
TEM P O (MeteorológicoJ
tsmtese do ,Boletim ceometeorotóotoo, de
A. SEIXAS NETTO, válida até ds 23,18 hs. do

dia. 10 de janeiro, 1962 I

FRENTE ·FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFtRI·
CA MÉDIA: 1009.3Imb; TEMPERATURA MtOIA:
240 C; UMIDADE RELATIVA Ml!:DIA: 86%; PLU�
VIOSIDADE: 25 mms: NegatIvo f 12,5 mms: Nega-
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rasil, Argentina e Mexicb, não apoiam ação contra Cuba
WASHINGTON, 19 (A. P.) - A revista "U.S. New -

o MAIS AHTIG,O DIABIO DE SANTA CATARIHA�

World Report" Informa que o seu correspondente, em
enos Aires, após uma sindicãncIa às pressas, comu
u o seguinte: "Podem dar por 'descartados Os prog
tlcos de que OS governos latino-arp.erlcanos estão a
nto de se unir aos Estados Unidos numa ação decisiva
ntra Cuba comunista. Tal idêla ainda não está em
ta". Na secção "World 'I'elegrarn", com direitos reser-
os de transcrição, O semanárlQ' diz que foi feita uma

estlgação para determinar se os Estados Unidos es

ganhando terreno na Amêrlca Latina.
rossegue o correspon- o progresso foi posta em
nte: "No papel, os Esta- andamento em agôsto. As
Unidos contam com o possíbítldadas são de que

os governos de oposição
latino-americanos assim vo
terão : ..

Aliança-para-o_
Progresso, sim; Aliança
contra-Castro ,não."

Em vésperas do 1" aniversário
de govêrno

Passando em revista os ::SSf::eP:!�ii:��c:::nt�o::� ;:��( Rp�:�' dejáM�t�L:�
�����:�e�::�sd:asr�e�t� história um programa de Governo) e o Banco de

so Rambs, quando se a� recuperação econômtca, so �:s::v��=��av�om Es;:�proxlma a data do primei ciaI e politica adrede tra-

guramente à ação, de que

:�d:�I::::iOs��e���n�:er� �:����:� g:i::�d:a ::��� zs: n:�n:�::�ted':sa e�:
:::I��OS:er�a�!��ere��:� Outros embaraços, porem

p rês a s governamentais,

�:i�o :d;�����::�:ada nf� não tardaram a oper-se :a:iSp:::::!�t�S d�nlCI�!�=
delidade entre as premes- ��st���:o n:::�iln::se�d:�� gem privada e o povo em

sas do candidato e as rea-
se aprestava para, restabe

geral.
useções do Governador. lecida a tranquilidade nos
Havendo condensado da espíritos e a ordem flnan
sua Primeira' MensagelJ\ cetra nos váríos setores Q_
Anual ao Poder Legislativo ficlais, emprender a mar
o seu programa de ação, o cha triunfal do desenvot
sr.• Celso Ramos ofereceu. vimento geral do Estado.
desde o inicio de sua ad- As Inundações, que assola.
ministração, wn 'panora- rum os laboriosos centros
ma geral dos problemas de. trabalho do Vale de 1-
que, em todos os setores de tajaí e outras regiões ti
atlvdades púbUcas, v i-

veram de reter a atenção
nham desafiando a capa- governamental 11 a s provi
cidade empreendora e a dências imediatas que as

operosidade do govêrno. E, circunstância d o flagelado
apenas há wn ano do co- Impunham ao poder pú
meço de sua atuação go- blico. Ninguém Ignora o

vernernantat, já pode o
que foi, nesse lance dra

Ilustre governante catarl- mátlco da vida catarlnen
nense apresentar sub s�

se, a ação do Governador
tancial fôlha de serviços Celso Ramos.
em obras concretas a bem Finalmente, vencidas as
do Estado e do povo. perplexidades desses Ins-

li: preciso não esquecer tentes de excepcional ad

G u e não loram poucos versidad_e no prímetro ano

nem pequenos os ímpecl- de gestão do Governador
lhos surgidos contra a a- ,...._, - �.

ção. do 'govêrno .rieete prl
merio ano. Sem aludir aos

ereíeos dos '-desmandos 'dei
xados pela administração
passada que não conside
rou sequer a gravidade dos

próprtos atos de prodigali
dade, pondo em situação
de Iminente Insolvên& as

finanças estaduais, ê de

justiça acentuar os merl

tos, por medidas de pru
dente e sábia restauração
econômico-financeira do

Estado as consequências de

tantos descalabros que e

ram a herança transmiti
da à sua gestão. Represen

��cil��d����:�n�l:r:��:a ca�
de tenaz proprôslto do go
vernante no objetivo de

,restabelecer deflnlvamente
em Santa Catarina um cll
ma de trabalho e desenvol

CONFERENCIA DURAR7
DE 8 A 10 DIAS

Afora êsses efeitos, e an

tes de enumerá-tos na an

tevísão do extraordinário
surto expansion�lsta da

economia eatartnense, va

mos deter-nos na aprecí
acãc das provícênctes. go
v�rnamentais dêste primei
ro ano, para a demonstra
cão de que o Governado.
Celso Ramos não prome
teu em vão aos seus coes

taduanos a lobga série de

medidas administrativas
qua expôs naquele v-alioso
documento do panorama
real da situação do nosso

Estado, que é, como vlnha

mos dizendo, a sua Primei

ra Mensagem Anual, '3Ia
borada no Inicio de seu

goyêrnc e oferecida à con

sideração da Assemblêia
Legíslatlva e 11\ abril d e

1961.

MONTEVIDEU, 8 (AP.)
- Um dos pontos do te
mário da conferência dos
canceleres americanos, a
ser realizada a 22 do cor

rente, em Punta Del Este,
será a convocação, solici
tada pela Colômbia pelas
informações Que pr�stou o

chanceler uruguaio, Home
ro Martnlez Montero em

-

entrevlstaa à imprensa. A
conferência será a oitava
reunião consultiva dos mi
nistros de Relações Exte
riores do Hemlsfêrio.
Martnlez Montero refe

riu-se aos preparativos
tevenson para convencer Se realizam para o concía.,

o presidente Frondizi a ve e acrescentou que, no Ivotar em favor do boicote, dla a�terlor ao da in�udepois conferenciou com guraçao o ministro

uru-Ieles pessoalmente; e mais guaío que a conferência
tarde, enviou outro emlssá terá a duração de 8 a 10
rio da Casa Branca para dias. Serão reeneedas ses-! ---'_---''-

_

rnstsur no ca..q).·A respcs- sões matutinas. as 10 ho- I
-ta, de Frondlzl, nas j.res 0- ras. evesperunas, às 1::;. De 'Icestões foi: "Sinto muito. ecõrcc com os regulamgn.,
Mas, não". E, entretanto, tos, apenas os chanceleres

IFrondizl também não a- representarão os 21' países
colheu com simpatia os e sômente em caso de ne

representantes de Castro cessldade êtes poderão de

Ique vieram para o corte- legar poderes represenbatí.;
jar". Conclui o comentário vos a sllbstItutos.. As dele
desta maneira: "O desen-' gnao,ÕH"ot,'I,,.s-o.n RhO.',P.',dI,ad,am'ollace será a 22 de .janeir.o.
em punta dei Este, onde Punta: deI Este, talnbêin \tambêm a Aliança-para- seq,e da coruerencia.

Na toto ao aUo, o sr. Governador Celso Ramos cm companhia do SI". Pro/eSSOI"
P�ly tnnu da Silva, Presidente do Banco Regional de Desenvolvimento Econô
mico. Abaixo outro aspecto dfl visita que o Presidente do BRDE.e seus assessores
Prof. Clâudio Accurso e Mauricio Filchtiner fizeram ao sr, Celso Ramos, chefe
ct.o Executivo catarine7lse. Como 110tioiamos -na: edição de ontem. na ocastãã to
ram tratadu.s t'ariCJs aspectos do Banco, entre os quais destacamos os seguintes.
afirmados pelo Professor Pery D. 'da Silva; programação regional tuu-mmüca e'
cooraenfl.da; mobilização de equipes e quadros eecsrcos e 4ue, nos quatro próxi
mos mêses seriam instalados as agelicias de Florianópolis e Curiti.ba; seria [ei
to (J levan:amento d� economia regional; � o recrutamento e trel.no. das equipes
dos trés Estados para o Banco Regiona! e o recrutamento Econonuco. Quanto
ao segundo semestre do ano seria para a fase de efetivo [uncíonamenco do ncuo

estabelecimento de credito:

Instalados em Presidente GetúRo
mais dois Postos de ArrecadaçãoRecebemos em data de

ontem, a seguinte carta:

Senhor Redator
O Sr. João dos Sets Dtas.

em carta a êsse jornal.
mostra-se contra a pos
sibilidade de os cartôrios
fecharem aos sábados e

alinha, a favor de seu pon-

to de vista. u.na série' de

contratempos que adviriam,
.:ie vitoriosa a idéia.
Até hoje, contudo, nin

guém ficou preso paI" falt.a

de habeas·corpus; medida

preventiva ou as'securatô
ria quaiquer se delOngou;
jamais um cadáver perma
neceu Insepulto; e nenhum

casamento foI-adiado, na

vigencia do atual horário

EXp8S;"ça-O Dgro-IRduslr.·al �;g�������o ad:':':���i:t��
que aind� pretende devam

de Irarangua· ��nti�:�t�����nt�'fU;;iO�:�
. n"loio do povo opaca qu,m

Dia 13 do corrente em e militares. .

Sabado e domingos: das êles loram criados."

Ararangua será Inaugura- 14,�0 hs.: IFranqueamento . 8 às 24 horas. Aliás. a vingar a pre

da solenemente alio. Ex- da EXPOSiÇão ao público. Dias utets: das 8- as 11 tensão, os cartêrios deve-

����ãO ��;���:US:��n�� !O'��tr���, �:;n::�:a:h:s� hO��a�: d;:V��h�;S2�:oIr;: �=:������i:��:ii�n��:��:::,e s::���� ;��g�:�::za ����:l::n�om aco;::���o:� �â����z �����s. Senhora aos d.omlngos, m�ito ao

\ 13-1-62 (sábado) _ 14,00
ção da Banda Musical. No reci�to da., E.XposlÇão

• ���t�al�l:rillil�osc���:� ��.:=
hs.; Inauguração da Expo- 10��-1�:�: Mi�;;���:�e em ��II:��ne::odive���:�a�:�l�e, grla do Sr. João dos Seis
sição, com a presença do ação de graças, fazendo- t

e

tau ante cl
'

s

-

Dias (ou Sete?). recontie
ExmO. Sr. Celso Ramos -

se ouvir o magnifico côro r�:: re;ar �afé e ;��:�e��: cimentos de firma matutl-

��:e����:.r :e�Sl:!a�o, a�� "S���� �:,�í1�:�nião con-

outras atrações. �::��:���sur:sot:�::ti�:s_'
���: �:!���:,a� �� :::= !��t�a:i:eo�::.Y Clube do :I����:as ���in�:=rr��ad�.
:�"::;,� �� �:"m::��.!:; A Expo,IÇão p"man",- COMO t GOSTOSQ SEN-ÃM Financiará: Senado AprovouComandante, dos Srs. Pre- rá aberta de 13 de janeiro

11 " ' EO Z I T R
R,.,beu o nOSSo Diretor. Vitorino Lima Assessor defeitos Municipais do Sul a 18 de fevereiro de 1962, O I.).J k' H"

Imprensa do �ENAM, Quedo Estado e demais auto- funcionando nos seguintes 1- __' ���:������o �:I����flC�·o:Z o Senado aprovou o proje.rldades eclesiásticas, civis horárIos:
to de lei de autoria do Se-
nador Paranaense,. Nelson
Maculam. que autorita as

Caixas Econõmicas Fede·
Tais, Banco do Brasil, Ban�
co de Desenvolvimento
Econômico, bem C0ll110 ou

tI s estabelecimentos cre

unicios oficiais de creditas
0'1 que J.)Qssuam depllrta
mente- . reditício, inclusive,
Inst-itutos de Previdência.
a t •••J.nciar as Prefeituras
Municipais planos de tra
balhos aprovados pelos or

gãos têcnicos federais es

pecifiCas ou pelo SENAM
respectivamente na aplica
ção de obras de abasteci
mento de água e esgotos
sanitários, combate à ero

são, fornecimento de ener·

gia elétrica, desde que mi

-prefeltur<li'; tenham uas'

\Continua na 2.\1 pag.).

sentenças rertévets ...
° que se pretende; toda

via, é o fechamento. dos
enrtónos aos sábados, dia
em que funcionam por
três horas somente. A com

pensação seria dada ante

cipando-se de meia-hora
diária, de segUnda a sexta
feira, o expediente desses
ofícios da Justiça. E, ob�
viameritc, a par de plan
tões nos Juizos e Cartô
rios cri'minais - o qu.e
inexiste no momento - os

oficios do registro civil de

pessoas naturais não se be
nefiCiariam da medida, pa
ra que todos nascessem,
casassem e morressem sem

atropelos, como atê ago·
ra.

A medida já foi tomada
na cidade do Rio de Ja·
nelro, sem perturbação
qualquer dos serviços lo�
renses. E não se queira di
zer que aqui o volume ou a

complexidade de tais ser

'viços SEja superior ao de
lá. ,

Agrl,l.deço. desde já, a

gCntlleza da publicação.
Chico Sexta-Feri/lO

Também Inaugurada a nova Intendência de
Witmarsum - Pesidente o Diretor do Teseu-
ro, sr. Waldir Macuco Orlando Bértoli, além
do Preleito Bernardo Muller e outras Auto-
ridades.

Mais dois l?ostos de Ar

recadaçãO foram Instala
dos sábado e domingo Ul
timas, nas localidades de

boas causas daquela regi
ão. Citou os esforços do dr.
Nelson de Abreu, Chefe da
Casa Civil.

'Por sua vez, os srs. Wal
d i r Macuco, Bernardo
Muller e FrancIsco Ax, de
poIs de feltcitar o Governo
e a população por mais es

ses serViços agora inaugu�
rados, teceram considera
ções em torno da persona
)Idade e do trabalho diu
turno do .Deputado Orlan
do Bertoli no s�ntido de
ver encaminhadas as 'Saiu
çôes base para os proble
mas do Vale. Afirmaram
mesmo não fossê· o interes
se permanente dêsse repte
sentante popular, junto
aos Poderes Estaduais e Fe

derais, longe estarIa. o Mu
nlcipio de ser dotado (los
serviços que atua1mente
possúe.

___ 0 -
_

Mirador e Witmarsum, res

pectivamente, situádos no

progressista Municipio de
Presidente Getúlio.
Estiveram presentes

ato de instalação o sr. DI
retor do Tesouro do Esta
do, sr. Waldir Macuco, o

deputado Orlando Bêrtoli o
Prefeito Bernardo Muller
o Delegado de Ensino, sr.

Aleixo Dellagiustlna, o sr.

Francisco Ax, PreSidente
do D.M. do PSD, a ex-Pre
feita d. Cecilia Ax. o Pre
feito de Ibirama, sr. Ma
noel Marquf'ttl funcioná
rios federais ,estaduais e

municipais, Vereadores e

grande número de pessoas
ali ,",siderÍtes.
No ocasião, usaram da

palavra os srs. Waldir Ma
cuco, Deputado Orlando
Bêrtoli, Prefeito Bernardo
Muller e sr. Francisco Ax,
todos enaltecendo a obra

que vem realizando o Go
vernador Celso Ramós em

favor do atendimento de
velhas aspirações das po
pulações do Vale do Itajai
'l""ambém foi Instalada a

novâ Intendência de Wlt
marsum, no mesmo predio
onde funciona o novo Pôs
to de Arrecadação. Nessa
ocasião, o deputado Orlan
do Bêrtoli traçou um qua
dro geral dos problemas
catarlnenses. exaltando a

figura do sr· WalcUr Ma
cuco, seu trabalho, seu in
teresse quotidiano pela so

lução da!;1 atuais dlflculdg_
des de ordem fazendária
o zêlo do Govêrno e a pe�
sonalidade dos srs. Ber
nardo Muíler e Francisco
Ax. velh01!" e Incansáveis
batalhadorCI:i Cql "favor das

vimento integral.

