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8 P A G I NAS ��Oc���POS d uvas) nos grupos

-�::::::::::+===�:::=;
Metralhada a Séde da UNE: Convocação Imediata do IlIIgress

.

P - o -seu Ministério adotara ministro Trancredo Neves. smn e procurou entrar em
-

�a�llIa n� te Ino da

R
.. -

P 1-'-
RIO, 8 (VA,) - A sede Federal de Segurança u

1 BRASILIA 8 (VA) O contato com o sr. José Jof- uftl�
_
eglslatlva.euulao O I lea ,da UNE teve ontem, vela blica, tenente-Qoronel c::ar todas as P:ov��:n�::a;\�= de utado C�ISO Bran� i- filly, atual lider da Frente para que� f�sSe usado "�mmadrugada, sua fachada �os Cairo!. Em declaraçoes ra apurar � t�o. Du- ni�ara hoje, conversações Parlamentar Nacionalista, caso de necessidade".

E '.
plehada e metralhada .(to. a I�prensa, o titular ,da �:�:: ad�ard:,e� sr. Alfredo visando à convocação Ime e que tem em SeU podershveram reunidos os elementos to�) por elementos ainda Justiça disse est�r se ln-

Nasser ccnrerenctou lon- diata do Congresso, Esse um requerimento {com rta O deputado Celso Br&4-f dí .... .
nao lden4iflcados (aponta- telrando da situaçao e que

gamenta com o primeiro arlamentar chegou a Bra ta em branco) para COQ- dt julga ser o atentado à.q�e armaram a IssIdencla da União dos como pertencentes a do chefe do Departamento P

v vocar o Congresso. Esse UNE motivo suficiente pa-Democrática Nacional em 1960 e que se ��:)� �U�:�a�nt��:�,� documento foi deixado em _'._a_o_'ã_-I_O. _encontram nesta capital; para estudar o ;�s �,:�t:::'��'�:i�:' ,�:
panorama politico estadual e tomar pro- ríoca e pelo zxercito. O

vidências de interesse da Ala com rela- �:;!� s�� ;:�!�i:s d;la����:
ção as próximas eleições. �:�o�n�u:��:;�n;a:: :���

(,'"3 c',!Irto'fl'OS dever90 ft:�:#;;;€ij.�;;:��:�1u u U U das atividades da MAC".

O Conselho de Segurança

fec�a'r' acs sa'�a�os" �;:;:���:��:c:�:;I:,t��
Rio para vertncer o anda-

mento do lnquerlto.

RIO, 8 (VA.) - O rntuts

tro Alfredo Nasser, que
convalescia em Goiana, ao

tomar conhecimento do ata

que à sede às. UNE. diri;
glu-se para o Rio, onde

chegou e m companhia

N.O 14342

o lUIS AlfTIGO DIABIO DE SARTA CATABIHA/

Recebemos:
"Sr. Redator:

multes negócios protelados
e em muitos direitos pos
tergados.Li a nota deste magnifi

co Diário" sobre o vistoso
título: "Os Cartórios deve-

publicas que devem Iun- contra,vam_se presentes aín

rios cionar contlnuadamente da o d. Nelson Abreu chefe

Em compànlua do
.

Depú' ��e;e��:!el;o!�t�:�a:e�:� :i�e�a��r��VH, �oo��:�a:��"iado Waldemar SaJ1es, ra-
cidos. do Banco de Desenvolvi-zendo suas despedidas. es-
Muito grato pela publt- mento do Estado, -O sr. Ge-teve no Gabinete de Rel�- cação. ratdo Wetzel, Secretarioçães Públicas do PalácIO
João dos Seis Dias." da Fazenda o sr. Joao To-

tl��::��o'pr;si��n��SêdaH�l� ....._
_ "'��_�eh'O�,

;�ã:",':"'O'lâ'ia, ""ao PRESIDENTE, HERBERT LEVY
Na palestra que mante

ve com o Chefe do GRP,

declarou o sr. José Ho

lthausen que vai a Recife

como representante de sua

entidade a fim de partici
par do Cengresso' nacional
dos Ferroviarlos, que se

realiza. naquela Capit!ll
nordestina, onde serão le

vantados problemas de
maior interêsse para a

Encontra_se em FlorIa
nópolis, procedente de

Curitiba, nosso Ilustre pa
trício, deputado federal
Herbert Levy, presidente
do diretório nacional da
U.D,N.

ra o flm espeçial de reu

nirem-se sob â. presidência
do seu Ilustre chefe.

Ao nobre deputado Her-
.

gert Levy, a nossa visita,
com votos de Cellz estada
em Santa Catarina.

UMA AmUDE FIRME

classe.

Nesta Capital o eminen

te politico manteve demo
rado contato com seus cor

religionarlos da direção da

IUDN cntarinense, qut a
fluiram a Florlan�polis pa-

vida.

Candidatura J. K,

Em sua dec'lsão o Prefeito Municipal procurou. an
tes de tudo, ser justo. O aumento concedido não so

brecarregara a bolsa do povo e possibilitará às empre
sas conc'esslonárlas cobrir os custos com empregados e

manutenção de veiculas recebendo ainda razoável
margem de lucro.

A atitude do Prefeito Waldemar Vieira baseou-se I
em proposta da Comissão de Assuntos Executivos que,
constltuida por rcprésentantes de todas as classes so

ciais é um reflexo das aspirações e necessidades da
população florlanopolltana.

Na Camara MunicIpal onde militam Os mais legi
timas representantes do povo, o Sr. Waldemar Vieira
recebeu integral apãlo na sua decisão firme de defen
der a todo o custo os verdadeiros interesses da popula
ção não concedendo o aumento soltcltado.

A aceitação, pelas emprêsas concessionárias do
aumento nas bases decretadas pela Prefeitura, � uma

vitória não apenas do Prefeito Waldemar Vieira mas,
uma vitória da população florianopolltana.

O Pretelto venceu com o povo. Gerais os aplausos
que estâ recebendo, com inteira justiça..

�
=c:.;.__....._.."--='-'--L.._�_,�'+:j.>��.;

O Capitão da Policia
Militar. Francisco Antõnlo

da Silva vem de ser desig
nado pelo chefe do Poder

Executivo para exercer as

funções de Delegado ES1J<!
clal de Policra do Muníci-

pio de cncturna.

Pioneiras Sociais

nucleos da entidade, espa
lhados por todo o paiS, a

seguinte mensagem. exten

siva a toda a familia ora-

sileira.
...,

"Sob o Influxo das inC'on
fundivels emoções do Na

tal, apraz-me dirigir ii. mu
Iher brasileira, por inter
médio da Fundação das
Pioneiras Sociais, a minha

saudação efusiva e amiga.
As celebrações do grande
dia da cristandade, junta
mos os nossos votos calo
rosos e sinceros ,para Que
não faltem nos lares de
nossas caras patricias as

incomparavels bençãos e

alegrias· por que anseiam

todos os co.rações.
Dir,ijo_ me especialmente

as colaboradoras da Fun

·dação das Pioneiras So

ciais, aquelas que nos hos
pitais volantes, escolas pri
mátias. hospitais. centro
de prevenção do �ancer.
ambulatórlbs, lactários, lan
cha hospital 110 Rio Ama

zonas Centro de Recupera
ção MQLora, nos têm acom

panhado nas obras SOCi,lis
qUe promovemos animadas
do sincero propósito de ser

vir ás classes desprovidas
de recursos materiais e in

fluidas da certeza de .que
sô agindo em beneficiQ do
prÓximo ê que estaremos
sendo dignos dos nobres e

dignificantes postulados da
cristandade.

NATAL DE i961
a) SARAH Kt:tBITSCHEK

Diretor Geral
Por ato do Governador

Celso Ramos o dr. Abel ':;8

pela foi nomeado Diretor

Geral do Departámento
Estadual de Caça e Pesca

autarquia qUe veio subs

tituir a Dil"('tol'ia de Caça
e Pesca.

vadn Importância li eco- pe.

o Centenário de
VirgUio Varzea

ASSinalou o dia 6 de ja- que lhe comeoremos o
nerlo de 1962, preclsamen- centenário do nascimento
te no nonagésstmo nono A comemoração conünu
anlversârio do nascimento a r á e complementará a
de Vergillo Varzea, ccor- Que assinalou o eentenàrte
rido em 1863, a 6 de íenet- de Cruz e Souza, seu inse-
1'0 dia de Reis. de onde parável amigo aqui, na Ci-
proveio um dos elementos
do s e li nome completo:
VirgUlo dos Reis varaen.

Virgílio nasecu em Canas
vieiras, desta nossa ilha de
Santa Catarina. c ali se

batizou fi 11 de outubro
d o mesmo ano de 1863,
sendo filho legitimo de

nha Da. Alexandrina Ma
ria de Brito, sendo minis
tro do batismo o Vigário
.roac Luiz Nepomuceno de
Macedo. É o que consta
do 2.° livro tie batiz�dos da
Matriz de São Francisco
de Canasvieira, fõlhas 137
c verso.

VirgiJlo tem titulas para

GAROTA RADAR DE FLORIANO'POLIS
-: VÂNIA MORITI:-

GAROTA RADAR de F'! ,1t':"ópoliS, VANIA MORITZ, es.

qolhida e apresentada 110 QuerênCia Palace. lia, festa
promovida pela Revista Radar, em bel.eficio do Pequeno
Jornaleiro. A 'bonita moça, será nOSSa represe7.lrmte '10
desfile das Garotas Radar de Santa Catarina, qILando se
rá eleita Miss Radar - Miss Simpatia e lIfiss Personali_
dade. Esta festa de confraternização da Sociedade cata
rine11l;e, será tealizada 110 Lira T.C., Ih) próximo dia de",

de !rtuerclro,
>

dade de Destérro.

Vale a pena movimentar
Virgílio, Cruz e o outro
amigo fraternal Manoel
dos Santos Lestada, e os

mais do seu grupo, os No
vos de então, aqui no meio
provinciano, que agitaram
com suas Idêlas llterarla.s
e soelals, provocando ade-

luzes sõbre o as

sunto &05 postes
A inefãvel emissora do

contra veio, ontem, com
mais uma novidade: a de
que estão sendo l'etirados
pos� da Avenida Rerci_
lio Luz para os seniÇ06
do Jardim "Oliveira- Belo",
que ganharã, em breve,
lIloderna iluminação eom

lâmpadas de vapor de mer
cuno, O comentarista da
Praça 15 rompeu um Io.aco
silêncio acêrca de irah
Jhos que se realizam ..

poucos metros do edUieJ"
onde funciona o Q.G. a4e ..

no· raivoso. Mas rompeu. •
m1ltismo para quê':'
Para. reconhecer flft Pio

rianópolis muito hlcrari.
com a iluminação, ade&ada
em raras Capitais do pais?
Para diaer que, finall!'en.
te, diante da evidência e
da Pl'�xlmldade da obra,
admitia. não ser o Govfr
no tão inoperante eett.
ele assegura. dláriamenteT
Não. Venoido em seus ar"

gumentos, ape,ou-se a
ruais uma menUra, outra.
que se soma à coleção.
Os postes foram tlrad.

do próprio Jardim "Ollvel ..
ra Belo", levados à fundi_
ção para serem ampliados
em suas bases e recoloca.
dos. naquela praça.
Como se vê, ,"ulto .dife_

rente da versão apresenta_
lia !pelo microfone famao
ooooooooooso.
A propósito, poderia o

conspicuo critico esclarecer
de onde foram

Ó
retirados

os postes que o .sr. Jlen.
berto Jful�, nu crepúsculo
de seu Govêrnu. determi_
nou que fossem colocados
no jardim do Palácio du
Governo,?

-

Destes, é que necessita
saber' a. procedência. NãfJ
teriam sido da Avenida

As prísôes preventivas e

rão fechar aos sábados". os habeas-corpus estão a

Realmente, se Isso acon- exigir que os Cartórios do

tecer, vira beneficiar toda
Crime estejam o máxímo

����, ��f2�Presidente do DRDE emllorianópolisEm que posição ficara o �:�s;li:lrn:�eas v::s a����: _ I ,_ membro do Conselho tio responder à prova de con- Iízaçân .de equipes e qua-povo?
dos de segurança forçam a nó!:���trates:d:m m��;i':O BRDE e .0 sr., Wil�ar ��= ��n!�V;�:d�::S°��:d:st�� :���ro t�cr��i�o: ��e�es I:��Sr. Redator', o povn nes- abertura dos Cartórios dos contacto. na_tarde de on- lagnol .. membro o

dos sulinos. riam instaladas as agen-!: ca;o, �7t:ojOg;I���á ��: ::i���c��a:;::n:sa r:c�!��� tem. no sal,ao de Despa- D��U��al do encontro, em Entre outras anrmecões cias de Plcrianópotís e Cu-
mo um traste velho, um cimentos de firmas e as ��o�o� :����rn�od�O�::= ràptdaa declarações à Im- -ímpcrtantes, salientou-se rtnba: seria feito o tevan-
trambolho inutil e uma escrituras urgentes estão a

50 Ramos, o Prof. Pery ����a, m:st::=:��:ntesati�� ;fr:m�:;:r�:g�ena�m;ar�:'�=QU::��=:i�m o Judlclá- ���;.r °Fi��:e��O� ::I�; :���teD�:IZ ::��\u:r:� feito com os resultados e nica c coordenada; rnobt-
rio tencionar import.a�-ém ca�averes ncarão msepu_l- tez acompanhar dos as- com a maneira objetiva t:J _

, tos por falta da cerüdãc
-1f;It��!_,;.. prO: r Claudio mo governante catarmen-,e

eo-n'g-reSSO 14âCt";..»'�:;�����V "para a� Seitas-feIras, dia

nal dos ferroviá- des�.za�:da:�rass��i:::�IÇOS do�I���tr�sO v��;:����v�n�

RIO, 8 (VA.) - O presi
dente do PSD carioca, sr,

Augusto do Amaral Peixo
to, confirmou as gestões
que vem serido Ceitas para
apresentação do nOn;le qo
senador Jucelisno KubIts_
chek como candidato a de pr�si�:��esar��Ci��::tschdC�putado pela Guanabara.

Fimdacão das Pioneiras
. Acredl�a o presidente do Sociais: ao ensejo das fesPSD carlOc� que oex-pre- -tas do Natal. enviou aos
sidente tera grande vota
ção no Estado, proporcIo
nando, assim, a eleiçao c!*!
numerosos candidatos da

Chapa.

A recente orlse nos transportes coletivos, com a

Iparalisação total das i:!:mpresas que servem, a Capital
catarinense, teve o mérito de demonstrar que hoje em

dia ainda existem homens de caráter e decisão.
A atitude firme e irredutlvel do Prefeito Waldemal'

Vieira, opondo-se ao aumen to pretendido em propos-

Itas alarmantes, demonstrou claramente a preocupação

�eore�:e:f�:Op:;:I����ofl�r�:��::it:�a. defender os in-

I
A atitude do Sr. Waldemar Vieira mareceu o apóio

integral das autoridades federais, estaduais e murU.
clpals e a aprovação unânime da opinião pública.

Todos os obstáeulos e todas as resistências foram
vencldaa na defesa dos reais Interesses da populaçâo,
hoje tão sacrlficada pela alta constante do custo de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Prefeito . Waldema� Waldemar Vieira, com a recuou um nesse para

Vieira, demonstrou garb9- 801'Ie dos Ju'1J1úmte.� da "donos d<ts emprê8as" e

somente, que ]l(JTa se eo- ilha, "11l' l'i!lcm ti. mercê seus �{}uet.c8 de 1))"es

v.erna/", nüo .é uecessé-ro. das i1wc.st!das gananciosas são, 'nem pera os "//&I3I11:1(L

muua vêz, que. dclegac{io {las eJllpn'J,W!s de coze.toes. geiros po1,ílico:;". Foi leal o

do mandato seja d.ir�id(L Não 1'P/"001/-se, nem ame- Sr.' Waldemar Vieira, fni

esiecincamente; está ele- ârontrm-ee quando tel1e de intransigente, conltmdo ao

numstrando que os artüí- diri(1ir �!e prj,1nio II -ope- pow. da CP.JMINOSA SA

cias e as lantejoulas das raçâo de l!o1lm;. que sf)b a BOTAGEM pratiCfltia no,�

campanhas, esbarrem! iam- j)(la. wmta1e 'rins >tt!iosos carros reqllis1ladOS 1)('11/

�i�:Os�O;:ze�;::�:I:::�U���Oi;' �::/:
•.

��.� ��1l1!:��:��� !f!/i:!� pr�fe;�:\ulO pode esqul-
diante das responsabilida- nino;>; (lo AIJ;'if/o ([e Meno- cer éste comp,Jrtamenlo
dcs e da seriedade (/11e o ees. sorrm /} ". (lOiS dias o elogioso do Sr. Prefet:o.

1I!andot') requer. 1)01:0 de jlori'lllól)Oli.�, a- Não cere esouecer auc i!lr

• A prOl:a prot'ada. de que band011("/(f'J '/)('10 rrnntnoso estêse consigo na.s hOrQ-S

S.S. ê um graf/rle Prefeito. ("0'(/1'80 dos em1Jrel'llÍrios. anwr(1as. e que t;91�t f�l.2p.n
e'1f!jJorrt não lenha sido -es- NMme'es dl(/,� orumetíini- do tudo para el1dlr�ltar a'
colhido.

I
de acôrdo com (t trs. !'imos C01ll0 a iomua- masl>aroc.a que del."t(trom

vontade popular para isso, ('(ia drt Capifal estav(t na Preteitura, En. -contesea.
1"esidiu na recente orne dos rd)l1lldil1wrla Como falha- l1em. cl)1lh(!ro pes�({l1nenle
cn/etü'os, instalad(t 80b li l·M/! os 1lGrUdos políticos, o SI": lValdemar Vlei�tt, n(,�l ,

chancela da flanância elo tcío dr>lIW{lóqiroS e mtcres- 1/Ie interessa rI J(tcçao poll-
I{f111'nf.urMri.�1II0 ___: e POl"(lll€ seim,� 1/0 hora ri!'. cataI" o,� tica (/ qlie ele ?lel"l.l'1wlI.

