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Ilustre Domo do sociedade cotarinense, visitan
do os Centros de Recuperação de inválidos no Rio,
São Paulo e Curitiba, emocionado com o gigantesco
trabalho desenvolvido em prol do reabilitação daq,,\:!
les nossos irmãos, vitimas da poliomielite, teve a idé:a
de criar em Santa Catarina, a semelhança do que se
foz naqueles Estados, uma ossociação que prestasse
esstsrenefe, recuperondo as vítimas do insidiosa mo-
léstic.

.. .

Nome dessa Senhora - Ono.. Edith Gomo Ramos
A Sociedade - Associação Santa Catarina de

Reabilitação.
Ontem, com a presença do Governador Celso Rc

m�s e sua Diqno e�pôsa, D��. \ Edith Gomo Ramos
alem de altos cutoridodes CIVIS. e militares tornou-se
realidade o grande idéio com o inauguração da sédeda Associação Santo Catarina de Reabi"litaçõo.

OS CARTÓRIOS DEVERÃO FECHAR
AOS SÁBADOS

Toma vulto o movimento entre os serventuá- '

rios da Justiça e os advogados
Os serventuários da Jus-.» sanam a abrir às 8,31} da

tiça e os advogados C071t manhã _ ao invês das. 9
efercício no rôro da Capi- - e aos sábados não have-
tal estão se movimelttando ria emeasente.
para obter da Chefia do Temos notícia de que a
Poder Judiciário novo tio- prrtensão estâ sendo eu-
rcírio de trabalho. carada com simpatia pelas
A nínçarem: as pretensões autoridades competentes.

:::w:�rv��tu:���;rio: fl���� _ �
Novo arquiteto
calarinenseConcursos lite

rários da A. L
Em solenidade realizada

no Teatro Municipal, no

Rio de Janeiro, colou grau
em arquitetura, o nosso

conterrâneo major Luiz
Felipe da GaIllfl. d'Eça,•

atualmcntq, ,liqvi,{l<lp na
Diretoria Geral de Arma
meíto do EXército, no

Quartel General.

O major Luiz Fellp� que
é natural de La.les, formou-'
se pela Faculdade Nacional
de Arqutteture, da Univer
sidade do Brasil tendo st
do um dos mais' brilhantes
alunos �a sua turma.

Os trabalhos dos candi
datos aos premis de Poe
sre, Como. História e En
saio e bem assim o tneu
ttricto em ccmerttoraçao '00
1.0 centenarfc de Nasci-

. mento de Cruz e Souza,
deverão ser entregues 'até
30 de março do ano cor
rente.

.I\. Academia incluirá, nos

concursos IA": 1962, um pre
mio ao melhor trabatnc
sôbre folclóre.
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Apás suo brilhante oração Ono, Edith Gomo Ramos é
cumprimentada pelas senhoras presentes

-----------------------------�---------- ----

Instalação 'do Conselho Es
tadual de Contribuintes

Viriato Soares e José Elia�;
Suplentes dos conselheiros
da Fazenda: Dr. Luiz Han

rtque Batista; s'ranctsco
Ocuvêa e Dr. Helvidiô Ct.S- '

tro Veloso Filho: Supí.m
tes dos conselheiros dosArruda Ramos; aecretartc: contribuintes: Dr. s'rancis-Rubens Victor da SUV:l; co �vangeU&ta, Jaime Mell-

Representante da s'azen-ta: d M )

r». AntóniO. Romeu Mw'-
'" Ivo M.

, Salário Família BAuro DF DFSENVOIVlu'Uln DO�u:;';',� ::::: .....-:,,:. ,;:�ç<b���o� -_oÕO DE SANTACATÁRÍNAS AJ_à1"r:ir M. Teixeira PInto' :a�:�o�o���:�:i::sd�a �;,:: O Diário Oficia\. em sua ESTAI
�e:ns;!h��::����pre�er�t�: zenda 'Estadual. p'du;bÇ,ã"�0'ud'a41:t�gr:o�:n�:; > Assembléia Geral de ConstituiçãoK d d Meno L I O A criação de um oreao >-ar ec e ,u Z s-

de. tal Importância. :c�n n. 492, que altera o salaria- CONVOCA'A-Ocar Carvalho e. Dr. Alfre- lnalS uma vez, concrertear familia do pessoal da r're- .,.do Russi; Representaçocs a promessa do então can- feitura Municipal. Na formo do artigo 43 do Decreto-lei n.? 26�das Federações das Indus- didato Celso Ramos, em A Lei é a segultne: de 26.9.40, são convidados os Srs. Subscritores Itrias Comerciais e As-o- sua campanha eleitoral. l.EI N. 492 capital dêste Banco paro, reunidos em cssembléereções Rurais: Dr. Heitor \ Altera .:oI.lário de familia. geral que se realizará no dia 15 de janeiro correnrdo Livramento Steíner, D�. ---- --.-----
O POVú de Plcrianópulis. ÔS 10 horas, no 11.0 andor do Edifício das Diretor:

(Cont. na ultima página) ó Rua Tenente Silveira, esquino da Ruo Deodor
nesta Capital, deliberarem sôbre os seguintes assu

Será instalado, dia 8 do
corrente, no primeiro an

dar do Edificio das Secre

tarias, o Conselho Estadual
de Contribuintes, criado

pela lei n. 2.825 de 29-8-61.

O CEC, ôrgà" subordina
do à. Secretaria da Fazen-

da, tem por finalidade jul
gar os recursos, votuntá ,

rios e de oficio, apresenta
<lo��� �-kIa_
em primeira ínstãncta. e

esclarecer, mediante prov-i
cação, os textos legais per
tinentes aos assuntos ns
cais'.

seu trabalho, fogo apos a

sessão de instalação.
·A composição do CO'.1se

lho se réz da 'seguinte -nn

nelrn:

Associação Santa Catarina de Reabilitação � Séde
PRESENTES O GOVERNADOR DO ESTADO - DNA. EDIlH GAMA RAMOS E ALTAS AUTORIDADES - RECUPERAÇÃ 00 S

A SOLENIDADE rina. Edlth oema Ramos, das finalidades da Asso-

Abrindo a solenidade, cm rápido improviso disse �i;e�t�t:v�'. :Sf:��Ont��e ���
sentid�e"'pr?PiCiar a San

�:ftt��:���: �r�en:��Ug:�
rado.

A�radeceu, ainda, a Pri

meira Dama. a presença
de todos que prestigiavam
a solenidade e, 11-0 finaH

éàr, rogou à. Deus aben

çoasse a novel Associação e

a seus benfeitores.
Falou, em seguida, o Se

cretário da Associação. Pro

fessor Florlsváldo Dinlz

que fez um relato d·os tra

balhos desenvolvidos pela
Primeira Dama do Estado.

Dna. Edith Gama Ramos c

demais membros da Asso

ciação no sentido de se ver

hoje Inaugurado o Centro

de Reabilitação.
(Continua na 7.n página)

Presidente: Henrique cJp

Tendo em suas depen
dências Biblioteca, Secre
taria e Plenário, esta o

COllilelho Estadual de Con
tribuintes apto a Iníctar

Memorial das Empresas
de· Transporte Coletivo
EMPRf:SA RIBEIRONENSE. EMPReSA CANASVIEI- ra do Arírtú, Santo Amaro, çueçabe e Caldas da Impera-RAS. EMPR:BSA FLORIANóPOLIS S.A., TRANSPORTES t ríz num total de 47 linhas contratuais, vêm' a públicoCOLETIVOS SAO JOSÉ LTOA., AUTO VIAÇAO IMPERA- prestar ao povo de Florianôpolls e Municioios vizinhos e1RIZ LTDA., concessionárias das linhas Bom Abrigo, ca- ás autoridades constuutdes, 0.8 seguintes esclarecimentos:pela, Ribeirão, Pántano do Sul, Costeira do Ribeirão, Ca- 1.° - As empresas signatárias são concessíonértas denesvtetra, Cachoeira, rng.eses, Ponta das Canas, vargem serviços de transport.es coletivos municipais e IntermuníPequena, Ratones, mo Vermelho, Canto, Agronómica, Sa- ctpats, mantendo com o Município de Florianópolis e oco d�s Limões, Costeira. Aeroporto, Saco Grand�, Sam- Estado de Santa Catarina contratos regidos pelo Códigobaquí, Itacorobl. Mauro Ramos, Almh'an"te Lamego, Ctr-

. Municipal de Florianópolis e pela Lei Estadual nv 802 decutar A e B, Escola, Caooeiras, Campinas, Balneário, Bair- 1952.
ro de Fatima, Morro do Geraldo, Barreiros, Blguaçú, Três

.

2.° - As vezes referidos contrat.os são tidos pelo PoRiachos, Tijuquinha, Ganchos, Pantanal, Côrrego Grande, der Público, como bons, firmes e valiosos. Sempre, porém,Trindade, Pel1itenciaria. São José, Palhoça,. Guarda, Bar- quando hã obrigações a serem exigidas das concessioná
rias. Outras vezes, citados contratos, são considerados nu
los, inexistentes ou inconstitucionais, principalmente nas
ocasiões em que as concessionarias têm direitos a exigir.

3.° - A Constituição Federal. em seu art. 151, o Códi
go Municipal, no art. 1838, bem como os contratos de
concessões, em cláusulas expressas, garantem às conces-
sionarias; \

a) justa remuneração do capital Investido, para o Que
se fara. quando necessário, e por inicIativa de quaiQuer
das partes. a revllião tarifária;

b) as tarifas serão fixadas, levando-se em conta:
I - As despesas de operações e custeio, seguros, im

postos e taxas de '4ualquer natureza, excluldas as taxas de.
benefícios e o ImpôSto sôbre a renda;

II - as reservas para depreciação;
III - as reservas para reversão;
IV - as despesas de renovação do material· rodante,

a fim de ser assegurada a eficiência e regularidade Que os
serviços de utilidade pública exigem.

O cálculo das tarifas nas revlsõcs'periódicas, será sub_
metido a exame por técnico especializado no assunto ou
pelo órgão competente do Estado.

4.d _ Acontece, porém, que as revisões tarifarias são
• feitas pelo Poder Público, apenas e tão somente, 'quando
há um reajustamento salarial ou quando o preço do com
bustivel é majorado. Sempre, porém, após pedidas cons
tantes dos concesslonarlos, sem que seus apêlos e demons
trativos sejam aceitos.

Os aumentos concedidos, porém, e'm vários anos CO:l_
secutivos, têm levado em consideração, não as necessida
des reais das concesslonâri"âs, jamais é considerada a.
justa remuneração do capital investido, mas ·sempre a si
tuação difícil da popUlação que, todos sabem e conhecem,
não suporta mais a eievação do custo de vida. Dai os nu
mentos tarifâ.rlos Irrlsôrios que !)Dr contingenélas várias
Obrigam as Empresas a operar deflcitàriamente. Nunc!\,
porém, os aumentos tarifários são calculados DOr técnico
especializado, jamais os dados contábeis das emprêsas
são levados em consideração, sob a alegação de serem
fictícios.

���"1;:!��::�!" r.,�
(:"1;l'l�NI''1W

(Continua �na 3� pagina)

Noia da Casa Civil
De ordem do Governa

dor do Estado torno pú
blico qi,e S. zxcra. houve

por bem considerar ponto
facultativo o dia 6 de ja
neiro por ser consagrado
aos santos Reis.

Paláctc do Governo, em

FpoHs., 5 de janeiro de
1962.

Dr. Nelson Abreu - Chefe
da Casa Civil.

rada Onten
MALES ADVINDOS DA POLIOMIELITE

Nossos flagrantes fixam aspectos das solenidades na séde da

Associacâo Santa Catarina de Reabilitação. No primeiro, vemos
ó Dr. Hilton Baptista, Presidente da ABBR quando proferia
seu discurso. Em seguida, um grupo de senhoras que compa-

recei-am a inauguração.
.--------- ------------

tos:

"0 ESTADO"
o) constituição do sociedade;
b) discussão e votação dos profetas de estotut
c) etetçôo de membros. do Diretoria, do Conselh

Fiscal e do Conselho de Administração, s

plentes previstos nos estatutos, bem co

fixação ,,'e suas remunerações e outros vc

tagens;
d) outros assuntos de interésse social.
Florianópolis (Sel, 5 de icnetro de. 1962.

Pelo Comrssõo Fundadora do Banco crê"""�olv
mento do. Estado de Santa Catarina S.A.,.

GERALDO WETZEL,
Presidente

Por imposição da efemé
ride, hoje, dia santificado,
e, obedecendo às tradições
relígíosas que nos norteiam,
não daremos expediente
em nossas Redação e Ofi
cina, motivo porque não
circularemos amanhã, vol
tando a fazê-lo, tcrcn-rct
HI., dtn 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f MenIna ELIZABETH TE.
. TEREZA BACK .

Folgamos em registrar
na efeméride QIlC hoje de
cerre. do 55' aninho de vi.
da da I!;alante mell,iha EU
zabeth. eacamo do lar de
seus progenitOl'cs sr. AI

�rto Büek e sua exma. ('»_

posa d. Zailda Machado
litack. elementos '<"'_ja_
� conbecrdos p.m os

nO&i<)Jl meros
SIU. NANCY ROSA

FoJgaa:aos ('}-Il consran..nr
no fta de hoje o d(>cllr,o
de IDIIrls 1IIIl aniversario
nataliclo da esma. sra.
Nallt'Y vaa ROf;tl., _ui dig
na. CS)lÓSa do UOS8O llarti
rular amigo sr. Artur ftos.'l.
Filho. PC�088 grandem-"n�
te refncícnadas cm os nos
SOB meios sociais.
No &ll8ê:Io de tão grande

�cO:�=�('.fellcitamo-

:'-1\'lheres no Serviço Público
!P!.QOO mulheres trabalham no aervte»
Púbüco da República Federal da mema

ana. 1\ percentagem dllS mulheres no

total dos funcionários dos correios é de

23.2'lC enquanto nas Estradas de Ferre

apenas 3.2r� dos funciomi.rios não lUU

uieres. De todas as mulheres nos dtvor,

sos setores do servrcc Público 55.4% !>ã,)

empregadas. 23<"'; operárias e 21.6% Iun

cioeértes.

Com as contas rtzoeoea
menteerndIa.
, Mas.. como êles não se
dão por, ul'harto, serão ca

pazes de afirmar nue Isto
também éf,ersegull!ào do
Governador Celso Ramos ...

