da
organizada fôrca muttar provlncia de Ocidente. Es-

') da América Latina, dota- te ano, as fôrças armadasda de armas ultra-moder., cubanas se organizaram
nas, quo incluem avtôes em três exércitos. O 'do
s,upersônicos a jaLo, tan- Oriente desfilou em San
ques soviéticos e unidades tiaga de Cuba.
Iança-fogueLcs.

o deslIJu, or;;afilzado pa
ra comemorar o terceiro
aniversário da Revoluçáo,
foi anteriormente descrito
pejos comunicados oficiais
como uma resposta aos

planos de agressão dos Es
tados Unidos, na ccnrorên
cia de chanceleres ameri

canos, Que se reallzari a

22 de janeiro.
As tropas desfilaram pc-

10 amplo eenârio da Praça
da Revolução, com um as

pecto marcial nunca visto.

A Praça da Ravobl,çâu roi
adornada com bandelr-aa e

retratos de Castro e r.enrn.
Na tribuna oficial encon

travam-se Fidel Castro, o

presidente Dorticos, Blas
Roca, secretártc do Parti
do Comunista Cubano;
Raul Castro, autoridades
militares e todos os mem

bros do Gabinete.
MIGS:. SENSAÇAO

A nota de maior desta
que foi a passagem -de :'l

Migs a jato e dosvelculos

lança-foguetes. Prime1ro

Brigadeiro Eduardo Gomes seria
candidalo ao Senado

e 15 helicópteros, Os Migs
que sobrevoaram a Praça
da Revolução eram de ti

po moderno, com as asas

em forma de V. A coluna

de veícujos lança-Joguetes
era constituída por 20 uni

dades, com baterias de 60

tubos em cada veiculo. Os

lança-foguetes constituem

RIO. 3 (V.A.) - Elemen
tos do dn-etorto regional
da UDN do Est.ado da Gua-

nabara vêm erucuíanco

nestes ultimas dias, a can-

�::�r; Go��es :�t����d:
da Repúbíica para as eieí

çôes de três de outubro

dêste ano. As resistências
encontradas ate agora são

do próprtç brigadeiro que
não deseja mais se envol
ver em luLas politicas. A

maioria dos diretórios dos

bairros c.u:iocas, entretan

to, vê com bons olhos a in

dicação.

Enquadramento da Paraná
Santa Catarina

RIO _ 3 _ VA _ Entre em parcelas mensais. A tado do Pará, engenheiro
RFF decidiu ainda, no fim Filadelfo Machado e Cunha

do ano passado, aceitar o designando para responder
pedido de demissão do su- pela superil�tendêneia o

perlntençlente da estraaa engenheiro Lourival Rei

de ferro de Bragança, Es- Magalhães.

as ultimas deliberat;ôes de
1961, a Rêde Ferroviária
Federal aprovou o plano
de classificação de cargos
da Rê{!c Mineira ue
Viação, da Rêde de Viação
Parana-Santa Catarina e

da Estrada de Ferro Bahla�
Minas. Como no enquadra
mento efetuado nas de
mais ferrovia.s, as dIfe
renças salariais dos servi·
dores dessas estradas re

troagirão a 1.0 de janelrb
de 1961 devenao ser pagas

BANCO DOS MUNICIPIOS
cipios. tendo à frente o 11-

der municipalista, prof.
Araujo Cavalcanti, secun

dado pelos srs. Elol Ramos

Ferreira, Elias de Siqueira
Cavalcanti, Fernandes Vi
eira e senhora Mercedes
Friede e Norma de Souza

Naves, adentra o ano de
1962 com um vasto progra
ma de in�erésses das quas,e
três mil comunas brasllel-

BRASíLIA, 3 (V.A.l· -

Já organizado, com atri

buições de um verdadeiro

Minlsté'rlo do Interior, o

Serviço Nacional dos Muni-

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

DR. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
A data de ontem assinalou a pClssagem de mais

um oniversár10 do nosso estimado Diretor.
Rubens de Arruda RamoS, nome q.ue se fi�ma no

jornalismo, na politico e no advocaclo cotonnense,

mercê de seus dotes de grande culturo, retidão de co·

rater e c:;apocidade de trabalho, vem merecendo, sem

favor, invulgor destaque em nossa terra.

AfóY�I, extremamente bom, sempre pronto a

ouvir e ocon$clhar, gozo o Dr. Rubens de Arruda

Ramos, em nosso Matutino, do amizade e do carinlyl
de todos os funcionários que têm nêle o amigo sincero
de todas as horas.

Seu aniversário é poro nós _ linotipistas, pa·
ginadores, impressores, ajudantes, reporteres e re�

datares - motivo de grande júbilo, Desse mo

do, otraYé� de uma simples nota, na exigui
dade do espaço e das palavras, que não pode refletir
o que nos vai dentro da alma, procuramos levar 00
Dr. Rubens de Arruda Ramos o preito de homenagem

!oi), ,felicitações'pelo se,u natalício.

I?i��tor.

NesSe programa, avul

tam: construção da "Casa
dos Municiplos", em Bra

silia. Criação do Banco dos

Municipios e realização do

6,0 Congresso Nacional dos

MunlcipiOs, programado pa
ra abril, na cidade de CurI
tiba.
O diretor-geral do SE�

NAM, sI' .A!rau.lo Cavalcan
ti, está organizando a.

agenda da primeira au

diência coletiva de prefei
tos e autoridades munici

pais com o presidente João
Goulart,;.. e com o pr.imeltº

min,ist{p ����o
Neves,

.,,� ,,,.�;ct:>t "'t�.â ,"'-' ; "'

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

"órgãos de- Stalin". O rl .. s�

file encerrou-se com n

passagem de carros dc

combate r tanqueaj pesados,
aparentemente do modelo
33 e 53, equipados com ra
róis infra-vermelhos. que

possibilitam o combate no

escuro. O desfile durou vã-

Uniao intervirá no

do; Gêneros de' primeiro
RIO, 3 IV.A.) _ O govêr- custo, acrescidos da impor- dlaçáo, poderia a COFAP Para ex�rcer essa atlvi-

no federal deverá intervir tãncta correspondente a impor um tabelamento com d�de_ na area de íntertne

diretamente, na comercia- despesas de transporte. E a marg:m de lucro normal dlaçao,.a .COFAP �ontarla
neecão de gêneros alimen ,

fixaria os preços de venda do comercio varejista. com credito rotativo de

tictos essenciais, com obje- ao consumidor. Os preços de. venda .ao mais de um bilião de cru-

tivo de conter os preços, no consumidor, seriam, assl_m zetros que seria pôsto à sua

decorrer cêste ano. A ín-, Com absoluto contrôle reduzidos, porque neles nao disposição, no
-

Banco do

formação foi transmitida à dos custos das mercadorias se incluiriam as m�:g�ns Brasil, pejo Ministério da

reportagem por fontes re- -e das despesas de tnterme- de lucro dos Intermedíàrtos. Fazenda.

laclonadas com o Mínisté.,
rio da Agricultura, segundo

-

�:t��:I��: �l�:�Pdej�n�:;� Pres'ldente davent;ao que seriam por ela
própria aplicados, dentro
de ,,<RS 01,'lb"1,6" de ór.,

uni f'l CCa r o
gão de C'xecução da lei ..

11.0 1522, de 26/12/51. cujo
prazo de vlgcncin foi pror- RIO. 3 (V.A.) _ O presí-
��:�:Io �'le�; ,�onf�:��ssod��� dente da UDN, deputado

"Herbert Levy. inicia, hoje,

merca-

U.D.N. quer
partido

rn. onde o parlamentar senador Irineu Bornhau-

paulista pretende estabete- sen e demais dirigentes
cer entendimentos com os udentstas de Florianópolis,
principais lideres do par-
tido. Ainda hoje, também o

deputado Herbert Levy se

avistara com os dirigentes
da UDN do Estado do Rio,

quando tentará conseguir a

pactncecão dos uderüstas
fluminenses, com a volta

do sr. Prado Kelly e seu

grupo às atividades parti
darias.

Depois o presidente da

UDN irá à Curitiba onde se

avistará com o governador
Ney Braga. No dia 7 ou 8

do corrente, viajará para
Santa Catarina, onde tem

encont\'�do n:.!�\'cad� c.�m o

uma série de entendimen
tos visando compor as si

tuações regionais do parti
do com o objetivo principal
de imprimir um sentido
nacional ao comportamen
to udenísta na próxima
campanha eleitoral para
renovação total da Oârnara
e dois terços do Senado.

A mobilização udenista
será iniciada na Guanaba-

A COFAP. conforme en .

tendimento das altas auto
ridades recerats, Intervirfa
apenas na ârea de inter
mediacào, entrando no

mercado corno grande fir
ma atacadista. Compraria
os gêneros diretamente nas

fontes de produção, em

!!randes partidas,' que se

riam vendidas ao comércio
df' varejo pelos preços de

AGRADECE
O Governador Celso Ra

mos recebeu do sr. r.eo de

Almeida Neves o seguinte
despacho telegráfico:
Ainda sob viva impressão

da magnifica hospitalidade
com que acaba de me hon

sas vossencia vg apressome
em expressar os meus rne

Ihores agradecimentos pe
jas mantrestecões de apre

ço et amizade recebidas
durante minha visita esse

grande Estado pt

rias horas.

---------_ .. -�-------

Govêrno de probidade e realização
Findo o ano de 1961, pode o .Governador Ce�sJ

Ramos estar perfeitomeote tronqudo por h.aver "�
branceiramente vencido uma etapa ve-dodetrcrnen-e

penosa da vida cotarinense. Osproblerocs oue, 00 C'S

sumir o cargo, encontrou e �n.tre.os quais n.ã? thro;:
poucos os criados pelo negligenCIO do odmlOls,raça,J
anterior, foram galhardamente enfrentadas e r:?sr;l�

vidas sem prejuizo poro o lançamento de novo plon�
jome�to ad�inistrativ? .Os óbi�es de ord�m fina���I
ro, que o incúria dos ultimas dias do governo p�s;'�,.GO
agravou ,extraordinariamente, f�r.am sendo desde. !a
go afastados, graças a uma politica de. s.egura o.non
tação no observóncia do lei orçamentono

.

e hOJe se

pode declarar que o Estado .de S�nta .Ca�orma, err:'bç.
ra sofrendo como todo o pOIS, o influenCia d.o conlun·
tura econômica geral, marcha vitoriosamente poro L�

suo completo recuperação.
Cumpre ossinplor, sôbre tudo isso, os 'acidentes

que teriam de desviar os otençõe� do g?�êrno p.OIC
soluçães de carót1er imediato. A crise politico deriVa
da da renúncia do sr. Jônio Quadros não foi talvez o

m�is grave poro a vida do Estado. Ê que os enchentes,
qUe flagelaram as populações do Vale do Itajai e de
outros regiões catarinenses, impuseram 00 Governa
dor Celso Ramos uma vigilio e uma atividade suple
mentares o cuia nível, todavia, soube portar-se o

em:r�nte Chefe do Executivo, acompanhando de per-

��s di�c�1 i���:� �s�����sd�:I����;�í��:s����daodç�Ses�
Mos o tudo isso e mais o profundos golges de

feição intima que teve de suportar o Governador �e�
so Ramos resistiu, com o dignidade dd homem publi
co que se entrego, inteiramente, ao cumprimento das
devedores assumidos para com o suo terra e a suo

gent12.
Eis porque, 00 encerrar-52 o exercicio de 1961,

ainda que seja muito cedo poro apreciar a obro do
gavêrno que Se vai tornando concreto no Estado, não
ê difícil apontar os frutos da atividade inconsóvel do
••._tuol administração, em qualquer dos setores do vida
público de Santo Catarina. Na Educação, onde o preo

cupoçã.;..de dor escolas o tôdas os cr!anças em idade
de frequento-los encontro correspondencia no criação
d� novos estabelecimentos de ensino, é merecedor de
referência o empenha com que o Governador conse

guiu recolocar no situação condigno a professorado,
donda.Jhe o prestígio a que faz júz uma classe de que
depende a formaçõo dos homens de amanhã. Na
Saúde Público, na .Seguronça Pública, no Trabalho,
essa atividade nõo tem sido menos ,'rod.!-ltiva. No
Agriculturo no Viação e Obras Públicas, oor tôdn
porte é o mesmo o fer.var com que o Govêrno se em

prego o fundo na recuperoçõo econômico do Estado,Prosseguem atiyomente as obras do Morro do Geraldo, determinados pelo atraves duma político desen-..:olvimentisto que se oli-Governador Celso Ramos, e que tem como finalidade melhorar os cond,côes cerça ainda no fomer.l'to -finónceiro o tôdas ::JS em[?rc-de tráfego daquela rodovia que dó ,",cesso ó Capital. Máquinas e operá·rios sos produtoras e o tôdas os realizações que co[imc'1'lda DER ali se enc:ontram, trabalhando em ritmo ,acelerado, no intuito de a progresso geral. O Banco de Desenvolvimento do Es-terminar os trabalhos em breve espaço de tempo. Todo o trecho já foi ober- todo é uma realidade.
to, o pontilhão está concluido, o co Içamento, numa extensão de aproximo- Assim, pode o Governador Celso Ramos estardamente 2000 metros, se encontro em execução, oonforme pode certo de que não têm sido võos os esforços ab<;u)'V(.'n-

� _ er,.obscrv_gdo: Rei!), flogrontes ocima, t rr'en' dWiçado:. ó administração PLlb1iça t:: d '.,;in-

-��---T------��·��··-'---�hL.!,':)"tJ.te9raçóo do EstQ�o nq 1i-TIh.o de seus 9ra

�.��'cc', _.�tJ:",:;;:Pt;t4i,*#e*�liÍ�;jt'·>';����··).;!il(�'�.;�",.,,,,",,...��&IIrl\ii..,a���MriiD'lili._��.f.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- ��=ci��·fu"�==-��--�,.ro=��·�-��m-�-��='==m=��
êluhe Doze de Agôslo - Dia 13 de j3neiro sábado - Apresentação-da Or�üe Ira

Acordeon, acompanhada do Jazz Brasil Serenalders com um

menina-m('co _ Afacy Rogério Valo Scpitiba
Com o móximo satisfação req.stoo-cs o trens

curso do oni ... :>r ..ório do menina-moço R0gério Voz

Sepitiba, cccrrtd-, cntconteo-. no Estre-Io

Rogério é dileto filho do coso! Tcgo Seotríbo e

de sua exmc. espósc d. Maria de Lourdes Voz Sepi
til:-,,(1, pevscos por deWlj'ii\. ,con���ido�. e�.•

os �OS5()S
meios scclcrs. A natoliçiante Que no oporturlldode',
come-oe-ouve SllCS 16 prirncveros, reuniu seu circule
de amizades paro um jantar americano. Rogério foi

alvo dos mais sólidas demonstrações de corêco e es

timo. Estivemos presentes ao cçooe e pudemos cons

tatar que a oni,,?rsarianle com seu "charme" reve

lou-se uma e)(cclente· anfitriã. A aniversariante, os

cumprimentes mais ardentes de "'0 Estado"

\r I , I

MENSAGENS NA IALlNAS Sorteie de um

Wolkwagen
Continuamos, hoje, o publicação dos roer-scçens

de fettcttocõss enviadas 00 ESTADO par ocasião dos

festejos de fim de ano. õs quais agradecemos:
_ Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trcb-r

Ihadores nos tndóstrtosde Serrarias e Móveis de M:J

deito de Santo Catarina .......... Comando e Oticrcts do
Policio Militar - Prefeito Municipal de Lotes. g r .

Walny de Lo Rocco - Serviços Aéreos Cruzeiro de
Sul - Pelógio Perigot de Souza - trafctéc:o G. de
Souza, Presidente do Câmara Municipal de Sento
Cecilia - 'Osmar Cunho, Deputado Federal - Listes

Telefônicos Brosuetros.

Conforme ampla dtvulgaeão. roí realizado o SORTEIO
DE UM i\UTOMOVEL VQLKBWAGEN, baseado na extra
cêo no 'último dla 29. da totcrte'; do Estado de Mlnfts Ge
rais.

o NuMERO DO CUPAO SORTEADO FOI 33.770 (cor

reepondente a centena do i.c premio colocada ii. di'
dn dezena do 2-" p.emto r conforme o plano A .- Série 67.
da Apolo Propaganda Publ!ctdade. de São Paula" possui
dora oa Carta Pn tonte 319. a qual. concedeu exclusividade

paru distribuição os cuoôes. em rtonnnopons. aÇls esteoc
Ior-Imentos A Modelar S. A. e a várias outras firmas im

po.tnntes. sediadas em Jolnville. Blnmenau Brusque.
II:1Jn). etc.