11'10 dizer da sfLboV<tf1em _, 1'('tn.�: (IS .�ind.ieatos de· Nestas .hora� d.e FALtNCIA'l
nOs }11·oprietcirios das C'lI- c!as.q". e até os proprios 0lhe1ll(ls mms o·� at,).q do!;

'/)n�s(ls qlU' lillprem {t' 1)0'[11/- csfnclan:es. Como jà.lharam homens. e a1tal"d.�1Il0.� cm I
Tarifa d(1 C(I'p!.tal. O �i)m- os "r/i(/o/ós" qa e:qlloração nos s (! B COllSClenc1(�S, ()

IP",. tamellfo (lo Sr. prefeít.o, P(llit.iNl. ({lu: 1'irem. !UI e.�emJJIO ([as suas

alilUd."lJe;o cerfljirelr o poro de C/hnara dr Verw((fnre.�. JWS dignas. e tc��ha1l!os e()fU

F

..

,ori(lnõp.-,Jis
..

d,!t scried(,de r,jdtos, na� eMItI.i1l(1�, a ba- !!e1/t de elogl(l-los. 110 qlLC

II com qlLe éJe tra'(1 dos ,�e- !pjar rompantes de soIu- jau:m _pelO dever e pela

aócios p!iQTicos. avessa eis çile.�. 1U1 deres(! do explora- nbngaçao.

j p"essiles d'l.q .ur1l'r)OS _ eco- ao e esbllIhado POI'O de

I 11ômicos e politil'oS _,'Que ft'/fJri(l1fopo!is, O Sr. walde-I••••�.�.
I tentaram envolrê-lo na l1U�� lri�lrrt .... to�(l1�. a para� ._',JiWi'7ii- IIrtrs(l do aumel�to exagen!- da sli-lnh(l' fn/ Hrme. f�l 1_.IIiiiI_III1�_íii._.d'l d.(fS pasw(/ens de oni- valente e foi honesto. Nuo ,1!

__�u�. Não tri�udiOU o .!':....__ . � _ _ __
.

_

MISSA DE JG. DIA FALECIMENTO
Ten. Cei. Honório Alves de Castro

No!� do Pierrol a moV'imemada tesia que 8C011reeerá tiO

próximo dia ,Dez - Miltinllo dí_a lreze no Clube da Colina.
1 _ De volta de sua temporada ca- no.as. em sua rostoéncta a RUa 'renentc

i-roca a elegante senhorha Concita Leite. Silveira, cento e vinte.
gsu-eanuo modelo na côr rosa e branco.

ndquír-ídc na bouttqne "Lourdes", no Rio. 10 - Continua movim.entado oba!

Concita. deu nota alta no bar do Que- do cuerêncte Palace Hotel. Na noite «c

rene-ia í-arace na noite de sábado. domingo o Colunista anotou: Dr. SCI"i!\
-�x- xoorcen e senhora. D .. Nlllon Onerem l

2 _ N:l, cidade de Lajes marcou ca-
-

senhora, Deputado Fernando Vi'-c:'�s,
sarnento com a senhorita Al'ô!'a Marta senhorn, Senhorita Nice Faria, SenhDrite
arnnco. o dr. H\I�:n...::rlos Gui)l1a.ã�.>. ��I.:loP��:����\h�ue ;�t�'e��a C�"t��::�o P;i:�I.�.

3 _ Conti�u::\ o esporte 11:1 p-ercrén- Dando -show' com camisas esportes.

OSI�/��,r��1(���;�:t�;:'lÕ�"UI��:1��I:�:' ���;i!� �;:�j.0���.v�a��i�e.;�" �C:;�'.��.���C.'i�r���..Agõsto. somburg' acompanll1ldo de sua bonit,
- x_ Ib,nt �('nh('lrlta SllvJ::t. Fall\l,"aLter. o sc

4_ O cronista de "A GazeLa" Celso. nhor Roberto Welzel, pnlestravn ani-,;
:lpresenlOIl n,\ tade de Mlbado p.p .. a es- l1H�rlqn'''n!(' (""Gm:l. n;10 mC'nos

bonlta�,:>erada festa Infantil "T;1rde no ReIno Karin Bornhold. O cusal Ayrton sal�adol
�i��ial;':\�:�:.a�1�l"ll��nl��1I;�;t�;C��u�an��:�: ��:oil��n��Il�·(JnlPUn!·,i.\ da "1' e sd Ma-.

UI'e;!t.:i, .... 01 ç,'o da Ala J:tcllHfl Perei,'�, �x_

.Jlil·c!: a. Esta de p,traben" o promot.,,· 11 - Ccmenta-se a vinda do cantor

daquela movimentada tarde e a Direção l\l1LTIXHO, no próximo din treze. para
do Os('ar Palace Hotel. A Fada que foi elegante sol!"ée nos salões do Clube da
a srtn. V:lnla Moritz. esta·va realmentr Cotina. ILira Tenisl.

llnda,

RepI·{',.;<'lll:H'toe,. .-\ .• �. UH:] !_.,!.-J:l.

Rio lGDj nU:1 j.:."'I:I,]'·'· PHIlI:!..; !O - s c »ndn r

1'el.· 2�-.'!1-2..t
SÜ�l P:,l!t�) _ I:U:l \·i\,,,·;:\ (",57 - '·')nj. :-,'2

võrtc A\f"!!1"(" - I'r:Oi' ..\1. - Pl'a('ü f'. Fuli

dlltl\']1) ..... 1."11nj. 11- "",1'1.:.7':-40

Ap:el'lit'", e ("(ll'rf'Sp(\I1(I\�:-l:e:, ('"Jl1
•

t'(lo,� (I.' P,lIl

nidpiÇl!' dt' 0:::'\11\:1 i.':t::,lr1!i:l
An(ml'iQs nH'rlinnL� �")l1trat:> c!(' lU'ô"d" 10m a

taocln Nll \·il!(\r.
t\.S:::<l\"ATl·I�.\ .\�l'M, - CI";f: �.I,OIIO(1

VEXJ).-\ "\"1']$ ..\ - í"r� ACO

-x-- 12 - 1\ famOSa orque;; ra Interna-
Procedente do Rio de Janeiro. a cbnal annnchdn em na.�S:l rldade :;;el"ã

� senhora dr. Rubens Ralnos IMirzuf. em dia treze próximo. nos salões do Clube
; cotnpanhia de �ua 'elegante filha Maria DOte dc A:.çó.<;tu.
EU;!l:llla.

•

- x_

13 - Brotos bonitos de nossa soele-
6 - Em recente reunião deu nota dade, estão dando "show", na praia d�

altíJ,., u 5l�l1patia e distinção da ssnhora Saudade. estreandQ blqulni em tecidos
Dr. Theodoro AtlHdno (Naír) bordados.

-x_

ANIVERSARIOS
_ menina Maria Hclena. flll1f1 do sr. Manoel Fiuza Lima

- sr. Walter Albani
_ srta. Maria Mnn:;;n!"

sr. Major Júllo A. Vieira
- sr. losr C. Mendes
_ menino Mario CCSill" ChflvqS
_ sr. Joilo JO.'lI' Lamarql1c

A familla de MARIA
DAS NEVES CARPES, vem

por este meio, convlelar

parentes e pessoas de suas

relações, par{l a Missa de

70. dia Que mandará rezar

no próximo dia 10, às 7 h.

em. sufragi'J de sua t\lmil

na Igreja Matriz de Nossa

Senhora de Fatima, no

: SUb-Di\strtto dO Elitrel-

-x_

14 - Vai acontceI" a noite do Chá
Cha Chá _

Foleceu dOIn_in.9o passado, dia 7 do corrente,

pelos 8 horas do manhã, em quarto reservado do

hospital de Caridade, ande se achava e.m trotom�n·

to desle l° de janeiro findo, o no,;;o amIgo �n. CeI.
Hcnório Alves de Castro, do �e$ervo remur1erado da
Polkio Militar do Estado, e proprietário do coso co-

n\erciol N° 5° Apor�cido, de moveis, de nossa cida-
de,

T�"do serVl\:!a desde 1922 no antigo �orco· Pu
bl ica do Estado, tomou porte em diversos movimen

tos revolucionários em def2sa do govêrno legal, ten

do sido ferido em componho no Alto Paraná no rc

volucõo de 1924.
Em 1932, estando em Sõo P,:)Ul0, então demitido du
PM por ocasião do surto revolucionário de 1930, to-

mou porte do revolução Constituicionblisto daquele
granda Estado do Federação, comandando o bolalhõ()
patriótiCO "Fernando Costa", tendo posteriormenl�
exercido os funções de prefêito municipalde Piras
sunga, do terra bandeirante.

Em nosso Estado, exerce.u os funções de chefe
do-coso militar do Govêrno Adolfo Konder, cargo qu::
deixou poro exercer a delegaciade Dionísio Cerquei
ra como l.o delegado militar naquela longin(]ua r.e

gião frontairiço com a Argentina.
A' exma. família enlutada endereçamos nossos

condolências.

7 - De malas prontas pam o Rio, o

dI" Carlol) Alberto Lenzi.

B - Movimenta-se o "society" para «/ i5' - No seu bonito c confortável
tc'r:! '·Noi.f' do PlcrroV', que segundo es- cal"l"O At'ro WiJlys, cil"cuJou em 1l0.!lSa cl
talllo� informados. será no próXimo dia dadc o coonista social Sebastião Reis.
de7.. , -x-

x - �NS�TO ltJ DIA: "'nca 'di-

; � - O brotinho MiIIJ"la Crístinha) A- zei-nldl bert'.:lo tempo') e necess�rio que
therlno Ko!zlas. recepcion.'lrá convidados elE": tenha passado, e para que o descjemos
pal"n sua festa de (Iuinze anos. A festa é preeiso consider:\-lo longe.
marrada para o dh trc?e as vinte e uma

\
- x_

<.3& s:!::-\$j '" i��

----_._---_.-----�-_.--

':,�, ; L;?ite de é'oloniq.
......... :."-0 .... ,_._jx;�.;-'C" ,�rd,,· I

A todos que compal"Cce
rem a este ato de Ce cristã

antecipa seus agradecimei,

1MAn.fols PELO'mo DE1---
A Modelar começo)l ontem :,L sua anunciada

_

semana

ele mallots. Todos os nUIUlots de laste-x e algodao. pUl:a
senhori\S e meninas esir.o -'icndo vCl1(lidos pela Oleta(ie '"ti)

.seu :=�se c maillols de feitio bo�ito e moderno. Ma.E
lotoS cOru.Arados cm 11l:60 para. U \'CI"ãa que e�globa o _1;Íl.1I
]f1aqMel.e 3jDO C os :priB\c!�OS me�s dI' )SlGl. Sao atllahsSl-

,11]06 lle.W ,[.q1tl R de superior qunl!d:ldc,
_

.s OOQ.t�('�ns da. .Inodn são n-....<úm. lm\loe .ml;\. con

-t.iRtUa, �oy�ção o(le .estoQue. Dai porque o preço passou a

aer a ,metaOe CiO que �aliam.

E' UolWl.,dM bba.s, .ç\:U\ m:1gnífll."as o!_}O)'tunidades �ara

�� �..:g�od�S�t;am ® pr<u�

SIHJ)I'4TO DOS EMPREGAD� �M

iSTAIli.ECJMJ,*TOS BANCÁRIOS. NO

nT.wO DE SANTA CATARINA

Particjlacãtt.
LIJoI!: CC/rlus S(tl"(lâ e Amorim e Edt de Moraes Amorim.

paltidpnm aos parentes e pessoas de suas relações
o nnscimento de seu primo!:';ênPo MARCELO LUIZ. OCO!·

rldo no (lia 8 do corrente. na MrJ..�ernidade CaI"mela Dutra.

MINISTERJO DA MARINHA
(0MAtID1) DO S.O IMSrRfIO NAVAl
COMUNICADO N.' 002/62

Amanha, as 9,30 horas'tl R TRITÃO, navio de
salvamento que se ocho subordinado 00 5,° Distrito
Naval erolizoró um exercício de combate o incêndio
no óleo

I
O exercício e'1l questão será levado a efeito no

'tonque especial, construido no trapiche do 5.° DNJ.
junto 00 cais do Florestal e, nele, serão utilizados fa
dos os recursos existentes naquela classe de navios.

MIN'lSTfRlO DA MARINHA
COMANDO DO 5.° DIURno ftAVAt

COMUNICADO N.' 003/1962
T&rôo inicio hoje, dia 9, os provas poro admis

sôo QO Colégio Naval
Os exames serão realizados no Escola de Apren.

dizes Marinheiros, onde ·os candidatos inscritos deve
rOe se opr2sentar às 7 horas, munidos de cartõo de
inscriçôo, lápis tinto, apontador, régua, transferidor,
esquadros e compasso.

--.�."--_._--�-- ------

[--1FOR�O ,.

.

AOS RI!tN(Oi,JRT

"."
""" " ,'"

.::::''',0' . __ ::_j

Df. AyrtonRaftlllHto

�'C".�,/)/'I �

tjJ.l /
'

..�� (.:;�Conswtas: Pela manhã f
.

,- .o: -'��. � _,no lIos,pi1at de Caridade, ,. • .:, -
.

I ('
• '''d., n. ,0n,.U.,.., ,��;-_� •

D � : t;.\,ndas 15,30 hs. às 1'1,30 las. "\� ..-.
I :,I

Consultório: Rua Nunes

10 IT" L

No gualidade de Presidente do Sindicato dos

�ã�a.dO�
em .Estohalecimentos Bancó.rios, no '::5-

t � Santa Catarina, levo 00 conhecll:·u'Tnt:l
�

dos

SJ>. ores Associados, funci,1nqrios
_

do IAP8 e :.e_:.u-
rit .ias em geral, Que o COMISSAO CLASSIFK.A.

� do Cortei.ra HiC'ctecória do IAPB, d�sjgnod(l
PIlo Alto A<;lministroção daquela AutarQ'..J!o, I?or 6 - Sábado (tarde)

910 de nO 878/61, publ.icado no Boletim de Ser;lço
ife IS de de.zembro óe 1961, composto dos Srs. OtOvlO

Renê leborbechon, Representante dos S�cu,itáriüs;
Carlos José Gevoerd, Idem dos Bancarios � ,�e"ln:ll-
c;to Wendhousen, Representante do .IAPB, estao0�e- 21 - Doml,ngo
ceu O seguinte critério poro os serViços qU�flhe 't?- 2;7 - Sábndo (tardc)
rgm' canfigdos:

.

p� 2 a 8 de Jono;,ro: .;_ Serviços pl'eliminJrlOs a ��

r,,", efetuados pelo oqL,ipe de servidores do IAPB, O plantão noturno sení. efe tuado pelas farmácias Soo. Antonio, Noturna, VltóriOl e

spb 9 orientação do Sr .. Delegado Regional; C0nl.J"al.

pe 9 o 10: - Reuniões da Comissão poro o ::h3si· ------ _

ficoçõo final; O plantão dlúrno compren rlido entre 12 e 12.30 horas será ef�tuada pelas farmâ-
pe 11 O 16: -.o !robolhn no comissõo ficaró J dis- das Vitória c Central.

posiçõo .dos intercs�adcsp no Sédc do SindIcato, Ó

Ru.._o dos Hhé!,lS, 13 .....- Sobrado, nesta CaDital. an9€
poderó ser examinado e apresentado recurso .J \.0..
miSSQa que decidiró de acôrda com as instruç,jes em Domingo Farlll:\cia Indiana Rua. 24 de Maio
vi_gõr, ó disposiçõo de .todos naquela Entidade; 14 '- Domingo Farmácia Catarinellse Rua Pedro Demc>"O

A flartir do diQ ;2.2: - O trabalho realizado se- 2J - Domingo Farmácia do Cal.1to Rua Pedro Demoro
ró levado provàyelmente à Direçóo Geral do IAPS 23 - Domlnp;o Farmácia lndia,na Rua 24 de Maio
por 4a�7aen�r��o��re�;��ece antecipadamente a O plrllltão noturno seri c[e tundo pr-las farmácias do ��- Catari-
otençqa c{e todos poro os trabalhos do SUDro citcdn 11"1ISC.

comissôo, reQli�ado nos mais justos e honestos dos ._ _ _ _

principias, pois -exige a fiscalizaçQa dos i.nt�p�$sa· A preM'.,nt,c ta..bcla não pocle .rá ser alteraàa sen_1 prévia autoriímção di'.�Le Dl"parta-dos, e .encÇ1r.ece a .t:Q.I'ilos poro que exami-nem o tro- meoto.
bQlho reolizado o fim de evitar r.eclomoções· f�,tlJ_ )._
r�s. I

F.lor,i,QnépQHs 'SO, 7 de jQnei,ro de J 96.2
.�� ....oerd - Presidente

DE'ABTAMT.I1'D 'DE SAÚDE: PúBLltA
PL.Ul'1iES B.E FAIMÁCIA

.MÊS DE JANEIRO

OST'ALDO Mt',o

���l�� �'e�!��{���R��"l��lO�U! �e���.e���'p��l�:�
tas. ('ontra ]l/·opostas. discursos, rewtiõesJ etc. P'ra cá e
p'ra !li. O .�r. PrC{eito deu duro, os vereadores Lambém
Dcsm:mchou-sl". jâ domingo li noite. as filas cnOI'!lll"S �lO
cemlLúdo dos onibus, localizados na Av. HCl'('iIlQ Lux
(dois lado� �, roa José Jaques e adjacencias.
O caso ia-se tornando serio.
Até mesmo perigoso.
Feliílnll'nL{ qw:' os .estudantes em fél"Ías não senUam a
falta de ronducào.

.�;entlr:1m-l1a. entrerant.o. os funcionados Pllblieos, os
�Ipr('g:ldos no comtrc1o e industria e os residindo f'llJ
fll"l"ilbaldes Llveram que andar a pê, t.uf"'lldo Ilf'los','amJ
n)1os.

Macbado, 7 - 1° andar _

Residencia.: Rua Padre
ROllIa, 63 - Telefone 27116.
tclclone 2786.