A disputa dos
HBossa"

cOll{'(:<siio de dístríbuicão.
Despesas militares dos paises do Mercao,l

Comum Europeu
•

IA. Franc;a gastou em Hl60 5,6<"'� do valor

do seu produto social bruto, em despesas
muteeres. Na mesma época a República
'lI'edel'al da Alemanha empregou 3,9'": a

Bé"lca 3% e a ltália 2.8<;;' do seu produ
to scetat bruto.

o que se estará passando
pelos bastidores da U!)N':I
Os grupinhos entre-Jhoc('I!'.
se na disputa dc SCl!'! tn,
terésaes e apenee, de mon

do. enquanto O.� ventes
udeníarns.• de f01"a, rtcnm
s-m compreender a l'l�a
'co.� -ooseenova-. -bosso
velha" e outros rótulos
Enquanto eles conunuam

discutindo o .�PXf) dos nn

ias. o Govêrno Cel...o Rumos
vai se nf írmnn-ín perru;c
o PIJVO de Santa Catar!:··1.

Em 10 habitantes um carro

FlI,"L 1. \ de julho de I !)61 eram regtstrados
na i,epúbJ!(oa Federal da Alemanha. se"\
B('rlilll\ 8.395.000 ('alTOS motorisados e

368.001' e-oceues.
-

1q() mesmo dia rcram contados 2.075.000
!�lmbl·('t:lS di- tOdos os troes. O torar <j'�
veicutos motorisados é portanto qU�H";
lfI.7 mithôes. Para cada mil uauttnnres
r-xtstom 96...autOlnóveis de passeio. Q,!;?r
(H r-r: (ln QU3se 10 habitantes um carro
ele pn:..sr-to. Na In'Slat"('"l'ra sôo V I':::l
Jõ· -,ln(':I 7 habttnntes \)O!' run'o del}nS�I':::-.

V,,)'Jr do produto Social b;110 de passe 'J
O Scrvl(;o de zsta ttsttca da nepcbnce
Fi ocrat PUblicou os resuündos de suas
j)estpuisas quando ao miar do prortt-tc
ser-ta! bruto em 1960. que era de :!"�.6
bilhões de marcos .crs 17.425,8 bilhões I.
catcutado na ba�e de preços de 1960. e

de 234,5 bilhões de II1m'cos 114.773.5 bi
lhÕl's de cl'uzeiros), calculado na base
dos IJr('ços de'1954. Compa,mdo com 1959
c UIUllento foi de 11,8'.;. comparado com
1954 de 8,3<",.
O aumento de produtividade por pess(.,a
empn;gad� era de

..

6�2<,1 ,,,Com isto � il_I!l-:
duUvidacle eCOllollllcã to1.:11 HllllJe!l.l..:ltl

Um aumento de produção de 85"';
Em der. anos. isto é de 1U50 a 1980 a pro
ducão das índustrfas manufatureiras da

Europa Ocldentnl - com exceção da. Es
punila _ aumentou de 85% em média.
O aumento maior roi na República Fe
deral da Alemanha CO])l 163%,. em segun
do lugar 1'1 ltãlia com 136";' Na Austrla
!Ii,7'";. na França. 88,9<"� na Holanda
8l.8'7..
O raeaor aumento se v�rificou na surca
r-cm 35.1<"", Multo abaixo da media de
85"; situam-se a Inglaterra com 46.8% a

Dinamarca com 42<� e a Nqruega com

fJS,2';; .

De 1\)1)9 a 1960 houve uma modlficaq3.o
no aumento da produção. Pois foi a IM.··
lia, que alcnnçou a major cota de aumeD.�

t� com 15,7'';, seguida pela Bélglt!a com

14.8%· e a Holanda com 14,3'}.. O aumen.

_ de produol\o nfl. Alemanha nêstl' m�
mo peruodo era upen�s dl' 12,7'�.

PAlSEIOl "pr
F�igidez. insuficiência

cvarteea. ooesteede ou ma;

greza excessiva, perturba
�ões da Idade edUca. c 101-

.:'1.8 de:!ciências de Or'IlTlll

rl:tudular na mulher.

PANSIIOl "M"
T Ô II i c o neurOinusrular

'lIIe "ejuv�nf'�ce dando 'J'ÓI'
""tI. Vlrn'h1:1I:t(" ""rtl11hrtl!< T

Vlg:or.

. ..

I Mago do

o nRANDF: DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTALECi:

A Vi'IH!::t 1'1l1 tnrtns as r'nrmactaa f': nl"Og.'\r!:I,� dn. nl":lsll

OS97ALDO M.'.O
PL0RIANOPOLIS EM' FASE DE CRESCIMENTO Faz
alguns anos one eu não vinha a minha terra _ dizia-me
ontem um velho amigo,
E acrescentava: Realmente nossa Capital tem crescmo
bastante,

S!!, cegos não vêm, ou então, por espírito de contradição,
nac queiram ver.
Realmente.
Para nós outros que vivemos aqui e Que vamos ncompa
nhando esse rápido desenvolvimento, não percebemos o
fato con�o um parnão dá multa atenção ao 'crcsctruemo
de um Iüho ou atê mesmo a árvore Que plantou.
Para os Que conheceram Florianópolis e hoje a olham
com admíraçáo, esse crescimento não escapará.
Verdade e que allld'a está. faltando multa coisa princi-
palmente o que esta afeto á Prefeitura

. ,

Agora. porém, com essn ajud3. do Govêrnc do Estado. pai'
ordem do nosso Governador sr. Oelso Ramos. tudo tende
a melhorar. As obras que estão sendo realizadas como a.

captação das águas pluviais dos morros e oue vão \('1' ao
rio da. Avenida Hercílio Luz, o calçamento da Av. Mauro

, RamOS em toda sua extensão, outras já realizadas (Mi-
•
i-amar e caes anexo), etc, Isso já não constitue protuc.nn.
De todas as obras. algumas em fase de ueabnmcntn co.

mo a instalação de luz na Pra�a 15 e JardIm Oüvctm
Belo, que pronta coneuturra uma verdadeira mamvunn
com sua luz de mercúrio, o que de mais moderno existe a
lnaugurar�s(! já no fim dêste mês, são provas do m-ande
crescimento da cIdade. A contrlbui�ão dirHn. ('fir3z dr.
Iniciativas partIculares está. entretanto faltando, cmbor: ...
os g-randes prédios que possulmos. FalLa lllnlR. Mli!tr.
�ode SCl' (eito aln!,ã nêste particular. E' qUf!.'>Lão de amO!'
a nossa Ca!)ltal. Falta de co�m e boa vontndr. romo li

remodelação e re!)aros nas calÇadas.
Por isso é que ainda estamos por aqui. nesta eamplUIlba
de aDOS a fio, crltlcaado ou estimulando e aplaudllldD.
'. ..1"f'mm; s'> ln. ne.�f(> pô.�to de mi!":!, ·om " tll:u;lQS,
coracão pronto para set'vlr •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7.° - Diante da .scrucêc dada pelo Poder Público M' d
.

6 d C ! te I
•

concedendo um nemmlo ta rtrárto de 25", inca,,, p,,� aIs OIS rupos e Omi)i .. "mer.-
atender os aumentos supervenientes a maio de lDôO,

•

_L:'\ls como Os decoI'rentes da Instl u�ão NOs. 20 .. c 208, da canos (Aguira-o para Berlim
.�UMOC, O\I.e elCVC\1 o cuslo de vida em mais de 30'"�;

.JU

c�mo �s onundos do alimento salarial de 40"; que �o- WASHINGTON '- 3 - o))icti"o (le deslocar ràpi-

bt�eartegou, em j�ual percentngem, 10clo _, ('u"l"o de Vida: AP _ Os Estados Unidos damente fôn;as militat"i'�

�������i���i�:����b���:��r��io, ��;;���;i� �C��I�:i������� ��V�:�b��caj�:o;�f�:t:: ,�oae,',�"d.. ,�qb�,�d�";'U� ,;a;o;!e:�l:���
S?l1S empregad?s que exlo;cm aumento de 60";, r,Cs&m

pur:t a Alemanha Ociden� " "

sobre. as e:n!l:esas: diante da Impossibilidade de rrno� tal, em meados dêste me.�. vern uns 4.000 soldadOS do

v.ar o materl�l rpclante que seltornn Obsoleto e deflcita� segundo revelnrnm font�s exército além de um grnn- A reff;'ridQ Assembléia Geral Extra':)rd;nória o:;e-ó

l?O, as emp:resa'i signatárias resolveram, por unânimi.. informadas. 'E;ta será o. de número .de aviôes L:C lf:-vod ..... o 1i!f�ito. à Ruo 15 de Novembro n. 148 n')

�;;nc�f�����za\�aC��!����:�ii:��ci�l'v��sp��etl�an;���;;,�: p"lmeira opern('D'l de tran.,> transporte e de out·os ti- Estre�i�dicato dos Trabalhadores em Em"esos C'.,-
afim d{' �ue CSl€'. l'om o!> melo� de que dispó{'. POSSél. !n,,-

pOIte. po!:. viu aérea. para pOSo da fÕJ'cn nérc·u. bem .

'�,

Jho� meditaI' e ar'hfLl' umu SOlllCão que se coadune cr,!":.
\lltrnmar. de um comando amo súas re)'pe(·tivH'> lri- merciai.:; ,':? Minérios e Combustiveis Minerais J,

os mleresscs coletivos. de ataque. uma nO\'R -üri- pul:l.cõc'\. s('�undo 1'('\,el.:1.- Sento Catarina

.

8.0 _ A." autoridades mil!tares, à Prefeitura e '.-J gndn de fogo (ia exercito e ram os infonnantes. Jayme Bessa da Veiga

Bà�n'ê�ó�Hãéionãl"doParaná e si;� (atarina S.

lCon,�!11I!:?ria as more
sem�;'� ���:;!�'â�U'�� ll.�el as emnrêsas concesstonértas, �;d�I��v;Ú�������e:;x����tcsa q�P�����o à ���t��,�����l'��
df'SIX'sa� de opera õe: �I � na l'eI_1ovaç�o da frota .e nas AO ccmrárío, as concessíonértas, com nntecedencta

i!l(lJ"lll'n�;l\('1 r('tl�)) /-:., custeio, ficam sem a_necessar1b, e Stl�I('.I('nte. comunicam que parallzarão os servíccs na

co eW'R7. c re ulal' l:l(!,l� para, a manutenção de S,f'�I"- prjxlmn segunda-feira, dia 8, à. zero hora. TOdo; os ve�-
6.0 _ Sab�m'os Ce t,lunsPOiM; d� passageiros. cures automotores serão concentrados na Praça Get úlio

povo nào Jl o
'. I)OHIIIC é pubhco e uotorto. que o Vargas. onde, mediante requisição, poderão S('I' reurno.e

nréee c'once�slc S�ll�on.n� n�>V(lS en.rar�os: �as uma em-
i
pejas autoridades coosütutdas, afim de serem postos :1

da e . I I' o.nar a � o .e uma ll�stitm�ao de asststén- servtcc do população.
mvesr Pl�'lVl)� ��ci!l. sO("I�.I, e uma nnua conaututoa que Esclarecem, entretanto, que Os ônus de tais sorvir-o s

nC'!3{';O'd",IL,1 .�O!ll o 1110 de' tucro, de obter justa rernu- não poderão ser suportaoos pelas eoncesslonál'ias 4,1(,

r-o
esse, ,lpl.tnL . prerercm encerrar. asstm. suas atividades, saindo (' .

üctts
r �Ile eleve.ln.o os conceesíonartcs suportar os de- abismo com dignidade e honra; afim de que mata tnr

de Úb�r<;flmentár!Os por.C'Sllll·!tO de altr-uísmo, nor ato de, talvez rtenwo em dois ou tres meses. uno se vcn-m

J? d
r�ld:tdC' a que 111\0 podem atender? Põ!' que o touumente del-;pl'Ovld:JS de motos para manterem 1l',1

r)�\,�r l�ublko Munkipnl.o.u o Estado, em' beneficio do servicc rugulnr e rIl�iente de transportes. encerrando

oov
. nao flll�n('la o. prejursn das emprêsas, para que o os como o rce II. cércure Empresa Trflnscontinentnl. que

�ú ? tenha tlansp�lle mais barato'! Por. que o Pode: servia ao IHlb-(!I�t\'lto do .sssreno.

fu�e���'ali�:1��0all��:�t�a ouste����st��. r��J��ta�'1ec��tec�� PC('i�����I!��ê��� �:���el�Ú�I�o��b�'ad:l�l��'1 p�:ov�;,cC:�
:,ecen,temenle c�m a Prefeitura Munící-iat que elevou " dores e. fi ccmtssão Mnnleipal jmra Assuntos elo Exocu

Imposto de lndustl'�a e !,roflssôes de 50 ri 100�(. para Uva.
atender � seu Iunclcnallsmoe Plorlanôpolís. 5 de janeiro de 1962.

O própr-io Es�aClo, para poder executar um progrnma FRANCELINO CORDEIRO
de metas de governo IPLAMEGl, não foi obrigado a Jlúla .!o.MPR:f;SA RIBEIRONENSE
criar ,uma lei que uerrntte uma an-ecadacão fabulosa ODORICO DURIEUX
cu.bera tenha por 11m resolver problemas que atingem pela EMPRE:SA CANASVIEIRA

f.'1i;,st:��? como construção de escolas, rodovias. Hcspl-
pela Eh'IPR��D�L��i:N�POLIS S.A.

.

Nesta �ora � Poder Público pensa no povo, em que 'IVlLSON MEDEIROS

tcrm�s? Não sera no.s mesmos têrmoa em que oensam as por TRANSP. COLET. SAO JOSÉ LTDA.

en.prcsas c?llce':>sionarifts. isto é. dar melhor e- r.1Dis efi- ELOY LO,sSO

�:.���e servrco ii. população, sem o perigo de aucmnbt- por AUTO VLo\Çl��_���.��A. _ "'

•••
Falecimento
SRA. MARtA DAS NEVES CARPES
Repe;cutiu dolorosamente nesta capital à infous- B. �IRES - 3 - AP _

to noticie do falecim::mto dia ( do exrnc. sro. dna.
.

A merttr desta semana se

Mario dos Neves Carpes, j-nui digno espõso do sr. Se- tão reduzidas de 2ã a 10

bcsttõc Carpes. "", .. "f'ntro M barrerres a'-
A :,xtinto, mercê dos SUQs

..quolidades de coróter randegárías entre ,os pai
e co roçco gozdva em os nossos meios dos mais sólidos "'L" urcmcros da associe-

amizades, motivo porque o seu desenlace consternou cão Lnttno-érnertcnnn e

profundamente. Livre oomérto JALALCI
O sepultamento de seus restos mortais verificou 'rente-se de parte de uru

se ontem, com grande ocompanhomento.
05 de O Es-r:AD�� pesarosos, enviem à família

enlutado. seus mors s.oceros pêsames. .