�UROEM
ESPERANÇAS - Que é uma coisa que anda

te a nrccurã da realidade.
realidade � feJlcidade.

to mais a eso('ran�a avnnca, mais a realidade hpres
sa o passo oura cnnsnr a verde esperança
Em. loet, li- corrten foi grande.
,It) ano ecaboc nesnoarecendo na amplidão. deixando a

egperan� li perta da entrada de 62.
&tte vetu. olhou a r .cn-mncu c tez que não a viu ..

Trouxe restes. tmür-s. campanhas, promessas, desejes, {l.

I$ravos e beíios.

�%�:ç�O!���lI s��;��/�:l�:�:�ardando as boas pro-

B3Irbeado sorridente, eufórico, animado, a todos abr«
cenüc. a todos acolhendo romb politico cm véspcrns de.
eleição
E vai andando.
'Prosseguindo seu caminho.
Já agora, ímpâvldc, JndIferente.
A esperança. ctree, sempre aguardando dJas de paz para
toda a humanidade.
Paz, amor, compreensão, trabalho, justiça.
Para todo o mundo.
Para a humanidade ínteíra,
Da Russia aos E. Unidos da América.
Dai, desse centro nervoso, para toda a ncrererte.
F. a esperança a correr para alcançar a reandado e a rcn
Itdade a procura da felicidade.
E p. felicidade val 1Ioando, limgtando espaços deixando
apenas atrás de si. uma esteira de rumaca.ccmo um avião
a jnto ..

A�sim que o rcüz possuidor elo referIdo cupão se apre
';('1111'. i\crá dnda a conhecer a sua id('ntleladf'.

PARTICIPAÇÃO d:n���o I Leite de é'oloni
mediCinal eXila a cçixinho verde

Nagib Daux e Sru, Vt1(/. Laura A,[/'es Ferrarest

participam o contrato de casamento de seus IIIhos

NADJA MARIA e ARTUR HUMBERTO PARTICIPAÇÃO
Florianópolis, 26 de Dezembro de 1961

Vva. REYNALDO DE BRITO
CELSO ORLANDINO LOPES E SENHORA
participam O contrato de casamento de seus

filr,os Regina e Celso
- ·mO,>" -291X"19�-rArr-ípreste PaIva, 13 nccatuva �

.

6-1- 6-1-

'I'

No escrttru-io

P.'lr.1 (1".11>;1111:1]" COIl1 ('fi('i(�I1("i;l r- I)"m humor

preci-o cuidar dil ,,;u'ld{'.

Reg/{!ur/"r (;c· ... te-h-a llOl'l1lóllil.:1 .ts rnl)(:,"Jcs
,In� (,,�tll" l'f'lIlillinl". ,·,"it;llld" :1�,iIl1 () d\'SU:;'SL"
de nt-rvuc 'lu,' c,'no� disuuhios prov'ucum.

�------------------------'

-MADÊIREIRA DAL PAI SIA
ASSEMBléiA GERAL ORDINARIA

São cenvidodos os senhores ocionistos da Socie
dade o se reunirem em Assembléia Geral Ordinária
o realizar-se em suo séde social, sita o Ruo ,Im õos
Picolli s/n. - Tangará Se. às 9 (nove) borcs, no dia
17 de Fevereiro de 1962, o fim de deliberarem sobre
a !õ.?gulnfe ordem do dia

o) - Discussão e corovccõo do Relatório do Di
retoria, balanço geral, conta de Lucros e Perdes. Pa
recer do Conselho Fiscal, referente ao exercício so

cial encerrado em 31 de Outubro de 1961
b) - Eleição dos membros clt, Conselho Fisco!

poro o exercício da 1961 e o Hxocõo do respectiva
remuneraçõo anual.

c) - O'utros assuntos de interêsse da sociedade.
Informamos também, aos senhores acionistas,

que se acha a sua disposição os documentos de nue

troto O artigo 99 do decreto lei n'' 26 27 de 26 de Se
tembrl de 1940

Tangará, 12 de Dezembro de 1961,
A DIRETORIA

5-1-

PARTICIPAÇÃO
Rubens lehmkuhl e Nila P. Lehmkllhl

participam aos parentes e pessôcs de suas relações, o
contrato de coscmento de sua filho LUIZA com a

snr. Marcia Outro, -efetuçdo em 23 d
__deeembeo

rossach
-

"" '�
6-1-

.1 -r-'--: ?t;��",,;;.'�:;& _
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Damos abaixo, a integra
do discurso prcfc!'i(j.) p€lo
.!et(!nr� João 'st!v t Bt>Cl,1)

por o castãc dos festejos
de natal efetuados naquele
estabelecimento de recuoe

ração
Reverendlsslmo sr. BIspo
Exmo sr. Dr, Secretário

do mterior c rusucn.
axmo. sr, Dr, Gout II Tr

tes
M,D.D Dlrf'lo1' (J('IMI po ,

nlteuctúrln
xxmo. 81', Dt:, ArquJmc

des Dantas,
M,D,D, Sub Dl;,('tor P('

nal.
xxmo. sr, -rrajano nou

deI Junior.

M,D, Guarda Chefe.

Senhores Funcionários c

Senhores' cruardns.

Meus carJssimos colegns:
mos o passar desta mngnn

hoje, chf'lo de jubilas, vl

e máxlma dntn do. cnstnn

dade Natal de Nosso Sf>
nhor Jesus Cristo,

Que, fique etcrncmeme

gra.vado em nossos cora

ções, o espíeudor de que
se rovost!u. este dia tão

follz e resttvo. que a nõs

foi tào eonnncsemoutc

dedicado pela nobre diro

cão desta Penitenclártn.
Grande, foi o esforço cm

preendldo pelo nxmo S'·

Dr. Arquimedes Dantas. .m

ra que a nós pudusse pr-i

porc-íonar este rlin tão fp

li? I' resuvo.

n 'uma sincera prece, agro.
deccr esta nobre e género
sa dama a Exma. era. Ire
ne Dantas, que não mediu
esforços juntamente coru

fi colaboração destas tam
bém nobres damas da. so

("!,'dnde s'toncnõponten«.
qUI' emprestaram o múxl
mo de seus esforços I' gc
He!'OSOs nuxmos. P,H"::t nos

urooorcronar õste brl1c1ltq
dia rrll�.
Assim. pois. meus caros

colegas: que seja otornn fi

nossa gratictáo .3. todos tos
1.('1'; nobres coracõcs. (!II/'
nos tom tratado tão tx-m.
A todos êstes nobres cora

ções que não nos vejam
cerno ro-tes da goelednde,
r- '(111t'- nadn vem exigi»oo
de nú�, n não s-r a nossa

l"�rupf'raciio. r'arn qll(' .. "i('

jamo-r devolvido ao solo r!;\

Sccíedade r-orno homens

cttgnox de seu convívio.
nevemos ainda. rcneur

n;'ste momento tão {estiva

pe ra nós. nos horrores e

nos sofrimentos que, tal

voz 1'<;1;:') passando outros

sentenc-Iados, que neste mo

monto se oncoutrar» reco

lhidos. em outras pnsôcs.
ouats masmorras das eras

mndievnis, que, ainda exts

(em em out .. os mstadcs

deste Bruxíl. E por mais

humanamente que sejam
1 ratnttos. longe' estão nque

Devemos, pois, prestar
neste momento a nossa

profunda c respeitosa ho

menagem, em memoria ao

Patrono desta Panltenelá
ria, O Sauc\Oflo Doutor R('
l'CI\ Ramos:
O grande homem públi

co e Es�",dl!>ta que foi. Ao

idealizar a construção dea
1,0. Pcnttcuctártn fêi" para

que fi. mesma ncaasc para
rada vêz mai.� ('11:11(r('(,1" ox

rores de> nubrr-xa de um

povo curto o rlvili?n(lo.
DI'V('lllOS ainda, mnts rc

conhecer .nn nobre pessoa
110 Dr. AtCjulml'd('s Dantas

um p.li oxt.rernoso. do que

p-oprtnmontc O ccrcercu-o.
FeI!7n1{·ntf'. (> diminuto o

número destos maus ('01('

gas. que vérn SI' (ICmOlL<;

trnocto lrrt-cuperávels. no

rcincidlrcm nas tmtns c'
nos erros. POJ'êm, vejo cu

a maioria bem ccmpenet-a
dn pela enctentc esststên
ctn que, nos vem ercstan
elo a nobre otrccôo ccvtn
Pcnltenr-Iát'in , Quc. mnía

vem julgando l;�'IO� dita

mes do coração, do que

propriamente pelos austo

ros regulamentos Penais.

Basta. pnm que sejamos
dignos rtestn bondade. (>

dar a nossa sincera (' ('X�

pontànen ccoperccâo. para
que soja cnca vez m�,;s.

conservada, a. ordem a dts

clplina. e a nossa mcrat

cada vêz mais alta e mais

sã. E assim prorcdendo. do

remos o nO$.Q.o reconhcc!�
menLo pelos beneficios (lue

lecebemos dn nobre dirl'

ção desta Penitenciária.
A todo êstcs nobl'c.� c'Jm

çõ('s, que deu a sua ajucb.,
p�\I'a nos proporcionar êste
fcllz NataL

A nossa etcrna grntldão.
Eque a paz de Deus, este

já sempre em nossos com

ções.
Salve, pois, este �sUvo

Nnkll de 11)61.
JO;-lO Sllvn B:J:,>no

JÁ e MANTENHA EM DIA: 0JoA" ·F·Ool·S·O·R' T' E·A"D·O· ·P:lóol:te:;o· � o:
Carnet da Fortuna o

,

de M;na, Gereis

O PRÊMIO EXTRA DÊSTE NATAL
•

Retire

SeU
para concorrer co

.

•

PREMIO EXTRA DE JUNHO
E mais", 5 CASAS POR MÊS

• da Cesta de Natal AMARAL
• que distribuiu 2 O (A:;A 5 e êstes são os •

NOVOS/PROPRIETÁRIOS AMf,R:\l
até novembro de 1962

25 PRÊMIOS DIÁRIOS SÉRIE A - CARNETS No•.

63673 _ LEME _ Sebasfiâo, Luiz.
Lucia (' Nlaril1 Ramos

12701 - S. PAULO-CAPITAL
Arn�!dn Barbosa

- 17955 - S, CAETANO DO SUL
Jo�'; Matr'us

<14571 _ TAUBATÊ
JosP: i\llariil da� Neves

17955 - RIBEIrÃO PHETO
O1âo,,.·I'O·; "

4<1571 - RIO 01' J \NEIRO C13
Dant:o .J':1I1� Prclu.cu

SÊRIE O -CARNETS NO'l.

63673 LINS - IM! ,n1it;t]o
1�7.n - BRUSQUE-SC

alI> ,n r, loc',llzado
17955 - BAG?:·!':G S

N·!to"1l p ilo�a
44571 _ CURIT 8 \-PR

e

PARA rÔDA A FAMíLIA!VOMITO E �)11pR�!Ú CONTI):jrrDY0S LE\7AR-.i\O'"
"EU i",Ulu :\H A �.Il)r(�" 'JOCl!:, Il{ÁE CARINH")8A
SÓ o SAl.V./\R\ I,EV.\NDO-Q .1\.(' SEPVH'U DS ,r�F"!I*

Lil,\TA('Afl I)" 1 RI\ N,) 11()fjF'Tt\1. DE; C·\RIIJ\DE.
Ol.ç p!l:, PRG 2 Rádio Tupi de São Paulo os resulta

das do Cencurso Di:irio às 21,50 horas diàriamel1te,
com a p 'ese,'çl da Fiscarizaç30 Federal.

•
SÉRIE B - CARNETS N08,

Aproveite essas ch'tlnces ... sem limites - 63673 - ��n:?I' :��;'.I�;�loira
.. '('(' \I)I('IO� 'I 17701 FRANCA - Milco M:t!]t'!ncompre 1[1 SU[l \�

V_;;I_j _'" "",,"'I!# • 17955 _ ITARARÊ _ RO<lI'S,'ntO!l

Cesta de Natal (,I1'I'lW� agora e 44571 - �ia,�:�������Tp��o
SÉRIE C _ CARNETS' NO'l,

63673 - T ....TUí - J.�mil Ei,!
12701 - SÃO VICENTE

LLH1<lJun!]as

'n;i(:f-wi';.{'

EDITAL SÉRIE E CARNETS Nos.

63673 - S, P,;"ULO·CAPITAL
n;joen'iti,:;

12701 _ S, PAULO-CAPITt,L
Hólio F. Mt1'<]\'lls

17955 - S. RAULO-C.�PITAL
YV"'l K K",u�1;

. 44571 - S. PAU'.;.O,CAP1TAL
!lio'emitido

o Delegado Estaducl do IAP DOS EMPREGA
DOS EM TRANSPORTES E CARGAS, em Santo Ca
tarina, pelo presente, cientifico aos senhores condu
tores de veiculas em geral e s�us empregadores, qLle
durante o periedo de 2 a 31 de janeiro de 1962 seré
praceLii<.!à no Delegacia Estadual, Sito Ô praça Per2i·
ro e Oliveira, Editício IPASE, andor .. térreo, o troco
das Carteiros de Selos - modelo DA'-15

Florianópolis, 21 de dezembro de 1961.
Adil Rcbdo Mot!296, O('I�'10d') Estadual

- ------�- _. --------

SEM ENTRADA· SEM RESERVA· SEM SINAL •

Você concorre a

PRÊMIOS DE VALOR e assegura, desde já, para o p,óx'mo Notol

SUA CESTA DE NATAL AMARAL PElO PREÇO DE HOJE

- - . - ....- - - .. - - - - ... � o

Conselhos de Beleza
FLACIDEZ CUrrANEA

DR. P/RSS •

d:t !laclde/. facial Que deve

ser conh('cldo, Tmta-se de

um SÔI'O á base de tecidos

organicos. E' um� tcra�u
tlcn feita POt' meio de in ..

j('eõ('� no D"opr!;, lo;n"
com a finalidnde ele reju�
VlneS('er as fi!)l·;ts do tee:

do ehlst!ro f'. t'om isso, (ln)'

lIllIa nova motldnde a Utll

I'l<.:to enrugado e flacldo.
·Há (juem n chame porisso
de tel"upettUi'a tlsstll;1!, ou

ele rej\lvl']1esrtll1rnLo tlssu-
lar. '

('as e dai a f'xplicaç�o da�

rugns e pele ilacida serem

J'd;t!S !Iotadas no belo scxo

do Que nos homens,

\rejamos, agoJ'.:t. () trnla

menlo. Até ha pUtl(·o.� anol'

atras nada �e podia fazPr

0" medicas não haviam cn

cont�ado um meio de devoi

ver ao tecido elastico n.�

rroprledades perdidas.
Muitas esperanças vi€' ..

1":1!1l ('om os estudos dc B') ..

g0l1101ets e seu charnadl1

sõro da juventude e, tam

bem. ('om Os trabalhos de

Bardach n respeito do s-)- Milhares de Indi\'ic\uos

\"0 ortobiotico. Tudo, infe· ,.,. (homens e mulheres \'1''1-

117mente, sem resultados tados por c�:e novo meto-

pratlcos. Mas os esforço<; do têm t1d'J resultados

df'sses cientistas não foi magnífiCOS. E' at\lalment�

('111 vão. Outres trabalhof' o proc(!<;so m'1.); emp1"l"�!fId
fornl'\ se conhecendo c ho n:lS tlinl('(I,s de rcmncamen-

nestamcnte falando ha ho to {'uropéias e norte-ame-

ie em dia um' tratan:entu riranas.

Vari:ls enU$ns podr-m o

easlon:l.r a [larldez da pete.
Un',u, delas pl"Ovem do fnlu

t:i.e que o tecido clltaneo

aumenta com o dcconcl'

dos anos, sendo que esta

(luestão é um fenomeno

flsloJoglco. Tfllnbém cel'

tas contrações rC'peUdns de

determinados gTIl]10S mus

culares termillflJll por re

laxar a epiderme, originan
do o aparecimento de I"ugn<;
que não são mll.l� do que
formas de flacidez do 1"0);

to. O mesmo em relação â

tiques nervosos tão comuns

em determinados indivi
duas. -"-s rugas usuais que
t-oda pesseX1 apresenta a

pós certa Idade tambêlll
sâo um exemplo de flaci

dez. � "'I
� o responsável por tuch,

isso é o chamado tecido
elâsU::o, 'Encontra-se ele

situadO') numa zona pro-

����ea estCnha�l��da I1c�7rl���;
abaixo da epiderme que é

por .<;ua vez a camada su

perficial, {lqueln que e�b
em cuntacto com o ar, rom
o meio ambiente.
Soh'endo o tecido elas

tico a influencia dos anM
ou de um a�cnte qunlqupr
que atue sobre a pele, SUfl.S

Horas degt'nernm rc'.�ul
Lnndo ('ntão, parn o lado
do rosto, tlln nspl'cto p('l'�
gnmlnhndo I.' f\arldo. N('l1l
todas as fibras elasticr:<;
são iguais. Umas são mnis
resist..!ntes do que as I'll�

gas, Nas mulheres. por
exemplo, elas são mais fra.·

PI'Odlllos de marcas famo_ os dolici?sos figos UIl Málaga r. !�il�_ 5 tipos do Cosl;!s :l �,w Osco:lla,
sas, slllccio!1ndos cnlm os �;I����:�I�U�,�D.Cl:�:�I�� 1��t)a����l���1 com o mnis va, wllQ SOllin1Cn�
moi horas. em Iodo o mundo. ,(\ue lhe oferece também. mais no- lo tio art'lJOs tip,co!\ do Nalal.

zes,avelàs,amêndoasouvas-passa

:.J _cestaSdeNatal�S,A, \

,,:)
\ - a maior industria brasileira, no gênero!