CI.iNJCA Df: CRJANÇAS
Farmâcia Moderna Rua João 'pinto

7 - Domingo
13 _ Sábado (tarde)
li _[ Domlng'o
2() - Sá.bado (Lm'de)

,F'armâcia ],IAodel"lla
.Farmáeia sto. Antônio
l"armácia Sto. AntÓnio

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Scilmiclt
Bmt Tl"à,ianoFarmácia Catarinel'lse

;Farmácia Catarinense
Farmácia Notuma

Rua Trajano
Rua Trajano
:aua Trajano28 - Domingo Farmácia Noturna

Um feriaao eUll! domingo no mele 'TIuito cont.ribtliram
para que fi greve não tivesse proporções ln�;ores.
Arabou o movimento grevista, entrando tudo a contento.
Afinal. os onibu-'i trafegando ,normaLmente e tam()CIll os
da Eluprêsa Ribeirãoense com seus 'carros du\"ldooo.".
Muito bem.
Tudo na santa llaz.
SÓl,11CllLP o Que sempre paga as conseQueneias, os que não
pO.isuem outros meios de conduçãoJ os que fatalmMt.e
tém oe esta,· de acordOJ c.uste o que custar, o POVo l'ffl �("_
rui, O oovo uagantR. foi CODlO sempre a vÍnlllit.
Brif.!11l11, flJll"{'8f'ní.ando 8;Uas razões i a mOf'da) (> nó.�, j),'l
gamos.

Qtlll,llLo (, mesmo que vamos·pagaI" 1)01" uma volta �iJV'III:1l"?
BeUl. Que vale snbN?
Entra-sc no ollibllS, se-nta-.<;e e o qobrn.dOl" {, (4Uf>ln rf'RQl_
"e a paradll.
Como sempre, mal humorado, esfl'egando os dcdos no na
ru- da gente,
FIm.

ESTREITO

ADOtUÀ PARA O

RU LAR
Pt:RSIANt\S "rNO E caIU"
EM TODAS AS CORES
- M.ODERNAS _ E POR
Pl;lE;ÇOS IACESStVE)S A

TOPOS R. TTE. SILVEI
RA, 56 2° .aND S/6 EDI
FIC,IO "MARAM" FLOI;tLA
)lMQ!Jl\.

- --- '_-------

D.S.P,. em Florianópolis, em de lf\lUbro df! H16t
DI". L\,iz Osvaldo d'Acampora,
lnspe-tor-de-farmácl,a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\<]O;,,,,,],,il,, 9,'·02'.__�.:_ ..•�_"_,'_n'�_> -_;:_4_;__/_,f'_f_''';lT�'�m'��ifJ&:MÓ.j,'#l.MM;it2S1W::'!tI""'�'�;��t'
Novas asas pari) 0$ a�!rom!!llas

"

FLORIANÓPOLIS, UM4' DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

o� dois aStronautas norte-americanos' .c' �

F'r�gota Alo" 'Shepord (à dire'to) c- ,0_ .o,pltõ?,de
Ae�ea. ":irgif G,issom là esquerda)� ar�it� da F.orço

.. cerimoniO realizada em Wash' t
ee eUlfn, em

de astronautas". No foto C�n� on, as suas "eses
vais dO'Armada, AJmira.n;eOGeo; e de Op�roçõe$ No
colOC::QVQ 0$ asas "t\ uniforme d

ge A�d_e�i!:m. qUQnd?
General C.urtis .LeMe! Ch f

o capitoa ,ShepDrd. O
�ôrça Aére.o (sequ,nd:'. e e do Estado ,Maior dA
"io 00 c.opitõ., Grissom� E:q:;:;do) en�:e90u a �n$i.;;!.
ni:a.ut.<ts" dp Fôrça Aéreo e d:o• os

.

CIsas de astro

respectivamente.
. Mornth,Q do� EUA,

CORRHPONDENlf
"Procuramos um corrEspondente, paro Õ nosso

departamento'" "marJtimo e secretario da Diretorib
em Itoloi, paro a vemócuío. clem.ão'e possiv�l�e"'�e
inqlês, não sendo necessórto ser perfeito taquígrafo;'

Ofertas 'por escrito, do próprio punho, inclusive
cumcufum, em envelope confidencial ó Diretoria em

Itojaí.
S,A, Agência M�rítimo e Comercial

Scmcrco

-SR. JOÁOGARCIA PEIXOTO
Suas irmãs .Marmninha c AI1�la :)Caf'm nntlr-Ins suas.
Informar enderêcoa rlla Julio Mesquita, 1411 npto. 204-
SA"�.nOS - S?\() Pa.t110.

---DHlETORIA DE vfifUlOfE-
TRliNSIJO PUBU{O- �

•

MOTORES ELÉTRICOS

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

j
•

I
* Eis os três. futôres dE' garantia qv:! as Motore, Arno r�presentam poro o

con�lJmidor.

* 05 Motores Arno sõo rigorosamente (ontrolodos pelo Sistema C. I. Q.• Con·

Iróle Inlegrol de Q"iolidode, o úniço que asseguro perfeição I"ó.ltimo no

, prOdução em série,

* Motores monofóskos ale I 12 H P

* Maiores trifóskos até 3::0 H P

"* Molore� O("ltO móqvinos de c('�lvra

* Moto,e� e�peciajs

@
·ARNOSA.
INDÚSTRIA

R'EPRESE"NT ANTE EM ,flORIANÓPOLIS:

r 'F'f':i< & elA.
33

RECEITA

'S'Ã,O PA'UL()
RECIFE
8E",0 HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
�rER(}1

c ITI8A
.BEL'
F!ilRTA ZA
VlrORIA
MACEIO'
ARACAJ0
NAl:JIL
JOA
GO NIA

.() LUIZ
ANAUS
'LORIIJNOPOLIS

!J

752,9,044.00.0,00
,I I 46,2716.0ÚO,00
9�6 ,699000,00
90306600000
781210000,00
43,1.;300.000,00
33�_S70000,00
271950,000,00

.245.640.000,00
,I 4,1 044.,000,00
1,36,249000,00
I 1,1.479000_00
102.716.000,00
lI. 185,000,00
.6,3740,(){lQ,(){l
,�649000,OO
56 30000.0.00
'61.698.00000
40607000,00'
j6330,000,00

/1

MUN/CIPE:
'AJUDA A COMBATER OS QUE SONÉSAM

.

__ IMPO�TOS:
SêM MAIOR RECEITA NI('O TEll�S l\1EUI�RES 5ERV1COS.

'1.

COMÉRCIO

-

o D,pa,�an��t�f��!t3a���!'� 2D 1��:t!�J. r ��BJE������aJ.�it�IJt Cd�]CG!'f�f:f"!�'hr��Jifa til�;'O ��on"nl' ou ,,_ �:6����1��;���:�;�:;�h��i��������c;pel.
.

de Compras (D.C.CJ. de ver de jancíuo de 1962 h>J.
CORRf.:NC,TA f Imbuia, envernlzadn na CO" C01'1 3 eR('OVQS. equtpnd-i. ttraau 11l':"1211tC' dI>'> IlH'·m..JS " .''Deportomentocla.f0J.7..Ue�dlo'V21��R�ne:ro de 196L

eonrorundacte com o artigo sértr- deste Departamento. A�UIS1ÇfiO nn�Ul'al, tamanh� 0,90 li. (f'sJle('ifi('a�' tarnantro.. ror- pnrn Cl1f1111:l1l1?UtO dr> s,,_ ,... '"

II, nem rtr. do regulamo-i- il Lauro Muttor. u. 2.
,t,) rsacrtvantnnn. com- 7 0.4.) 0:1 mais. Unidade Um ma. marca. etc.t Unid'ld� e-undn colorado. com n ('xi- Chefe do Sarv. de Controle do Tesouroria

:l� ;��';�����':l�;'CI;�t�_ :1410\ Concm-réuetn ����t�����������:l \�Oo e���l�� Q\��nl;:;:S:�, ;�ra reuniões, UJ��\Q��;�,��il��e c�;úun,� t ee �����;t Pf'!e�:l r�:;'��,��lr;:an��\� �
.

11;1 públlen (1111' f:lni. l'f',di- ('T!il1tp,�:
n8tl f'ollrlleric� sc-

��;rl�:'1(�·:raT"l�(-- {,��b��at�i��l� ��I'111�:ad(��r�l(1dee�II.11b�I�;117:ljl-. ;'��I�\��'lrfO�:��·�I��;rl:;\ .f't��; ':'ml in' ... '�I �1�lfl�I�,�LT'��
- ----

..

�-PO,NIA -UAL-
. __ ._. _._-

tarnflnhn 1.60 x o.no ::011 t�mHnllo 2,(10":\ 1,00 011 11lai� Unif\ncle Um Qnantidadr i,' rir rO!"T'errrl'Hf's Esquino 'Tobias Borrp.to Cl)l"n CosPlllirn �!(' "-

1))<11,<. Unídnrlt> 'Um Qna,!lJ,i- Unielfldf' llm QlTnll'tl.c!:1(le I: Inl "('r:po.� dr I'irlro .. thn bTeu'\m'a,'frente p:ennitir).d� ('""�.nc;trtl.!r? ('!"_,JS
rl.�c\f'. 1:

.

r'·'·M(,i';1 dt' (lrLllro. el" nmf'rir:�no, Unidnd& O" \11"1. ('m (!W; sC" fL1C'-Urj'\J'\f'l1':'I I�of(tr,-n<l "A MODEt,'\r�t
:ll J�:'('rlvl\ulnhn., .COlll 5 �?���:��::I� . .-,�l����n�:': 1;l\_",:l.tI�_'lr\).1:

�,!.. ';", f".
(I;)!Q (' ti()rn rl(\ Irecl1!mr'nto,

.
'""'---'-. ,'.-

___._ -�

, , .... '''' .ó"""O,,� "OI' "",,""n'--"_""�l'"wrrJéT[' "CF_'�baixoV�i���li��i�����dos nos dias 4· 1·61 o 7-1-62., o· ��J��t�:�l�����/ 1�I�o e�9l{e� �l��'.�f.i('��i(:���n�lrl��',Q�������_ ;'i���O�l'�:�'P����;:� :;�f�:� dr' 11.(' (� t U tA ' Ir. '11:

Placas: 23-08.10 _ 23-01 ,<10
(lf' mn.cleil":I ele Imbuia, �n- dndç. I; df' D� Q�LnnUdatti> 1: h(,�I\;>:\�!'�i:I���:!' ;7;,�"'í°h�� Abre inscrição 00 CO�CUR�O .. �E. I--l.��;!��"cmi.1ada na ('ór nntür::ll 61 Mesa porta-lflletoT"l.e. �fr' Colhf'ftnhns c!r ::ICQ 1':1" rI,) mc�mn rlla {vinil' P

, TAÇÃO roro � �otnculo inICIO c'nl

Os infl'a!.ores, cleverilo !}UP:f1I' slIas multas 11[\ CUelmb
Lam::wll(l 1..1.0 x o,no ..

Ou dc mndl'lra cle imbnla. en- inoxil!:'Ivf'i. (fl,,>ppefr,I(l(1!' '1,;]- nol'C) 2D, [')01' I"Llllf'iorlnl'io� no curso,de' DIreIto
d I D

Estadual, no prazo ciÇ 3 dh\s.. �.-;b pC'["J(1 ele c:r:ssaflão da
l' .,i". l'rtid:1r!f\ '1m Qll!Ín[.i- vel'llizndn. na cor natural. mnnhri, fr)J'm:f. m:'t�eb. rlfl�;""',,�(II).� !leio Pr'("'irlp'llr De ordem do �enhor Diretor do Facllldo e ('

,

-

e[\l"teim de motorista. clude.2;, I ('sp('eifie:lL' (amanho, for- ('f("'l. l1Tiick"(d� 111, Qllnnlj- (II) D.C'C" n'1 pT'I'S('�1CíI eh� re:to' do Universidade de S,...nto Cotarinn.e CII�"'nn.
DV.T.P em Florianópolis, 3 de janeiro de 1 962 d/�(I�!�'��'� !a�\ 1�,���� ���;n���;�e. ��idade Um

��;AI:: OS matAriais perli_ �::�:��l'�:'ip�� l;��i:eus rc_ �,�:.,���;�Õ� ��D��;�!;e�:op:�t����o��:t�����(]�"� :153l'
6-1

.�-,.�...
.

7) Armário, com porta elns elevem ser (-lar:l e'am- ,RI I)l)f'rtn� os pT1v/'I(\,ne<l. Qe·21 ele de7embro de 1�56, re'lulome�to'-:::a. rell
''''l.IZ!.ma.II!!lI!III..IIII...........

ele vidr0 corl'edir,a, de ma- pl:1mfmte '('speclfi{'ados: nos ('ad:"! 11m ,elos inte!'essa·do.s Pmlnrio n" 12, de jc.rneiro d� 1957, da D,�etona O)

i clcira dt imbuia, eiwf'rni- t1rlfl'" '111 �'f1rm da PROPOS- tf'�l o fl!r('ilo ele np-if fi �t1a Ensino SlIrericr, foc'Y público Que, esto"a �bpr�..J,
:-:nd:l na Cai' nat\lJ"al. t3- TA. !\rODELa N. 001. r'!'rt)'!r[l n[l." j·"'lhn;:. d:l'> !) o. nesto Secretario, diàriamente, de 2 o 20 de lonelro
pumho }·.50 x 1,50 OI! mai�. Ut'Slf"!;:' dns ell'nlai;:. er.n('()!'- de 1962, d"'s 8 às 11,30 ho�as, inscrição 00 ConcLIf

U�\ela�:�I�a�t1�:ti!aa��i;� �:'�t!'�:��'��:�ãO rtmies. so de Hebilitação pnr(l 1'I10trícula iniciei -em 1961

de imbuia. enverniznda na ap!'l'scniar o�. clocumentos n!l�;lr:p� ���P;�����:e�:� no ("1�<;�a��LI��achva:r:�r�mm�it��i� dos nroornmos <de>

����f����II'�!�dOco��l:S�:��� 1Il��Ci�l;�::tna t���t:l� D-
t"I"'I("'('jd�'" M�re Edital cido coleqial organizado por esta Faculdade e publ�

gira.tÓl'ia. Unidade Um provado pela
.

ConllssãlJ �::e��m�. à�F���:���6�� ���� .na
Diório Oficial do Estado de 9 de Jon�H,l Ic

Q��nt�daa::�:=: para papéis :�l�:�;:l �� �!�:���;:� 382. de 1961 e demais ('I's- O concurso ver<;aró sôbre as s-eguintes dis€ip'

de expedicnte, de madeira � blicada no Diário 01icin.1 ��ç�e�-e�;��;:l.lais e 'Fede-
�as: S;c�e����U��' �b:��da��g�:·��r:i��n�:s UI,ivcr i

�;r il����:,�i.-e(�:;�ii;i��� t�� ��n�<;t�:OI:l�l!�};-�ficia�" III _ JULGAMENTO dade de Santa Catarina, Florianápolis, 18 de de ..em·

manho, forma, etc.) Uni- termos das instrur.i'ies c-n- 1) Pela Comissão Julga- bro de 1961

dane Um Quantidad'e 3; do Estado-), seladas ambas dora. posteriormente, será (os) BcI. Aluizio Blosi, Seçr2tório

10) Cesto para papeis ns vins com crS 12,00 dp- dec!arado vencedor o pro- V i s t o:

usados, de madeira de im- sêlo Estadual e mais a 'Ta- ponente que oferecer:- (.os) Henrique Stodieck, Diretor

��l��;'a�.n�:��!��f�:arn�.a�õ: ��rd�o�::c�:oe�:ef::Of�� de��nboe_��r !�:��tos�O��i� _

nllO. forma .ete). Unida- ehado e lacrado, contendo: nificações, impostos, de!';· Sociedade (arbonífera?rÓ!I;!era SIA
ele Um Qmmtidnele. 3; a) designação -do nome e pesas e outras vantagens;
11) Cabide de pé, de im- enderêço da firma pr?PQ- b) melhores condições EDITAL n� (O"VOfACAO, '.lia, _envernizada na côr nente; de entrega; lIf. .'

natural. (especificar tama- bl espeeif!caeão, a mal" d) melhores condiri)es de EDITAL DE CONVOCAÇÃO
nho. forma etc.) Uni<\a- detalhada poosível, inclu- pn'!amenLo.
de Um Quantidade 1: sive marca do material <"I. 2l Em igualrl."lde de con-

12) Grupo de estofado, que se propõem fornécer; (llróes, será dada preferên-
em couro, com 2 poltrona!! c) preço unitário e glo- eia a firma estabelecida no

e 1 sofá, (especificar t,,·. bal. com a explicação de Estado.

l"Il'1nho. forma, ·etc.) UDt- que estão ou não incluídas 3).Em caso de absoluta

dade Um Quantidade 2; AS de�pesas de impostos. jgualdade de propostas, se-

13) Tapete de, no míni_ taxas,. fretes, carretos, se- rá sorteflelo ó vencedor.
mo, 3.00 x 2.00. (especificar guros, etc;

, 4) A Concorrência pode-

�:::n�� :::�:�i:�t��) 2�ni- en��e:!.n�;Õ:a:e���:zo �� �:es�:n�:UI:i��; u::ter�::
fo"t"malidade expressamente
exigida pelaR referidas leis
e a omissão importe em

pre.iuizo aos concorrentes,
ao Estado ou à moralidade
da Con(',orrêncla,.

'

5) 'A Comissão reserva

se o direito de reijetnr, tô
elas (JU em parte, :lS tnl()pos
t.:1.8 apresentadns, caso não
correspondam ao' interr�se
elo Estado.

