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�Diretor i�a nDl �ara a 4mérica latina

Vem de �e� nom:odo paro o car�o de diretor regloiiãrparo o América latinoda Admlnlstraço.o de Dese:nvolvlmento Internacional (ADI) o sr. Teodorl)
,
Moscoso, que o.te recent'l'"ente desempenhava as funções de Embaixadordos Estados Unidos na VenezuE!lo. O sr, Moscoso, que é natural de Porto Ri4
c�, �esempenhou, destacado papel no planejamento do &sen'f'ol'f'imento eco,",omlCO doq,uela ,lho, No foto, o Pr�si.dente Kennedy quando cumprimento_�a ° neve diretor �o ADl,poro a Ameflc,O latina. No segundo plano, apareceo sr. Fowl�r Ham.l!on: diretor do �dm,"istração de Desen'f'ol'f'imento Inter-nacional, .agenCia que a�sumlu os encargos do antigo Pontci IV.

F IDE L C a S T R o escomungado pela Igreja
tlvar a �comunhão, O dade de Roma para o Pu ..

Papa João XXIIl poderá ra, declarou que a revolu...

anunciar o fato ou guar- cão de Castro mostrava "a

dar silênCio onctet. Adh,- sua verdadeira face pró
se que o Sumo Ponnrtce.de , comunista", A excomu

ctdtu não anunciar a me- nhão e a perda dos sacra

Cuba com mais 135 padres, dlda oficialmente a fim de mentes da jgre-a. O perdão
em setembro ultimo. evitar malares prejuízos as pelo tipo de excomunhão

A excomunhão eutomé- relações entre Cuba e R contra os dh-Igentes cuba

Santa Sê. As relações en- nos está. reservado ao pró
tre o Vaticano e o regime prto Santo Padre ou a seus

de Castro foram abaladas representantes, O dlsposl
desde setembro ultimo, tivo do Direito cenóníco

da Embaixada cubana no Quando da expulsão do bis- invocado contra Os cubanos

po MasvidaL e o mesmo que no ano pns-
"L'Osservatore Romano", sado atingiu os dirigentes

órgão oficial do Vaticano de Haiti e em ]955 foi apll
comentou que o fato cons- cado contra o ex-ditador

tituia "uma das mais gra- argentino, Juan Peron. ês
vea manifestações" contra tes ultimas também SOCI'C

a Igreja Católica em Cuba ram a acusação de terem

Em julho, o cardeal Luigi barrado o exercícro das

ração formal para se ere- Traglia, pró-vigário da ct- funções episcopais,

com efeito, já caíra no os

tracismo do Vaticano. A não sabem que o Episcopa
decisão contra o regime de do cubano tomou alguma
Castro - ao que parece ji ,Iniciativa em tal sentido,
vigente desde alguns me- de aCôrdo com a Lei Canó
ses - foi anunciada, hoje, nica. Os que Incorreram em

pelo arcebispo DIno Staffa, excomunhão automática
canonista da Secretaria de segundo as leis da Igreja;
Estado do Vaticano, O ar- são Castro e todos quan

tos direta ou indiretamen
te impediram ou apelaram
o Impedimento das fun
ções dos bispos ou os inju
riaram,
A responsabilidade de

Fidel Castro, como chefe
do governo, é clara, O ar

cebispo Staffa e outros re

presentantes do Vaticano
dizem que não se pode in
formar se outros também
estão implicados na puni

Em fontes da Santa Sê cão da Igreja, A excomu
nhão tambem pode atingir
:ts altas autoridades poli
ciais que assinarem a or
dem de expulsão dos prela
dos e Os POliciais que os

acompanhal'am até o avião
em Que 'foram embora de
Cuba, O arcebispo Stalfa
disse que bispos !oram cer-

CIDADE DO VATICANO,
4 (A.P.J _ Fldel Castro e

8 altas autoridades cuba-

nas foram excomungadas
pela Igreja Católica Apos
tólica Romana, Castro,

cebispo declarou Que, auto

màticamente, os dlrjqen
tes cubanos já tinham In
corrido em excomunhão
da Igreja, por força de dois
capítulos do Direito Ca
nónico: um que diz respet,
to a pessoas que impeçam
o exercício das funçóes dos
bispos; e outro que se re

fere a pessoas que usem de
violência contra os sacer

dotes,

se diz que Castro e outros
dirigentes do seu regime
pró-comunista também
caíram em excomunhão
por terem pronunciado
discursos "injuriosos" con

tra os bispos, cardeais e

até o próprio Santo Padre
e também por terem Inel-

tado o povo contra a Igre
ja CatQl1cn, A excomunhão,
pela Lei Canónica, não so-

ceados em suas attvfdades

e mesmo 'presos em Cuba,
mas não deu maiores deta
lhes. O caso notório ror com

o bispo cubano Eduardo

noza Masvldal, banido de

mente pode ser automática
como ainda declarada pe
las autoridades eclesiásti
cas locais. Os informantes

tlca, provàvelmente, data

daquela ocasião, conforme

comentaram as autorida

des da Santa Sê. Na sede

Vaticano, não se fizeram

comentários, alegando-se a

necessidade de comunica

ção oficial da Igreja, O ar-

cebispo Staffa comunicou
a notí,cia aos jornalistas,
Esclareceu, entretanto, que
não é necessário a cecie-
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O TEM P e!eOl'oIÓgicol
(Sintese do Boletim Geome eorol6gico. de
A, SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 hs, do

5 de janeiro, 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA MÉDIA: 1022,8 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
20.5° C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 81%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 mms: Nega
tivo / Grupos de precipitação nos CB) Tempo es

tável.

dePlano drástico
as emissões, já fi partir de

RIO, 4 (V,A.) - O mi

nistro da Fazenda, SI', Val

ter Moreira Sales, vai apre
sentar ao Conselho de MI

nistros - o qual deverá

aprová-lo - um plano drás

ncc de restrições nos gas

tos, publicas, utilizando a

faculdade que a lei orça
mentária concedeu ao Po
der Executivo de cortar ate
40 por cento das despesas
sujeitas à compressão.
asse plano, que já é do

conhecimento do primeiro
ministro 'rancredo Neves,
será entrosado com outro,
d ser ajustaria com os Se-

T. N. Considera Nocivo aos Interêsses
do Brasib' Remessa � ,.JuGf05

Cirande reunião de udenistas
G r à n d e concentração

udemsta será marcada· pa�
ra o fim de fevereiro, com

a partiCipação dos mem

bros das bancadas da Câ
mara e Senado, presiden
tes .dos diretórios regionais -------_

��:=:I�ia�'.�:��:I:: ��� A era do pessi SALAZAR B °1 f Ih GOA��c�:�:�oil:���O:::=I'�!� mismo· dLISBOA,4 IVA.I - Num que o, E:tado, un���� ,ii e�,,,ga�f!. der��'á com a p,epacação de

pelo deputado Herbert Le- O comentarista-substitu� elsc�;s�oiul�dape��s inl:io.� "se somàra� a tóda as dos interesses portug�êse:; um relatório, Que �erá
vy. to esteve muito triste, no d

q o p .0 p eSl demais naçoes contra Por- na índia deva-lhe amda apresentado ao governo
Preliminarme·nte, porem, apagar das luzes de 1.!}61, e�te da Assemb�ela Naclo· Lugal, no caso de Angola e especial posição para de- português,

Os membros das bancadas "O Poder Legislativo cata" ���ir�:�ta�o :'���I::_!�= dois dias mais tarde se fender o povo de Goa con- Em seu relatório, o S1'.

da Câmara e do Senado r!�:�s;ina��oa���P��sse�'J;�l nistro António de Oliveira :�;���ç:md: a�:�aà f��:!� �:ra�a�,�sorção que se pre- :�����:esd:�r���d!��r tr:�
���i:"ten,.mentc "roe· .;:�:2�oi::::�rr::�E� "�:�'"' p'''iu ,"extin· �1�'��:;:F:;�::f.�;'�:�� �:d��e�;a.3i!:�ot�!�:ei;��

É interessante notar, L.:l- de Goa. Em seguida, amea- �!�: :e�çã:���esa �::��j: sll em Nova Delhi, deixou, dia, na ocupação de Goa,

davla, que, quando a VDN çou retirar seu país das de seus membros del11ons- Damão e Diu, bem como a

era Governo e na Assem· Nações 'Unidas, pela omls- traram diante da ocupação ontem, a capital indiana, maneIra como os indianas

�1�I:le����:a�i:�n!:��r:�� ���n�on�r�i����:�us�����:: ��d�:a� to�era��ta:d��:: ���jac:�o pa��se��:dO:on�: �;��:r'���vosa d���;�t:��:�
mentarista era bem mais no. Salazar exaltou, peran- apenas aos' discursos de Portugal nas antigas pos- les encraves, há 490 anos

alegre, Nada de vencimen- te o Parlamento, a atuação sessões lusas. A missão do em poder dos portuguê
tos de fome, nada de C0:'- dos Estados Unidos e re- praxe, Reconheceu, porem, diplomata brasileiro cuhni-

rupção, nada de espinh,,, feriu-se apenas de ieve à. que os Estados Unidos

curvilíneas �em posição 1e Grã-Bretanha, seu mais sempre ficaram ao lado de

reverência ao banquel,o antigo aliado, Salazar nos casos ant.e-

rrineu Bornhausen ou (>.0
- "Não sei se seremos o riores. de agressão aos seus

minerador Herlberto HU!f.e. primeiro país a abandonar territórios de ultramar,

Nada disso existia, Est8\'a as Nações Unidas, porêm Sõbre o Tratado de Ami� RIO, - O mercado de

tudo,no melhor dos mundos seremos certamente dos zade e Consulta, firmado cãmbio, ontem, pela pli
no bom estilo de PanglO�3. primeiros" - declarou o pelo ex-presidente Jusce- meira vez em multas meses,

Agora, que o Governado� é chefe do govêrno portu- lIno Kubitschek, Salazar funcionou caimo e inalte

o sr, Celso Ramos, tud .. o gucs, anunciando que Por- reconhece que tem "gran- rado, não obstante o dólar

que de mau acontece, é d�. tugai pasara a negar cola- des linhas, amplas e va- tenha sido, violentamente,
bitado PFla oposição à con-' boração à ONU "em tudo o gas", mas que se limita a empurrado para baixo nas

ta do seu Govêl'Do, que não seja de interêsse "inspirar timidamente, a- suas cotações, Contra as
direto para nós", Salazar penas mensagens sentl- cotaçóes anteriores de 395

De bom, nã'l, o que exls- acusou as Nações Unidas de mentais", �ruzeiros, a moeda norte-
til' de bom, s!:gundo o ra- omissão nos acontecimen- _ "Apesar de certas flu
ciocinlo existencialista deS'_ tos de Goa e disse: "Não tuações, êste ano verlfica
ta oposição, deve ser mera são somente inutelS, senão das no alinhamento do
coincidência, ou foi a UDN também ativamente pernl- Brasil cam os países afra
que legou.. como, por ciosas", asiáticos, ao menbs Quan
exelBplo, os buracos da, O primeiro-ministro a- to à índia, a atitude bra
Ponte Hercilio Luz, as di-

.

bandonou, pO!' instantes, o

elogio à atitude nOI'lc·

ameriCalli, pal'a_ l'eCOnbecel'

.

RIO, 4 (V.A.l - O sr. Tancredo Neves, através
do líder da maioria na Senado, sr, Filinto Muller
transmitiu aos membros do Câmara Alto apelo pore
Que'l reini�iados as .traba!h�s legislativos, a 1.° de fe
vererro proxrmo, seja cprecrcdo e votado o projeto de
limitaçõo da remessa de lucros para o exterior em pri.
metro lugar. E acentuou qUe o fazia par julgar o pro
jeto aprovado pela Câmara de Deputados altamente
nocivo aos interesses do Brasil.

disse comungar do ponto
de Vista do primeiro mi

nistro, mas que está certo
de que a Comissão Mista
designada para reexame da
matéria e composta de qua
tro senadores e quatro
deputadas, rerormutara al
guns dispositivos de base
do projeto, a fim de gim
pllficar as remessas de lu-Ouvido pela reportagem, o senador matogrossense

deverã·O reunir-se, no dia
1.0 de fevereiro, e convocar
o Congresso, para fixar a

linha de ação nas duas
Casas Legislativas, ao mes-

mo tempo em' que elabora
rão o programa com que
o partido se lançará à cam_

panha eleitoral.

---"Me�ã-;!At;;\�ão!E�1te anuncio é do seu in
teresse, Estão abertas as

vendas de ações do
Banco de Desenvolvi
mento do Estado de
Santa Catarina na Co
leloria Estadual da sua

cidade, Com quinhentos
cruzeiros lia hora e o

resto cm 180 dias você
pode parUcillar do me

lhor negócio do ano,

Não espere ma:s. Este
é o negócio que você es

tava aguardando, As
a!tões do Banco do Es
tado hoje valem mI'!
cruzeiros cada uma,

Amanhã valerão muito
mais. E não ê só isto,
Cada ação a�gu,ra a

. "I)(:ê um l'endimento
mínimo de 8% -Ie mais
4% ao ano, Vá agora .I.

Coldoria Estadual de
sua cidade e compre a

Sua ação do Banco do
Estado, E lembre-se: o

Banco d stado é um

:Bancq,J'eito sob me(Hda

para.·voc�:
'

cros, mas por forma a as

segurar o afluxo de capI
tais que pretendam colabo
rar para o nosso desenvot
vímento.

Sóbre o il.uJeto que Ins
titui o 13.0 mês de salário
para os trabalhadores em

geral e que deverá ser v04

tado em segunda discussão
na Câmara de Deputados
para depois ser enviado ao

Senado, declarou o sr. Fi
linto Muller que o mesmo
não poderia ter sido apro
vado ao final da legislatu
ra passada às carreiras,
pois suas consequências são
de suma, importância para
a economia nacional.
Votado de imediato, cau

,

Durante o ano de 196 I,
o prmeiro do atvat govêr-

ra Sales irá pessoalmente no, foram constituidas em
ao Congresso Nacional de- Goiás 3J comissões de in-

-------

fender a adoção do seu!
Quérit� administrativo, que

;�:��'c��j�� �����;:�o:"� Mais divisões no
1.958 pelo então ministro

------ Exército����:s :::P;I��da�:�::��:' [FORRO "J PALM BEACH Flôrlda
Entende o sr. Moreira se- IRMA.OS OITtN(()iJRT 4 (APl _ O presldcnte
��:n�u�u�t��ll!���âOc�� s�� í �:'1:(,���3��:I�,!�:', _

���;, �:I�anei'::e�i:�aord��l�:
investimentos maciços, que ...t___. mação de duas novas divi-

��'ã�ro:�al�x:er�: ":�::��: AURO: 60yer- ::��od�sEX;�C�;�'m:nue����
nador

sarla desequilíbrio em nos

sas nnences. Entretanto,
julga que o Senado apre
dará com simpatia essa

proposição, desde que tam
bem reformulado em al

guns pontos, E acrescen

tou: "Com que autoridade
determtnartamoa que os

particulares pagassem um

mês de salário adicional se

���t;��$ ell�l::UA..t�d'� ::.
realizada ainda em janei
ro, com o objetivo de evt

tar a superposição de des

pesas estabelecendo-se tam
bém uma escala prioritá
ria para os investimentos

públicos.
O ministro Valter Morel-

o Estado não concedesse
também o mesma beneficio
a seus funcionários?",
Acredita o sr, FIHnto

Muller, que o projeto deve
ser redigido de forma a es

tender também aos fun

cionados publicas os bene
ficios previstos para os tra
balhadores,

,

DOLAR (ONTlNUA (AINDO
da Superintendência da
Moeda e do Credito, Hoje,
voltarão a declarar Ope�
raram nas mesmas bases
do Banco do Brasil;
Cr$ 318,00 vendendo e .,

Cr$ 310,00 comprando.
Fontes bem informadas

americana fechou, ontem
no mercado de rua (casas
de cãmbio e particulare�)
a ,360 cruzeiros pa ra -as

vendas e 340 cruzeiros pa
ra aS co'mpras,

ligadas ao mercado de

câmqio afirmavam, ontem,
que a tendência clara das
moedas de livre convel'�i
bilidade e de baixa nas co-

Os banco::; parLicui::nes

econômia
Para o Progresso", poderá
permitir no oovêrno Fede-

1':\1. senão acabar, pelo me-

nos reduzir sensivelmente

março,

JORNALISTAS INTEGRARÃO
(OMISSõES DE INOUÉRITO

GOIANIA - (Especial
para O ESTADO) - O Go
vernador Mauro Borges da
terminou hoje Que tôdas
as comissões de Inquérttn
que venham a ser constt
ruídas dentro cc gcvêruo
\estadual contem, a parfir
de .&gOta, cem oQ' pa.l:tici
peçâo de um Jornalista
pronsstoner. a rim de que
se torne possível a efetiva
rteceieacüc. por parte do
publico, do trabalho de r�

feridas comissões.

AS ATUAIS

já resultara, ate agora,
em 6 prisões, IS demissões
"a bem do serviço publi
co", enquanto 12 processos
foram remetidos para a

justiça comum.

Esses danos refletem
uma aítuacão -Iaédtta no

Pais... cm que o,> pecurara
fios estão realmente na

cadeia, sejam ou não po
uuccs mnuentes. Não se

tem nottc!a. afora ocas'),

de que alguma comls..são
de tnouértto adminlstrnttvn
Instaurada no Pais tenha
pO:,h:zi(:o prisões de che
rcs r-onucos.

Nos meios oficiais de Paim

Beach, se disse Que a or-

SAO PAULO - O PSD
paulista encaminhou ao

Tribunal Regional Eleito
ral o pedido de registro da

candidatura do senador
Moura Andrade =to govêl'l1o
do Estado.
O TRE vai dccldit'.o as

sunto na próxima semana.

ganlzação dt:ss,ls duas di
visôes permitirá o licen
ciamento das 32.11. e 59,a da
Guarda Nacional "ainda
êste ano", sem esclareci

mentos quanto à. data.
Ambas foram chamadas

ao serviço ativo, em virtu
de da crise de BerUm,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pessoas '11Uito l'elacíonf\�
voto.� Ue perenes feilcl-

dades

F.4.ZEM ANOS HOJE:
- Sl":1. Cor:HI;l Luz. vluva do s:i.iidoso ar.
LU,
- sr. Coronel Marcos J{onder
- sra. Cândida RO\·f'l·C Lnmarque
- sr. Arrton Cidadl:!
- sr. Oscar N. Cnpella
- sr.1.. Jandl.a Estellta Lo�)cS Leal
- sr. Reinoldo dos Reis Lobo
- sr. Con>nel Antonio Taultlls de Mesquita
- sr. Joaqtllm de Souta Vieira
- Sita. VIlma Botelho
- srta. Alalde Gomes da Silva

- sr. Arcjuiinlnd G. Ribeiro

1llf'"nino CELSO
Tr!l.ns{'orrc ri[\. �tehlérlde de ho.ie. o anivcrs:\_

rio hdtnlitilo do jht�I1�e·nte menino CELSO. filhinho
do nOSSQ esthiHldo atiilg_o e ronterrâneo sr. dr. Cf'l
sd Ramos Filho; cdmr1ct.ente engenheiro e S('rctá�
f1d Partlculhr tio SI·. GO\'li'"madoi· db Estado

Cplslnho, lib'je; receberá. na residência de seus

�eiiltór€s. s�u vasto circulo de amizatlcs. 1:1am. uma

festinha.

Os tle.() ESTADo1 n. ssoclando-se às alc!.trias da
data, enviam atI nat.aliciante e fi seus ventmosos
pais. 05'. melhores votos de felicidades.

MIGUEL ANTONIO
Trtl./l."('(lfre hOje o anlvct"itrlo natulÍ("io do �alante mc

nintr l\U�uel Ar1tõnld filho tio SI:. Antônio Paschoal l�pOS�
tolo e de d. Maria Atherinb Apostolo IMarigoul.

o anlversarianU' oferecerá uma rece9Ção em sua re
sid(!tlcin a: Rua. Lacerda. Coutinho. 21 aos �<;eus amignillho.�
e a noite o anlversarlantr rerebeni. os amigos ete �cus
pais.

FRA#ctsCtJ A#lJtt!J' ROW .•LSkt
COMemora ÍL'1. diita dlj Hljje tl SeU rthlVI'N;àl·ltt o e�t!

mada jovem Fr(jhdí:êt1 AHtlfE!! 'Ü:l�rll�k!, rllll:!fb 'Whtl do
sr. Fraticisco I{tI�·ui<:t::1 P<ljH!1 � de sUrl exrlia. esdásn ti. Ive-
tf' o. Kowaiskl.

-

EndereÇBriltrs ao .'oH·1ii aHltlef.�arlcttite os fjdsstl.� ctOn
primentos.

LOTES NA ESTAÇ40 AGRONÔMICA
(só à "'isto)

n. "A MODELAR"

MINISTIRIO DA MARINHA
COMA'NOO DO 5.° DISTRITO NAVAL

Floricnópoli9 - se - 4 de jon'eiro de 1962.
COMUNIt;AOO NP 001/1962

CONe..,R", !IIi ."M1SSÃO AO COUG10 NAVAL
bs CQridlddfos inse"fos patd o cerictirso de ad

missõo do Colêgló Nd(t'of rreste Comando e Delegacias
dos Capifdfiid9 dos Pàttos de SBb" Ftahcisco do Sul,
tQ;dl e �gLllidi e!tWêfBd cQm�tec;er às 14,00 ABras

dó cdrrente lia sedet da Comdndo do 5.0 Dis
para rece6éfe� instWç5es.