MATRIZ: São Palllo: Rlla Nestor Pestana, 87, 2.a sobreloja· Sede PrópriJ!
FABR!CA: Via

alljOla
- Km, 16.5 - São Bernardo do Campo

t=ILrAIS: Florianópolis: Aua 7 e Setembro, 1<1 Curitiba: Rua Marechal Deodoro, 441
BI'asília: Av. W 3 � adra 17 - Casa 59 Belo Horizonte: Aua da Bahia,636
Rio de JaneIro: Rua da Alfãmfega. 55 Recife: Av, Comlo Boa Vista, 88
Pôrto Ategre:Travossa Leonardo Truda, 6!) Goi:tnia:

Neto: _ Os nossos leitores poderão solicitar

C'uo:::lquer conselho sêbre o trotamento do oele e col:le
I('s 00 médico especialista Dr. Pi'es, à Rya Mexio

31 _ Rio de Jnneiro r.,.,�t"nrl .......�, ..

tigo deste jornol,e o endereço completo poro a respos

_
. _.....iSl

III --DU�LOP
I DU�LOP, e pneu toda

\ a Vida, RA l:-JlIA DAS

I BICICLETAS - TC'le

I fone '1137 - Rua:

:t.:.::::.a:;:;.�

Noticiário dQ Agência
.. Ministro Martinell� visitorá No�a D.elhi --:- R'J- ção Européia (Ome), foi realizada 'com êsse objeti- (AgênCia Itólio) No Aula Mogno do Universidade O:l

mo (Agência Itália) O Mi�istro Morttnelll �storo Ne-
voo O ClME, que no práximo ano completo 10 anos Coreo, n� presença de.numeroso público, o Emboixi<-

sente no celebração dQ dto do Itália no Feira inter- de atividades, já auxiliou o trnnsferêncio paro outros dor Gabr:ele Pdresco, Iniciou uma série de c�mferên-
nacionr..! de Nova Delhi na lndio, prestigiando as· continentes de maiS de 1.100000 pessoas, entre cios sôbre o Ressurgimento Italiano, oromavido por
sim C0m suo presença o(lu;:!le certorne:. deslocados e trabolhodoes nacionais. A Argentino P. oCluelo Universidade em comemoração 00 Cent:õ-n-

O Plcsidente do Trô'no do Espanha em Roma -

o Brasil, são os poises o'..Je esti'io solicitond9 op'2rori�s nário da Unificoçã(' do Itália celebradas na Care::J
Cidade do Vaticano (Agência Itália) O presidente 00 especializados corroo: ojustodoreo; mecânicos, retifi- No final do canfer€:ncio o Embaixador Poresco res-

trono do Espanha, D. João e seu filho João Corln<; codores, carpinteiros, mecônicos para motores, o ex- pondeu o inúrr�ros perguntas formulados pelos es-

principe dos Asturios, chegaram o Roma. Ambos se- plosão e dis�l, eletrecistas industriais, eletrecistos tudontes presentes.
rão recebidos em audiênCia pelo Popa. O cosomento mecônicos, eletrecistos poro automóveis, mecâniccs Cursos de Hnguo Italiano em Montreal _ Rr'!mo
civil do princesa Sofia do Grecio com o principe Joõo poro motociclos e ferreiros, (Agencio Itália) Há algum tempo foram instituídos
Carlos, seró realizado em Atenas, provavelmente I'"i",) Uma vez selecionados, deverõo os emigrantes ef"!-' em Montreal, curso de linguo italiana poro ",miqron-
dia 5 de moia do próximo ano, e o religioso possivel- . tuor o pogamento de 25.000 liras, aproximadomen- teso Recentemente uma sociedade italiano de Mon�
mente será celebrado em Roma, e terá como ofician- te CrS 15.000,00, ficondn seu transporte e outr'Js treal fez doação de uma máquina de projeção cine-
te o Cardeal Gregori Agagionian, prefeito da congre- despesas (l cargo do CIME. motográfico aos alunos, paro a exibição de pocu-
goçõo "Prcpogando Fide" no rito oriental Posterior- 460 bilhões de Liras a 'endo do turismo - Ro- mentárias sôbre o Canodô e o Itália.
mente o casal será recebido ':;om audiência oficial pe- mo (AQéncio Itôlio) Segundo os informes oficiais, ., Aviadores argent:nos se adestram na Alitalia _

j

lo Santo Podre indLlstr'io turistico italiano este ano já ultrapassou o Roma (Agência Itália) Um grupo de 7 aviadores ar-

to. cifro de 460 bilhões de liros, mnis do que foi registr'1- gentinos pertencentes o Aerolineas Aroentinos, ini-
Mõo c_le Chr" PMQ o América do Sul - Pole�� do em 1960 por ocasiõo dos Olimpiodos. Calculo-se ciorom nest>es dias um turso teórico-prático ooro pos-

mo ("nenrin Itólio) Novos perspectivo<i de traboll-,:J que mais de 19 bilhõ,?s de estrangeiros entrorám no sageni- de comando dos "DC 6" poro os Corovelles
€11' poises do Américo do sul, foram obertas poro o Itólia neste ann_ O prily,eiro lugar entre os turistas A adoção par(porte dessa componhio (,te ,aviação sul
croeroriodo siciliano. Uma visita os principais cidod,:!s c('tr� o Alemanh('t �I"(l"ida da Suiço, Austrio, FronçlJ, americana de oviõ�s o bi-reação, determinou o for-
r"" �a-.., ft'-ita peta Dr�ldericC' Cotti, unc!o- Inolaterra""e Nort� AmériC'C'l. mo('�� nOVOS-eQTT-'Inr.ldemt�

nATio ciD Comité IntcrgovNnam('nt'ClI parn (l Emigra- Confcrência no Universi,dade dc Seut -- Selil ocirlclHo rszg,sstl ETAOI TAOIN ETAOI EAOI l""- T
,

"It
" o "

.

ada
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'PROGRAMA DO MÊS'
o MES DE JANEIRO UO\,.AIMII.-EIftI1JoDOIIW1L.PROGRlMA PARA

Dia 4 - Hi-FI
Diã 7 - Encontro dos Brotinhos
Dia 11 '- Hi-P!
Dic 13 - Soirée - Orquestro de {tsvcn Wais

bons - Antônio Copparelli o virtuoso do acordeon
:e O Jazz Brasil Serenoids.

Melas na Secretario.
Dia 16 - Cinema
Dic 18 - Hi-Fi
Di.) 21 - Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Hi-Fi
Dia 30 - -Cinema

PARTICIPAÇÃO
José Paulo Garcia Jaime de Arruda Ramos

e e

Senhora Senhoro
participam aos parentes e pessoas de suas relo-.
çôes, o contrato de casomenta de seus filhos

HELENA • CLAUDIO
CONFIRMAM

Fpolis"29/12/61 Fpolis., 29/12/61

IMPORTANTE
"Iurso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRl-GINA$IAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PAR,A PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenos processos peda-

gógicos. '

- Equipado com máquinos novas.

Dirig:do pelo:
PROF. VICTOR FERR51RA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTIIRN()�
Faça suo inscrição a Rua Dr. Fulvio Aducci

antigr 24 'de Maio, 748 _ lQ andar.
'

ESTREITO Florianópolis

.SECRETARIA DA
AGRICULTURA

EDITAL
A Diretoria de Serviços de Extensão do Secreta

rio de Educação e Cultura leva 00 conhecimento dos

�:��I�rr::, P��::tS��::SdedeEs;���II��i���;:�ldel�S���o;e;
Professores de Escola Primário, que se realizará de
l . de fev�reiro o 22 de Junho de 1.962, na cidade de
Belo HOrizonte, Estado de Minas Gerais, sob o patro
cínio do P. A. B. A. E. E. (Programo de Assistência
Brasileiro -

.. Americano ao Ensino Elementar) um
curso de aperfeiçoamento de professores.

A �iretoria de Serviços de Extensão, de 2 o 10
de Jcnelro de 1.962, prestará aos interessados os in
formações necessárias.

Deze�b�r�:orli�9Z�. Serviços de Extensão, em 29 de

Milton Rezende - Diretor

_____

5 _-_1 _Dr. Can;ídio do
Amaral e Silvo
ADVOGADO

Ma�JatraLoO aposentado
AI!vQ:=acla em Geral '

êsc. e Res : Rua l::Ialda 'lha
Madnho, 2 - apt.c 301
(esquina lj�() "int.ol

cartazeSlo la
-CENTBO

eiDe SAiI JOSE
OS 3 e 8 horas

- Inteiramente fUmado no Brasil! _

BSCRAVOS DO AlUOU. VAS i\l\lAZONA,Ii
SuperScupe - EastmanColor

Don Taylor - John rrorbcrt
Gíonna Beguie - Tum Payne
WIlson Vianna - Eugênio Carlos

Censura a L é 5 anos

Ciae BIT2.

zesuncncoíor
Censura a t é 5 anos

1Ô',1NE; 3430
As 8 ns.

FONE: 6252

-BA'BIIlS
CiDe GLOR!A

as a hs.
Uma maravilhosa de Wn.lt Disney

O A'U'rICO SELVAGEM
Tecnicolor

Lindrssuuc shol'L cm

NO :'ROGRAMA
AS JOVENS DE AMA

CENSURA ATE' 14 ANOS

Ciae IMPEIIO
(ESTREIT01 Fone 6252

Jack Lord - ("ll _

O SEGREDO DE SUA VIDA
CENSURA ATE' 18 ANOS

as 11 11s.

.

à��:' 11.íÁ (S. José) f
James Darren - Rodolfo Acosta _ Jea�

Willes em
1

A FRONTEIRA DO PECADO

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplumado pela Faculdade
Nacional de ft.ledlcina da
Universidade do ürasu

. Ex-Interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do �ror. Octavlo Ro
drigues Lima I. Ex-Interno
do Servtco de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médícc do Hos
pital de Caridade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.
l'ARTOS _ OPERAÇÕES
nOENçAS [lE SEI'iUORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
Illt-todo psico-profiJatico
consuttõrto. Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às

18.00, horas. Atende com

horas marcada.'). Telefone
3035 - Residência: Rua
General níttencourt 11. 101.

DR. ROLDEMU O.
D.t:1.IIENEZES

'G�sn Df CP.fÉl I
ENT4Ó PEÇ� ,UÉ ZI'r' I

LOTES
V:l:NOE':SE LOTES li

LONOO PRAZO SEM .tU

aos.
TRATAR, RUA FELIPE

SCHMIDT 21 _ 1.0 Andar.

Dr. Hélio freilas
Medico da Materni·
dada Ctlrmela Dutra
lJub:N'';AF lJE !3!N"dOll,t.8
PARTOS - CIR�"ROIA

c..'LINICA GBlfAJ
oeeee cersee -

Bletro-cotlQulliç40
consuitório: - Rua vtctor
Meireles, 24 - das 4 às fJ hs
ResidêncIa - Rua Bantos

Saraiva, 470 -

I EstreIto
For-e ; _ 23-22 e 63-67
... --. ......... -.

sessenta e um.

CHEZISHO, NÃO!
CAIE �i�'O!

FlurillnÓJJuli� _ 4_1_lj'!

A VISO

Natilrda Lemoll Muller
DIR. Dl!: ADMINISTRAQAO •

·-"'.DR. M�RIO GENTIL COSTA.
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

Especicllzoçõc no Clínico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei!o. *

Átende pel. "!.n�CÍ'. =0 Ha!lpital de Caridade

Consultas à tarde das 14 às 18 horas, em
Consultório instalado à Ruo Ten. Sllve!rc 15
Edifício Pcrtheocn.

�'(ANéER E-DO-EN-ÇA-S·D-A-PÉ-LE-
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Assistente do Focul'dade de Medicino e

Universidade de �e>raná
LlXAMENTOS DA PELE - DEPILAÇOES
CONSULTARA DURANTE O MES DE JANEIRO

Ruo Troiano, 29 _ 1,0 andor
Oas·14 os 18 horcs "

� -----------

o Interventor do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil de Florianópolis, São
JOS€, Palhoça e Biguoçú, comunica aos senhores as
sociados em atrazo, que ficará o disposição de todos
cquéles que quizerem pagar suas mensalidades, na
Dell{iacia Regional do Trabalho, à Praça Pereira e
Oliveira - Edifício Ipase - 30 andor, dos 10 às 13
horas e das 17 às 19 horas, diôrtcmente. os associa
dos que não se quito rem até o dia 15 de Janeiro de
.1962, serão eliminados do quadro sacio I.

Fpolts, 2 de janeiro de 1962
Jose Gomes Teixeira, Inspetor do Trabalho

15-1

DR. LAUIC
.CI:nica

DAUBA
Geral

- - MEU l-C O _

Especialli:ia em moléstia ce sennorae e vias urt
n!l.-i!ts. Cura r&dl".al das tnrecccõee agudas e crõ
n1.::_5, do s-oarêínc eemto-urínárío em ambos os
eexos. Dot'nçat do aparelho nrgeenvc e do síete
ma nervoso.

Horarro: das 10:1$ 11,3,) horas e das 14,30 to; 17,00
horas. - Consultoria: Rua Saldanha Mtlrlnho, 2
1.0 ande e. (esq. da Rua .roao 'p�nt,J, _ Fone: 3246
üestdêncta: Rua Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chã- I
cara do Espar,ha) - Fone: 3248.

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques � Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Bletroehoque com anestesia

rnsunnaterepía - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

Psicoterapia.
Direção dos Pslqulátras _

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. Jose TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da" 15 as 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

E N D E R E ç O
-- IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES

" RAINU DA.S BICICLETAS, fica na Rua: tíva, afim ie f"OI"'�rem iniciar o construcôo
Conselbelre Marra n.e 154, de um lado a sn A cd b é d

S O C J\ F E Z I TO coneuíténa- Rua CeI. �i.�de PEÇAS E ACES�óRJOS. e do outro a A�t�����: ��ecPajx��c�nt��i��:e����cifi�

�;;::;:�� ���;��:::�;�m�53__..��·'aC:��;_._::_'_:'...l��",.T_,u_n_A_S_E�C_ON�'C.::E...R_T_O_S·_-__c�._�__
�

.."":i?_.._ ....",,,�='�O..d:;iô�o=!.ee..�..�eiit.eiii�!iii;·�iií:iií�iii�.nd..t:•..�..;..��.�a.;;��I:iíioi.•�.��.;.:,ail�.:"iIi'ii�lÍ'fií'�.ÍÍI":
SlhIlIlOSO?

Dr. HéHo i'eixolo

Ad,vo!jado
tu'll!l1êncls _ Alameda
'\d'»)tl' Konder, 27 - Catn.
P��al, 400 _. teiercne 2fU.
F"cntólJo - Rua hUPé

.

S�h.::udt. 3? _ I.°.ndalr_

D,a. tVA B. S.