14) Máauina de eSereVlO'f,

com 140 espaços, tipos pai
eR, teclado anatômico. que
permita aceleração na im

pressão e retôrno in�tnn

tâneo dos tipos, rolamentos
C',<:Cérleos. para· desUse rá

pirio do rarro, tecla elpsira
vadora' de tipo�, mnrgina-

���ô:!�iVi��h�Si��tr��rc�T�
-especIJica", Uniclndc U�l
Ql1antidade I; 1
E,I Máquinn dI' (';:.efCVI"

com 12() ('sparo�, f'om (1S

tnrnct.eristlras acima, Uni
d9.de Um Quantidade 2;

.

local indicado, ou seja, no

Juizo de Direito da. Vara
ela Familia e Sucessões, â

Pra�a 15 de Novembro, n,

12, onde será pr6cedtdo o

exame para recébimento;
e) declaração de conhe

cimento e sUbmissl\p ils

normas dêste edital e da

Leg-Isla�ão referente a COn

corrências.
NOTA: Be'rão cr-ecusados

o� materiais com dimensões
c outras r.nract..erísticas a

I C!llém clns e�pec-Iflcac;ões
adJu.dka.dns, o rtll.Q oQa-

\ �ionarã. exigêncIa. de subs-

DR. CLAva EHMI(E
Tri. ,,�••• 'p. E.t.!to. UnUo. � ,",or-a

h • .M"."ui. li. ll�, lO! . 4." /. hl. l4.N9i', SÃO PAULO

Simptiflcação "'taítta - Preces
SOl dtliceaça!e ilpoJt8Iadoria lerão

procecIilUnto mmália
o oovemccor C:C'ISQ orin.-- cros despachos Interlocutó-

:��Jn:C;::tl�ae g��h::tl��':�
ourocrúucos. Antes. Sua

Excelência jú con�eguir:1 a

sirtlj,iificar,:lo
. (Cl� proces

sos de salârlo--familia, ar ra

vós ôos rntntoríos da Casa.

Civil.
Age a, o Chefe do Exe

cutivo após os estudos

procedidOS pelo corpo de

auxiliares elo seu gnbinetc,
'bnlxou o dM,reto .que, .ínstl-
1.o.ue .nOl'.9itRS·,QUlra os .,p.ro

CCliHOS de aonccssõo �� li

ceucee. apó.':Hll.ltndoriis e

grnt.if·lcar_;9cl:l a_cUci,o.na,iS:,.9.ue
obedeceràc 'U' _pr,oceçimento
$\tl\);:lt'io, ,po:� )\1C10 de f,i
mas prnprjas. de con.cr

m�drl.c\� cem os ,lUodôlÓS ,;"6.

alaborados. Quàis,quer ou-

rios n50 registrados nos

sere-usos modõros sern

.dispensndos, ressai vados os

'reg'i8Í1I'OS .oe expC(lll:ôes nos

órgãos de tramttacâo.
O erocesso 'será numera

do unicamente pela repar

tição de origem, seguiu
do-se ao número a sigla
1dent-i'ticado·ra da mesma.

repartilião •

Os formulários próprIos
para a co,oc€''':o,ão de lícr-n

Cf\-S e aposentadoria uor

incapacidade física cons

'titnirão credenciais pn-a

servidor interessado apre

seufár-se perante a Juu

M0rlica Oficial, a fim de

ser msoecíonaco. disp 1

sande-se qualquer :l'HI'O

expediente.

, f.oiJAl.
1-{v\1;'f)c;-Tr)' C,jINDUC;l'RIAS e PR0FISS9ES, IMOOC,TO
r,,; 'ur,I=,h-Ir!\ ATI)':; .OF. ---FtONO�:'dA PUB\,lrlD-\·

['lr. ÀFF_RicÁO DE P_ESOS E MI:DIOAC; TAXi>, �E
,_u,\nF2:A púBUCc..· IMOOC;T0 S/VEICULO E 1,"-\

POS",:C' r-r UCóNCA SIAMBULANTE,

'1.0 TRIMESTRE DE 1962

D� ordem do Sr. Diretor do Deoort�mento;"
Fezendo, torno públ.ico que, do-ente o c<:'>rent� n-es

'c procedere ljiêste Deportornenro. o eonrooço d-s

.moosros e taxos a.cini(!l rnençlOnodos.,

Findo O prazo acima os aludidos impostos e

t,XQS serõo, ccbródcs ç�re�cldos do mujto de 200h

9-1�

De ordem da Senhor Presidente e nas têrmas da

Lei e, dos Estatutos, ficam os Senhores acio,:ista
desta Sociedade convocodcs o compore::::erem a A

sembléia Geral Extraordinária, o 'e�f;zar-se no dlo ?3

de janeiro do corrente ano
..
às 9 l'I:Jr?s do '....,:m�

na séde social, a fim de delIberarem �obre o segll,'

te ordem do dia:
o) _ Ratificacão do aumento de :'l:-Jilal ela

Sociedade, d� Cr$ 105,000.00000 kf'nj', '" cõn"'o
,

milhões de cruzeiros) poro Cr$ 150.000.000,00 (cen
to e cinquenta milhões de cruzeiros), o' ,t,')��z(](h �e."
lo Assembléia Gerol Extracrdi",ór;a rlf' 7 de fE,·::!-(i
·ro de 1961 (artigos 78, letra "d" e 111 e seus porá
grófos, do Decreto-Lei nO 2.627, de 26 d� setembro
d, 19401.

b) - Alteraçõo dos Estatutos
c) - Tron'sformoçõa o� ações 00 :)o;�odor (·m

nominativos.
d) - Eleicõa do Diretor Presidente, face o

renúncia do EngO Paulo José de Lima Vie:ra.
e) - �ssuntas gerais de interess� do Snci')Ja-

F10l'janópdli.( 23 [Ir' ne- de

zembrp de HIlIl,

. 'lr.'m.,fF.S. JrVS�lNO pfl_·
TRIANOVA - Presidente

Cr;{'i�!ma .:1 de iC'neiro de 1962 •

lhg' Máf"i '��i1 O.i'�o, T'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



preleituralEMI���Ci5POall de Florianópolis
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Orça a Receita e lixa a nária cr$ 22.200.000,00 -'� --=""''>� --=-_--___ .Despesa do Munidpw de Total geral da Receita �AO 8�.H��= _

�1:aia�l:p:�:z.para o eser- C����':.��spesaOe-'" -,- ,
.al do Munleíplo de Floria· ,. Vânia Morilz

•

Garola ladar de Floriuópolis MilliDbo '
Art. 1.0 - A Receita Ge- DÓpolls, para o axeecícto de

•ral do Municipl0 de Flona-
. l:;e:u:�a�1Semm��� : • próximo sábado DO Lira T .C. •�::,li���::r�� e;";;�:l�, d: �etenta mil cruzeiros (cr$" No Querenc�a Palace, completame�te na Trindade Muller; Sra. Dr. Mario Fer-.orçada em cento e quaren- 14607000000) discrimina- • lotado, tal reahzada a festa. promovida rena, acompanhado de sua fllha Alzira;

II1II! a e seis mnnões e setenta das' no� �ex�s II e III c II1II pela Revista Social RADAR, em benefício Senhora. Hugo Bortoluaaí, acompanhada ..
mtt cruzeiros {':r$ dlstrlbulda pelos seguintes III d� Casa do Pequeno Jornaleiro. de sua f.ilha Geluz gortoluazt e Sr e sra.60'1000000) I' I' • -- Dr. Mallo Laurlndo.

II1II;�r�cadad� de :�i)l���m��:� se�à::�a Municipal cr$, Desüraram os brotinhos elegallte�, --
- •

de com a legtsrucúo em vl- 5.454.520,00
'I ::��a. B:-;��� �:�:I���i��sA��r��:�I�:r\�11:�; A decoração das m�sas foi organl+'

gor, obedecida a craestnca- :���t:sel�al��sM:e��:!II�� :i��:�l�la��m,:��I��::::,::; ::::� su::��:��1��{f:�����:: �::�:�:'��:����;K��::r�:,�:��� An���V�C�tr�� ,;�t�',,�i,,��un��'::::::I� Receita tributária: nancelra cr$ 8.343.520,00 • ;:a. M�dla�od M�rl: M�lm:�n, :a��r stcet, ldel.n.. ,
Impostos crs 80.120.000,00 Segurança Pública e A3- , SOI:�ge ����ec�, v:raa car��s:.. ra '.

Voltarei a comentar a movimenta-,Taxas cr$ 12.000.000,00 ��:�;�:,o�ocial cr$ . , ���:l�ci�e��la:���StOU no salão da,
1-- DUNLOP ��s �'���Oe���OO patrtmo- Educaçáo Pública cr$ _ um �;m�:ot{ll:h�ro:�er�:n!�ar�:��e,;;: •
I DUNLOP, é pneu toda nial crs 1.550.000,00 26::�:�o,O�ública cr$ • tnrtnenv- crn iuxucso estojo de Pó Com

rée ��e::�:!�l�OI�á���O,,��;:?Sd:�:n:�:�,I a vida. RAINHA Utl.�

crs 3�O�.���i.��S d!versas 5.134.800,00 • pacto COTY.

cantor MILTINHO, no Lira T. C. As me-'II B:���r.;:��s _:: ����- d) _ Receit1. extraorct- ::���� c;!d�;:���O�r$" X���-�- desfile dos Brotinhos, foi a- sas sào adquiridas na RelOjOaria Muller'lII;_ �______ , presentada a Onrota RADAR de Flol'i�- _.-

,::�F�::�ÚbJlca cr$. • ���o��;nv!n::i,:�r:��. f�it::ro:��: �:;��� Sr. ���:�l:de�:����:�u:!r�t�M�.�:���IJ�I�,� ����:. de Pôrto. Alegre, aussera 'rra- �:��dé�edeG���n;:u�:' �����: N;:�::�e da"Serviços de ut.ilidade PÚ-
• IIIbl��c:;:o�6.3:!:ee;;: cr$. A Exma. Senhora José eZilda) atei- comen-a-se que o Dr. Dante de Pata, �

� (Céllal Muller de Campos, entregou um será candidato a Deputado Estadual, pe-28.139.7OO,OQ .. bonito brinde a. oerota Radar de Floria- lo Sul, do Estado. -. ,cr:oi:;.o�o���,o�� Despesa
III nópolts. Vania Morltz, um colar de pé-

Art. 3.0 _ Fazem parte � rolas da Super Modas, o "ponto" das ele-

I te da t 1 ti lIantes da Llndacap.
o�te:�:�os Que p�es:�o�p:� j
nnam, especificando a. Re- • A Ex}na. Senhora orsé (ZlIda) Stei-

ns-t. entrejrcu um estojo de íuxo de PÔ

e�:ç,eta, d:ri:�f:�:'Id.a:e' õcmpecto cow. a. GMota. Radar de Pôr
�O E !_)l*P.lt"1:IA CONTI�ffi�-����R'&" com a legislação em Vigor.' �o i\legre, Juss.'\ra Travasses.

c�� �IIg��v���. AL�����_�O��' s�����,R:H���I_ Art. 4.P _ Os impostos' bestacamos as presunças 'dOs'ca:;;a.ls:
sóbr� Industria e Profissões' dr. Teodóclo Aterino; J?r: Lothário Pau-_._Lil_A_T�?A_O_D_A_LBA NO HQSF'.TTAL DE CARIDADE.
e �IBença Sóbre estabeleci- , lo: ambo! residcntes na Belacap; a ex- A Senh()ra Roland (Carmem)
mentes eomerciais passa tréla. do Sr e Sra Almirante �Jurandir está na lista das Treze Senhoras Mais,rá fi. 'ser cobtn!=fo 'trlrnes= , (CeliaJ Muller de Campo:s; ·n.a sociedade Elegantes de Santa Catarina faalndo

t�almeD.�1 nos rqe.sf1S <Je' f!Or.ianopolita�; sra. ZUda Stelner, da em elegante, na lista de 196; que csce'
j.anelro p,l;lrll Julho e out.u- ,

sOClcdade:.gaucha, aç.oI1J.PlltnhaQa. p.e sua Colunista vai selecionar, um nome que'
bro, O 1mPõ�io predIal será fl!h� Ma,rla Julia e da .Garota Radar de vou adiantar - Senhora Cella MUller,=���se:e!:a�: ��:���= III :��I:O :���::��s��::e�:�:s;:.��=�a c�s�� de Campos

•
j. � Vereador Esperidião 1ll:lza) Amim; cro- Logo apôs a Cestl\ que apresentei no,��.malo." agõsto e �ovem- � �:��a�raC��� :::;:�o��s�m:���Ss��ll:�'; ;:ue����I::á���c�d:�:�l��;��, V��!��e�:�'

'Arte 5.0 _ Esta lei en- ., Dr. Hildbrando M:l.rques de Souza, Sr e um convite do casal Jorn. Jnlme rZila) '\trará em vigor a parlAr de f Sra ?<>rval José dos Reis: Sr e Sra Maria Mendes. Amanhã, eu conto.
_.1;0 de janeiro de 1962, re- • COl'rea ;81' e Sta Comandante Ernesto --

:���!":to: disposições em • ��v�O�râ� ��� �t�i:: �����lh�rd: tam�t�r���e _:a��o�::, l:;;� �=��=.
27 de qezembro de 1961 � Sra 'fen. Aviador Clco Medeiros; Sr f' Sra têls .Sómente no Hotel j'Arlene", Que rOI',t • DI'. L'1uro Llnt'l.ares; m é «'9,

.... Ct:!l'dftel .... Jnaugtu:ado ,há poucos dias. Olaria dois
Waldemar Vieira 4 Marcelo Bandeira Maia; Sr c Sra Dr. Ce- mU cruzeiros. ,, III sar Seãra; Sr e Sra Dr. /Wllson Mendon- --

,P� MUNICIPAL
III ça.: Sr (} Sra. Jorn. Milton Su.ulecy; Sra Chegou ontem, nesta Capital, o De-

li Coronel José AraújO, acompnnhada 'do putado Federal, Herbert Levy ,foi hos-'-
Publicada a presente lei cru;al Dr. Doun. �ielr(l; Sr E' Sra Dr.' An- pede_ do Queréncia, foi homenageado com'

no Departamento de Adml- • tonio Dias Carneiro: Sras: D.r. Nereu R�- 1l mjantar e r�gressou para a Belacap. ,�:str�'ão' aêos ;in� e 8�te II ��I:ril��o�n�:����r d�o.:�:e::'fi\�� ���� Por hOje'é _ FINISH... IIdOa:IlOod:lm�1 n:ve::::sr� '\ã:-(--A -S -A--'t.oo.:..---�---_·_-----sessenta e um.

� p �,� �� !.� �.�r�ae�r�.... c...."•••• d. palnl"
em todo o Estado

PROGRAMA PARA O MES DE
Dia 7 - Encontro dos Brotinhos
Dia 11 - Hi-Fi I @����ITi"5Dia 13 -r- Solrée _ Orquestra de Itsvon Wais- li

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

Mesas no Secretario.
Dia '16 - Cinema
Dia 18 - Hi-Fi
Dia 21 _ Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Hi-Pi
Dia 30 -/ Cinema

CURSOS INTENSIVOS DE ING�tS
A Direção do Instituto Brasil-Estados Unidos

��?s��oln���si:��eo�����,�sc:;t��cí�:�s l�r� ��
corrente. As aulas terão a duração de dois meses,
com quatro aulas semanais.

Informações mais detalhados na séde do IBEU,
-Ed. Zat,ia, 6° andar.

IMPORTANTE
"Iurso Preparatório Continente"
DA'rILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA
PRt-GINASIAL

AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Boseado "'os mais mordenas processos peda

gógicos.
- Equipado com máquinas novas.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DIURNOS E NOTURNO!
FtlÇCI suo inscrição a Rua Dr. Fulvio Aducci,

antigo 24 de Maio;, 748 _ 10 andar. "I
ESTREITO Florianópolis

ClN�MAS.�

'-:CEITIU
Cine UíI JOSI

CASA - VENDE-SE
VENDE-SE uma cosa, sftuodc mc Avenida I�io

Bronco, n. 60, a cinquenrc metros do Assembléia
Legislativa. Otimo ponto. Avenida amplo e colccdc.
A cêsc tem onze peças: duas solos - quatro quer
tos � sola de jantar - copa - cozinho � ba
nheiro e vorandõo .. Terreno com 330 metros qucdto
dos. Preço: CrS 2.0CO.OOO,OO. Metod� à visto e o
outra financiada. Tro-or com o Sr. Antônio Medei-'-

Vieira.
Telefones: 3750 ou 6232.

Dr. Gan:ídio do
Àmaral e Silva
AnVOGADO

Ma�,stl'al<o aposentado
AdvQ�actu em Geral

�sc. e ReS': Rua bald9TJ.ha
MarinhO,2 - apt.o 301
(esquina J.:I&;,O "Intol

car.tazes �o Dia
,as 3 e 8 hs.

J(,)(f Chandlel'
Khu Novuk em:

LA'ORIMAS DE TRIUNFO
_ Supcl'Scope 2(15 -

Ccnsul'U até 14 anos

FONE: 6252

-8A;1I105-

Cine GLORIA
ás 3 I1s.

Stanley 13,-\l(.et'
Pe1.er CU::;hing C1H:

SEDUZIDOS PE,LA MALDADE
- R:mkVis!on _

0ensura ate 13 anosCiDf BIT?
?'O!"'l':' "4�

á:$ 2 _ 5 -71/2 - 9 hs.
_ lntelramentc nlml\dõ no Brasil! -

:tscRAVOS DO AMOR DAS Ai\lAZONA�
SuperScope - EastmanColor

I)on Taylor - John Herbert \

::IRURGI"'O·DENTISTA .

Prepara de cavidadet rela alta ...elocidode.
BORDEN AIROTOR �. S I'IHITf

Kodiolo!;Jio Dentório
CIRURGIA E PROTESE BUCO·FACIAL
Consultório: Roo Jerônimo Coelho 1 (1 -

,

:0 andar _ Fone 2225
he-!u,!vomente com heras marcatlllfl

Cine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone{i295

10·1-61

DR. BOLDEMAB O.
m:MEHEZES

Formado pela Escola, de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Inferno do
lIospital da Cambôa .....:. Da
Maternidade Clara Bas
baum - Da Matet:nidade
Mãe-Pobre.
Especialidade: DO'lNÇAS

DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: MaiernitltMle

CarmeIa I)ulra, �Ia ma.
nhã.

Residência: Esteves Ja
nior, 52 - Tel:: 2235,

LOTES
V.t:NDE-SE LO'l'ES' A

����O PRAZO �� tu

TRATAR, RUA FELIPB
SCH�IDT 21 - 1.0 And�

Dr o Hélio. Freitlll
nOENçAS �E SENHORAS
P.4R'I'OS. ONDAS CVRTAS
-:- EU;TROCQAGULAÇAO.
Consultôno - Victur

Meireles, 24 - das f às
6 horas.