Sindicato dos Trabalhadores em [m;
�rêm Comerciais de MJnérios e (em
bustíveis Minerais de Sanla Calar;ni

EDITAL DE CONVOCAÇlO
Assemblé'a Geral btraordinárie

participam aos r-crentes
Ó cosoment- de seus fil
ocorrido em 31 de dezen

THEREZINHA
PARTICIPA

... PalMarf:S, 102
Joíovtlle

Pelo ore-ente edital, fjcam convocados todos, cs.
senhores cssociodos em pleno gôzo de seus dtre.to

sindicais, poro se reunirem em Assemblê;a G" ..C'I F:-:

trC"(lr-dinória o ser realiú)do no próximo dia 10 d� jo
ro"ir� de 1962 as 18 (dezoito) horas em 1.0 conv�ca

côo e em segundÇl e último convocação às 18.30 (De
zoito e trinta) -horas, conforme exposiçõo estat'lttíria,
parC! <;er trotC!do do seguinte Qrd�m do Dia:

Di$c'uss.õe.e déliberaçôc do p:-"-p0sta patronal
de 40%, poro efelfo do ocôrdo sC'llor:ol (1 �er

firmftdn, com ebti.vidade en:t 1:? de janeiro
de 1962'.

.

DC lOS
P"'rdf:\,j-se duranfe o� festo� N tolir � lO

de Ç' \ • pertencente 00 dr. Milion
Cunho, pede-se' o pessoa que o !ncontrou >nH

ne-ssa Redoçõ:l; qUe seró gl'Otificacla

VENDE-H
Terren,.., com. ar.HO:--: lodaIT'ent �

(lLlodradr<; crm caso de looJuI")ria, <'"]\

, v,..,res frutíferrs, rasto.
Trjndode, defrC'nte à ci Uni .��

horório COIT'zrcicl à ruo Trojono n�

CartCl Pa.tE>nte n.o 2.676 de 7.7-1952'

MATRIZ lO N D R I N A - Estodo do Poro",=,

Operoçõ-es iniciados e'fTl 27·9-1952

----------
-

CAPIT.\L C-c: 2"1.rO"l.()honO
''''MIENTO DE CAPITAL CrS 40,000.000,00
RESERVAS . C S 52 r8\l.j�O,OI)

Endcrêc;o Telegráfico "NOSSOBANCO"

Bak>nço loÕ'vontarlo em 30 de Dezembro de 19t52_ cnm,'re('ndendo os operações do Motriz e· dos seauir1tes de"artomenh-s Brasília no Distrit..:.o Ft-

clerol. Allb Porç..,il, Arapongas, A:::.lolga, Belu V,Sto do Poraizõ;-t3olll "SlTCeSSQ.:..:'COITl\) Jondoio J.:. S,!I t-.L::--i,lo Esperrtn'-�, P(1re>n;9uà c( Paronovol no estod0"

do Paraná, Blumenau Florirmóroo')!is, lbiromCi. Joo çabo :t J{)invillc no btado de Santo Catarina � 50:: Poulo no Estod') de Sêh P'lu10

ATIVO PASSIVO

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

-------�--------------

F - NÃO EXIC1IVEL/A _ DISPONIVEl - CAIXA

108445.260 BO
190.787.521,20
156550.833,90

lB4.731,50 455.974341 '0

Em maedo corrente

lm depósito no Banco d·) !:.Irasil

Em deoósito à ardem do SUMOC
Em outro,> e<;réci�<;

B _ REALlZAVEL

Letras do Tesouro Nacional, in

clusive as depositadas no 8nn-::a
ddl Brasil à ordem Ido SUMOC

Empréstimos em Contos Correntes.

Empréstimos Hipotecórios
TítLdos Descontados
Agi:ncias no País

Corre�pandentes no Pois

Capital o Realizar
Banco do Brasil - D2pósit::. Espe
c.ial - Aumento de Capital
Outros Créditos

3600 ÔOO,OO
153.409.051,80
2.450.000,00

1.357.795.577.00
863.929.635,30

�.405.470, 10
6.962.700,00

33037.300,00
-

35.395.020,60 2.458.984.754,80
I

45.436.003,10Imóveis
Títulos e Valores jy" • .)biliÓrias

Obrigações Federais
Em depósito no Banco do Brasil Ó

ordem do SUMOC
Em carteiro

Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures
Oul'ros Valores

---<>--

675.500,00
10.712.000,00
1.395.993,20 14.435183,50 2.518.855.941,40

1.651.690,30

c - IMOBILIZADO

Edifícios de Uso do Banco'
Móveis e Utensílios
Moterial de Expediente
Instalações

/
34.394.421,60
31.957.983,10
3.002.374,50
1.460.777,40 70.81 �,556,6:,)

O _ RESULTADOS PENDENTES

Juros e D:?scontos
Impóstos . ..... . .. ,.,

Despesas Gerais e outras contas

-o-'
---<>--

E _ CONTAS DE COMPENSAÇÁO

Valores em .Garantia
Valores em Custódio , .. ,.. ,

Títulos o Receber de CIAlheio
Outrnc:; Contos

579.681.479,10
1.537.068,00

204.986.098,90
35.972.136,4() 822',J7G.782,4<)

6. O I

I C"l l[ I "�D(.'7('nlbro de 1961

Horócio Sobjn� CoimblO
Dire!, '}uf>ftint n•.

o)

3509480

Cnpital
Aumento c!� Capital
Flrndas de Reservo Lego!
Fundo de Previsõo
FUI,do de Amortização d::. ,l-..tiv·)

Fixo
Outros Reservas

70000000,00
40 COO 000.00 60.000.000,00

4.991.327,50
22.000.000,00

5.897052,50
20.000.000,00 112.888.380,( J

G - EXIGIVEL

Depósito à visto e o curto prazo
De Poderes Públicos
'e:? Autarquias ..

De Contas' Correntes Sem Lim!te

De Contos Correntes popuk;rcs
De Con1as correntes sem Ju�o:;
De Contos Corrent-2s de A'Iiso

Outros Depó5itos

325.895,07670
---<>--

791.629.861,</0
379.1 B 1.866.90
12.448.307,00
3.865.392,90
,72.864.10 1 513.593.369,00

o Praz.o:

De Poderes Públicos
De AutarqJias

de Djye.SAjls:

A Prazo Fixo
De Aviso Prévio

/

60.847.452,40
120.043,80 60.967.496,20

OUTRAS RESPONSABILIDADES
1.574.560865,20

Títulos Redescontados . .

Títulos Redescontados Café
---<>--

450J76.720,00
-o-

631.612.404,50
13.064.221,90

975.000,00

23.893.886,00
3.179.564,60 1323101.797,00 2.897 66�Ui

Agências no País
Correspondentes no Poí�
Letras o Pclgar
Ordens de Pagamento e outrcs •

créditos
Dividendos o Pagar

H _ RESULTADOS PENDENTES

Contos de Resultados

I - CONTAS DE COMPE"sAÇAO

Depo�itanres de vJlores em GC'l'
rantia 2 em Cu�ódia
Depositantes d, Títulos em C('

bronça no PaíS
Outros ContoS

581.218.547,10

204.986.098,90
35.i72.136,40 822.176.78:

o} Ánnil)al SiQueir,- Cohrol
Di' or GNt'ntf'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JANEIRO

Orquestra de l tsvon Wais-

URSOS INTENSIVOS DE INGLtS
, (io Instituto Brasil.Estados Unidos

q o ( certos as matriculas poro os

I 'nsi\.J9 d. Inglês", com inicio dia 8 do

A::. aula ler") o duração de dois meses,

tro (111105 ' m lois.
I" oes moi .íetclhodcs no séde do ISEU,

10, to ndar

T A N T E
O Preparatório Continente"

I

<;lJRSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
-- Baseado nos mais mordenos processos pede

tIivIr s ,

- Equipado com máquinas novas.

�;;'I�e':'�R FERREIR.A DA SILVA
..,ORÁRIOS, DIURNOS E NOTURN()�

Ilti/O{� ;:���::r�:8,� ��aà:;�r.Fulyio Aducci,

ISTREl"ro Florianópolis

mesma

WASHINGTON, 4 ..AP)
_ Informações prettmrna-.
res indicam que o minis

tro de Relações Exteriores
soviético Andrel Gromyko
não apresentou nenhuma

modificação na posição so

viética com referência ao

p!'obelma de Berlim, na

conferência que manteve

ontem com o t-mbaixador
dos E. Unidos, Llewellyn

Thompson. Fontes bem ln

'f0tmadas adiantaram, t'J

davla, qué não se esperava

que houvesse nenhuma

moctücacãc súbita na po

sição soviética com respeito
ao problema. Espera-se

que Thompson receba ins

truções para entrev1star-se

novamente com Gromyko,
num. eerõrço para encon

trar uma solução para o

explosivo problema.

.J1I

Prefeitura Municl"1 a, Iorianópolis
LEI t+.o. 502

Orça a Receita e fiXa a

Despesa do MuniCÍpio de

Florianópolis para o ezer

cício de 1962.

Art. LO - A jtecetta Ge

rai do Município de Floria

nópollS, para o exercício de

1962, conforme aoexc I, e

orçada em cento e quaren

ta e seis milhões e setenta
mil cruzerrna ters

116.070.000,OOl a qtial será
arrecadada de corAc.�mjdh_
de com a Iegistaçáo em vi

gor, obedecida a crasstrtca

ç-iio constante de; seguintes
títulos:
I _ RECEIT i\ ORDIij'A'
RIA

a _ Receita tributária:

Impostos cr$ 80.120.000,00
Taxas crs 12.000.000,00
cr$ 92.120.000,00
bl - Receita patrímo

nial crs 1.550.000,00
c) - Receitas' diversas

crs 30.200.000,GO
dI - Receitil. extraordj ,

------�- ------ -

CASA - VENDE·SE
VENDE-SE uma coso, sttpodo no Avenida !-lia

Bronco, n. 60, 9 cinquenta metros do Assembléia
Legislativo. Otimo ponto. Avenida ampla e cotccdo.
A cosa tem onze peças: duas solos - quatro quer
tos - solo de jontor - copo - cozinho - .bc
nheira e vorcndôo. Terreno com 330 metros qccdro
dos. Preço: CrS 2.000.000,00. Metade ó visto e o

'outra financiado. Tro-or com o Sr. Antônio Medei
ros Vieira.

Telefones: 3750 ou 6232.

____ o - __ • _

�cfif'i�:;;li;\ CONTINô'TIhll LEVARÁ'ff
c;.EU FILHO AT'- A MOtE"..:.. 'JOCll:. MAE CARINli0SA

. SÓ O SALVARA LEVANDO-O' AO saavrco DE RFl!I
L.nATAçAO DA. LBA NO :HOSF�TAL DE CAP.IUÂDE

lJr ���:�(��lv�' a;tDEMA8 O.

AIWOGADO
DE MENEZES

FOI'mado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno' do
Hospital da Oambêa _ Da
Maternidade Clatà 'Bas_

�:�:po;e.Da Matern�dade
Espedtlin'dã(te: 110�

DE SENHORAS _ FARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

Carmela Dutra, ,pela ma

nhã.

Residência: Esteves Ju

nior, 52 - Tel.: 2235'.

Maf';Jst.rn ....o aposentado
Adl'O'.!aciu em Geral

ase. e Res : Rua buJda.,ha
Marinho. 2 - ent.c 301
rescutna .roso "Intol

cartazes DO dia
Cine GLOH!A

FONE: 6252

-BA;JROS-

às 5 - 71f� - 9h hs

Peter xraus - Conny s'robocss - em _

,I'ETER ENTRE 8ROTOS
Censura ate 5 anos

tine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone6295

SL çrscope - EastmanColor
\ ar - John Herbert.

Segale - Tom Paync

gc���:?aa :; éE;g:��� Carlos

às 8 hs.

Raul Ramirez - Silvia Pinal _ em _

QUE DEUS NAO l'ERl\lITA
Censura até 18 anos

,
F0NE: 843ft

Cine RASA (S. José)
às 8 hs.

10-1-61

G�m DF C'�W ,
ENTÃO PEC� iAFE: ZI�.0

.

L O TÉ j';1J
VENDE-SE LOTES" A

LONOO P;RAZO. SZM .tu
aos.
TRATAR., RUA FELIPE

SCHM1DT 21 _ 1.0 Andar.

. , .. , COMPR0 OU .AM"GO

'iva'i�ç� �e1no� Muller
IJ.o.\olA. FAVOR 'MARCAR

DIR: QE ADMINIST�AÇAO ������I��!- 36i7ELO Tt:-

,:T1R. MARIO GENTIL COSTA
dUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CWURGIA
BRONCO - ESOFAGOLOGIA

Esceclcltacçõo na Clínica Prof José Kós
do Rio de Janeiro.

.

I

...

Átende pelo ";!on�ã, �o Hospitol de Coridode

COl1sultos à tarde dos 14 às 18 horas em

Consultório instalado ó Ruo Ten. Silv�irc 15

__E���i� Porthen_0_"_.__�
_

Dr. Hélio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAs
PARTOS. ONDAS CURTAS
- ELETROCOAGVLAçAo
Consultôtio - Victor'

Dr. Walmor Zomer Meireles, 24 - das f às
G horas.

Carcia Residência - Edificio
Ul')lomado pela Pacutdade , Flor:anÔPOIiS - 50 anda�
I'Io'3.c\o>n:ll de Medicina da

- Fone: 27-47.

Uni"'rsidade uo 'nrasil
Ex-interl(l por concurso 'da ......... 'a�- -',
Mat.ernidaie-Escolll. tser
viço do P.ra, Octávio Ro
drigues Luuu.. Ex-\nt.emo
do scrvtco deCirurgia do
Hospital I.A.P.E."f'.C.· elo Rio
de Janeiro. MedicI.. do nos
pltal de Caridade e ia Ma
ternidade DI'. Carlos osrrêe.
PAUTOS _ OPERA�ES
DOENÇAS ne SF.NUOft\,S
- PAUTOS SEM OOR pch
método p�ii\U-llror;latief)
consuttóno: Rua João Pin-
to n. 10 - das 16.00 as
18.00 noras. A tende com

�s �al���[�:nCI:�iC�:::
Gcnent Bittcncourt n. 101.
-_,-----

tmilinha Borba _ Nadla. Maria _

Fral.cisco Carlos _ Trio lral';:tam em:

VIROU 8AGUNÇA
Censura ate 5 anos CANCER E DOtNÇAS DA PÉLE

DR. JOSE' SCHWEIDSON
Assistente do Faculdade de Medicino e

Universidade de Pnranó
LlXÂMENTOS DA PELE _ !)EPILAÇõES

CONS�lTARA DURANTE O MES DE JANEIRO
�uo Troiano, 29 _ 1,° andar
Das -4 os 18 horas

-êâNICA-SA-NT-A-CATARINA
Clínica.Geral

Doenças N'ervosas e Mentais
Angu.stia - Complexos _ Ataques ..,- Manias

Problemática Afetiva e sexual,
'rrataeícnto pelo atetrocnocue com anestesia

Inaultnáterapla - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

pm:otcrnpja.
DIreção dos Psiquiátras _

Dij. PERCY JOãO DE BORBA
DR. JOSJ.!: TAVAR�S lRACEMA!
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dd.c> 15 as Hl hOl'IlS

En�ereço: Avenida Mauro Ramos, 21:18

L('LJN1�AtD� ��l!NaAS (Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53
I

E SENHORA EN D E R E ç O
o

At.�nde'diárjl;l.mp.nte: A RAlNHA DAS BICICLETAS. fica na Rua:
Das 14.00 às 18.00 horas Conselheiro Marra n.(l 154. de 1I1U lado :\ sua.