IleRtEI
PJt1tuJCA

('LJNICA ve CRIANCAS
E SENHORA

��n�:'0�I�i��:��ra8

ADQUIRA O MAIOR PRESENTt
Si Você, Chefe de fcmilic
penso nos presentes para o natal ENTÃO
U� presente que nôo quebra, nôo desvclorlzc,
noo estrago
Um presente que c-de dia vc'e mais:

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

Informasõ�s. diàriamente, na

Ayenida da Jardim Atlântica,
com o sr, Luiz Schweidson.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANTONIO MACHADO

FREIRE
Fornos !lã uns quinze

dias maj� '-"1 menos. verifi

car um case de crsparo co

arma de rcec. cuic projeu;
atingiu ,I mctdur I de uma

janela do précnc r estden

cial. I'or );'üu::') 11&(, ocor

reu umn r.a:;fllll.l
Tempos atrás, um IN

VESTIGADOR" da policia
disparou sua arma em uma

boate. para fazer bonito,
para mostrá-la. Esses dois

ímpt udentes desconhecem
o que di:!: a LEI DAS CON

TRAVENÇ6ES PENAIS a

respeito. Ao "INVESTIGA

DOR" não assiste defesa ne

nhuma. pois como "Poli

ciai' deveria ter noção do

que é permitido ou do que
é proibido. Na citada lei _

o artigo 28 (DISPARO DE

ARMA DE FOGO) _ Dis

parar arma de fogo_ em lu

gar habitado ou em suas

adjacências, em via públi
ca ou em direção a ela: _

comina a PENA de _ pri
são simples, de um a seis
meses ou multa de trezen- \

tos cruzeiros a três mil
cruzeiros) Parágrafo único
- Incorre na pena de pri
são simples, de quinze dias
a dois meses, ou multa de
duzentos cruzeiros a dois
mil cruzeiros. quem, em

lugar habitado ou em suas

adjacências, em via púolíca
ou em direção a ela, sers

licença de autoridade, cau-

Juizo de Direito da 1.a Vara Civel
de Florianópolis

EDll'AL DE PRAÇA COM O pRAZO DE VINTE
(20) DIAS

o DOUTOR WALDEMIRO CASCAES,
1° Juiz Substituto da P Circunscriçôo Ju
diciário do Estado, no exercício pleno do

cargo de Juiz de Direito da 10 Varo Clve!
da Comarca de Florianópolis, Estado de
Santo Catarina, na forrao da lei,

sa deüagraçáo perigosa,
queima de fogo de artifício
ou solta balão aceso O pa

rágrafo l.R do Art. 22 do
Decreto 23.793, de :3.1.1934

(Código morcctan, proíbe
soltar betões resuvos, ou

fogos de qualquer natu
reza capazes de provocar
r.icénõros 'nos ca...npos ou

rtorcutus. A propósito do

dispa-o feito nu BOATE

PIANO BAR, r:o.)l� "inveatl

anocr- - Vl\lH'),� truncrc

ver um Acórdão do Tribu

nal de Alçada C!O F,<;tudo de

São Paulo - CONTRAVEN

ÇAQ PENAL - Rev rlon

Tribs. ver. 241/420 DIS

PARO DE ARMA DE FO
GO _ Falo venrtcado U;)

ímertor de uma' bcíte". ü
fim a que se proponha o

imprudente, disparando a

arma em lugar nabí tado ou

em suas adjacências, em

via pública ou cm direção
a ela, é Irrelev .... r-te, aten
dendo à Indule mesma da

infração. 'rrtbunat de AL

çada-Apel. Crim. 6.111, San
tos 1.7.1955 Quanto ao mé

rito do recurso, em relação
a Clarimundo é convenien
te recorder :a lição de JO
SE' DUARTE: _ Ainda II

preservação da pública In
coJumldade é objeto exclu-

vel perigo público. E acres- (

centa: ;, Ofim a que se pro

ponha o imprudente, dis

parando a arma, é irrele

vante, atendendo à indole

mesma da infração. Impor ....

ta, apenas a materíalída
de". Amigos leitores - O

fmprudente "investigador"

não faz mais parte do qua
dro 'de investigadores da

policia. Segundo remoa

informados - o atual Se

cretário da Segurança PÚ

blica vai iniciar uma ref01-
ma de base na organizajç�o
policial do Estado. Entre

tanto, dada a situação caó
tica como encontrou a Se

cretaria da INSEGURANÇA

PUBLICA deixada por Adni

m� (esse já caiu do an

dalme) ,
com verbas estou-

,

rada�, elementos sem a t
menor ctasstrtcacêc exer

cendo postos de responsa
bilidade - ainda por mais
um pouca de tempo iremos

sofrer as cons.equências do

"andaime" mal situado. Há

um ditado português que
diz - �'Quando a cabeça
não ajuda - o corpo, é que

padece. A cabeça hoje ésívo da tutela penal. Assim
se evitarão que os atos Im

prudentes, e desatinados outra e outro será o destl
possam expor, a perigo a no da Segurança Pública _

segurança pública, e gerar I será de fato SEGURANÇA
consequências mais graves. PUBLICA.
Nem mesmo o direito de a- Respeitosamente
medrontar poder-la Justill- Machado Freire
car um ato de indisfarçá-

FAZ SABER aos que o presente edital de praça
com O prazo de vinte (20) dias virem, ou dêle conhe
cimento tiverem, que, no dia 15 de fevereiro de 1962,
às 15 horas, no edifício da 10 Vara Cívil, à Praça
Pereira Oliveira, nO 10, o Porteiro dos. Auditórios dês
te Juizo, levoró o público, pregõo de venda e arre

motoçõó a auem mais der e o maior lanço ofereçer
sôbre o ovoltoçõo de Cr$ 55.000,00, do imóvel abai
xa descrito, penhorado o N IVEA MARQUES NUNES,
nos ouros na 82-60, de cçõo executivo que lhe mo

ve A MODELAR S/A.:
Um doze ovos (1/12) de uma coso sob n? 32,

do Ruo Alves de Brito, construido de tijolos, coberto
de telhas, forrada assoalhado e envidraçado, com'

diversos compartimentos, em regular estado de con- Coco Chanel, considera-

servcçõ., e-seu respectivo terreno, medindo 6 m de do por multa gente como

frente à dito ruo, extremando 00 Norte com pro- uma das mulhere .s mais

priedade de herdei ros de Procópio Borjc, do outro inteligentes do mundo, de-

lodo com dito de Emcnoe! Gevcerd <e fundos com tem há muitos anos o títu-

quem de direito. Registrada às fls. 122, do livro 3-F, lo e a posição de rainha

sob nO 6622, no Cartório do 10 Ofício de Registro índestronavet' no mundo

de Imóveis, desta Capital da moda. Ent.m ano, sui

E, çcro que chegue 00 conhecimento de tOOrJS ano c Chancl não se prec-

mandou expedi r o presente edital" que serô ôflxodo eupa com O" trono. suaa '

no lugar de costume e publicado na fqrma do lei. criações encontram

Dado e passado .nesto cidade de Florianópolis, Santa -

Catarina, aos quinze dias do mês de dezembro de
mil novecentos e sessenta e um Eu, (a) Maria Juroct
da Silva - Escrevente Juramentado, o subscrevo.
(A) Waldemiro Ccsc -es - Juiz de Direito. CONFE
RE COM O ORIGI NAL.

Maria Juraci da Silva
Escrevente Juramentada

E D I TA L N.O 2/61

CASA - VENDE-SE

CHAKEL NAO SE IMPORTA EM SER
PLAGIADA

pre o melhor mercado, ain
da que outros criadores
lancem modelos que são

disputados no mundo. Qual
é o segredo de Chanel?
Confiança nos seus dotes.

Recentemente ela disse a

um jornalista: _ "Não, eu

nii:�. lleL'�'pço_ a" J!:l:lllw:'l
sindicato. E jamais per
tencerei. Eles me abor

recem, com toda aquela
gente falando em plagias,
em proteção ,em defesa de
interesses que fazem "a
pátria perder. milhões". Eu
sou copiada contínuamen
te e orgulho-me disso. E'
publicidade para mim. Há
duas casas de moda nos
Estados Unidos que !:IÔ ven

dem falsos Chanel. E cada
modelo. Não é maravilho
so?" (!BRASA)

FACULDADE DE SÉRVIÇO SOCIAL DE

SANT� CATARINA
EDITAL DE INSCRiÇÃO AO CONCURSO DE

HABILITAÇÃO· De} i,NO LETIVO DE 1962

De ocôrdo com: a' \Po?t��io"nO 1�, de [cnerro de
1957, do Mini.stério de Educoçõo e Cultura.
'Ijl De ordem do senhora' Diretora, Assistente So

cial Olmo Aquino Casses, e de conformidade com o

Regimento da Faculdade, acham-Se abertas na Se
cretaria, no período de 2 a 20 de janeiro de 1962,.
das 15 às 18 horas, os inscrições 00 19 Concurso de
Hobtlttoçõo à matrícula inicial db Curso de Serviço
Social da Faculdade de Serviço Social de Santa Ca
tarina, sita à ruo Vitor Konder n"O 53.

O requertmenro de inscrição será aceito quan
do acompanhado dos seguintes documentos:

a) Prova de conclusão de curso secundaria com-

pleto (2 vias);
b) Carteira de identidade;
c) Atestado de idoneidade moral;
d) Atestado de sanidade físico é mental;
e) Certidão de nascimento passado par oficial

de registro civil que comprove o idade minima de
18 anos;

f) Prova de pagamento do taxa de inscrição;
g) Ficho modêlo 18 e 19 que comprove a vida

Escolar anterior (2 vias);
h) Prova de quitação com o Serviço Militar.
A exigência do letra "o" poderá ser suprido

p�lo opresent�ção de diploma do curso superior, re
glstrodo na Diretoria do Ensino Superior.

O concurso que constará de provo escrita e eral
de Português, História da Civilização, História do
Brasil, �rQncês ou híg!ês, será realizado no 20 quin�
zeno dCl més de fevereiro.

�odos os documentos acima relacionadas, com
exceçoo dos diplomas, deverrt estar com as '�irmos
reconhecido:; em Tabelião de Florianópolis.

Outros esclarecimentos poderão ser prestados
�;l:;ef��;:�s�o Faculdade, todos os dias úteis, das'

Vanira Varassi" - Secretôria
Visto: Olmo Aquino Casses _ Diretora
V isto: Abelardo da Silva Gomes, Inspetor Federal

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

OS HOMENS AINDA PREFEREM
AS LOIRAS!

Anita Laos, a escritora
que escreveu "Os Hon\lens
Prefetrem as Loiras", 'fez
recentemente na tetevísão
inglesa uma declamção que
os jornais uonsrdcram e�

caudalosa. "O mundo mu-O Diretor da Diretoria de Veiculas e Trônsito A8OUMA,ISPEftFF.tTADOIlRAS1L
Público, no uso de suas atribuiçães, etc ..

Leva ao conhecimento de quem interessar póssc, 0' l�lIIlliII:mmail!••II•••III•••II••••••que lerá inicio no próximo dia 2 de Janeiro, o

emPla-,
".

comento de veiculas automotores em todo o Estado
com duração até 28 de Fevereiro.

Os proprietários de veículos de aluguel, deverão
apresentar no ôto do emplacamento, o certificado de

propriedade, o talão de pagamento do impôsto da IPrefeiturc, e o comprovante do recolhimento do irn

PÓS!o sindical, excluindo êste último, aos propríetó
rios de veicules "particular".

As repartições púêltccs deverão apresentar
seus veículos com o certificado de propriedade, acom-
panhado de ofício.

"O licenciamento é feito no município do domicilio
do proprietário.

Diretoria de Veiculas e Trânsito Público, em Fio
ricnóoolts, 28 de Dezembro de 1961. c

CéL Mauricio Spalding de Souza. Diretor

MADEIREIRA BROCHMANN, POLIS S.A
Avisamos 05 senhores Acionistas qu_?, em nos

so sede social, à rua Conselheiro Mafra s/n., em ':u
nttbooos, Estado de Santa Catarina, estõo à sua

disposição os documentos o que alude o ort'' 99 do
Decrete Lei na 2.627, referentes 00 exercício socio!
encerrado em 30 de Setembro d"e 196 J

Outrossim, convidamos os senhores Acior.istos
para em Assemblélio Geral Ordinário, a realizo c-se

no séde social às 9 horas do dia 31 de Janeiro de'
1962, deliberarem sôbre o sêguin�2: .

o) - Relatório da Diretoria, 8alonca Geral.
Demonstrativo do conta de Lucros & Perd�s Gerais
e Parecer do Conselho Fiscal;

b) - Eleição dos I"l"l':.!mbros efetivos do CC:1se
lho Fiscal e seus suplentes;

c) /" Outros assuntos de interêsse social
Curitibanos, 30 de Dezembr.., de 196 J

3·4-5-)

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
ccurvmidcr.

Funcionomentc perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três tctôres dE' gorontio que 0$' Motore� Arno representem poro o

* O� Molares Arno sêc rigorosamente controle dos pelo Sislema C. I. � .• Coe.
trôle Integral ele Quolidade, o único que osseguro perfeição I"óx,mo no

produçõo em série.

®
-ARNOSA.

.* Molores especiais

* Motores mOnofásicos ate 1 % H F,'
* Molores trifósicos até 300 H P

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
* Motores pnra móquinas de costura

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS: <

l\r'EYER & elA.,

mau disse ela O ambiente

que descrevi em meú livro.
ha 35 anos, não existe
mais. A guerra, os impos
tos e o nivelamento social

destruíram aquele mundo.

O tipo de loira que consi-

dera o diamente como "o
melhor amigo da mulher"

já desapareceu. Hoje em

dia os homens não possuem
os meios nem mesmo para
sustentar uma morena sem

muitas ambições. E' certo
que muitas mulheres con

tinuam pensando que o

diamente continua sendo o

"melhor amigo", mas elas
o procuram sozinhas, tra
balhando em igualdade de
coaotcões com os homens."
E depois dessa declara

�ão, acrescel1iPu ainda:
. Eu não POd� reescrever
meu romance na epcce de

" hoje. Não saberia nem

mesmo dar-lhe um título.
Os homens de hoje não
preferem nem loiras nem

!folorenas" - (lBRASA)

VENDE-SE uma coso, situada na Avenida Rio
Bronco, n. 60, a cinquentn metros do Assembléia
Legislativa. Otimo ponto. Avenida amolo.e �o!::oda.
A ctfsa tem onze peças: duas solas - Quatro (�uar
tos - sala de jantar - copo _ cozinha _. ba-

. nheiro e vorandão. Terreno com 330 metros quadra
dos. Preço: Cr$ 2.000.000,00. Metade à vista e a
outr inanciada. J;!Q.t r com O Sr. Antônio Medei-

il;lIra. '/. ",
"M'j'�T>Ç\I.efones: 3?50.ou 6232 .. � ;. �-==-:=.:.::::.=7�·'·p�"'i,..,.�::'"�.".�z,:;;-;.;:j';;;s;;.__;;.•_ã;i::ti.�/'1.

_ • .:±.__ .)0.)-61
.. __ _....:.

...

.__...-_....._.... ,*,
. """",':;"-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE
PIORO PAULO MACHADO

REDATORES-AUX!LIARES:
MAURY BORGES. RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

PELO PROGRESSO Df

JANTA CATARINA

NO SITOI

ESPORTIVO

sair esta semanará
A tabela dos jogos po de Pôrto Alegre, Santa Ca�

Torneio Sul Brasileiro, em taeme e Paraná e cujo 1n1-
que tomarão parte equipes elo está. prev18t.o para o

A 37.a ConiCiade São SifYesire
Venc:da pe�o Inglês Hyman

gêo Paulo. 3 tV.A.) _ dos, como osvatao Suarez
Martin Hyman, um íngles três vezes campeão, presen

magro (! míope, ganhou a te à corrida .,or esptnto
37.110 comce Internaclonal de ccmpençêc Já que não
de São Silvestre. r('aliln.�fl. Unha condteões nstcee pa
dla 31, com uma ntuuçâc ta fazê-lo. Não "",entQu
inteligente e esLurlndn. até o fim, abandonftnd() 1\

Hayman, que em 11)60 cho corrida.
.

gara a São Paulo momru-

próximo dia 18, deverá es- regulamento aprovado e a

tar de posse dos diretores tabela devidamente COh

da Federação Catarinense feccionada pela Confede
de Futebol e dos clubes ração Brasileira de Des

que parbícfparãn ainda esta portos. o torneio poderá
ser mesmo iniciado no dIa

ess'm sendo, depois do 18.

o Metropol para Inaugurar Melhora·
menlos de Estádio Paranaense

Os f!esportist"lS de Cnrr- em caso do Coritib.:t náo

ttba tem como (.111\'': Cdi'l puder part.ír-ipar dnC]\1?i:-!;
a presença do rvoc-te Clu festejos.
be M�tt-opol r,'l próxb-io
dia 14 de janeiro. quando Se o conjunto do Cúrit.;

o Primavera ester-i Innu- be estiver presente naquc

gL'rando .)'; molho ran.t-n+cs la data, então a oxíbícãc

do est:\dlo "joi-o l_:'r'l('Ü' do Mctropol rtcera ua-a

Frl'gn·'. O r·J.1'i1'.,� 1"-;,( flQ .0\11,1':;1. oport\lnlrlact.'. com

clube de cncíuuie, sc-ã o prrmnvr-ra poxtnrtormt-n
oportunamente connrmaoo te retribuindo a vl�:t(l..

stôera um p:oblema com

plexo.
--S$Ss-
VELA - O certame este
dual de vela semente terá

proseegurmento em meados
cêste mês.