. .. .

política em
ta�cfa

l-�lo.r:ianÓp0Ih 5 1/1I:Hl:'.

Sociais

o H!-:dtie1y'· troca o "black-tie" pelas camisas esportes - Edtil1
.

-: F'ésteja MIlite Nova:-
1 Marcado para o dia treze uróxi-

rnu. a. ocneão nupcial da si-ta. Eliana II: _ Na capela do :tHvhio Esplrito
!l<tar!n seren-a Oliveira. com o di'. Rubem Santo no próximo dia dezoito, acontecerá
uammnt cancrrão. a benção nupcial da- srta i"M'lI>ina Atua-

nâsto, com o senhor Jair tlorQ:I.,
2 _ Lamento tnrcrnmr que o -so

ctctv" está mesmo oeeknoo ti. rauriíôes

eejtortes. Nt1 bar da Qllcrência, acontece
.

vcrrtartttros ocsrnes em trajes cepor.es.

:3 N"fro será surprêsn para esta do-
Iuna se ulg uém que figurR em -ecctctv".
cstrenr alianças.

9 _ O caso! senhor e .·""·'hnr:1 d-.
Omar Fontana I DeriiltlaJ. recebeu para.
um jantar no Qlicl'érirLi. o soc.c.e.t.i
da A�l"irult1.H"a Deputado !Utíllo Fontana.
e senhora R"ilth Luz.

tõ _ Pcstcjou ldnde novn onte-n. a

senhorita EdJin schwctdson. econtecí-
4 � A P1"Op.·I1$llu ela que falei cal nu-" mentes Socinis deseja-lhe fc!ldl:"tç[les.

rütn (110m:! coluna. com rercrénoía ao

Ccrtmontat do Pnlácio do ocvô.no. con-

firmam os rumores rttamamtír .

a-rosto para a rlc;l!1.Iltc sotrée no próximo
dia treze. com uma elas muts ta-ue-as

orquestras rnternacionar. A I'CJerV:1. de

rh{'�:-!S" pOdCl"Ú .se!" feita na Seci·etaria do

Clnoe.

6 _ ··Nolte dJ Pie:Tot·· a festa qüe
esta ...f.ndO p!"epa�·ada com grande enttí
sle<ll no. All!l1Clll vai e�trr::u' "VieiTot'·.
lnmbém vno ("irrular bal::1.Ilas e c0101l1-
olnas.

'1 � Cnin mesmo nas graças do "so-

riety", d samba de Risad,nha que é:
Da á�t!n que cu bebi

Voce há ele bebE't·
Do moI que eu sufrl
Voce b.i ele sofrer

\;�c�lr;nrl�lCI��T��la I��t��)��\�l

pUBLI�ÁDÁ A REGULAMENTAÇAO
!lOS TRIBUTOS DO "�LAMEG"
O Diório Oficiol do dia 23 de dezem,

bro último publicou o decreto h.b SF -

14-11-61/679, que aprovou o Reg'ulb
menta dos tribLltos criados pelo artig'o
II, do lei FI.n 2 772, de 2 j de jdl�o do?
1.961
A lei FI.o 2.772 instituitl o �Idrio d<i

I M2tas do Gav&rno Est�dual, pLAMEG,
e, entre outros providências, criou /:ll
ve�sos tributos, os quais daroQ.oo Poder
Executivo, meios poro serem atendidcs
os comfjromh;:SOS .�·inonceiros decorren
tes do execução doquel� plano.

Soo os seguintes os novos tributos,
oro reguldmentodos: .../

I - TaJto sôbre Veículos Automoto-
res Particulares de Passageiros;

II - Séto sôbre d Papel;
III - Taxo de Assistência 6 IndLlS�

trio local;
IV - Taxo d� Educoçôo e Saúde;
V - ContrlbUlçôo de Melhorlo;
VI - Taxo de Voloi"izoçõo;
VI f - Taxo sóbre T rahsoções e Ser�

viços.
Sendo o assunto por demais e;M::teH�o,

faremos rópida opreciaçoo, foccllzdhd:J
os principais aspectos de cada um des
ses tri.butosl qu� já estôo em vigôr dês
de o dia l.n do corrente mês.

-1-
Tdxa sôbre Veículo� Automotores Par�

ticulares de Passageiros
Esta Taxo, cobrada pela primeira vez

no Estado de Santo Catorinollncldz sô
bre os veicLllos automotores partícula
res de passageiros, conforme seu pr6-
prio nome indico ,inclusive sôbr� r:.O
m/anelos rurais e de turismo.

Estão excluídos e dispensados do p':J
gamento do Taxo·

a) - Per não haver incidência: os

caminhões, jipes, motocicletas e auto
móveis de aluguel;
b):_ Por terem sido beneficiados

com isençõo: veículos com mais d2 20
anos de fabricação; veículos de proprie
dczde de representantes e viajantes co

merciais, que trabalhem �xc]i_lsivamen
te no ramo e os utilizem no e�ercicio
do profissão; veiculas pertencentes o

enf_idodes, empresas· aLi firmas, qU�i em
virtude de �ei I!special, gozore�d�tClf
isenção
Os proprietcirios 90S veiculossujéitds

06 t�jb

i 1 _ O crontstn de "s: ·Gazcb ' Celso
apresenta namnhá nos satões CIo Oscar
Parece Hotel, a borilta resta íntarittl.
-vrarde no Reino rtns F:ldas Mtrrrs".. /i

renda da cítadn festa será em beneficio

da Ala .racreta Pcrelrn de Ottvetta.

Hotell!! e--;e�h��.�(,I����IOtj��:�;���J r:ca��=�
pal�!l. 11m jantar,.o eleltah.te .("as:!l 5enh:r J
e senhora di·. Fulvio Luiz Vl€lrá e O nao

meilbs ele!iante Pl'bL NeLSon Teixeira

Nunes.

13 _ o bt·otlnho Elza Ronassls. já
está inscrita cnmo uma das Debutantes

da tradicional festa "Noile da Menina

Moça" em agôsto, quando o Clube Do);e

completará o seti S!1.o anlvetsárlo.

14 _ Inaugura hoje ás 10.30 horas. o

Hospital de Reabilitação. O estabeleci
mento sc.·rá inau!!;umclo pela Exlttn, Se

nh.u�n ·Edith, puma ra,rllos, rrlmelrn. Da
ma do Estado.

Clube Doze de Agôsto - Dia 13 de j3neiro s'bado - Apresentilçlo da Orpuestra Austríaca de "ltasYln Walshaus" e Antônio Clparrellí, I Mago do
Acordeon, acompanhada do Jazz Brasil Serenaiders com um espetacular SHOW - Mesas n. Secrétaria

�(,I;;I��,\!e��I:o�I�!��"l VZUq��':ndar -

PENSM,1ENT ob aDIA: "A .lu: nem .-

Hrrdlio U V:li .1Ulg.!.:.. % iH ! {t ti rI" ser ltlllitO illte�<;a, é !ll;;.� ic,rtd' .... "

� o'IHu..J�n'3 F.-sCa I !7v�,d�u�C�����O�sU�oO. �OOb;'I�O��O���S.*
"ii ��i����,O�or::,e�dt��� s��e:�rÇr�d:�

Ar; Kdrdec de Melo
cões tonto maior quanto mais velho
tôr � veículo. Essas reduções variam de
10% o 80%.
A Ttixa sõbre os veículos jó lic�ncicr

dos no Estado seró arrecadado nos me

ses de janeiro e fevereiro de cada exer

cício. Trotando-se de veículo no�o, o

inscrição e quando se trator de ve·ícula
arrecadação seró processada no atd do
trahsferido de outro paro êste Estado,
o Tdxa dev-eró ser recolhido dentro d:-
10 dids do dota do ehdôsso nd certlfi
cadb.

Nos dois últimos casos, d Taxa será
cobrado proporcionalmente aos meses

qUe ftiltarem poro o têm·,lho do exer

cicio. Se o Taxo deixar de ser recolhida
nos prazos fixados no Regulamento, o

próptietório db veículo es�oró sujeito ao

pdgdrriento de adicidhois, a partir de
3000
A Taxo sôbre Veiculas Automotores

ParticUlares d2 Possdgeiros estâ vihcu
lodd do Fundo de Aporelhl::Hnerlfo do�
Seiviço� do Justlço e do �egufonço.
bem como 00 Fundo de .Dbtas e Etjui
pomentos, no proporção de 7d% e

30%, respectivamente. Est.?s Fundos
foram igualmente criados pelo lei 2772
(PLÁMEG).

Sõd as seguintes os tabelas po�a o

cólculo da Taxa:
I - com fôrça até 45 HP

C,S 10.000,00
II - de 46 a 75 HFi

C,S 12.000,00
Ilt-de76a 100HP

CrS 15.000,00
IV-de 101 o 120HP

C,S 20. ogo,oo
V-de 121 a 150HP.

C,S 25.000,00
VI - de mais de 151 HP .

C,S 30.000,00
As reduçães serão feitos, tomado por

base o ultimo dia do ano de fabricação
do veiculo, de acôrdo com o seguinte
tabelo:

J - de 1 o 2 anos de fabricação .

100.;
L - de mais de 2 o 5 anos .

3 - de mais de 5 o 8 anos.

4 - de mais de SolO anos

5 �·de n'ois de 10 0120110

- E' qUe as aves estavam aqui em ca�a.; oata SCtviJ·
11m ami�o que eMando Ue mud::mrn., enc:t.rr;goll-me d0
tratár por alj.!iniS dias da. li!chfll·rtda
-Edflí..
- Bem tinI.. velu o Natal. Ano NuVd, e ..

- Não éstoü cornJjreendentlo utllJit de J'jlldli ...
- Meu caro, o jdruallsta tem o dever dI! s(!r t1m pouco
detetive
_..:. An P-S tosse. mas é Ulll:1. 11i. ....·h�lI"a(lll. ....

E c1csli@h. Nilo gosto de i!8rga.�. AhrllTJlriu 3.� eflr�:l.>;. [!ln�
cid rrini.� "iid iiôr:J clt' !r�bahio. .:.... I ��::��=::!Ji!.'iij te)is �.,Usei:.. �

CORRESPONDENTE
"Procuramos um correspondente pore o nosso

departamento" "marítimo e secretario do Dtretorto
em Itajoí, poro o vernóculc, alemõo e possivelmente
ihg'lês, não sehdo rtecessóüo ser perfeito tôquígrafo".

Ofertas por escrito, do próprio punho, inclusive
currículum, em envelope �8Hfidcncial ii Dtretor:o em

• rtojor.
S,À. Agêncio Marítima e Comercial

Samarco

-:�DIRETORíA-DE VEICULOS f
TRANSITO PUBLICO

\I(ICUbOS MiibTAIJó1 luIS �IAS 1/1 a i/1.

PI"c"', - ij-o<1�OI:
2j-01-41; 3.19: 11.31; 1';.88; 4.99. B. i1

Os iiifrrtlttres, deterno !mgar snns militas h!l cctetorta

EstathiuÍ; bo tn=azo de 3 tua.'!, sotr penu de t-rtssueão tia

enrtetra de mbtorts+e.
Ô.V.T.P ettt Floi"II:IH6polls, 3 de Janeiro de 19&2

6-1

PARTICIPAÇÃO
e e

Sehhdftl Senheto
PartldtJC!1tl oos �b�e'htEiS e fjess"("I1; de sues i"eldt;6I:!s o

cof"iHôlb dI> cnsceoento de seus lilhos
.

MARIA I§ABEb • ADERB"l

Floridnópolis, 24 de D&zembrd de 1961

AtonciõIfilnosdõAitlgõ-9f
Pede-� � comparecimento de todos os srs. alu

nos matriculados no Instituto D. Pedro II, segunda
feiro próximo·, dia 8 do corrente, o fim de tomarem

conhecimento do nôvo horório de ou lo<>, bem .como

outros assuntos de Interé'ises gerais.
Não s� atenderá depois dos 20,00 horas.

MOVA DIRETORIA DO $. R.
CORINnANS (Pantanal)

o simpótico e hospitaleiro clube de Pdntonal. o

S R: G:orlntians ve� de empossar os novos membros

d·iretdres que se acham em exercicid poro o biênio

61/62.
PRESIDENTE PATRONAL - Dr. Aderbol Rom,y.

da Silvo
Presidente de Honra - Frederico Veras

Presidehte - José Marcelino Pereira
Vice Presidente - Gentil Leandro dos Santos
1.0 Secretário - Bento Faustino do Costa
2.0 Secretório - Jorge Ventura da Costa
1.0 Ti!soUreiro --'- Aldo I:.eonça do Silvo
2.0 Tesoureiro - Acacio Raupp
COMISSÃO FISCÃL
Presidente - Udlo Vieira
f\-:MBROS: - EtJ!;Ienio Marques, Hercilio Fír

mlrHd, A.lfredo Per�lrdJ Bemveriutd Santos, Ademar

Merques e Aclllô Gosta.
A. nóvo Dlrettlflo, d§ felicito!;ões dê "O Estàdbll

e uma feliz gestão.
.

oS"tIAc,lm Ml'.O
CONvERSA FIADA (PELO TELEFONEI Avisamm t!ite
havia alguem ao teleforle que .queria talar cbmlgd.
- Pronto, âs ordens.
- Tenho um assunto DUta sua tõüma.
� Que venha então. E;tou sem assunto. Tudo vazio .. , !
-O'timo. I;;r���:m�ro�;:b� ��fI�!IO n:ti�l�:�I��ae U�l�h��.��:c���I:ddo� !

:�: :S;�il�!o����n��l�����l�'a�:ll;�·��:����l",q ��O:il��:·c:�f�\� \
àlgüma coisa que- dizeI'?
� Já lhe tlisse. Tehho um bom motivo p�J"a você encher

j ����li�nj� :ludo cu e rhelos o.� leitores desta coluna. An�
rial ejue há de lmportarlte?
- Bem. Hoje gela madrugada náo ouvi enntnl' o !?:llo no

meu galinheiro. As oito penadas mantinham I'Ig0roso 5i
lénciti. Ad Icvantnr-me vi o desaS(I·C.

- Levaram o galO?
- Ah, si fosse somcnte o galo .. levaram tudo. Toda. a
eamilia gal!nácca. O gallhheiro eslava \'aslo.
- Onde você mora? Qual o número do. emla c nfinal. seu
nome?
- t3em, você sabe, não é? Não gosto de encomodar os
otitrtls_
- PdtqUe os outras?

20%

30?o

40%

lá e��á:
u« tÜtlidhd�atd; pfCtí

cio dd tllell 01;13. 1:(1711)crMl.l'/l
1IUII1 destes estl"tW'·ios dn.

efdtltle. fed! Convcrsl1 nlt,
cal!ret'.�fl- t·e7h. jJr:OII-SP. .�lt

lierldo q/H! 1:1 tll/stri! eetmn

l1eltd é dcdreleDI!I�/tli 1JrfJ

te.üor alids, e (/lIe pl-('Ü'lt
dià eetnbetecer-se 'lU ('fI_

pitaI. ['Ião qucrid l'1111Jrê!7ns
lJlíbllcosl ml1s semente I/

ver honeStamente dd seu

tjffcio Inllslcal.
A curiosidade nos habi

tantes da ilha. é ton 1a{[I.
PergttnÜn·dtn do homem

pehlnslllai·; das S1tn.� 0/";*

rtf1.7ls. dti S!ttls Itlld(ttl!'a.�, rlrl
slia família atnuu. Cnm

aqllêle soldfjlle tonüroante.
1nelcclhso, o ítsuouo fui ('T_
lJlicdnrlo (fite li sI/a fnmí!fa
estrluti lif!. IUill1i .rme o SI'II

pai e pre/elto da çranae
cidade de morcncu; O.i ("11"_

ctlnítld71le.<; ficaram !JO(/UÜI
ber!n,� Prdfeiln de Flnr('/I

C;ti! E uh da lJor aqui ca,

"VundíJ ti. Mtla! Mas l/ue !lfti
desnaturado, lIão arranja
um bi"n pn.ra o jiIhn 1/0

seu chilo, coin todo o pres
tígi.o que deve ler UI/L pre
feIto italiano!
E o '·palsano", 10i pOl1do

Zl1gn daua frio 1U1 fl'r1"IH·(/
do.� cnslllmes lUtdOlWi.� Ilil.q
ilhéus, (/uamln allnl/n/l: O
meu pai é PI"cfeilo ele F/o_

reru;a, é 1I11L homem ele

prestigiO, reS1Jei,'(/(10 e aca

tado 1Jelos seus concida
dãos. 1IIas, se êle emJ)I"ef/(lr
al{flt111 patente. 11m filho.
7Jrinci]lalm.enf('. 1l,)({('J.ú. /)(').

der O se" 7TlJJ.12dat."Q. porlertf)
ser rli�tilllido d({ (ré/Prlnt'/in
popular.

.

A brant gcute hru.<;IIClr(l.
ficou emba!fl){((!oda Nt10
esperavam tal c:r7JIII·(l('ãlJ.
e mllUo menn.'{ tal ri1:"oro.�I_
dade e exigência dO,9 cos

tumes políticos italiallo.,.
Alguém resolveu ml/lZ(/r

de assunto. Passaram 7Jaf((
_ (L gaila do f:a!i(l1Io. O ho_
mem, enlão. eomecOIt II

dar "lições" de mli.�jc(l e (t

demonstrar o (fue 8al)ia (l

respeito de a('or(/cü()s. Al
guns foram saindo de fini
nho, fra(jltl7tho.�. Os (jll�
tros. os O/ltroS ji�armll
alê o fim, qllanelo o e.�ira7!
Qeiro él1tllprl"tIlP-nlc_os cm

desPMitld.

Ah os cost1t7Íles mil/1U1
genle; OS costumes! Se (t

exitlélltia ilfillltna, f/i�se
adotadtt 110 BrdsU, qllllnlo,�
po1.ftf.cos ler[(H!t perdido os
seu.ç mandatos, as 811a8 d('

legaçi5es? QlId.�e tndlU
creio.

Fi'"
DUNLOP J!

bdNLOP, é pneu toda I
a vIcia, RAINHA D/IS J
BIC1CLETl\S _ l'eh�- I
fone ·q37 _ HWl; I

TEIEFONf-',--
tRÀNSFi;:ilJ�_SE () TI!U:_
FONE ".0 37G.')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J. S. RODRIGUES
BÔDAS DE OURO

No nosso Brasil temos o dia de tudo; Num ano de 365
dias os ootegtaíe estudam apenas 185 ôtasjo comércio
funciona 290 dias; as repartições 260, aR Bancos 250 e as

Rim por dínnte.
Nunca vi tanta gente cntóucn só pnra ter ponto fn

enunttvo.
AIJoi"a eu criei por minha conta mats um dia: o din

õo "TRQ1CA".
E' 11m dia que o comércio si pudesse fechar era des

-anso: e este, e o dia 26 de dezembro.
Como todos sabem. é uma trndl<:lÍ.o que já "em dos

-icortanoa, a. gente botar tudo novinho pelo Natal.
Nas vésperas deste grande dia, compra-se tudo, t' na

rnníor-la das veees pam fazer surpresa; calcula-se mui
.nenos a "bltol:l." do treguea a ser presem pado, c no fim
Jo nisso.

Dia 25 Natal, a mocinha veste-se toda e na hora do
calcar o sapato, começa o marurto. querendo botar no II
16 'um sapato 34, e lã vem as oescomouatucns. diz a velha
mãe: _ Rapariga não vtssc na hora' que comprasses qUE'
cre não servia? Vi mamãe: mns lá na sapataria o diabo

do pé entrou bem. agora não dá; aperta pruhurro, e lá
vae ela para a missa porque o namorado cansado de es

perar no portão já assobiava diversas vezes.

Dia seguinte dois lindos calos d'ngua. e o martírio

cornecou.
Este não deu para trocar, mais umn forma ele re

cebeu dia 26.

O nadrinho comprou uma rOl1.l)n nam ° arilhadinho,
mais 0- guri cresceu .demais, e os calculas não deram cer

to, ficou meia canela, e dia 26 vai p!\la tmcar: o comel'

rlante logci di?: - Cadê a nota? há num sei .... então vai

cle volta, nilo foi comprado aqui. Outro problema.
Dia 20, nns jâ cansadas balconliltas, chegam os maia

tOS p:-oblemn.�, \'f'in um (,om ullla cami,:;inha de .gersey,

g:lfanLindo que não foi lisa da, por que nào entrou no �ei
to do afilhado, maS, o comerciante; não dã; onde esta a

nota. há não sei o papai guardOU para trocar o milhão;
então fóra!

Vem aquele q1:!e COll1!lrOU um carrinho de corda para

o filho, mas, o guri deu tanta c tanta forl1a que quebrou
a corda, e depois vem o pai querer convencer O comer-

ciante, que estava já qucbrado na loja.
.

Vem aquc.la senhora quc comprou uma biCl('"}eta.

"surprem" para o guri. mais ele cre!iceu muito e a má

'julna ficou pequena, e estlcar3m tudo: selim e guidom
mas o meniho andou o dia todo de Natal assim mesmo, e

esta quasl enLrevado de correr agachado, vem ver então

.si da �mra trocar por outra malar.