Mas também outros- ób!
cs lhe dilicultaram as atI
vidades. A crise politica
que manteye em suspense,
por muitos dias ,a Nação
inteira, com a renúncia do
Presidente Jânlo Quadros,
não poderá deixar, de re·

percurtir nas esferas admi

nistrativa"" estaduais. °
Governador Celso Ramos.
porém, bem situado nas

prôprlas bases. de sua poli
tica admiJtistrativa, vIsan
do aos mais altos Interês
ses catarinenses soube atra

° povo, satisfeito e agra.
decido, aplaudiu os oracJo..
res. VárLos pc,Jarfls, per ..
tencentes as várias agremt
açôes políticas, . pediram
aos visitantes que se trans
mitisse a o Governador
Celso Ramos, passoalhlcnte
os agradecimentos da regi.
M. Tambem foram, na o

portunidade, examinadas
outras e importantes rei
vindicações dos habitantes
de Wltmarsum Mlrador e
Gustavo Richa�d. w

o

Mais um banco
pará S.e.

E:;teve ontem em vIsita
a n o.s s a Redação o Dr

Othon Mader, Deputado
Federal pelo Estado d o

Para,mi. Ie Presidente do

Banco Mercantil e Indus
trial de Santa Catarina
que deverá Iniciar suas o

perações, em nossa Capital
dia 11, Q.ulnta feira.
° Dr. Othon Mader man

teve cordial palestra com
nossos Redatores, oca,slâ.o
em qUe revelou pretendel'
o Banco Mercantil Ihdus
trJal de Santa Catarina
criar cerca de 15 Agencias
no interior do Estado,

VISITA A CIDADE

No lntúito de conhecer
de pert.o outras diflculda
des'locals, .o sr. Waldir Ma
cuco, o deputado Orlando
Bêrtoli e outras autorlda.
des, visitaram tambêm a

o Rebocador TRIXAO qlte' se encontra ancorado no Cáis da Florestal, ·na. manhã de ontem, e/etuou uma dem01l1i

traiao de combate a incelldios. N(;:rjoto na !'Ilreit"Tl/m 1Ta !1f"rl'l1te apanhado nO""17lomento em: (WC rt ri,estemtd.ar guat-.

.

71ição do Rebocador dcwa. combate (t� challUls.
�.
{TEXTO ·NA 8.11 fAGL"""rl.J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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':"1:'1:
O ESTADO O mais ohtigQ Dú, io de Santo Cotcrinc Flurialh\j}uiís, 10-I-C2

lube Doze de-Agôslo - Dia 13 de ja neiro s'b do - presenlação da ri'. ueslra
Acordeon, acompanhada do Jazz Sra sil Serenaiders com um

r

uslriaca e "lIasvan aishaus" e Antônio (a-parrellí, I Mago do
espelacular SHOW - Mesas na Secrefaria' ..

FAZEM ANOS HOJE
/

- Sr. Walmor Delfina de Souza
- Srta. Altair Rosa
� Menino Fótirro Delornbert Filizolc
Sr. Reinaldo dos Reis Lobo

CeI Dr. Julio Agostinho Vieira
Transcorreu entem o doto natalício do nosso

estimado conterrôneo sr CeI. Dr. Julio Agostinho
Vi�iro, oficial do Reservo de nessa Policio Militar e
competente cirurgião dentista, o Qual, na copitol
paulista onde se encontro o passeio, com suo exmo

digno esposo,recebem por certo, inumeras teleQro
mos ó felicitocõo, remetidos desta capital p�los
seus amigos e odmiradcres, dada a grande estima e
conceito de que goza em o nossa meio social.

Ao digna aniversariante, embOFo tardiamente
nossos feliditocões.

'

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

�_�A���:� ·I(ffr;f� I; :1, \-
j

OS·'AI.DO /lfE'u
O HO!>,ffi!'l1 "R:l:UNIU" TODAS AS QUALIDADES (RUINS)
!\Qssn l)olicl11. nor Intermédio do Delegado dc;;ta Cao'taJ
sr. Helio Ga�'�neU, acaba de efetuar a prisão de' UI]; pe_'

• ,Igoso assassino, Inddo c falsificador de cheoue, Jorl!;c No
naka. camoeão dos grnndes I)rémlos no mUl;do dos cri
mes.

Aqui se encontrava o Nonaka. de nacionalidade japonesa.
acusa�o de haver ellminado a vida de um seu compatrio
ta, matando-o pelas costas e roubando-lhe o autollloveL
DKW- -\,('mag. na rldade de Pre.�ldcnte Prudenlc em Sfto
PauLo
E aqui estava ramo si esti\'c.��e }\o fim dêste pequeno
mundo, limpo de qualquer culpa e 1110s�)"ando sel'enamen
te uma cOllscl&ncin .I.llnda do!'mlndo o sono dos justos nas
esferas do Iluhuo ccu, •

!nstalado í1UIll das hotéis desta cidade. comia. bebia. dor
mia, enquanto lu plnncJanclo por certo outros crimes. (j

que julgotl fá!"!!. devido o ambiente lhe ser propicio, pois.
gente pncata c ban, não oferecia cal,lpo para deixa\' ,des
confiados. tipos ctn natureza do ·'anjinho forasteiro".
Pois, foi aqui. C0l11,rarlando todos os seus cálculos, que o

pengoso assassino l::1dr5.o e falsificador de cheQues. que
rendo até cobrn-Io� �rm fundos, que encontrO\1 o fim de
sua vid:t erlmlnosn.
FlorianSpolis iá dl'l'otl'('lI a "p!("-nd:J" rom toctos os ante
cedentes e o e:llTO tamb(>m. pnra. n. polida da dd'ldc ele
Prudente que nar::1 n\11I':\ vez ser 'mais prudente ..

TUPY - REVISTA DE MISTE'RtOS Em nossa Capital.
encontrn-se o apredado lll:'lllko Tup:v. o homem dos mis
térios, apresentando o seu cnmentado repertório de ma

ra.vilhas á vista, de lhlsionl�lllo. m:igicas de alta classe e

mistérios impénetrá\'cls.
O artista muito eonhecldo em todo o Bl"usil e tambêm no

estrangeiro, vai mostrar a platéia. rJorlanopolitana os seus

trabalhos, merecedores todos, de critica. favomvel por
onde tem passado.
Dará aqui tl'es espetáculos, dias 12, 13 e 15 dêste 1Il1ês. no
Teatro Alvaro de Carvalho, 'I'

A legenda mlsterlosa de Queo altista se vale como 'slogan'
e êste "mistério absoluto, onde se julg'a ver o que não ve
(' não se vê o que se vê � ainda não se vê o que se pen
sa estar vendo".

Meio complicada a hlstória. ,

nJi ando-�e -tle- !l\lSio��ismo. <,.�tá certo

Sociuis

-x x-

iu - Passaram o "weeck-end' na

simpáttca praia de Cabccudns os casare:
senhor e senhora dr. Abelardo Gomes

senhor e senhora dr. zutmar Lins Neves.

-x-x-

12 _ Nm grupo de amigos no bar .6_

ccerencra pataco. discutia o tntetectua 3
dr. Armando Calli!.. n

13 _ Pl'epa-;:J;�; ;�a U_!l1 curso em a
NO\'a Iorque o locutor dr. Acy cabrar n
'rei-e.

-x-x-

5 - c- broünuo Ana Lúcia Mendon

�1 cn da soctecada de Curitiba, esta ncon

fl tecendo cm no�'1.� �e�:.ões sociais.

;J 6 - O C'''''''',O Dener que até há

pouco se dedicava apenas a alta costura,
va! toncur-se na produção; Industrial de

Roupas". A parti!' do próximo dia 15, a

presentará 400 peças. dtrerentes cataloga
d ...s sob as sc-rutntes euquêtas: Dener

-qmutíque' de Luxo, riener "prêt-à-par
ter", 0("1111' e-porte c Dencr Jovem ouar

da.

,

_x_x_

14 _ SILVIO. o plston de ouro con

tinua animando fS noitadas na "boi te"

Ptuza.

_ x x-

7 O Gov('\'I1ac!or do Estado Senhor

Crl�.Q R:1.lIlo� r(>('ebe\I, para u!'n jantar in
fonU:l1 110 Palado Al'l'çmõml;;a. o senhor

Presiclente d() Bant'o Regional do Extre-

mI) S\ll.

R[O: -

---i-_ ..-_._

o GOVERNADOR E A

IWOROANIZAÇilO 00 F.N
SINO

Icrrorismo e ReYolu�ão
Os atos de terrorismo, trema direita, consubstan- 'quer as reformas, não ceee-

são, ísuiubtt/metmente, 08 ��;�;i1:::lIt:��ti �71t:;l�S� i:8t�:�/:t� C:=:I'�I�::::I�I>�'
;:;��Oe�:1�1 mall�n:I'����'ll%(;I: tal, ajud.(ldo retos penas sil/ta. reacionarfa: não de

A agitação. a movimenta- 71otos, /lelos tameirôes, pe- seia qH� o pais saia de.çtce

cão da opinião pú.blica. são zos glutm'o$ CQrrãQS, está, emperrmllento, desta 11111-

�s ccrcré-ros. ale o tíruü parece. sem querer, adian- landragelll. desta explom

esta!elarncllto. a quebra: de tando, prectllücwdo os falos ca-"".-a:q�t:::.t8 d:b��s�=��:�;��
11m padrâo l)olitico-soci(lL de It1IW rC!'olu�:âo.
vigente. O que ocorreu fia entt- cão adminisLmtil>a. €II/im.

O ato vandálico waticadn dadc mâ,'dwa dos estuaan- 'O negôcto estti nésce 11é

contra a União Nacional te! ullirersjtfÍrio.� brasilci- O coro. melhor do (lIIC /I�h

dos Estuda/ltes, 110 final da ros. poderti. dorava7lle. sabe como as coisas estõo

última semana, já agora ocorrer c 1//1'11 !1<"�.9(UI. a se ellcamiflhaiufo. CuidQdtJ

ínrerpretaüo pelas au/.{'ri- ulna residêlleia.. Os extre- portanto oollL os

extremn-,aaaee constituídas. está a 1//acios da direita; não tu- dos da direita, com os rC(I

n"'''.''1'.�trál' ttue realmente p'JrüH!t o ('uI/tinho normal ctonãrto«. cnsaono. IJf)Tmu'

foi ins�'aladn no E!ra,�il, a da re.'Olnçiin. que se tni- se não você pode am.all�!� Ifase do TERRORISMO. E 1Jnc. (fite eIlflcm as con- cer cem (L bomba embll,

êste_terJ"orimllo. vem scuao (U�{jes brasi1eims. 011 flt- do seu iraresseírot

efeU1'ado, nlÍfl »omeníe 7mr <:emo� os- �cfor/llas de =: l
f!,-NI d".� at(>lIf(ldn�, d(l.� se, 1lum ("/t1IU� _

d"11I0cratl- &ti I
n''''Jredacncs, d('o.� (/''I'JII''.· ri, co, OH ela ..� .rc�ao_�rl�(ls �n- -iPPii'ã1- 1/1(/)'l, mas também, peta: trn aas l)(/df"'e.� rcvol!/cu>_- 1_.IIi,_II_lIi_iI._.
p"''''''rn. 1J"I" ;'''f)1·PII.�a. O ·Iuí,./os. M((.� (I extremo: dI:
Grupo reacionário d(t ec- rdta Il(io (fae,. isto, lla0

_

I

I
I
I
I
-G-Rft-N-8E-,Rebocador Tritão...

(Continua�ão dl1 s.a png.I ttvc CO�l o mederno npw-

COHCURSO cinta dos três tipos de In- ria�. �tllizado no combate
, .

cênotcs c o modo de com- a tncêndíos.
- batê-los.

RELACAo DaS $:JR1HOOS
n/> <:"...

1 BOLA DE FUTEBOL _

Maria da Neves de êouae
e Castro - R. }O de Ja

neiro. 14" CAPITAL (V.

I iL""{ENTINOl
1 80L.'\ 1)0:; FUTF.60L _

Gilberto de zcrst Av. Ju

lio de Castilhos. 2298 CA

XIAs DO SUL IR G SI
1 BOL� OE VOI,U:Y _

Anntonio Westrup Ro!'lla

R. Dois. 165 CAP1TAL

<Indinnópolisl
1 BOLA DE VOU,EY _

,..Alexand�e Bcrt'31uci San

tos Av, Pedro Adams Fi

lho, 5�13 Novo Hamburgo
(R S Gl

1 JOGO DE eAN.:-f..\S -

:�SO;emí�.�: �bei�����i
ALEGRETE IR G S)

I Pf\R nE PATINS

Douglas Veronez FonSeca
rt. Julio Vel'llc. 105 P0R

TO ALEGRE IR G SI

1 RlU,OGIO DE PULS�

Aidynei Paolini R. dos

Crichanas, 150 CAPITAL

fV. Nova Cac·hoeirlnho,)

1 l\-TAQUf:\'t\ FOTOCJR.'.
FICA 1

15 _ "Sinceros' agrndcclmentós
sunpá tlco coser dr. Alclone José osta

(Solang'S)' pclo bonito cartão q\le envioll

r. r;:stc Colunista.

r) PENSAMEN;; � DIA: "O teuH
adeus t·. um p51' de sol na minhA almn". tf

==

Presidente do C.E.C. :fiscal...
t:ldas, estudada!! e impar
ci.almente acordadas, I

Meus Senhores:
Jã era tempo de se Idea

lizar, no Estado, a expe_
riência dc uma. nova po
litlcu julg·udora. calcada no
v€"l"dadelro cI'édlto de con

fiança ao bom contrlbui�
te_

i!: a "e,lha ex}gêncla e o

aritlg'o reclamo QUe' agor'J.
está concretizado, antes
mesmo de o atual Govél'no
completlll: seu primeiro
ano de administração.
Ao concluir, desejo agm

dece!' a presença dQs que
honraram esta rcunião
anunciandO o Pl'i.:"neir�
pronunciamento déste Con
selho, acordndo })I;lr. unâ_
nimldade de seus pares: (,
voto de lOUvor a Suas
Exclas. Os Senho!'es, Go
vernador Celso Ramos e
Secretário 'da Fazenda Ge
mido Wetzel, porque dêles
é o mel·cclmento e a hon

ra, desta feliz Iniciativa
que, para gáUdio dos con

tr:'Julntes em geral. é nes
ta hora instnlado.

(Continuação da 8.11 pag.)

pelo atu'.!l Governo. porquc

o GO\'êrno CelRo Ramos,

que poderia �e (Iuilresse,

primei"o dlspór da inexo

rável rôtl,'a do tisro, no

atcndillH'nto do pleito fu

turo, que ainda êste uno

se ferir:\. em no/\so Estado.

IlreCeriu, criando � Conse-

1110, eonfirmar o .�ell ina
balável proMsi� de fazer

da fiscaliztH;ão e!-itadu:11.

Ulll serviço eficaz, apoliti
co e voltado para Ulll com

portamento qual o de FIS

CALIZAR SEM PC'LlTI

ZAR.

Estabf']f'cendo a equida
de no t,ratamellto dos as

�untos (ia a!'rec�dação.
deu a mai" alta prova de

de"poliliz:l<:áo, tambem, do

fiSco cata!inen.�e. outrora

tão soliritn.do. t.ão detur

pado. que ji dC�l'ambava

para o de.;prcstigio. porque
bttm poucos <jl·am aQueles
que podiam dizer NAO á

ordem ditlldn..� pelos in

terêsses político p:lI'Udá-

Falo PRESTIGIADO. por

que o atual govêrno. tl'ij,Il
quilo no caminho do de

\ e:'. não descansou en

qunnto não realizou aspi
ra<:.oes do comércio e da in

dústria. oferecendo-lhes

igualdade de tratamento,

E, a prova disso. é estar

Sua Exci:J" nesta hora, tra
zendo-nos. com a sua prE
sença, o seu aplauso, seu

estimulo, a afirmação da

importância que o Govêrno
dái ao Calenda Conselho.
da confiança que nele de·

j)Üslta.
.t>or sua vez, aqueles que,

por escolha de Sua\ Excia"

já compõem êste Conselho,

tenho certeza, niio des

merecerão t.'1.1 confiança
IlQrQue, se ela representa
para os fiscais uma esco

la eficiente. para aqueles
que honestamente gravam
os atos de comêrcio, reco

lhendo dentro dos preceitos
legais aquilo que ao Esta

do ê devido, rel)resentará,
indubitavélmente. a segu
I :lIlça (ie conclusões medi-

Nadia Kalô Des. W�L-

rios.