-$SS$----

BASQUETEBOL - A sele

ção catarlnense de besque
tebol adulta, que se prepa

�:of:tr: ��:�;��� �� :o��
ltdade a ser· realizada na

cidade de Franca, em São
Paulo. tntenstncará os tret

ACÊSC:_ Possé Hoje·di! tlova D'reloria
A nova diretoria. da ns- Presidente - Pedro Pau

lo Machado
Vice

"
- 'Mllton FI-

lomeno A'vila *

1.0 Secretário - Cláudio
Olingcr Vieira
2.°" - Maury Borges
LO. Tesoureiro - Vl\Z

Gonzaga Lamego

soctecêo doe crontstas Es

poeuvos de Santa Cntartna
estará tomando posse na

noite de hoje, em sua �e

de provisória. Nesta nuor
t.untdade os membros (la

Aseccracüc estarão p-est-m
do eecierectment., uo., que
ora. serão emoosaados. rc

lutando tudo aqulln 'C]1I� se

sucedeu em seus mnnrla
tos.
E' a seguinte a nove' ([\

retorra da ACESC qu: Iwjl'
a noite tomará posse

uamentos a partir do dja
5, quando poderá contar

- ----- --_ ..

com' ce atletas requtsítaõos
do tnteríor.
Atnda, sôbre o selecionado
de basquetebol, podemos
Informar que os jogadores
A'lvaro, de comvmc e A'l

varo de Lages, estão dese

josos de Integrarem o sete

clonado! desde que sejam
liberados pelas repartlçôes
em que trabalham.

-S$$S-

CLASSIFJCAÇAO o Buerenl e a

temporada de 62

tos antes da cornocrtoéo e

alcançara o 3.0 hlól;f'l' �1'1.

final, mostrou dorui n�(J i>.
noite. que havia c'onuucrto
o "segredo" da pr.rva, Ia!'

gando tranqutlaun-uto c

impondo à sua -arrctra vc

locidade prOI!TeS�IV:';, pt,r.l
superar ann« nu av. ]pl
ranga c chC',-,nr tt rrontc
com boa vantage-n.
A são Stlvestre foi 131'1-

lhante: Ao longo CC t 'do o

percurH), pop'lla!', " uurau
dlam e hU'l'nti'l;,V:1:',\ seus

favorito>;. i<!f'mi:j, :.mlo <Js

('ortf'rlo!'ps mal:; ('on/1,�cl-

Os otto� pr!:nrl'l$ rolo
cados foram QS seguintes:
1.0 Martim l;ay,n":l, J;1g1a
terra, 21"24.""; 2.c -- nuebe
Blklla, Etlopia, 21,29''1) 3.;
- Henri Clertlx, Belgico.,
22'03"4; 4.° - Roberto Do
gey França 22'3"5; Q,o _

John Gutlmecht, EUA, 22'

13"1; 6.° - Luiz Sandoval
ArgenLlna, 22'25", 7.° -

Mnnuel (Ie Ollv('ira Portu

gual. 22'30"; 8.° - Benedl-
10 Flml1no do Amaral, da.
Força Publica. 22'35".

2.° ., Rui Lobo

Conselho Fiscal - Luta
Osnl1do Martinelli, Edgard
Bonassls da Sillva e MârlO
Ignácio Coelho.
A reunião está prevista

para às 20,00 horas

A ESCOLHER
A reportagem estêve ra

tarde de hoje em contado
com os diretores do Cll�I)f'
Aüénco Guarani afim de

MAURY BORGES

Quer o Federação Catarinense d� Futebol inau

gurar os melhoramentos do estádio "Dr. Adolfo Kon
der" com um alta esoetóculo futebolístico.

Inicialmente convidcu a Santas F. C e êste pe
diu uma exorbtróncto

A contra proposta foi feito, mos até agora "ne

co" de resposto.
Folar em uma extbícõo dos "pe;x�iros" é algo

·de extraordinário poro q�olquer p!otéio do mundo
Quem nõo de�zjo ver Pelé & Cio'
Porém existe" um "Q" no problema
Já il''r'laginaram os d€spartistos qual a clube qUf

enfrentaria o Santas?
O Metrapot' O Morcília Dios? Uma Seleção'
Quem teria capacidade poro "amarrar" o club:

d� Vila Belmiro?
O público, com certeza, desejo ver Pelé, Pepe

Coutinho, Dorval, Mengálvio, .lito, Mouro, CalveI
etc, 'esbanjando classe e virtude num iõgo aue tx'gis
se esfõrço dos "milionários" do futebol brasileiro.

Com os clubes .:lo Estado e mesmo uma ·seleção,
em ccndições bostante inferiores do onze �ontist.J, o

I€spetScufo não atingiria o índice eSDerod�, a exeec

tativo geral. Talvez nem mesmo financeiramente pu-
desse corresponder.

-

Porém existem no "mercado", clubes em con

dições de realizar amistosos na cOl'lital cotorinense.
Làgicomente nõo terá o repercussõo dos Santos.
Todavia, poderá ser bem superior Contanto que

7a���enn��a�� j�;;C���e�� ::�t�o::I s��e�i�rd� U�u!�
lucrará é o público, tecnicamente falando

"O Santo! certamente nõo virá, palo menas tõo
csdo, p"is se opresto poro excursionar e 00 regres
sar terá relo frsnte o Rio'-Sõo Paulo. \

Porque então continuar o esperar a resposta do
Santos?

O qUe devemos fazer é procurar outros clubes,
Flamengo, Vasco, Fluminense São Paulo, Portu.

guêso de Desportos, Corintions, Bangú, Américo,
Ferroviária, Bahia, Grêmio, Internacional, cartazes
nacionais, no momento, em disDonibitidode

Que tal um Sõo Paulo integrado por De Sordi,
Benê, Agenar, Procápio, Canhoteiro, ou um Bangú
co".' Zózimo, Décio Esteves, Joel, Ubirajora, Bionchi�
ni, Walter Beta ou um Bahia com Alencar, Henri
que, Morito, Nodir.lho, Flori6valdo, ou um Grêmio
com Gessi, Juarez, Ví, Ortunho, Airton, etc?

Viriam por muito menos e ainda com possibi!i�
dade de outros exibições no Estado.

Que o F. C. F, tão interessado em trazer O San
tos, rense no assunto pois atualmente contornos com
clubes em grande quantidade que Dor preços rot06-
veis, poderão aceitar qualquer convite.

É sá escolher.

apurar as novidades que
estão por vir no conjuntõ
buenno para a tomooraãa
de 1962.DlIson Co�litado para ser o Arqueiro

da Atlético
VOLEIBOl, - O Sete ele
Setembro, do Estreito, con

tlnua treinando nüvameu
te no sentido de armar

suas equipes pllra as dis
putas do regional.
-'-US$-
Tf:NIS - O consagrado te

nlata catarlneme Paulo

Fer-elra Lima cnconLl'a-se
entre nós, tendo vindo

passar os festejos de fim

de ,ano com set,s famllla
res.

-$$$"-
REMO _ Ao amanhecer e

ao ehtardeeer !.emas nota
do um bom movimento em

nossa baia sul, onde vá
rins guarnições continuam

treinando ativamente com

vistas ao campeonato na�

cIonal para abril.

.Alnda com respeito ao re

mo \)Odemos Informar que
êste mês haverá eleições
no Aldo Luz sendo forte
candidato à Presidencia o

Desembargador MarcíUo
Medeiros e à Vlce�Presi
dência o dr. Aldó Belarmi
no da Silva.

-f$$$-

Inicialmente, a � i r m u II

Newton Josê oarccs que a

diretoria doravante pn..�sa
ra a se empenhar na C01'

quista ele jogadores, pO!;�i
bilitando assim arour I)

conjunto, c o m antc1'cà'1n

cia, para a próxima jOfP.:t
da.
Disse ainda que vãrlos ,ia

gadores estão na mll·fI. do

tricolor, porém seus nD:11'."�

foram omitidos. prooo<;rln
dnmente, para que ') "n('

gocio" 'nãl} viesse � ter co

bica de outros cluhrs. No
tamos que há grand!' di.�

poslçtio dos mentOl'C'3 d.:l

Guarani, com relação :\.JS

trabalhos que pretemlfrn
realizar para a plóxima
temporada.

A direção técnica do (;.u
bc Atlético CalaJ'inense
não desejA. cOl!t:n com o

concurso do arquelr'1 JoJllO
7.ln110 em virtude drt<; fal
tns constantes aos t.1'�\nos
sem quulqllC; aviso j),'évb
ou aXjlllcação. Velltilo� en

tão o treinado? do trieolot·
ao reporteI' que o PMi!) de
.Jo[loí'.inho pr'(\l"'{' Sf'l' :1,�

goelado (:VIlI q\lI\lqu"r elu
b.. , pass;).l1c!o el1Li'l.o n ])1'1'.
rurar um nome para s'.1hs
titui-lo no al'(::o

Sabe-sI' agora que o no

mI' cogUado pod(".'á Sf't o

ne DUson, ex arquelrQ do

Tamandarê, atualmente n·

fnstado do setor de profis
sionais.
A reportagem '" Nlse res

peIto manteve contado '):1.

noite de ontem rom o g'J'l,r
dia') Dilson e afl.moll aln>,
vessur boa .fOi:m� fl:;i�.1 ')

têcnica ):tais elllDOl"l, :'!usla
do do futebol protls<!!Ilnnl
t,'m jogndo l�ll,',.LLntr.men·
te na várzea. oar:l. ni':�l pel'
der fi. forma. r'Ji Ill:ll� ;\_
lêm afirmando que em �:1.

so do Atlético llcl:e:{si!al'

ete seu con{,lIi:�(I estará.
p"onto a se <ÔLõiw.leter 30S

treinamentos �J \1 e estãi)
sendo exigidos pelo prcpn
rador Waldlf' Mafra Desta

fôrma, ê provável qUf' o

treinador atletlcano pc:--sa
contar com DUSOll nos

. próximos coletIvos, con:>t.I�
tuindo-se assim "na �('ande
solução do problenJ:l ('0'11

que conta Mafra, para o

arco. Caso Dilso'l aprÍ)sen�
te boas. condições podcr(J,
ser contratado, revcz':l.nd,)�
se com WIJ.son na meta ti
tular. Podemos ainda In
formar que DUson tem pas
se livre podendo ingreSS3r
no Atlêtfco sem maiores dI
flculdades.

Tornc10 de Verão dos funcionários
PlÍblicos

clube comparecido para
No u�Umo dia 29 de dc- abrir as dep6lld.encia." onde

zembro mnl'('Oll n D('J)ürta seria efetuada a lUíl5ma.
1-:1 rl'U ;:;: ; -;'(\0 (I'J [I'lllf' Flen aquI o registro '1, pe
dvs l' l,l,elO;'..lJ iOft runllro� elido dos tepresent::m:c� do:;:

de Sanla C!':,rln:\, Ul11;l Tf' l'IubC'.<; interessadOs de par
união com o� l'l'pn'" nt,Ul- ticipar do torneio 1'.tte.-,olls

tes,dos club!.'!; ·illt(':·",�:tdcs Ueo, denominado '1'011.

para tl'aL1I' de t<;Ul:t"S· NEIO DE VERAO, pa,tro·
lmportnntl's. li!?ados 3 f[�.l clnndo'pcla Assoclaç!\') dos

IIzação do TORNE!O DE S('rvldo�cs Públicos. Futebol no Oi'lísVERÃO.

�
Na hom marcada 1:í. f'<j I

tavam os rrpreentl\!nes do

Depart.amento de Es:t�·aLiJ.s

..de Rodagem, Educa(';1') e

Cultura, CorreiOl; e Tele- .

grafos e o ;;r.

l\lltôn�;J.
Dias

1'e\VJ1iPIiD lã\.

.

.

Diretor do Departanwnto l!!IlA\ U �WEspeclalizarlo do Clube dos
Funelomirios.

. Porêm, a reunião I1UO foi •

realizada em vista je não'
00ter o funclonnrlo ,laqueIe AIOI.AIIAIIIIPPII'I& .......

Mais um jo�ador do Flu
minense deixou o clube,
Trata-se do avante Hum�
bcrto que como Tclê, aban
danou o elube .das Laran_

jeir::ts por término do CO)1-

trato e por não haver ln�
terêsse. do Fluminense em

Novos membros
do LN.D.
O ministro da Educação

deu posse ao sr, João M2-

neses (presidente)
demais membros do Con�
selho NaClonal de DespQP,"
tos, recentement.e nomell�
dos pelo presIdente da Re_
publica: Valed Perrl (vlce
presidente), Silvio de Ma

galhães Padilha, Silvio A
mêrico Santa Rosa le Sér
gio Vieira Meneses, sendo
que o sr. Francisco Nel
Ferreira não pode compa
recer e sõmeuté r,a terça_
feira assinara o têrmo de

renovação.
x x x

O famoso avante PEL,<:'
no decotlrer do ano de 1961.
us:slna.lou nada meno!'! Qll�
107 gols, assIm di!'!trlbul_
dos: Camoeonato Paulista
47; excursões no eltter10r

r 35: 18 em joll'os amistosos
e Taca Brasil. além de 9 no
Rio São Paulo.

BASQUETEBOL - O '<;1'.

Ody Varela, que se ent'!on�
tra na cidade de JOinVilk,
regressará sàmente dia 8
de janeiro. En�retanto de
verá comunicar ao trêlna
dor Bubem Lange a pos�
slbUldade de A'lvaro ficar
à disposição da FASC para
os treinamentos.
4$$$-

i'Performances" dos Clubes de· Pro·
fissionais da CapUal em t96t

I _ PAULA RAMOS

Pela várzeaComo fazemos todos os anos, vamos iniciar, ho

je, a publicação do relação dos i?9� disputQdos pelos
clubes de profissionais do CapItal no t�mporada.
Com('çon�m05 pelo tricolor praiano, dada a suo con-

diçãoP��!�C�:���\ x Avai I {inacabado quond,? fal�

tcvam 15 minutos paro o seu término, devido a de�

ficiénciu da lu:!'}
Paulo Remos 2 x Metropol 3
Paula Ramos 1 K Palmeiras 1
Paulo Ramos I x Marcílio Dias 5
Paula Ramos 2 x HerciliO Luz 1

Paulo Ramos 1 x Avaí 2
Paulo Romos O x Metropol 2
Paula Ramos 2 x Palmeiras 1
Paulo Ramos 1 x Marcílio Dias 1
Paula Ramos 1 x HercUia Luz 1
Paula Ramos 2 x Figuei rense 2
Paulo Ramos 3 x Guarani O
Paulo Ramos 3 x Atlético O
Paula Ramos 1 x Avai ,
Pa{,la Ramos 3 x Tamondaré 5
Paulo Ramos 2 x-aocoluva O

. Paula Ramos 1 x Figueiren&e O

�� ����! � Xx�����40
Paulo Rpmos 1 x Avai O
Paula Ramos 3 �x Tamandoré O
Pa"-'Ia Ro,.-ns 3 )C Bocoluvo O
Poura Romos 1 )t Barl'05o O
Paulo Ramos 1 x Ferroviórlo (Tubarão) 2
Paula Ramos O x Carlos Renoux 2
Paula 'Ramos O x Carlos Renaux O
Paula Ramos O x Figueir!Bnse 3
Paula Ramos 1 x Atlótico O
Paula Romos l·x Avoi 2
Rcsun)o: ·28 jogos, 13 vitóriQS, 6 empat.es e ,

derrotas; 45 gols o favor e 38 coratro, cot" u';' s9lcfa
de 7 tentos. Titulos conquistados: Oimpe6o g" ero
fissio '" v - e o de JI.IVenii·e Aspirantes f!

1:l� Toça./'Efi:t�nc;:t •

... >( .

O C. R. Flamengo vlala
Il"á amanhã com vistas a

sua exC"urqáo m'las Atnp
ricas. C'ilre.dn dia 8 em

COfita Rira f'''.-ihinrll')·''e

aJ)Ós em Guadalajara, Gua
temala. Colombia e Equa
dor. 16 II.tlétos sob ° co.

mando de Fleitas SoHrh se

guirão par esLa rfÍoida ex

cursão do rubro nrgro C:'l
riocu.

x x x

Tam!)&m o Santos F. C.
embai'�ará amanhã com

destino ao Equador. prolon
gando-se !lua excursão atê
o dia 10 de feverei'ro l'ea

lizando o campcão paUlista
10 p,utidas no Equador,
Colõmhla, perú (' Al'gen
tlnn,

x x x

Hoje embarcárã. com dcs_
tino ao Peru a equipe da
S. E. Palmeiras, para uma

temporada que se exten
derá por vários paises sul
americanos.

posse.