Vem :\ft\lcla que comprou UIll chapeusinho. mns, não

po�rou nfl. cab{'ça porquE' o 11H'nlno ano pnssado l\�ava . - - - • -- -,,--.. - .

e ralruloll -10. maiR a caIlf'ça {" a 50.

Pobre r.omen'lant.e: depois de spmnn:\s cip luta, v{'m

ilgortL o '1erio problema dt' trocas.

VEm aquela que comprou um vidro de perfume para
o noivo, mas que ele disse estar 'qurlsi vazio; vem a loja
reclamar; mas o comerciante diz que a embalagem é as-

Rim mesmo; a. quantidade de perfume está certa, o vidl' outros quaisouer arg.umentos. .

é que é r.mnde. Vem aquela que n boneca não dorme: E o Que esta acontecendo a todas as horas d�ntro dn

fécha só um olho. popularissima Gruti_nha. Os pl'eçQ.!l falam quG' são: mesmo
Vem aquela afilhada que compl'ou I1Ill tübo de pas- os mais bamtos, os lhnla. red�zldos da. pi·ncrt.. Os j)r('f''1!i

to. de dentes para o padrinho. mas viu antes de entregai' procln,mam que A G l'uUnha nao visa' grnnde� lucros:.Quc
Q.nf' o padrinho é df'sdentado, (' qU{'l' tLo�'\.r pClr Ll,J,b.O �dt." ... t.. Q,rlll.lnh.a �e· destin� n;.�el'vlr o !)ovo:. rue, ": (11·�IW�h:.l�
fixador de r.abelo, m:"ls a nmiga advNt(': - Criatura: �If � I) seto�' meus bfl':"I\Í-('\l'o dI' nossa Ca!l,llal. Um sct·or qu<,

la.mbém ti ('!ll'('ca? outro problema. No flm v:"Ii \l1ll par ('01!'l11or!'\ fotn fi eranomla (�O novo ..

de meias: pa'la então a difC'rençn; I'ade- :1 nota diz ,1

balconista! Hil rasguei ...
Enfim; de tudo isto quem esta livre de trocas � o _a

.;ouguelro; pois a carne que levou, pescoço, ou mmhao,

tudO foi devorado e mais tives�e nesse dia, pois aparerp

ram na. hora da boia. quatro bOl!as e foi tudo.

O tal dt' fa?f'1' s\lfpreza. é (uu In[{'!"Ilo: ê muito boni

to 61i1l1 mn� ... t.llelo não d('u nn lIIrcllda, a triançn rr�.,;
ceu mais do que o ca.lculo: o pai rngordou mais; ,o nOIvo

emagreceu mais; a noiva Cl'e,wrll lllulto de busto. e a blu

sa sup!:,!ou saindo fora da ('intur:1: _verdadciro problema

para o balcâo.
.

Mas ... em tudo isto, vem aquela que mesmo vendloa,

I\âo se pronuncia a palavra porque é ppcado, e então f'i'itn

e trocada por dinheiro:. são imagens dr santos: e, en

quanto !;e dl.�('ute em redor de umn tltvor(' (l(' Natal as a

pertui"as e as la�guras, numa mangedoum. 11m l�ndo bebf'

de bradhhos abertos que não foi comprado' e Sim tro('a

do narece sorrir e dizér; - porque tanta vaidade?

nd�ã-te em mim f' VIVERA'S FELIZ.

D1A DO "TROCA"

---- -------
. __._----.-

PARTICIPAÇÃO
Crispim Cirilo da Costa

e esposa

participam aos parentes e pessoas amigos' o co.ntrato
de casamento de seus filhos Arthur e There7.\nho

ocorrid(' em 31 de dezembro de 1961.
Therc%inho e Arthur

V.d. "Ivina Martins

participam
Ruo Palmores, 102 Gel'lerol 6!Uencourt

Joinville 51 � Fpclis.

ARRENDA-SE
Um Pôsto de gaSOlina equipado poro pronto
funcionamento, situado no centro do cidade.
Maiores informações pelo telefone 2526

PARTICIPAÇÃO
Rubens Lehmkuhl e Nilo ,. Lehmkuhl

participam aos parentes e pessôos de suas relações, o

contrato de casamento de suo filho LU I ZA com o

snr, Marcia Outro, eretuodo em 23 de dezembro pi
passado.

,6-1-

DR. HFMRIQUE PRISCO PARAISO
TRANSFERENCIA DE CONSULTO'RIO

DR. HENRIQUE PRISCO PAI�AISO r:om:.mico
oes 'seus clientes 'E! amioos a tronsf'?rêr.ci·"J de �e'.1

�nsultório paro a CASA DE SA(;DS SÃO SE8AS
� IÃO, onde atenderá o Dort:r do difJ i J OP. íoneiro, '"l')

A::Jrório habitual, dos 15,30 Ô$ 18,3ú hOTfl<;.

Reeurse Criminal n. 5.888 d
de TURVO

ÚOlllpunhadas de· duas lim, ao �odo atualment �.

CANCER t MOL�STjAS 'DA 'PELE
r.Ul'"!iO- em sentido estra'}, feit:"!, e �óment{' no ('a�"" ,!c j1\'ofesso�'as, três freiras f" 636 jornais com l,ma U'·.I-

�
.

I: t fundando-o no art. 581, i'ejpitá-la o juiz, a final. um padre, e' acham-se em gem total de 20.5 milho,'li

Dr. ;��êco;;I��:j�S�r;;. ��:��rl��p�t� .�u������á:�d��P:li��1 ��;�o pI�n��. �;,�i7 c��!��= . �l�:ledf';����la�c����i:a'd;:� �:'�n��ag:n�u�� �r:������� �,:82ex:�fslt::es�0�:n�•.1�:�m.�

('�Ci',O,"�X,f';�:�rA��\:i���l�e 1;�n6���I(��rcf�sD:I�'���0����:I�Hs7fi���
-

N'�,- ft(lse'mJh,'1"e'I;� �len-I;s-I!ltl'v'a-o ��:�e;�:t��O�I�í:��a�e cul- �:gá�:CS �eet����dl\:11ill:1Ô.::
�rnnl\ (In F,IC'1I1dad(' de··MNllrina, J1[)��\1f' \Illla 'v:\$t� l'li- U J.la U li Y U Uh gr�: de financistas ����nal�r:b��o;'cv::��:��I�'Í(":�':
\\'c'cl����on��ci��l :1�L;I������;;i�� ����':CI��:.·J�l�;7. �C'I�- v,e�a�e:�,�;�� �!t�::l �= ��d:Sa�°ti��I�: :.�o :�:�:\I:i� �1:�17;3��0 C�;:.����O: :�o c��� :!�I�cn�a Si������n f:�.I:�I�ll 1\,l

R'1'lnha I iá falecida) Schwf'ldson, aqui vem !Jassflr IIS, tiro, SOhCltou .l�_n�O à .Me- Agricultura, pela Mesa da tc f:ibricas em Israel. Os lIflidos no nrl\'O malll\,11 .\

suas férins, (('ver velhos nmigos e parentes e·t.nrnb"'''l s� da As�e�bl�la Leglsl3- A"seml)lria. por sugestão Indu�tri3h pretendem iI!- impr�nsa alemã H161'
atenrlí'r os !)arientes que necel;sltam da sua.. provecta. as· tlva. p!O\'ldenW1S no sen- do deputado aclma ('Itado. vr�tip um capital. <le 30 mi
_cõd, ..... "in f' !''''tamento, dplllro da Í'.<jpe('f:l.lidade qllr l; t.ldo!lt> ser extermlna.da no Exmo. Sr. !hõe.� de dolars. As fâbri·
mol('stlas (' cúnccr da pcl('. nnmirípio que repres('nh. GovE'nmdor CcJ.�o Ramos ca,>, quo scrão erigidas na

RS. nlrn(\(', diárlam(,!lte, no 1.0 nndar do pr�dlo n. a pr:wa da la�arta que la- p"I"'rio do Govr!"no rcg:lfto cle Atad e na ba!a
29 cl:l 1"11:\ Tra,iano, dns 14 �.� ln horAS. VI"!), n:l.� plnhta�ões daquela NestA \ ele Haifa, deveria produzir

loralldadr. e.�pf'rlalmf'nt.e Comunico vos.<;ênt"ia quI' artigos químicos, de comi�

em C:lmpo Novo. Matador.
- A.'�sembléia sessno hoje truc:1,O e têxtcls. 60 Isrne:-

João Panlo, e Itajai do Sul. rpalimdn \'I!; o.teml('nd.2_ listas deverão ser mnnda-

solicitou, o parlmnen- justifirac:no Depulado EI- dos n Europa nos próximos
tar bomretirense, que a ;:I�l:l:rO��:I�ase��I��c���� :��CS;:�VI��r�a:S�:�:!IZ:]:�Mesa encaminhasse apelos
ao governador Celso Ro.- .��:<;Ci�a�:t�;r���:e P;��'��l��r 'cas·

:�I�t'�llt��a, S:;��I�:�� A�� nio prAga lagarta infestan;. O apêio'-!o Curatório A ...... IlI'.N""!"'OOIUllL

�1�cF;�l�:nn�;o l:eC:����d�: �o�����':��:S�i�I�:e:����;
-----

'-'-P··��-TA;_LE=-A·
..

L·--
-,-----

atinrJ;idas fõssem emlados un
os competentes recursos. A �;;:�o�o ��IIJot��!a�:�u=� �SqUinO Tobias Barreto CQm Cosemiro de l\
pr6posigno do deputAdo Jé-

das município Bom Retiro breu uma frente pzrmitindo construir 3 casos
te de Oliveira, como nlio

trotar nq "A MODELAR"
podia deixar de ser, foi elevam-se .dia � dia

prejlll"aprovada por unanlmlda- �: e�o:����:�av��;�::lbi� �
���se�sa���;;am�'1an;�::�= tndos combater p'rllga pt

Gratos providênclns pt
Saudações Deput.ado E'sti
valet Pires _ Presidente
Exmo. Sr.

Deputado Atlllo Fontana
- Secretârio Agricultura

Segundo' notícias particulares 'recebidas cio Rio de

����i�0;��lj:e�I:�����od�aã!3J��a�e�:n;��� s��e������� ,

ele Ação de Graças pcla. passagem do 50,0 aniversário de

�:'����I��Ar��IU�������E����t�I:�eD:a�����
colr-brn r por sena runos f' netos residentes náqueln ql-
da(\c.· Presidente Associação Rural do nos seguintes têrmos:

A Igreja, que estava ornamentada com multo g�sto e �CURSO. NAO CbNHEC,- "Caberá recurso. no seu.t
profusamente Ihuninada, compareceram grande numero MENTO. Ainda Que o juiz dI" e"trito, da decisão, des
de' carentes e amigo:", que nli toram levar o Reli nbrnco r t.ivC".,,,e espressamente des- pncho O'{ sentença. que não
votos de rcnctdndes ao uustre cnsat por tão nuspu-toso n- I'tassiJkacto:,l íruracãc no receber a denúncia 011' a
rrmteoímenl.o. cur<;o ela tnscrucão, não se queixa",

Durante fi srúcntdade. rêe-se ouvir o Coro dR' rerert- conueccne do +ecurso, não i .a.e-se, corno se vê, de
da Igrejn. que ('0111 brilho o senumentc r-rtstào tntorprc- só por- que ,,€o Lrnbrin oo rtmrtamento Innplícávcl �
teu varias cantos sacros. (',11-10 não previsto entre os csriõcte.

Após fi. certmôntu do bcneímento das alianças, que rtc recurso, os quais sn in- A denúncia foi recebida
foram eonduztdas por duas netas do casei, o nevao. Padrp terpretam sempre restrtn- e o recorrtco continua
Lacerda, em eloquente e comovente orac;ão sobre o espe- vamente. come ainda por respondendo à p-ocesso pe
etat sr-ntücaoo da ocorrência para os que mnndarnm rr-n- que, COOl Isso. não; cstnrta Ia tesão coí-pom! de nntu ,

lízú-Ia réz um retrosnocto (la vida dos ilustres homena- o promotor impedido de reza grave- por que foi de
ceados, cujo passqdo dC lutas é rtc sofrimentos havia pro- Inetstrr, nas alegações f1- nunr-lado.
porcíonedo um melhor eonceno e respeito por parte de na is, no reconherimento Apenas o dr. Juiz de dl
quantos p: tvavem da amizade dos mesmos. colhendo. no da Classificação felta. na rettc entendeu. ncertad-t
momento, daqueles que nio ernm mais caros. os frutos dcnúnctn €'; aómente na ou err-xremcn-o. n"'n lm
f'XP1'C;<'Os' pelo carinho e n110 padrâb moral que marcnvnm caso de reterta-ta o qurs a poria. depois de tuterroga
SUAS existências .somc bem demonstrava fi grande e sC'- rinal, por oedeêo ·definitl. elo ó réu. que a c<;p"lrlr não
totn esststéncta que: naquele momento ali estava para dar va, aquele pod.err:_h,. então. rrmfip"üra\'a lima J('�'ln r'c
malol' ênfasc e- tírilho ao ato. dela, intprpór o Tecurso de natltrello. grave e. e8tancto

Registl"U11do o fato; embo['a tnrdiamf,nte. ê-nos grato ap:·':l.cfio, o tne�mo pre�o "'I1,fla!l_' :111-
,m"iar 0.0 iluske casal. que militas anos residiu nesta Ca-

_ Vistos . relutados e te p:lr afluele ('rime, con_
pital e onde deixou sólidas amizades e perene I'cconheci- cliscuÚdus êstes

-

autos rC'drú fi fianra .. [)OJ·ém n"il)
mento às inúmeras atenções c gestos de humanita.rismo, os de recurso criminal n. dp�rln��;firou. nem podetla
no�sos sinceros cmnnrimentos "e' VotOs 'I)QI' flue a dntn que -

888
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d
.

d' d I 'f'
,

Inmbém mnrr:lVrJ a- pnsliap:em de mai; um n1ttali('lo do ��. d'�. �rvo:,. c�,c:��; s:'��:i�:ld�a�r�ce�;��If' nes-,
Sr. Donato Ferreira de Melo., pOssa SCl" comemorada ain· reC01'l'entc·'. H Justiça, Sônwnte (1 fin'll llodf'rrt
da por ll1uitos anos.

por seu P�·omotol",·e é f1't�i\�lo. or��ii\o em que te-
Na O'lQ.rtunidade, th.mbém enviamos nossos. Cllmj1\'i- recorrido �gcp.Ol" An- rq. tl A('n�nf'ftn ri opnr"dni_

mentos ;OS. filhos do casai,: e, ein pal·f!culãr. ao. sr. Ma- tôniQ BérnaTdo:
,

dn.de de interpôr o reCUI'SOmIei l-�e1Tc!l"It' de Melo, Tc.cnico dc Administração' e Che- ACORDA:VI, em Câmara calJlvcL
fI' dr"ls serviços Gel'ais do, l1eprtl'tainento Nacional do 0.1·i111inal, por. maiorla de A espécie e annloga a�
SESI. "

.

votos, não .conh-ecer do (}t1ela em que autuado ('''I

A SOrlEDADE DOSATIRADORES DE re�l1t:im decldem pelos ;la�:��lt�ri: r��r e t;�����:a\
FLOR' IANO''''Ollt, fundamcnt0!'i seguintes.: de h"'lrif'Ídio, ve:iflra

t' L,) O '!ecorrido foi denun- juiz no ('l\l'SO da Instrnrã.,

Convida OS seus a!;so�iados c exmas .. familías para a ��'l�l� �"lel�:' ;��:a�ã�.��:��= �i�� l:S��p��e�at�u'::a sli;��
Solrée eme ffll:á realizar no próximo silbado -; dia 6, com :<0 I, do CódigO Penal _ e, como nesta. concede a
inicio ás 21.30 horas.

'
.

le�ão COI]loml. de Que re- It::m"a .

Rescrva de Mesas, mi Secretaria da Socjedade. sultou ·incripaddade.· }:Iara Mas a!ndn que o dr. juiz
'as ocupaçôes h:1Ql�uil.ls por cte dÍ"(>i:'o tivB<;�e eXpl"essa-
1"'1\'1 de t:inta dtas ..:....... In- men�e desclassificado :l

fra'ção essa pela (lUfl.l fôra in�ra('.:;.o no curso dfl In�-
preso em flagrante.. truç:"!o. como o !"ccorrente
Após o intel'rcigp.�ó�lo, o entende que o fez, mio .se

dr. juiz de direito. à ·rcque- ria ele se ronlU'cer do r'

rhncnto .dn defesa,' ;sob o curso, . não so porque se

fnndanwnt(1 dp.. que, ,não tra'al'ia de caso nua pre
hn'.'ehdo sido a vítHna :sub- visto ent:e os de recurso.
m(:'ida' a, eXl{Hlc :r:çlhple- os (lu.tl·;· se- Inlcrp:·et.1J1l
mimtar, hão. potli6. .,s�r n .;;empre I"eg,tritanl('nte. co�

Je-�õ.o "Comideràdh de natu- mo a.inda porque, com ISSO,
rc!>"a p.;cflve, ·coneedou. a não estarj:r o promotor im-
finI1(,fl.. pedido de insistir, nas ,!l�

De,:;�a decisão, interpôs o Ic;mçi.cs finais. 110 r('('onh'l
dI'. promotor púbUco re- 'imcnto da classlflcac:ão

Comarca

QUANDO OS P�EÇOS FALAM
Ate um mudO pode. ent6'I1d�r, quando as �úerçadorlas

tcm o· seu 11\'eco fixado e são mesmo baratos. Os preços
falam �)or sf c' a venda é' certíssima, sem. necessidade de

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

FIGUEIRENSE fUTEBOL CLUBE
CONSELHO DEL1BEbTIVÓ
ED1TAL DE CONVOCAÇÃO .-

Convoco os Senhores Conselheiros do Figuei
rense Futebol Clube poro uma reuníõo que seró ["eo

lizodo em suo sede social, no Estreito, os 15,00 ho

ras do dia 6 (seis) de janeiro próximo, com o se,

guinte ordem do dia:
1) eleição do presidente e vice-presidentt:!

do conselho Deliberativo
2) eleis;fo ppra secretários e conselho fiscal
3) eleição poro president� do Figueirense !=.c.

Florinópolis, 28 de dezembro de 1961
Humberto Machado, Presidente em exer-

cio
3·4·5-1-61

Nesta

Nc.ste fiagrtlMt(!"'vêMOS, nos I'rlmelros.filos, os formandos de U61 �a Co
légio Bom Jesus de Joinville e que escolheram poro pàraninfo

do turma o Governador Celso RamoS,

Levo conhecimento vos·

s�nda. que Assf'mbléla ses

sil.o hoje realizada vg aten
dendo proposição Deputad)
Elvert Oliveira vg decidiu
formulAr vossencin apelo
sentido seJam determinfl
<lns providências ncees
sarlas exterminio lagartl
que vem at.acando lavou
ras município bom Reti
ro vg compree�dendo loc4
�����!r ;:�:ai ��v�UI :�
lembramos vossência si
t ...ação desespero agl'lcul
rores àrsprovidos recursos
cotnbater praR"a pt Gratos
proviclpn,rlns _ E� h'alê'f"
Pires -� Prrslelrntr

ta, interpôr o recurso de

apelação.
E não hnvendo o promo

tor público recorrtco da
,,,n,.� .. , ...0 de Imnra. ma;.

dizenjtc que o fazia de
õecísâo que descrasetücou o

cí-ime, a quer. alndn que
tivesse se ver-írlcudo. seria
trrecorrtvet, não hó. como

conhecer do recurso.
Custas a [ínat.
Florianópolis, 7 de julho

de 1961.

(a) Ferreira Bastos, Pre
sidente ,com voto. vcncrdo.
Na qunlídade de relator

eonher-In dr> \'l'l)êlo. ndm.nn-

�� ��oc:���f; �O;f�;ec;�
Esl.adn,

cerno a' orereeera /, II pI
sentante do Mlnl!lt(>rlo PII
blico.

HERCILIO MEDEIROS. Re
reter ôesrennoo.
MAURILLO COIMnRA
Fui presente ,.RUBEM M

DA COSTA

ÀTUALIDADES
O n;linistro de economia lemanha Indlvlsivel para

do Perú. sr, Jotg'e G'rive as· ações "Luzes no mllr'l

visitou há: panca a Aloma- e' "Velas nas janela�' 'l
I1ha, pura pros'<::g\lir:1"""I controu um era llH.ll ,:1

��:1� �!r::gr��;oc:l��Ó,1�á;�� �:a�o;=�e��d�����o a���;.
���sA�o 1!:;:1�: d�o:vi�!:� , :d� d;;��:�::Sder N:�::;a ��
ções sôbrc problemas téc� int.eriot" e do e�tran""r!rn
!liras do projeto. reallzou- Os don'atlvos ViCl"nlll {l:l
se tam�:'1ll um \ eO�.!�;:·Jr}
cia entre o ministro peru
?1l0 (' o m;nist.rn fede!'�,l
de economia. vrofes�or E-

Suissa, A'ustria. In�l:l"rr

ra, Holanda. Bélgirn. F.s

panha. EUA. Mcxico. U.l;

guai e Chile.
.