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

--MINISTÉRIO DA MARINHA
(OMANDO DO 5.° DISTRITO NAVAL

Florianópolis - SC.- 4 de janeiro de 1962,

COMUNICADO N.o 001/1962
CONCURSO' DE ADMISS�O AO COUGIO NAVAL

Os candidatos inscritos poro o concurso de ad
missõo 00 Colégio Naval neste Comando e Delegacias
dos Capitanias dos- Portos de São Francisco do Sul,
Itajai e Laguno, deverõo comDarecer às 14,00 hor�s
da diQ...8 de corr2nte no sede do COQ1ondo do 5.° D.s
t·rita Novai, para receberem instruções.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PARTO

Este ano o Irrrandode de N. S. do Parto elabo
rou os seguintes programas dos f�stividodes em Hon
ro de Sua Celeste Padroeira'

Nas noites de� I I, 12 2 13 do corrente as 19,30
horas, seró realizado um tridua preporatori'o, prega
do por Frei AI2xandre Wiesman

Dia 14 Domingo ás 8 horas Missa Festiva com

Comunhõo Geral dos J rmõos Poroquinos e Devota�
de Nosso Senhora do Porto.

Servirão de Juiz.es-- 8- Juizos: Sr, .Jorge Aterino
Sobrinho e EXr"l1o. E�poso. Sr. Orivaldo Stuart e Exma
Esposa. Sr. Mario Pi2.:a. e EXI'I1o 9-y.�s�:

freno 516 CURITIBA IPr)
1 TR;El\1 ELf;'rmcO

Wagner Lea'ndro Estru

Ques R. 5 de 1"".:0, 50 CA-

PITAL IV, Esperan<;n}
1 BICICLETA -

IOlllie Sato Av. Pedro de

Toledo, 1366 MARILIA (SP,
.

í KART
Daniel Mistretta Ragli R.

Arauna 15 CAPITAL (ln

dianÓ�lis)
GRANDE CONCURSO

PING-PONG

São Paulo, 31 de Dezembro

de 1961.

UMA PROMOÇAO DOS
DELICIOSOS CHICl ES j)E BOLA

"�·PoNG'
C9r.irnNllli BRiSllIlRR

O Chefe do Executivo NnVlnnnH flnr.H!lfl�
recebeu Despacho Radlotele +-----
gráfiCO do prefe!éo Illunl- ( A S A�!��I n�: �::Ui��:�u���vo�,,� COMPR0 OIr AU'GO

'Felicito Vexcia, Aceno i��'iiEvis;'VAOR PE�gR�E�Prolllul,ação lei 2975 de 18 LEFQNE N.o 3617

�:/!��:��:a�r:..:: SENAMRegentes Estaduais Grupo •••
Escolar "Manoel Cruz Nos_ <Continuação da 1." pag,l
S3 (!idade que tiveram e- contas de execucào Ol"(:a-
letivas vagas "inham .,_ lll€ntárla prestadas ils Cã-
cup:uldo !leste Grupo des- ll1.1.lras Municipais, nos pra-
de muitus anos pt Este a((. zos legais, apwvadas sem
caraterb:a elevado espirito impugnacão. O Projeto se-
Justiça vossa Governo pt guiu pal'a a c[llmara dos

Cordiais Saudações Deputados devendo ser dls
lribuido'?,s� Tée-

l..';!11,')t"] N!lIH's Prd'pito

Municipal

Em seguida. realizou-se
a apresentação descritiva
do material utilizado pelo
aeocedor Tritão no com

bate a tucêndto. Material

moderno e eficiente cau

sou 'Viva. Impressão ent-e a

numerosa asststéucia.
Forum exibidos: gagui

cnos universais, varias

mangueiras, aoucaecres
para a producão de nebli

na, bOl'lbas esped.ílis íHan
dy BUly), milQuinas desti
lladas ii vf'da<:(lo de tllbos

mÍl."(,:l.ms de oxi�ê)liO, rou

!la de �mbnto (muito u

UI I)ara atnlve"sa.r-se. irea
('m clu).mas). roupas de

("')mbate a incêndio, equi
pamento d e mergUlho,
extintorf'S., misturadores

padiolas para t'1.rnsporte
de [('ridos, material de

primeiros socorros, 'etc. Tu

do i�so formando um con

junto. perfeitamente sin

cronizado, com o õbjetlvo
de combater inrêndios, de

todos (JS tipos, no maiS

breve espa\o de tempo pos
• .. _�.__

sivel.

l'OST08 Tn-: F�I\-1ErtGÊN-
CU,

EI,EV.<\DO GUA[I DE

ADF.STRl\l\IF.STO

«oomandánte-mlnhas fc

ncttacões P e I o el('v�o

grau 'de adestramento da

sua guarnição", palavras
do Al'nirante Jurundh- da

cosia Muller' Campos. Ct)

mandante do 5.° Di.stl�o
Naval. ao Capitão de CO!'

veta Al.gusto s'tctuss Cal

veto Comandante do Tri

ÜlQ apó� o Cl1eCl'I'alll('llto

das demonslrAções, n-'�'1li

zadas no {':!.('s d:1 F'!m'l'st:11

QUt:ll f.' O 'J'IU1''\O

O Tritão c um n:uolo des
tin..'\tlo 'essenciahllentc no

socorr(J maritimo, tendo já
participado do AAlvamcnlo
de mais de setenta navios,

Atuaimente, subordinado
a Fõ'ca Patrulha Costeira
do Sul. tem como missão

preslar SOCOITO m:lI'itin10
na área do �.o DistrIto Na-

val.
-

NOTAS,
A seguir, foi ateado um' PRESIDEN'rE 00 P.S.H,

ineélxlio de õleo contbus- [m pf.DnAS GRANDF.S i\-

GRAm�cF. AO OOVt.:RNA
DP�

tivel. llwn ianque cons

truido especialmente para
esse fim.

AO tOQue - "Postos �de
emergênCia: guarnecer gru

pos
-

dp socorro externo" -

toda a equipe especializa
da Rebocador Tritão, ten

do a frente o Comandante
Calvet. pos-se em 1110'9"i

mcnto. com a finalidade

,Em Data 1e 3 do corren

te, recebeu o Governador
Celso Ramos Despacho Te

legrafico expedido pelo sr .

José Cunha PtesidCnlC elo

PSD de Pedras Grandes,
de df'b(']p.r o incéndio, cu- agradecendo ao Chefê do

jas chamn..� atingiram a- Executivo, o apoio dado

dezenas de metros de altu em pról da criacão do Mil

nlciplo bem como da nomo

Em que,stão de segundo,
todo o material e homens

e�(.'O.ntl'Uvall1-se em luta

oontra o fogo.
O Comnndant.e. Capitão

de COl'veria Augusto Fleius

Co.lvct. o Imediato Capi
tão-Tenente Wanderl� A

naeleto Costa e o Chefe de
Miqulnas, 1.0 Tenente JOsé

Benevides, guarnccendo- a

mangueira n.o l. apl'Oxi
mar:l.In-se rápidamente do
tanoue elU chamas, lutan
do �ontra o fogo atê extin
goi-Io completamente,

ROM8F.IRO PARTIClPOU

Em sucessivas provas to
do o material de comba
te a in{'endio foi sendo uU
ll:r.ado.

ação do primeiro [H'efelto
em camtel' previsÓl"Jo.

CONCURSO ))E TNGRf.SSO

.A Secretaria de Educa
ção .e_ Culttlrl)., dever:'!. en

cerrar no prôximo dia 13
do con'enle. as ínscl'lções
para o Concurso de .::tIgres
so à carreira de Prú�s,<;ór
Primário, IIL�petor Escola!'
e Diretor de GL'upo Esco
lar,
Os interessados que de

sejarem melhores !esclare
cimentos. poderão recorrei'

l). Secretaria, 110 j")('riodn
das 18 RS IR horn!'i, ctlàrla.
lUpntl',

nif'a,� ('11l fevprplro

l'ece!:tS�fP!irlalllel1t!lr:'
,

.\�:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ':C O M B i N E T E"
Uma Peça Que Reune Refrigerador,

Pia e Fogão

F'lul'i[lnúrwlj�. 10-1-(i2

AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM
IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NÂO TERAS MELHORES SERVIÇOS .•

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
,CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L.

RECEITA
l.._�

TRIBUTÁR -:4RREÓ?JAOA
EM 196 O

Associacâo Sta. latarína de Reabilitac
• •

]lJar/f( du Conceiçãa de pobres passarinhos de asas utn.nuo a boquinha rcnnn. ctoos a tõda c t:

SC/le� Coimbra .�"_uJ.S nas grades de fer- (a!.
- ; Florianõpoli. n

i u da paralisia.
_

Um ano. dois _ a lnt. Z diante de- qualr u

Quando ali EstaçÕe.� de E haverá norta Ill";� trts- h�'.l::ll .a ,li. se descerrnml,

I
rtcíc em prol dt (

Rádio rttvulgnrnm o. vinda .c. mais - confiran�edof ao palav r.\.� "á pr(iillllll,.�d; de.

c., ,j. ,tlllLun Batls�a :1 que Vb mI"" (;, Hll"';tl. SOJl-' _ t; L;" ,l,.d acuando -ó fI',
-

E, assim, como (i

Florianópolis e a Instnlncúb l ••t',l\ e emerma agarrada to ele M\fLS en.rannas sêrs" fôrto de um lar

da sede da Assoclnção s..n a Uln�ar ,de muletas ou to- E':-:�oa(Jtdin�Hlos "" todos."c aos velhos, aos m

ta Cntsu-ína de Re:LbHi�aç;:o talmepte Inerte? - a crten jX"S sao ,1"'';!.,J vald';',us I: bandcnados. aos

Ullla csperancn rCl};\SCCn ca. que é a própria eu- ;1t\'ntt'�':;Ê:ll(\:-' de eua- .t:e. 'lázaros, assim COI

no t-maeâo de dezenns de camacêo da beleza pela num. .

I
os tuberculoso".

pní, c' mães ailitusLi:\d0S. graça de seus gestos, EX- \,.., enrcrmtccoe. . manos, os doente

As resma de Nntnl c Ano pontnneidade de suas nn- Pnrecta branda o princ assim. como d

Novo Iuivlam onconuacto tuctos. exuberância de seus pio. •

. ofensiva con:

all. nas oesuníruo c trtstcza movimentos! e'ebre. Llgetra prostra r.eali�ará tambom

I' 's.hres onde a ponomie- Quantos sonhos desfeitos, ((ia _ em ar-uns Cu.õQS htaçao dos que

lIte üeere alguma vítima cortinas sombrias que des- mêda-o não ('hc'!':\r:l a S( veis à mesma. ou

cnnn-ns tortos e sadias cem sõnre um futuro que (!-11 ad) tão rápida s os rostaocres de

�\.1 co; en 1 .orésua. jazem pnrecín róseo e feliz, pleno apresentara a convctescer
• físicos h-recupera 'f

a-mra nas ('ami,flhns ou am de reau-ecões _ quando a ce. U de que possam c

pe rnm-ee ao reonco mruc> cn-r-rmetra obstetra deposi- .aas qu'ando.a'rrlanra '!I sem lhes ser-r .

\1:-'1. íncnpnr-Itadns dr an- ':1\"0 nos braços rriaternnís �," p(''' _' 'cito nâc cons � demente o p o.

oar. brtncnr livremente _ ''''Ia crtetunnnn perfeita, uiu andar. n não racem dá

,
. __ .__ ,\; le.. .,; dos cordões an ;-'1 diva da Vldâ u

�e CeffiilrdS- foi!al �� �(l1cC!rfrria PiHl!ira p
..

14 ��,';E;,1;;�:�7::,:':��1� � :li�;:::O��\�;' li

r -

��R";�'g,� CON- ��:�:,��: ,n�:,�;:���ana ��. oo:,�' 3'"';�;��'�:' a;,,�,'.;;��: :::'��:�n;':;�;:�';:�;' ":,� ,,::; p.�,,;�I,,:'::;O,,;�� O;o'�� � ��"i��"i�;'�,. o.
11 ES�I�\UaI�I����� COm 7 �:�u���, n��:�.a���dadO�9�1� 111�;�1e:;;�:.':�·. ��l���n'��i{t�;·- �����l') :�) P::�� ����:ma dl�l�J�:,;'�n��s

-

r;,:: � �1Í�i�o d;Ol'l"�':!tc
gavf"ta.�. s('ndo ::t do ('PIlLl'O , QuAntidade. 4; Um QUfi),Lid�'ele 1: t"ên'ia d:. dircre'1Pa (Ie d· pl'OcUI'nr os' I·P('tll"�O

I. não tt'Dl1Xf' '<1:'

�::I':n��;:�li��(ll�;!l 11:�II:;:ia��:l('�' c\c4 :na�����\g;r�ll�'����it���� PI':';i'r, �':.n���'I�:l1���l(\�l.n� {c-; ;"��)�l! i���l; :fl.l1 ���. /;I��:��� P' 1':' h l"eabJlltaçào dos pe-
l'a o penllenino

v,'I'1l1:�aC!;, 11:) (�rll nrltl�l'al. vC'rNlv.:l<la n:. COI' 11[\'t111'111 manlv>. forma, lllar(':'l. ('tll�� ';\1«1)('\1;:;[\0 ou "...-;�l!l""'" "n ;�::·�.���s r-��:,I;���S ���r����� ��d<?ti��!0"'I;_!ln
;\\I::iL:.n:���i�:���� u:n O��anl;lil� �:::;�::�:�(I �;�O �lIl;�(:i��:��:lII� Ul�I;I)n(�(��� �:"\I'��l\���.'\�"� ��;i.�I!'O dI' rnrn('rrd()rc�, I"",,·'')'t'!dos a uma pa:a1i_ ���tc�m' r�;
tlad!'. I: 51 Mesa de Centro, de a!lll'rl(''!no. Unlclade D" !j(). rlll flue se r'lel1r!on!1r:\ �!� J:���:J!m���o;�i��l;a �e:�� uma cruel enrer

madrira de im"Qui:-., env('r· 01I',!lPr{'''I(' l' ela''! e 11o!'n do ,rreblmrnto, bras,

�a�'�l:��r,��:��oh�l�o cr��tl'! �����:-.�n t:��a���i,ra��J'{!�::' HII Chic'nm.� para ('af,'- l\�"iI,,,(ifl pO!' flmrionário Es"as lSl!rlnias, ês�e COll-

11II!111J'l�:;;:&.::---
('mn CI'('h:-.dufn tip() Ynle. ('[('.1. lJ,nidade l1r\\ Qnnnti- �����n�l'!�o;,p�:��,l;'�:' ��Iil��� cln?; �.�C·Pl'opostas sprflo a- !���,!��!n���o s; al�'�'�������
��I'����d:!!ran:�r(,�:�]}:����'lI��I- cla��, ;esa porta-tefP. d!' Dz Qunntidndp 1: b('I'!:''<. il.� quim':e 115) 110- com uma falange de so- ,.--"'-�

lf\lIlanho 1.�0 � O,flO ou de madrira de imbnin. l'n- I
2f)) {CO:h('fil1\ln� cI(' açQ ras rlo !11('smn dia fvlnt._e e fredores - des,ertaram no

mai,. l:nld:vI" 'Jm QunnLi- vernizada na cór natuml. !��:����I.V(, ·f�I�I�,P:.r!ri�;�r('\:� ��:'t.IUf\�:SP;:�I�u���o;��;;�� :1��!,�it��i\�'I��:�e �:n��-
1:1(1t'.2: ICi'\pedfic:-.r tamanho, for- !'!rl, Unidnclr 1)7, QlI:-.nti- cio n('r .. n'1 wps('nr:1 d1s

31 )\,I('.�n, IJam mfll"ltllnn ma. et.c.L Unidade Um d"rli' 1: pl·op .... l1('nh·s 0.1\ Sf'\!S re-

de �rl'{'vrl', rl.o 1 :!: ou mais Quantidade, 1; NOTA: Os mnlf'flals fl!''ii_ p'.'''I''''",'''''''' lc"ni"

71 Arm:lrio, com porta cI'ls devem !ler ('·Jar:l e :1m- RI Ah0l"to� os envelopes,
dc vidro cÚ1Tedica, de ma- p\'1n10nlc csp('('lfl('arlos, nos eael:1 um d().� il1t('r!,s,�:-.dos
elt'il'n dt imbni3. envcmi- 't'�I:1.� "1'1 1'(>1'�n cln PROPOS- 1('1n 1'1 di,'!'ifo ri!' ap"lr a �ua

7,..ada na côr llétturrtl �(l- T.". MODRLO N. 001. rútvj('f1. na" f;lh�s rln� jl fi

��i�!I��eJ��lxQ�!:�t�������s:.
�

II _ ES'l'TI?ULAGOT", ��l�:.:.�. (10.� d('m:üs ('cnc'or-

Bl Cadeirn� de madeim Os inl(ll"e�:;nd�IS deverão

aprcst:.nLnr O.) {lottnflCn�os

sÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE

I TE RO�
C ITIBA
BEL

.'

FaRTA ZA
VITORIA
.MACEIO·
ARAGAJÚ .