CAÇA f:UBMARINA _ A O .ato realizou-se M ga
idéia da FUndação da �e- binete do sr, O:iveha. Brl�

deração da Caça Submarl to, presentes altas figuras
na continua a ser obJeto do esporte brasileiro. Em

de estudos pelos interessa� seguida na sede do CND, Ó

dos quc agora vêem com sr. João Meneses recebeu o

maiores poss:lbllldadf's a cargo dn;; mão,> do antIgo
sua funda(:.ão. vice-presidente, $1'. Gastjio

'-$$$$-- Soare,:; de Moura Filho, pois
REMO _ Dependendo de o m', Mendonr:a Falcãu n:io

uma rcsolução da FASe, ��ii:Sã�� Rio para a tmns

o remo catarlnense podera
ser magnificamente repre-
sentado no próximo certa� '_-T-E-L-HA-S.-r-'-IO-L-C-S-.'"'
me nacional, marcado p'. CAL E AREIA
ra abril, concorrendo com IRMÃOS BITENCOURT
guarnlçôcs mistas. Porém

C""\ ""o",�é
a idéia ainda não foI apro ...... I'GO O{eC�ITC "" ... , ..... ,

V:lna pela FASC qur eon- -

Prosseguiu domingo o
campeonato varzeano com
o empate entre as equipes
do Saldanha da Gamn e do
Monte Castelo em dois ten
tos. Nos reSe'rvas também
verificou-se empate sem

lnbel'tura de eontagem. O
certame prosseguira do

mingo com o jogo Interna_
cional x Expresso Floria
nópolis, Estão classificados
pura o turno final. Améri_
ca, Internacional Saldanha
faltando um clube para af!

final>;, Que poderá ser Bola
de Fogo, Flamengo, Expres_
so ou Monte Castelo,

E D I T AL N.O 22
Abre inscrição ao CONCURSO DE HABIU
TAÇÃO poro o matrícula inicial em 1962,
no curso de Direito

De ordem do senhor Diretor do Faculdade de Di
r-ei!o do Universidade de Santo Catarina e cumprin�
do a. decisõo do Conselho Técnico Administrativo, e

cumprindo o disposto no Portaria MinisteriGi nO 453,
de 21 de dezembro' de 1956, regulamentada pelo
Portaria n" 12, de janeiro de 1957, da Diretorio do

t

Ensino Superior, faço público Que, estará abert�,
nesta' Secretario, diàriamente, de 2 o 20 de joneir:a
de 1962, das 8 ÓS 11 ,30 h�,Js, inscrição ao Concur,
so de Habilitação porl] matrícula inicial -em 1962,
no curso de Bacharel em Direito.

O concurso versará matéria dos programas dó
ciclo colegial organizado por esta Faculdade e publi�
cado no Diório Oficial do Estado de 9 de janeiro de
1951.

O concurso versará sôbre as seguintes discipli.
nas: - Português, Latim, Inglês Ou Francês, .

Secretaria do Faculdade de Direito· do Universi.
dade de Santa Catarina, Florianápolis, 18 de dezem
bro de 1961.

(os) lei. Aluizio Biasi. Secr..":!t6rio
V isto:

(os) Henrique Stodíeék, Diretor
, .

Amistosamente jogamm
no domingo â tarde as

equipes do América de
Barreiros e do Osvaldo
Cru2 do Estreito, vencendo
o prime1ro pelo placard de
4x2, triunfando também na

preUmlnar por 5xl.

fIGUE'RENSE fUTEBOL CLUBE
CONSELHO DteLlB�R ..TJlfO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoco os Senhores Conselheiros do Figuei.
rense Futebol Clube poro uma reunm-o que será rea�

litado em sua sede social, no Estreito, os 15,00 ho·
ras do dlo 6 (seis) de janeiro próximo, com a se

guinte ordem do dia:
1) eleição da presidente e vice-president�

do conselho Deliberativo
2) elel,,�o paro secretórios e conselho fiscal
3) eleIção poro presidente do Fig'.leirense F.C.

Flarinópalis, 28 de dezembro de 1961
Humberto Machodo, Presidente em exer-

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
CURSOS INTENSIVOS DE INGLlS

A Direçõo do Instituto Brasil.Estados Unidos
comunico que estão abertos os matrículas paro os

"Cursos Intl"nsivos de' ingi�s", com início dia 8 do
corrente. As aulo.s terdo o duração de dois meses,
com quatro aulas semanais.

lnforlY1açõe� maiS del'Cllhedtl>:'na s�de �!8EU,
Ed. Za�rtia, 60 andar.

cio
3-4-5-1 .......61

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



otary
o Rotary clube do zs

retro realizou sexta feira

ltimn o seu jantar trndi

ionnl de rnn-de-nno. oca

i�to em que toram ndmttt

o� no clube mais três com

anuctros: Dl'S. Arquímé
os riantns c Humberto

edcrneírns c Sr. Luís Sch
«udson, saudando os no

os rotnrtnnos. o l ..nctnustn

Acy Cabral 'retve disse o

seguinte:
"Devo saudar-vos em no

me dos rotarianos co Es

treito.
E' uma saudação. proto

colar mas Que eu tomo a

Jib!'l!'dadc de uasrcrmõ -ta

numa mensagem de otimis

mo e confiança nos desti

nos ela msuturcão e que

pNtpl1cemos.
Rntury é uma sociedade

de numens de boa vontade.
rtomcns {'1tie. trazem em

;U� pcn;onalidadc o trace
:m.. cnntc e indelével do

dc!'pr('cndimento.

co�,o to GOSTOSO

O � ..•'f: 1,iTP

ncr Quintino Furtado.

Há exemplos edificantes de lições morais

No lar modela do Scqrodo FamíliQI
Onde habitava_Jasé, Muria e Jesus Crist":

Como dizem-nos, os apóstolcs no Sagrado Bibho.

Amamos com ferver nosso Bom Deus.

Que nos enviou o Rp.def\tor do Cristandade;
Poro salvar as pobres almas do inferno

ivronda os maus ou infiéis do humanidade

A Viroem costa de beleza o mais encantadora
Mãe do Criador do amor e das consciências

Junto oe Pai ��utricio habitou neste Planeta
onsitorom pela terra com labor .� clemências

Filhos meus; espôsa, amigos, n',,=us irmãos

Tenhamos sempre te, scjamog oinda mais coI6IiC':'1$

Sejamos mais puros mais tementes o Deus
,

que nesta vida somos provisórios.

O Popa, Bi8spos, Sacerdotes em ger.J1 n'J mundo

Qu� pregam o palavra de Jesus com intenso fé,
Congregam a religião apostólica Romano
omo fizeram os apóstolos com Jesus Mario e José

f',lr('ito Froli.::;, 25 de Dezembro de 1961

, Homens cujos gestos são
todos revestidos de carinho,
ele amor, de fraternidade.
Homens quo falam a lln

guagem eram. enmprcensi
vet no inundo lodo, nos

mais dtrerentes idiomas, a

Jinll:ml:'t'1ll da :;;ot!{tnrlrd.l
cte t-rtstã.

R(,L:Hy é trunnlhn, tra
balho «cnstanto: perene,
sem snlucúo de contfnul
dndo. Rotnrv ii uma ('01-

meia murnvuhcsa onde se

produz o múl <Ia solidarie
dade humana que se urs

tr\bUl' a mãos r-hcrns fi t-o
tc.tvtdndc.

Rutarv f o dlnruuc ostu

pondo flue gera a luz (Ia
rmternírtnríc com cuc UIl1

di:l havNão de ilumina!' o

mundo,

Rntnry r.' UI" rO!'I1II�ucl-

1'0 diferente,

Não destrói, edifica; não

ameaça compreende) não

ag�t��:ct��a Oficina de

trabalho.
�

permlti, CAros novos com

panhr-írus (11Ie cu, aprovei
tando a oportunidade desta

saudação, instruido pela
snbodortn e pnla expm-íón
ela de R.I., VOi; diga mais

alguma r-ousa sÔbrcl C'st:t

Insttttücâc:
"Rotnry não ó

uma orga
nização comodista.
Mesmo porque o comodis
mo hoje seria o suicídio,
istá é. a morte votuntarra.

E tudo em Rot.nry é vida, é

vitalidade, é nnstn de par

tteípnçâo.
Cabe-nos, poi<; a tarcra de

nos Inserimos no pmee .....so

-

FOTÕGRAFO INGLÊS AFIRMA TER
FOTOGRAFADO DE PARFIl A

. "G!OCONDA" D E DA VINCI
LONDRJ.:S, I IBRAfiA)

A "Giocondn" \'ls�,! de

ftI está hoje 1.0 eent:'o

yjva !lolemlra, nos am\)ICl1-

tc� altísl.ÍI"os dr I<Jf'ú,.t'�
As oplnlc,C's se CI;v;d("�l

di.tnLC' dn rrall:-,Ilf'/lf! 10t·)

�rafi('a dt [.po V;,I;\; p�ln

uns, trnt.t-sr d(' pU!'f\ \':

garkc, enquanto. {MI'a 0"_

t!O�. dc nova tecnica rcvo�

lueionarla na fotografla,
cuJo des('nvolvimento po
derá. ('lmdll�lr ii uma vírn�
(1:1 elo .·l·j\';1 nn ('�tlldn d:',

--

--fiEPARTAMENTO-DE SAÚDE PUBLiCA
PLANTÕES DE rARMÀCIA

MES DE JANEIRO
6 � Sábado (tarde)
7 � Domingo
13 - Snbado Itarde)
14 - Domingo
2() � Sá:l1ado (tarde)
21 Domilli'o
27, 8.íllndo ,tarde)

2:1 I)jml1níro

Farmâcia Moderna

Farmátla Moderna

F;ll'mâeia Sto. Antõnio
F':nmicia sto. António
Fnrlllát'ia Catarinense

Farmária Calarinrnse

Fnl'l11Í\da NoturJ':'a

Fnl'J11{tI'ia NoLurnn

Rua João Pinto

Rlla João Plnto
RU:l Ff'lipr Schmidt
Hua FcJil1e 6rl1mldt
RU:l TI':\_inn'l
Rua 'rr:\j:ln"
Ru;, TI'.tjano
Ruft 'l""fl.l:1110

o plantão nOlmno sel'á efe tunda p('la� farmárias Sto. Antonio, N/I! U!'!lH, Vill'u'la e

(.;!'ntraL

o planUio dlúl'no compren dido rntl'e 12 e 12.30 horas, sfOl'á fOfftwHla Iwla.,> fnnnú_

i:L" Vit,irla c Ce'ntraJ.

ESTREITO

Domingo
14 Domingo
21 _ Domingo
28 - Domingo

Farm:icia Indiana
}o�aJ'lm\da Ca tnrinense
Farmácia do Canio

Farmácia IndIana

Rua 24 d�' Maio

Rua Pedro DemOla

Rua Pedro Demoro

f{ua 24 de Maio

O plantão noturno Heró. ere tua do pelas farmacias do Canto, Indiana e Catari-

presente tabela não pode rá ser alterada sem pré;'in, autorização drste Depnrta�

wnto.

D,S.P., em FlorIanópolis, em de zembro de 1961

Dr. Luiz Osvaldo d'Acampora,' ��._, ,� .....,�,..-.:...
Inspe-tor-de·fal'mncla, �""D'l"'�

QUE FA·CI·LI·DA·DE

\''''''j(

AGr;NCIA
KA Felln salill.21
flltS21l1e 31110

flDIIIIliltiUS··S.C.

r, 'LUC-Ü :,-;:m,o �u PROBLEMA esló

!\') CRUZEIRO A P"�ZO. do CONSORCIO
l�(; CRUfElRO De SUL

VENDE -SE
CHACARA - CASA· GRANDE
Com mais de 2.143 m2

ao lodo do Palócio Presidencial do Agronómico.
Pfópria poro tesidência de grande famílin
nepnrlição Público Ou Casa de Soudc

fr nqU! 0-
tn:i,tar na �:A MODELAR;'

! ...
Dr. Avrlon Ramalho
('I,I!\"ICA rm CRIANÇAS
Consultas: Pela mallh:l

Il(' I1o<;llital Ile Caridade,

Pt,I:! !!"trlle, no consuUó
rin, llns !.>,30 h'i, às 17,:-1011'"
('on�I!I!.,rio: I{ua NUIl('s

i\Lu'hado, 7 _ 1" antlar -

ohra<;-primas da pintur:1,
modf'rna ou antiga
Lco VGla ê inglês, não

obstante O' nome, Fez for

tuna, como fotografo, en

tre a clientela rica de

Kf'nslngton, o ,�ubU!'bio ele

gfllltc de' Londres, retrfl

tando os senhores e as da

mas da �istocraf'ia -com

uma tecnica fora dos ca

nanes tmdicionais. E agora

surge eom mtm fotografia
dn "GioeonrJa" de Da Vin
.. i, de.fJCrfil. Como a 1'011-

sf'gulu'? Ele mantrll1 o ,�{'

IrI't�do na mais h('rmeLit'a.
rf'.··(\I'Va. Apresentou HO.�

jOl'lln.IJstas (' ao publiro a

fotog"rilfia do imortal !'fO_

tl'nto, na qual se vê, l'c:1.I
menle. :1 Mona Lisa de prr
til.

DUAS PALAVRAS
"Posso dizer apenas",

rlei'lluou Valn., "que se

tr:üfl de um p."()ces�o quo'
rsludei dUJ"alltt' (!I1I1Lro
anos c Ill:!UJ (ju;.U.. 9_atu:\.L
mt:>(.údo. de foto:;r(l(ar é rc

voluclonado completamen
te. Em duas palavras cu

explico para tirarmos uma

foto!=:,rafia, part.ll11oJ; dc um

ohjeto tridimensional c o

redlfzlmos às duas dimen

SÔNi no pnpcl. Pais bem, Eu

con�egui partindo deste
ultimo estagia, chamemo�
lo "achatado", chegar à

imagem original. Exata
mente como é no espaço."
Explicação pouco com

prr.ensív€'t, como' se vê. Mas
acontece que, diante do

retrato de perfil da Mona

Llsa, . fita-se realmente

abismado, A fotografia é

lx'deita. vê-se a hei a flo

rentina fotografada em

três quartos e podem-se
admira.' os belo� cahelos

que lhe cobrem a nuca, E

é bela,
RAZAO DA ESCOLHA

Vala déclarou que esco-

111CU o quadro de Da Vinci
para a primeira experiên
cia, nn esperança de poder
resolver um dos mais apai
xonanlcs misterios artísti-

teicfone '�7!W. cos dos ultimas anos: se o

R!'<;idênl'ia: Hua, "allre quadro exposto no Louvre
Itom:t. G:: � Tl'lf·func 27M. I) original ou falso. A quem

o chama de vigarista, Val:l

( A S A
cOMPRoJ ou ALTYOO

l;MA, "FAVOR MARCAR
r,;NTREVISTA PELO TE
ITFON'R Nn :1617.

responde:
� "Um jovem trouxe-me,

certo dia, quando eu ainda
fazia minha., experiências,
o retrato da noiva, Ela es

lava de .frente. E eu não a

conhecia. Pois bem: retra
tc-i a fotografia, fazendo
ttllC a. moça aparecesse de
j)C'rfil, O rapaz e cu, depOis,
t'Onfl'onl:lmos o retrnto
"om n jovem de perfil, Era
1>E'I'felto,"
Mas muito pouca gente

está acreditando nessa tee
nica Alguem já declarou:

- "Se acreditamos no

que diz esse fotografo, tere
mos de subverter comple
tamf'nte todns as tt'or!::l.S de
1':ins!.t'ln."

-�lJO'5"ONÕMERÕDÃ--�
"LUSO.BRASILEIRA"

PROCURE HOJE MESMO - EM

TODA.S AS BANCAS

re I t O
social para levarmos nossa

contribuição, que é sempre
baseada no bom senso e no

equilibrló e por Isso, lúci
da, capaz de compreender
o momento hlstórlco cava':
nannoa bem o que nos com

pote rnacr.
Se houve j:� 11a história
braanctru um momento cl'Í
troo é este que vtve nossa

gernção.
Estamn... numa época de

opção.
Devemos compreender, co

mo o povo já compreendeu
ou pelo menos advinha,
que esterno; vivendo os

útttmos lances de' 1\In ciclo
vital.

O Brasil assumm lmpnrtân
cta considcmvrt no plano
tntcmacronnt.

lém da. experlénela já ad

quirida, a poesia que tan,
to aos nossos sentimentos
de homens de boa vontade,

Ao Schwetdson, por tra

aer a mecânica dos negó
cios Imobilfárl08 à eervreo
da nossa comunidade P,
finalmente, ao Pedemelras,
o médico que fal�ava, a

classificação que prectewa
ser preenchida não só em

beneficio do clube, mas,
também em rever dos In

terêsses de uma grande
população esquecida.

Aos três, o nosso abraço
e a certeza �h nossa me

lhor cst.ímuto c a certeza

do' nosso espontâneo com

panheh-tsmo.'