S-S

Oito pedagogos da Bn·
viera trabalharani. �o pri
meiro 11\11".';) eS.l'olar S:"l ('

o tema "Unidade e Unifl

cnção da Europa" O pr:l_
p"l�itO t'lêste livro p �('r ('m

p"egado como mcio d(' r'
tudo da unificação da Eu

rapa.

rhard.

O ministro da Fazenda.
ele Hondul'as, sr. Miguel
Lardizabel Galindo,' fêz
t·ma viagem de tnformf\.
cões em dezembro à Ale
mAnha. O seu ma.lor mT"

rêsse conc('ntrou�se no �ue
d;zia re�peito à industri
de açucar, celulose e algo
dão. S-S

De acõrtlo com pesquisas
do Instituto de jorna!!smo
da lIn.vel ..�icl(\(le LivJ"l' 1"1('
Berlim existem na AlelllU
nba, . isto é na Rcpúl.:!k'l
Federal ,na zona So\'if"'{'ra
e nas duas partes' de 'Ber-

Um gmpo de moças e.,·

tllctnntCi! no C(Jlé�lo Ssáüo
Cla n de Bogotá foi rcc·�·

bid8 ..pelo presldente.Ja
renublira Lu!lke e sua rie·

nhora. As estudantes 'estão

EDITAL H.O Z2
Abre inscrição 00 CONCURSO DE HABILI

TAÇÃO para o matrícula inicial em 1962,
no curso de Direito.

De ordem do senhor Diretor do FeCllld'1de de 0'

reito do Universidade de S�nto Catarina e c'.Impnn·
ao o decisõo do Comelho TécnICO Ad"",·nistrotivo, P

cumorindo o disposta no PortoriÇl M;nis�erid nO 4S3
de 21 de dezembro de 1956, requlomento-:a pel,
Portaria nO 12, de janeiro d2 1957, da Diretoria d 1

Ensino Sucerior, foco público oue e<:�"'-r nb",.',
nesta SecretoriQ, diàriomente, de 2 o 20 de janeiro
de 1962, dos 8 às 11 ,30 h�'Js, í.nscricão 00 ConC\lI
so de Habilitação pnro mQtriculo inicial ·em I 96'!.
no Cllrso de Bacharel em Direito

O concurso versará motêria dos r>rr>"';r"mo<; ri..,

ciclo colegial organizado por esta Foculdoce e publi
cCldo no Diário Oficial do Estado de 9 de janeiro de
1951.

O concurso versaró sôbre os sequintes discipli
nos: - :'ortuguês, Latim, Inglês Ou Francês.

Secretario do Faculdade de Direito no Univ(.'r�i
dode de Sonta Cotori'no, Florianópolis, 18 de de;:l"m.
brodeJ961.

(os) Bel. Áluitio Biasi, Secl'ztório
V'j 5 O ..

(os) Henrique Stodiéc�, D!refor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: PROGRAMA DO MÊS
I PROGD���A_ �!�t(O d�s Br�t��h�sE. JANEIRO

I Dia 11 - Hi-Fi

I hans� ��t�j�o�!;p�el�r�u:Sj���O�� ��v��o���s�
I e o Jazz Brasil Serenoids.

Mesas na Secretaria,
Dia J 6 - Cinema
Dia ·18 - Hi-Fi
Dia 21 - Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Ht-F!
Dia 30 - Cinema

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
CURSOS INTENSIVOS DE INGLtS

A Direção do Instituto Brasil-Estados Unidos
�.omunjca que ,estão abertos os matrículas poro osCursos Intenstvos de Inglês", com início dia 8 do
corrente. As culos terão o duração de dois meses,Com quatro aulas semanais.

Ed. z'���,mZg�e�d:�js ?etalhadas na séde do rSEU,

IMPORTANTE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PU-GINASIAL

AULÀS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

lógic;;' Baseado nos mais mordenos processos pado-
- Equipado com máquinas novas.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVAHORÁRIOS, DIURNOS E NOTURN:>�

.
Faça suo inscrição ·.a Ruo Dr. Fulvio Aducci

;s�.I:il�� de Maio# 748 --. 100 andar.
'

Florja,n.ópoli,

UMA DÉCADA
No dia 12 de fevereiro

próximo o Departamento
�eglonal do SESI de San
ta Catarina, completará H
anos de útil. e fecunda
exístêncta.
Juntos aos esforços de

uma plêiade de industriais
llderados pelo atual Go
vernador Sr. Celso Ramos
Lo presidente eleito pela
Federação das Indústrias
de Santa Catarina, o SESI
vem prestando ao nosso

Estado inestimáveis servi-
ços.

,

E' conhecida de todos a

destacada ação que vem

tendo no orientar e assts
tir os operarias da indús

tria, n.o promover um me

Ihcr entendimento entre

empregados e. empregado
res, desempenhando-se us

sim, a benemêrita institui
ção, com muito acerto 110

. nobre empenho de promo
ver a PAZ SOCIAL NO
BRASIL.

Prefeitura MunlciPiI de Florianópolis
o" «Óa R"e��1 e�.:�' aSO�'i� "�22,200�,;'

• IrtmIm:1TIfi:�=Despesa do Município de Tot� S,eral da Receita - �fi��!��
FlortanôpoliS para o exer- c� 1�.O'lO.OOO,O{) _

çicio de 1962. Art,' 2.Q - A Despesa üe- \-

tial do Mup.!dpl0 qe Floria- P

Hoje Instalação da Associação Santa Catarina de Reabilitaçâo
�:1:.J�, f���: :�r����d: _ Amanhã no Querência Palace Brotos em Desííle-c-
quarenta. e seis milhões c HOJE, será Instalada a Associação simpática senhora Rute Lue, o Sr. AyrtQn
setenta. mll cruzeiros (cr$ Santa Catarina de Reabilitação, na rua Salgado e o Colunista. O Sr. Omar, deu

orçada em cent-o e quaren- 146.070.000,00), dlscrimlna- General atuencoun, 100. A certmôrua um 'SIlOW" de piano.
ta e seis milhões e setenta das nQS anexos II e III c está marcada para às 10 horas. com a -x-x-

m!l cruzeiros tcrs dtstrlbulda. pelos seguintes presença. da Exma. Senhora Edith Oa.- O ..H. OMAR Fontana, [:ir2t;)1".-In
'146.070.000,00) á qual será serviços: ma Ramos E' do Dr. Hilton Batista, o In- TI Bll"portcs Aercca SADIA, oferecera

Câmara Municipal cr$ centrvador nacional da campanha.. duas passagens para a Miss Simpatia
5.4&\1:.520,00 _ x _ x _ Radar, que será escolhida no próximo dia

·AMANHA, no cucreocra Pa.ace. te-, lO de revererrc nesta Capital, nu Clube
remos uma movtmentada festa. promo- CI� Colina
vída pela RevIsta RADAR, em bencfirio

Art. LO - A Receita Oe
ral do Município de FlorIa
nópolis, para o exercício de

1962, conforme anexo I, é

arrecadada de conítcmída,
de com a le�is!;lção em vi_

gor, obedecida a crasstrtca

'ção constante dos seguintes
titulas:

I - RECEITA ORDINA'
RIA
a - Receita trtoutãría:
Impostos cr$ 80.120.000,00
Taxas cr$ 12.000.000,00
Cr$'92.l20.000,00
b} - Receita patrímo

nlal crs 1.550.000,00
c) - Receitas diversas

CI'S 30.200.000,GO
d) - Re�eita extracrdl-

EDITAL
A Diretoria de Serviços de Extensão da Secreta

rio de Edvcççóo e Cuf tçro levo 00 conhecimento dos
senhcres Professores de Escolas Normal, Inspetores
Escolares, Diretores de Estabelecimentos de Ensino e
Professores de Escola Primária, que se realizará deI. de fevereiro a 22 de Junho de 1.962, no cidade de
��I? Horizonte, Estado de Minas Gerais, sob o potro
cmr� d:, P. A. B. A. E. E. (Programa dé Assistência
BrasileIro - Americano 00 Ensino Elementar) um
curso de aperfeiçoamento de professores

A �iretorio de Serviços de Extensão, de 2 a 10de Jan:_lro deJ.962, prestará aos interessados os into-moções necessários.

Deze�b��r�:arli�9Zf. Serviços de Extensão, em 29 de
.

Milton Rezende _ Diretor
5'-1

Can:ídio rio
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma�Jstralo.O aposentado
AdvQ::acia em Geral

Esc. e Re�: Rlla 8ald"'1ha
Ma1'lnbo, 2 - apt.o 301
(esquina J.)iõo ""intol

Dr,

cartazes �o dia
-CENTRO

Cin-. SAíI JOSE
FONE: 3636

-

às 3 e 8 horas
us a hs.

Jack Lord - em _

O SEGREDO DE SUA VIDA
CENSURA ATE' 18 ANOS

I

FONE; 6252

--BAHlBGS
Cine GLORIA

Cine IIn

às 8 hs.
Raul Rnmlrez - Sllvia Pinal _ em _

QUE DEUS NilO PERMITA
Censura ate 18 anos
CENSURA ATE' 14 ANOS

às 5 e 8hs
Steve R"'evcs - Cluistine Kauffcnn _ em

OS U'L.TIMOS DIAS DE PO�IPE'IA
SupertotalScope EastmanColor

Censura até 10 anos

Cine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone(j295

às 8 hs.
Os Anjos da Cara Suja em _

DESBANCANDO A ROLETA
GENSURA ATE' 14 ANOS

Chle BOXY
I FONE: 84Jb

I A, 8 h,.

James Dnrren - Rodolfo Aco:a - Jean
WlIles e III

A FRONTEIUA DO l'ECADO
Cen.sura. <tté 18 allO�'

Cine RA.iÁ (S. José)
as 8 hs.

Luiz Í\gl!.llar --: Evangelina Elizondo em:

l\-1U'SICA. ESPORAS E AMOU.

DR, ROLDEMAB O.
ORMENEZES

Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do -Rio
d� Janei.l'o. Ex ...lntern,y do
lloslJital da Cambõa _ Da
lHa,ternidade Claru. BIIIII.
b�\um - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENIIORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

� Carmela Dutra, pela ma
nhã.
ResIdência: Esteves Ju

nior, 52 - Te!.: 2235.

LO TES
VENDE-SE LOTES li

LONGO PRAZO SEM .TU
ROS,
TRATAR, RUA FELIPE

SCHMIDT 21 _ }.O Andar

. Dr. Hélio Freil.s
nOENçAS DE SENHORAS
PARTOS, ONDAS CURTAS
- ELETROCOAGULAÇA'O
Consultório _ Victor

Meireles, 24 - das'" às
6 horas.

Itesidência _ Edificio
}<'Iorianópolis -_. 50 andar
- Fone: 27-47.

Govêrno e Administração
Superior crs 10.920.600,00
Exação e Fiscalização Fi

nanceira cr$ 8.343.520,00
Segurança Pública. e As

sistência
.

Social cr$ ..

1.432.000,0"0
Educaçüo Pública cr$

26.269.400;00
Saúde Pública crs

5.134.800,00
somente era 678.400,00
Serviços Industriais cr$

14.827.200,00
Dívidà Pública crs

8,SOO.()()(f,00

Serviços de Utilidade PÚ
blica cr$ 36.369.860.00
Encargos Diversos crs

28;�;�i?,O!Oral da Despesa
crs 146.070.000,00.
Art. 3.° - Fazem parte

Integrante da presente lei,
os anexos que a acompa
nham, especificando a Re
ceita e discriminando a

Desçesa,. em conformidade
com f!. lf!"&lslação en:t vIgor.

Art{ 4;.�··,:",;_· Os Impostos
sôbre Industria e Profissões
e Licença' sÔbre estabeleci
mentos comercíets, passa
rã a ser cobrado trimes
tralmente, nos meses de

t���J6'uij�����d�a��!��
.cobradô.em quatro presta
ções, nos meses de feverei-

ro, mate, 'agôsto e novem-

bro.
'

4rt. 5.0 - Esta. lei eu

_trará em v,igOl' a partir de
1.0 de janeiro de 1962, re

vogadas as disposIções em

contrãrto,
-

27 de .dezembro de 1961

Waldemar Vieira

PREFEiTO MUNICIP�L

publica.da a presente lei
no Departamento de Admi

nistraqão aos vinte e setf"!
dias do' mês de dezembro
do �,d.e mU novecentos e

sessenta e um.

da Casa do Pequeno Jornaleiro � Bro
tinhos Elegantes Em nesrue _;_ A Radio
oueruté, na palavra de Souza Miranda,
irradiara a. partir das 23 horas. O Colu
nista raré apresentação dos brotinhos

'Inova geração),
_·x�-x_

FUI PROCURADO por dois cavalhei
ros -y Assunto: o Baile Mun ícipat. Ambos
mostraram o interesse de colaborar n
nanceíramente na organização do mes

mo. O dinheiro empregado renderá o

ãóbro.

-x_x_

A SENHORA coreua Luz, viúva do
saudoso dr. Hcrcílio Luz -- ex-governador
- receberá hoje, multas cumprimentos
pelo seu -níver". Aproveite para os meus.

_x_x_ O' JORNALISTA Martinho r.allado,f
O DR. RUBENS de Arruda Ramos, foi homenageado ontem," com uma ehur-_

�e��:o p���e��r,�:��e������:e:�:sa p��:r!� ���:d�ire�:re�h�r���:i:i:ári��B�:l�::�;:,_
contectmento. tarla de Educação. _

Q CASAL ;-p�;W�� Amlm e filhas COMENTA-�x

�u:�m politico da-.
'rereeione e Elainc Amlm, esta acom- "esfera" federal, vai abrir uma farmácla_
panhada de seu noivo, Caetano Vieira na nossa cidade. Preparativos.. _
�l���' ,,��o��e�:���"��eB�!�:s�e Gala do

O LIRA T.����;atou o famoso_
_\. x - x - cantor MUtinho, m�ior cartaz do radia e_

O sr�;' s��.E����l(rie�I��:lu;o��an�:,r e� �:at::i��l'i�Z, ����ii�t:�t�n��'���b("O q��'_
muito elegante, o Deputado Federal At- o referido cantor estará se apresentando_

.:�::::���a:a:��n:t:.��X:�i:.v:e,.: :s�,.,._-
HAMBURGO CONSTROE A "CIDADE DE 6'" I oN

AMANHÃ "t-3
....: ..."'...'4-n-·.

A "cidade de amarsnê'' sudeste da cidade-esta-lo em s milU.l�
será construida pela pre- a pedra fundarq.ental para. (CWflWOlI.1 OIIUQCI:� JIPO
feitura de Hamburgo, den \lma cidade satélite que I IM (�J�f

tro dos prÓximos trcs anos será a malar obra de cons �... ffllltbl.t ItItUiM, .. • 11

O prefeito 'Nevermann co- trução coletiva, realira,-<'l.
locou, ha l_)Oucos dias, ao depois da guerra na Al'!-

manha. Uma paisagem ur ----.-.-_

banl"d. de "õ,do com VENDE-SE LOTE
novas concepções abrigará Vende-se um lote a rua

20.000 pessoas em 5.750 'l- Urbano Salles, Area 405
nldades de habitação , ..n- metros,

ke as quais serão construi Tratar a rua Felipe l:ich
das 1.150 ca�as Indlvidual!;. a>idt, 21 - �'one 31.d.!; __

N�tê"7'M4 Lemos Muller

D1.R. Óa'�MINISTRrAÇAO
.

",,:;oa. MARIO GENTIL COSTA
'-O:Íi'VIDO - NARIZ - GARGANTA

• CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

Especialização no Clínico Prof. Josê Kós,
.

do Rio de J�nei:o. *

Atende pela "!an�ã, :0 Hospital ,de Caridade

Consl,fltqs à tGroe das 14 às 18 haras, em
Consultóllio instalqdo à Rua Ten. Silveirc 15
Ed,fício Porthenon.

.

�-lÃNCER E-D-OE-NÇ-AS-D-AP-ÉL-E-
DR. JOSE' SCHWEIDSONDr, Walmor Zomer

Garcia
-Diplomado pela Faculdade
Nacional de Med1cina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por copcurso da
Maternidade-Escola. tSer
viço do Pr.of. Octãvio Ro

drigucs Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Müdico do lIos
pital de Cal·idade c da Ma
tl'rnldade Dr. qarlos Conên.
l'i\ltTOS _ OPEUAÇOES
DOF-NOAS IlE SENHORAS
- PAltTOS SEM DOR pelo
lIlf-Iu(l" tlSico-profiJatico
Con::;ultório: Rua João Pin
to 11. la - das 16,00 a,�
18,00 horas. Atende com
horas marcadas. Telefone
3035 --- Re..�idência: Rua
Geueral Bittencourt. n. 101.

SIBOROSOí
Sll CHi,. ZITO

Dr. Héiio i'eixof.
Advollado

tteKl1enc1a - A.hLtn�
tl.d:.JHI' K.onder, 27 _ Caixa
f'o,,�ai, q06 �- telefvne 2.22.
fI:::icr!Lobo - Rüa 'el1pt
.:ittt::lldt., 37 - 1.0 aDW _

.:laIa ..

D,·a. nA II. $.

BICRLF.B
M.I!!LlICA

C'L1NrCA DE CRIANCAS
E SENHORA'

Assistente da Faculdade de Medicina e

. Universidade d<.. �c>ranó
Lll(i'I.\ENTOS DA PELE - OEPILAÇOES
CONSULTARA DURANTE O M,S DE JANEIRO

Rua Trajano, 29 _ 1-,0 andor
. D?s 14as 18 horas
�-----------------------

tLIHICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Ataques -" Manias

Problem�tico Áfetlva e sexuaL
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

lm;ullnaterapla _ Cardlozolorapla - SonoterapIa e

Psicotllrapla.
DIreção dos Psiqulé.tras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSe TAVARES illACEMA
DR. IVAN B ....J::\TOS DE [\NDRADE

CONSULTAS: Da..; 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 288

U:raça Etelvina Luz) - Fone 37-_5_' __

ENbE�EÇO
A RÁrNltA 1M.S BrCICLETAS, fi<'.a na

-x-x-

O PREMIO de Miss Radar de s.mta

Catarina, será uma magnifica' viagem
Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro,
Montevidêo ou Buenos Aires. Uma desj.cs
será oferecida para a escolhida. Muitos e

prêmios acontec:'!O� � _ ;
RECEBI convite do casal Inclnstriul,

�:;tl��ldD��:�:t�) e�s�o��l:����a�:�tici;_
Bodas de Prata, que acontecerá no pró·_
;���q��� �ir��e��C:d;:�t�::ad��a��\��_
te e prometo estar presente. •

FElJICITO ���bXa�ador' Edmundo'
da Luz Pinto pelo "níver'' que hoje trans-_

-

A,V ISO
o Interventor do Sindicato dos Trabalhadores

na Indústria do Construção Civil de Florianópolis, São
José, Palhoça e Biguaçú, comunico aos senhores as

sociados em atrazo, que ficará a 'disposiçâa de todos
aqueles que quizerem pagar suas mensalidades, no

Dele,�ocia Regional do Trabalho, à Praça Pereira e

Oliveira - Edificio Ipase - 30 andar, das 10 às 13
horas e das 17 às 19 horas, diàriamente. os associa
dos que não se quitarem até o dia iS de Janeiro de
1962, serão eliminados do quadro social.

FpoJis, 2 de janeiro de 1962
José Gomes Teixeiro, Inspetor do Trabalho

lS-1

LlURD DAURA
Cl:nica Geral

I----MEDICO--
t- Especlal.lt"a em moléstia ele Senhoras e vias url

llá�las, Cura rad1"'.al das Jnleccções agudas e cr6-
nle�s, do "'parêih(. aenito-urinário em ambos os
"exo9'. Do('nçat do aparêlho Digestivo e do siste
ma nervoso.

Horãno: das 10 U 11,3il horas e das 14,30 t.5 17,00
horas. - COllSldtól'lO; Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 andB'�. (eSq. da Rua loão Plnt.?) _ Fone: 3246
Rf'sidencla: Rua La..:erda Coutinho, D.oO 13. CChi-

:' ���a �o �ar.ha�- �on� 3�8. _ _ _. _:

DR.

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

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE
Si Você, Ch.ere de fomíliu
pensa nos presentes para o natal ENTÃO
Um presente que não quebra. não desvaloriza,
nâa estraga
Urn preSenre que c('da dia vale mais:

UM LOTE DE TERR�NO
Um presente Que pode vir o ser a garanti0 do
�eu futuro
- �ntrada apenas 10% - rest, 60 mêses

Informacões, diàriamente, na

Avenida-do Jardim A.tlântico,
com o sr. Luiz: Schweidson.

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES
Rua:

Con�lbeiro Mafra n.oO 1:-.4, _....-ae u� lado a sua

8eCção de PEÇAS E ACESSóltIOS, e do oulro ..

6ecç,"�;.�e f,:iNTURAS E CONCE�TOS. -

, .

��!��13�7���.. � .. ; :�:�,;:'�:"� __ ,�_!�j� �,

i; �"'�'__�c_._

tiva, afim :le rorl�rem inic,iar o construcoa
As pessoas que podem obte, .empréstimo do�
Autarquias ou Cajxa Econàmi�o, terão facili�

. dades de obter, ,mediante p.révia c

prontom:..t:, o tíj���.;�r
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COLUNA
CATÓLICA

A Vida
China

o povo chinês á pro
ndamente religioso; por
séculos educado na dou-
tna de Buda e Confúcio,
êies aprendeu que a re
idade estâ. na liberdade.

o bem-estar pessoal e na

edaoe familiar. Mas., des

que Mao Tse-tung, em

48 dominou a China com

voluções tipo Fldel Castro

guns milhares de corou-

'stas impõem o materla

mo ateu, suprimem todos
direitos humanos e au

rdinam ao Estado !;'&ia a

ividade dos 700 milhões
chineses.