_
Residência - Edíficto

Florianópolis _ 5° andar
..:..... Fone: 27-47.

- .. _----�

Dro Héiio "'i'-oII
Advoyado

KI:811enCJ8 - Alam�
1\O'J)\,' KvJlàer, 27 - Caw
Po..�al, 406 -' telefvne U-U
foScnLorw - Rua "eU",
d;:u��.lIdL, 3'1 -� L° .ndlat _
8&la ..

Dra, EVA II. S.

BICRLr.a
l\Jt, C l.J I C A

C'L,NrCA DR CRUNCAS
E SENHORA.

Atp.nde diArlamfmte: )Das 14,00 às 18.00 horas
,J(ln�ult.ór:,:>· Rua CeI.

'

Pe-';ro Demoro, 1553
_ E6'tre!tt:I -

JTlnl'ianlÍ)IO�S, 9-1-62

ns 7 e 9 hs.

Sess�es das Moças

Petel'_Kraus
Conny Prebocss em:

PETER ENTRE BROTOS
Censura até 14 anos

Cine ItA.iÁ (S. Josél
às 1:1 hs.

Maria Antonieta' pons··cm:
MWHA NOITE DE NUPCIAS

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Iliplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unh'ersidade do Brasil

Ex-Interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
vJ�..o de Prof. OctâVlo Ro
dl·tg�es Lima 1. Ex-interno
do SetViço de Cirurgia do
Hospilal I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Hos
pital de Caridade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS _ OPERAÇõES
DOENÇAS UE SI\NIIORAS
- PARTOS SEM non. pelo
m';todo Pslco-profilatir.Q
Con.'lu!tôrio: Rua João Pin
to n. 10 -- das 16.00 às
18.00 horas. Atende rom
horas marcuna,.. Telefone
3,035 - Re.�idêncla: Rua
Gcneml Blltencourt n. 101.

A Senhora 'Célia Souza, professora de ..
plano; ganhará do Governo um� bOlsa,
�:tôer��u��, g:;�ibua� r.::�!;!� no conser-,

•
nhã��:r�:�v�s q�eg:s �:d�e�:��, d:a�:�.III
cu:.são que farã pela Europa. Lauro son-"
clni, é. b indicado. ,

Renaux,1II

Nat6rcja Lemos Muller �. Ll���P��vo�U M���'!'i
DIR. D� 'A1)MIN:STRAÇAO '.,: ENTREVISTA PELO TI!:-

·�bR. MARIO �NTILNéõSTA'
.

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

BRONCO - ESOFAGOLOGIA
Especialização no Clinica Prof. José Kós,
do Ri� de J�nei!o. *

Átende p�la ,,!an�õ, �o Ho.pital de Caridade

Consultas P tarde dos J 4 às 18 horas, em

CorysiJltório instalado à Ruo Ten. Silveirc 15
Edifício Portherton.

R Fernando M,""ch�do. G 1" andar -fone 2-4 13
,

- FlOR.IANÓPOLlS.

DI. LAVRU
C I :nic a

DAUBA
G e r ai

CANCER E DOÉNÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

--Mltr>ICO--
I Espec1allf�a em nJOlj!stlil oe 8tH/horas e V'tas un

n;�las. CUra radl'al das lnfecc<'ões agudas e cr6-
nlC'_s, do ftllarê'he. q:enlro·urinárl0 em &moos os
ôeMS. DOt'nçat: do aparêlho DigestIvo e do Siste·
ma nervoso.

HorárIO: das 10 lr 1l,SJ hor9.s e das 14,30 W 17,00
horas. - COllsnlt.órlo: Rua Saldanha Ma:rinho, 2
1.0 andp>:. (esq. da R,ua [oão Plntõl) • Fone: 3246
Rl'sldêncla: Rua La.:erda Coutinho, n.o 13. CCha
r:ara do EsPtu:.hal - Fone: 3248.

Assistente do Faculdade de Medicino e
Universidade dt. °nranó

L!)(AMENTOS DA PELE - DEPILAÇOES
CONSULTARA DURANTE O M�S DE JANEIRO

Ruo' Troiano, 29 _ 1 o andor
Dos 14 os 18 hoto�

-CtINICA -SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos _ Ataques _ Manias

Problemático Afetiva e ;exual.
Tl.'ntámento pelo Eletrochoque com anestesia

InsullnaterapJa - Cardiozolorapla - Sonoterapia e
Psicoterapia.

\

DIreção (j,os Pslqulát.ras _

DR. PERCY JOAO DE' BORBA

. �!� ��: �����sD��1=DE
CONSULTAS: Dal:! 15 as 18 horas
End�eço: Avenida Mauro Ramos�288

(.Pi"�9a Etelvina Luz) - Fone 37-_53 _

ENDEIIEÇO
A RAIN8.4 DAS BICICLETAS. fica> na Raa:
Conselheiro Mafra D.o 1M. de IIDI lado a sua

-.,ç6a de PECAS E ACESSóRIOS. e do outro •

5c[l�ão de 'PfNTURAS E CONCERTOS. _

,Telero�e: 3131.
•

._ . ..........._!�_\

ADOUlRA O MAIOR PRESENU
Si Você, Chefe de fomíliu
penso nos presentes poro O natal ENTÃO
Um presente que não quebro. nôo desvaloriza,
não estraga
Urn present'e Que crda dia vale mais:

UM LOTE DE TERRENO
I Jm presente Que pode vir O ser o garanti0 do
.eu futuro
- �ntroda apenas 1 0% - rest. 60 mêses

Informações. diàriomente, nc

"' ...en)do do Jardim Atlântico,
com o Ir. Luiz Schweidsan.

tfva. afim �e rort"!rem iniciar o construcôo.
As pessoas qu!, podem obte, Impréstimo da,
A,lJtorquias ou Cojxo...EconômictJ,_terôo fodl;
.:!ades de obter, mediante prévio combinação"
prontamente, o títudo de propriedade' d�_firW)

IMPORTANTE: CONSTRU(ÕES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA UNIS CLUBE - DIA 13 - "SOIREÉ" - com "SHOW"·do famoso cantor Millinho - o maior cartaz do Rád io e TV brasileira - mesa -na Relojaria
.

!III! PREVIDÊNCIA SOCIAL 11\l a_CaJu..�

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

As Promessas do Candidato�e as
INSTITUTO BRASILE!RO ,DO CAFÉ

G d!li Concursos Promocionais do IBC
overna or E O I T A L

*"* Ao se!}Urado afastado do trabalho, que necesst
tor de exames especializados e que demandem mais
de 15�(ql'.'nze) dias poro confirmação do diagnóstico
será paga ti metade da prestação devida até que s�
reculcrtze a situação,mesmo que 0$ laudos sejam
contrórios salvo quando o demoro fôr imputável 00

próprio segurado. (Vêr artigo 92, parágrafo 3° do 'R.
G P.SI

\ *"" A? ,segurado em percepção de auxílio-doença fi_
ca obrigado, sob peno de suspensão do benefício a
submeter-se aos exames, trot�mentos, processos de
reeducaçõo ou readaptação profissional prescritos; des

d.� qU(!. proporcionados gratuitamente pela prevldên
CIO so.clol, exceto o tratamento cirúrgico que séró fc
rultotivo. (Vêr artigo 94 do R. G. P. 5.)
* * * O cuxüto-reclusõo � devido aos dependentes do
segurado, d.etento ou recluso, que não perceba qual
quer especte de remuneração da emprêsa, nem este.
ia em gôzo, de auxílio-doênça ou aposentadoria por

parte da previdência social e que houver realizado,
no mínimo (doze) 12 contribuições mensais.
(Artigo 100 do R. G. P. S.).
.. * * provando o beneficiório de previdência social sua
qualidode, poderó, em caso de comprovodo urçênctc.
ser otendido pelo serviço de instituto diverso do que fô
filiado, se no locolidode onde se encontro r não existir
serviço dêste, e� comunidade ou própria. (Vêr artigo
121, ítem VIII do R. G. P. S. ),

PROFISSÃO DE OBSTETRIZ FOI
REGULAMENTADA

*,,* A companhado de exposição de motivos d:) mi
nistro do Trabalho e Previdência Social. o prtrner-o
ministro encaminhou ao Congresso Nacional ante

projeto de lei que dtspõe sôbre o exercício da orofis
so'o de obstetriz cria o C�nselho Federal e os Conse
lhos Regionais de Obst2triz�s. Esrcbelece êsse ente

projeto os condições poro o exercício do profissão de
obstetriz em todo o território nacional, da formação
profissional, da duração normal do trabalho das obs
tetrizes que exercerem ·emprego priv_ado, seis horas

diários, crio o Conselilo Federal dos Obstetrizes cem

a finalidade de exercer ·em todo o país a disciplina, o

observóncia dos princípios do ética, defeso d� c!os<;;e
e tiscaHzação do exercício do profissão, mantidas os

atribuições das entidades sindicais e do Serviço Na
cional da Fiscalização da Medicina � Farmácia.

AUXILIO-NATALIDADE NO IAPI'
Rio, 5 (Asapress) - Acabo o IAPI de bajxa,

importantes T10rmas sôbre o pagamento do auxílio-no
folidode o qual daqui em diante será feito antecip'g
damente ao porto, a partir do 8° mês de gestação.
----,

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

-,------

Insliluto de Aposentadoria e Pensões
dos tomerciários - Delegacia no f5-

lado de Santa Calarina
CONCURSO PARA A CADEIRA DE MWICO

EDITAL
DASPIDSA N° ii2 C. 439

Faço público, poro conhecimento dos interessa

dos, que o PROVA ESCRITA de todas as especiali
dades do Concurso em epigraf<e, será realizada pelo
DASP, nesta Capital, no dia 21 de Janeiro de 1962,
domingo, às 8 (oito) horas, INSTITUTO DE EDUCA
çÃO DE FLORIANóPOLIS (local do realizaçõo)

Os Candidatos inscritos, deverão .comparecer 00

loca.I acima mencionado, com 1 (uma) hora de ante·

cedência, munidos do Cartão de Indentidade e de ca

neta ou esferográfica com tinta azul-preto.
Florianàpolis, 5 de janeiro de 1962
Dolmiro Duorte Silvo, qelegado

"-

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários - Delegacia no Es

tado de Santa Calarina
CONCURSO PARA A CARREIRA DE DENTiSTA

EDITAL
DASPIDASA N° I i o C. 437

Faço público, poro conhecimento dos interessa

dos, que o PROVA ESCRITA do Concurso em epígr�
fe, será realizada pelo DASP, nesta Capital, no dIa

20 de janeiro de 1962, sóbado, às 14 (quatorze) ho·

cm, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPO
LIS Oocal do realizaçõo)

Os candidatos inscritos deverõo compar·ecer ao

local acima mencionado, com 1 (uma) hora de anta

cedência, munidos do Cortão de Identid?de e de ca

neta ou esferogrófico com tinta azul-preta.
•

Florianópolis, 5 de janeirO de 1962
Dolmiro Duorte Silvo_,_D_el_e9_o_d_o _

VENDE-SE
CHÁCARA - CASA GRANDf
Com mais de 2.143 m2.

ao lodo do Palácio Presidencial da Agronômica
Próprio poro resid�ncia de grande família

Reportiçõo Público ou Cosa de Saude
_ R..::canto tranquilo -

trotar na liA MODELAR"

AUXILIAR 'DE UCRITO'RIO
Admitimos um com bastante prática e que seja datilo

graf�bséOUIO não se apresent.ar quem não po�uir $S�S
.

s'o:,..Marcar entrevista pela telefone 2413.

Realizações'do
Em vésperas de vencer- ral, e particulartzadn em

se o primeiro ano da ses- cada problema, da situa
tão honrada do Governa- ção pnlrttüa, social, econô
dor Celso Ramos parece mica, cultural e financeira
tempo de se Irem arrolan- de Santa Catarina, não nos

do as realizações do cmi- cansamos de recomendar
nente governante em es- ao exame do.'> interessados,
pecial pura um confronto é a Primeira Mensagem
entre o que o candutato Anual ariresentaca à As
prometera e o qUe o 00- sembíéía LegisJ:üiva do Es
vernador tem feito. Quan- tado, por ocasião da aber

do menos, êsse trabalho tere dos trabalhos desta,
restropectivo terá o mérttc em abril do ano passado,
de confirmar o otimismo isto é, apenas 75 dias após
de quantos, constituindo a haver assumido o exerci
maioria do nobre eleitora- cio do cargo o atual Chefe
do catarlnense, deram o do Executivo. Ao invés dum
seu voto a um homem pú- relatório composto sob
blico em cuja palavra não moldes ae rotina, como que
teriam confiado em vão.' fastidiosamente, obedecen
Na verdade, o sr. ceiao Ra- do ao formularia tradtcto
mos não andou por aí, co- nal e convencional, com os

mo • candidato, a dizer lugares comuns de anterto
amabilidades calculada- res, a Primeira Mensagem
mente falsas, para iludir o constitui um instrumento
votante. Tõda a gente sabe dinâmico. vivo, palpitante
que, ao Inicial' a sua pre- de ínterêsse realístico. Pc

gaçã.o, que o conduziria v!- de-se mesmo dizer que, em

torlosamente ao cargo de matéria administrativa,
supremo magistrado de equivale Jé por si só a uma

Santa Catarina, o atual excelente realização go
Governador já havia, atra- ver-namentat, a prjmeirn
vée de oportuno tnquérlto portanto, do Governador

socro-oconõmtco, tomado Celso Ramos. Dir-se-Ia que,

.perreuc conhecimento da antes de entregar-se as

situação de cada problema tarefas de seu quinquêmc
catarinense e lhes havia de atividades, o zoveman .

esquematfzado as soluções, te arrumou a oficina, re

que não seriam assim im- compôs a ordem das cot

provisadas, mas consequên- sas. tomou pé na prolun
era de acurados estudos de didade das áreas de ação,
prós e contras. mediu, pesou, contou, ar-

Há um documento, da rolou � e, graças a isso,
lavra 'do Governador Celso não se fêz simples expec
Ramos, que, tendo marca- tador da evoluc;ão dos pro

do incontestávelmente O blemas em que somente in-

comêço de neva era admi

nistrativa sobret.udo p'lrque
é um documento represen
tativo de praxe inédita na

historia wlitlca do nosso

Estado, serve à maravilha
como ponto de referência
para o confronto a que
acima aludimos: o que

prometia o cnndldato e o

que está lazeIjdn e já fêz o

Governador. 11:ss(, docu

mento, para cuja impor
tância. como excelente !'e

pc!jJUóno..oo panorama ge-

terviesse· com as improvi
sações fáceis e soluções de

superfície. Fêz-se, isto sim,
uma indivualidade atuan

te, para governar conscien
ciosamente e eficientemen
te.
Teremos ocasião de ve

rificar que, após essas pro
vidências preliminares, in

dispensáveis ao assentn.
mento duma racional po"
litica oe Tealidades na ad

ministração catanneni>e, o

G2ver.�ador Celso Ramos

"TUPY", O Mágico Que Maraviihou
Três Continentes - Em Florianópolis

Nos Próximos Dias 12,14 e 15

Est.ó, em FlorlanôpOlis, fjesd'e ontem, o notável e apre
ciaAisslmo MágIco "TUPY", émuIo de Houdini, e que, vem,
ha alguns anos maravilhando com 'suas apresentações de

mágica, ilusionismo, ml�têrios, as mais seletas platêias
de tres continentes. Assim, Florianô90lis terá oportuni
dade, aliás que bem poucas vezes se apresenta, de apre
ciar uma das mais belas revistas de mistérios e ilusionis
mo, sob a figura portentosa e maravilhosa de "TUPY",
no Teatro Alvaro de Carvalho, nos diliS 12, 14 e 15. Essa

apresentação de "TUPY", para esses dias, ao que consta,
está com lotações quasi esgotada, dado o renome do �ran
de ilusionista. E a grande atração de Misterios de "TU

PY" é aquela que esta sob a legenda.. 'misteriosa de "mis
terias absoluto, onde se julga ver o que não se ve, e não

se vê o que se pensa estar vendo",

Assim, é recomendável á platéia florian�poUtana re

servar seus lugares no Teatro Alvaro de Carvalho _para
esse espetáculo incdito.

.

meteu ombros às tarefas.
com energia e entusiasmo.
para a execução dum pla
nejamento que não foi pro
duto da versatilidade in

teresêetra de qualquer po
lítico, mas. do honesto, es

clarecido e laborioso esfôr

ço de pe�qulsu das condi
çôes sôcío-económícas de

cada região do território ca

tarinense. Ao invés de apres
sada expressão de observe
ções ainda mais apressadas,
o programa de govêrno do
sr. Celso Ramos é um 10-

tetro iluminado a pleno co

nhecimento objetivo e ini
ludível da realidade dos
problemas de que depende
o desenvolvimento cc Sa:1-
ta Catarina.
É o que passaremos n

verírícar. anotando tudo
quanto, dentro desse mag
nífico documento da, ver

dadeira situação _çfQ Estado,
já se esteja reanaando, sob

auspiciosa garantia de

exequibilidade do planeja
mento governamental.

EDITAL DE PRAÇA
A Dou{ora Theresa Grisó- ras de Matias Altohoff,
lia Tang, Juiz de Direito Bertoldo SeU e Roberto

da Comarca de São José, Schutz; ao Sul com terras

Estado de Santa Catarina, de Benedito e Angelina
na forma da Lei, etc. Matilde Coelho, hoje de

Heriberto Cardava Ramos;
FAÇO saber aos que o

presente edital de praça
com o prazo de vinte dias
virem, que o porteiro dos

aucttõrtos dêste Juizo há
.

de trazer a público pregão
de venda e arrematação a:

quem mais der, e maior

lanço oferecer, em o dia

nove (9) de janeiro de mil

novecentos e sessenta dois
0962'), ás dez (lO) horas,
à porta da casa das au

diências deste mesmo Juí

zo, os bens abaixo decla
rados, penhorados a Teó
filo Jacob Schu��, Leo.nar
do Schutel e Lili Schutz
os quais são os seguIntes:
"Uma (1) lixadeira de fita,
avaliada por setenta mil

cruzeiros (Cr$ 70.000,00);
Um (1) tôrno tubular, au

tomátlGo, nO 29.772, sem

uso, em perfeito estado
de conservação, avaliado

por cem mil cruzefros ..