0flnsuTtõr!.:-' R.ua ·c·ei. �cQ�u.'de PEÇAS E .l\.CESeÓRrOS. c (lo uutro 1'1.

--'r--,:��?T5,'� , .. L$ ...�P.��:;:[:·��:'·��i�'� ";'j'!i�:�:� ���.��!�S E��C�ltTOS. _.
. ' �:-.-.�'"\�:,.�",':4.' ..��...:,:i;."i- ..''!;"':".:�� ; .. ," ..... : .. .,.,.·.c:,.· .,., _,� 11('.

'Ir",

Dr. Héiio i'eililll•.
Advoyado

tf."Bliéucla _. A.l�r.1a1
"'Ó?!�t· Konder, 27 _ CaJxj
Po,,�al, 406 ,. teíercee. 2422.

:����:::;��7 -:� l�u:c��
Sal. t.

nra. )vA B. S.

BICHL'"

�P�,��!!���.Confecçao e conservação do pal:teJs
em todo o Estado

:R. f4rnf!�CJ:' Ma'.-1.ado'..6 - 1!'ond
- -1::' •

.
F"', :.>

• _
a"'TOne 2113

• • - F;tQRlANOPOI;'S,

DR. LAURO
G l í

n i C a

DAURA
Geral

--MEDICO _

Especlalkja em molestra de Ser.-horas e vtee u;;:
n�;as. Cura racr-et das Infeccç'ões agudas e crê

�lc:..s, do � paré'he. «entto-unnàno em ambos os
"exos. Dornçal do aparêlho Dli::estlvo e do eíete
ma nervoso.

Horá�lV; cee ru 'it 1l,SJ horas e das 14,30 &J 1700
horas. - Oonauttórfo: Rua Saldanha MR.rlnhd :I
1,0 an_dvr, (esq. da Rua zoão Plnto) _ Fone: 3246
Resldêneíu: Rua Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chá.
cara do Espanha) _ Fone: 3248,

ADOUIIM O MAIOR PRESENTf
Si' Você, Chefre de fomífi(,.l
penso nos presentes poro o natal ENTÃO
U� presente que não quebro, não desvalorizo
ncc estraga

'

Um presente Que cc-do dia vale mais:
UM LOTE DE TERRENO

Um presente Que pode vir a ser o garantia do
seu futuro
- entrcdo apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriamente, nC
Avenido do Jordim Atlântico,
com o sr. Luix Sc:hw8IJson.

IMPORTANTE: CONSTRUCÕES
tivo, afim :le r��rem iniciClf ons�rUCÕf)
As SSQ9S que po.d_em obtn. t 'réstimo ��
Autarquias ou Cêij (O ,EcdnôtT';( t, rcic- tnçi
dodes. de obler, m{ldionte,.p. , .... l. �·).'1':l..bi.!1I.
.or-ontomente, o ffi'tldo dê�prúprie,�Qde"
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De�artamento �entral �c CGD1uras- (Ditai �c �oncorrência Pú�lica n.: 14
.

'

LOJ!�� .��I!f!recida aos EUA
Departamento Central mais. Unidade Um Quantl- madeira de ímbuía- enver . de Imbuia, envemizada na l\u1a, enverniZada na côr que se propõem fornecer; gabinete do primeiro mi-
Compras (D.e.C.). de dade. 1; nizada na côr natural. (es- côr natural, com assento natural. (especificar tama- c) preço unitário e glo-' nlstro Harold MacMillan

�onnidade com o artigo 2) EscrIvaninha, ,com 5 necíücer tamanho, forma, estofado, sendo uma delas nha, forma etc.) Unlda- bat, com a' explicação de se reuniu, hoje para díscu-

1, Item III, do regulamen- gavetas, sendo a do centro etc.). Unidade Um Quantl':' gtratór-ía. Unidade Um de Um Quantidade 1; que estão ou não incluidas tlr se oferecerá aos Esta-

to afl"OVadO pelo Decreto com fechadura tipo Yale, dade. 1; Quantidadp.. ii:
..

12) Grupo de estofado, as despesas de Impostos, dos Unidos o aproveíta.,
n. 51'-25-08_61/382, tor- de madeira de imbuia, en- 6) ME\S8. porta-telefone, 9) Bandeja para papera em couro, com 2 porteou.. .; taxas, fretes, carretos, se- mente da ilha do Natal
na público que fará reatt- vernlzada na cór natural. de madeira de Imbuia, en- de expediente, de madeira e 1 solá, lespecihcar �i' guros, etc; (Chrlstmas) para realiza.

zar no dia 29 (vinte e no- tamanho 1,40 x 0;80 ou vernizada na côr natural. de imbuía, envernizada na manno, Iurma, etc.r um- d) condições e prazo de cão de provas com armas

,,�) de ,janeiro de 1962, na mais. Unida.<1e Um Quantl- (especificar tamanho, for- côr natural. (especificar ta- dade Um Quantidade 2; entrega, do material no nucleares. Não se sabe por

..,
sede ctêste Departaimento, dade. 2; ma, etc.). Unidade Um manha, forma, etc.) Un1· 13) Tapete de, no mmt- local indicado ou seja no enquanto, ao ser interrom-
à praça Lauro Muller, n. 2, 31 Mesa, para máquina Quantidade. 1; dade Um Quantidade 3; mo. 3,00 x 2,00. lespecificar Juizo de Direito da Vara plda a se&aão para o almô-

(i?n� 3410) Conco_rrêncla de escrever, com 2 ou mais 7) Armário, com porta 10) Cesto para papéis tamanho, forma, etc.j Um- da Familla e Sucessões, á ço. se os mtnistros ingleses
publica, nas condições se- gavetas, de madeira de de vidro- corredtce, ele ma- us�dos, de madeira �e rm- Oy.ue Un.l Quamldade 2; Praça 15 de Novembro n

concordaram esn pôr a Ilha

gutntes: imbuia, envernizada nrl; cô- delr� de imbuia, enverrn- bula, envernizada na côr 14) Maquina de escreve.r, 12, onde será procedid� c à disposição dos norte.
I - OBJETO DA CON- natural, tamanho 0,90 A zada na côr natural, tn- natu:·al. (especificar tama- com 140 espaços, apcs par- exame para recebimento' americanos. Em fot.,tes oü-

. CORRtNCIA 0,45 ou mais. Unidade Um manha 1,50 x 1,50 ou mais. nho, forma .etcr. Unida- ca, teclado anatõmico, que er declaração de Conhe. clals se diz que, den� dos
AQUISIQAO Quantidade. 4; Uniáade Um Quantidade. 5; de Um Quantidad�. 3;. permita aceleração na Im- cimente e submissão às próximos dias, poderá ser

1) Escrivaninha, com 7 4) Mesa, para reuniões, 8) Cadeiras de madeira 11) Cabide de pe, de rm- pressào e retorno instan- normas dêste editai e c!a. enviada uma resposta da...
gavetas, sendo a do centro de madeira de imbuia, en- ------ ._ .. _._-- ---- --- tâneo dos tipos, rolamentos Legislação referente a Oon, flnltlva a Washington. �:�:le�I�"CU�d�!��,atl�com fechadura tipo vaie. vernizada na cor natural, PARTICIPArA-.O esféricos, para deslise rá- corrêncras. A possibilidade de apre-
del'madelra 'de Imbuia, en- tamanho 2,00 x 1,00 ou mais 'r '!lido do carro, tecla destra- NOTA: Serão eecusadcs vettar a ilha do Natal pa-

vés da nspetoría secc

veq'lizada na cor natural, Unidade Un\ Quantidade 1; Oscar Karp e src.: Feldberg gfL7fR tôfvvc z aqhBl vadora de tipos, margina- os materiais com dimensões la provas atmosféricas foi
nal do L Ino Secund.liq

lal11anho 1,60 x 0,80 ou 5) Mesa de Centro, de OSCAR KARP HARRY FELDBBERG dor visível, e outras me- e outras características a- c�lderada durante o re-
de Fj('nanr>!,?H.<", comul'l1l&

- -------- , ------- e
-

Senhora e Senhoro
.
vações, Inclusive marca, a quém das especificações cen\t encontro entre Mac- que :J�L.:::r�: or��';:i

- -

�
---- ������fOa�2 o��s���e;t�s d: s��:s��os�m��o�i� �s::�i��c:�� �nidade Um

:i��ad:;a�::�ê�cl�u�e sues- �����t�eP��s�e2�ted:��= aos Exaw � de Sut1cJ�1I l

25/12/61'WILSON e NEUZA .'
co!!) l�Oá���:ço�� :;�e"e:�" �!���:ou�:�;;t�ot: ::�:;, :�:b�ro �o'oS:����n�: �:!���r�f-;: :�'. segunda

Urubici _ s.c. CON�����ã� do Boo Vista _ S.P.
t! �:��c��st�:=n��:�' 2�nl- ����Oc��l�:a���:m daO e��= �;�:�::��u ���are��� na�á r��Il��I�;:O�::;

, .'� 16) Enceradeira, eíéertce, gêncía da diferença de meçar as prova, nucleares. Dias velho. nesta caplt I

________________ 'j com 3 escovas, equipada. preço peló faltoso, causâo Mas, concordou '&:: Mac- Octavio ti ... Sih ..�ra fUI.>

�-; (especificar tamanho, for- ,'\oon:tin�t.e ou turura., Millan em que serfK.�onve_ Inspe' 'r Se,..,..lonal

IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA r: �!' ����t�da��'�; Unidade ��:is���ã�eOU f�:���:��r:� ��r:.:::r_a�_ ... ...
_

CAPO tiRAS r; 171 cmeeíros comuns ('.s etc.
- j;,

-

.'. pecnfcar ciaramente, ta,

BENÇÃO DA LAGE DE CONCItETO I� ma�ho, forma, marca, etc:) bo, em que se mencionará.

Ola 1 de Joneiro de 1962 r.1 Unidade Um Quantidade:>; data e hora do recebimento,

C O N V I T E � 18) Copos de vidro, tipo assinado por funcionário

A
..

ti'· A C
. , di' d S- J -o Batista tem -;. americano. Unidade Dz do D.C.C.

POS O Os no :_ ól'.;:t� a honro �:����ida� o�r��tóli�os�obe��eitores e cola-J Qu�ntidade 1; 7) As propostas serão a-

JQta bor�dores do cons�rução da novo Igreja de São .João 1 19) Chiearas para cale.
bertas, às quinze (15) ho- .�

P..
"

A b'
Batista, de COPgelras, paro Padrinhos e Madrlnhas'J zlnhos. lespecÚlcar tama·

ras do mesmo dia (vinte e _'__
'

__.,-__�
.------...r- .....

ropr 10 m I"ente' da Lage de concreto armado que será solenemente 1 nho, forma marca) Unida-
nove) 29, por funcionários'

.

,bento no próximo domingo, dia 7\de Janeiro de 1962.

�
de Dz Qua�tldade 1;

designados pelo Presidente

.E -O I TAL \N.O 22
pirita Santo ditou est.a sen-

P R O G R A J..to. A 20) Colherlnhas de aço dp�opD����te,na �:es::�: ��� 'NCURSO DE H \BI' I
DIA 6 SÁBADO .

idO I Ifl t Abre inscrição 00 CO
.

i ...

1\1ons. Luis Civardi. tença: "Deus ordenou a 08� h 5 t M' �
mox ave. (espec cal' a- presentantes legais. TAÇAO paro o matricula in: 101 eM 1962,

DEVER DE CARIDADE cada um cuidar de seu ,oras - an a Issn

h
•. manha, forma, marcta, 8) Abertos os envelopes,

no cu"rsa de Diretl"o.
PARA COM O PROXIl\IO prôximo". Não há dúvida

DIA i9,30D�%��GO Novena e �qrraquin as i� etc), Unidade l)z Quantl- cada um dos interessados
De o,dem do senhor Diretor da Faculdade de D

que se fala principalmente
- -

_ ,.4

dad�l;
tem o direito de apõr a sua

O apostolado ê um dever do cuidado espiritual. O ()a,OO horas - Recepçoo do Exmo. Sr. �rce.� NO : Os materiais pedi- rubrica nas fôlhas das pro- ::t� ��ci���v��Si���:e�� �;ct�ic�a�a��' .ni;tr����,nn�
também de caridade para mesmo preceito foi, mais ��fr�o��t�O&��i.tqno n� esquina o � ��: e;t:me:;�c�:i�:�O:,al��� postas dos demais concor·

cumprindo o disposto no Portqria Mini!;teriol nQ 453,
com o prÓrimo. O Senhor explicitamente, repetidO na

0830 h M' C f 'b L

�
rentes.

de 21 de dezembro de 1956 regulaMentado pelo
qu", que amemos ao pró- Nova Lei do amor. ,qrq� - ISSO ompa, so r·e a age, � tida. no v.erso da PROPOS- 'I

com o presença do Exmo. Sr. Arcebis·r TA,

tDEW
N. 001. [I) As propostas deveráo Portaria nO 12, de janeiro de 1957, d.çI Diretoriq ()

���o b:�n:o, a�u��: q�:s:�: gi:iã:t:���e���r;::a .:�� 09 30 h
bo e COBmun�ãod GeLral dos hhorens. I o" tESTIPdULAÇdOES. 0,.�b',dle,e,;rdasà' nCe,O,ntedIÇõE"d,·t'.SI- nEen;';onoseScu,Pee,o';,�,o", fdo"<o.o"'oPmúebnJ;,CeO, Qdeue2' oe�r "de OII·o""n.",·,·o'

, oras - ençoo q age.e omenagem�.
s n eressa os everao '" .... ,� '.

verdadeiramente a si, pro- a ninguém falte a graça de dos padrinhos _ Distribuição de lem ..

apr�s
tal' op documentos !JDe'"c:eCtOom�àssF'_XI2{êncOi8-as6dlo/ de 1962, dos 8 às 11,30 hcy.:ts, inscriçôe ao Concur,

cura o máximo bem que é Deus". Estas palavras são branças. b. menc nados a seguir; • �". ls....:.. soo de Habilitação paro 'matrícula i'nicial -em 1962,
a salvação de sua alma, da dirigidas não somente a 10,00 hor(lS _ Será servido uma mesa comi 1) oposta (modelo li. 382, de 1961 e demais dls-

no cursp de Bacharel em Direito.