OPRESSAO
As etsatisticas chinesas

o os resultados do regi
e: jâ. 30 milhões de vítl

as; apesar da proibiçao,
ariamente Iogem 110 chi

'ses para Macao; Hong
ong retem 1 milhão de

fugiados e Formosa 2,6..

i1hôes; em 1957 havia 300

.

tica destruidora se resu

e em caluniar a Igreja,
usar os sacerdotes de ao

-patriotas e agentes do
periallsrno, nacionalizar
escolas religiosas, sepa

r a Igreja do Papa,
iando associações de "ca
atrióticos comunistas", e

bst"ituir as funções rell
osas por cerimônias pa
iiiticas.

PEItSEGUlÇAO DOS
CATÓLICOS

em celebrar nas poucas

rejas ainda não feitas
Ião de teatro e politica.
estam na China 23 Bis

legítimos, quase todos
carregados. Regem suas

ioceses 60 bispos comu
Istas ilegitimamente sa-

na

ches ate 3 anos; dos 3 aos

7 anos, vivem o comunis

mo nos jardins da infân

cia; dos 7 aos 21 anos, me
ninos e meninas dividem
seu tempo entre o trabalho,
o serviço mthtar e o estu
do da agricultura e indús
tria.

FOME
Dos 21 anos ate à, mor

te, homens>! mulheres,. tra
balham inteiramente para
o Estado numa das 27 mil
comunas municipais. Ao
Estado plenipotenciário se

da: tempo, liberdade, tra

balho� mente, estõmago,
coraçao, tudo. Para produ
zir a cota marcada, milha
res de chinêses têm que
trabalhar ate uI horas
diárias. Do E.<;tado nem se

recebe comida para viver.
Antes do comunismo o

trabalhador recebia 752

gramas de arroz, 126 de
óleo e um quilo de legu
mes por dia. Um levanta
mento feito em 37 comu

nas distantes mostra que '

o trabalhador receba hoje

I'300 gramas de arroz, 63 de
óleo e só: 1 sexto do rece

bido nos Estados Unidos..
Anualmente morrem mi
lhões de crianças famintas.
Resultado: a idade dos
chineses nem chega à mé-
dia de 45 anos, quando no

Ocidente chega a 65.

ALUGA-SE CASA
Uma à Rua Duarte

Schutel n. 34. Com 6 pe

ças, todo jconforto recen

temente construída. Vêr e

tratar na mesma, ou pelo
fone 2939 com D.r. Júlio -

Nesta. 7-1

o ES=FADe> O mais anti!Jo Diório de 'S(lnto Getarina

Urubici - S.e.

adjudicadas, o que
sronarâ exigênc1a de subs

tttuíçâc incontinte ou re

tirada urgente dos mesmos,

para chamamento do se

gundo colocado, com a exi

gência da diferença de

preço pelo faltoso, ceusãc

"loontin�t;e ou ifutura.,
suspensão ou exclusão do

registro de fornecedores,
etc.
bo, em que se mencionará

data e hora do recebimento,
assinado por funcionário
do D.C.C.

7) As propostas serão a

bertas, às quinze (15) ho

ras do mesmo dia (vinte e

nove) 29, por funcionários

designados pelo Presidente
do D.C.C., na presença dos

rals a respeito.
III - JULGAMENTO

i) p'ela Comissão Julga
dora, posteriormente, será
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:
a) menor preço, consi":

derando-se descontos, bo
nificações, impostos, des
pesas e outras vantagens;
b) melhores condições

de entrega;
d) 'melhores condicões de

pagamento.
2) Em igual<:l'lde de con

dições, será dada preferên
cia a firma estabelecida no

Estado.
3) Em caso de absoluta

iguaidade de propostas, se
rá sorteado o vencedor.

4) A Concorrência pode
rá ser anulada, uma vêz
que tenha sido preteriàa
formalidade expressamente
exigida pelas referidas leis
e a omissão importe em

prejuízo aos concorrentes,
ao Estadd ou à moralidade
da ConcorrêncIa.
5) 'A Comissão reserva

se o direito de reijetar, 00-
das ou .em parte, as propos
tas apresentadas, caso nãQ

correspondam ao interêsse
do Estado.

Florianópolis, 23 de de
zembro de 1961.

CINE GLóRIA - CARTÃO DE VISITI
DO ESTREITO!

O Ctne Glória, loealiz<)do no _Estreito'
,

qnodo foi

inaugurado, realmente éra .0 �artao � ':'Islta do Es

treito. Éra, porque hoje se(l� Imprud�ncla, fazer tal

afirmação, peles inúmeros Irregularidades que se

;�;;i�btS:n��:Ot;�a��g;u��:u':�' ;;:id��c�:. "?
O simples fato de s�r a mel.hor sola. de espeta

cuias do Estreito, por si se bastaria que fosse o povo

daquele populoso bairro melhor .servldo e m�n.os des

'considerado, pois os fotos que. 011 v�m .se verlflco�do
nõc sõo ocasionados por defeitos técnicos, mas Sim,

constantes, o que já se torn?U um abuso.
.

Afóra as palavrões e piados, que contribuem e

normemente paro que as �amíli?s se desloquem pore

os cinemas da Capital, eXlst� ainda o fato de q-:e O!

constantes folhas dos máqumas ou dos operadores,
não vem sendo corrigidos. .

Abusivos certes, imagem mal f.oc?llzada" falta

de nitidez dos cenas, alto
falante peSSlm?, alem do

mais grave, querem voltar 00 tempo do cinema mu

do,
A direçõo do cinema, bem sobe do gosto do po

vo do Estreito pelo cinema, principal divertimento da

quele bairro, e isto é fácil de constat�r pelas_imen
ses filas que se formam antes das sessoes, sessaes es

tas que são muitas veles iniciadas antes do horário e

em várias ocasiões com excesso de lotação.
Já é tempo de ser tornad� qual.quer �ro.vidência,

pois dia o dia os d�5mandoS,sao menores, irrttcndo os:

que ali vão assistir urna peltcula, e dando margem o

que surjam por parte dos des:o�tentes .

os famosos
assovios e bate pés estando próximo o -dio em que as

famílias não mais �oderõo ir àquilo que foi o cartão
de visitas do Estreito.

.

Giiberto Nahas
,------

que deu origem. ao no

atual "Hospital de Car
de" também comemora

je o.. transcurso .do seu

aniversario quero dizér,
inauguração do prlmlt
hospital 1.0 de janeiro
pS" _,

Congratulo-me, pois p
.:feliz evento na qualld
que sou de membro de

digna corporação e a'

parte de sua atual m

administrativa, com to

CURSO VIEIRA DE PRE,PARATÓRIOS
ADMISSÃO AO GIt�Ã�IO E BÁSICO

Exames em fevereiro -+ Proqrcmc Sóciol

(Aprovados em Dezembro todos os alUNOS do Curs
em número elevado).

MatrícJlas cbertcs até 8 de Janeiro.
Professôres competentes e e,x�erimentados.

Rua Garcia, 260 _ Balneano - Estreit

caso, ou mlhor, a Provid

cia, Impedira de chegar
local de destino que era

Rio Grande do Sul. Fci
sim que, a 1.11.: ele jahet
de 1765, após a missa d
'nlln1cal ( dia de Guarda.

IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA
CAPOEIRAS, -

----------------'

CASA VENDE-SE
����pe;��ae��s�u���r�e r��.ç;:t:ve���n��:� \���

ritcrial de 1.1)00 r:.etrc..s, cem sOida pel'.:r rú(J Almiran
te Lamtc,(I.

TrQ�":'()r Ó ..ua Felipe Schmidt, n') 2 Altos do Caso
das Frutos. Facilita�S>e O pagamenf�.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO

De�artamento Central �e Cmnpras- EDitai �e Concorrência Pú�lica n, 14
O Departamento Central maIs. Unldad� Um Quanti- madeira de imbuia, enver . de Imbuía, envernizada na '.ula, eneemíeada na cor que se propõem fornecer;
e Compras (D.C.C.), de dade. 1; nizada na côr natural. res- côr natural, com assento natural. (especificar tama- c) preço unitário e glo
nformidade com o artigo 2) Escrivaninha, .com 5 peciticar tamanho, forma, estofado, sendo uma delas nho, forma etc.) Unida- bal, 'com a. explicação de

, Item III, do regulamen- gavetas, sendo a. do centro etc.) . Unidade Um Quantl- giratória. Unidade Um de Um Quantidade 1; que estão ou não incIuidas

aprovada pelo Decreto com fechadura tipo Yale, dade. I; Quantldadp.. R: 12) Grupo de estofado, as despesas de impostos,
. SF.-�5-08-611382, to�- de madeIra de imbuia, en- 6) M4'>a porta-telefone, 9) Bandeja para papéis em couro, com 2 poltronas taxas, fretes, carretos, se-

a publico que fará reeu- vernlzada na côr natural. de madeira de Imbuia, en- de expediente, de madeira. e 1 será, (especificar la·. gurus, etc;

� �� �!�e�:o (��n�e96�, n:� :�:n��id1��� �mO'�uan�i� �::;!����arn�a�:n:o�t���� �:r :'����i. ��::�;:i��� t�� �:d�h�mi��a�t1��d� 2�1ll-1 d) condições e prazo de

'de déste 'Depart.amento, dade. 2; ma, etc.i. Unidade Um manho, forma, etc.) Uni- 13) Tapete de, no mini- �:C�tgi�dl�:d:,a!�rl:�ja, no
praça Lauro Muller, n. 2, 3) Mesa, para máquina Quantidade. 1; dade Um Quantidade 3; mo, 3,00 x 2,00. (especificar Juizo de mreteo da Vara

1���c:41��s c����;��':n�!� ::v���:�verdeco::a�e�:a ru�: de7)�I!�m:::��d�;� deP�'!� us��os,C�:t�:d�i�a :ea:� ���ean�� �o���id:t��) 2�nl- da Família e sucessões, a

írites:
' imbuia, envernizada na CÔ," detra de Imbuia, envernl- bula, envernizada na cor 14) Maquina de escrever, i;,aç:n:: S��áN�;�:��� n�

- OBJETO DA CON- natural, tamanho 0,90.... aada na côr natural, te- natural. (especificar tama- com 140 espaç�s, tipos paí- exame para recebimento;

����:��I� ci�l�n��da�:.is4;unidade Um ��i���eI�� ��;�t�dUa���S;' �eh.�l:o��:nti�:��. �;nida- �:�.���!a��e�e�����I�� �� ci��en��cla�a;���i:s��nh:;
1) Escrivaninha, com 7 4) Mesa, para reuniões, 8) CadeIras de madeira 1l) Cabide de pé, de ím- pressão e retorno ínstan- normas dêste edital e da

de madeira de imbuia, en- -------
-_ .. _._- .---- --- tâneo dos tipos, rolamentos Legislação referente a con-

verriízada na côr natural, PARTICIPA'A-O eerertcos, para desUse rà-

tamanho 2,00 x 1,00 ou mais "pido do carro, tecla destra- CO�b���s'serão eecusacoe

U�;d��s��eQu�e��::e �� Osc��C��pK�:;a. Feldberg �f���� �ô��6��E��hB 1

��:O��i:e�, �P��tr�sarg:��= os materiais com dimensões

e Senhora e Senhora vaçõee, inclusive marca, a :U��trasdacSara�:�:��S:çõ��
participam aos parentes e pessoas amigas o especificar. Unidade Um

contrato de casamento de seus filhos, no dia Q�an-tidade 1;
25/12/61. l!l) Máquina de escrever,

WILSON e NEUZA com 120 espaços, com as

CONFIRMAM caracteristlcas acima. Uni-

São Joõo da Boa Visto _ S.P. dade Um Quantidade 2;
16) Enceradeira, elétrica,

com 3 escovas, equipada.
(especificar tamanho, for

ma, marca, etc.i Unidade
Um Quantidade 1;

17) Cinzeiros comuns tes
pecnrcar claramente, ta-

BENÇÃO DA LAGE DE CONCRETO manho, forma, marca, etc.)

Dia 7 de Janeiro de 1962 Unidade Um Quantidade 5;

C O N V I TE' 18) Copos de vidro, tipo
A Comissão da Igreja de Sõo João Batista tem

amertcano. Unidade Dz

a honro de convidar os católicos, benfeitores e col-a- QUb-ntidade 1;

!�;�1�:�;:�:����;:��:�d:���,1��::� :��o�:��; ��:�:�:l�:�:fE:t���i:�
benta no próximo domingo, dia 7 de Janeiro de 1962.

de Dz Quantidade 1;

P R O G R A M A
20) Colherlnhas de aço

DIA 6 _ SABADO.-
inoxidável. (especificar ta-

08,30 horas - Santa Missa �:�h�nld��rem� �ua:����
DIA ;9�OD3���Gõ �ovena e Borraquinhos dade 1;

08,00' horas - Recepção do Exmo. Sr. Arce- ��T:e:veC::; s�ra�����se��=
bispo Metropolitano no esquina do piamente especificados, nos
Bairro do Butiá. tidas no verso da PROPOS-

08,30 h9ro� - Missa Campal, sôbre o Loqe, TA, MODELO N. 001.
com a presença do Exmo. Sr. Arcebts- II _ ESTIPULAÇõES
bo e Comunhõo Geral dos homens. Os interessados deverão

09,30 horas - Bençõo da Loge e homenagem apresentar os documentos
dos padrinhos - Distribuição de lem- mencionados a seguir:
branças. 1) Proposta (modelo a-

'10,00 horas - Serâ servido uma mesa com provado pela Comissão
.

cafe e doces, aos' participantes chTCo""lo iJulgadera da:.Depttr'tamen-
munhõo .Gerol. ··to Central de Compras, pu-

19,30 horas - Novena e Barraquinhàs, servi- l:!l1cada no Diário Oficial

�oo�:r�a�e��I��-:���t��. ' ��nit��o I!�r!�;:-��icia�
Pelo comporr:-.:imento agradece a termos das instruções con-

COMISSÃO do Estado), seladas ambas
as vias com cr$ 12,00 de
sêlo Estadual e mais a Ta
xa de Educação de er$ 10,00
POI: folha, em envelope f�
chado e lacrado, contendo:
a) deSignação do no� e

enderêço da firma pr'tipo
nente;
b) especificação, a mais

detalhada possivel, inclu
sive marca do material a

..

Funcionamento perfeito. durabilidade-excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis bs Irês fotares dE' garantia qu� os Motore$ -Arno representam para o

consumidor.

* Os Malares Arno 5150 rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q.• Con
trale Integral lio Qualidade, o' único que asseguro perfeição rnáximo na

.

", produçêio em série_

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

"* Motores pnro m6quinos de costura

* Matares especiais

®
'ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM flORIANÓPOLIS:

J\i'EYER elA'.,

proponentes ou seus re-

presentantes legaIs.
'

ca�� �:r��s 0:n��::!��: - --- ---:----

tem o direito de apôr a sua Irmandade dos p!lSSOSrúbrtoa na. fólhas das pro- U
postas dos demaIs concor-

rentes.

191' 81-1,'yorsa'r,'olg) As propostas deverão II
obedecer às condições es

tabelecidas nêste Edital,
bem como às eXigências do
Decreto n. SF-25-08-61j
382, de 1961 e demais dis

posições Estaduais e Fede-

Dia 31, limiar do ano de

1962, está de parabens 3-

mui venerável Irmandade
do Senhor Jesus dos pas
sos, cuja Mesa Administra

. tiva tem o enoargo de su

pe_!inten.der a direção da
Hospital de Caridade,.
E' que transcorre o cen

tésimo nonagêsimo sétimO
anlversârlo da sua insti
tuição.
Cento e noventa e sete

anos c,.. mais um triê
nIo em 1965, a nobre e pia.
confrarIa será duas vezes..,

�:cr�arq:: p��Cs:r:n��k;:�frn ��ntei:Sc�::�:�mÍr:os :
u,*aj1"dél�,Ih1,�JI> tlítlda.,.d(;� jOS nomes se lêem em. r

se." a lo�go, periodo,.1 ;r.(jL . laçã,ó ext�tel')te em qtlad
montemos ...à. eppcli. • ..d:f Ci9a" afi;Jk«o; ib..o do4sistêrio d
ção de tão admirável' in,<;- Irmandade anexo à Igrej
tltulção, religiosa que, da- do Menino Deus.

da sua filantrópIca finali- Mas o pequeno núme

dade, melhor se poderia de Irmãos cresceu logo,
chamar Irmandade da Mi c om o o biblico grão d

serlcórdla. mostarda, foi medrando

Corre o ano de 1765, t.er hoje se eleva a multo

celro quartel do século 18.0 Iém de mil, Irmãos e I
na Idade Moderna poIS mão.

que muitos anos apôs teria Medrou e medrará po
inicio o periodo atuaI da. que foi lançado em ter
história chamado História fértil, terreno de fé, de

Contemporânla. E' o Brasil mor a Deus e ao próxi
uma colõnia lusa, embora Sim, pois que a Irmand
ha multo elevada a Vice- do Senhor Jesus dos p

Reinado com a capital já.
trasladada da cidade do

Salvador da Bahia para a

quase blcentenarla ciêade
de S. Sebastião do Rio de

Janeiro (1763), sendb Vice
Rei o Conele da Cunha (D.
Antônio Alvares da cu- que a "Caridade dos

nha). Reina em 'Portugua1
e consequentemente, no

Brasil, EI-Rlo D. José, mas

�;� ve�:r�:ê�ov:::\�ro�é��
Santa CatarIna e uma pe
quena capitania, achanc1o
se no governo o CeI. Fran
cisco Antônl.o CardosO de

Menezes e Souza, portu
guês e, pelo que parece, ca

tóltco praticante. A nOssa

Capital é, então, uma. siro

pies vila mas com relatiVa.
importância por ser sede
de govêrno. A pacata e de
vota POPulação desterren:.e
começa a venerar a bela e

-.

H"W,RMES JUSTINO PA
TRIANOVA - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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47 ANOS DE LABUTA CONSTANTl

PELO PROGRESSO DF

NO SETOR

ESPORTiVa

Selecio Bra�l�ira
11

RIO, 4 IV."..) _ Mais uw

ma etapa d o tempo f o i
vencida. Agora, dc ncôrdo
com o nOf>;,o caícndárto
entramos em um n o v o

ano, ano de muitas cspe

ranças, como sempre acon

tece. 1962 pará os esportes
brasileiros será também

um ano de esperanças ê

por sinal de maícr e gi'arl
de responsab1l1dade: e que
em gramados do Chil,e, em

meados de mala, ,sera día-

Perante utn públtcu pn
gante de 95.050 pessoas (

Botafogo F. R. campeão
oueneburino ctt' f�ltCt>ol
derrotou ()"'1 ,lOS F. C

campeão paulisl.l c de Ta

ça Brasil pele sec-c de 3xO

num encontro Que segun
do a cronica espeotalizuda
do Rio e São Paulo, deixou
muito a desejar, pda. exi

bição do camp-âo caudet
rente.

A Renda ,U'tLSOU era 15.

o caráter beneflciente- do
encontro. Os camarotes
ro-em cobrados a o-s- 2
500 as cadeiras Or$ l.t;:to,
00 e o-s 500 respectlvamen
te, as arquibancadas . 01'$
130,00 e geral CrS 50,00.
Amarildo _(1fJ e China

<marcaram -para Q cempê
ão oaríõce e o árbítrq foi

Romualdo 'Arpi. píjhô., TS,ll
to O Santos como o aote

fogo embarcaram hoje- pa

ra amistosos no exterior

para Guaiaquil e' Santiago

varzeano

prosseguira do
mingo ..

Terá sequência ãp�.if\ ...
go o campeonato vàr.!eaho
com a realizaçãô i,ie, doifJ
encontros. Pelá inÁhhã, fo
garão Bola de' F:o�(1 x Fia
mengo' e ii ta.rde· In.tetna.
clonaI· x EpreSsb 'Flotla-

11Ópolls.