--fOMWE
Os grandes núcleos Jndus-

�1:::�ãV:lou:;:e�� d�nl\�= �A LAGARTA
meus polttraados e com a Quando de sua artrma

conscíénctn de seus inte- viagem ao Rio de .ranctro:

ressC's bem nitidamente o Deputada Attillo Fontana

t:a,actel'l�ada nos Illovi- pleiteou junto no Ministro

!}l('l1los de l'civindlcaçbcH. da Agr.icultura.o forneci-
Só e�Las duas fal'cH da

menta de inseticidas pRra
reaJldacle 'b\"a,�i!clJ'a podem o ('omhale à pmga ta la
servir de rolelro à nossa gal'ta' que,' ultimamente
ação de t'Otarlanos.

su,rgiu em diversos munici
DCI'em mesmo servfl' de

p!os do nosso Estado,
medllaçii.o e estimulo para. Concunente ao pedido

������� pr��{'�e�1���túrl�� feito, Sua Excia, recebeu o

e não Intimidar-nos para �c;:i;:�s:=���r�:ai;lfO::;
i�e�t�ll�!��o,�)���I�e!� :��:� qUe a Divist-o de Defesa

rados, �ae�����a aV�����toe��rt �=
eO��i(�����j�es�est�:e���I�: gional, nesse E!)�ado, quá-

nomC' do nm;S(J rluh!', tl'nn:;; renta e trcs toneladas de

mltir aos nOVOl> ('om]"n- Inseticidas para tombllte

nl1piros a mais �lncem, à lagart.a.s"

saud.u.,ão de boas vindas. (ass,) Agride'fesa. Dlre-

Ao Dant,fl,i, j)m lrazer fI,- toro

--O TURISM(feÕMO-FÓNTE DE
DESENVOLVIMEtUO

Sabemos que paro haver desenvolvimento ec�
nômico é necessório a utilizoçé,.) ç"'mpleto .?OS fato

res de �roduçõo: terra, trabalho e capital. DB�"es. tr�s

fntôres é o copit�1 a'Wêle que mais nos foz folto. Te

nl0S re�urso,:; no1U1'015, I'_;onc', recurso", huoi1c;nc�, r:'0�
1)0510110 o copu"l. O que devemos fa7,er p('!�o :;unrlr IJ

fol1o d� um dcs!>c.::; fotóres? t o que pwt;,úl"orer,lOS
analisar néstc artigo,

'

,

O problema da desenvolvimento tem de ser abor�

dado adotando o critério da produtividade, isto é, do

inves'timenlo no setor em que os fatôres �.ejalTI mais
produtivos. Este investimento deve dar oflg('m a um

oumenlo de produt ividode, pois se não houver êste

aumento, teremos apenas uma transferência de fatô-

res.

Jó nos casos em que os recursos 'naturllis predo
minam utilizaremoS éstes recursoS naturais c.::m

maior �mprégo de trabalho. Deixaremos d�, lado o

capital e, mesmo Qssim, obteremos um <;,preclOvel ou·
menta de produtividade. O capital nos e aPertado pc�

lo naturezo e o lucro é atribuido à renda da terra

t o que acontece com o turismo, onde há rec�r.
sos notLlfais em abundancio e onde estes f<:;!cursos sa,o

aproveit·ados. Mas aqui surge um problema, e deve

ser revodo em conta jó que ê essencial poro o dcsen·

vclvimento de uma região. Os recursos liq�idos adqui.
ridos devem permanecer no região e serertt aproveita
dos em outras atividodes ligadas com o que forneceu

estes recursos. Os lucros serão reinv€sti,dos por exem�

pio, na construção de estrados, Com estrados novas

e bôos, hoveró um surtC' maior de progresso: fácil es
coamento da sofros agrícolas, melhor;s transportes,
estímulo maior 00 turismo, óporecimento 'de indús

trias, etc. t o que os economistas chamam de econo

mias �xternas: redução nos custos, sem modificações
na escclo de produção,

Portanto com o surgimento do turismo, pode-se
criar um ambientê favorável à expansão econômica,

O que acabamos de ver, enquadro-se perfeita
mente na situação em que está Florianópolis. Hó fol�
ta de fator capital, mas sobram-lhe recursos naturais.

Porque não uti!izGlrmos êstes recursos devidamente,
mostrando que o sua utilização, em determinadas

condições, pode servir de base a um desenvolvimento
econômico) E, com os recursos provenientes do tu�

rismo, pode o Govêrno levar o efeito vários investi-
mentos.' Beatriz

LOTES NA ESTAÇÃO AGRONÔMICA

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote II rua

Urbar:o Salles, Area '05
metros.
Tratar ti. rua FeIlpe �ch

mlnt, 21 - ;",me -314ó

ORIVALDO DOS SANTOS

AJ'JDE A OFENSIVA CONTRA o cANCER

RÓTETRO
1 _ Um .. 78 rpm. será lançado pela onentecter com

Rrmchlnho. ramoso cantor sertanejo, que desta forma re

torna ao munãc das gravacões.
2 _ Regendo a Orquestra. de O'pera Estadual de "ie

na, Vladimir Golschman apresenta as "Rapsódlas RClllle-

�;:'�IUI:02'�0��ó��o;Fn�a��:s:,�::S�;�� �������=' 5°C��\
de Franz Liz� com O mesmo conjunto slnfõuico, porélll
regido por ênntote Fistoulal'1.

3 _ O LP PAPE'IS VELHOS de Lourdtnha Pereira, dlll

trlbuldo RS lojas há. algum tempo pela Chantecler, estâ

Integrado pelas músicas: Papéis Velhos, Não Devolvi, BelD

Ele, Samba e Mulato, Orvalho Dos Teus cnios. Amor DeS·

feito, aíude-me Meu Deus, Namorados, Lembrança, CUl

sínna pêce, Moleque Malandro c Nua Quero 'Que Ele sal-

bil,

1 _ O� cuecõtuoe aorecreecree da música erudita In

ctueru er ' .!'ua coleção o LP Phihps com o pianista UanS

Rlch'rr �"'n"er em três gcnatas de aeetnoven: fi. "APU·

31nI'n!a fI tá menor � oous 52", a "Patética em dó me-

_ c-ue 13" e a "Ao Luar em dó sustenido mener >

OPU3S2:_-���Y!�entc a gra\'adora Chantecler distribuir!
vh'r,' t'>1 'ocas tntemacrcneis no mercado diecórue. Da

prl·'l,�\ro. iencementcs sustentarllo gravações centro·
ar-n-r-tear '1$, A 1.0 de novembro na Venezuela. fi. etiquêia
&nUA la-çou 25 LPs de conhecidos asl.ros·e estrêtes da

n �H '1 d" galinho madrugador. Portanto, mais uma eU

'Fi"a. ve-de-amarela Que se lança no comércio interna·

�;(1n:l1 de discos. 'A Chantecler almejamOs felicidade! em

seus prorlut.os no 'exte-rlor, Que tornem mais conhecldas
a! 'l1(1slcas POPulares brasileiras,

6 _ O nlanlsta Sl'itz Sehultz Reichel, há longo tem·

pê' d('Sa.p'l.l'�c1dO do meio. fonográfico, a êle retorna a�ra

vr\:; o r(:'�ançnmento Polydor, acontecido pelo, C.B,D., do

33.1.�1���\o,�io���oAz�E6����g�'ae� ���,:;:O°���os_
slllco pala os discos Phi1ips, com uma seleção de múslclIS

típlr.as do pais, FORRO' EM OITO BAIXOS l'eser'!fl. fOI

ró xote, toadã, quadrilha etc. ao discófilo que o adquirir
e de �ato aprecia os' ritmos tradicionais ou enraizados em

::lê��:t hht.óda musicílJ, Zé executa: Oito Baixos No Frêvo

'õ. �. Quadrilha do Fagundes, Comparando As Estrelas
Tfl"'1. Plrr enta No Salão, Pequeno OperáriO, Velhos Tem'

po<;, 9auda�e DCI Seu Dideu, Teimoso, Minha Canção, NIL

(':'''''' Do Clementlno Rebolado Da Chiquinha e BeCO Da

Faca8d� Em vrrsiio LiViC: Dc��!!"J duaseonhecl
dhslmas páginas dO cancioneiro popular italiano: "santa

L11�la" e "Bena RagaZ2a Dale Treecie Bionde", est'l o.daP·

t:'lda nara "Valsu. do Pescador". O "comulY''' saiu dos lor

nfl6 d-n cUquêla do galinho,
- -- ---------_ ....�� �,----

PONTA LEAL
Esouina Tobias Barreto com Casemiro de A

breu uma frente pumitindo ccn�!r..uir 3 casos

tratar nq "A MODELAR"

-_·-·p�Rfi(IPÂÇÃO--_·-
VVlJ. Alvina Martins Crispim Cirilo do Costa

e esposo

parti_:;:>om aos parentes e pessQOs amigos o cOI,troto
de caê.omenta de seus filhos Arthur e Therezil,ha,

ocorrido em 31 de dezembro de 1961,
Therezinho e Atthur

participam
Rua Po:l",ares, 102 General Bittencollrt

Joil1ville- 51 - Fpol is,

��!� I�,� � �i �.��'
I ê ConfecçaD e conservação de palnél.

cm- todo o Ei5lado

�I'llm.'!ii�:t�P�,.'lí:d� ,

ARRENDA-SE
Um Pôsto de gaSOlina equipado poro pronto
funcionamento, situado no centro do cidade.
MokHes informaçães pelo teLõ>fone 2526

TERNO! DE UNHO
Que a roupa mais indicada para o verõo é a

roupa de linho, todQs o sabem e todos o proclamam,
Leve, trio pejo própria composição do seu teci·

do, ti: o roupa ideal para os dias rie colar. t ainda a

roupa distinto por excel€:ncia,
Agora, nos vendas de notall foi a roupa maiS

vendida em todos os grandes centros do país, Ta
manha foi O sua venda que, certos estabelecimentos,
como A Modelar, por exemplo, tiverom que pedir
novos suprimentos aos seus fornecedores, Ontem, jó
A Modelar estava com um novo, e grande sortimen
to de ternos de linho, quer do fomo<;a confccÇóº
Wollens, quer da Sparto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Governador ga-' Â�ência' �O 8.B. '�ara São Bento �o � Sul
C.-II.r...lr'rl

nha n.o Supremo o Gover-nador ceísc Ra- dor sua. soJiciWlqào respeí- resse "'"g senhor presldeniii Julgamento em 13-1:1:- mos quando de sua. última to 1nStalação Agencia Ban- aqúele estabelecimento
1981. viagem a BrasiUa tratou co Bra.sll São Bento Sul foi Atenciosamente pt Ca

d
N,o 9.396 - Santa Cata- junto ao PresIdente João transmitido vg todo ínte- Ferreira

II rina. Relator o Exmo. Sr. Goulart da instalação de

ever .

Ministro Ribeiro da Costa. uma Agencia do Banco cio
Recorrentes: João Leonel Brasil no município de São r
de Paula e outscs (Advoga- Bento do Sul,

O·' ESTADdos: Maria de Nazarefu A êsse respeito recebeu o
Ferro BIasi e outros). Re- chefe do Poder Executivo
corrido: Oovernádor do catertnense o seguinte oes-
Estado. - Negaram provi- pacho telegráfico: '''_ �.. ,

.. ftAlS t.JttlliO .IUID DE SldIIA CATAlI"" Q."'_"
menta, sem divergência de senhor presidente João'

- .. ,.�._--".

votos. Goulart incumbiume co- FLORIANóPOLIS (Quinta-feira), 4 de Janeiro de 19

muntcar ilustre Governa-

}N·�f;�l��l��".-;:,��:�,�,� ..�·,�-:lt�'� '::1·{'"',0jq:1'�:.'f:�'{:ii�'').�·\'·'::·<:�,''"'/·'·'':''''·':
es,Pedrosá na transmisão da Presidén'ciá �o r: I:
íl

mento do meu

Momento cm que: o Desembargador Arno Pedro Hoeschl ossinoyo o termo
de pGsse ladeado pelo Desembargador Severino Nicomedes Alves Pedroso,

durante o sessõo solene do Tribunai de Justi�a.
Além dos trabalhos ae

rotina, processamos 93 re

cursos extraordinários, sen

do 37 em l{l60 e 56 em

1961, cujos despachos vêc
sendo ratificados à medida
que são julgados pelo Ca
lenda Supremo Tribunal
Federal.

Despachamos ainda 1.032
processos admínistrativos,
sendo 452 em 1960 e S30
em 1961.

No integro, o discurso do i lustre magistrado:
"Senhores desembargadores:
Terminodo o período de minha Presidência, vou

passar, nesta data e nesta sessão, a exercício dos al
tos funções para as quais fui indicado em dezembro
de 1959, por votação unânime de vossos excelências,
ao meu ilustre sucessor. desembargador Arno Pedro
Hoeschl, eleito o 6 de dezembro do ano próximo findo

Absolutamente tranquilo quanto 00 cumprtmen,
to do meu dever e do integral desempenho de rruntios
funções, posso afirmar que administrei com decisão
e autoridade, não permitindo influên�ias esrrcnhos
nas minhas atribuições legais.

Não desmarec! da atuação dos meus eminentes
antecessores nesta Presidência, dentro do modêstia e

Reorganizamos a Secre-

stnçeíesc de minhas atitudes e possibilidades. taria, dotanào rodas as

Mais de uma vez deren- ao meu Oaoinete, durante secções de mobili;rio mo

di, com veemência, as os dois expedientes, sendo,
derno e das maquinas qúe

prerrogativas do nosso Trl- quase sempre, o prlmlrc
se faziam necessárias para

bunai, dentro do principio a chegar e o último a sair.
o melhor rendimento dos

de que a Oonsrítutção co- . Exerci a administraçao serviços burocráticos.
locou no mesmo plano os da Justiça com espirita Reorganizamos a Secção
Poderes Legislativo, zxe- público e sem preocupaçao

Administrativa e criamos
cutivo e Judiciaria cede de interesses privados. Ad- duas secções novas: a de

um, na sua esfera de ação, ..

d I d d b Contabilidade e a de Juns

desempenhando suas atrt- :����o, :cc�:;O °queO de�� . prudência e Publicações.
buícõea pecuuares. como ter criado 'animosidade e

Com a impressão dos

delegados da soberania do índtenosíçãc por parte da- volumes referentes aos

povo catarmense. queres que desejavam que
anos de 1056 e I!l57, deixa-

administrasse apenas com mos em dia a série "Juris-
Todos cs atos que prut.í- prudência", que vem sen-

quet seriam repetidos com �s c:;t:��� ��n!��: e���� do publicada desde o ano
igual decisão e corage�n ciência. 1

de 1943. O volume do ano
cívica, se oportunlda e

Não me ê passiveI, devi- de 1961, com mais de qua-ainda houvesse para tanto.
do à exiguidade do ttrmpO, trocentas páginas, aguarda

Procurei sempre estar de
apenas O indice alfabético,acõrdo com êste Egrégio apresentar nesta sessão,.o
para ser posto em clrcula-

;:U���:�' dar::o::����, e�� :!��Ô:iO ��������;�:!�s;� ção.

periêncin e serenidade de ano de 1961. Publicamos em elegante
vossas excelências, quan""tlo Mas o que fizemos e volume, com indlce alfa-

as obrigaçóes do cargo as- executamos no exercíclO bétlco e remissivo, o Regl
sim () exigiram. das altas fungóes que o mento Interno do Trlbu-
Deixo em dia, absoluta- Tribunal de Justiça nos nal, que havia sido apro

(lente em dia, todos os conferiu em dezembro de vado na sessao plenaria de

serviços 'da Presidência. 1959. está às vistas de tõ- 21 de dezembro de 1960.

CompareCi, dlàriamc_n_le_,_d._ge_n_te_, ta�a,R:�:::�� n�a a�:cr��
Hl61 e também publicado
em v.olume, constitui, por

ce:to, magnifico serviço,
pOIS veio estruturar os di
versos órgãos que compóem
a Secretaria, definindo a

competência de cada um
dêles e as atribuições do
pessoal reSI>cctiv(). Posta
em funcionamento a r

organização e corrigidas as

falhas porventura existen_
tes, nao temos dúvida que
os serviços a cargo da Se
cretaria, aumentarão em

qualidade e quantidade.
Mantivemos o mais es

treito contacto com os jui
zes de primeira lnstancia,
para os quais as portas do
meu Gabinete estiveram
sempre abertas. Além da

distribuição de verbas pro
prlas para llmpeza, ma
terial de expediente, cor

respondência e alimenta
ção dos jurados, procura
mos, na medida do possr
vel e dos recursos orça
men�ários, atender a tõdas
reivindicações que nos trou
xeram no Interesse do ser

viço, e da boa administra
ção da Justiça.
Nos dois relatóros que

apresentei aoTribunal, cor-

Paro não perder o oportunidade, antes de voltar

mos às alusc�s à entrevisto do sr. S. Thiago, cedemos

espaçO à seguinte gozação:
"Sr. Diretcr.