NA1f\L
JOA PESSOA

�o
NIA
LUIZ
Us

O RIANOPOL I 5

�JlkiSINA
.

_j
Bt: •

o

7529044000.00
,I 146 276.000.00
926699000.00
90306600000
'/8/21000000
431300000.00
339870000.00
271950000.00
.245640000.00
141 044000.00
I 36.249.000,00
I I I 479000.00
102716000.00
7L 185 000.00
63740000,00
·62.649000.00
56 (\00 000.00
51.698.00000
40$07000,00
16 330.000,00

/?

')I

APENAS CUAS CAPITAIS TÊM ARRECA /l,ÇA- INFERIOR À
FLOAIM'lOPOLlS, TE:RESINA E CUIAB

MUN/C/PE:

:� r: i Deoartamento Centra!
r) Dppnrtnmento Central

de, Compras ID.C.C.L ele
cOllFol'n,ldl'lde com o :11'1 i[.(:o
11, j('!ll TIl. rio regulanll'll
lo !lI)l"OV(Hln �10 D('('l't'to
11, �T" ·�)5 OR· ln ::w·), io

nn púhlkn (PU' f !':I r,�:lll

zar no dia 29 (vinte e no

ve) ele jnnell"O de 1962. lU
Sé'ele- deste DepadamenLo.
à pl'f\ra Laura Muller, n. 2.
If()l'!' :14101 C(llli'oITi'nr-!n

�PUbliCidade
��. J ,•• om St•• C'''''n'

é- Confecção c conservação de pJIMéis
em todo o Estado

MOTORES ELÉTRICOS

'·AR.NO
Funcionamento perfeifç,. durabilidosie excepdonol, qualidode
comprovada ...

* Eis os Irês ful8res de garantia <iu� os, Molor'!. Arno r!,pre5enlam poro o

(on�umidor,

* Os Molores Arno são rigorosameJ\te controlados pelo Sistemo C. L Q •
(on

Ir61e integro! cle Qualidade, o única que asseguro perfeição , .. 6)('010 no

prOdução em série.

•

@
·ARNOS.A.

* Motores mOnofósicos ole 1 h H P

* MotorQ\ trifósicos olé 300 H P

* Molore� pr>rCl môql)in'os de (o<ll,Iro

'* MolOle� upeciais
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

elA.

de lln1Jl\ia, el1verniz:ldn n:l

����r:���lr:!�dOcO��l:s�e�}!�
r:lmtória. Unidade Um

Quantidad'!. ii:
9) Bande�a para papéiS

de expediente, de madeira
de imbuia. envernizada na

côr natural. (especificar ta
manho, forma, etc.) Uni

dade Um Quantidade 3:

10) Cesto para papéiS
usados, de, madeira de lm

bnln. -envernizada na côr

nnt\l:-al. (especificar tama

nho, ferma ,et,('). Unida
de Um QU!lntidarlE", 3�

11) Cabide de pé, de im

l' lia, envernizada na CÔl'

naturaL (e�pecificar ta'ma

nho, forma etc.) Unida
de Um Qmmtidade 1;

12) Grupo de estofado,
em couro, com 2 poltronas
e 1 sofá. (CRpccifl.rar l:�.

mnnho. forma, etc,) nUf
d:tde Um Quantidade 2:

13) Tapete de, no míni

mo. 3,00 x 2.00. (especificar
tamanho, formn. et{'.) Uni

dade Um Quantidade 2;
14) Máquina de eserever,

rom 140 I"spal)os, tipos pai
('a. tt>C'l:1do anatilmieo, que

pl'rmil::l a.celeração na. hn

pressão c ret.6rno insLan
lfineo dos tipos, rolamentos
('�fpl'i('os, para. d{'1:1ise rú

pldo do carro, tecla destra
'vadorn de tipos, margina
dor visívrl, e outra.s ino

vneões, inclusive mal'ca, n

r�pcrj[jrnl'. Unic1nde Um
QW!11ti(1�de 1:

1'\1 M{lrmin:l f]p (>�('\"e.vet.

rr.111 120 P�p:lNI";, ('()1I1 fl�

Jn eonnectemos. através de um filme americano. essa

últtnm conquista da moderna' indústria. Aprescn.ada l'

lançada II. venda nos Estados Unidos, em 1!l61. não c-pe

ràvamos que, logo, no inicio e 1962, jã tivéssemos 110'p"i>
um produto slmlla!'. Muito menos esperávamos ter a pos

�Ibllidartc rto ter !IiJ "eombtnetes" em Florianópolis
Mas coma estamos na era dos jactos e como os Esta

oclecimentos A Modelar não dormem, já ontem ttvcmo.:

o agraclávc! ensêjc de apreciar as "corutnnetes'' em cxpo

slção na ,'CrtÇullnht\" de A ModE'lar

'rrntn-sc de uma peça de belo aspecto e ultra-fino
acabnmeutu. reunindo um fogão, um refrigerador e uma

ercmnüssírun pia.

Pnra al)artamentos de pouco 'espaço, para casa de

campo. par; l'Uclonal aproveitamento ele especo é, i-cm

mente, o múximo. São ainda de uma simplicidade de ma

nêjo Impressionante,
J!. "".u glande conquista de técnica moderna, E ê

mats um brilhante tento para os Estabelecimentos A Mo

delar, na sua constante preocupaçao de atender c bem

scrvir a população com o que de melhor e IiI a. " mouctn

existe.

r"t;no.:imll1dos a st:gulr:
1) Proposto. onodelo a

provado pela Comissãu
Julgadora do Departamen
to Central de Compras, PlI
blicAda no DiáriO OficiHI

��nft��o I�l�r���::-�liiCi�
termos das Instrucêes (' t'

do EstudaI, seladas ambas

as vias éom crS 12.00 de

sêlo Estadual e mats a Ta

xa de- Educação de crS 10,00
por tolha, em envelope fc

rhncto c larrado. rontendo:
a) designaçã0 do nome c

en(\{'\,(iro ela firma pl'OpO
ll('ntc:
b) especificacão. a mai�

dctnlhada possível. inclu

sive marca do mntE'l'\al "I

que se propõem fornecer:

(') preço imitaria e glo
bal, com a expll('nçâo de

ro'IC p"Iào ou n'io inrlnÍchs
:-.s despesas de impostos,
tnxa.'1, fretcs, carretos, sc

guros. etc;
di condlçõcs e pr!1Z0 de

('ntr�a, cio material, no

local indirndo. ou seja, no

Juizo de Direito da Vara

dn Família e Sucessões, á

Praca 15 de Novcmbró, flit

12. onde scn'!. Pl'oecdido o

cxnmc para l'cct'blmcnto:
c) d('('lnrnção de conhe

rimenl.o e submissão às
normns deste edital e da

J.0p:lslarão l'cfe)'f'ntc fi. Con

rO!'l'�nclas,
NOTA: Sel'aO Il'eeusados

'l\ A� n"npo<;tn� (i('ve"fio
"hpd"r('r :iI' rO!�di((õ('l! cs

t"'"'f')eridn�' n0�te Edital
" .. , romo às pxigênrla� do")

Dccret.o !!. SF-?:)_08_fl1/
!'IR?. de 19111 li' rlpmai� ("\'5-

J1n�.lr;;e� F.stndllals e Fede-
rais a respeito.

III _ JULGAMENTO
1) Pela ComISsão Julga

dora, posteriormente, será
declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:

a) menor preço, consi
derando-se descontos, bo

niflca\ôes, i!llpostOii, de;:

pesas e outras vantagens;
b) !nelhores condições

de entrega;
dI l11pJJlf1re3 condi ....;es ele

paq-amento.
•

2) Em igualr1'tde de con

c1\r:ões, será dnda preferên
ria a firma estabelecida no

Estado.
3) Em caso de al:rsoluta

igualdade de propostas, sc
rá sorteado o vencedor.
4) A Concorrência pode

rá ser anulada, uma vêz

que tenha sidO.. preterida
fmmalidade expressamente
exigida pelas l'eferir.:._1s leis

e a omissão importe em

pl'ejuízo aos concorrentes,
ao Estado ou à. moralidade
da Con('orrfol1cifl..

5) 'A ComissãO reserva·
se o direito de reljetar, tó
das ou em part.e, as prOpos
tas apresentados, caso não
correspondam ao inte\'ê.�se
do E;stado,
FloriAnópolh, 23 r1e cl\"-

7,l'mbro dr' 1961

11]1 permeobilizcntvs

TOM T. WILDI & elA
Ruo Dom J, CômorCl-Av. R, Branco-leis. 2850-3503·

Flotianópolis

li con.�ciên('l(l de ser im

p�'es('i.ncti"('! fundar em

"'·"'·;"""(>1)')lIs 11m CcnLro de

Reabllltar,ão, a exemplo de
r�"I'ilibll. São Paulo, Gua
nal)al'a Brasília.

Ni'lo sel'h ju�to - coml
{!NOll n Pl'hnrlra Dama do
Estado _ deixar ã. pró
I)"in �ol"te: por falta de
recursos ,tontas cl'lanças
J'C'"upel'ávels,
A campanha foi Jancada

cm outubro e, mercé
'

de

��;��' aD s:�:;e�': ��s��:ç�� lRua
fei'IT?':�" �.

foi Instalada. OrE! ,

tr�rpr!�II���teB��S����:= FI;);:' �

ção Brasil€lra de Reabill- ---

lação, cujo entusiasmo pe-
la causa contagia aos que
têm O prazer de ouvir-lhe
a palavra fácil e crite-

riosa, atendeu, essa mesma Dr. AyrtL
'"'

tarde, a vinte crianças que ConsuUàs:
movimento de um ou mais no 1I0'.,Jilnr c,

membr'6s e atrofia de gl"U- A ta.rde, no r

pos musculares. nas 15,30 hs.
Já não é, pois, t!m sonho

apenas, a campanha lan- Machado. 7 _

çada por D. Edith. Resioência;

nã�m::;:nal:�:'S o: �i�t�: Uoma. 63 -

' 'I
telefone 2786.

co;�c;;a�:r: ���lre�:�� dcs-
CLiNICA IJI' ("lI \

titulda de espinhos missão
tãQ complexa. ,...-- ....---

Mas há no eoração d'! I CAfEZ1"
Ilha. n p:tr de suas bclissi- Imns pal;:agens, seus recan- r � j P
tos maravilhosos, belezas e '- ,_.

maravilhas transcendentes
de amor ao próximo, espi
rita perfeit.o de solidarie
rI"'le justa compreensão dos
direiéos humanos, reconhe-

COllslI!t(,r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'PROGRAMA DO,MÊS
PROGRAMA PARA O MES DE

Dia 11 - Hi-Fi
Dia 13 - Sotrée _ Orquestra de ltsvcn Wais

hans - Antônio Capparelli a virtuoso do acordeon
e o Jazz Brasil Serenctds.

Mesos na Secretaria.
Dia 16 - Cinema
Dia la - Hi-Fi
Dip 21 - Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Hí-F!
Dia 30 -,Cinema

CASA - VENDE-SE

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade com

prova-se; Pneus - Câ
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI-
CLETAS - Telefone;
3137 - Rua ; conse
lhelro Mafra, 154.

I M P O' R T A N T E
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ-GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

Florianópolis

WAU-PUBLlC/Oll.jETEL. 24-13
.

Rua fernando Machado, 6

DUNL01'
DUNLOP, é pneu toda
a vida, RAINHA DA/j
BICICLETAS - Tele-
fone 11:17 - Rua:

VENDE-SE uma caso, situada na Avenida Rio
Branco, n. 60, a clnquenrc metros do Assembléia
Legislativo. Otima ponto. Avenida amplo e cclccdc ."
A casa tem onze peças: duas solas ..;.:_ quatro quer
tas - solo de jantar - copo _ c�zjnho _ bo-

.nheiro e voronddo. Terren., com 330 metros ouodro
dos. Preço: Cr$ 2.000.000,00. Metade à visto e o
outro financiado. Trote- com o Sr. Antônio Medei
ros Vieira.

Telefones: 3750 ou 6232.
IO-J-61

c EU FILHO ATÉ A MOr< �':". ',rOCÍ!:, MAE CARINH0SA
SÓ O SALVARA LEVANDO_O AO SERVIÇ(J DE RF.lU

��:�Q�BA NO HOSP.�TAL DE CARIDl'\OE,

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGJ\DO

Ma5istr2l.o aposentado
AdvQ::acía em Geral

esc. e Res : Rua Saldanha
M:l.rlnho; 2 - aptO 301
(esquina J.lÃI) =tntot

DE DATILOGRAFIA
- Boseado nos mais mordenos processos pede

gógicos.
- Equipado com móquinas novas.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORA,RIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Foço �a inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci,

ont'qo 24 de Maio, 148 _ 1° andor.
ESTREITO

cartazes' �o dia
-CE3TBU

Ciae:iM JOSE
FONE: 3636

ás 7 e 8 hs.
Maria Antonieta. Pons em:

MINHA NOITE DE NÚPCIAS
Censura: - até 14 unes.

Cine BIT2.

a:l 5 e 8 hs.

Jeff cnendrer - Rim Novak _ em:

LAGRIMAS DE TRIUNFO
censura: - até 14 anos.

ClJle BOXY
�'\'l\j l!;: lSq,sD

ás li hs.

Burt Lancaster - Joan Rice em:

SUA MAJESTADE O AVENTUREIRO

Tecnicolor.

Censura: - até 14 anos.

-BAíPBOS

Cine GLOBIA
FONE: 6252

as 71/� - lH( hs.
Sessões Popnlares

,
Don Taylor - John Herbert _ 'em:

,
ESCRAVOS DO AMOR DAS AM;A.ZONAS

superscope - EastmanColor.
Inteiramente filmado no Brasil!
Censura; - até 14 uno!;.

.

Ciae IMPÉBIO
(ESTREITO) . Fone6295

DR. HOLDEMAR O.
OEMENEZES

Formado pela Escola de
Medicina e' Cirurtta do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do
J-IospitaJ da CambOa _ Da
Maternidade Clara Bas-,
baum _ Da Matern..ldade
lUãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA,

mn DF mE11
ENTAO "ECA "�rÉ ZIT' ,

LOTE1-
VENDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM TU
iWS.
TRATAR, RUA FELIPE

SCHMIDT 21 _ 1.0 Andar.

Dr. Hélio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS. ONDAS CURTAS
- ELETROCOAGULAÇAO
Consultório _ Victor

I\Jeir�les, 24 - das 4 às
6 horas.

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

Residência _ Edifi�io
FlorianóPolis _ 50 andar
- Fone: 27-47.

:::IRURGIÃO-DENTISTA J

Preporo de cavidQ�e! oele oito velocidade,
BORDEN AIROTOR �. S. \AJHITE

Kadioloqi" Dentório
CIRURGI':' E PRÓTESE SUCO.FACIAL
Con-sull'ó"io; 'Ru;'J ./cronimo Coelho 16 __

1° andor - Fone '2225

/iY:�"_1)e�.,*e, -;0", �.o,�al marcada.:
c' -:�

. .><:,,",._ .,"'E C.C' "';������
LoO'""'l!B"-_""'''"''>:���i,i,_i;>.:�,:< .:._

na. SAMUEL FONSECA

âs 8 hs.
Peter Cushing _ em:

SEDUZIDOS PELA MALDADE
censur;u: - até 18 anos.

Cine HAJA (S. José)
âs 8 hs.

Os Anjos da Cara Suja _ em;
DESBANCANDO A ROLETA

RENATO BARBOSA

Dr. Walmor Zomer
Garcia

DiplOIll!!do pela (,'acuidade
Nacional de Medic-illa da

Universidade do llnllúl'
Ex-Interno por concurso da
Miatel"llidade�Escola. rser
viço do Pr.!)f. Odávio Ro
drigues Lima). �x-iIlLcrno
do Serviço de CirurgIa do
Hospnal LA.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Hos
pital de Caridade e da Ma
ternIdade Dr. Carlos Corrêa.
P/\RTOS _ OPERAÇOES
DOF.NCAS ne SENHORAS
- �ARTOS SEM non JleJo
método. Pl;ico-profilatiço
consunono Rua João Pin
to 11. 10 - das 16.00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 -,- Residência: Rua
General BittCllCOurt n. 101.

_ ..._-�--,

Dr. Héiio ?ei)(IID
Advo!lado

eesr-tencre - AJallle4a
MUlt., Kuncter, 27 - C&1:la
Postal, 40& teíer...ne ��2.
F..scntór,o - Rua I'eilp.
/j:!heudt., Z'1 - LO -ndú _

Sala 4

Día. EVA B. S.