:����: d;����:�ãO de�e:sá sace�d�tes, mas também café e.dopes, .aos p"orticipantes do Co- provad pela Comissão posições Estaduais e Fede·

clcl'Q �OÍeWat��1�6�r;:�;��-$��u\��â:O:�!b�")
out.ros. Jesus Cristo, por· aO;ãOel:���e deu eSt."e::.t-rfi.-an.7' - i936h·_�Q�rru;.. B

.

- --

....,:. �\lICe t.r� �,,�epart;Q�men- ra�I� res.ru��AMENTO cada no Diário Oficial do Estqdo de 9 de janeiro c;e

tanto, estabeleceu esta lei damento: "Cada um faça' ,or�� de""ba��e��o�fal��;��uinhas, servi· ti�icade.r�o �iá��pr�fl�i�� 1} p�a Comissão Julga- 1951.
de solidariedade: devemos participantes aos demais H

.

b b'd 1 d do "Rs\ado de 26 12 61 à dora, posteriort!,_lente, será O concurso versará sôbre as segL··.., e disc:ipli,
salvar-nos, procurando sal- do dom recebido, tomo Pelo compa�(���en:o la��o�:c� �s. venaã lia Impre;sa -Oficial declarado vencedor o pro- nos: _ Português, Latim, Inglês Ou Frú
var nossos irmãos. Sua sal- bons administradores da COMISSÃO termcslas

Instruções con- ponente que oferecer: Secretario do Faculdade de Direitn llniver

vacão é parte da nossa. multiforme graça de Deus." do Esta o), seladas ambas a) menor preço, consl- dade de Sqnto Catarina, FloriqnópoLis, Jp <leze _

éaim respondeu ao Se- "Cada um", portanto, as vias com cr� 12,00 de derando-se descontos, bo- bro de 1961.
•

Ih d' tas também os leigos. Também :--�--------- sêlo

E�dual
e mais a Ta- nificações, impostos, des· (as) Bel, Alui:z:io Biasi, Secretóâo

��o:e�ueirm:O�e I,�s��neu, aos outr.os os dcms sobre·� � xa de ucação de cr$ 10,00 pesas e outras vantagens; V i s t o:

por acaso, o gUl}rda de meu naturais recebidos da li- -' CASA VENDE-SE :�d�o ��:r':d��:������ deb�n�:���res condições (as) Henrique Stodieek, Diretor

��:�:"a!��,e��n��ã.os ;:1: �:;:�i����a ���i�eir�n��� Vende.se o caso sito a rua Es��v€s Junior, '1 a3. a) qeslgnação do nome e d) melhores condicões de

:���s C:O� � �a�;::otIP�� ga� �édOt p�: f�nsegUinte, ritori�iC;����ct�'�e���,t��z� ;;i��<; p:I.:��a8 �'�n�i��e�:, ���te7° da firma p:opo- pa:)a�:t�ualrlade de con-

�I���:!O :V���liCe�l��:a;'
te L0'Tn:���� c ,'uo r:elipe Schmidt, n') 2 Altos do Casa de�llhe:�;Ci!���r::Í, a in�� �!�õ:sfi�::' �:t��er��:��ê��

e com o qual todos (lcvem dos FruIOS. Facilitq·se o pagament.:-. sive, marca do material a Estado.
3) Em caso de absoluta

igualdade de propostas, se
rá sorteado o vencedor.

4) A Concorrência pode
rá ser anulada, uma vêz

que tenha sido preterida
formalidade expressamente

•

exigida pelas referidas leis
e a omissáo importe em

prejuizo aOs concorrentes,
ao Estado ou à moralidade

da concorrê�la.
5) 'A Comissão reserva

se o direito de reijetar, ro
das ou em parte, as llropos
tas apresentadas, caso não

correspondam ao interêsse

do Estado.

FlorianôpOlis, 23 de .de

zembro de 1961.

,COLUNA
CATÓLICA

nâo do amor, mas do ódio

frl�tcrnal.
Nenhum cristâo pode dar

esta resposta. Perante

Deus cada um é, de certa

maneira, o guarda e r#!s

pOl1sá.vel de seus Irmaos.

Jã. na. antiga lei .- que

era Lei de temor - o Es·

Curso da Orle
ção ilOS Eumes
de1�G�

PONTA LEAL
Esquina' Tobias Barreto. cor:n 'C<Jsemiro de A.

breu uma frente permitindo constr'llir 3 asas

trator .nq "A MODELAR.

Ina

negociar em proveito pró-

�••IIIII.Bl••••••III•••••III••III!I.III,!�prjo e alheio. E -dado que 1'J j
a fé é para. o homem via

dor o maior bem, assim o

a fé é o primeiro dever da

caridade fraternal.

A Diretoria do Jaquei Clube, avisa '4

do com O estatuto, em sI artigo 056, a mt:

seró instalada às 14 horas do dia 17 de f Ir dê
te ano, com término improrrogável os Intt: horas lo
mesmo dia.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMI] !IA
GERAL ExTRAORDINÁRIA

De acôrdo com o artigo 45' parágrafo b.. k ' ,:;ta

:��h::��r;�:v:r:n�:tts�I�:r�e:�t�s:�ii Q od�s
às 14 horas, no séae social, sita d Ruo G� erv Bltt 1'-'
court, no dia ride fevereiro de 1962 delrh�ro "1

bre o seguintJ:
a) EleicJo do novo Diretoria e do Cc

berativo eiiscal.
Florolnápolis, 4 de Janeiro de 1.96:'

LuJz BattistoHi - � dentE

BORARIOS DE MISSA

Catedral _ 6 _ 7 _ 8,30 - 9, �� - 10 _·19 horas

S Francisco _ 7 _ 8,30 - 19 horas

C�lêgiO Catarincnse - 4,30 -;j - 5,45 - 6,30 - 7,30-

8,30 - 18,00 horas.

Rosârio - às 19,00 horas

Sâo Sebastião ãs 6,30 horas

São Luiz _ 6 _ 8 - 10,00 paras

Concclção - 18,30 horas

Asilo de·Mendicidade - 6 - 3,30 horas

Asilo de Orfãs - 6,30 - 8 horas

Nossa Senhora do Parto - 8,00 horas

Saco dos Limões - 7,30 horas

José Mendes _ 8,00 horas

Mcnlno Deus _ 5,30 - 8 horas

Monte Serrat _ 19,00 horas

Prainha _ 19,00 horas.

I-íORÂRIO DE MISSAS NO ESTREITO

6,00 horas: Cap6i,a Bom Jesús

7,00 horas: Igr�la N. Sma. dC'Fátimô!

::i� ��rr::: I:;:��a��������ed:á;���la
19,00 horas: Igreja N.\snra. de Fátima

18,00 horas: Capela de oqueiros
10,00 horas: 1.0 e 3.0 do go de mês

Capela de Serraria

10,00 horas:' 2.0 e 4.Q domin o do mês:

19,OOC��:!:;dl�Oc:��e�:lngOs\to mês:

Capela de Itaguaçú
19,00 horas: 2.0 e 4.0 domingo do mês:

Capela. de Barreiros.

PARTlC AÇAO
Dr. O�m r

. MOTORES ELETRICOS

ARNO
Func:�amento perfeito. durabilidade exc�pc:ionJ, qualidade
comprovado ...

* Eis os três futares de go'rantio qu:: 0$ Motores Arno re,IWesenlom poro o

consumidor.

* Os Motores Arno 5050 rigorosamente controrodis pelo Si.emo C. I. Q" Con·

trôle Integral de Qualidode, o único que 0teguro peneição r"éximo no

.......1-- _

\ praduSão em série.

I
"

1 SOCIEDADE DOi AJIRID
FLO O'POLIS

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

HERMES JUSTINO PA

TRIANOVA - Presidente

co

ti 'Om

CURJ(J VIEIRA DE PREPARAtíJRI'Ol
ADMISSÃO AO GfNÁSIO E BÁSIC,

Exam,es. em fevereiro - Progromo S

(Aprovados em Dezpll'lbra todos os alunos
em'número elevado).

Matriculas abertas ate a
..
dé Janeird.

PrONssôres competentes e experimenl
Ruo Garcia, 260 - Balneário -®

'ARNOS•. EDITAL

, t

* Motores monof6s1COS a'fe 1 12 H P

* Motores trifósicos ofé 300 H P

peCIQI
�DÚSTRIA E C

....

Wj ReiO

"n� EM FLORIANÓPOLiS I
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1 »orude, o.clube tu:U:> llU�
l' jogQS 1iitel'e�i(hHlis; ,

Il i encoflttÔs, 'v.e,nc�n�Q
I �1'J J Ools',a favor:6t ',,"il'�
'flLulu CQIlquistadQS: Cv,lfl_peáQ

t' lo ('Ilr�
,

lfq:p:t.i!s"

de ) mU qo\átes para pNr
mi 'a trl),ri,grq18-3itQ' �a,ll::
I�, �cla:rou djant� q$ lnde
,,', _j das 4iria:(mlé� ''dr;�

l·nll�sorn.s, que se ti'â6 .Q,��
ver um I\C,ordo' tb�r�a��

I ondre3 ,sem ieaüza;;: "cA
('.. lat·e.

'
.

o' ��acante 'Hclillho, que
, � transreri'u. 'G0 Gunmní

BASQUETE - SUPER-CAMPEONATO paip. o' Atlót.ic\) �st:l teri-
JOGC - Medicina x Direito tando: resrnver ,\"S4(\ ,�tiln'
DATA - 16-l0-HI61 çãc lunt') à fil'm.'l comer-
LOCAL - Quadra da',Faculdade de Direito olal ém _,t:lf' t.ratlr.�tl,l., a
ARBITRaS - Saul Espfndola e Samuel Unhares. fim de poder- rcspcndor
.1,0 TEM:PO - Medicina 10»7 "prese:rtte\', -aes.. eretncs "'Iri
FINAL - D�reito 33x27 < semeuets do �:t r.Ó\'D r.'lú-

��::��1��� �c�I:�:i.��;:-�::Cr/l�ho(4��7��I���:i1!�!:' be,""
;�::�. ".' ,Saqfa Catarina

Bre��.djCjna _ �antaeila (", Saulo (3), P,'auto m, Osí.
A Itdlret�rrá.:do,.O)i'ara�i'; .. novam'e'nte convi-

. vá!' �ntr:tr em" ação, • 'tefl.'-
'

"'.'�ldO (8), Rene"Ivanl (1) s Marcio e Leopoldo. (S),':'. tando'·con,w,guil'.'jogà&orr;s, dada ,
. 'd.e ca�górla "que ,junt,,''(:'l'len'

,

��� = �7�7�����to x Ciências EconÔlllicas te com-os fOil,�':l!;''1tle'iil:nl- O diário "A Tarde", Que

LOCAL .... Quadra da Faculdade de Direito �� ':�I��ti:;:/���u��:�� se
.

edita na 'Bahia, vem

i.���6 = �{:��i:sMi��s:��iC��Ui;��I��s asPlraqôeg no" próx.(fL� cor �:r:;::r�:�á��:�Vi��� ��:�=
FINA,L _ Ciências Econômicas 46x34

teme. ta eeterme para '1!3 faz!'r

Faus:U:: 7s)�':aC:b:�:I��,-;e��� !�ba��r!!��' �:�:e:�a�a7: d:o�ao;��l��
(6), Marc!o n21. -11-' Santos", a se realizar no

Farmodopto _ Morelll (8), Mauro (7), Maneca, O arquetru nüson, que próximo dia 28,

Ellas (lU, Chl.pa (17), Belfír, Mazolli. müttou .'lo Ta'T\atlda':,� do A FASC -teverâ respou-
E,oitreltQ' ,�'1t{1.; ...om P�"FC U de!' ao 'convite, informan

do que aqHMa prova. dis

putada anue.'mente, coutn
rú com .nn representante

JOGO Ciên�ijs Econômicas X Medicina
DAU 18-10�1{J61
LOCAL _ Quadra da Faculdade de Dtreito
ARBITRaS - Alonso .r'ruaeres e Aldo rcuerten
L° TEMPO - C. zconõmrcas 32x14
FINAL -r- C, EconõmJcHs 45x37

'

I
EQUIPES -, C. Econômicas - Lênio (5), TOl'l'adq

(21), 'Faústo Nllton, Barbnto (21, Domi (17), Nelson
r.farci�, ",'

"
•

Medicina -'- OSwtlldO (11), Saulo (13), Santaellll. 16í
f'aulo (21, Leopoldo'(2), Borlnt, Ivnn,lr (3). Robf'rto,'

J'IS't1t> , a r�sae;11t6 !'"'D1relto
"

DATA - 19-10-1961
LOCAL - Quadra da Faculdade de Direito
ARB!T.ROS - Claudio Pessi c Jtlrandir do NasL(lmenio
1.0 TEMPO - FSl'modonto l!lxlo
F1TNAL _ F:nmodonto 'IOx20

.
(

No!l�u�r,�SB;rj:a(r����:�lli, L�li�P�r���.' Maur� (11,
Direito - Pedrinho (2), Norberto (8), Nelson, LacI'

-

4,:;, ��:t::,ctljo (2), Arlei, Breda Adilson (8), José Allterlo,
AN'ORMALIDADES - Pedrinho e China da Fac

dade de Direito e Farmodonto, respectiv;ll\('nte, forarh
desclassificados, por ag�ssão mútua

JOGO - Ciências Econõmicas x Direit�
DATA - 20-10-HI61
LOCAL _ Quadra da Faculdade de Direito
ARBI'JIROS - Afonso Prazeres e Luiz Mario 1o(fachado 1
1.0 TEMPO - C. EconQn1icns 31x13
FINAL _ C. Eoonômicas 49x33
EQUIt'ES _ O. Econômicas - Faus:to Nilton (8), Le-I

WO (6), Barbato (8), Domi (14), Marclo (11), MarrccQ
(2), .A!1lbal, Maul'o, Nelson,

Direito _ Adilson (7), Lacerda (7), Norberto· '(11),
Maroillo (1), Breda (5), José Alberto, sergio (2).

jontem; .. noJ.te'�o,P@.
Lf!l:\hu\, .Q'1a,rçando .1• .2��.s.
}lara o �l'4N��, ���I)
u inglês ��n �'n..
I�or 'clã ,S.' Buves'\:.f&

lU, jf04.p' 2.Q �.�coU:
14 �"1\le, O �eh'O' An
tOI�tO N. �v�� 1�: CQIo
'adÇl, ml!lhQroy ••�,pm-
l)rlo recort\e 'u��al""dê JOGO _ Farmodonto x Medicina
'42"5)0 para, �,.ÍQa;pefj, DATA _ 23-10-1961

I 14'3�"2.1o.. � de;nals LOCAL _ Quadra da Faculdade de Direito
,vas venceflQc, ... l. ARBITROS _ Afonso Prazeres e Claudio Pessi
metros E� Santos 1.0 TEMPO _ Farmodonto 23x16

(,�ln 2'38". Nos ltQoo me... FINAL _ Farmodonto 44x39
os, o belga. Henry 'le�a EQUIPES _ Farmodonto _ Luiz Carlos, Mauro (2),
11 30'29"111°, � Nos 1.500 Beltlr, Chlpa (14), Maneca, MazolH, Morelli (18), Enrico_
�tros 'J françes �rt ni. ,

'Boge)" com 3':i�"Z!1(l, "\s Medicina - Saulo (5): Oswaldo (2), Paulo 115J, San-
:i 100 metros '.steep:e-ch.a�t taeUa ('10), Ivan!r (4), Roberto (3), LeopOldo, Borini,
ram venel40s pelo 'J"egQ Peter.