(Cr$ 100.000,00); Um ter

reno de campo, mato e fa

chlnals, com a área de .

8.125.000 mts.2 (oito mi

lhões cento e vÍnte 'e cinco
mil metros quadrádooS),
com as seguintes confron"

taç4es: ao-morte com ter-

Atendendo ao grande número de pedidos que têm

chegado ao Depto. Relações Públicas, sentídode prorroga

ção do pr8.Z0 cara entrega dos trabalhos que deverão parti
clpar dos concursos Instituidos durante a i.e Exposíçâo
da Propaganda Mundial do Café e tendo em vista os cb .

[envce do DRP, no sentido de despertar o tnterêsse do.,
publicitários, dos artistas plásticos e da juventude de to

do o Pais, pela propaganda do café <lo Brasil no exterior,
o Departamento de Relações públicas, promotor daque
les concursos, comunica que o prazo de entrega de todos

os trabalhos, expira improrrogavelmente no dia 20 de

janeiro de 1962,

pec:V� �:ê:��l�tes os concursos instituídos e seus res-

o MELHOR CARTAZ DE PROPAGANDA � 1.0 prê
mio: viagem ida. e volta a París, pela "Panair do Brasil",
2,° prêmio: viagem de ida e volta a Salvador � Prêmio

"Mundotur"; 3.° premio; viagem de ida e volta a São
Paulo _ Prêmio "Mundotur". O trabalho deverá ser a

presentado em tnccmíe, formato de 0,50 x ,(1,70 cm. Co_'"
missão Julgadora: José aoberto Teixeira Leite, Hernani

Vasconcellos, Edith 'Behrlng, Henrique Pongetti e Hllde
Weber.

a leste com a posse da In- A MELHOR FRASE (SLOGAN) DE PROPAGANDA

vernadinha e terras de DO CAFIl: � Especiflcaçôes; Exploração publicitária (slo

Bertoldo SeU e ao oest

I
gan) das proprIedades do café do Brasll (sabor, arôma,

çom terras de Pedro Mati. etc) PREMIOS: LO) - Viagem de ida e volta aos Esta

Koerick Roberto e Te611k dos Unidos, pela "Varig"; 2.°) � Premio -caré Palhe

Sr.hutz, .ímóvej esse que si ta" no vaiõr de 50 mU cruzeiros; 3.�) ..!.. Prêmio "Café D'

acha registrado às ns. ....
orvuuer'', no valêr de 20 mil cruzetro. COMIS�AO JUL-

184/185, do livro 3-J, sob os G�DORA: Calo A�l'ello Domingues, José Silveira Sam

números 6.987 e 6.988, desta paio, Geysa noscou e Armando Salgado Mascarenhas.

Comarr.a de São José, ava-'.�.
liado por hum milhão, se-

A
_

ELA x:C� DE CAF�' - Especificações:

tecentos e noventa e cinco Crlaçao de um modelo. onIgnal <l� xícara para café, com

i (Ç $ 1795 QOO 00)
capacIdade ceeo centímetros cúbicos. PREMIOS: 1.0) �

�ruz:e:snos rm�mo� �Ize� Via�ent de4da.e volta a ?!uenas Aires Prê",:io "Mundo

la;çar com�areça qneste !���;d:i�r)� Viagem de Ida e volta a Brasília (Premio

Juizo em o dia, lugar e ho-"

ra acima designados. E pa-
tMIâ

NOTA: DevIdo ao grande interesse despert.ado pelo
• ::n��n, :t��� �:s:;�a� fero•e;,' concurso de "A mais bela xicara '(criação de um lJlodelo

original) e tendo em conta que é usual a sImples deco
que o porteiro dos audltó- ração de xicaras de modelos correntes ,e grande número
ri(ls publicará e afixax:á no

.

de .pessoas se dedica a essa atividade, foi criado tam
lugar de cOstUl;ne. Dado e bém um PREMIO ESPECIAL para a decoração de xicara
passado nesta cidade de de café, prêmio êsse no valor de 30 mil cruzeiros. _ ca
São José, aos dois dias do MISSAO JULGADORA _ Lygla Clark, Carmem Portihho,
mês de dezembro do ano Marllla d'Aluncourt Alves de Souza, Sergio Bernardes,
de mil novecentos e sessen- Mario D'Ormenzano e Leão Ludqlf.
ta e um. Eu, (Arnaldo �I""I 1*
Mainchein de Souza), Es- O MELHOR DESENHO INFANTIL SOBRE O CAFIl:
crivão o datilografei e su- (Tema livre) � PREMIOS: 1.0) _ Medalha de ouro e

bscrevo.

São JOGé, 2 de Dezembro

de 19131.

EDITAl

Tn�resa Grtsó!i Ta11g
Juiz cj! �i�ito

De Oroem ao l;omando Geral da Pólfcla Militar, co
munico que se acha aberto o voluntariado para o ingres
so nas fileiras desta Corporação, a ;partir de 2 do corrente

mês e ano,

OBS.: � Os interessados deverão satisfazer as se

guintes condições:
aJ. - Ser reservista de l.a e 2.a categorIas maiOres

de 21 anos e menores de 30 anos;
b) _ Ser reservista de 3.a categorhi, maIor de 18 anos;
c) - Ser solteiro;
d) � Saber ler e escrever.

JORGE DA CUNHA U. MO&E'
Tenente Coronel Chefe do p.R.S.T,

10-1 ,

'��

PARTICIPAÇÃO
Dr, Osmar Dutra e Sra.

Sr. CeI. Ruy Stock1er de Souza e Sra,
Tem o prazer de participar a,os parentes amigos o

contrato de casamento de seus filhos.

MARILENE CARLOS HUGO
noivos

Realizado no dia 31-12-61. Florianópolis

Sindicato dos Trabalhadores em Em
prêsas Comerciais de Minérios e Com
bustíveis Minerais de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente edital, ficam convocados to�os. os

senhores associados em pl�no gôzo de seus direitos

sindicais, poro se reJhirem em As;;e.mbléi? Geral E�
traordinátia a ser realizada no proxl.mo dIa IOde 10·
neir de 1962 as 18 (dezoito) horas em 1.° convoca

çõo � em segunda e último convocaç?<:. às 18,30.{?e
zoito e trinta) horas, conforme exposlçoo. estatutona,
para ser trotado do seguinte Ordem do Ola:

Discussõo e deliberação do proposta patronal
de 40%, para efeito do acôrdo salarial a ser

firmado, com el1etividade em 1.° de janeiro
de i962.
A referida Assembléia Geral Extraordinária será

levado o �feitof � Ruo 15 de Novembro n. 148 no

Estreito.
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Co·

merciois de Minérios e Combustiveis Minerais de
Santa Catarina

passagens aéreas para o concorrente e seu acompanhan
te, ida e volta a São Paulo (Premio "Mundotur") 2.0)-_
Medalha de prata e "Prêmio Kibon (boneea ou b-t'lnqne
do); 3,°) Medalha de bronze e "Premio Mesbla" rel?l"e
sentado por um Carnet de compras no 'valôr de 3 mil

cruzeiros, na Caixa Econômica; 5.0 ao 7.°) � Depósito de
mil eruzeftoos- lia C. Ecoh. (Prêmio da "Revista.. das Clas
ses Produtoras); 8.° ao 16.°) - Depôsito de mil cruzeiros,
na Caixa Econômica; 17.0 ao 25,°) � Depósito de 500

cruzeiros, na Caixa Econàmica. � COMISSAO JULGA

DORA:. Augusto RodrIgues, Ivan Ser.P3:. MUol: Fexilandes,
Ana Let.ycla e Al�rus,

"

...,

CONDIÇõES GERAIS; Todos os trabalhos deverão
ser assInados com pseudônimo, acompanhados de enve

lope lacrado com o nome do autor. As xícaras deverão
trazt:r o pseudônimo no fundo da mesma .e do pires. To
dos os trabalhos premiados serão propriedade do me e
os demais estarão à diSPOSição dos interessados, até trin
ta dias após a proclamação dos resultados. Os prêmios
serão dlstrlbuldos uma semana depois de conhecidos os

resultados.
O Oepa.rtamento de Rel�ções Públicas do IBC inte

grará as Comissões Julgadoras, ;Com dois representantes,
com os mesmos Ireltos que são os demais membros.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1961.

JOSÉ DE CARVALHO SOUZA
Chefe do Depart.o Relações Públicas _ Subst.o

PARTIDAt! DE
FLORIANÓPOLIS EM
DIA� ÚTEI� AS

Ihoras!

Jayme Bessa da Veiga
p./Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeão Sartm1�!�...c�i� p.���@ J�I�!." g��t"ª ta �ª�HªJ-
ria do ncceíuva Esporte uma excursão do J\tDé.!:j.. CIIIIIlQba,s.� Santa Qatan- tomou as 1II'ilneira& ..,.,:0"1- rubros da. .guanabara. tartnense terá a grande
CJube esta Vivamente ln- ca, eempeêc gwwabadno .Da- NêMé sHltido a dt� deneias estamte � no cuso venha 11 se positivar oportunidade de assistir

�7 t.NOS or LAUUTA CONSTANTE

.ELO_eI'

NO SITOR

ESPORTJVII

o avante Osnf, atacante
Que integrou a "'!ulpe do
Postal Tt'legcáfiro tri
campeão da Cidade: devere
Ingresnr no Gnuruní. No
último jógo 'entre Gl,.QranÍ
e Allêtko o avante '(,010-
rod' apresentou uma boa.
atuecao. mzào porque de
verá ser ccnt.mtado.

o nadador espanhol Al
berto vbars Gímenee, que
em 60 saltou do centro da
ponte nerctnc Luz, en

contra-se em nossa capí
tal.

DiIl6 .eata tW& reaUzada
mesmo .no :.;:stádio da FCF.

Em 'JIa.Ieltra' cem o R.e
porter. o: sr, Netllor- Me1o�
alto paredrc do. Tamanda
ré, aUlast.oll,· �ue 0', seu

.q,uadfu 1ft'etende �r
bôa 1ignr.a.. no nltadínq, es

peran(lO ')eõu.tor com o

concurso '1Ie,.,cI.ais bons va

lores .dc ''fute� da 'Capi�
tal, cem os. quais 'iterâ. wp
grande teeínaêor; estando
em pauta o ncme eío Dr,

saut oitvetrn, assim como

o do Prof.· ATrUda aaiome.

Um combinado formado \ Selfundo apuramos o

por jogadores do Santas :�:,��=o Ir�e
e do Bctafogc deverá ex-

cursíonar dentro dos pro
xímos dias à Europa, Este
combinado será formado
apenas por jogadores que
não forem convocados pa
ra formaean dtl Itf"�eçi\o
naeíonar que nnrtldpa I' do
muudín l dr- ti:!.

Podemos Informar com

absoluta g:ua.lltia que c

profeaaúr Crystaldn !Araú
jo, Pre �i�tl'nLe da FI'de ...

ração de Vela e Motor de
Santa rtntartnu. I'st.lí. sen-
do gran(;i'lut>l1t(' cotado
pnra 'illlhtituil' �'lO Qene
:r:ll Pg1,;.lo Wt.'lJcr Vieira. da
RO'iU no Con'�t'lho Rpr;lo
ual d{' DI�!1orto.�.

A diretorIa do

pol continua se empe
nhando na :contratação,
de reIor!;'Os ro"tt vistas :to

giro qu(' empreenderá. nos

próximos meses de março,
abril e maio, por gramados
da Europa. Tele do Flu

min('nse (' RobNto, sub�
Ut.llto de Pinheiro, trun
têm (li) Fluminense súo
o.� mai:; visados, Telê, 110r
sinal, anrmam que ,lu as

Sinou contrato por sl'is
meses.

o zagueiro tnédio Miri
nho do �vai, está com
seu contrato terminado(
não tendo até o momento

chegado a um acõrdo pa
ra r{'fo�ma de contrato.

o arquf'iro Dilson ex

Integrante do Figueirense
-ri rio TnlUllndnré, conti
nuará se exercitando en

tre os allettcanos em (O

bservação por part.e da
direção técnica. Ca!lO ve

nha. a demon.',trar qualI
dades, POdf'I'H i'.l'r contra

tado,

•
O Tamandarq, segundo

Informações que colhemos,
devení :apresentar uma

boa equip(' no pçoxlmo
�rf!ame, fap;escntando
como sua figura mdxlma
o centro médiO Walmlr,
já cobiçado pOl' diversas
equlpt�s dr todo o Estado.

Prooseguctn em ritmo
acelerado as obras de re

I)u�-ação do "AdoJ1o
·Konder". {) gramado jo.
está completamente I11ve
lado apresentando um as

pecto melhor, com O deI�

!-Jarteclmento dos ol&r08
existentes. A arquibancada
d .. cimt:ntoi nQ local onde
se encúntrav.:!. a t.orcida do

Figueir�se ja está. pron
ta c a do lado opost.o,
Quase pronta, Caso haja
n�ssldade de uma �
da em nossa capital en�

tre·lvIet.l'8pOIX�

Menores recebeu uma.

uma singela homenagem
'per lIarte dos mentores

",,"V'&lanos, que sempre
Viram no "Innão Vitor um

grande am1go do Aval,

Recebeu o :Irmão "Vitor

das mãos do Presld::!nte
�valano' um 'bel1sss:1mo
jogo de Canetas,

Mctro-

o 'Santos· P'. c, ·'VOltou a

tnsisttt"junt6 'UOS di�en
tes Bo· Gt&bno· Por.to Ale

'gl!en.se,,, 'na. ��tafjva
.

lie

consegUir. 0.- àte,!!tado libe
ratório do meia direita
Oessy� conforme' .ndticia
mas on.tem ,0 campeã.o
brBoliilelrO� .Piecj:!cell .3 .mi
lhões de cr.uzel,fo:s i o pa��
!se tio qu;uto zagueiro
Brandão, que esta empres
tado ao G.remio, pelo passe
de GeSSl'_ Q'. C!ul:!e .sulino
informou que somente
negoc.ta,rj. -9 �ue com

o MUan qa I:tatia, que
pagará a -elevada .impor
tancla df! 20 milhões de
cruze1roa � conew-s()

do jQC&d.or:.' Também o

São Paulo está interefiisndo
em Gea_sy

o l'IIII ,laédio Gene f'ul�
DW", .... camPeão de
lua � foi eleito o

melhor boxe.ador de
19961 mercê sua grande
� __'_n-
do aeura Jere Bmir tItu
lar d.0fI leves e 'fl1Q f.f4'cel
o b� ,Jaer lpfre.
No�.cIo4JJ"".r
pe1e8aa ...... ...-ndo
todos os oponentes pelo
---

MF:'TROP.Q .ccntra-cu
A dlre%r.'l.a do Me

tropol cont.nua em gran
de atrvídade, .rlsando· re
forçar o conjunto quo se

exibirá nas mais âmpnr
tantas ctccdes ela Europa,
num giro que 'Promete
marcar época no setor ru

tebousnco de Santa Oata-":
rina, pois será essa a prt
metra vez Que um clube
barr'[ga verde se axíbt
rá no Vclho mundo, nu

ma temporada de aprnxi

.ladamente 80 dias,

RESOLUÇÕES DA

ENTIDADE

NO BRASIL

.......
1l>ata: - '10-5-1961'
Local.: - Lira Teni.s Clube
ArbitrQ: Lgio Mascor,enhas
Conta:;em: - Medicino 2 x O
f:'orciois: _ 6 x Q - 6 x O
Tenistos: - C. Económico: _ Osny Borboto
Medicil'lO: - Reginoldo Pereira OliveirGl

Jogo : Ciências Económicos x Fcrmodonte
As inscrições encerrar- Dato '8-5-1961

se-ao Do dia 15 de fevereiro local: - Lirc Tenis Clube
.A entidade com rl'lnçào 4)' Constituir a cerras- Arbitro: - Pol'idoro S. Tiago

ao Campeonato grasttetro são encarregada de assís- Contogem: - C. Econômicos 2 x O
.de Remo, marcada para u ttr e ortentar os comuntos, Parciais: - 6 x O - 6 x 1
primeira quinz�na de abnt. medIante solicitação dDS Tenistas, - C. Econômicos: - Osny 'Borboto
adotou as seguintes cau- clubes, com os segUintes. Formodonto: - Rolando Gudde
beracões: oeepcrtretas: Sady Cayres �S:

1) - Autorizar os clubes Berber - Ernesto _emel J09O: - Direito x Medicino
campeões da nrgunlzaçao - Manoel srtvetra. Deter - 9-5-1961
dos conjuntos desttnados seeretarta, ,:ta 1En,tldade, LOCiOI: - Ltrc Tenis Clube
.ao campeonato arasucrco: em 4 de janelro de 1962. Arbit�o: - José SantosO efIciente teterar es- Clube Náuttcc j'ranctsco Altamiro F, lia Cunba ,cantQgeO"l: _ Medici!l�'.2 x O

':�:I�:;:a �au;e Martinelll: Out-Rlp;r,el' a 1° secretario .Pa.r,ciQis; - 6 li: 2 - 6 x 2

>do Pnla Bunos, � con- � ;:��o:ln��;Cl;�m�H�lr�i;� Dr; Ary Pe.;::Jd�!�lfa Re�;oj!t��r;;Q MO�����: - Roberto Sampaio e

ato ·CDIn nossa. reportn-- Clube ae Regata,> Aldo

�
"

DJ,:eitQ: � P.edro A. de Mello .e ;'I\oroi!io Medei--gom, 'I.�mrou 'que foi
Luz:

!:o=� �i�:=:. Out-RI�ger a 4 remos

sem tlmunelro - Sklff -

.

teu:!' ""","ES!
atleta. -ad)a�u 91e se

e Double-Sk1rr. Jogo: �. Direito x Medicinaeonfltma:rem, 'as noticias
Clubc náutico Cachoeira:

de Que o l"hrbe da Estrél:s
Out-Rlgger a 2 remos com a"'_'.Aft�_ 'Data' _ 9-5-19.618olttana, 't'Iã!o venha 'a t.iDlon.ell'o. ,� \ Local: _ Lira Tenis Clube

pRTtlolpar 'da temporada 2) _ Autorizar a ut1l1za- Arbitro: _ Josê Santos

�:O:b eco: ��e�:bea�: ção de remadores de outros '\:
...