BICHLFII
Ilit.JtLJICA

{'LJN'CA O� CR.MNCA'S
E SENHORA

WNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques _ Manias

Problemâttcc Afetiva e sexual. .

Tratamento pelo metrocnooua com anestesia

�������;!��:�la - Cardiozolorapia _ Sonoterapia. e

DIreção dos Psíquíátms _

DR. PERCY JOãO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: J)� ]5 às ta-noras
Endereço: Avenida Ma.uro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53
---'--- _. - o

ENDEREÇO
A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua:
ConMelhelro JUafr n.c 154. de . um lado a sua

seeeão de PEÇAS E ACESE()RfOS, c 110 outro a
-

......'l'oJl'UUA� E, CONCERTOS. _

Florja'w!",!i�. IU-l-!,'!

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO' - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO - �SOFAGOLOGIA

Especiolização na Clínico Prof. José Kós,
do Rio de Joneiro.

...

Atende pelo "1anl!õ, �o Hospitcd de Caridade

Consultas à tarde dos 14 às 18 horas em

Consultório instalado à Ruo .Ten. Silv:irc 15
Edifício Pc tthenon.

ADOUlRA O MAIOR PRESENTE
Si Você, Chefe de fcmtl«,
penso nos presentes poro o natol ENTÃO
Um presente que nõa quebro não desvalorizo
não est rogo
'.'

Urn presente que c-do dia vale mais:
UM LOTE DE TERRENO

Um presente Que pode vir a ser o garontia do
.eu futuro _

- entrodc openas 10% - resto 60 méses
Informoções, diàriomente, "a
Avenida do J!lrdim Atlôntico,
com o sr. Luil: Schweidson.

IMPORTANTE: CONSTRUÇÕES.
tivo, ofim je w<>rem tntctcr a ccosrneõc
As oessops qUE? podem obte. .l!mprésfimo dos
Autarquias ou Cojxo Ecooômícc
"dà.d.e�l'p'e pbtet;
,p_r61J.t_<iIJ,;ehte''''''.�ib�,::!li!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO O mais anligo Diârio ele Santa Cülorino
QUINTA PAGllU

LIRA T -us-=- DIA 13 - "SOIREÉ" - co'm "SHOW" do lamoSõ canlor Millinho - O maior carlaz-do RUcr e TV brasileira - mesa na Relojaria
,.---------EDITAL-----------·-----------------'-----'-----------------------
IMPOSTO S/INDUSTRIAS e PROFISSõES IMPOSTO

CERÂMICA URUSSANGA S, -A, - UNENTE CARONEL HONORIO ALVES Edilal para cO,br�nça do Impôslo
DE LICENÇA, ATOS DE ECONOMIA PUBLlCIDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CASTRO

Sindical
DE, AFERIÇÁO DE PESOS E MEDIDAS TAXA DE
LIMPEZA PÚBLICA, IMPOSTO S/VEIC'ULO E IM

" o Sindicato Nacional da Indústria do Cons-

POSTO DE LICENÇA S/AMBULANTE.
- ASEMBLÉIA GERAL ORDINÁR!A MISSA DE 7.0 OlA ���Çe�� �e p;������;ç���t;�;"po;��s� �����Z�:s6 %�r�

1,0 TRIMESTRE DE 1962
Pr·imeiro Cónvocação Viúvo Olívio de Castro,.lrmãosl e sobrinhos Debret n.? 23, qrupos 1206/7, Rio de Janeiro, Estado

(ousentes) ainda conternodos pelo rude golpe que
da Guanabara, em cumprimento 00 disposto no art.

vêm de sofrer, agradecem sensibilizados os rncnttes- 605 do Consolidação dos Leis do Trabalho, vem co

tcções de pezorr ecebidcs por ocasião do transposse municar que fará distribuição de guias paro o reco-

de seu inesquecível espose, irmão e tio. lhimento do lmpôsto Sindical, de que trata o art. 587

HONO'RJO ALVES DE CASTRO da CL.T., o ser recolhido ao Banco do Brasil S/A.,

e convidam paro d misso de 7.0 dia, que pelo eterno por todos os empnegadores, refê rentes às- contribui

repouso de sua' boníssima alma, mandam celebrar ções devidas, relativas 00 exercício de 1962, estando.

dia 13 do corrente, sóbado, às 7 horas da manhã na portanto obrigados a recolher em seu fcvôr. em todo

Catedral Metropolitana �altar de Nosso Senhoro) pe-
o território nacional, todas as empresas do indústria

lo que agradecem anteclpadament'€ aos que zcmpc-
de construção de estrados de ferro, estradas de roda

recerem a este ato de religião e piedade cristã. gem, pontes, portos, oeropertos, barragens, pavimen
tação e serviços correplotos.

Tal recolhimento deverá ser efetuado até o dia
31 de Janeiro de 1962, de ccôrd-, com a Tabela ane

xo, para evitar o mero previsto no art. 600 do Con

solidação dos Leis rI) Trabalho.
TABELA DO IMPOSTO SINDICAL QUE INCIDE SO

BRE O VALOR DO CAPITAL DAS FIRMAS:

Capital até Cr$ 10.000,00 . .. .. CrS 100,00
" de C,$ 10.001,00 à C,$ 50.000,00 C,$ 200,00
" de C,$ 50.00 1,00 à C,$ 100.000 00 C,S 300 00
..

de C,; 100.001,00 à C,$ 200.000,00 C,$ 400:00
De mais de Cr$ 200.001,00 em cada Cr$ 200.000,00

Não podendo o impôsto exceder de CrS
200.000,00 qualquer que sete o capítal.

ou fração .. Cr$ 50,00
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1961.

En9.0 Haroldo Cecil Piland - Presidente

F02.���ar���odo, S�: Diretor do Departamento da
, público que, durante o carente mês

�2 procederá nésee Deoortcmento, o cobrança dos
Impos!?s e taxas acima mencionadas.

!-=Ind_o o prazo acima, os aludidos impostos e
taxas seroo, cobrados acrescidos da multa de 20%.

NOTA

e Pr
� p.9gúm'2�to integral do lmpôsto de inaústnas

ofAlssoes tera o desconto de dez por cento (10%)
de acordo com o art. 1005, do Código Municipal.

'

Departamento da Fazenda, 2 de janeiro d 1 %2
AURI VIEIRA

e

Chefe do Servo de Contrôle da Tesouraria

Sindicõlo dos Trabalhadores em Em
prêses Comerciais de Minérios e Com
busliyeis Minerais de Sanla Calarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Exlraordinária
Pelo presente edital, ficam convocadas todos os

�enhores associados em pleno gôzo de seus direitos
sindicais, para se reunirem em Assembléia Geral Ex

tr�ordinário a ser realizada no próximo dia 1 ° de ja
neiro de 1962 as 18 (dezoito) horas em 1.° convoco

çã.o e em segunda e última convoccçõo às 18,30 (De
zoito e trinta) horas, conforme exposição estatutário,
para ser tratado ao seguinte Ordem do Dia

Discussão e deliberação do proposto patronal
de 40%, paro efeito do acôrdo salarial a ser

firmado, com efetividade em 1.° de janeiro
de 19ó2.
A referido Assernblé!o Geral Extrcordinório serú

levado o efeito, ó Rua 15 de Novembro n. T 48 no

Estreito.

.Si.ndicato dos Trobclhcdores em Empresas Co
merCIOIS de Minérios e Combustiveis Minerais de
Santa Catarina

Jayme Besso da Veiga
p./Presidente

PONTA LEAL
Esquina Tobias Barreto com Casemir; ��

'_

A�
breu uma frente permitindo construir 3 coses

trotar nq liA MODELAR"

EDITAL
De ordem do Comando Geral da 'Petícia Militar, co

'ínuníco que se acha aberto o voluntariado para o ingres
so nas fileIras desta corporação, a partdr de 2 do corrente

mós e ano.

088.: - Os interessados deverão satisfazer as Se

guintei condições:
a) _ Ser reservista de 1.R e 2.B categtlrias maiores

'de 21 anos e menores de 30 anos;

bl _ SP.l" reservIsta de 3.8 categoria, malar de is anos;

c) - Ser solteiro;
d) _ Sa,ber ler e escrever.

JO�C:E DA CUNHA D. MORE'

Tenente Coronel Chefe do C.R.S.T.
10-1
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Inslilulo de Aposenladoria e Pensões

dos Comerciários - Delegacia no El
lado de Sanla Calarina

CONCURSO PARA A CADEIRA DE MWICO
EDITAL

DASP /DSA N" 112 C. 439

Faço público, poro conhecirr>ento dos interessa

dos, que o PROVA ESCRITA de todas as especialt�
dodes do Concurso em epigro�e, será realizodo pelo
DASP, nesta Capital, no dia 21 de Janeiro de 1962,

domingo, às 8 (oito) horas, INSTITUTO DE EDUCA

çÃO DE FLORIANÓPOLIS (local da realização)
.

Os Candidatos inscritos, deverão comparecer ao

local ocima mencionado, com 1 (uma) hora de ante·

cedência, munidos do Cartão de Indentidade e de ca

neta ou esferográfica com tinta azul-preta.
Florionopalis, 5 de janeiro de 1962
Dalmiro Duarte Silvo, Delegado

InsUMo de Aposentadoria e Pensões

dos Comerciários - Delegacia no Es
lado de Sanla Catarina

CONCURSO PARA A CARREIRA DE DENTISTA
EDITAL

DASP /DASA N" 110 C. 437

Faço público, paro conhecimento dos interessa

dos que a PROVA ESCRITA do Concurs� em epígr�
fe 'será realizada pelo D�SP, ne,sta Capital, no dla

20 de janeiro de J 962, sabado, as 14 (quatorze) ho

'O,, INSTitUTO DE �DUCAÇÁO DS FLORIAN6PO-

L1S (loca\ da realizaçao)
_

Os candidatos inscritos deverao compar'ecer 00

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

cedência, munidos do Cortã� de Identld?de e de ca

f1eto ou esfer.ogrófic� com tinto azul-f?reta.
.' Flo;ianópolls, 5 de Janeiro doe 1962
." Dolmiro�Duorte Silv�, Delegado

*'

MINISTÉRIO DA MA:RINHA
(0,1 Bel. Alu;z;o Blo,;, Secretório 'COMANDO' DO 5.° DISTRITO NAVAL

V i s �a�� Henrique Stddieck. Diretor
COMUNICADO N.o 003/1962 '

_________-1--'--'-__
9-1- são aoT���Zg::í%�;�j.e, dia 9, os pro�os para admis-

S
.

dad C b rf' ,p, '--'--S/A .

Os exa�es. serão realizados na Escalo de Aprer:l-
oCle e ar om era rospera d�,es Monnhe,m" .onde os cond;dotos ;n'c,;tos deve-

EDIT'AL D' CONVOCAr-o
�oo �e _ap�e�e�tor as 7 horas, munidos de cartão de

p,. . 'tA In�CrlçOO, lapls tinto, apontador, régua, transferidor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
esquadros e compasso.

'

De ordem do Senhor Presidente e nos têrmos do !
Lei e dos Estatutos, ficam' os Senhores acionistas
desta Sociedade convpcados a comparecerem à As
sembléia Geral Extraordinária, o realizar-se no dia 23
de janeiro do corrente ano, às 9 horas do manhã,
no séde social, a fim de deliberarem sôbre o seguin
te' ordem do dia:

o) - Ratificasão do aumento de :apiial do
Sociedade, de Cr$ 105.000.000,00 (cento e ci�co
milhães de cruzeiros) para CrS 150.000.000,00 (cen
to e cinquenta milhões de cruzeiros), autorízado pe
Ja Assembléia Geral Extraordinária de 7 de feverei
ro ,de 1961 (artigos 78,' letra "d" e 111 e seus pará�
grafos, do Decreto-lei nO 2.627, de 26 de setembro
de 19401.

b) - Alteração dos EstatutQs.
c) - Transformação das açães ad portador em

nominativas.
d) - Eleição do Diretor Presidente face a

renúncia do Eng(l Paulo José de Uma Vi;ira.
de.

e) - Assuntos gerais de interesse da Socieda�

AVISO N',O 1/62
Aviso aos Senhores éaçadores

.

Tendo expiradO, em 31-12-sí a validade da licença de

porte de �rma de caÇa ou desporto, e tendo em vista o

novo modelo de carteira a ser adotado nara o corrente
nno, bOm como ° gcande núme'o de licenéiado" n DI"lo- CONCURSO "AGENTE ESTATlSTlCO"
ria de Flscalizaç:.ão de Armas e Munições, convida aoS

s.:mhorzs caçadorel' a provldE'neio.'·�m com antecedên-=I8.. :l Preparo de Candidatos ao Concurso de "Agente
renovação de suas licenças, devendo, para isso, os da '::0.-

de Estatística" Curso intensivo. Revisão de todo pro-

pital dirigir-se a esta Diretoria e os do interior à 1"iscall- gramo. Professôres capacitados a fazer com que V.

zação Regional ou a Delegacia de Policia, a fim de que ao se habilite com absoluto êxito.

Iniciar-se, em 1.0 de maio, a próxima temporada de caça,
Tratar das 7 as 10 horas da manhã, à Ruo San

estejam todos com suas armas devidamente laglllzada<;. taluzia - Vila da Caixa Econômica cosa 2 Balneó-
rio Estreito. 19-1

DI,,�a';C�E:,,���T�SA�!a/:-'�:n�çõ" " -ParlicipaçáO
-

LOm NA ESTACA0 AGRONOMICA Lui' Cado, Sa'da e Amo";m e Edi deMo,"" Amm'im

pn:l"tl'êípam�o,' prt"ei"ires e pessoas dOe 'suas relações
o. nascimento de �eu primogênito MARCELO LlJIZ, OCOl"�

��iih_'fij��!""�.( ;J;n��,�.W.\\i�J �:.. �or�,����; ��,f:�,�:�:���e Cal·�twn, Dúl.l"U, ��:.:=:..:::=:t;iZ13T::B1ilF��"4r>M�

CONVOCAMOS aos srs. Acionistas desta Sociedade
a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 11 de fevereiro de 1962, ós tre

ze horas, no Escritório da Sociedade; em Urusscnçc.

para deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do Dia

1(1) '_ Apresentação, discussão e deliberação
sôbre o Relatório da Dtretor!c.' Balanço Geral, Con
tas de Lucros & Perdas e Perecer do Conselho Fis

cal, relativos ao exercício encerrado em 31 de de
zembro de 1961;

2°) - Eleição do Conselho Fiscal para o perlo

��s; 962 a 1963 e fixaçõo dos respectivos hOnol:á�
3°) - Altencçõc de dois veículos;
4°) - Assuntos de Interesse social.

Aviso

Levamos ao conhecimento dos nossos Aci ....nls

tc;s. que se acha à disposição dos mesmos, no Escri

t�IO destoôcctedcde, localizedo no Bairro da Esta
çoo, em Urussango S.C, os documentos a que se

refere o artigo 99, do Decreto lei nO 2627, de ''26
de setembro de 1940.

Urussanga, e:.n 2 de janeiro de 1952.

Aurélio Trento, Diretor Pre�identE'
Romulo Mo%zuco, Diretor Comercial
Luiz Nicolozzi, Diretor Gerente

____-=-:,-::-
11.-1

E D I TA L N,O 12
Abre inscrição ao CONCURSO DE HABIU·
TAÇÃO para o matrícula inicial em 1962
no curso de Direito.

'

.

De ordem do-senhor Diretor da Faculdade de Di
reito da .U_niversidade de Santa Catarina e cumpnn
ao a dectsõc do Conselho Técnico Administrativo e

cumprindo o disposto na Portaria Ministerial n(l 453
de 21. de I.)dezembro de 1956, regulamentada per�
Por�arJa n 12, de janeiro de 1957, da Diretoria do
EnSinO Superior, faço público que estará cbertc
nesta Secretario,. diàriamente, de 2 a 20 de janei��de 1962, das 8 as I 1,30 horas, inscriçõo ao Concur
so de Hcbtlttcçõo poro matrícula inicial em }962,
no curso de Bacharel em Direito.

O concurso versoré matéria dos progi-ama� do

ciclo colegial oeçcntzcdo per esta .Fccutdcde e .publf
cada no Diário Oficial do Estado de 9 de janeiro de
1951.

O concurso versorú sôbre os seguintes ensejou
nes: - Português, Latim, Inglês Ou Francês.

Secretaria da Faculdade de Direito do Universi
dade de Santa Catarina, Florianópolis} 18 de dezem-
bro de 1961.