�orges Papava\;s.;!U$ COll,l
.

W' 5!10. No salt.o em al- "lLASSIFICAÇAO GERAL, POR PONTOS GANHOS
Ira a' m61hor marca foi 1,0 lUfar _ Campeã _ F, C, Econômicas, 6 o, ganhos

de hme.tsv. Nishiáa �m �:o�ugal' _ Vice-campeã _ F. Farm'odonto, 6 p, g.'
3'11011\" A � pa'Uilsta. .....

' �al' --.f. Direito, 4 pontos ganhos,
:J venceu to. oarloa. DOO 4x

,0 IU�r _ Faculdade de Medicina, com 3 p, ganhos.
400 lnetros�arcaaM !'J'" CLASSul'CAÇAO ÓERAL OOS PRINCIPAIS CES�
:IpC �cmtra ftl'5!l� <;'INliAB NOS DOIS TURNOS

1.: lugo.r '� PEDIÜNHO, F. Direito, eom 87 pontos.
2'Q lugar --<)SW4LDO, F, Medicina, com 76 pontos,
3, lugar --'lHIPA, F. Farmodonlo, eom 63 pontos,

4.: lugar - �I, lI', de C. Econômicas, cf 48 pontos,5. lugar - PAq,O, F. Medicina, com 47 pontos,

3chelo, �ente
"

ad
quirido ao e�,
Outros �aIOft!e estão em

cogitações, \nehlllHoe o ar
,:) queira G�.

o "ç;açwa. G�te" Cl�
verá r�r uma série de
partidas. percorrerfio os

prtQcJ.(lj� �trn! <t� ,EU-
II e qual! dt,. _

c 11108: P 1 Bélfl 1, 'f;.
ma, ,�, u, !t!!t"Sé ....... N�
IUTelt'a, u:' Rssa Xcut
\6 dever.!} durar a}rolt1_

..r""ii'!!!::��'!P'_��_._._ament.t 80 d!q,

Virgilio Fr!'lt:".f, Jlwiol'.

destacado dcspOI'+.Jsr,a l',m-

��:���(l:, v:r��:d03�:��;�� "Procura�'I�S un.,. correspondente, poro � 1105<;0

ç6es .<fa llhlli'-vejn -Wl--:COt--",-d�artan�entn' . 'lnarTrl�O_ e secr:tano da, DIretoria
tratar casanlMto CO',ll a �m Ftaio�, poro o vernoc,u�o, a!emoo � posSTv�Ini'en;,e
prendada SE!r_t,or:ta Ivone Ingles. noo sendo nec�ssana ser, p�rbTto taq�lgrof�"
Lepper.

Ofertas por esCrito, do propno pun��, InclUSive

O fato ganha maior ,1'\'1- currkulurn, Cn'I envelore confjdcI'cicl Õ Diretoria E-m

dência por Sf"r o sr Virgilio
.

Itajai.

-O-

Caso se concretize as as

plraçç.es dos' diretores do

Guaçani a sua linha ata ..

cante poderá surgir- no

certeme
.

assim, formada:

Itamar, Luiz, Raldno, os
mar. e ·JacÓ,

v-e, poQQP.IiC1 ,lngres�ul" em

qualt,l,Qe't ,eql,llp'! Acontece

que cem 1'(\ deíormrnacnc
do Ire, In;(!;�, �o !}tlPlkO,
Wald,ir ;.1\.1 -r i n.ràS�llnf'O -------
ca 'equilJ(,. 'ul'C'JU:>ll\) J���o

r>:nho, stJ :f!ia fi. ·[)ussjbilida.
cr do r'�',b'" co't\tr{l.tu" ou·

tro nrqu�lp) plH')l re"e;o!l'\"�

('Oln. WIIRon ua met.a /1,,,,.

�m S'eJ\do, jjll.�"Jn potl('r{�
S{'t' fSSC .Ji;�atlo'r.
TambiiAcI . ,) AYlü se m(.,s

tra lnt�l'cssá-:li)' llO conCllr

s'J de DHsOl�, J')(\!.� com ':1,
"aida' de- ,T:'!:'to?mIL'l ,ficnu (\.

<'<Iulpc sem um :l)'('lueíl'o
de r('conhcCida (':.'II('v.o�in
para" ,_,' pôs�o,

.4-

�EDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES,

,MAURY BORGES. RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

r-atar-ínene-.

Social Esportiva

Freltas Junior as'�(h.io :ü
to'." do jornal "O �$tatl,:)'·

acompanhando, atnl\l!s Odes
te veículo da irrq)l','IlSa lo.._
cal, todos os. acorUt'('illl('lI
tos csporMvo.<; do �ú; " l\Q
mundo.

Na oportunidade do re

gistro, dcixamõs aqui con

signados os votos de prre,
llf"S felicidades ao particu
lar amigo Virgílio extenM

vos à sua digllíssiilll. 110iva

O médio 'CuUfa yerr. '":e

firmando, ll'):, ex!'r::iclos cio

tTlcolol' ",e;\wl' mc;",mo ("1)1'

t.td�ra.do." na: ntlln1i�;'L(lf."
(lomq' Ut�la", OlltrC' (!IIC'
dCflencabu"m fOI o n1eict..
médiq 11o;.,:(orIJ, QllC \":"U

cllmprinqo eXClcl('nle.;, ('xi
bições nos coletivos:

�-�
O ponteiro esquerdo Ja

có, .Qu,;l!;ia tcmporp,da pas
------ ... -

saçla tlefend(lu a equip.e do I

Bocnl4vn, .... na In!ca do Diretoria aváiana
Guaram; � !leverã. assinar
contrato COf1l o onze bugri
no, por u_::;_:empow!" voltou a se reunir
A direto(la do S, Paulo

Futebol Clube vai anna:
uma equipe de futebo! c

iniciar os treInamentos pa

la participar do prÓX1l110
certame salonlsta. da capi
\n1.

o Conselho Arbitral da quatro primeiros cotocedos.
Federacão Catarlnsense ce isso num só turno. Depois
Futebol está cüctendc aos de conhecidos os �tro
clubes Interessados que na classificados, seria. então e

noite de hoje será realiza- fetuado um outro certame
da uma reunião na sede com turno e returno nflm
da entidade, qL.ando serão de se apurar o compeao c

debatidos assuntos rereren- vice-campeão.

�:n:�. �:��: :::�m;e�� pé�odi:�:;m��de:;:l�s r:
sarnento dos mentores da \ pensamento não está sen

F.C.F. realizar o certame do bem recebtdo pelos ctu

com todos os particípantes. bes, devendo ser objeto de
classificando-se então os acaloradas discussões.

Nerye FogueIe pretendidos pelo AVi!í
o eecueíro latcr�J tk:'r bem o -uacante 1<'.:,::ll(·',e,

pertencente <I» .o\mér'c3. rto ex-Integrante do ocmerctat

Jolnvllle. está in'!:.cI'e�s,.',',l'J �le São Paulo .esrc l\l's:'::>

capital e, consequênt-men
te. vem sendo pr ....tvnrli.:io

pelo Avaí.

em dei�:,)' L) clube rubrn

da "Manchester", em 'llst.r;

de se encontrar em Jitisio
com seus dt-etores. Ncrv
vem sendo cccíceeo pr-ln
Avai que, ao que se ccmen

ta, já entrou em negocía
ções com o jOg�dol', Tum-

As duas partos !r.l.{'l ,��

sedas já se avistaram mas

nada ficou posttrvndo :.1ln

'da, .
,-,. --------

Natação - FASe Marcoll Eliminiltór;ilS
Para o dia 21

o Prpsldznte da FAsr
vem de marrar, para o 'Pró
ximo dla 'H a r-llminnto

ria etc n>1,'\U\0 que It"':\

J)01' f!IlQ!itj!'(\f: flpO'lIf1.l';)
representante de Sant-r
Catartua 'I'"'' pltl'tidpar:.l.
da pl'Qv t ''T'I'ov('s.�la (1.1

Bab de Todos os Santos",
no xstndo Baiano, A pro
,.<1' que s(',:\. eretuartn dtn

21, constnré ce cinco ver

tas ao trnjcto Mm.rua r

mia da 'cnrvco. num per
curso enroxímrcto r\' 1:l

(jl!i1untdl'o,�

(ORRESPONDENTE

S.A, A9�ru::ia Marítimo (! Comerc:iol
Somorco

Lóm NA ESTAÇÃO AGRONÔMICA
(só à visto)

na nA MODELAR"

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANnO DO 5.° DISTRITO NAVAL

Florianó!,olis - sc - 4 de janeiro de 1962.
COMUNICADO N,' 001/1962

CONCURSO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO NAVAL
Os candidatos inscritos paro o c.oncwso de ad

missão ao Colégio Naval neste Comanto e Delegacias
das Capitanias dos Portos de São Francisco do Sul,
Itajaí e Laguna, deverõo comparecer às 14,00 horas
do dia 8 do corrente no se,de do Comando do 5.° Ois·
trito Navol, poro receberem instruções.

Na nqite de terça-feIra --------.-,_;.._.----�_.,---------

esteve mais uma vez em r� JÁ SAIU O 5.° NUMERO DA REVISTA

Em vista disso a equipe
avaiana deverá jogar no

dia 20, em Ibirama, fr�n

te ao Atlético, locnl, e dia

21, diante do Cruzeiro, de
Presidente Prudente..

"lUSO-BRASILEIRA"

PROCURE HOJE MESMO - EM

TODAS AS BANCAS

união a diretoria do AvaL

traçando planos parn a e

quipe, com relação à tem

porada de 1962,
Resolveu a diretoria "a--0-

QUE FA-C1-LI-DA·DE ! ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.

AUXILIAR nf E1CRITO'RIO
Admitimos um com bastante prática e que seja d:ltilo

grafo.
Ohsêollio não se :l,uI'Pscnt:11' (luem nno !lol'L,;ui)' estes.

qualirit'ntivos. M:'trcOJ' ;ntrcvistn 11('10 telefone 2413

VAMOS TER MAILLOU COM SOS D�
ABATIMENTO

V:1.mO.Q ter tlll1:l scm:tuncln ele llltliHots em l\c!uidar.'::i.o.
Dia a rameçar:\. uma venda csnecialissimn. uma vf'l"('h.

p,::<l'a arab:u-. f'om algumas centenas de bons maillots de

l:uitcx c algloclão.
QUC'nl v:li !l"omover e�sa rá!)ida liqllidação de man

Iot,c; é.a .c;inlllât.i<'n A Modrlnr. São mai1lats de ô!ima qua

lidade (' fritio moderno. fabrknctos no ano !}assadr:J. E

rnmo 10do.<; .":1l:1em. p do mDximo interesse ctn fslabele.. i

mento elC' modas. 1\ mutaçno constante e continua do �cu

f'stOOI1C.

E' um'l mal!nifica oportunidade rmra ('amurar l'lnillot'i

b:nntos. Para comprar pechinchus. ?fIgar u metade do

{IUf' v'llem.

Sel'á \1!ll''_ venda rÚllida. Apenas lUna semana. Aco!'e

ditamos, por�lll. que em menos de 3 dias apcnnc; êssp l'<.

IOflur dr maillot.<; s{'l"á vendido. E' mais do que !}fio ql1rn

jinllo.

-E-DITAL
De or(le111 G10 Comando Geral da Policia Militaol·. co

llHmiro O!If' se 'arha aberto o voJunln.riado vara o ingTc,

so
_

nas filcil'l)I! desLa CO\'f)oI'uc50, :1 !lartir d<' 2 do (:O!'L'ente

nH'.<; c�B��rL Os intcre�s:l.dos dcvc.'·ii,<l sntisfnzcr as .��.

guinll's eondirôcs;. .'

:1) SN \"l'se\'v!sln d8 1.(1 e V' categonas maiores

de 21. anos e menorcs de 30 anos;

!lI Sf'1' l'escl"visln d(' 3.n ral�oda. maior de IR ano,;'

"

dI

RCt· .�oJleiro;
S!11J('I' !c'I' c i'srl·eVel".

JO�.nE DA CUNUA U. MORE'

TIlll'n!f' Corond Clwfc do C.R.S.T.
HJ ·1

VENDE -SE
CHACARA - (ASA GRANO!
Com mais de 2.143 m2

ao lodo do Palócio Presidel'lciol do Agronômico.
Pl'ÓPl ia poro residê'ncia de grorde fomíliCl

R,prnrtiçõo Pllblico ou Co_ de Saude
ent t�onqu.iJ0-

f(::;tor no "A MODELARiI

';�t:'�� :"'�.;;'?m-..-�,.

Uma it Rua Duarte
Sf'hutel n. 34. Com 6 pe

ças. todo ,confórLo recen

temente cotUltruidu. Vêr e

trat:'\'· na Ill('sma, ou perO
fOI1(' :!!)39 ('otn Dr . .Tulio -

NNün. 7-1

VENDE-SE LOTE
Vende-se UIll lote a rua

Hrbllr.O Salles, Area 40S.
·metros.

Tratar a rua Felipe I::!ch
lrldt, 21 _ �'one :hol� -

TElEFONE
'J'R!\NSFF.HF.-SF. o TELE-

1-"0:-"-1-: !':." �'l'f;.>

(AS!
n':NDE-SE a rasa d ao

rua lI-iUlIl'S .\I:\(;h:u!o n,� 20

'I'j':tt:trp('!u Irl. 3117.