' :. Contagem: _ Medicino 2 x O
clubes, mediante entendi.. '1forGiaís: _ 6 x 2. - 6 x 2

��g:�I��tâsec��' ����=�_ mentos prévios. ,,80\.. ...�"'�--�_·· ·Tenista5:.--:- Medicino: - Roberto 5.ompoio
. 3) Marcar ellminatánas

.... ,., '

'. Dil'éito:·--:- PedrG A. de· Me�Q

PLACARD ESPORTIVO llH�'BAOO r:� ,-" .

- .

DOMINGO .::;:=:���: �=:�:-: =�:��
NO EXTERIOR 00;0.: - 10-5-109,61

SÓb�do _ Em Santiaoo do Chile - Estrela Verme- t.&ocdl:· - 'Liç_o TMt6. GlMbe
lho da lugoslavio 1 x Botafoqo O '

.

Atbit,r,o,: 1.igiG M.oscor-erihes
Domingo ,_ No Costa Rico: Flamengo 1 x Sapnssa 1 �,; - N\edic.tn(il 2 x O

Na Equador: Saptas 6 x Barcelona local 2
_.

P�iais: - 6 x 2 - Ó x 2
Em San Salvador: Cruzeiro dePôrto Alegre O x Aqu!l- �t.aipe$: - Medictrlo,: ..:_ Roberto Sampoio e

I O �P_<GQU_
�a Bolivia: Bolivar 2x Partizan de Belgrado O C. fcQnÓl'l'\iQOS: - Osf.lY Borboto e Lenio Mo-
No Chile: Calo Colo 2 x Farecvoros da Hungria O okC3.do,

Na Perú: Decisõo do Campeonato: S:portig Cristal 2 x

Alionza O
No Espanha: Sevilha 1 x Real Madrid l'
No Itália; TOTina O x lnternazionalle O
Em Patugol: Sporting 4 x,Acadêmico O
No Inglaterra: Manchester United 2 x Soltón 1
Na França: Renes 1 x Rocing 3

O nadador catarq:oen.sa
.

Ernesoo l'Nahl, também é

,.remador 'C()nsagr� do
C, R, A:lào Luz, 4eSta ca-

pU.... vêm l.nbe�f1oando NA VARZEA
seus Pre,p&,rativos sob as Internacional 5 x Expresso Florianópolis 1
ordens de AJ..t:.am1ro Cu- Preliminar lntenacional 9xl
nha, seu treinador, Flamengo x Bolo dz Fogo - Vitória do Flamengo
vistas voltada!s a prova. par não comparecimento do adversário,
clássIco. Travessl� da Bn-

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

ln de 1D<i.... "..,tos. qüe TENENTE CARONEL HONORIO ALVES
devfJ,t'á ser lenda a er.ito .

:n� :: �a����� DE CASTRO .

na .....a. MISSA DE 7.0 DIA

Em Petropolis: ,Olpria 1 x Seleçõo P�tropolitana O
.Em Selem: Clube do Remo 5 x Julio Cesar O
Em São Luiz: Maranhão 5 x Moto Clube 2
Em Salvador: Galjcio 4 x Guarani 1
Em Aracaju: Sergipe 3 ,x Santa Cruz dp Estancia 2

�:
0.'0: - 11-5-1961
Jogo: - Direito x Farmandanto
Arbit..o:· - Hubert Beck Junior
COntagem: - Farmodonto 2 x 2
!pQrc.iais: - 6 x 2 - 6 x 2
�s: - Formodanto: - Rolando Gudde e

Mau", doo À!1ios
Oire,ito: - Pedro A. de Mello e Marcilio Medei.

Viúvl1. Olívio de Castro, Irmãos, e sobr,inhos
(ausentes} aindo contf'!rnados nela rude ooloe Que

v�m de sofrer. agradecem sensibilizados os manifes
tacões de oezarr eeebido$ OI'lr ocas;po Ao tronsposse
de seu inesf1ll'?dvel esposo, irmão e tio.

HONO'RJO ALVES DE CASTRO
e convidam paro o missa de 7.ÍJ dia, que peta eterno
repous" de suo boníssima olmo, mondor.n celebrar
dia 13 do corrente, sábado, às 7 horas do mankQ no
CCltedral Metropolitano (oltor de Nossa -senhora) pe.
lo nue ogrodec;em omeciOGldomentv aos que e'ampo
recerem o este ato de religião e piedade OI'istã.

SIM?Lts:
J.ogo; - Direito- x Farmodonto
Jogo: - Direito x 4formodonto
LocaJ: - Lira Tenis Oube
Arbitro: _ Hubert Beck Junior
,cant,ager.n: - Fardonto 2 x O
I'OIcJQi$:_-6,,3-7xS
Tan� _ F.ormodonto,;. _ Agui,nel JDsé 80s

� ,

o;'.�o: __o A de Mello
.f"..am OS t.wt4ld:os ocimÇ! v.erif�dos, ficou o

�.ro '"'� :ernpota.do entre <IS FoOul..j'ldes de
f'k'ela • F.o",OIIkJnto. ho� necessidade de SN

... ,_.. ...... AUe .veriGl � r�li7�JI� no

.clIo ......'" Hil- """re_ do Di,...o .nóo se fuz
representar, determit1aQCIo a 'Vitório <le Farmodonto
fIO' I � O.

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXIUARES,

MAURY BORGES, RUI LOil11 E

Gft.HRTO .._...

COLABORADORES, DI_OS

ao "üve'' americano, em

uma ou mais apresenta
ção, no estãdio da FAC.

Vamos torcer para que
,

se concretize tal desejo
dos meuto.es �Iaquenses,

Telê

''PerIDrmances'' dos Clubes de
P,ofissioaais da (apita! em 1961
Atlético O x Avo! 5
Atlético O x Paula Ramos 3
Atlético 2 x Tamando ré 2
Atlético 7 x Bocotuvo 2
Atlético 4 x Figueirensz O
Atlético 1 x Guarani 1
Atlética 3 x .Avai I
Atléttco O x Paula Ramos 1
Atlético I x Tcmcndoré O

\At�;6�iÇ� � �ac�i��:ir;nse 3
Atlético 2 x Guarani 2
Atlético I x Avai 2
Atlético O x Paulo Ramos 1
Atléti.co 3 x Fjgueirense 3
Atlético 7 :< Guar.oni 3

Atlético 2: x Guarani -4
Resumo: 17 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 8 'der

rotos; 34 gols o favor e 35 contra. Deficit I gol. Me-61hor resultado: 4 x ° diante do Figueirense
Tom<!lndoré 2 x Bocoiuvo O

.

Tamondaré ° x Figueirense O
Tomandaré O x Guarani 3
Tamando ré 2 x Atlética 2
Tamandor-é O x Avaí 2
Tamondaré 5 x Paulo Ramos 3
Tomandaré 2 x Bocaiuvo O
Tomonc',-ré 1 x Figweirense 3
Tomandoré 3 x Guarani 2
TG!mandar� O x Atlético I
Tommndaré 1 x Avo; 1
TQmondaré O x Paula Ramos 3
Resumo: J 2 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas; 16 gols a favor e 20 contra. Deficit: 4 gols.Me,lh.ar result�do: 5 x,3 diante do Paulo Ramas titulo

��ulstada: v.C'e campeõo "initiu,m" de pr�fiSSiO-

MlHINHO raRa o snmn
�I co��r�� do zagueiro c:ldade do oeste catar1nense

:rnl�nou r

�o o �� l\V�1 afim de treinar no clube

31 t·
_ultimo dla dirigido técnlcamente pelo

.! .mhas a e o momento meta Nilson, f'x�atacant('
nao, ouve acôrdo entre do Avai e Paula Ramos de

.: Cl:'70r�l: jogador para �ossa capital. Mirin.ho .1-

O j
de contrato, fumou a reportagem queOV�lD marcador es�J. vi- antes de assinar contl'8to:

vamente dnteressado em viajará até Concórdia, a
aceitar o convite ,ormu- título de expel'lõnCia, ha-
Indo pelo Sadia. de Con- vendo pOSsibilidade de per�
córdln, devendo seguir 0- manecer no futebol do
portunamen1e para aquela intNior cntllrln{'rut('.

LOTES NA ESTAÇAO AGRONôMICA
(só õ vista)

no "A MODELAR"

MINISURIO DA MARINHA
(OMI,MOO DO 5.° DISTRITO NAVAL

Florianópolis • sc - 4 de jone; ro de 1962,
COMUN!CADO N.o 001/1962

COJ<ICII.RSO DI .ADMISSÃO AO COUGIO NAVAL
Os candidatos inscritos pora o conCijrso de ad

missõo 00 Colégio Novol !'leste Comando e Delegacias
dos Capitanias dos Portos de 560 Francisco do Sul,
Itojo( e Laguna, deverõo comparecer às 14,00 horas
do dia 8 do' corrente l)Cl sede do Comando do 5.° Dis
trito Novai, poro receberem instruções.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JMar !��e�l!����à, n�!t�i�Ddo C��'iS���O�I:�'���U�U�SO:e����UblnS.
que os santos

Mais veueruveí que todas as criaturas
(NO�e �'W.nU!O'::I::�::S��les�11�::�azes o fruto da onvot r :;

di!ú�io ('�'i])jl'it.ual e anuneins o p�r�ued;:van:.ancarã elo

S:ln��IQ.'i ):wnas douradas refulgem os oons ��a�iVjnO E.

hOj�F��I:�'>t�:Up:��t:r�:;tl:n��::lO que .�eus plantou
me suave a Deus c rosa que nunca m���l�' lmo ?e pel"f�
encaz ['):1.I"a os que se enVCl1el'atam

a que e rcmedío

PARA1SO no qual vegeta; verd��I��I: pester do pee�do
�!�II�.dft n vida eterna aos que dos seus fr��O�! ��i�I:!��

�
Eu te souoo. FALACIO do Sumo Deus. puríssimo imaculado, sac,rossanto, ;:ercndo pela munificência rdal de

���:s dCe;��li'::n��s��c;:�radn para os flels e aumentanoo-os

,

Pn lácío adornado de todas as lótns, sendo o borco de

�<,�S onde : v.('r�o se fez carne, isto é, ocsnosou nossa

;)�i��)�'a��; fe')'. filhos de Dru,'; que' eramos df'stf'lTMlns

Eu .LP sanei'), MONTE FERTlL E CHEIO DE SOMBRA
onde r�1 aJJmcnt:lílo o ccrdetro divino para carreear nos.'
HQS uenros e nossas enfermidades. Mont-e (lo que"';;(> des.,
prendou, sem corto nem feridas, a PEDRA FUNDA.MEN
TAL qu!' (> Oi-Isto que destruiu todos u" altal"fls dos id()j!).� ..

Eu te snuoo. TRONO DE DEUS, sacrano divino. ca:
de p;J6rin, ornnmento .belíssimo, urna crctta f' que nos
trouxe a salv:1ção do lllundo, e que canta fi gló!'ia de Deus
em toda a parte,

.

EU te suudc, Ufu"'A TALHADA EM OURO �URISSI
MO. contendo () Maná outcrssimo que é crtsto c Salvador.

Ô vnnom !>urissim:l e digna de todo o louvo I', presen
te de Delis a toda a crlruura. Terra vInf,inal, camoo n;;o
cortado pelo forro do arado, vrdetra nortda. fonte d; águas
purí.<;sim!"!.s, Virgpm gellatl'i?, (' Mãe �'erando SC'1ll ma.rido,
tOSOUI'O r('("{)JldiL(l dr inor:êneia, ornamento dn llantidade.
HOGAMG-S que junto do Filho que �f>I·!"!.sl!' no L1'lI srio 1l11-
rÍ,'ôfiimo, a/cantes dr Deu,,; que a IAreja seja di\"i�jda no

porto SI'Auro c Lral1(IUilo dn pnz!
-:0:_

Velltí, o Virgem purissima, o.') sa.ccrdotes de justiça. de
Fê provada c sincera .. Dirigi, o Mãe CelesUn.1. Oli príl1-
('i)les dA LR,Tc,ja, que são o ornamentO' de Dcu.� na terra.
p:u'a (/ue �(lv('rn('m (:Olll cctro trnnCjllilo e pn'l"l}('fo

SUbjugai as nações que blnsfe'mam Dpus (, vo.';SO filho
{' l'('du'l.i-as n snje/('ão divln'n

Connrm:ti o povo (j�1(' vos (! slIj<,iLO para {!W' pf>l"s('vf>re
na fidf>lit!!"!.(lc (1:1 ol)/"djl�nci:l c do cnllo (lt' D(-u:-\.

Cons('l"vai a vo."-<;n IAreja, qU{ te Ictn r.OlllO fundamcn
t(l {' torre, ('oroal-n de vitorIas guardai-a na rorlalC!za dnn
do-Ihr sempr(' () -1)1'11\10 l]t; ttrmT.llo [1(" D('tl�.

l.ivr:1i os t('11S (i!'vnt.os (1(' 101/0) <; IH 1'1[\0 (> toda n nfliriío
do (·oraeílO

COlw('df>i aos pl'lslone.iros n II]}ertaeão (506 China f>

RlI�sja ... J

Favorecei O" pere�rjno." eom teto. lar e proteção.
Estendei a vossa mão poderosa n TODO O },{UNDO

'AFLITO.. Imm que- com alegria fl'stejemos este dia c

possamos ch�r;ar 11 ver Jesus vosso Filho quI' com P c o

vivf' pelOS s!'I'l1los elos séculos.. .....

Esta roi a prftllea eomcnUlda. pnrn a f('st�, (la Imu('u-

1:H"1!l ('0I1rf'II"':10 n:1 ('onr.>:r('r::H':10 Mari:m:1 N M f' nr!l[f'ITO

HORÁRIOS DE MISSA

,.a��1:��i:()�7'�-ff,�;��9D���I": 10 �_l,D llrJl:as
'o/!'!gJo Catarinense _ 4,30 �,45 - 6,30 - 7,SÚ-

8,30 - 18,00 horas.

sário - às 19,00 horas
ão Sebastião as 6,30 horas

ão Luiz 6 _ 8 1 0,00 l�oras

ol1reição - lB.30 110rfls
/bi!o d(� MC'l1dinda(!e G - 'I �O �101'as

Asilo (II' Orlás 6,30 B 1101'.1;;
Nossa Senllu!"U do Pal'to 8,00 110l'as

Saro dos i,lmôes 7.30 horas

JO.�é Mf'ndes 8,00 horas

M�nino Deus _ 5,30 _ 8 .hora�
Mome Sel'l"at _ 19,00 horas
Prainha - 19,00 horas.

hORARro DE MISSAS NO ESTRK!TO

6.00 hOr3.�: Cnpela Bom Jesus
'7,00 hMas: Igreja N. Snra. ele F6.Lim�

8,:lO h()I"l.�: l!i;rcja N. Snr:L de Ji'ttLíma

\).:lQ hOl"a.�: lp;I'eJa N. Snm. llo F�ttill1a

19,00 110l"a,,: Igreja N. Snl"'!, d(' Fáilma

la,OO 110ra�:' Capela de CoqueIros
10,00 llora:-\: 1." (' 3." dominp,f' d<' m{'s

Cap('la (!e Serl"nria

10,Oft horas: 2." f' 4.0 doming:o di' 111/\<;:

C;1:pl·I,'1 dr- (:,lJ)Of'Iras
Hlü(} )l0(.L: 1." f' �t,l domino;ns (1\.1 lTIP."':

(;:,1}('1:1 {II' It:V\llar(t

J0,1,0 1!l4ras: 2," (, 4" (lomlll)!O <lo mes:

Capela de Barreiros.

neaoc cm tsraot. A Imprrn
sa nacíouul divulgou fi. no

tida e ressaltou alguns
trecos da j)crsolmlidRrle de
dona rolnnoa. CSM afável c

Em b.OQ oportunidQde seró ensetodc, dcrcnte o

semona eotrcnte. pela A Mod�lor de c-odes.
Úm estoque regular � mctuots de los+ex e 01-

godõo, poro senhoros e meninas, será liq'...lidodo, PE
LA METADE DO PREÇO. São moillots perfeitos, bo

nitos e das mpis recúlmendodas o-orces. e .embora
vindas do verõo de ano passado, sõo modêlos cem

simpática senhora que eli

r-onde atr-is de sua prover
I)lal numndade, n, pessôa
da mulh('r que mais connc-

em, con-Sorteio reolucdo
i-o as Es\'\ Itura\ ansrauns.
crn toao mundo.
Há três anos, quando o

cert-uno era rceneeco cera,

.cOrdoncia cem- c Loreno

de Min.:.lS Gerais, no t::;n 22
primeira vez, t ma outra

»rasüotm, também creres
sôra. carioca. de nome Ire

ne Santo-; classificava-se

de D'z.e�D de J;li I

REL1ÇÃO, LOS CONTEMPLADOS
PUMO 11&2

Carne 11!� 2,3.\1-6 -r- !-;C)'1f' A - ')�...r , o\JJ"\�,l � VoI,\.L()R PE Cl"� 500.000.00
V. Oünuína costa 1"{'J.!.I.ell· 0- R. (,J"1;,t)1�Y). t!iil'a n.v mi iFJorianúpu!is - Rstlldo
d(; S,;_'n,i;a .Q..ranna.
Cume 11.° 07.97(;..-- séne fi - U1'v):-\ CA$A NQ 'VALOR DE Crs "500.{l{JO.OO
LI 'rereeé. Siqueira _ R. E'n'J C�I"'_U'� n" 560 -" ·VHa Tom!l1ldilré- _ RibpirflO 1'1'<"-
to .Estado de São 'PaI lu.
carnê n.c 13,507 ,- sértc A ,� U.:'.!·!. CASA NO VALOR D.E CrS 51;0.000,00.
l\lallof'l M.u·!; Ramos _ I;.v. Borgc tI! �1ood.l·Os u," 411 Porco AJ(>grp _ J1.:.�tfl.-
do ao flio Omuce do S',l..L
Carne Jl.O 01 !:t"6 - ;'rlil 13 UM 1 CA.SA -NO VhLOR DE crs 500.000.00
"""I'j,l. wovats - Viallra: JSO TUHU(>s n.v 45 �f>cdap:io) Coria _ Estado de São
Paulo.