Para o e��orte brasileiro o ano (lue' passóu trouxe

aIrnms l'esultrtdos r.onsap.;radores. Eder Jofr'e t·ontln'Uou 9.

brilhar no lvrve. em!)olp'ando os aflcclohados dê�te. esw
p(\rt� (l irn.'1",ndo 90S seu� advp.r�ã.rioS t.n'da à súa i\kt'l�Ii():"
ria de J'('Ipllv'J1' ne�" p'aln do mundo. Manuel d.,� 'Sánl."':S
bateu mn J·rrnr·rl mundial na natacáCi e êl:lnQ1.iiStoU belís
simas vi�(Ída� nata nnssas cores no estt"al11reirÕ'. _ti'ô-iatls
mo mUlHlial (I nome dos Ilemeos Alex e E'dê'fofam càrw
taz. levantando nos Estados Unidos o titulo de éamne6eS

;:rt:��:�1�tc��a�II���:jsCl��,eC:�:S��ir:�be�9dis!�t:��n::
estatisticns ainda nos deram saldo de vitórias, oohquantO
a campanha dc nlJssas eaulpes no exterior i\� teiiliá.slde
brilhante. 1:001 cxccssão do Santos Que billhou\em tôda
a linha. Os n'sulto.dos nellatlvos ent.retantó sé deveram
mais ao acúlllttlo de iOllos em intervalos peauenosl centra
adversarias b0m Pl'pofl)'ados e descancados de cue pro-
priamente fàlla de térnlca de nossos ioeadore-s. Vale a"

cre!:I'f>Tdat· nlnrl:! nuc l1inO'llf!nl de!w.nnhece a mp.lhorà
téC'l1ka da!: f'( u'nf'� enrooPias Clue embora. a.dotando o

me�mo sidp!UlJ, riajdo dI> �lal'l'aci:jo e planos t.âtlcos iden"

tirfl$ !lne:; de OUt,l'(l� t�r"!lO�_ in ('nnhp.rem melhor o estilo

de ft1tP.hol sul-amcrkano, pelo intercâmbio constante que
mant.f\m �om ('(ll1inr'f: de 110S�,o continpnte:

As Il;l')l'dr' eQ�)Cr�nca<õ dos brasileiros, desportistas
ou não. ê o )0 {JU(' ora se inicia, A eomecar pela sen

seleclon�do eC'f�l':t cin :leão. c embora amistosamente,
do eshu'?:i1J se defrontando Eder Jofro e John OaldweU.
re!:uertjl'a.mentü ràmpcnes do mundo dos pesris 2àloi ver
si'ies lH'rtE'wfln1f"'jrnnn e elll'noéia. De uma vez por tôdQlh
o l'I'111nrlo "ahl'l'ít Oll>'m de fato Ú o melhol'.oois, como disse
E'r!,,-,. ,Tnfl'e "DnÍ'< Ri"Js nilo C'flhpm no mesmo trono",
EnolUmto i�fo. il'pn'lo� fH'omO!lllhando as eX".II'1"!:ões de
nn�"ns ...ll1hf'!: l�ln ()yh>r1nl' t.f}l'rpnrln nnr rAAnlh.dns 00-

�!"�:tn:;�'lr�,l��;:n(r��;�a� �n1�;;��" �1,�1��:�r��r.=�;
para f'!ue 11'-0 bm (lo 'Pl'J:Jsll f>rJlliol'!.� mal nreué.rarlas P.

sem f!lnHl, inli'l·nllr'innnl para não de.c::ll1fltrarem o cartaz
QIIP. f'!�I-PlltRn1(lS no e�tl'nn(l'elro. Em abril e maio nt'lsso

IlP! inll'l<'iO f'��"Ir,;;n ('til ariio. e pmhorA. fl.J1Ildl\flJlmentP.
e,�t" .,.,fVI! .."r"plIh\"nr{n !:plpr:l'ip!{ hpm n""n'l"'8âA." romo a

de pn"tll�l UruO"uai. País de GJlles. Forl1llldor e Perú. km

�unhn ent.Ro. Sf'ra a 2'l'ande ooortllnidade do_ Brasil bisar
o f .. it.n rlq .<:1,,,';,..;'1 t'·"l ...."nn nn r.hilp $I. Cnna (1\1� ii p.�hi
('","nc"n 'P�n",'"....,n:1 n F�tl'n I'nm plln"""n"<I!:. t}ni!: l)'1"'l
I .. tn n",c ..... "'nc 11m hnm fl1t .."",1 p "t_Á a >,!';�"Ái<l rln 'Q",\"'1
nRS �..",I_4'ln.,l" .,.,nitnc .... l .. ,,\nntlnnQ lá tefão sido e11i'rli
nadfl!l (l f'!\lf' rlrtl'á chllnre ainda. malat.
A t.Arda 1l"1f;0.·, ('orno declarou A,vmot'é 'Moreira. é sele·
danar oS atlé!IH; pat'a, os .iogos, 1'10 melo de tantIR. Itêbte
boa. No flE't')r ;t)tel'tlarlonal. teremos ainda á. �fl. dós
Cluhes Carnnf'i'ieR, em Que intervirá êstê Ãho .{ S't'ltos
F." Hí "11� l'1t'I ::IM ,mp. 1'l1t,,�nll a. l'Rtnnli,"ha tÍh ""'",,"ífil

tiq__q ".,..t.h.n .... " F. Tlt:lfl"n� vnt�. titi A1� A�
%I3,:a-stl co.nsll(n resultadbs. qbe. maiS e

�i<e os mell\ores ad mundo no f!s']JÓtte;

'l�{'.�' �t�: ..
�

na
disputantes estarão dtví

putado outro Campeonato
do Mundo e desta feita o

selecionado brasileiro de

fendendo o titulo de cam

peão dô mundo e quando
tentará repetir -O matúscu

lo feito obtido em 1958, em

gramados da Suécia. Luta

ârdua, •
sem dúvida, luta

ctücn, mas possivelmente
saberemos vencer, Bem sa

meno s de tôda a série de

• • A .. �

munencie
dificuldades, mas 'sabere�
mos transpor todos os o

bstáculos. Temos conüan

ce em nossos jogadores,
Todavia é preciso, antes de
mais nada, que Iniciemos
os trabalhos com a devida
antecendêncía, com norma

lidade, com muita .calma, e
acima de tudo com .muíto
afinco. Tarefa difícil _

de conhecer seus anta90nista�.
.

titulo. E assim, não pode- dldos em quatro chaves, substlmados. Todos estarão gramados da Suécia, mas

remoa diminuir 08 adver- Possivelmente, os quatro bem preparados e com
.

os não poderemos dormir nos

sárlos, nem deveremos es- mais importantes paises olhos voltados apenas pa touros. Todo o cuidado se
tar com otImismo exagera da- América do Sul - fu- ra a vítõna. faz necessários para que
tio. tebolistlcamente falando - Praticamos o mclhor ru não tenhamos uma dece

estarão cada um integran tebol do mundo, -ccnrcr- pção. Temos possibll1dades
do uma das chaves. M!\sl me ficou evldenctado em de conquistar novo título
não sabemos quais os de- - _. de repetirmos o obtido na

:�!�:Sdv�:ár��;m��r:scod��' D. A. reune-se �I:���o�n�: P�:�it::�:r�:
P,ua_toas·"aNt,Ogo'.!:,ta'dno�" tod'IO" hoie nação. E confiem6s n o s

'-- •• _, nossos Jogadores brio nao

lhes falta, nem. espirita de

Iutu e desejos de vttónn.

Dentro' de mal'; alguns
dias saberemos.' quais' se
rã.o os nossos- adversários
na'prlmeh:a etapa do

'g�ànde
_

certame, De'. con
formidade Com' o regula
mente' qa FIFA, os países rórma alguma poderão sei'

todos sabemos - pois sew

râo 16 países disputandO c
__ o o o._._ ·_,. • ·

�_-,- _

��I��s�a��0:��6� ;:�::,� IHlVIDADES DA F.('D.�., EM 1961 PRI�CIPAIS CESTINHAS

DATA 11-4-1961 D' 'R' I to" A··· eM d
.

·1· h, t
PEDRINHO, d, Faculdade

'l,Ç,CAL' -ouadra da Faoul O e a riO.· pr�s IlIa Q. pe o·urr,e .

de DI,ói"';·oom 68 pontes.
dade de Direlto ARBITROS

d D t· ,. T I>- �.

E' � . OSVALDO.. da Faculdade

�ui' certos Machado e Jo ro O epar amentó . eCOlco; sporfls.-: de 'Medi;';n" eom ss l,on-
ao Luolo .aeeecuuv FINAL .

M'
tos-:

Filosofia W�O EQUIPES: ta Walldir efre ..
CHIPA, du, Faculdade de

Filosofia, Matcil1o, Walmor
Paulo (2), Pomplcna (2), Fp.rmod�pto, com 30 pentes

Claudio, Tito. Raullno WALMOR, da Paculdade
ANORMALIDADES: Os R-

David, Márcio (6), Paulo. JOGO: ctêncte Elconõmica de Filosofia, e LENIQ, da

tretas e Dil'lgen�es da AtA ��l:;��OdO�lt�):, �:�;?i �:�: x Filosofia DATA '27-1- Faculdade de. C. Económi-
1-__-:- -,

��n�, �����f:��:�O:a;��� Mario, Bel!ir. Ademnr Ma- ��a�r�C:;: FaculdaQe de
ces, com 2t pontos.

co�,a E GOSTOSO
decisões, Executiva da FA ;;:�Ol��.)' Luiz Carlos, Elias Direito OBSERVAÇOES O Ii.-.,)E ZITfl

.1CDU, negaram-se a jogar Â:ltBITROS: Osnt Bnrbnto Com os .resaltados acima _

�:��apo� �:;:I�Ú:I�ra��:!� ��G�:Di�!���Ci��T�O��!� �lê�ll�ZiO���Ic:'!N��� . �:ri��::::��l,ca�r��l�!�
rum atos de indlsclpiln:l. EQUIPES: C. Econ. Lenio, empatado. De acôrdo com

no local do Jogo, promow ��:�:oa da Faculdade de �l�:�' ;����lhO, Fausto
�ca�:��w::el��O dcO:m�����vendo desordens coma �ow ARBITROS: Luiz Carlos ANoR�LÍDAÍ)ES: A' (_ to entre as Faculdades de����a�ij.o F=CeUl:!�:�s l1W� Machado e Samuel Llnh<t- ciuipe de,. Faculdllde de FLw MEDICIN:A, DIREITO, FAR

verdadeiro atentado con- ��:;H�·OF;:.�O�ire��r�;� losofln, não compareçeu, MODONTO e plENCIAS
tra todas as normas dcs- por não poper' ,coQ.tat com ECONOMICAS. Sf'ndo que

portlvas.
27; EQUIPES: Ciênciá.� Ew número suficiente !=l!l atle a Faculdade de FILOSOw
Conõmlcas: Lenio (13), tas, umQ, vez, qu� aquela FIA, fIcou desclassificada.
Nelsl'lho (11), Everaldo '(1) Facl,ddade dispoe de pouco
.loão Paulo, Almory. Ani- material humano Rara a.

@
bal, Ademar (2), Mareio,' modttlidllde.
Fausto Nilton.
Direito: Pedrinho fl9), T- CIASSIFICACAO 'rOR
vens (4). Norberto (2), Ja PONTOS GANHOS

_ (J} _ ..có (3), Marcilio, Cordeiro . �(6), Lacerda (1), Arlel, 1.0 Lugar: Medicina, Far-
Walter, Delfim. modonto, Cienclas Ecpnõw l1li'

mleas e Direito, com 6 pon \. E) _

B"
JOGO: Farmod9nto x DI- toe ganhos. .

relto DATA 20-4-61 'LOCAL 2.0 Lugar: Filosofia, com
Quadra da Faculdade de 4 pontos' ganhos. n"" �,N'�'� Pl!p;l"�TA 00 81U.St.
Direito

ARBITROS: Mário Abreu
e Luiz Carlos Machado; 1.0

TEMPO: Farmodonto 18x

16; FINAL: Farmodonto 41

x37; EQUIPE: Farmodonto
Mauro (6), Chlpa' (16),
MorelU (11), Maneca (6),
Elias. Luiz Carlos; Belfir
Mnzolll.

Dl-eito: Pedrinho (lB), I.
vens, Belfim, Lacerda (1).

Norberto Walter (6), Jacob
{2l L. Henrique (2), COr

deiro (8.

JOGO Medicina x Filoso
fia DATA 12-4-61 LOCAL

Qua.dra da Faculdadc dH
Direito A.BITROS Ivo r.Jo

Castrç> Farias e Luiz Carw

los Machado 10. TEMPO:

Medicina 32x9; FINAL Me

dlclna • 55x26: EQUIPES
�.("ediclna SaulQ(9), Osval
do(l6), Santaella (6), Pau
lo (l2, Roberto (6), Mar

eio Leopoldo, Ivanlr (2),
Ikne (�), Vasquez.
Filosofia Cláudio (4), Wal
mor (12), Nazareno (4),
MatciHo '(4), Edson (2), A

irton.

·JOGO Direito x Filosofia
DATA 12�4-61 LOCAL Fa

culdarle de Direito ARBI
TROS:· João Luc\o Barll

.rnihy e Ivo tle castro Fa

rias 1.0 TEMPO Direito 14

'iri6; FrNft..L: Direito 37x20;
�EQUIPES: Dl-"elto Ivens,
Norberto (2)1 MarclHo (2),
Lacerda (5), Pedrinho
(18), Delfimj Cordeiro (4),
Ariel '(2), Walter (2) Luiz

Henrique.
Filosofia: Walmor (12),
Nazareno (2),' Claudio (2),
Aires (4), Airton, Helio,
Marcllio.

JOGO: Direito x Medicina
DATA: 17w4-6t: LOCAL:

Quadra da Faculdade de
Direito
ARBITRQS: Luiz Carlos
Machado e João Luclo Da
racuhy; 1.° TEMPO Direito

16x12; PINAL: Medicina
29x28; EQUIPES: Medicina
Saulo (7), Osvaldo (15),
Santaella (1), Paulo (4),
Roberto (2), Ivanlr, Vas

quez, Leopoldo, M"lrclo.
DIreito: Walter Lflcerda,
(13) Norberto, Mal'cUJo (4)
Ivens(4), Arlel, Pedrinho
Jacó (1), Cordeiro (6), Del
fim.

ANOR\{ALlQI\DES: O alte
ta Co�dclro da Faculdade
de DireIto, foi deselassifi
'cada :pelo arbitro, por aLi
tudcs Inconvenientes.

JOOO: FatMOdonto x CI
ências Econômicas; DATA,
13-4-61
Quadra da Faculdade de
l>lreIto
ARBíTROS: José Santos e

.ulretlo Mlroskl 1.0 TEM"
�: Fatmodonto 9x7: FI
NAL: Farmodonto 2qx12;

JOGO: Medicina x Farmo
donto Dta. 24-4-61 LOCAL
Quadra da
Direito
ARBITROS:
1.0 TEMPO

FINAL: Medtcina·�Vxo; E

QUIPES: Medicina; Saulo.
Osvaldo,'Santaella. Roberto
Paulo
ANORMALIDADES: A e

quipe da Facul�ade dê F�r
modonto, não compareceu
voltando a alegar motivos
de divergencias entre Seus
diretores e a Executiva tia
F.C.D.U.

Faculdade de

,TOGO: Ciências Econõmi_

834.492,00 com os preces

majorados f, 10 em vlstn respectivamente.

--ACES( CORvidadaa VISitar
..

Rádio Anila
O sr. presidente d�------=

ACESC, p",r intermédio de Certame
nosso companheiro Gllbt'l'
to Nahas, vem d!' .�('r von

vldado pela diretor do pr:_)
grama ele pSljor\.es dn. R:'t
dio Al1ita G:il'íbaldi. ro.dia�
lista Augusto Cas(\r. para

comparecer :l. o Departaw
menta de E�porteJ; da refe

rida emissora 110 horárlCl
das 18,15 às 1<:,30, afim (ie
visitai' a;-; HOI'I.S inslala·

ções de 1101/0. d�part'"llnen
to c· assislir ao pl'ogrD.)111
"Esporte Rád!o Anltn"

eas x: Medicina DATA 26-

4-61; LOCAL:

Quadra da Faculdade de
Direito
ARBITROS: Luiz Carlos
Machado. e João Lucia Ba
l'acuhy; V TEMPO
Ciências Econ. ?2x15; FI
NAL: Ciencias Econ, 3Bx36
EQUIPES: C. Econ�micas:
Lenio (l1), Marcia, Torra_
do (3), F. Nilton (6) Nel�
sinl:-!o (9), David, Anlbal.
Medicina: Osvaldo (24),
Saulo {2l, Sahtaellli., Paulo
(7), Roberto (1), Ivanlr
(2l, Marclo·
ANORMALIDADES:

PARTICIPAÇÃO
Vva. REYNALDO DE BRITO

CELSO ORLANDINO LOPES E SENHORA
participam o contrato de casamento de SE'US

filhos Regina e Gelso

6-1-
FpoHs, 29/XII/961

EDITAL
O Delegado Estadual do IAP DOS EMPREGAw

DOS 'EM TRANSPORTES E CARGAS, em Santo Co

tarina, pela presente, cientifico aos senhores condu

tores de veiCulas em geral e seus emp�egodores, qu:
durante o período de 2 a 31 de jon�irO,de 1962 ser�
procedido na Delegacio Estadual, Sito � praça Peml'

1'0 e Oliveira, Edifício IPASE, �mdar ,terrea, o �raca
dos Carteiros de Selos - modelo DA .15.

Florianópolis, 21 de dezembro de 1961.

Adil Rebelo Mat/296, Del'2godo Estadual

MÃDEIREIRA BROCHMANN, POUS S,A
Avisamos os senhores Acionistas qu.?, em nes

sa séde social, à ruo Conselheiro Mafra s/�., �m :uw

ritibanos, Estado de. Santa Catarina, estao o ,;ua

disposiçõo os documentos o que alude o �r�o 99 .do
Decreto LI�i nO 2.627, referentes 00 exerCICIO SOCial

encerrado em 30 de Setembro de 1961.
.'

Outrossim convidamos os senhores AClor.lstos

poro, em Asse�bréliO Geral Ordinório, o reali.zar-se
no séde social às 9 horas do dia 31 de JcnElro de

1962, deliberarem sôbre o sêguint-e:
o) _ Relatório da Diretoria, Balanço Ger'l!.

Demonstrativo do conto de Lucros & Perdas Gerais
e Parecer do Conselho Fiscal; .

bl _ Eleição dos membros efetivos do CO:1se
lho Fiscal e seus suplentes;

c) - Outros assuntos de interêsse socia!
Curitibanos, 30 de Dezemb�.., de 1961

3-4·5- 1

O ••

CASA - VEMDE-SE
VENbEwSE uma coso, situado no Av�nido kio

Brdnco, n. 60, a cinquentn metros do Assembléio
legislativa, Otimo ponto. Avenida ampla e �ol:;:ada.
A cosa tem onze peças: duas solos - quatro quar
tos _ 50rQ de jantar ....... copo _... Cozinho - bo
"foleiro e voronqõo,. terreno com 330'metros quodrow
dos, Preço: Cr$ 2.000.060,00. Metade à vista e Q

ódtl'o findnciaôa. Tr(1f.6r com o Sr. Antônio Medei·

lO-lw61

REDATORI

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORÉS-AUXILiARES,

MAORY aORIIES, RUI (OBO E

GILBERTO NAHAS

COU.iíORADÓ�ES, DIVERSOS

Sob a presidência do

desportista Salvador. Lemos

dos Santos, o Deparjhmen _

to de A 'rbltres estare reu

nld-o às 20 horas na st'dt'

da F.C.F.,· anm d� tratar

de váríos
'

assuntos de. ím

portâncta, bem como pa

lestra sôbre regras. e leis

do futebol. Todos os árbi

tros deverão estar presen

tes à retende reuntão.

A Anita cotn maIs
um colaborador

Vem' de ser Incluído 1'-0

elenco da Rádio Anita G ..

ribaldi o sr. Gilberto Pa!

va. elemento por demais
conhecido nos meios espor

uvos pela sua c!ediraçõo h

causa do esporte. morruen

te os esporte's amadoristas
e varzennos. fazendo. as

sim, parte da nova equipe
Ele esportes da Rúrto A'll

ta Onrlbaldi.

-As "Performances" dos CIl!b�sde
Profisslona�s da Cagital em 1961

I I - FIGUEffiENSE

Figueirense 1 x Mareílio Dias 3

Flguell'enSe O x Cimenport. 2

FI�uelrense 1 x,Olímpico 2

FigueIrense 1 x Olimpico P:

Figueirense 2 x Paula Ramos 2

Fl!;;ueh'ense ° x Tamandaré O

Figueirense 4 x Guarani 1

Figueirense O x: Atlético ':I

Fi�uelrense 2 x Avai 1

Figueirense O x Paula Ramos 1

Flguelrcnse .� x Tamandaré 1

Figueirense O x Bocaiuva 1

FigueIrense 2 x Guaraní 1

Figueirense 3 x Atlético 1

Figueh'enJ;e 4 x Avaí 1

Figueirense ° x Ipiranga 2

Figueirense ° x Avai 1 (1.0 ciãssico-rf'1 no

campo do Flgueirensc)
Figueirense 3 x Paula Ramos O

Figueirense O x Avai 1

Figueirense 3 x Atlético 3

Figueirense 1 x Guaram (Lajes) 2

Resumo: 20 jOfros. 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas,
'29 I'!ols a' favor e 30 contra. Deficit: 1 gol. Títulos con

oul;tndos, vlce-r:alllpee.o de profissionais, campeão dn.

Taca '�Eficlêncla", vice-campeé.à do Torneio "Walter

Langé e campeão dos "Initlum" de, profissionais e ju
venis,

"O {onlo dos Jopadores"
MAURY BORGES

Don Gregório, emissário capixaba, esteve em nossa Ca w

pital, tentando e conseguindo negociar exibições de uma

chamada Seleção Sul do Espirito Santo.

Várias cidades do interior também estão sendo percorriw
das por aquêle senhor, objetivando a mesma causa.

Cabe a nós, como porta .vóz, alertar ao pÚblico e espew
C'lalmente RUS responsáveis pelas nossas agl·emlações.
E..ta sera a pl'lmeira. vez que uma seleção do longínquo
Estado espiritosanten.'!e excursionará pelo sul do pais.
O poderio do divulgado selecionado é completamente
desconhecido, consUtuindowsc, portnnto, numa incógnili.'''
perfeita,
Há, portanto, posslbilldndcfl desse selecionado !'lcr- um

autêntico bléfc.