. Deixo as comcdidades de assistente de c�maro-

�� '::�r�a�:r,:��� ��st.i�hh�a�� ����) :e,�� �����:
(P.s.�) sr. dr. S. Thiago é bom cobrador do seu par

tido. Não perdoo juros de moro e mondo poro pro

testo os titulas petebistas antes dO!: prazos, c�m medo

de perder o direito. regressiv_o .c��tra os ovaltstos .. D�
classificação espeCial, de pnvileglo, o todos os credi

tas trctbolhistas, ainda que vincendos.
Mos será também pagador >exato e oportuno dos

dívidas do seu partido?
Eis o minha dúvida de perrepisto
Se o meu partido derivasse poro o sr. dr. Carlos

Go'Tle5 a votação que deu àa sr. dr. Doutel de Andra

de rquele e não este seria o vice-governador do Es

tade pois cada vota tirada daquele e dado o este voo
I ia em dÔbro.

Vencedores todos, o meu modesto mos decisivo
P.R.P. viu com os melhores olhos oe os mais fundados

esperanças o nomeação do sr. dr: Acócio de S. Thiago
paro uma posto, tido como a posta político. E confiou
err rue S. S. agisse de torma a fazer o seu P.T.B. po

ga� no meu P.R.P. o contra-portiqa da composição
que levara nossas votos poro o sr. dr. Doutel. de An
drnde e o sr. dr. Doutel de Andrade poro O vic,e-go
vernança. .

Decepcionado observo hoje, que o sr. dr. Acácio
de S. Thiago politicamente só cobro, não .oago, o que
o foz menos autorizado, como 00 seu partido, na arte

das pêsos e medidos.
Era este, sr. dingtor, o pau dE: lenha que me com

pptiu atirar na fogueira.
Grato pela publicação, com todo o aprêço

Zé do Sigma,

Desejo renovar a vossas

excelências, senhores de

sembargadores, meu agra

décimento pelo ensêjo que
me deram de presidir, por
um biênio, êste Egreglo
Pretória. SATISFEITOS

no Rio. E, aliás, sem mandato. Procura-

Estendo êsses agraàeci-
O.Deputado Attílio Fon_

:�;1��; ���c�:�:r� eN:c�:�:.m;�:�·r:���
':oer:���a�:�:, q::s c��= tana, Secretário da Agri- sui-generis, porque não recebia centil dos

�::::��:�:,,:::,��:a�.o� ;FE:�il:'�:�:f.�::;:� : ��;�:!�:;::��;�;:::_�a�:�i;��{���me�ros do Ministério PÚ- I tado e de seu Pa:rtido.
bllco e aos advogados e a dl���:\atisfação comu- I'

,

imprensa falada e escrita,

I
De advocacia, propriamente dita, se-

sempre exat f' I nlc�r que agricultores es-

::� d.o seu'
a

n:tic;�rioa���= �!�en�::i:�:��tad��mO��i�:� {:���:rl��t:�i�:� c;��I�e��::�nj:��
se.

pela distribuição de

se-I
peito... Deram-lhe, depois, uma procu-

ce�s� �:�:, c::::::na�: mentes novas e pelo esfôr- �������' pno:::s�!�:at:r�:�o":!PI��m���::
:e�:ad:�!�a:!�to ,e:::ci:i�_ ��l.eE�e��c:�ã�l�u�I�=e��� p�Ja Presidência do Instituto Nacio�l do

pensou ao Poder Judiciá-
votos de Bõas Festas e Fe-' �mho. F�I, então, um Deus-nas-acuda.

riO,. nêsse primeiro ano <lo
1Iz Ano Novo. a:p:r::n;a�:nt;�; J��e�::a R:��r�:l��

seu Govêrno. Tõdas as pro- pre���teA:!��!�ç:;��rál slma, de todos os recantos de Santa Ca-
.vldências por mim soUcita- tarlna. Se o dia tivesse 48 horas, o'tempo
das para o regular funcio- BRONCA POR

ainda seria escasso para o que lhe exl-
namento do aparêlho judi- ,giam. Bondoso, inteligente, vasio de sno-

���:�v;:np���t�:�:�; TA'BELA ��:��te�ec%s��l;:�: ::��g:�ero�u:::%�
;�����n�i�d�u�as �s�:n:� Num dos últimos dias do ��:�: �e�h� d�q�:rii:r� :m���s �:�����
gens dêste Tribunal. :�o d� :��s;o�aco�oe����� slonantes milagres continentais de resis-

Faço 'votos pelo êxito da tência á chateação. Sei quanto lhe custaI

administração do t:neu ilUoi-
abespinhou-se com a no-

ao bolsinha o mandato parlamentar.
tre sucessor, desembarg�- �i�ae s:;r�o�e���::; ��:� I ��S�/�i��:'I:::: �eode::�:�d:.dl;�:,:
�:e:ent�r:n::�: o �:�:�: Ramos, pela Câmara Mu- mim, com o temperamento que tenho,
da Justiça Catarlnense.

nfclpal de Florianópolis. não valeria a pena ser, - ainda que re-
Certamente, multo mais do duzido em 80% ..,-, a êsse preço, nem mes-

:�o� i�����o a� ;:toCel: :�t:a����: n�\:��salem, cargo que

terem assinado a moção •

todos os vereadores do seu Prati'camente sem cobertura publl lt' _

partl,�O, "Assim ja é de- ria ostensiva, conquistou a represent:ç:omais
'.
deve ter pensa.do �

I
federal, palmo a palmo. Sucessivas lI'eelei-

�screvmhador que so ve ções representaram
�

para êle trabalho
e�ros e desmandos no 00- diuturno. mllímetro a milímetro. Com as
verno Celso Ramos, como relações de que dispõe, e com p feitio pe_

:�e�r;::, es��v���m;:, l.rs; rigosamente envolvente,� deputado Joa-

CARROS USADOS

respondentes aos anos de
1959 -e 1960, frize1 que nao
obstante o aumento do nu
mero dos desembargadores
e a criação da 2.& câmara
Civil, o nUmero de proces
sos julgados por êste ';'11-
bunal não havia atlilg'.do
a soma. alcançada no ano

de �956, que f.ol de 896 pro
cessos. Nos anos posta .. -o-cs

obtivemos os segumtes re

sultados: 1957 - 844; 1')58
- 863; 1959 - 888; e 1:.'60
- 894.

Conclamamos, entao. os

eminentes colegas, para
que todos juntos, redobras
semos nossos esforços no

zenttdc de atender aos

justos reclamos da ontntâo

pública, que estava eté se

tornando Irreverente »as
.

suas queixas contra a rno

rostdade dos julgamentos.
Era essa a grande meta

da minha acrmmstraçao.
Estava certo de poder rea
Iízá-Ia, porque conheci..n (I

espírito público, a' cutnua

e a capacidade de trnba lho
de meus eminentes colegas, lo...

Pois bem, é com a mais
vive alegria que proclamo,
agora, que O Tribunal de pitão das nossas Fôrças
Justiça julgou em 19B1, Armadas, nem da P.olicla
1.034 processos, excedendo Militar, superiormente di
portanto de 138 processos, rlglda pelo Ce). Lara Ribas,
a produção de 1956 e de

que hoje conta com solda-
140 a de 1960. dos sempre limpos e apre-
A maior diferença foi sentáveis, com rádíc-pa

obtida no Tribunal Pleno: trulha pronta para ser
260 processos em 1960 e lançada, com a expulsão
458 em 1961. (19& processos de seus maus elementos,
a mais), A Primeira Cá-

mara Civil também apre
sentou acréscimo: 225 em

19&0 e 235 em 1961 (mais

mprccessosi.

A Segunda Câmara Civil

julgou 219 processos em

1960 e 185 em 1961 (menos

34) e a Câmara Criminal

julgou 184 em 1960 e 155

em 1961 (menos 29 proces
sos).
Resta que os dígnoe oro

sldentes dessas duas Ga

maras, tendo em mao as

estatísticas dos julgamen
tos, mês por mês, e acom

panhando a atuação de
cada: um dos seus mem

bros, sem temor de ma

goá-los, tome providências
para sa.nar as falhas eXIs

tentes e fazer com que ca

da uma delas m�nore o

rendimento de seus traba

lhos, para maior prestlglo
dêste Tribunal.

1 Perua Dodge 1951
1 Autom. Vauxhall - 1957
1 Caminhoneta Ford - 1957 F-TOO
1 Simca Chambord - 1960
1 Volkswagen - 1960
1 Volkswagen..- 1961 2° série
Ac;:ham-se o vendo na R. Almirante Lamego nO 2
Facilito-se em 20 mêses
d·-----

Procuradoria 61- ��tã�n�enI�e���a� um Ca

ral do Estado _'-------__---'---

IUh
d quím Ramos, se lhe fosse passivei dedicar

la? ��n���a���C�;d�II�:� IH moro Cnamauo ��a�,o���iam:���� ���Ori!o�I!:sP�:�:
Leite da Costa, recebeu do '" ta Catarina é o único Estado do Brasil
ísxmo Sr Desembargador

J � I'm que não instalou, no Rio, uma Procura-
Alves Pedrosa, o seguinte O!l U daria. Até Sergipe, Rio Grande do Norte,
radiograma U ••• Piauí e Mato-Grosso as instalaram, con-
"Aprox1ntando�se terml- RENATO BARBOSA dIgnamente, há muito. Joaquim, sósldho,

nó meu mandl'Lt(\ Pte Tribo é a nossa Procuradoria. Bastante comõ-
Justiça apraz-me menires- ICARAt, 21 DE DEZEMBRO - H<1. do, sêm dUvlcta atguma, para o pãc-du;
tar vossêncta e a sua va- muitos anos, quem transitasse pelas an- rismo do atual govêrno. É que êle a exer-
1I0sa equipe meu mais vi- te-salas ministeriais, encontraria, com ce a leite de pato. Por amor. lI:le vai da
vo reconhecimento pela co- flrequência, aquêle rapaz elegante, flno, Presidência da RepÚblica e da Presidên-
laboração me prestaram bem educado, excelente palestra, - des- ela do Conselho de Ministros, escalando
contribuindo forma declsl- sas criaturas, enfim, realmente prlvile- pelos ministérios, - liberando verbas;
va êxito trabalho me pro- giadas, irradiantes de slmpaÚa e de cor'- delegando congelamentos; lançando, de-
pus realizar. Devo entre- dlalidade de trato. Não estava formado tendendo e revigorando convênios _,

tanto salientar por um. de- ainda. Sua turma, na Facuidade Nac1O- ehega:tdo á agência da Cruzeiro do Sul e

ver de jt;.stiça constante nal de Direito, seria a de 1936. Agitava- da Varig, para remeter o DIARIO iÜFI-
preocupação Vossêncla sen- se o jovem, sempre solicito, de Heródes a CIAL ao Palâcio de Florianópolis. Aproxl�
tido Poder Judiciário e PUatos. Do protocolo geral ao gabinete mando-se da Idade provécta, a despeito
E x e c u t I v o funo::lonarem de Sua Excelência, o Senhor Ministro, de ser ôtimamente conservado, lider par.
mais perfeita hannonla ab:rás de processos de verbas, de Ubera- tidário de sensível projeção nas mais dl-

para melhor servirem nos- f:::� �:g���:sê��O:trae:a:;�:::d�;�tál�: [crentes âreas, esse politico de escôl não

so Estado c ao gene:roso
dos exerciClO, findos, como ,e lo'"" Icade

�e vex,a el� sel"âbDy, quando entram em

povo CaLarinense. Sds. De- • Jogo nteresses e sua terra, de seu go-

semb. Alves Pedrosa Pte pedinte, ou esmolér de ofício.. Candl- vemo e dos nossos homens.

Trlb. Justiça." �:i�ge�e���u: E�����?d:��n�=r�:�:����

(D. J. 14-13-61)

--- --------_-----

CAPITAO FOI CONDENAOO
com a criação da Escola
de Educação Fisica, para
habilitá-los a lutar

a malandragem e os ca

poeiras.
O Capitão a que nos re

ferimos é um neto da ce

pttôa figura popular de

Florianôpolls há 30 anos

passados.
Vivia ela mendlngando

depois de ter sido rica;
andando de um lado para
o outro sempre apupada
pelos moleques e também
pelas filhos de remíua. \

Antonio Luiz Domingos
é uni desmiolado como o

foi sua avó',

O Juiz Substituto da 2.n

Vara Criminal Dr. Manoel
Lobão de Queiroz, acaba de

condena-lo a .um ano e

oito mêses de prisâo e co

mo os objetos furtados ro

ram de pequeno valõr (I

Juiz concedeu "sursís" ao

réu.
O Capitão Antonio Luiz

cumprira pena sõttc, es

coltado por um soldado, o

que contraria os regula
mentos militares. Entretan-

Não se trata de um Ca-

Curso de extensão "População e fa
mília" promovido pela Faculdade
Servico Social de Santa Catarina

Pelo Pr;tessor Pedro Taxa de inscrição: Cr$
Calderan Beltrão, da Pon- 200,00.
tlficla Universidade ore- Será concedido Certifica

do de frequência no térmt-gorfaná de Roma eminen

te sociólogo 'e demógrafo.
1 _ INICIO DO CURSO

_ Dia fi de Janeiro às 9

horas na Faculdade de Ser

viço Social de Santa Cata
rina - Rua VVltor Kon

der, 53 - fone 3276
2 --.. REALIZAÇAO DO

CURSO _ Dias 8, 9, 10 e

11 de janeiro
Horário: 9 às 11,3Q horas
Local: Faculdade de Ser

viço Social
3 - INSCRIÇAO - Na

Secretaria da Faculdade de

Serviço Social, das 15 às 18

horas, até 6 de janeiro.

no do curso.

IDÉIA FIXA
Jã é mania. Tudo que faz

ou deixa de fazer o Gover
nadar Celso Ramos, é per
seguição para os adversá
rios. Perseguiçã.o da gros-

Será persegutcâo do sr.

Celso Ramos ordenar o

prosseguimento das obras
do Grupo Escolar do muni

cípio de Penha, iniciadas

pelo sr. Herfberto Hulse,
antes das eleições e. logo a

seguir, parallzadas? serã
perseguição do sr. Celso
Ramos contra a UDN em

penhar-se na solução. do

problema de energia elétri
ca nesta Capital?
Realmente, o confronto

é muito desvantajoso para
as administrações udenís
tas.

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade com

prova-se. Pneus - Câ
maras DUNLOP -

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:
3137 - Rua: conse

lhe1ro Mafra, 154-

-//-

Agora, peço a palavra pela ordem. Eu
acho que Isso precisa acabar. O govêmo
do Estado está sugando Joaquim. 11:1e já
está grisalho. Bem observado, apresenta,
na composição fisionomica, sinais de
cansaço físico. Dai, se não se cuidar, a

exaus�ão, a estafa. Amanhã. poderá ser

tarde demais. Santa Catarina, então,
passarâ a ser impiedosamente perseguida
pelo mais terrivel e persistente de todos
Os OficIais de Justiça: - o Remorso.
Não sei porque, tenho a impressão de que
o Governador vê sempre em Joaquim o
irmão mais moço. Essa turma do velho
Vidal é muito unida. Não mexem em

abelheira. Boliu com um, boliu com to
dos. Em 1962, nlnguem tem mais dl'retto
do que o deputado Joaquim Ramos a ser

compensado com uma cadeira no Sena
do. Seu patrimônio, constltuido pelo tra
balho, pela dedicação, pela. dignidade e,
sobretudo, pela compustura, não poderá
ser arguidO de suspeição pelo simples fa
to de ter irmão no govêrno. E o Governa
dor deve liberar, de vêz, o nosso Joaquim
de pesadissimos encargos extra-man'datd,
criando, urgentemente, com substanciaIs
condições de funcionamento, uma pro
curadoria administrativa, no Rio e em

Brasilia, mas argumentando e agindo

�:l�:�:��t�ed�r��:�em:e��:�:;�én��
horizontes provincianos de Florianópolis.
Se eu pretendesse, a esta altura da vida,
reingressar em partido politico, me Insere
veria no PSD, apenas para ter alguma
autoridade, no sentido franco de lutar
pela Indicação á senaoorla do meu dlléto
.Joaquim Ramos. Ê!e a conquistou melhor
que nlaguem. Ser irmão de governador
será onus? Não acredito. Estou propensQ
a iniciar, por conta proprla, nova cam

panha politica no Estado: - a indlcaçiio
e eleição do Deputado Joaquim Ramos ao
Senado da Republica, nas urnas de ou

tubro do ano entrante.

,.. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