-

Criciuma, 4 de janeiro de 1962
(EngO Mário Bolsini), Diretor Técnico

ii I

-- - - ----- -
o

._

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL I

No qualidade de Presidente do Sindicato dos

Empregados em Estcbelecirnentos Bancáríos, no Es
tado de Santa Catarina, levó 00 conhecimento dos
Senhores Associados, funcíoncrtos do IAPB e 'Secu
ritários em geral, aue o COMISSÃO CLASSIFICA·
DORA dp Carteira Hípctecór!o da lAPB, designada
pela Alt� Administração doqoelc Autarquia, por
ato de n 878/6�, publicado no Boletim õe Serviço
de 6 de dezembro de 1961, composta dos Srs. Otávio
René Lebarbechon, Representante dos Securitários'
Carlos José Gevaerd, Idem dos Bancários e Reynul
do Wendhcusen. Representorrte do IAPB .estcbele

��� °c:�����t: critério para os serviços que lhe fe-
De 2 a 8 de Janeiro: � Serviços preliminares a se
rem efet.uados pela equipe de servidores do IAPB

�: ; oTle�tação do .�r .. Delegado Regionql;
,

fica�ã: ���a� Reuniôes do Comissão para o clcssl-

De .1 � a 16:
"" O trabalho do comissão ficará ó dis

k��Ç��s �f�é��te;;ssados, na Séde do Sindicato, à

od
'
,- Sobrado, nesta Capital onde

p
. e�a ser exa�!n?do e apresentado recurso '.:j cà

�ls�ao .qu� deCIdIra de acôrdo com as instruções ;m
vigor, a dISpOSição de todos naquela E�tidade'

A partir do dia 22: - O trabalho realizado SCA

rá levado' provàvelmente à Direçõo Geral do lAPB
por elemento da Diretoria.

Este Diretoria agradece antecipadamente o

atenção de todos para os trabalhos da supra citado
comissão, realizado nos mais justos e honestos dos
princípios, pois exige a fiscal ização dos interessa

dos, e encarece a todos para que examinem o tro

�ô�,ho realizado Q fim d� evitar reclama'ç�es .futu,
Florianópolis (SO, 7 de janeiro de 1962

____

Carlos José Gevaerd - Presidente

MIN'iSTÉRIO DA MAR'INHA
COMANDO DO 5,° DISTRITO NAVAL
COMUNkADO N." 002/62

Amanhã, <is 9,30 horas o R TRITÃO, navio de

salvamento que se acha" subordinado ao 5.° Distrito

Naval eralizará um exercípio de combate a incêndio

no óleo.
O exercido em questão seró levado a efeito no

tanque especial, construido no trapiche do 5.° DN,

junto 00 cais da Florestal e, nele, serão utilizados to

dos os recursos existentes naquela classe de navios.

UMA LIQUIDAÇÃO RELÃMPAGOÔE
MAILLOTS

Em boa oportunidade será ensejado, durante a

Slemana entrante, pela A Modelar de modos.
Um estcque regular rh .maillots de lastex e 01·

godão, para' senhoras e meninas, será liquidado, PE

LA METADE DO PREÇO. São maillots perfeitos, bo

nitos e das mais recomendadas marcos, e embora

vindas do verão do ano passado, são modêlos cem

por cento atuais. .

Dentro do programa d..::.- A. Modelar" visando,

��;e� :�:��� �n:e;��I��t� �:r�ste�tesu��:�;�ob!�U���
Não vai um mc:;;llot siquer dos tipos destinados

a liquidação. Também. pelo preço que serão ven-

didos: exata, exatament,e pela metade do seu vaiar.

--- --_._+--- ---.:-�_ .. -

Sindicalo.dos Trabalhadores em Em
presas Comerciais de Minérios e

Combusliveis Minerais de S. Calarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

.

.

De ordem do Sr. Presidente dêste Sindicato,
f�c?m cãnvacodos os senhores associados poro per
ttctpcrern da ASSEMBLt:1A GERAL, que será recu
zada no dia 15 do corrente, afim de ser tratada da
seguinte ordem do dia:

1 ° Discussão e aprovação do relatório financei
ro dêste Sindicato, referente ao exercício de '1960,

, .

2° Discussão e aprovação dó proposto orçcmen
rene para o exercício de 1961.

tária �00r��s��s:��ci�i���vf��2. da proposta crçcmen

A referido Assembléia Geral será levada a e
feito a Rua 15 de Novembro, 148, no Estreito as
1 �,30 (Desoltc e trinta horas) em pri.meira convoco.

çoo. ou qualquer número de associados cresentes can

forme disposições estatutário.
. '.

'

Florianópolis, 8 de Janeiro de 1961.

Jayme Bes�Q do Veiga, T�soureiro
II-I

VENDE-SE
CHACARA - CASA GRANDE"
Com mais de 2.143 m2.

00 lado, d? Palácio p,residencial do Agronômica
ProPTl� �ara .residência de grande família

.

Repartlçao Publica Ou Cosa de Saude
- Roçanto trahquilo _

tratar na "A MODELAR"

VENDE-SE LOTE
'·-'1

Vende-se um lote a rua

Urbano SalleE, Area 405
metros.
Tratar a rua Felipe Seb

mldt, 21 - �'one 314& _

CASA
VENDE-SE a casa d a.

rua Nunes Machado n,o 20
Tratar pelo tel. 344.7.

10-1

SR, JOÃO GARCiA PEIXOTO
Suas irmãs Marlquinha e Anna pedem no�icias suas.

Informar enderêço a rua Julio Mesquita, 148--apto. 204 _

SANTOS - São Paulo.
11-1

EIIIIMEITE ..CONSORCIO

TAC
QllZr:IRO DO SUl.

V pcga!OTAoo'o:al"c ;OC=��", .. 00 "·... da

co>m",o. o ,es"'�:e .. ÓO>';d� .; '"'e lC I'r�.lacOe.

m�"..,�. COOlO li ac:1C' ",�,;,o,

A SOLUCll'J pard O seu PROBLEMA esló

no CRUZEIRO A PRAZO. do CONSORCIO

TAC--CRUZElRO QO SUL

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

PELO PROGRESSO Df

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

CartazistaM

( a m p e o n a t o: Nada· Resolvido Ainda
'" .,.

Reuniu-se sábado o Con
selho Arbitrai da FCF,
presentes' os seguintes Pre

sidentes de Clubes: Heitor

Ferrari pelo Plguelrense,
Nelson Di Bernnrdí, pelo
Avaí F. C.: Amncor Schrer

pelo C. A, C:1tgrinense;

Fausto Correia. pelo C. A.

Guarani e Dr. JOflé Fontes,
pelo Tamandaré F. C .. do

Estreito, não comparcccn

do n mcsmu os represen
tantes õo Paula Rumos ('

do Bocaíuva E. O.
Vários assuntos foram

tratados, porem em defini

tivo quase nada foi resol

vtdo tendo em vista a fal

ta dos Presidentes acima,
ficando então marcada a

'ata do uia 20 para apre
vaeão dos assuntos trata

dos, ou seja se o certame

será em dois turnos ou

turno de cteeeíücaçêo: ca

so das arbjtragena, ques
tão da não disputa. dos as

pirantes, caso dos delega
dos da FCF lei do acesso. O
sr. Osnt Mello ficou encar

regado. de elaborar ô Re

gu!amento do certame.
Na oportunidade ficou

aprovado que até o lia 15

seria esperada a resposta
dos clubes que não parti
ciparam desta primeira
reunião do Conselho Arbl-

ra quando então seus dí
'trnl. retores estarão resolvendo
Entretanto >é certo que o

assuntos atinentes ao tu
certame' será iniciado em

turo da Entidade.
março com Jogos aos do-

XXX

�ll'::di�o d:d�:�u�r�:�:� Nesta oport�ll1idl�IIM,

��� j��:/na��:�!� �e
ex te;���'elro dan����i��

res já que ficou quase que �lIarte S'_foru. devera es

aprovado' que não haveria
tar presente. a fim da

. . __::_��_e_.�: _ �����_'_'_ �o�:tta�s��or��:� ·.�:nt�s:o�

1�" <

iJ
A airetorla da essocta-

çâo dos Cronistas uspor-
nvos de Santa Catartna.
volta-á a se reunir nu noí-

te da próxima quinta roi-

ciecão sr. Luiz oonenaa
Lamego. quer-de então a

dtrctonc OC3I"'. n ])111' dn

;:!�tllaQ,ü.o nnoncctra.

Palllo f. lim�, Entre os Dez Melhórés
do Tênis Carioca

dez melhores do ano, elas- -

sificando-se em setimo lu

gar.
Em primeiro lugar foi

apontado o nome de Ro

naldo Barnes, ambos pelo
Country Club do Rio de
Janeiro.

-�� ;;gua;;:;j:çÔe�stas encontramos o n;-
dos três clubes da capl- me de Manoel Silveira,
tal a treinarem atlva- profundo conhecedor do
mente visando as d)sputas "metier" que ,deverá ser

eliminatórias pafa o mo- uma garantia para o ê-
x!mo Campeonato B:-�.si- xito da organização de
leiro de \Rcmo marcado nossa delegação que irã.
pam a balá de Guanaba- ao Brasilt:!iro

XXXX

xxx.x
Também o ex remador

do Aldo Luz, Campeão
Brasile®. _ Bady Berber
deVera fazer parte da co

missão técnica além de
desportistas Efnesto Tre
meI. A comissão que con
tará com trea I10mes dos
mais expressivos do setor
remístico da \�apltal, de
verá entrar em ação ime
diatamente.

=xx
A diretoria do Boeatuva

continua aguardando cOln

certa expectatIva a res

posta do Amêrica Fute
bol Clube da Guanabara,
atual Campeão Carioca de
Futebol de Salão, quanto
a excursão que deveri
realizar por canchas de
Santa Catarina.

XXx..'"{
HOje a noite a seleção

de basquetebol da capital
que se prepara pa.ra inter':'
vIl' 110 certame nacIonal

f3anta Cataldna contará
('"om limiares pos;�ldl'_des
de t!:dto em vl.�ta oe que
a Fl'df'raç;}o Aqmitlca de
flrnl.a C:\tarina I'rsol"eu
or�nl1izar gUlrnlções mis
t<\� par:!. 3quelas I.IIf:pULas.
=

No próxlmo dia 21 a

Fed:�l"aç�() � :;uâticn Pe:'!.
liz.'\r:t na bain sul uma e

lIr.lln!'l.tÓrl::l de nat�çfio
para escolher o represen
t9nte de S!Ll'.ta ,CRt.arlna.
�1Ie compcU�'" na. Bala
rIo prova. nl.'!lon.."I1 "TI":l�
vl':.sla de t-Dc!os os Santo/;"
(".rga�!zada pl'lo jIJrnrt.l
A Ttlr�e.

REDATOR:

PEDIO PAULO MACHADO
,�;

REDATORES--AUXILlARES,

MAURY BORGES. RUI LOBO E
,...

GILBERTO NAHAS
-t... '

COLABORADORES: DIVERSOSI
1-------------------

ATlVIDAD�S DA F.C.D.U. EM 1961 DoRelatório Apresentado Pelo Diretor
. Técnicc, 'EsDorlislas Waldir Mafra I' lu90,CI�'�I::,;,�ol�;:;;:d��!uldode de Dtret-

Jogo: _:__ Ciências Econômicas x Filosofia to com 12 pontos.
Doto: _ 22-10-1961 2° Lugar: - Lotaria Boeck. Faculdade de For-

modonto coro 1 1 pontos.
3° Lugor: - Martinho Dcll'Oqlic, Faculdade de

Fcrmcdontc com 7 pontos.
4° Lugar: - Dialma Vieira, Faculdade de C.

Eccnômtcos, e Ortvoldo Ltsbõo, Faculdade de Dit\:i
to com 6 poot-s.

5° Lugar: - Atilio 5,.:r9io Fenili, Faculdade de
Direito com 5 pontos.

Comp�onQto de Vela
J a Regato: _ Classe Shorpje
Doto: - 29-4-1961 fi"
Juizes: _ Joõo dos Possas Abreu e Nev Hubner

Numeral: _ 2-2-: Ciências Econômicos

Comandante '-- Osni Borboto
Proeiro: - Edio Senna
Numeral: _ 2-5: Faculdade de Direito
Comandante - Pedro A. de Melln
Proetro: - Jorge Tzeltkís
Nomerol: - 1-6: Formodonto
Comandante - Rolando Gudde
Proeiro: - Luiz Carlos Assis
2° Regata: Classe Shorote
Doto: - 29-4-196\
"Juizes: - João dos Passos Abreu e Ney Hubner
Numeral: - 2-2-: Ciências Econômicos
Comandante - Osnt Borboto
Proeiro: - Edro Sennc
Numeral: - 2-5: Faculdade de Direito
Comandanre - Pedro A de Mello
Proeíro: - Joróe Tz.altk.s
Numeral, - 1-"6: Formodonto
Comondcnte - Rolando Gudõe
Prceiro: -- Luiz Certos Assis
Numeral: - 1-6 rr-fpó ;xb._5 n ��fl)Ô fpôrrtlu

Classificac;ôio Final t
1 <) RegalO:
l° Lugar: - Ciências Económicos CO!'" 1101

Pontos.
2° Lugar: - Faculdade Direito com 800 pontos.
3° Lugar: - Faculdad: Formadonto com 699

pontos.
2° Regato: •
J o Lugar: - Ciências Económicos com 1 101

Pontos.
2° Lugar: - Faculdade Direito "::'"Im 800 pontos.
3° Lugar: - Faculdadz Farmodonto com 699

pontos .

Local: - Faculdade de Direito
Con+ooem: - Ciências Económicos 3 x O
Equipes: - C. Económicas: - Persi Hohn, Djol

mo V'et-o. Nilton Lísbõo.
Filosofia: - Alcides Aguiar, José do Costa, Edio

Chagas.

Jogo: - Direito x Medicino
Dota: - 22-1.0-1961
Local: - Foculdode de Direito
Juiz: _ Perst Hahn
Contagem: - Direito 3 x O

Eauines: - Direito: - Orivoldo Lisbôa, Nes
tor Silveira, Atifio Sergio Fentlt.

Medicino: - Roberto Sampaio, Petêr Golderg,
Odilson Borini.

Jogo: _ Formodonto x Filosofia
Data: - 26�10-1961
Local: - Faculdade de Direito
Juiz: -- Djolmo Vieira

Contagem: _ Farmcdonto J x O

Equipes: _ Pcm-odcnto: Luiz Carlos Assis, Lo
tório Boeck, Martinho 00!l'Og110.

JOQo: - Direito x Ciências Económicos. r

O';ta: - 26-10-1961
Local: - Faculdade de Direito
Juiz Nilton Ribeiro

'

Contooem: _ Direito 3 x O

� ,Equipe!';:. - C. Econôm'ccs: - Nuron-Ltsbôc,
Ojolmq. Vieira, Pcrs! Hohn _

Dirl."itv: _ Atilio SergiO Fenili, I'Jef>tor Silveira,
Orivoldo Li',Loé>Ci

Jogc: - Farmodonto x Ciências Econômicos
Data: - 28-10·1961
LocçiJ: - Faculdade de Direito
Arbitro: - Orivoldo Lisbôo
Contagem: - Farmodonto 2 x 1
Equipes: - C. Econômicas: Nilton Usbôo. Djol

mo Vieira, Persi Ha�::1
Formodonto: Martinho Dol!'Oglio, Lotaria Boeck

.,Luiz Carlos Assis.

Jugo: - Farmodonto x Medicina
Doto, � 28-10·1961
Locol:.- Faculdade de Direito
Arbitro: - Djalma Vieira
Contogem\ - Farmodonto 2 x 1
Equipes: _ Formodonto: - Luiz Lorlos Assis

Mortinho ball'Oglio, Lotaria Boeck.
'

Medicino: - Delmar Cervieri, Odilson Borini
Roberto Sampaio.

'

Jogo: - Direito x Formodonto
Doto: _ 2B�10-1961
Local: - Faculdade de Direito
Arbitro: _ Djalma Vieira
Contagem: - Direito 2 x 1
ri �ipes: - Farmodonto: - Martinho 0011'0.gllo, LUIZ Caries Assis, Lotaria Boeck

.

Direito: - Carlos de Souza Nestor Lisbôo 0-rrvaldo Lisbóa.
' ,

Jogo: - Medicina x Filosofia
Dota: - 28-10-1961
Local: - Faculdade de Direito
Arbitro: - Djalma Vieira.

Contagem - Medicino W x O
Equipes _ Medicino - Roberto Sampaio, De.

mar Cervieri, Odilson Borini.
.

Jogo - Ciências Econômicos x Medicina
Dota - 29-10-1961
Local - Faculdade de Dir-eito
Arbitro - Nestor Silveira
Contagem - Ciências Econômims 3 x O

Equipes - C. Econemicas - Nilton Lisboa
Persi Hohn, Djalma Vieira.