10-t

Lins da LBA, Lázaro uer- Os serviços serão prea

tolomen, ruretor da Re- taecs no llrincípio em ína
vista Radar e numerosas talaçães mecestas. �aa
pessôns. pf'rteltllment{' n.cr-:tá.v il8� ",l..!t1Ii.
SENHORAS pRESENTES utüíeenco-se s- 1111'Ios ele.
A Reportagem anotou a tífic08. modernos.

presença elas excctenussr- APOio IRP,ESI'RITO
mas Senhoras: Ruth Hoe- Indagado se n sot'li'dade
rxko da Suvn. nude troes- vtnha recebendo apoio tt.a&
ühl, Nl'lita Morlt�, Sara fllltm'idades e eh poPU!:1.
Abreu, cnrmcrn Souza,

to cão. prossC'glllu o nosso en

Leon\(lIn Vif'!I':I, (' oumns trcvt-ruoo: "A Associa-
Damas da soetcdadc. cão tem recebido Inest!!\to'

FrNAI,IDADE· DA cpõto de túdas as elltlldn-

ASSOCIAÇAO dos públicas c privadas e-

"A As.�oeln.('ão Santa prtnr-Ipalmente ec buo
C�tarll1a dp Rr-nbilltaçáo S�·. Governador <lo _a ..

tem a fina1idacll' de rr-scu- do."

porru- os mares advindos NAO FARA' r,nr.AORa
dos ataques dI' noucrnronto "�ueremos Iembru r !lOS

primários C' recuperar o interessados e ao público
PaC!f.nte psicotoereemcnto em gemi que a &miedadp.

para as ntlvídades nor- de Recuperação não serâ,

mais" _ disse a '0 ESTA- uma. fonte de rt'ilagfes, que
DO" \0 zroressôr Plm-ísvnldo

Dlniz, Secretário Gemi dá
ASCR.
De imedinlp:__ prosse

guiu - ruuctonara a As

.')oc.iat,:áo com um orgão
diretor �travi's de campa
.nnes comuíementadas petc
nsststênrta ménk-n especte
ltaadn.

ASSISTI!:NCIA EM

AMBULATóRIO
Interrogado COIllO fun

cionaria o centro de Re

cuPtll"a(;ão, declarou-nos o

Proressõr F1ot'illvaldo l)J
n'jz; -- "De Imeruato de
vai runcrcner. dando usais
LencJa em ambutatnrto na

de pronto ree-sperará os

males, visto esta recupe-"
ração se prccersar em pc
ríodo longo, prtncípalmen
te quando os casos forem

graves.

Aproyeitando ra ocortu
iudndo. gcstana de, em no-

1111" da. Presidência rormu

Inr urn apêtc, ao público e

as autorídades, no S8nt190
de que nos prestem cotano

ração. através de qualquer
meio a seus alcances.
':'o.ra isso estaremos sem

pre a dispusícà-r em nossa

séde, à rua o -nerar Bit
tencourt 102" - conctutu
o nosso entre�u;tadQ.

N.o 232

D. Alfred Edwin MOl'l'is, arcebispo de Wale&, t

allllll, dllunte uma polêmica na ímnreaaa aêbre o ..

hebw.., alcoóllr!l.s, entre outras cetsps, o.-firmou qu.

use tM aIocaól a\lli clmningos é uma dádLv} de Deua e '

cia3 bOM. eetees da vida, quando usado com a Cle'lida

cêccia''. ttt.ee uandn que A. Bibli(l não exige nenl".

abatlillfncia e bambém nosso Senhor Jesus Crbto ao

eleva €I v1Jlho. o. seu pl'imeire milagre foi can* j

&!lua em víntio, per ocastão do casamento em ca.ak I

Ga1Uéill, .9&rtt. o qual havia sido convidado, "Se a.9IJÍ1Il '

, tosse, cscseee o- Areeãl8_po. "como P que a Weja 0(1

/nho IIOS eeué cuttoss''

o Professor Floris".ldo Din'!', qUQndó ,Jb.,.(I (I

R.epontasem de "O (STADO".
•

o Govej'ilador Celso Ramos após sua chegada à Sédf' (1;;·1 J....8.S0-·
ciac:-iío Santa Catarina ele Reabilitnção, cun1primrnta as

senhoras presentes ,

-

477 Morlos nas Festas de fim ia Anõ
nos Eslados Unidos

CHICAGO - 3 - AP - clusive acldente� oe trife
Um agudo aumento nos

acidentes nas últimas ho
ras do feriado de /Ano
Nôfo, Impulsionou o ríume-
1'0 de mortes nns rodovias
a uma cifra muito maior
da cakllln{la p{'lo Consrli1o _

Narlonal dI' S"gur:,u1('[t, �::�
alltf'.<: dfostl' fim ele- S('ma-

FUTEiu'rL IIna de fesla..s. A mein,-lloite Futebol disC'ltf'-se,
de scgullcla-fclm quando porém qualida"c COln_ f
terminml o longo f('rlado p::::e.����; c_:. 'I��or��� e��"S�C�d!:��o �: RAINHA DAB BICl- I
trâllNlto C'lpvava-se a 335 CLETAS - Telefone: 1
p('s.�õas. O tot:l'l gCI'al, in.- ��r;�;:,: l���nse- I

go, incêndios e (utras cau

sas, e,1E'\'ou a 477. o númel'o
de pessõas me l'tns neste
fim de semana dl' Ano
Nôvo.

Dr. Arrloa BamaI"
Consultas: Pela. manhií

110 Hospi'al de Caridade.
A tardl' I no consultório.

das 15,3"0 hs, às 17':;0 hs.

Consultório: Rua. Nunet'
Machado, 'I - 1& andar -

Residência: lI.ua Plldre

Roma, 63 - Telefone 21f1G.
telefone 2186.
CUNICA DE C1UANÇAS

DIRETORIA DE VEICULOS E
-

TRANSITO PUBLICO
VEICULOS MULTADoS NOS DIAS 2/1 ia 3/1.

Placas: - 23-00-01;
.

.

23·02.41; 3.25; 17.31; 15.68; 4.99,8.17

-�----,-
Charles dt' oaune. o velho geoeral-prea�

F'a.�a de 70 anos, veedeeebe "monumento naaie

-'fb:-fOE' abl'� a terminar cantanckl sóainho o �

.a..t, por oeaatão de tuna. mantrestacêo _bl1e.'
\ ... lU Sul da Ptançu_ E' que o. pose, de5ll080000 e

;'\� 1 ff"Qe proaunciau. fOi se retirando do local
xandli. o seneml quasi só com a sua eomitln. QuaIlcb
minou c "solo" de canto, de Gaylle furioso bradO'

"ciuíto O'Qcliado" e entrou no seu cttrotm.

.PE�SA�NTOS.: O fracasso é devido à ignor
das causas que o determinam

sé jngenterosj .

A Máxima consiste em um ln

de palavras e 1Il11 máximo d

niflca�ã.G.
Nia, olhemos com demasiado

prezo para o homem que es

patíbulo: todos
.

nós, pela
\1l11a, vea na "ida, merecem l

enforcados (Mark 'rwami .

Em nossos reveses, queremos

passar por infelizes do que l

prudentes ou inábeis. (Ma�qt
Marica).

ntf'�

Os infratores, deverão pagar suas multas n'.l,. Coletori�

Estadual, no prazo de � dias, sob pena pc C� sração d'
r:lrlf'll'fI dI' tnolol'lstn. I

D V T P em Florian' olis, 3 de janeir0 de 1962
.

1

Ht"MOR� O açougueiro para a eapôsa: "Mar!(l,

do uverquc rozer compras não sé à venda do seu·

c�". EJ'l.: --Porque não? Ele serve s€m!)rc tão bem'

""'iiio 0t1vldo: mas me �dlu a minha balança emr'

t'-:. ou( n d'êle se quebrou".
!>-'u"'WI- m2ou:estação política, um deputado quc.pre

t"('elt'll:�r,..se .• aos .seus .correligionáriOs: "Eu sim. :>C

h')mer-- honesto. PaI êste bolso não [lassou dinheh

nho f'Jl50nsstamente." Uma voz no meio do !lOVO:;

d'e &'rno novo, Dou.tor?"

�;et:e":lol�::!:�t��a�ê������������:�o e���?�:�re: Ci
1'leI!çls.:'. "li: vai abandonar também o

Uisque?�.
sIm. ql�erldJnlu(": "E vai desistir de ir assistir o f

:��.'�! '���h:l:�;eb:i�:':' �E., .;�a�e�:���g.��.
malf'i nlgll

"P,..,r....wt.;J.w,d!l-:r�li.Aç_ãe Ele UO' pxame nar l)lloto
�·(�',,-':-!lf',I·wtí'�·.Li'I'I&. Ul.n acs---;r-nmlna�Ulll vt'l

"eb'IE'('T'"'" .cotl\uudanlc, !K'r.,;unta a um dos carull

"0 q\\e fará o senhor se estiver diri<J:lndo um navio

recer U/'l. torte temporal?" O candidato:" Mandarei II

n:\g.ua t'ma �nCora." "M\\ito bem c se aparl'eer outra

pestape com 'venlos de outra direção?" "Lança1\él
áneora para Sf!I:\lI"ar o barco:' "Bcm, vamos su!)Or

'.lma te:celra tem:pestaõe se aproxima com ventos de

\·t>ntc ctireção?" "Claro que outra ãncora cairá no
# OI.) velho lobo do mar ficou chat9ado, cuspiu e di�
'Incria mber onde é que o Senhor consep;ue tantlls 11

ro,sO" O clltudJdat.o nâo se deu por vencido e respouQ

Comandante, Lá no mesmo lugar onde o Senhor arra
Un�as tempes.tad�') .ao mesmo tempo."

o �ostume de colocar o anel de alin�a matrimo "

# no anelar da mão esquerda data do tempo dos an1
gregos, l)ÇJrqlle es�es acreditavam que naquele dedo t '

VC3H' U' I nel to que tinha. uma comunicação diréta COl U

l"ctaçã.o.
..

() escritor' BJaise Cendrares deixou de Viajar, deC"l

r�ndo; "Ante!! n gente levava 80 dias para. d3.r uma'

!'('Dl ii. '''olta do mundo e tres dias !lara as formalldat,

Hoje é o contl"é.rto".

Atenção Ahmos do Artigo 9t
PE'de-s� o comparecimento de todos os srs. aI-.

f1CS motriculodos no Instituto D. Pedro II, segundt
feira p'óximo, dio 8 do corrente, o fim de tomarei

ccnh�c' -ncnto do nôvo horário de aulas, bem com

outros '-'ssuntos de interesses gerais.

_��.::.:.e atenderá depois dos 2q,OO 'loros.

P,lRTKIPAÇ10
Nugib nau:r e s.ra. t'lJa. Lttf1ra Alves Ferrarest

partk'pam o contratJ de casamento de seus filhos

NADJI\ MARIA e Al'tTUR HUMBERTO

FlorlanópoJls, 26 dr. DC';>,{'mhl'O de lO8l,.

Bocaluva 2
6-1

ÃVIS(}N.O 1/62
Aviso MS SeaIleres Caçadores
TeJldo expirado� em 31-12-61 a validade da licençtl d

porte O� arma de caÇa ou desporto, e tendo em vista
novo modêlo de cartelra a ser adotado :para o correnlr,
allCl, bem como o grande. númeto de licenciado:::, a Direto
ria de F1scaHza.çio de Arnlaa. e Munições, convida !lO

��nhoreg cuçadore!l a. providMl.ciD.rem com antecedên'!I:l. �

rt1nova�.Ão de, s-uas licenças, devendo, :para isso, os da Cn·

. p\hI d!rlglNie a esta Diretolila e os do Interior u. Flscali·

zat;'.ão ReS"lonal ou a Delegacia de Policia, a fim de que lio

lnlchl.r-o;e, em }.O de mato, a. próxima tem!)Orada dlf caçá, i

li' lhj.:I.I:· rodos com suas armas devldament-e lnglllzada'i,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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srn.mos, em prosseguimento, mais algumas
oes a margem da entrevista do sr. dr. Acácia Ga

di 8. Thiago.
O desarto que faz, tendo per tema acôrdo entre gru

"micos. de um pronunciamento a respeito, foi
em termos' sem sentido.

o desafiante age, nesse Impulso, sem outra autcrt
ou c .mpetêncta que a que a si mesmo se confere,
rcth ur, mesmo de longe, o pensamento do seu par-

mexmos.
éll disso, que poderia resumir termlnatlvamente a

t: com o aviso de que ao desafiante faltavam

encl��h�pl�tg s���'tS:ês'CI=e�a:os�!?�
�pILer.et1ltigilJe." "

Mil. o sr. S. Thiago escorvcu o seu desafio em termos

:�'i !\l'e iU�aSr�ab���t:e ��:�r;�u;� !�I�:t:� ���
tMl8ri._Uj:a�o acôrdo pontíco no Estado, nestes ultimas
ternp-. atora boatos, o que se leu foram declarações do

deput «te Joaquim Rà..mos, af!rmando a necessidade de

um Pll'endimento atuante, nao apenas entre PSD e

lroN las entre todos os partidos.
M",ls que isso, correm noticias de. que grupos udentâ

tas e arupos pessedistas sêe favoráveis a um acõrdo en-

e- doi.s maiores perttdos do Estado. A par disso, no-
ll' de que parcclas partidárias de. UDN e parcelas
,"rr.·dárlils do PSD são contrárIas a quaisquer entendi-
t:nl s. �

I udo Isso ê sabido, como se sabe que no PTB háf

I �1J��te�u� ��� :�:�!moo���f����� �o�a �a�:�
l)8 que jã. romperam o acôrdo. ti

O interessante, no entanto, é o modo inédito e Ima-'
J);{l:-;O, de industria, pelo qual o sr. S. Thiago se retere
u acõrdo entre o P.S.D. ,e a U.D.N.

Para comêco de conversa o sr. S. Thiago cassa (

�i 11"0 desses' dois partidos, substitiundo-os por "gru·
poli Iconômicos·'.

Argumenta, .90Is, à base do qua-q_ua-qua.
As vezes que o P.T.B. se campos com a U.D.N. b

U D N. era a União Democrática Nacional.
�dO o P.T.B. fez acordos com o P.S.D., o P.S.D

er o Partido Social Democratlco.
Tudo legal, tudo maneirinho, entre partidos políti·

00
. • -

Mas se, porventura, surge a noticia de � passive
entendimento entre o P.S.D. e a U.D.N .. o sr. S. Thiag

Icar1Za-se todo e brada:
_ Não sâo partidos politicas que fazem gestões; são

Jtpos econômicos que conspiram con�ra o povo!
E quer vrovar, com ares de genio, que isso de "duas

antldas iguais a uma terceira serem iguais entre sf'
o é axioma, mas é burrada!
Bem olhar para certos panoramas municipais no

Estado e certps momentos esta<luais no Brastl '.;_ o sr.

. 'QJlago anatematiza e excomunga logo a Idéia de uma

prox1mação do P.S.D. com a �D.N., tachando-a de
� de cupulas, de aperto de maos que antes se tapea
'tWl1 e esbofeteavam.
�o depois do suicidlo do Ptealdente Vargas,

P.�u��see��ra�� purtidos politicas. para o sr.
Thiago.

�:: ������e='1�i:;!S' �hiago!

N'ilda de pelegos ma.ncamttnados com matadores de
GettJl1o. nas reciprocas aversPes das vésperas.