Resd1cr!(l da Tllíma Etapa do Supersorteío Mensal
DEZENBIO DE 1961

•
Carnê n.O 23. t 16 - sêrle A - UMA CASA NO VALOR DE CrS 750.00000. •
?-;st����r���la�eiKC_[I"t!. da 81\nl. - A"cnl-da Rui B�sa n.o 36 !\'I\lritih�

•
�ci�����a�!3T;�An��AO������rig;��o���� ����O��O��.IDR nE ('r!

II
���d�e�:0,P��n����:-:o.p·)Pubr -EitiO d� Trindade � Casa Amarela F.er:if-'") - ,
Carné' n.o 7.f1723 - sérl .. B - Cr$ 100.000.00 em mercadOlias. •
g;,�J���f��o::: sRJ1�eil"O

- R. Tlrad,entés 11.° ;,t,64.7 - U)'uguaiana - Estado do RIo
•

g��!!��O-��:�l6s;l.��i�ftAG-;-n��,�P�R���� �Ep:�hl�Ol;gt�� � ��'�L�og�o��('la _
�!t��'%\;,; �����o_��!t� :e���h�PAAALUO DI1: TV 110 valor df' Cr$ GO.OOO.OO. �
n. lnl1iz�� "..,l'li"i�-o Ii', ""f'h"ft J' l\.n16I1i() fk'/ V:Jlc s/n, Santn. Rita do P:l.fW,:\ at
��!(;��O,,�- ,:,,:·�t_!�é�� :�I��.1A MAQUINA DE COSTURA LUXO "e)lor'de ,
r,.� '(IM() 0(1.
L�,..n;.-]in tlC "''l'''''a - R, �. Vif'en'e de P;lulo 11.0 497 _ Viht Xavier � AL�l'aqu�l"a
� .......i"�.l"lWl".

�;_�"":n�;�� ..n � sérl(' B - �JM'\ "'1'AQUrN,AD'i: COSTURA LUXO v,\lor de

M I. ,o f\ ,�Ó f'm nosso

\)-11., (Iue alllam 05 o.dven
ti.�tas (lo .�(!timo dia, pode
l"ía:llos afil'mar que a sua
&1'<1.0 (' extensiva .:t todos
() ]l�be;, j� lllUnC!o, tnnto

. {"r,IS ('i\"i1lzdda" (,omo' UrU5songa, em 2 de janeiro de 19.52.

Aurélio J're,nto, Diretor Presidente>
Ro�ulo Monuco, Diretor Comt"rt"iol
LU,i% hli.._colozz�, Diretor Gerente

11-1

... eOLA MAIS FER!"<"ITA 00�IL
De ordem t:ln Sr. D"f'!<:irl ..nte dêsti;! Sindicbto,

ficam corwoc:.odos os senhores associados poro por
ticip1rem do I\SSEMBLÉIA GERAL, que seró real i
zcdc no dia 15 do �orrente/_ofim de ser trotado da
segu'nte ordem do dia,

1° D�scussõo e aprovação do relatório financei
ro df:ste Sindicato, referente 00 exercício de 1960.

2° DiSCUSSÕo e apr.9yoção do proposta orçam.en
.t6�ic I)Qro o exer.ÇÍ(:io de 1961.

.,C' ""l�f""��-- - -_.. ""! -ia proposta ,J�s:amen
tório paro O exercfcfo de 1962. ..

A r�ferid(J "�Sl:!rnQlé�c Geral .seró levada o e

fp.:to a Ruo 15 de N.Qv�m.bro, 148, no Estreito as

1 fI,38 (Desoita e trint.o horas) em primeiro convoca

çoo, ou qualquer número de associados presentes, con
forme disposisoos est,ptl,ltórip.

.

•

Florianópolis, 8 de Janeiro de 1961.
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Dia 8 pela manhã, no re

cinto dos trabalhos do
Conselho Estadual de ccn
tribuintes, presentes, en

tre outros, o Governador

Celso Ramos, o Secretário
da Fazenda" Geraldo Wetzel,

\ o Secretário de Interior e

Justiça Dr. Paulo Macarl�
o Seeretârlo da Saúde Dr.
Walmor de Oliveira, o Pre
feito de Florianópolis ve.

reador Waldemar Vieira. o

deputado federal Lenoir

Vargas, o Chefe da. Casa

Civil Dr. Nelson Abreu, o

Chefe da Casa. Militar Ma

jor Ayrton Spalding de

Souza, o mretor do Depar
tamento de Saúde Pública.
Dr. Fernando de Oliveira, o
presíâeate do Tribunal de

COntas ministro Nelson

Stoeterau, o deputado esta

dual Dr. Dib Cherem e ou

tras altas autoridades esta

duais e municipais, além
de fiscais da fazenda, foi

-------

o ES:TAD-O
I MAIS lJf!ICD DlAlJa DE SAltrA tATAlIU

FLORIANóPOLIS (Terça-feira), 9 de Janeiro de 1962

instalado solenemente o

COO.
A mesa que presidiu a

sessão encontravam-se o

Governador Celso Ramos, o

Secretário da .Fazenda Sr.

Geraldo Wetzel e o Presi

dente do Conselho Est.adual

de contríbuínses Sr. Henri

qUe de Arruda Ramos.

Abrindo a sessão, o Go

vernador Celso Ramos con

vida para fazerem parte
da mesa os Conselheiros
Dr. Ar1 Kardec de Melo, Dr.
Alfredo Russl e Sr. Luis

Oscar de Carvalho, repre

sentantes da Fazenda, Dr.

Heitor de Livramento ater

ner, representante da Fe

deração do Comércio do Es

tado de Santa Ca:tarlna,
Sr. José Elias, repres�n_

Indústrias ijlo Estado .ce
Santa Oetertne.
O Chefe do Executivo dá

a palavra ao Presidente do

CEC Sr. Henrique de Ar

ruda. Ramos; fala, a seguir,
o .Secretárío da Fazenda
Sr: Geraldo Wetzel; e, por
ultimo, fala o Governador

Celso Ramos.

IMPORTANCIA DO CEC
Começa, o Chefe do Po

der Executivo, por destacar
que mesmo antes de can

didato, desejara .

a criação
de um orgão semelhante,
para o. que procurou o

deputado Orlando Bértoll

solicitando-lhe a apresen

tação, à Assembléia Legis
lativa, de um projeto de

Lei eriando o Conselho.
Embora os esforços do

parlamentar e o interêsse
da Indústrh P, oemércío, a

maioria nunca pennitlu a

aprovação.
Como candidato, pros

segue, confirmou que pro
curaria criar o conselho;
hoje, eomo governador, es

tá concretizando o conse

lho, instalando-se, poIs
continua achando ser ête

uma grande solução' para o

problema fazendário e con

tinua sendo um desejo do
comércio e da Indústrfa do
Estado.

Sente-se satisfeito
_
cada

\
vez que cumpre uma pro
messa de eandldato, pois
sabe que cumpriu mais um

dever para com Santa Ca
tarina.

Depois de outras consi

derações, o Governador
Celso Ramos conclui afir
mando qUe o Governo não
tnterrenrá na liberdade de
julgamento do Conselho e

que evitará a politização
do serviço,

INSTALAÇAO
Dando por Instalado o

.

CEC, passa, sob vibrantes

Serretário da F(4Ze1ida Sr. Geraldo Wetzel, Presidente do CEC Sr. Henrique de
Arruda Ramos e Os membros eletivos e suplentes elo Conselho, logo após

-----..J_ _���.!.:tes.
./ tante da Federação f das

Associações Rurais do' Es
tado de Santa Catarina e

Dr. 'Virlato Soares, repre
sentante da Federação das

O st. dr. Acacio Goriboldi sabe muito bem que
nõo ha ocôrdo entre o PSD e a UDN cotcrtnense. Não
ignoro que entre udenistos e pessedtstcs hé corren

tes que se mostram fovoróvels o êsse ocôrdo. Conhe
ce tcmbém qUe o maioria de ambos os partidos, ao

que tudo indico, é contrário 00 entendimento.
O sr. S. Thiago, no entor1to, quer que se declare

que há um acôrdo udenc-pessedtsto, líquido, certo

�;&���os�om candidatos ja escolhidos, batizados-e

Político de prôo no seu partido, em cujos altos

postos, inclusive a presidência, tem tido permcnêncíc,
O sr. S. Thiago está ciente que um ocôrdc, tonto na·

PSD como no UDN, forçosamente deve cornaçcr pela
cutcrtzcçôo dos órgãos supremos desse partidos, pro"
vocado pelas respectivas reqloncls.

.

O sr. S, Thiago tem conhecimento de que, por

porte dos diretórios regionois do PSD e da VON, não

houve sequer a cogitação de ser solicitada tal auto

rizaçõo.
R�ente reuniõo�io ór9-'

presenres quase todos os seus

assunto. ,

O deputado Aroldo Corvo ,
D21a GAZETA de

4 do corrente, informou que no UDN nôo hó nino

guem credenciado poro "PROMOVER TAIS ENTEN,

, "DIME),jTOS OU SIQUER INICIAR GESTOES NESSE

SENTIDO."
Sabendo, como sobe, que sem ATOS PRELIMI

NARES não pode haver composição entre os dois

grandes portidos cctcrtnc-ses. o sr. S. Thiago, A

PRIORI, sabe Que não hó ocõrdo. _.

Não é o sr. S. Thiago tão ingênuo e tão prima- .

rio em politico poro ignorar que qualquer ATO PRE

LIMINAR, visando 00 ccôrdo, virio imediato e fatal

mente a público com o maior sensacionalismo e com

enorme repercussão.
Tudo isso levo à certeza de aue o sr. S.

Thiago criou o acôrdo poro explorá-lo co�tro o parti

do lituacionista, vale dizer, contra o governo.
Foi êsse o modo de tangenciar a suo roivinha,

com proveito poro as suas futuros pretensões. O ca

minho reto, luminoso, sem cálculos e sem reticên

cio&'- atitude'que, à base de uma fantasio, o sr. S.

Thiago exige dos outros - está-lhe interdito, com a

porticipaçõo ativa do seu partido no govêrno.
Doí o desvio e as frases para impressionar:

CÚPULAS. GRUPOS ECONôMICOS, ARREGLOS, AR

RANJOS, CONCUBINATOS.

Em resumo: o sr. S. Thiago sabe, de c!,!rtezo que,

de obietjvo, nodo há quanto o um. ac?rdo entre o PSD

e t) UDN; sobe que, tendo �i�o pr�sldent�
,

do PTB e

feita acordos com a UDN e com o PSD, noo te� _ou�o
ridade poro condenar, EM.TE_SE, uma .composlçoo ln"

terportidória dessas ogremloçoes; e, ainda, sobe c_lue
se tal composição, algum 'dio, f!" porventura feito,

tel(; ')s mesmos trômites dos ocordos que o PTB tem

firmodo, oro com um, ora com outra.
_

Reunirem seus órgãos compatentes - ou noo

,

reunirem _ poro decidir se querem ou nõo querem

fozer acôrdo - é CõI!àSU(lto dQ_ .economio int�rno dos

.

partit.�s, quer nõo se reuna�, ou s-e reunam, e de

cidam fazer, ou nÕO fazer ocôrdo, PSD e UON, por

evidente, nôo se inspirorõa nas PERUADAS do sr.

o
' Thiogo, qUe são muito de indústria, portam visível

frustração e, NEM MESMO DE LONGE, refletem o

pensamento do PTB .

.

oI pessedtsto.
ros, nõc aludiu ao

.

·s·r.· S. 'Thi�90' tin�ii��� 's'u'a'
.

entrevista came

LKRO DE VONTADC. Cul,lpro�,,"lo"emv.s....
Deus quiser.

;:_"�'" \,f;r"�:";""'-�

rolitizar· tema
aplausos, a presidência ao cúria, proteiando, índert

presldent'e do Conselho zs- nldamente, a ecíucêo dos

tadual de COntribuintes Sr. mais Iídnncs e justos en

Henrique de Arruda Ra- � selos populares,
Estas Idétas e considera

ções parecem-nos oportu-
"tste egradece a presença. nas lembrar, no momento

das autoridades e convoca em que o Oovêrno Esta

dual, em tão boa hora, so
lucionando vplho problema,
realiza uma vez mais,
criando e instalando o core
selho Estadual de contei-

Os srs. conselheiros para
uma sessão ordinária, no

dia 9, para organização do

regimento Interno.
A seguir, o' Governador

Celso Ramos e denraís au

toridades percorreram as

instalaçÕes do CEC.
'

INTEGRA DO DISCURSO

Pela írnportàncla de que

se reveste, damos, abaixo,
a integra do discurso

prorerido pelo aecretárrc

da Fazenda Sr. Geraldo

wetaer:
zxmo. Senhor Governa

dor do Estado
Exmas. Autoridades pre-

sentes
Senhores:

Administrar, dlz-s� co-

murnente, é realizar. E ms

to está contida uma grande
verdac}e. Administrar a coi

sa publica é eompreender
os anseios. da coletividade,
medir cuidadosamente suas

necessidades, estudar Oi

ünetos e as possibilidades
de sua efetiva satisfaçâo,
planejar 1iábla e racIonal

mente Os meios de execu

ção, para, finalmente,
transformar os anseios po
pulares, as necesstdedes co

-ieuvas, os estudos e os pla-.
neíamentos.' em realizações
prâtlcas e objetivas.

Agindo de outra maneira,
o administrador, nos dias
atuais, será um desajusta
do, vivendo no terreno do
sonho, do desejo de fazer,
na certeza de que algo
e�lste para realizar, pc
rem; por comodismo ou ln-

o presitJ.ente do CEC Sr
-; Henrique de Arruda Ramo.• diz da importânCia do

buintes.

O Direito Trlbutâr!o já direito trtbutànc deve ser

passou a constituir, pràbi- estudado'.

camente, um ramo autôno- E acrescentarem: "d�sct

mo do Direito Público In- pllna emmente-nente pré
terno, sàbíamente definido tlca, as suas normas com

por M. Andreoz�j, como "o portam e muitas vezes re

ramo do dtreíto púoucc clamam Interpretação flna

que estuda os prmcípics, iísüce para que tenham

fixa as normas que regem aplicação correta. E é do

a criação e a percepção controle jurisdicional que

dos tributos e determina a jorra a luz sõbre as obscu

natureza e os cnreteres das rtdades da legl,laçáo. Alêm

relaçôes do Estado eom o disso, as decisões têm ns

administrado, que. está slnalada rnnuêncía no aprl
obrigado a pagâ ·l0S". meramente elentifico da

Nesse setor, Importante e matéria."
vanosa tem ,.sido a contn- Senhores: o Govêmo do

buJção dos Cons<:lho!; de Estado, nesta opcrtunídade.
Contribuintes, como multo entrega ao povo catarInen-

�e�élt:��;:ro�igeU;l �!�� ,�:���!: u�:n��I�!��::,O �:
ria e Pratica do Dírerto certeza de que uma vez

Trlbutãr1o, quantia se rete- :rf{als agiu visando, em út

rem ao "grande e decisivo tlma anáUse, os s-agrados
valor da [urtsprudênofa mterêsse- da coletividade.

emanada dos órgãos admi- Amanhã daremos, na In

n1stratlvGs e do Judlciá- tegra, o discurso do dr.

rio". 'Não será, apenes. n:1S Henrique tie Arruda Ra

leis e regulamentos, que o mos.

III

Algumas horas em Laguna mostraram-me quan

to- Francisco Gallott.1 era aU estimado.

Cada amigo ou conhecido que cumprtmenteese,
repetia a frase compungida. de viva e sincera cone

térnação:.
- E o nosso Gallotti? Laguna perdeu um

I
gran

de armgo!
De tato. Depois da sua Tijucas, com os privilégios

de berço, "pátria única e exclusiva do coração", La
guna era o xodó de Gallottl.

Ali nasceu o seu apelido de Chico 'rcstão. do qual
se ufanava com razão, pois nele, ao largo de qual
quer sentido pejoreüvo, havia apenas uma forma

simples, de agradecida afetividade.

Ê que GaUottl, ao tempo de engenheiro do põrto,
quando o câmbio andava ao par e cem rela compra.
varo uma; dúzia de bananas - ensacava todas as

moedlnhas de tostão que lhe caíeeem no porta-nínueía.
Se as via em mãos estranhas, trocava-as e ensacaya-
ás também. _

E a mania ficou, p�r iongos lustros, até quando o

aviltamento do nosso dinheiro lhe mostmu que a carga
_

não pagava o frete. E o tostão foi substltuldo pelo cru

zeiro e depois por cédulas de cinco.

Aqueles tQst.ões, colecionados durante onze me

zes, somando, às vezes, vários milhares, ao se aproxi
marem as festas natalinas, eram enviados aos po_
bres de Laguna.

A distribuição era uma festa _ a testa do Cld-
co Tostão.

.

E ao silencioso agradecimento dos pobres e dos

humildes, somava-se a estima de todos os lagunen
.;.es que viam l1ll.quela benedltlva e permanente co

leta de tostões, a certeza de que 'iua terra era a ca

da instante, pelos tempos afora, lembrada pelo en

genheiro coestaduano, que aU Iniciara sua carreira

• pro�issional, ence_rrada no mais alto cargo: na dl

reçao geral do porto da Capital da Republlca.
Numa época em que cada vez mais "les mo11s

vont vite", comoveram-me as Informações sõbre a

intensidade d� sentlmenÍ(j com que Laguna recebeu

a noticia de que o seu Chico Tostão, o dr, Francisco

Benjamim Gallotti, Senador da RepubUca, entrega
ra ao Criador sua alma grande e generosa .

Os tostões, cRotados as centenas de milhares, du
rante uma vida, lIqulflzeram-se, num dia de luto e

tristeza, em gõtas de lágrimas cunhadas pela
dade, pelO respeito, pela. gratidão •
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