Não queremos com Isso apontar Don Gregório como "vi·

gal'lsta''t chantagista, .

Acontece que o público flotlanopolitano e catarlnense
foi tantas vêzes ludibriado que sentimo-nos na obrlgnção
de alertá-lO. '

Lembramos nqul fi. visita proposta pelo emissário Prado,

pura. trazer uma seleção de famosos veterano." do fute

bol paulista.
Prado falou u. imprensa. c prometeu trazer Os grandes
"ases" do passado.
No final o seleclonll.do não apareceu.
Qut-ra vez, o clube "Milionários", formado por craques
veteranos do Rio de Janeiro,'de\'eria se apresentar por
gramados catarinenses.

: ����an�e ,,�a�;� �6�0�c!�i�v:?a ;;é:b�;�a=�
ve'7. mais foi lOJ1rado, pois os grandes cartaz'es não vieram,
pnt.re ê'es Ademir.
A.s!:lm é de se prev�r que o selecionado Sul do EspirIta
Santo seja outro bléfe.
Façamos votos Que não. pais o públiCO catarlnense gosL...
de bons espetáculOS e por isso mesmo não se imporia em

pagar caro.

Todavia, temos cá as nossas dúvidas.
O mais acertado seria os clubes conclulrem exibiÇÕes dês·
te se�ecionado. eln caráter precário,
exibição, parD,. o acerto flnn.L

N'egociar da maneira como estâ sen

:�e�� ;�::r���::���õ��r���tdf�elUhrlg�'
� �>-"_�,+,- '-J,. }�..���fJ&-:Jí1EZi"·,_'�r..:�,,·.:-;..':;L·..·':!..... _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO ARRAIAL ETERNO·VIGILA'NTE
Os basuõorcs da UDN

estão tervunendo de novl
dades. O nosso radar eao
tou frases soltas. mais .ou

menos naslm:
. ht1J.tn, hão briga"; "sal

não /01:11": -renüncrn não
renúnem", etc. •

nncnunto isto, um certo

grnpinhn de pés rrrcs {ln

·'r1.('rnn. vltrilânuln" conu
mm em !lUv!(ln(\rs "stbortn-

nas".
o Sen-ador Bornhausen

estarta desgostoso; o sr.

Hertberto Hulse, entenden
do que tudo depende do

"carl/fio"; o SI', Aroldo Car
vnlhd. télnCrOllO de viajar
mil outras -ennomhas'': c,
rtnstmente, alguns na [ios
utra dr- c!tleril tus : 'ClI pa

gd-f:m�o para vr-r o fim
disMl 1.11ctO",

FU"'F.hOL
Fulrhol clí).:('ute-sc.

porúl1 (!m\!I(lnde C'om

pro"�h,>('. Pneus - Cá

mar'fls DUNLop -

RAINHA DltS BICI
CLETAS - Telefone:

3137 - Rnr_: 'ionse

Ihl'im Mafra, 154,

-11-

lATlCA INfANTIL
A tJDN', n�tora do mator

"panamú" de totIos os tem

pos, 'recordista em qrtantl
dade e vctocídadc. adotou a

tática pueril de, 11 cada filo

do si', cerso tiamos, dC'rihn
dar IIIn sU]JIlsio "panamri".
P:HIl 11 opostcün, «mstnuc

-panrtmú" a trlnr:10 c enr

gns tom r-omtssüo. a ccuun

j:'lr::l0 (II> rnm-rmutrtoe r- até

IIS simples designações.
O que este tlpaSigâo não

pode dizer, t:ldTém, é que,
neste oovêmo, haja apo
sentnrtonãs frias, efetiva

c:-ÕI-s em {'argos errí eomís

são. r'\I'. rato cta jamais po
dct·{t asseverar. porque tfll

processo é muito dela.

patf'nlp 'teglstrnda.

REMESSA DE LUCROS
Começaremos esta série

de constdcraoõs sôbre pro
blemas econõmico!'! .reln
tnndn algo sobi'c o aSsun

to qUe está ap'o:lxonandO It

opinião públiCO. brasllelr:t.
a rClnessa de luctos pRl'rt (

e�trangeiro.
O proJ('lo Celso Bnmd,

apl'ovado pela Cillnara �tI!o

Deputados, hoje completa
mente aos principias tt.le

deverldm reger a remes.�n.

de lucros. Esta le�, ao in"

vês de regular as remeSS;lS

irá proibir, n'Jtent bem,
PROIBIR, a entrada de

novos capitais ,tão essen

ciais ii ntual con.juntura e-

conómlea b:·aslleira.
Qtfe v0nha 1111'19 lei, mn

que c.'üa lei flao espante os

eapitais e.�trangc!ros. Da·

niel Foroco, deputado pe

lo Rio Grande d� Sul, apre
sentou um projeto lntcre>

sllnle e que Illcrt'l'cria I1)C'

lilOI' so! te, Seu projeto di�

dpJina :t mn.tétia sem re

pndinr fi colllbOr:l('no e.�'

trangelra. Utiliza Ne o im

p<Jsto de renda. tax!\!ltlo

progressivamente o luc,o e

SU:l di:;lribulção. esLimuian

flo o r1'lnv('st!1I1PlltO. vl'nta

DEPARTÀMENTO�DESAÚDE-P{rBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MtS DE JANEIRO
6 _ Sábado (tarde)
7"- Dorhingd
13 _ Sábad() (tarde)
14 Domiflgo
:W _ $!1I:JadO lI.flrcie)

2t - f}tJlnll!g(J
:l7 S�·dJ.'Hi(l (I.:u'clt')

Domingo

Farmncia Moderna

Farmácia Model'na

Fannáda sto. Antólllo
.

Fal'!ll!i.c1a St.o. Antônio
Fal'lll{lóa CflLal'in('h.�e

1i':\I·IllÚI,ifl. (�:\f.itl'ln0!1�""
!<':u'múd:l Nhl.t11·1':t

Fanu:'H'b NO\.lirn:l

Rua João Pinto
Rtla João Pinto
Rtia Felipe Schmklt
Rlla Frl!IJc Sc'llInlcll,
Rlla ·�I'.1.j:!f1t)
nU:1 TI':lj:Ul!1
n'l:l 'J'I':tj;l1ij
R\I<l '1'ht.lano

Antonio, Not urna, Vil,orla eo plantão noturno serft. cfe tU:lclo pcl:l:-\ fnrmáeins Sto.

Ccntrnl.

o pll111I:'LO cliúrno comprf'n (lIdu entrr 12 I' 12.31) horns

rias VHr'Jrl:t r Crlltrnt.

,
7 _ Domlnp,'o

14 Domingo
21 - Domingo
28 _ Dom!hgo

EStREITO

Faniuicja Indiana

Fa!'mácia Cn(�\1'inense

::::���:� {��cl�:�!O I

Rua 2� de Maio

Rua Pedro I)emo,'o

Rua pedl'O Demoro

Rua 24 de Mnlo

Canlo, ImllalUt c ClIta1'l-
o plunlão noturno srn'i. efe tuado pelas fnnllftrias do

A presente! tabela não potle rã SCI' alterada scm pré'lin.· allt.Ol'I7,a�ãd d&stp

Illl'uto.

D.S.P" em FlorianÓp'oll.�, em dI' �.01l11JI'0 (\e HHH

Dr. Luiz Osvaldo d'Ac<1mpor'a,
In"pttol'-de� ral'múelit.

Dr. Ayrlon Ramalho
(;UNICA UE CIUANÇAS
Cmlsullas: Pela malllli

11" floSIJilal de Caridade.
i\ la l'IIC, no consultório,

das lii,::O jr!;. àl; 11,30 hs.

("'ll'ult"r:o: .tua Nunes

Machado, 7 _ 1° andar -

tclefunc 2111(l,
ttl'Sldfi1('I:I: jttli l'lUH'e

l!ultla, Il:i _ 'i'!'II,r"h(' i1Sr.,

QUE FA·CI·tI·DA·DE 1...

fic
CRl:ZrlRO 00 SUL

AGf:NCIA
«Iii f!Ji,eSdlI.!,U
flllfs2111e 31.

nlftllliPotls ··S C.

A LUC.') .-:::::T o �o?u PROBLEMA f'Sló

•. 1
n') CIlU/E'tRiJ A PRA70, do CONSORCIO

.

TACCilU7EIROO,SUt

VENDE-SE
.

CHÁCARA - CASA ORAND!
Corn mais de 2,143 rn2.

ao !arlo, do Palácio Pre�id�nciol da Agronômica.
ProprJa poro residência de grande famílin
"rrrtt�

.

L"tbli lT Cosa de Seude
, ,

�ccntn, tranquilo -

,"ot6, P" "A MbDELAif"

C A S A
P,OMPR0 oU ALf'OO

LNlA.. F.A,.VOR MARCAR
ENTREVI�TA PEr�O TE.
Irto'ON'E N." ::1611

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Assumiram, anteontem, o Presidente

e o Vice-Presidente
Em 8e!\Rão f'Rpf'cl:l l 00

ola 2 do t'orrentr. n que

esnverum prr-sentes, rüém

dos MlnlRLros o prncuradoi
Gerai da Fazenda, 01'. ti·
mar õorrêe C' ftlllriom'irlos
nssumírarn os altos rnrgoi

de Preslt:l('nt� I' Vlf'f,-Pn'l
sidentC' fio 'J'r1Ollnnl clf

Contas do Estado, rr-speo

uvameute. os MlnisLn:is
Nelson ucuor stootcrau e

Ncrêu Corrêa �lc Souza, 11

primeiro recondnzldo. pela
terceira vez, àquele posto
A solenidade, que decor

reu em amblrnte de il1bl-

lo, embóra de caráter ttí

torno. corno sempre won
ter-e. ensejou uns einpossá
dos a receberem cumpri:'
mentes dos cole-tas é ldtl.

ctônértos, tendo
.

protectdt
:llgülnas palavras tj tttést:
dente ree:ieito, MIntstro
Nelson Hetlbi' E;;tbeteri1.rl, d

qual. r-rn . táplilo dtscuéd,
agradeceu a conf!ança que
por três vêses, nêle depC1
sítardm os membros dó
corno belíberaãvc ue Ttl.;
bunal, mantendo-o, tlcsfiê
l[J5Ii, naquéle a.lo: ce.J-gu,

jose paro. a economia ua

ctonat. A trlbutar,ão davom

ser rettn de tal maneira,

que clbtigue. o tttvesudor :1

relnv'.!stir o luero.A políti
ca tributária neste caso

���"L np�:�c�:a i"�P;:.'"t;.; --M-A-D-E-IR-E-IR-A-DA-t'-:PÃf"S/Acottltútit>, como meio de

indbzU' os produtores a r� ÂSSEMBUIA GERAL ORDINÁRIA
investlreln os sell� lucro.;.. São convidados as senhores acionistas do 'Socie�

Portanto os luctos dls1l'i- ddde' a se rei.mirem em Assembléia GerQJ Ordiriá�lQ
buldos ou refuetidos, sl>- o reolizar-se em Sua séde saciai, sito o Ruo Irrroã0S

riam pesadamente tribula- Picol!i S/n. - Tangará Se. às 9 (nove) horC's, no dia

dos. 17 ó Fevereiro de 1962, Q fim de deliberarem sobre

Não vdu er:tràr aqUI no.� o ��gúinte ordem dd dia.

méritos dos capitaiS �s- a) - Discussão e aprovação do Relató"io do,Di-
tran!tclroS. Deixarei pa'ra retoria, balanço geral, conto de Lucros e Perdas, Pa

fazer ert1 próximo ai'liigo r�ce� do Conselho Fiscal, referente 00 exercício sq-

Ailihisal'el apertas, aignns cial encetrado em 31 de Outubrd de 1961.
.

nrt1�t1s. tla 11üitêtia �iabC'- b) - Eleição dos membros c'" Conselho FisCGl!

ratlrt lit:lJ' dcl!>o BrantI. pdro o exercido d::'!· 1 961 e o fixaçõo da respectiva
Um cid.,; árUgos, prolbC a retnuneração dhual.

instnlar:fto de emjjresas ('io''': c) - Outros assuntos de interêS'::>J da socied0de.
trangelNi!;, hOS !;ctorcs on I nforrnamos também, aos sennores o,:;ia'nistas,
de.. as emp"êsflS naCionais que se acho o suo disposição os documentes de que

estejam aLendehtlo plch8- troto o artigo 99 do decreto lei nO 26 27 de 7.6 de Se�

ll1t'nte às neéessidades te- tembro de 1940

qion:lis. E, i:-;to não é CO:1- Tangará, 12 de Detembto de 1961,

���H�' cS:�:;;la�l��b������ 5-1-
A DIRETORIA

ao Poder Econômico? Não

é desistimular a melhorIa
- -- - ---,------

de pl'odútlvitlMe sp.m a.

J .

CI b SQnal o oo",nm;do< nao 0- oquel U e de anta Catarina
:;:P�'�n lt�r��:� �U�:f}!:;'��� A V I S o

c!pvP .q:10C'" (f111' um 111W's;1 A Diretoria cio Joquei Clube, aviso qUe �e dcór-'

llll'nt,o tr!lz, Mo .q{J !ltprn do ;Oti1 o e!:itotuto, em <;,/ artigo 1,',6; o mesa !'le-itotdl
para o empteehde((t1t') hin'1

serd !t1stolada às 14 horas do dia 17 de fever"ife d6!p
também para Q cotisutriltior �:s��odi��m termino improrrogável os vinte horbs tJo

:;;���d�st�aq��:r��neec�il�� CONVOCAÇÃO. DE ASSEM8UIA

Illl(�cjdo conlO !tlcr' sOci�\. D"
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Outros ni'f.lgos n�<; faltun tufo f� acordo corn o artigo 45 parágroto 13, dd e§tà-
(]r> f'm!)rr�tJmll.q, rrN:Í11iJ:, . / Icom, c.onvoc�d�s, peta presente' editdl bclqs ,tSs

() 11 r!nFtJ1dàI11aMcm .. ;.;.ru�jI; .. ;se7 ;H���:st���S �Clonlstos,_p.ara ,em oss�mbl';1o. Ge�dli
s:;'o vl'd:l.uo� it.t: r"i1prt,�!", d t 1'1

s de srrC1aJ., silo o .RlIO Generd B�Herl�
ronttaladas pol' p::J.pll:lI ! i{- cbll� � ��g���t�� cLê' fevereiro de. 1,962 delibef:Jrem' SÔ�
trangl>lrO. Este fiitltto :!Ij!- d) Ef . -'

J
quilaria. ,Col!lPlekl.lTIt!!l\{" berafivo :'��:C�I� novo Diretoria e do COMS lho bell:.

����;�:, I�����:I; ���:1���: Flotionópotis, 4 de Janeiro de 1.962.

�;;�; :��c;���;,�� ;,�'t d;"'� DR. HENRIQUtPRii(õttpA�'&.!i�tlROf�
��tncln". Inct"".-.a naval.

TRANSFERENCIA DE CO'NfULII'T"�IONouf.to artigo, há a !lrol J J!It
biÇiio dü venda de títuh; DR, �ENRIQUE PRISCO PARAISO ccrilunic:o
e ações cle emprésas estran aos seu� �llentes e omirlOS a tronsferêhr'o dI:! St<íu
geiras a. brasileiros, Cow..o consultoria poro o, CASA DE SAúDE SÃ;) StBAS
podem Ii.'.�tas empresas ('.�- TtÃO, ande atendera o partir do dia 1.6 ce' e"
trangelrns democrâtitflÍ' o no norório habitual, dos 15,30 às 18j30 horos�or, irO

capitfll dC! St1n.s fli'm:1.s·?
a plb1' de todos, no· ('n

tanto. é o (lHe cHá o bdP�e
lho de invCl!timetitb3 g'i

trange!1'os, a fim til:! hW1:'1
tudo o rJuc Se rel:'JJ:idri:t
com ihve.qtlmcrltciS. :P.:ã t�ni

pos loi criada a CEXÜJ!.
com o intt1itd ele exAtr.ú'
influência sôbre i�)fJ:'ta
ção e exporlar,5.o.
Como todos de;'�m ,,�tar

ao par, nunea ri. cEk1M:
funcionou. aearre�tindt1 �
normes prejulzos jjtita fi

nação. Acham ,'l1tãll' tlV!'
.o C.i.E. irá tuncionu"?
Outro gra\'e c1eteito e o

de condenar a asso:,'ia60
do capItal. estràngeita '<.1.0
naeioml, quando fi, F.lIro]:h
adota ê�te si�tem.\ r,{)ln o

Mercado Comum l:�J.ropeuJ
para estimu1ar se" desen

volvimentd. E \!.fio só n. co!'!

:)tlgação cio e8,,)lta,, tr.a�

tamlj(:m do ·tn.l.Oaln,J. P"l'
IlH'id de inl('t',�al:1bi'.1 rle

tócnico.�, j)!'(l{J:i1'l'ionamlo
\Im mclhor prer':1.t� :\0 Irc

nico brasileiro.
E}. a.<;sim por di:mte, ]hl

n. nlegaçiIo ac:>!'tacl::!, quI'
o." paises 1e<ie:wotvlt!o,:
t!'!ll necessidade de expf'l'
tat bens de capit:;\�3 p:ll't'
outras pIagas. Mas se t-st,.;:;

('apitais niio vierem para
o' BrasU. irão pih.. a !Hgr..n
tina Chile ou !JPrít, }w.ra
não falàrmo� tios paiscs
africanos, como fi, Nf,i':'la,
Mflrroros, "t.e ..

Dcparta-

"LUSO.BRASILÊlkA"

ppnCURF HOJE M�SMO - �M

TGDAS AS 8ANGA"

-fml'FREMIrÃORA6Iiõ PAS
. ENCHENTES EM BLUMENAU

C�1lltl rm outras cldaclcll
o SES! ele BJumenau to
lllOU lJos!çiio ao primeiro
sinal pttm o coril)jlile ao.�
Inales dcco1'rentes da efl!a
mltlade twe Msolou n r�

glão.
Todos os postos _ Gar

cia. IldupM'9. Seca, Gas
paf, enlraram imerl'tata..:
mente em atividade � e
fdtam atf.!ndtdos em tMO
de emergência em gabine
te dentlirld numerosos
flagelndo.�; . distribuíram
gêneros Cip l.a necessidade
e mctiical11entos que ha
viam sido unS'arladds; no

mesmd póslo loram apE
eados mais de 1.000 vnci
ilas antl-tilkns.
Com uma Irtnrhn a n 'l_

ior con,j"gulda p('lo En

carl'e�aclo do N: R., fOI'fJ.ln
transnol'!ndo,� �(>n('ros :'lOS

Jjnirros inaces.< ívels âll\s
trnn.�Jl'.)I'tr.'$ rodovlirltls. I

Funclonáriós seslànos
percorreram bâirros liverf
guando necess' dades e

distribuindo M'.'iões pan.
recebimento de viveres/ fio
1'õsto do SESI.
Os plantões do S.wt per

innhecemm a post.os en�

Ijuahto neecssãrlos.
Foram feitas dlstfll:iUf:.

ções de coberto':'es na 01 ...

tlade e tàmbém por órdem
as L,B.A. adq.t1.rid08 e

transportados pelo SESI
para .outras cid3.des asso"
latias.
Assim o SESI dE! BHtme

nau com todoS eis J,leus
lIervidore,� ativos esteve a

pbstb's tio (11 endIntento
1tbtmi.!llentc I:!ntl'lanto exi-
giram as eircunstfmcins.

PREFEITO VISITA "0 ESTAnO"
Esteve ontem em visita

nossa Redação e Oficinas,
o Sr. Carlos Eduardo Faust
Prefeito Municipal de Ima
rui, que (>m nossa capital
trata. junto as autoridades
estad�tais de prcblemas de
intell'<:te do seu muntciplQ.
"O ESTADO" cC'�ej8. ao

Flr. 1""IIS um'!. n1l';:o.rr (' f!'�
llz P""1J1:111I'IlCW I m 1l0S�(I

11lP.ld,

F.AA.

C:ONVEM ANOTAR,
En' cese de eetdeete da .trabalho, não eSCIutc:etl

de fCl%N G eomunjcaç�o à auforidade jud;clárill IUI

p,lirial competenf@, de ocórdo com (I qUtl estcbtle
ee a Ol!crefD-lei nn 1.f.t36, de 10.11,1944, (tfHf!:Itfne

�rÁ��l8� � -l'��d� 'c�n'�'eci�e��b 'd�' d;ld��td:' d eM

pregador ó adotará no registro de que frohi o àilito
10, o, denlro de �4 horas, enviará do suredidó I:dfflY

nicoçáb esêrito õ autoridade jud�élôria C:ompetei'l.e.,
* Árt. 4�, _ No cbso de morfe, é obrigató;ilJ o Co

munil:e':ão do ociaerite à autoridade pôliclàl, qul$ inl
taurará o respectivo inquérito e a remetertÍ, dentro

:k pra.z:) de 10 (dez) dia!��o Juizo C!ompetcnte. , ••

fr Ãos já benefieiáriosl'da previdência social em 5 de

setembro. de 1960, doto da publicação do L2i drg&.
nico de, Previdéncia Social, ficam assegurados fades
05 direitos O..Jtorgados pelos respectivas legislaf1ões
(JLond0 mais vantqjosos que os conferidos pelo l.ei
O, gônirc do Previdência Social, nos tér6·,os dêste �e�
gL:k p1e·'to, uma vez q�!e assim o rêQu�irQ expr�ssa-
1 .. 1,�i'ie, �m cada ceso o interessado,
(An:go 534 do RegtlJom.:?nto Geral da Previdência
S\'clcdJ.