'

Medicina - Delmar Cervieri, Peter Goldberg.
Jogo - Direito x Filosofia
Dota _ 29�10-1961
Local - Foculdadz áe Direito
Arbitro - Djalma Vieira
Contagem - Direito W x O

.
Eouipes - Direito � Nestor Sif�eiro Orlvoldo

lisbôo, Carlos J. de Souza.
'

CI...iflcação Geral por Equipes.
1° lugar: _ Faculdade de Direito com 8 pontos.

ponto; Lugar: - Faculdade de Fomodonto com 7

30 Lugor:. _ Faculdade de Ciências Econômi_
cos com 5 pontos.

�J.
4° Lugar: _: Faculdade de Medicino com 3 pCoi'r-

50 Lu�.or' - Fa{"uldo_'� de FiJosofio. com 1 pon-

'''Performances'' dos Clubes de PrO=
fissionais da Cidade Em 1961

VI_ GUARANI
Guarani 1 x Usa ti 2
Guarani 3 x Avai 7
'Guaraní O x Paula Ramos 3
Guarani 3 x Tamandaré O
Guarani 1 x Bocoiuva 1
Guarani 1 x Figueirense 4 .

Guaraní 1 x Atlético 1
Guarani O x Avai 3
Guaroní 1 x Tiradentes 1
Guarani 4 x Paulo Ramos 7
Guarani 2 x Tamando ré 4
Guarani 3 x Bocaiuva 2
Guarani 1 x Figueirense 2
Guarani 2 x Atlético 2

Guarani 3 Atlético 7 -

Guarani 4 x Atlético 2
Res�mo: 16 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 9 der

rotas; 30 gols a favor e 47 contra. Deficit: 17 gols.Melhor resultado: 4 x 2 diant:e do Atlético,
VII _ BOCAl UVA

Bocoiuva O x Tamandaré 2
Bocoiuvo 1 x FiguEtirense 3
Bocaiuva 1 x Guarani 1
Bocoiúva 2 x Atlético 7
Bocaiuvo 1 x Avai 2
80coiuvo O x Paulo Ramos 2
Bocoiuva O x Tomandaré 2
Bacoiuva 1. x Figt.1eirense O
Bocaiuvo 2 x Guarani 3
Bocoiuvo 2 x Atlético O
Bocaiuva O x Avai 4
Bocoiuva O x Paulo Ramos 3
Resumo: 12 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 9 der

rotas; 10 gol$ o favor e 29 contra. Deficit: 19 gols.
Melhor resultado: 1 x O fr-ente 00 Figueirense. Vice
Campeão do torneio "initium" de juvenis.

r

Marreco, espera ansio
so a sessâo do tribunal
de Justiça .-lt1esportiva da
l".C.F. Que deverá julgar
o seu pedido de revisão
de processo estando crente

que. vencerá a questão.
Caso Se confh-me o pen
samento do eneta.a
cürecorta do tricolor do

.i.�� \ {�:)
.

coqtrataritl os

seus serytços prortasíoneís
para fi. próxima tempora
da.

Prosseguem as obras do
estádio dr. Adolfo Konder

prevendo-se qua até o fim

do mês, ofereça condi
ÇÓeS pala a prática do tu
tebo! embora' zeus servi

cos não sejam de todo
concluidos ate aquela data.
O 'ramandaré deverá

O colega Milton Fl1ome- mesmo contar com o eon

no A17l1a, que eteum tem- curso de um conhecido
po estava eotujtletamr-nte treinador para ti. próximo.
arestado do esperto da cn- temporada. O nome já

"Não (_< o lugar que elevo o Homem; é o homem pita! agora guindado :>. I'Í� roi veutüado porém dirc-

que eleve c. lugar", assim nos escreveu Colderon. co prcstdencta d:t Asco- tores do clube se .negu-

pam ����õ(�/�'�:���:s�� ;:�:eh�ci������.e ���� , ���.{��Oos d�� ��':l���t��at!;�� �:�: �p��:�lat"p:rare��t�:r-
êies o pôsto que ocupam, é que os 'elevo a uma posi- Il-�, rctomcu \�','J ntsvtcn- ni;s..:d!o do 011!;r05 clU])CH.

çõo de reolcc, dando-lhes prestígio. Muitos mesmo, �".� c.r�O:·:l ))0 XXX

nodo rr-ots toacm que usar de demogQgio, e como tu- eaat i'�!,:JrL') :, .oto o tcrnero Hamilton B('1"-

�i�;�:�t��r�:,r�i�-sc��2u���dad�r�����c;;O���!�, ;:s�, h),.\ "·\rl��i�·
.

:'�:�<ldO {�:����Já �C�se�1"��;=
conhece pue no� principais órgõos esportivos do Bra- n }-,tpdlo M -j'é"{l 'C011- ',s dias. CJmo -se ,<;aoe.

si I, existem os que trabalham e apresentam no"'-inol t1�!.... t.reilland,� atlva- C �raval1a do Ar e Pa.ula

de seus m'ondatas algo de notóvel e admiração; mos ll1f>nte na e�ltlp(' do A- g.UllOS, fora-m os c!i:lssi-
entre eles existem os célebres 'Cartôlos" os mesmos tlctico. apr,'scnt:mdo-:;i· f;cados para a decisão final

que fazem porte de diretorias de Clubes e nõo fazem
.

de modo firme (' atraindo (:0 certame já que cada

mais qu·: '2nt-revistas e passeios. A demagogia é o mesmo a atcncã!) do tre1- um clube venceu uma. e-

que muitos en-'pregom, paro angariar o simpatia des nador. tapa.
incautos, e os votos. aos que os colocam no posiçõo'
de mondo. '

Ho alguns mêses foi criado o...Decreto 58.008 só

bre a limitação do futebol, decreto esse Que desgos.

tou profundamente aos dirigentes dos clu?es, con�
A Federação Carioca (Ie

quanto beneficiasse oS que faze(n a espetoculo, os
Tenis, vcm dc dar publiei-

iogad��7ssti�j� f�t�I���'i e no reinscidêncio 'pertas mais c!ade da llsta dos melhores

severas, principalmente aos clubes que não observas- �eúnn�:;��: i��npomda em

se o intervalo.obrigatório d� 72 horas de J09p paro \ No "Ranklng-llst", o ca

jogo. Existiam também as férias obrigátórios. As te-
tarinense Paulo Ferreira

rõo agora os jogadores Que são sacrificados em com-
Lima.!;_.�estacou-se entre os

peonatos, jogos amistosos, torneios, excursões 00 e�
trangeiro e treinos? Talvez que alguns clubes mais

reconhecidos ainda deem estes previlégios aos seu'

otlétos, pois o novo CNO em suo primeiro reuni&

anulou temj:'.orariamente os efeitos do referido de

creto, perdoando inclusive ao'{· faltosos, alegando que
vão reexaminar o matéria. este primeiro ato do eNO,
pr-esidido pelo Deputado JoOo Meneses, veio compro-.
var qUe os clubes grandes continuam o mandar no

esporte nacional jó que por certo tomaram parte a

tiva paro'·anulaçõo do referido decreto. t certo que os

jogadores profissionais sõo bem assalariados, com

. polpudos bic,",os e outras vantagens. Mas acima dos
vantagens c de valor técnico do otléta, está o seu os�

pecto fisico, pois os grandes valores de nosso futebol
mostram-se desgastados fisicamente, face a marato-

na de jogos em que se empenham. A questão dos ven- (.

�������scf��:/��eo�S:i��e�:r�'éfoo;t�� ��:r:so j�� pe���t� �era:��7;.0 odeC��=
bes, acenondo-.lhes com boas propostas e luva. Afóra mo foi tra�sfel"ldo para
isto, alguns dubes criam seU$ otlétes desde juvenis, o pl'ÓxlJno dia 15 dR a-

paro então comerciar o seu posse eom o extrongeiro bril, oportunidade em que
por bom dinheiro sob o olegaçao de salvor os finanças
do clube e-dar um prêmio 00 jogador, que merece. No
fino1. com o transaçõo, ganho O clube, o empresório,
o pai do jogador, restando pouco 00 otléto, conquan
to no extrongeiro recebo bani ordenado. Entretanto,
oI,Quns retornam enquanto outros continuam o s."!r

"'contados". Lei sobre transferência de atléto profis
dono I poro o ex.t',ngeiro ió existe, mos provovelmen
te. depois do CoPO do Mul1do, tal como sucedeu em

1958, eles serão vendidos a piso de ouro. Está cloro'
que o futebol otuol, o belo futebof profiSSional, é um

verdadeiro comércIo, QUe enriquece muito gente e

deixo muito jogador fisicamente morto para o fute
JQI. Est-e primeiro ato do CNO adscrevendo um de
creto que beneficiava fisicamente 00 atláta foi I,Jm
ato perfeito em que os grandes clube'! tiverdm parti
cieoção alivo.

o A,aí e Seu Estádio
A Diretoria do Aval Fu

tebol Clube m&nterá ainda.
no transcurso desta sema
na um contucto direto com
o Sr. Governador 110 Esta
do, 01'0rt,1mlda.de em tlue
!era v4"ntllado o easo do
terreno de �ua. j)roprledad
qae foi O(:�lpado J>t!Jo EsLa._
90, para, 3. eonstru.ção, na.
Cidad.c- UmTe-rsl

,....,--_....._._------"":-�� --"",",,,,,,_',,,,
._..,_.......-'-.;,.....JL
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AS PFLES CLARAS

E O SOL

�onsel�ns de 8eleza
Dr. Pires

Com a época dos dias de

01 é natural Que (muitas
r-ssoas procurem o ar d:t.s

ratas. montanhas e cam

os enquanto outras pre
iram os banhos de mal" c

o MI. E' a ocasião própria
�r� bronzear fi pele c na

a mai� justo.
em todas as peles roa

em da nl('SII1::l rnunofrn.

ntreíanto, nuance submc
idas à cxposteão sola!". As

nus de natureza seca bron

otnm mais tentamento do

uc ns clcosns do flue as

uuns espécies de pele. Em
talquer hipótC'M'. todo ln

Ivlríun flue csuvcr tornnn

o b:\n110.<; de .�(ll f!" npre
cntnr um estado ronru.
:lI estar ou a' euus tnnn

ada, o melhor é pat ar

. octa tnmcntc eom a rl1ra

e bronzeamento. E' per
ettamente normal ouc es

cs fatos atínjaru mais In

IImente [IS »cssoas «uc

-m a pele loira C' porL�so.
laLarcmo'l A.{liante uma

('ria {le cuirtado<; espe{:hli,
:11"a OS (lHO nprcsrntam
,�.<;C tiprJ ele rutis.

O prir.1C'lro pnsso ê fi

proteção. Nada melhor do

que chapéus de aba larga,
sombrinhas ou o abrigo em

baixo de um guarda-sol
na tnpétese . de banho de
mar. Em segundo lugar
usar Ul11 oleo ou um r-re

me gorduroso cm todo roa

tu, pescoço, braços e de

mais partes de.<;protegid;lS.
Finalmente, Iírnttar o tem

pode expo.sicão ao sol. Nos

pnmetros dias PO\lCOS mi

nut.q,s, ('int:O por eX<!IlI
pio. llepo)s ir aumentando

pouco a pouco (dois minu
tos por dia) até atmgh- ao

total de vinte minuto",
Os médicos elnglam ti.

hefíoternpta mas também
estão de aCordo que o ex

cesso de sol sabre a pele
em vez de beneficiá-la, en
grossa-a. ressecando-a res

seccnerc-u e desidratal{do-a
a ,seguir. Como resultado
ioetco aparecem as rugas
e outras marcng de venuce
prematura .

Ao Indo de todos esses

probtemas convem lembrar
que as peles alvas são mui
to mais sujeitas ao apare
cimento das sardas :"Issill1
00111'1. tamllém. após lon
g-fi.� e l'(metidas irradiacões
elas Ifm tcndC-!1eia a gre
téU". 'podendo surgir pequc
nas I'crldas fllH! não qllCrel11
t'lcatrizal'. Essas soll1cões
dt! ('onLlnuid::>';c da p:>le
gelilll11cnte ult:el':1m e for
mam tumores �:laJigno�
'canecrJ. Por todos e.c;.<;('s

motivos é sempre oporÍlll1)
repelir que o sol ê bom n�as

fju'.. lql1er exce:;',o só pode
ser prejudicial. sobl'etud:t
para os Individuos flue ti
vC'I'em p:ole dam

NOTA Os nossos leito-
res poderão solicitar qual
quer conselho sObre o tra
lall1enlo da pele c rabl'los
:la m(>clico C'spC!eialista Di'.

Pires, ii. l'Ua Méxieo. :H -

Rio d .... Janeiro, lF.st. da

Guanab;lI'a), bastando C'11-

;linr o pl·esente. fll'tif'.O df''>
te jornal c o enderc,!o rO!1l

pl('lo pru':l II. rf'spns!a.

Gal. ftivaro Veiga lima
Após comandar dU!'nnte limosa. e muito eficiente

\·:'trios :I',OS a (illf:!'ni('';:;)
Mimar ele Flr;ri.ar.ópoH�.
deixou n(]IH'I:\ important.·
fun<,iio o Oel1cl':\l Veiga
J,im:\.

1)0 nos.�o I!w,lre r�ntc.

\',1n(0 rel'ehemM o seguin1e
<lfif'io:
OFICro N.... 917 ·S/2

28 de d('l':em\)ro de 1961
Do 0:\1. Alvaro Vclga LI

m,l
Ao S!·. Direl()r do Jom.!

"O ESTA!)()"

Assmllo: Despedida �

AgI'!td('('ínH'nlo
I /\1) c!t'L'mr:l� fUH-

çõe.s (Ie COl1w,lldantc' tin.

Guamição Militar de FIO'
rianóPQlü; e Chefe da 16,11
Clreunscriç:lO de Re<'l'Ula
menta, rumpro o dever, ".

o faC'o com s:\tlsraç�o. d..!

al.'adeeer fi to!abfll'a�ã'l
desse Orgão, dumnte toda
a minha gestão. rolabor:":.
çáo que sempl'e foi pres-

para o Serviço Militar em

S;ln(.a Calarlna e pnrn to

dos os elementos int�:"!:n;n
tes desta Guarnic;],o

2 - No ensêjo prf'va!('('o
me da oportunidade p:tl'a
renovar a V. S. os m('ll..,

prol.eslos de :uta ('sUm:1. c

distintll ('omic!el'fl(':'i.o, �uhs-

clcvendo-llle,

at('nelosamen�e

ALVAno VII:J"GA LIMA

Gl'n Hd:"!. njl

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

MAILLOTS
PELA METADE DO QUE VALfM
(;(Jmeçou sC':!,"\mdn-feira a ":;emanada" de maillots

na A Modelar. E como se esperava, dada a baixa de pl'e
(,.'Os, a venda SUPCI'OU a melhol' das expectativas.

O estoque dc malllots é composto das qualidades las

tex c tecidos de algodão. São. malllots para senhoras e pa
rn meninas e tôdas as idades.

Conforme jli. coment.amo', representa essa venda es

peCialíssima uma contigencla comerclal inherente ao

ramo de modas. Não ê demais repetir a velha exoress5.o:
'a nl�)(la é volúvel". Dai por(llle a impõe t\ma \,{'nClV!lc';':J
cont!l1u:t d:n \llC'\"{'udorias. M('smo a cllsta da sup.ressão
de:' lucros o.� nos�ív{IS prejuizos.

............. 44( ª

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
, PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO

r !ISAGEM SONORA
Orivoldo dos $antos

AJUDE A OFENSIVA CONTRA O CÂNCER

ROTEIRO

1 _ A rhilips lançou um microssulco com ° Lyra
de Xoootó. apresentando êxtro, do ano.

2 - Um novo L.P. -estó sendo preparado no Mo

cambo com o guitarrista bohiono J. Rocha.
O Trio Esoercncc. mirim, gravou no Odeon e

brevemente seu "comum" correró OS lojas do

, Bros!l.
4 - Rick Nelson leve lançado oelc C. B. D. um

compacte constante de "Helio Mary Leu" e

"Trovellin' Man".
.

5-- CONFLITOS NACIONÀIS é o titulo do 331/2
rpm. do cantor Mório Augusto, gravado no .

etiquêro do caramujo.
6 - Uma série de possodcs lançamentos Palydar

retorno à praça e à díscotecc do colecionador,
agora em 78 rpm, inquebróvel, através a C.B.
D .. Agostinho das Santas, Germano Mathios,
Cortes Auousto. Bando Polydar, Catarina Va
lente, Paul Anka e Freddy Quin contam na

su��em."nt� hó pouca apresentado, que na se

lecae mUSicai inclue êxitos coma "Meu Ben

;;�h��� ..