Tudo exato: partidos polfticw em ação interpart1�

�;: :::,1 h����g��I���O:eal�ais par" o dr. S. Thiago,

r= quem 0$ partidOS só são partidos quando se enten-
CQm o P.T.B, _

Sem o P.T.B., são cu.pwas, são gt"QpQs econômicos!
:It o não é a razão do qua-qu.a.-qua?

CARROS USADOS
1 Perua Dodge 1951
1 Autom. Vouxhall - 1957
1 Cominhoneta Ford - 1957 F-IOO
1 Simca Chambord - 1960
1 Volkswagen. - 1960
1 Volkswagen - 1961 2° série
Acham·se o venda no R. AlmiranteL:lmego nrl 2
Facilito-se em 20 mêses

Uma das grandes preo
cupações do candidato Cel
so Ramos foi a carência de
energia. elétrica, sabendo
do quanto se ressente todo
o Estado, nêste setôr de
vital importância para a

sua economia e progresso.
Sendo assim, em sua pla

taforma, deu especial !elê
vo' ao problema, estudan
do-o em tõdas as suas im

plicações.
Tão logo assumiu o Go

verno, cercou-se de uma

equipe capaz e entusiásti
ca, no sentido de procu
rar soluções imediatas, que
viessem, ao menos, aliviar
a- situaçâo critica, até que
soluções definitivas rõeeem
encontradas e se temessem
também realidade .>
No PLAMEG, que é a vi

ga mestra do Govêrno, é
de singular importância o

lugar reservado ao setôr
energético.
InlclalQ:lente', a Cl!;E pre

parou um Plano de._1!mer
gêncta, atingindo diversas
regiões do território cata
rltiei\!ie-:"��a
surgir pequenas usinas hi

drc-eíétncea, para atendi
mento local. com a nnau-

mentlsta.
Além do que representa

rá em' outros setõres da
atlvldadé e do que signifi
cará para (I Estado e mais
especificamente para a re

gião, a SOTELCA oferece
posstbllldade de solUÇão
para o problema energéti-

Nota da Casa Civil
De ordem do Excelentis

slmo Senhor Governador
do Estado, torno público
que Sua Excelência, atra
vés da Secretaria de Esta
do do8 Negócios da Edu_
cação e Cultura, tomou tô
das as jprovld.ências no

sentido de que sejam ad
mitidos ao lru;tituto de

Educação, todos os candi
datos aprovados, assim Que
nInguém deixará de 3er
matriculado.

.

Paiácio do Govêrno �m

Florianópolis, 5 de Janeiro
de 1962.
Nelson de Abreu - Chefe

da Casa Civil.

co com o fornecimento de

en'ergla abundante, para

melhor atendimento de

nossa i�dustria, tão neces

rdtada, e para 'o surgimen
to de novas Indústrias.
Pr.ojetada para 100 mU

sw, poderá a usina ser fu

turamente ampliada' até o

dobro.
.

• A primeira unidade de
50 mil kw da usina deverá
entrar em operação até
fins de 1963, sendo ime
diatamente inJciada a 'Se

gunda unidade, desde que

os trabalhos não eotrnm
solução de continuidade.
Ainda há. pouco, com

preendendo perfeitamente
a ImportâncIa da Iniciati

va, o Governador Celso
Ramos, no sentido de ím
pedir a parallaaçâu tem

porária das obras, por fal ......
ta de recursos, autorizou,
através da CELESC, um

empréstimo de 70 milhões
de cruzeiros ,I) que possibi
litou que as obras. conti
nuassem no mesmo ritmo,
até que as verbas federais
rôssem liberadas.

.

-HospHal e Maternidade Sagrada
Família

Realizar-se-á, no proxi
mo domingo, dia 14 do

corrente, na Casa Paroquial
do Estreito, mais um dos

tradicionais almoços em

benefícto . da construção do

Hospital e Maternidade

Sagrada FamiUa.
A êaees almoços, oue vêm

se realizando desde novem

bro de 1960, comparecem
não só exmas. famllias do

populoso Bairro do Estrei

to, como também desta

capital, daQdo, assim, o

povo de FlorlanópoUs, sua

valiosa contribuição para a

construção daquele HoSpi
tal Maternldaae. Do carda

pio, sempre varladissimo,
consta, para o almoço do

dia 14) o seguinte:
Macarona, com massa

de i.a qualidade, gentil
mente ofertada pela firma

Germano ateín S.A.;
Carne assada
Carne de porco, ao forno

Galinha ensopada,
batatinhas

OSalada
Arroz.
Todos esses pratos são I

cotlfeclonados pelas exmas.
senhoras que compõem a

Comissão Cooperadora.
Para o almoço de do

mingo, os cartões ingres
sos já se acham à venda,
com as seguintes pessoas:
Sra. Blides Neves Segui
are. Lldla Por.to

Sr. Egldlo Amorim
Sr. Alidré Mayk.ot
Sr. Manoel Cruz .

Sr. Lédlo Martins #- .

Sra. Adalgisa d'Aàampo-
'ra BrasU

Sr. Pedro Fublck
Sr. José roacuím Brasil

e na Casa; Paroquial do
Estreito.
A Comissão Informa, por

nosso tntermédío, que não
haverá vencia de cartões
na hora do almoço.

"4 milhies e 500 mil cruzeiros· para o

Ginásio Industrial de Itajaí
cebeu no dia de ontem oo Deputado Osnl de "M�

detros Régis, atualmente
respondendo pela expe
diente da secreterta .e

Educação e Cultura, .rece
beu no decorrer do mês

passado em seu Gabinete
o enviado dó -Direto\- de

Ensino Industrial do MI

nistério de Educação e Cul-

seguinte cabograma que
publicamos na íntegra.
'00. Sr. Secretário. da.

Educação e ,cultura do Es

tado de Santa cetârtne
Fns

Prazer Informar Agéncia
Banco Brasil de ltaJal pelo
aviso ministerial número
1068 de 28-12-1961 Impor
tância quatro milhões e

quinhentos mil cruzeiros
Ginásio Industrial de rte

[áí. CordIais saudações
Armando Hildebrand -

Diretor Ensino IndustriaL

o

Chega ao páteo da SOTELCA parte do equipamento da Usina,
num lotai de 600 toneladas, recebidas recentemente

5 E 5 I fldgelo
ltejei

dasno

enchentes em
Quando o flagelo das

enchentes desabou Impte
dosamente aõbre o Vale
do Itajai, O pôsto do SE
SI da próspera cidade, ri
beirinha, como das demais,
movimentou-se Imediata
mente. ; O senhor . Helulz
Antônio Moraes Gonzaga,
Encarregado' do 'N�cleo
Regional, tão logo 'teve
conhecimento da calamida
de que vinha assolando a

região, já nas primeiras
horas do dia 2 movimentou
todos os funcionários se

êtencs na campanha. que
iniciou de socorro 'aos fla

gelados e' convidou a Rã.
dia Clube ee ltajai que
Imediatamente associou-se
ao movimento, instalando
o seu equipamento. na eéde
do SESI. Grandes e rele
vantes os serviços da Emis
sôra lançando manifesto
concitando o povo a coope
rar e captimdo mensagem
de �gustloaos ape'os das
cidades visinhas, além de

permanen�nte trans
mlttr !nsthrçôes e neneiee.

Resultado desse esrõrco
conjunto da Rádio e do
nobre povo itajalense. E'

que jã. 8 horas da manhã
era grande a quantidade
de

.

gêneros aUmentlclos e

roupas que cidadãos e cí
dadãs de Itajaí, com seus

carros particulares, anga
riaram por tôda a cidade.
justo que se registe os no

mes dessas benemêrltas
pessoas: Sr. Manuel Nasci
mento, Sr. Norberto Juntar,
Sr. Eduardo Canzlanl, Sra.
Lucy Canziani, Sr. Dr.
Afonso Llberato, Sr. João
António Machado, Sr. pu

nia �erner, Sr. Santos VI
torino, Irmão Vitorino, Sr.

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
Pagamento de Prêmios

A Administração do LOTERIA DO ESTADO po·
gou ao sr. Virgilio Martins Duarte o bilhete n. 2754
_ extração de 22 de dezembro p.p., premiado com

Cr$ 1.500.000,00, vendido pela Agência SIMAS de
Floriahôpol is.

EXTRAÇÃO DO DIA 5 DE JANEIRO DE 1962
5.561 - CR$ 800.000,00 - Pôrto União
I . 173 - CR$ 80.000,00 - Coçado,
1.576 - CRS 40.000,00 � Chapecó
4.721 - CRS 20.000,00 - Pôrto União

__

I .�:�_=-�_���?��_-=�!�� Salario...
(Conto da 1.·: pagina)

por seus representantes
decreta e eu sanclOrk> a

s�guinte Lei:
Art. 1.0 - O Art. 1.0 da

LeI n. 160 de 23/11/60, p,as
sará a ter a seguinte reda
ção: "Fica estipulado para
Cr$ 500,00 o Salário-Famí
lia dos servidores munici
pais",
Art. 2.° - A despêsa. da

presente lei, correrá por
conta da dotação do or-

ç,,:,���; _ "'ta 1,1 ,.".- DESEMBARGADOR ARNO HOESCHL
::a e:b�:;�;ãO �ase�::�t�i� Aniversaria hoje o eminente homem,púQlico,
to� a parLlr de 1.0 � ja- Chefe do Poder Judiciário - Amigos e ad-

���s���9�� r�:��:::o.as miradores programam banquete ao
.

Prefeitura .MunicIpal de aniversariante "
.

FiorIanópol1s 7 de dezem- Transcorrerá amanhã o aniversário natalício do
bro de 1961. desembr.lrgador Arno Hoeschl, recente;mente emposSCI-
Waldemar Vieira, Pre- do na Chefia do Poder Judiciário.

feIto Municipal. Homem de grande cultura jurídica e humanísti·
A Lei, recebIda com co, o aniversariante viu sempre reconhecidas suaS

enormes aplausos, foi mais das luas virtudes de administrador testemunhadol em
uma medida acertada. do sua atuação nOI comarcas de que foi Juiz, e, multo
sr. Prefeito Waldemar Viei- qualidades de julgador íntegro, sábio e bom, além
ra, a quem felicitamos. especialmente na instalação e organização do Vara

dos Feitos do Fazenda Pública, nesta Capital.
,....------..,.--, Amigos e; admiradores do ilustre anlTelSG-

FORRO I fi
riante estão organizando uma gronde homenagem
para breve.

liste jornal cumprimenta o desembargador Amo
Hoeschl, desejando-Ihe e Q suo Exceleatis.ima Famí.
lia tôdas os felici.des.

Nivaldo Negara, Sr. Pedro
Paulo Roberto.
Não faltou o apóio do

PreCeito Sr. Eduardo eoron
Cabral Canzianl que colo

coq
I
a <lisposlÇâo do SESI

o seu, carro particular. Va
ucece' foram a Associação
asccterre Wasconcelos Dru
mond 'cujos valorosos esco

teiros desempenharam Im
portante papel em vânos
setores, os MilItares do Ba
talhão Rodoviário, (IS do'
13 a.c. de Jolnville que en

vtou dois carros coaínna.
A convite do Prefeito, o

Núc\eo Regional do SESI
passou a traba!har junto e,
foi assim, que para a pre
feitura transferiu-se a or-

ganteaçâo sesiana que per
maneceu em estreita cola

boração com aquela edm
dade, enquanto foram ne

cessários socorros aos ne-
. gelados da R�glão.' _.

Com a cooperaçâo dos
carros cozinha do 13 B.C.
de Jolnvllle foram distri
buídos 8.272 refeições e

31.780 cafés.
Como se vê, ativa. e per

manente foi a partlclpaçao
do N. R. do SESI de .. tajai
que desde as 6 bcree do
dia 2 'até o dia 11, marcou
130 horas de serviços per
manentes, colaboração da

equipe sesiana de ltajai
no humanitário empenho
de socorro aos flagelados.

tura, ocasião em que to
dade de debelar wn colap- ram concluídos os entendi
so Inevttável, permtundo.. mentos para o funciona-

:�r::s�e�s�e��:�� ':= =:nl�d::�a�: �da�!n:�
dique, com carinho todo Itn.Jai.
especial, à concretizaçao Nêste' sentido o· Sr. Se
das grandes e definitivas creté.rlo de Educação, re
soluções.
A SOTELCA vi� &,judar

a resolver, simultaneamen
te dois problemas catarl
nen�es: o do carvão e o da

energia elétrica.
. Todos sabemos que a ex

tração .do carvão,.pela fal
ta de mercado para o' car

vão vápor, se constitui em

problema de ressonância,
nacional, com ,estocagens
enormes e reflexos sociais
de funda repercussão.
A instalação de empl'�

endimentos como a 80-

TELCA, é a solução indi
cada, abrindo amplo mer

cado para .o vapór carvao
e merecendo especial aten
ção da Nação,

...

por ser

obra de caráter desenvolvl-

AVISO
Neste local, 1)0 próximo domingo dia 14, o maior

Fundo de Investimentos do América Latina, comuni
ccrc o nomeação de seu DISTRIBUIDOR AUTORI
ZADO com sede nesta Capitat, cujo campo de cçõo
abranje os seguintes Zonas Geográficos do Estado:

Zona de Florianópolis, Zona de Loguno (Sul do
Estado) e Zona de Lages (Serrano).

Outrossim presto aos passiveis futuros Inverso
res do região os primeiros esclarecimentos sôlJre os

vantagens de investimento neste Fundo:
1) Ca-propriedade - aQ adquirir "cotas de in

vestimento" deste Fundo. torno-se o inver

sor, co-proprietário de Qlais de 100 (cem)
emprêsas brasileiras, ganhando com os lu
cros destas firmas e a valorização de sues

cotos;
2) Segurança do Patrimônio - atr'ovés de in

versões 'feitas sàmente em titulas das melho
res emprêsos e criteriosamente escolhidas

entre diversos ramos de atividade econômico;
3) Valorização - pelo· cuidadosa seleçã:) de

títulos feito sàmente entre emprêsas em

franco desenvolvimerrio, o que permite cres

cimento em valor, do investimento inicial;
4) Hábil administração - nosso Conselho Con

sultivo de Investimentos é composto de ho
mens de negócios e financistas com compra�

vodo experiênci� no aplicaçãO' de capitais;
,

5) Renda poga trimestralmente - pelo esco-

11;0 sistemático de titulas que �m, compro
vadamente, proporcionado dividend�s, ou

ofere..::em boas perspectivas de rendimento

6) �;,;:;:��o;di:to-_ o resgate p�de ser t�i�
to, total ou parcialmente, o es:olha d� in

versor, através simples declar,?çao e�cntc e

apresentação do certificado, pelo valor do

_ Escl���e ainda que oS interessados da r«:_gi?O do

Vale do Rio do Peixe e Oeste do Estado poderao fazer

suas inversõeS por intermédio dêste nosso Distribuidor
Autorizado,
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