* MedI' nfe H�ar!fj eM,e às �ittilçõr.S de previdêfl.J
ci(l saú J e ti efttpfêsB po�er6 êsto encarre!lar-se do

!J(;gonu �t,l dos be11efícios concedidos !.lOS segurados,
teus eJ !�reg6'd'!1s, fazendO-SI:! os compel1s('!('ões, "o

'(-'l !'no I 'Je for conveficlonddo, (Ártigo 194 do Regll
lon'jertl' Geral do Prev�d:��ia Sgcioll.

� .6...s ,in .portÔncias nâo recebidos em ;/i(�,::l p�lo s�gu
"cd-, Ol pensionista relafivt!s a prestccs.2S vencidos,
res�olv( o pr'escriçõo (artigo 495, Parógrafo único),
se ÕO p:lgas aos dependentes inscritos ::lU hcbjlitod;)s
a pense:), independente de auto::zaçoa judicirll, quol
que" qL.e seja o seu valor e na proporção das I esp<,c
tivos quotas, revertondo essas importâncias as ;ns

rituições de previdência social no coso de não haver

'dependentes.
(Artigo 196 do R.G.P.5J

OBJETIVOS DA INSTRUÇÃO 212
RIO. 3 (V.A.) _ "O ãrc- nenoc do Brnsü, poderão

sn dispõe de reservas de ser estendidos ii. produção
r-àrnblo que podem ser üsn- de bens de consumo".

.

das como garanUa de cm- Quanto ii revogncão P'I!'·

préstimos de prazo médio ctnt da tnstrucnc 2H) anr

altamente produtlVOll. Nos- mau também o super!nten
s:1s e:<:portnções precisam dt!htt dR. SUMOC (jlie" fi

ser fipahc!adfts, c n:lda srplirncao do mercado n

me�hor paI'A I efol'('t1.r esses n3nN.'lro dd mercado til'

financiamentos do que a prOdutos é ihcdida a('erla

emissfto de titulos pclo dn njlchns em pl'!iodos de

Banl'o do Brnsll, que po- curta dllmHID.: Essa provi
de!)) 1'('1' l'olocndos, nas dêti('la ê :ldotada qtlnndn se

principnis praçns floancei- tornu Intensa fi llaída de

ras, a juros módir.os, A:ra- rel'U!'!OOS dn pais. Se pra

ças à dup]:l g.arantltt que Idnl!nrmos. porém, a sua

ofel'eeem: fi rerelta ele ex- durnr.no, as dlstorsões au�
portação e :IS reservas de mentarão e se generaliza
câmhio" _ declarou ii. Im- riio. Os suhfatuI'amel1tos e

pren.�a o SI'. ObviO Bu- supcrfat\lramentos já for

lhõcs. ,sllperlntendente da <:avarr1 eX'3.Il1CS minucioSos
S1JMOC. ao- esi'!lnreccr os na CA:CEX poIs provocn
llh.ictivos e (,ollSeC1l1ênrl�S vam prejui7.0s no ('omól'ci'J,

da 1!1slnwfi.o 222; d:1.qliele notathul)('ntc úQueles q'le

ód�ão. n!-riam com honesti9udc·'.
J)íssC �aiS lWlante o �r

Otávio Bulhões:
"Assim, ficam liberndos

re{'Hrso.�, que podem S('I'

apli(':.r.dOS !lO fll;tanclamen
tn da produ�fio de ben.� de

cn]lilal. no pai.s E, IOga que

a est.abilldade do crtl1':clro

/se concretize, os emprésti
mos externoS de prazo mr

dia. ('onccdldo� por mdo

{1:1 ('tnlll��O Ih' lil�llO's d()
* C p.lomento dos benefícios em dinheiro ser6 ele·
h'ado l'lretomentE.l ao segurado Ou ao dependenfc,
so�vn ib!l casos de ausência, molést!o c'.)ntaq'osQ cu

ifr'podi',ilidlld4l de I,ocomaçã� d� beneficiário, quan
d� bp'tii�lls se f8t4 PROCURADOR mediante autorizo

ç6:; eJtt.'tes!lâ dI inS!h'uiçõo, que todavia poderá ne

�ó-16; qdoftdo reputar essa representação inconveni·
tlritel

-lo O benefiCio d�vido 00 segurado oU dependenta
Incc/paz poro os afos tlà vida civil será gapo, o título
r)l'etd�io, tlUrdrlte :3 .(frÉ:sl. meses consecutivos median
iE' I;!:nd de c'oiTlf1fomi!3!1o, 10vrlJâo no ato d� receo,·
'rnent0 r] herdeiro necisSó6v, I:!bedecido o ordem vo

cc:ciçncl cld lêi civil, só se'r..oliiondo os pagamentos
sub::,�ql.ent#s a. curador judicial designado.
(Arrino 201 do R.G.P.S.)
A'flON, ÃO MOTORISTAS,

O Dl.lpartomento f.lacionol de Previd�nc:la s.
d :1 Clp' ��;ando a u�a consulta formulada pelo Fe,;le�
dllf""cã Hocional dos Condutores Autôn')mo!l de
Voí :ulc» Rodoviários, entendeu que os aposentadds
pl/chrõ.., oxercer �ivremente o profissão de matoris
h, dI> to· xi sem c=antribuirem para oS Institutos de P'e
vidJI\l::.:l,

5, Jlentamos, no oportunidade da noticio quê
er,s", dl);ir;ão I.,j tomada contra um voto do Sr,:RolJe,
!c :'L',rf:uim Werrleck" diretor geral do D NAS, qutl

• JIIJ.)f.c: ndo o v�fo, disse enft!nder ser a decisão cCld
t'rádn. : lei, vigenfê e quê reccirrer6 00 ministra cf.
r,'obal"ío, de oc:ôrdo com o que estabelece a LeI 01-
gllnEc:a da Previdência Saciei,

'>.

��):}.fÜiiI7l b I"
"

d d

��!�
P �1.' .: �.� c.�.in.e

(, Confecção e conserya�ãõ de paitl'"
em todo o Estado

PARTICJPAÇÃO
Nagib Daux e S/a l'va. Laura Alves Ferrares!

partlc:lpam tl contrat) de casament.o de seus filhos

NAOJA MARIA e ARTUR HUMBERTO

Florianópolis, 26 de Dezembro de 1961

.
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dequado 4�esso do Latifúndio Estala ao Agricnlt
Na tc-de de 4 do corrente, no Polado de Despe- brando haver prometido cultivável Mil cento e 01- brio e a tranquilidade nos caso apenas o homem avido servidão rural, prom

chos, perante o Governador CelSo Ramos, tomuu pos- �ua concrettzação,..dl:!:rante tenta e dois estabeleclmen- campos", Todavia, tinha o A QUESTAO DOS PDS- pelo trabalho e fiel à pro- do, também, a dlstrib
'Se na presidência do Conselho Administrativo do lns- a campanha eleitoral, 'e tos compõem-se de áreas Estado que Intervir no la- SEmos dução que não cornpreen- das terras públicas <'
tituto de Reformo Agrório, o dr. Luiz Novdrro Stotz. que os tit�os chegaram superiores a 500 hectares tifimdio Improdutivo. poIs Referindo-se à Questão de, na época atual, a 'ter- desepropneções, objet
TomaTam posse, também, os demais conselheiros, dr. às mãos dos interessados cada um. Estes estabeleci- êese problema, nos Esta- do posseiro, disse o recém- ta abandonada. A voz do a rormeçãc t",n

RLI)' Ramos Soares e José Felipe Boabaid, estende em cem dias. Manifestou mentos representam 1% do dos, ampliavam os latlfún- empossado ti tu 1 a r do mais alta da própria sobre- unidades famUlares,

E�?���l:"�,!�:S�:i�f�;�����:��::���� :c:�:,f�� r�u:I!!�� �:�.:�t:::�Ei�P�:,�� :�y�:���:�:::;:�;;:��:� =:�'qu:��:::,�:�: é:�� �=���� a�;:,;:_�€:I�g� :::::'c:'c<��";:ã�oo
�reu, Chefe do Coso Civil, dr. Fúlvio luiz Vieira, Catarina ,traçada pelo es- TREZENTAS MIL FAMI- no agricultor de facíüdadea e desrespeita ao legítimo lhões dos tempos já supe- obem�:t��:::!a��ullChefe do GRP, dr.. Hamilton Hildebrcnd, diretor do tabelecimento recem-crla- LIAS: UM TERÇO E' PRO-' de :;,cesso às terras públi- dtretto de propriedade. E' redes. Defendê-lo, pois, se- rurais, e atenderia as

�f��·�eE����t�Ç�:meai�a�����i������ do Serviço PÚ- �;; p:;:n:::l�o�c�::��df�= E oo:t��:���:o apre- ._____ :�US:�l�lraju!ã_l:o:led;::� géncles do bem comu�
naüzando pu, reafirmar a xtmadamente 300,000 'a-

Aroldo (na terra) faz declaraço-es
mergtr." :�nt':"'�:::;mo ° ::'[1

��� ���egr��� do f;:a: ::fr':���ia� Q�:SP��t��:� �::a;/3ru:a;:�p�::::;ia ap�� OBJETIVOS cultivada."

cumprimentados pelo so- pois os Que se fixaram com sólc em Que pisa. Anual- O sr. Moldo Carvalho, sesperadamente por uma. N::::�:��::; er;�:�iàLQ�: Suas ultimas paI,
vernador: Celo Ramos, que ordem, desenvolvendo nos- mente, rormam-ee em

vez por outra, dá com' os ressurreição política, ainda foram de agradeci
no momento, realçou � sa agricultura, Jtlcreciam Santa Catarina 16.000 no- costados pela terra. E faz mais quandn se sabe Que, at,_ ',me'oo;m��çãqOU,ag;�;lap'o��: ao governador Celso.
rmpcrtêncte do inicio do o amparo dos poderes. vos cesets, dos Quais cêrca as mesmas declarações de no pleito de 1.960. êie foi I honroso co

funcionamento da autar- DR. LUIZ N. STOTZ: ADE- de 12.000 fazem parte' da sempre. A tecla preferida batido em seu prõprtc re- em Santa Catarina, visava- �:sé:e�: do Executiv
Quta em questão, relem- Q U A D A DISTRIBUIÇAO população rural, e, no mi- do pa�lamentar Canol- duto eleitoral. Dai, não te- 'determinar o a�ento da

tarinense para Que o

DAS TERRAS DO ES- nímc, de ;).000 a 10.000, di-'
nnense e a de que o Gover� rem causado espanto as produtividade, eUmlI�ar rní- mo aceitasse a .díreç

TADO retamente ligados à agri-
nodor Celso Romos esta afirmações disparatadas nlfímdlos anti_ec_onomlcos,. 'IRASC, onde, expr

.. O titular do IHASC, dr. cultura ou .pecuárta. A ��rs;:���on�se:�;::::2�� que rêa etém do tremendo mpedlr a ccãcessãc da pro-
tudo faria a fim de

O ES'TADO Luiz Navarro Stotz, na :�:ç!�o?e:�e�i��as��bít:tl, deputado .eatá "caçando". ::�ga:!e c���!� ��s����:�: prfedade imobll.iárla, c,: novo órgão cumprisse

•. SO:b�;U:pd::b��madi�:or:eer�a. não exigirá tanto investi- Eq!:S::oaof�:dO�mnoGcOoV�;�� desguarnecidos no próprio f��ru;��:UI�:lV:;�ess�o� � altas finalidades.

.... __ fJlAliWlCIlDUlIIOi)tSAIIIACAfllIIfA • .,._. em Santa Catarina, aür-
menta em dinheiro

..como, to da opinião pública, o do
partido.

.• __ •• _. __ .. _ ..
_

_ � __ ..._ mando que a terra, antes sobretudo, d.spon'btldede
sr. Herlberto Hulse, o sr.

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 5 de Janeiro de 1962 de tudo devia servir ao d� ��rras em, alta proposl- �

AroIdo Carvalho teve o seu.
homem,' sendo Inútil se çao. Quinhão de responsabllida
mantida Inerte. gspecífi- .Mn.ls adiante, o dr. Luiz de no fim de festa henuer

cou as atribuições do Ins- Navarro atora rr ar.nestou tino, pcís ocu
tltuto de Reforma Agrária a necessidade ,do' Estado ta politica.

A Leglão Brasileira de, ambulatônc de otnecoío- Estadual, citando, a certa dlspôr de legi�.açâo ade- Nas valas

.Ass1stêncla mantém, nesta gla, fristalado, por seu tur- altura, Que "oitenta por queda, a fim de evitar o

capital, um serviço de rei- no, na Maternidade c�r- cento da população cata- êxodo rural para os gran

dratação, instalado no Hos- mela Dutra. Esta asststên- rlnense tem vivência rural des centros. ou mesmo

pita! de Caridade e um cio. encontra-se em pleno ou suburbana. Dos 104.409 emigração para outras re-
. funcionamento e a relativo estabelecimentos rurais, re- gfôes, aspecto com que e justiça, devia caber ao

_______ tempo. censeacos em 1950, 97.095 Santa Catarina ainda náo sr. Aroldo Carvalho.
Dêste modo, salienta-se

ocupam áreas Inferiores a se vê a braços, uma vez li:: fácil perceber que o

a importância que repre- 100 hectares e englobam Que o minifúndio, tem, em deputado udenlsta luta de-

senta êste prestimoso e
um total de 47% da área parte, mantido "o ecunt- •.•__

���IC���:�o:U:!�iO d;��te� .....�!õ'�;.I"* f••'"...." t Tt Mi' • t
.
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A LBA E OS DOENTU POBRES

Jorn. Pedro
Paulo Machado

pobres. Assim, chamamos a

atenção dos senhores mé
dicos pedíarras e gtnecclo
gtstas, para' Que encamí

nhem, Quando necessário,
seus clientes reconhecida
mente sem recursos finan

ceiros. aos ôots acima men

cionados estabelecimentos
hospitalares da capital, que
serão prontamente atendi
dos Mio pagarão nada,
pott.anto o referido serviço
é gratuito e mantido pela
Legião Brasileira de Assis

tência.

Tomou posse ontem no

cargo de Presidente da As

soc1ação dos Cronistas Es

portivos de Santa ca-anna
o nosso colega de Redaçã.)
Jornalista Pe-l-o Pn'110 M:l·

chadC'.

Ao noticiarmo!> o acon

tecimento, levamos at. nos

IJO f011frade, que � mais

de 20 anos �d:ltotla nes�a
pàgl.na esportiva, .as �1"
vivas felicitações e os 'lO

tos de uma feliz e proveito
sa gestão.

---'�--'---------

HOMENAGEM A DESEMBARGADORES
Pelo Ministério Público do Estado serão hom�no-

dos no dia de hoje, às 12 horas, com uma pe1)�:a

� o 'se\reolizor no Veleiros do Ilho, os Exmos. Sr.s
'De�emborgodores Alves Pedr�so, Arno ,:oeschl,. Bell
sório Ramos do Costa, Ivo GUllhon e Adoo Bern.ordesí
os quais são, respectivamenre, ex-Preso �o Tribuno
de Justiça, atual Preso do Tribu�1 de Justiça, e�-Cor
regedor Geral do Justiço, atual vlce·tJres. do. Tnbunol
de Justiçó e atual Corregedor Geral da Justiça.

Não colhe, nestas alusões â entr7v�sta do s�.
/v:.ócio Goriboldi S. Thia?o, adiantar �slçoes ou atI

tudes, em função da hiporese de um acordo, no.Esta
do, entre o P.s.D. e o U.D.N.

.
.

Vinculados 00 primeiro desses partidos, que e

um partido organizado, sem donos, estaremos c�m os

decisões.®s seus órgãos competent,es, se eles, porven
tura, entendérem de reunir-se poro o exame desse as·

sunto, que sabidamente não está em pauto.
e que negamos, ao sr. S. Thiago, como temos o

êlireito de negor o todos .os I'ortidos �ue, no Estado, já ""

fizeram acordos éom Q U.D.N. é o direito que, em !i
� assiste 00 PSD. e à U.D.N. de também se en- .jl
�derem.� argumentos do sr. S. Thiago são especiosos.

�sível, provável mesmo, que UDN e PSD ca

tarinens.e!t: nunca se aproximem, jamais se unam.

Mos se se aproximarem e se unirem, a nenhum
dOs demais partidos, qUe j untos estiveram com o PSD
e co ma UON, caberá � direit� do primeiro pedra!

Em contrório o essa tése só haveró o pronuncia
mento dos. interessados, que querem vincular seus in

teresses aos do povo .

..cOI}'\O é .o coso dos que "esfriqrom" com o Go
vê'n-, porque não ganharam procuradoria!

CARROS USADOS

,

1) ,_, Governador Celso Ramos durante o posse, em Palácio do Conselho
Adm.inistrativo do IRASC. usa do palavra para dizer do significativo do 0\0
e que, assim, cumpri0 mais uma de suas promessas de candidato. No fla
grante, além do Chefe do Poder Executivo, vemos os Drs. Luiz Navarro
$totz. Rui Soares e José Felipe: Boabaid que compõem o Conselho Adminis
trativo, e o Dr. Emanuel 'Campos, sub chefe da Casa Civil. 2) - O Dr. Luiz
Nayarro Stotz, Presidente do Conselho Admin(strotivo do Instituto de Re
formo Agrário de Santo Catarina, quando, apás Q leitura. assina o têrmo de

f::�;.:�:ed:a�:s:e�iv�l:yernador Celso Ramal e pelo Dr. Emanuel Campo!,.
..

\",1

LOTERIA do EgTADO
DE SANTA CATARINA

WALI

EMBAIXIlIlOR EDMUNDO, P�NT I

DA LUZ
t com imensO satisfação que ':l0tici�,:"as �

transcurso de mais um aniversário natollclO d�
eminente conterrâneo embaixador Edmundo Pin

Perseguição con-
.

tra a U.D.N.
o matutíno "O Estado"

estampou, reportagem ilus
trada sôbre as obras do
Morro do Geraldo, determí-

luz.
Filho de tradicional família cctottnense.

dor de raros dotes de inteligência e cultura, o e

xodor Edmundo Pinto da luz g':.zo em nQ.SsO �
da admiração dos seus concidaêfãos pelo dedic

que sempre demonstrou o terra e o gente bar

verdeEntre os muitos homenagens que estoró.
bendo hoje juntamos os nossos, augurandO 00 II

s:ptorinense muitos felicidades pela passagem d

nadas pelo Governador
Celso Ramos. Máqvfnas c

operànos do DE"lt ali se

encontram, operando
ritmo- acelerado.

íã- foi

existe, é Invenção pes
sedísta e Que tudo não pas

sa de ato mesquinho d')

Governador Celso Ramos

JI'Ll'a desrooraUzar as a1-

ministrações udents�as, que
não sabiam da existêr..ci,l

daquele morro ..

onselho Estadual de Contribui
No próximo dia 8 do corre.nte, as 10 horas

instalado solenemente no Edifício .)Ias Secretall

Conselho de Contribuintes.
Estarão presentes, prestigi�nd_o com. os s�al

senças, o instalação do novo orgao recem-crlO

-aili_ ln.Ce'- Ia..... , DD. Governador do EII

Geroldo Weh::el. DO. Secretário de Estado dOI

cios da Fazenda.

CampaRha �o Natal DOS Lazaros e filhos �os laza
Foi coroado de pleno êxito, mais uma Componho do Natal dos L?

zaros e dos filhos dos lázaros, levado o efeito .todos �s o.nos pela Secretaria

de Educação e Cultura, que otingiu o elevado Importancla de Cr� .

1.237.�!:';x�to se deve 00 esfôrço e t.1 dedicação do magistéri.o e sobretu

do, 00 alto espírito de solidariedade humana dos alun�s �o: d,�ersos esta

belecimentos escolares de nosso Estado, pelo sua contr�bulçao sincero e _es
pontânea. A seguir apresentamos o quadro demonstrativo dos arrecodaçoes
dos ���ebOe��OgSo�i� Ednt���i� __.:.. Florianóp6lis . Cr$ 86.511,30

2,0 Delegacia de Ensino _ Blumenau .. .." Cr$ 289.45 J,70
3.0 Oelegaia de Ensino _ Joinville, .....· CrS 124.370,00
4.0 Dzlegacio de Ensino _ Criciuma . Cr$ 78.601,50
5.0 Delegacia de Ensino - Lojes ... CrS 143.092,00
6.0 Delegacia de Ensino _ Joaçabo .. CrS 87.971,00
7.0 Delegacia de Ensino - Chapecó .. Cr.S· 105.541,00
8.0 Delegacia de Ensino - Porto União. Cr$ 115.166,50
9.0 Delegacia de Ensino - Tubarão. Cr$ 72.734,00
10.0 D�legacia de Ensino - Rio do Sul. Cr$ 133.000,00

TOTAL DAS DELEGACIAS _"

JUROS

TOTAL GERAL

C,S 1.236.490,00
C,$ 1 ,095,50

C,. I. 237,534,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