"Vl+rjne", "Dieno", "Mack The Kni-

7 - ? "Frêv-, Da Saudade", de Ccolbo, provável
exito da Carnaval pernambucano, está confia
ria 'ao cantor Joocuim Gcncclves, o mais re

ce.nl€' revcloçõo do Fábrico de Disco R.ozem-
blit Ltda. •

8 - MUSICA DA ALEMANHA MODERNA (Musik
Im I\ktuellen DCLltschland), do Telef'..u;ken i

P. di,>tribuido pelp'Continental, pode ser Je�:
���sl.!'ado no praça, em seu volume núme'ro

9 - A Mocambo rli;tribuiu. ao ccmércio fonog:ó
�Icn o L.',P .�UCE�SOS DE 1930, coletânea Ó

Inesq'JC�IVC�':i musico,:; brasileiros, .revividos

I O �0% o dlrc�oo do maestro Nelson Ferreiro.
-

� ., :f':r'ncla de Ferenc Fricsay, ó OrquestroFdarmonlCo de B?rlim revive Beethoven e
.

"I.tn "Sinfonia N° 3 _ Haróica _ oaus 5.5".
rY'

�ut.ro I(!nço�ento clóssico do Companhia BraSileiro dt> ,?/scos reune Claude Debussy ("O

��� Tre<i E..,boços Sinfônicos"; "Danças
R
o o Horn., Soqroda E Profana") e Albert

(>i7�'(�<:.el ('.Jp,�,co E_ Ariadne - o!)US 43 _ S€

D
a <)Ul1e l. Soo gravacões originais da

�ut<;ch� Gromm.'1phon G?sellcboft. O lllti,T.')
rr:ucro cltodo. apros<!nlo o Orquestro Lam
'('uxe �e rnrt'>, I'cgida por Y'gor Morke"i���

I J _���'.!IJ�oe�lafr.l!�êl]1 apresentados em Stereo
'

f)r� "c !"iria, ,marcho, e "Eu GJsto T�nt:>
cio

n , sambo, eIS o 78 rpm. de )oel de Almei

ro�o o prÓKlmf) CarnavQI. t:gide RGE.
-

-----�-------

D ii. L ,ll U a II .fA U B A
CI:nÍca Geral

rasnpor
(Continuação da S.a, pag.I

Centenas de ónibus dormitaram ao Icng .... da xvení

da Hereíllo Luz, até que o sr. Prefeito waldemar víetra.

nurun atitude das mais louváveis, requisitou alguns ver

nulos; a prtneípln, aumentando o número logo depois e

rcsmbereeeneo o trRrC'go �ol(\tivo aos MUCOS.
A nOva tabela em vlgor (o a sesumte:
DF:CRETO NO 147

O Prefeil.o Munlcípnl de mortcnõoous, no uso de

suru; atrtbutcões conferidas pela Lei federal nv .

2,553 de 13 oe abril dc 1936, e

CONSIDERANDO o que roi requerido pelas Emprê
�a.� monanóoons S.A. - Transportes Coletivos, Cu

nasvrctrns e Ribcl'Oncnse, que mnntém linhas oon

trntuats com a prní'clt.ui-n de Florianópolis;
CONSIDERANDO que em reunlâo realizada na dia

3 de íanctro- cIP 1!)62. a õonussõo Municipal Para

Assuntos Ex('(·utivo.�. por rnator!a de votos, delibe

rou rixar o aumento em 25% e 30%;
CONSIDERANDO o aumento nas despesas de cus

teio, conservacão e renovação do material rodante;

CONSIDERANDO o novo nnmeutc llalarial na base

de 10r;;
, D E C R E T A:

AJ't. 10 Ploam estabelecidas as seguintes tarifas:

EMPR!i:SA FLORIANÓPOLIS S/A
Circular A C B

Almirante Lamego
Av. Mauro Ramos

çcnto
Aqronôl]11ea
sncc dos Limões
r'omtenctértn
Morl'O do G�rnldo
Tl'indnd!' .:.,

CÓl'rego Gl'and�
Pantnnn!

I1nc'oJ'ob�
1�. Scrão
2n. Seção
CO�tcl!·n
ln. Se(êUo
21\. S{'cào

E�cola

Capoelnts

ln. Scção
211• Serão
3n. &('5..0

ACI'O]lorlo
lei! S('rào
2.'1. Srcào
3�. Sccão

Samb:\qul
ln. S<'l,!ilo
2�. S('('o.o
31l• Seção

EMPRMA RIBERONF.NSE S/A.
Pom Abrigo
coquelrQs
Pànlano do RuI

Armaéiio

ES���aJ;a �l n�j:8t� �eCSe�ho�3:-vi; u;' ,

ná Ias. Cura r.r_dl-al das lnfeceçôes agud -

nlc�s, do "'parÕihe. O"enito-urlnár!o em �b�r:
;l:�o��;:=�a! JJQ 'aparêlho DJgest.vo e do 81�te·.

!ior,á:lil: da� 10 J.!: 11,S,) hor�s e das 14,30 t.J 17,0(1
h:ra.�. - CO.lsull.orio: Rua Saldanha Marinho 2
I. �T'd:-�, (es.,. da Rua ':oào Pint.JJ _ Fone' 3246
n"'�ld,"nda: Rua La.:erdll Cout1nllo nO 13 (Chà

I ('��t·l.I �� F�::;Pt\r.ha) _ Fone; 324H.
'" -

N��!!!��!�l���<,�����c�-r;o deR;m�ç�
çào c, CIlltura, df'u inicio 1.10 »loxnll.o di� !3, do cor

np mnnhú dc- hoje. � es-
lente, as mscnçoes para, o

(,õlha elc v.'lg"ns tiOs ('nnd'j Conr:tl�so de Ingresso ii.

datas insCl"ito,� no 'eo"n{'ul'= cn:r�i!'n de Pl'ofessôr Pri

So de Remoção dt' Proles- *,,:..:.no, lnspetol' Escolar e

oores NOl'ma1ist��
Dlretol' de Grupo E.'1colal'.

tn�S c��Z.:iri�ô�es �Orlnal_i�- se�:eli�t��l:��l��:� ��:la�:=
da' com'mai:r o�úI�e�CO�; ('iment.os, poderão recorrer

p�nto� ,irão escolher suas
a Secretaria no periodo

vaga.� nos diversos c.stabe-
das 16 às 18 horas, di:'tri.'l.

leclmentos de ensino do
mente.

E�tadn no prriodo das 8
à.. L! {' da� 14 as III
horns. no dia dr 110jf' (' a

m�l!�hii..

A Comis..�iio f'IWrl,: regada
do eitado COJ1{:U\,,�O está
Cfmstituida dos :.:eAuintes
profes,�úrC'�:
PI'i':>idcllte

REZENDE

6 - Sábado (tarde)

Morro d:1s Pt-dra�

('".idr!!. do TIitll'irt\))
nlbrll'uo da mi:!

A!lto do Rlheir:ul..
T";lZi'lL(1a
RiO Tavares

EMP'R�SA AUTO VIAÇAO CANASVIEIRAS

]nglC'ses
C(lchoelra
Canasviciras

Vargem Pcqucnft
Ratones
Santo Antônio de I,!sbôl). .

21.00

Saco Grande Joiío Paulo .. ,2100
.

Art. 20 _ Em tôdas as linhas os estudantes gozarão de

um desconlo de 20�;' na. venda. de passes.
Art. 3° _ est.e decreto entrara em vigor·na data da

sua llUblirtlc5.0, revOjladas ns disposir.ôes· em contr3.t'io.

�) (Ir' jalw!t·r') dI' 1\')62
WALDEMAR VIEIR/\

Prcfclto Municipal

Prontuário de Portu�uês INlra
z(oncursos - DASP e "AllllJrquias

PROFESSOR LAURO S:.NTOS
Rua Prof. Valadores, 137 - Grajaú

• -Rio de Janeiro - GB.

Preço� CrS 200,00
Remessas pelo Reembolso· Pestal

MILTON
7 - Domingo
13 - Sábado (tarde)
14 - Domingo
20 -- Sábado (tarde)
21 - Domingo
27 - Sábado (tarde)
28 _ Domingo

Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmt'l.da Sl.o. Antimio
Fal"lJ.1ácla. Soo. Antônio
Farmácia Catal'incm;e
Filrmáda Catarincnse
Farmácia Notul"pa
Farmácia NolU1'l1a

Rua Joãe Pinto
Rua João Pinto
Rua 'Felipe SChmldt

R,ua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

Mcml)l"o� - FRANCISCO
BRASINHA DIAS E ABE

LARDO SOUZA

Secretária NIJ,ZA LI-

VRAMENTO MORITZ.

An;:onio, Noturna, Vitória e
..,.,.... "" I

O plantão not.urno ser:'t cfe t\llldo p('):\s fill'l11úrin." sto.

Central.

serú efetuada �Jas farmá-
A Scrrr't:lt'ia !l(' Educação �'--------

e Cullul'll. devfl'á t:nr'ermr O plantão dlúrno eompren dido entre 12 e ]2,30 horas

rias Vitória e Central.

7 _ Domingo
14 _ Domingo
21 _. I>om1J1go
28 _ DQmJngo

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farln:'tcia Catarinen�e

Faqnácla do Canto
Farmácia Tndlnn:1

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

nua Pedro Demoro

Rua 24 de Malo

o plantão noturno f\f'r& efp tl1:lrlo Jlpl:l� r:1l'Tll�r'Il'l:'t do Canto, Indiana e Catar1-

A presente tabela não pode rá �('l' nltrmdn llf'm prévia :l.tltQrlza.�5.o dêst�
lllrn.f,o.

D.S.P" em FlorIanópolis, em {lI' 7.(')l1h,,0 de .J!161

DI'. tlllz Osvaldo d'Ac:lmpnr:1,
Inspe-tor-de-farmácln.

CRS 8.00

8,00
8,00
8,00
8.00

8,00
800

8.00

9,00
10.00

10,00

10.00

11;00

10,00
1Q,50
10,00
10,00

Deparla.

'W. ..

\1\1 PREVIDENCIA
SOCIAL :11\

t.::L a.� l&Vtt.r

As lnstituiçõcs de previdência social poderão pro
ceder nos folho" de pagamento dos oposentodos em

geral e penstcnisrcs. descontos de menscltdcdes em

fcvar das cssoctocões de dosse devidamente reco

nhectdcs: descontos poro garanti0 do próprio mo

radia; descontas correspondentes o aquisição de çê
neros em cooperativos de consumo tnstttuldos pela
closses vinculados o respectivo instituição; descontos

de prestcçõo do empréstimos simples ou imobniário

concedidos pela própria instituição ou por Caixa

Econômico; e prêmios de seguros de vida em grupos

correspondentes a apólices contratadas entre com

pcnhics de s'3guros e os emprêscs ..
O retardamento injustificado na processamento

dos pedidos de benefício e dos recursos respectivos,
no pagnmentas dos quotas c&respondentes ou no

prestação de serviças constituirá folha grave, sujei
rondo as servidores -esoonsscvets ÔS penalidades
cab/veis (ortiga 10 do Decreto-lei n. 6.707, de 18
de junho de 1944)
(Ver artigo 216 do R. G. P. S.)

Poro fins de curatela, nas casos C? interdição do

seg�lrod.., ou dependente, o autoridade judiciaria po

de-C! louvor-se no lauda médico das instituições de
o-evtdêncto social. (artige 193 do R. G. P. S. 1
.1962 2 os IAPP. O anos que se inicio vem prenhe
(I,� o-o--ossos aos contribuintes dos diveroso Institutos
cJ .. �rf" 'd"nC'Q 5o<:ia1. Há poucos dias, lemos Que o

M;ri"tr� do Trabalho, através de seu gabinete, expe
d\j �eC" '''''''ndação o todos os IAPP no sentido de pc
n"'" à nnrh tC'do� os apartamentos pertencentes aos

ltlstitut�� d? Previdência poro cs seus

-

sequrodos
i""'C:):'Inl'� '"'ssim,c !J'lano de habitaçõo nacional DOr�
t·.I, ('';- � .... Droblema do coso próprio o todos oS in
teressados.

11,00
1300

14.,00

o I. A P. 1.. tendo em visto C'S n�cessidades de seus

css0cia:'10s, contribuintes 'no Estado do R.io Grande
co Sul, vai conceder assistência médico ("Imolo o to

cos os �eus osse')uradas. Em recentes declarações à

imnren"O, o Sr. Waldemar Luiz Alv�s, nóvo presiden
te Goot'ela autarquia, disse que o principal meto oe
suo geftão seró a de dedicar todos os seus esfôrços
no sentido d3 fazer cumprir integralmenfé os dispo
sitivoS r.la Lei Oraânica do Providênncio Social, des
tn(':rndr especialmente. o porte oue se refere à pres
torõo d" ossistt:ncia médico-hosoitalar, tonto aos se

Çl·,'redcs coma o'Js S2US dependêntes (esoaso, filhos
EtC). l)pc!orou, ainda, que nos próy.imos dias do cor

��nte; m€s de janeiro seró autorizado o imediato rea

justamento dos beneficios em manutenção. toendo
em \,i�t., os novas níveis de salório mínima. No por
t(' rete 'ênte o construção da cosa próorio, informou
CI)C D l.C'nselho Administrativo do autnrnuio cÇlnsig- •

"'''''lI n() oreamento poro o Bxercício de \962, a quen
t', ,ie {) biliões, 160 milhões de cruzeiros oc.m to·
c" fy:-ís. Desse 10101, Se destir"::'� a '"ol;ciorrúmtn
r I· 1:'1)-')(1 "[3" 730 l'I1ilh61'·<; (' 450 milhões pora)o
pkno '·D. •

. (' I A ti 13" por suo v�z, forq construir no Rio Gran
e! "':J �'.II um conjunto rcsidenci("ll de 250 unidades
...... � .tido7<:r os neces:.idodes do habilitaçõo dos

� "'-é :..,s de menor cOl"lncidacle eC!"lnômica. No to
c,.,rtc

.

., cssistência médico, proporcionará aos seus
, -c: r �""'i - s-eaurc>d"s e de""'endê"tes _ um me

Ih...,�· çt�!ldimento, princiDalmente aos segurados re
. ,

�"-,..,,, interior dos Estados.
() I '\ r F.E.S.P., sialo aue encerro o nome do lnsti
h"n d,.. Aocsentodoria e P�nsües dos Ferroviárias e

r,..,nr'!ç'.-,dns. etn Serviços Públicos, está ultimando
("IS rreMratlvos P$lra. instalação, nesta Copitol, de

Ur1f', !rnderno Delegacia Regionel, para melhor 0-
t <''1r1: m�n�o de seus milhares de se)lumdos. Paro a

D�-e�:dencla dessa autarquia foi guindado o gen. Aj'Jlsro de Androq-e Moura, que no referido autarquia

�����f��i��. período que findou em T961, o cqrga de

12,50
15.00

21,00

21.00

26.00

31,00

11,00
10,00
6500

5900

5500

65,00'
53,00
4800

3900

26,00

7800

65,00
5:'.O{"l

52,00
4600

No I.AP.C., agora sob a presidência do Sr. Pery Ro

drioues, teremos, segundo delil::?rocão do C. A, no

corrente ano o abertura da Carteiro lmobiliário e

Emprestimo Simples aos segurados. É pensamento do

nôvo pres;dent� do outarauia, a discentralização d_9s
serviços de benefícios e fiscalizaçõo, oS quais serao

feitos diretamente pelos Agências, poro facilitar a

c:onces5õo dos nedidos de auxilio-doença, aposentado
ria por invalidez, aposentadoria por velhice etc. a

tualmente resolvidos no DR. com notado morosida

de. O �E'aiustamento dos "benefícios em vioor", se

rá feito nr. decorrer deste mês, devendo o mês de fe

ve�eiro 5N pogo no ba� do nôvo salório tT,ínimo es

t ....h('ler.ida pelo Decreto 51,336, de 13 de outubro de

1961
I.A.p.T.E.C. O nêvo presidente do autarquia é a sr.

�:���;��io ��;�;ad;a���;�ç:oto��:�r:S;����i�na�o�
Trabalhadores em Transportes Rodoviórios. Antes de

Clssllm:r 00 importante cargo d? presidente, foi

Conselheiro do C. A.

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

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Direfora - Prola• Maria Madalena de

Moura Ferro
OIIlITORA _ MARIA M"DALENA DE MOURA

FEIlIlO

CURSO correspondente aos Grupos Escolares e a

.. �;tC' -Iunos poro as seguil".!..es classes:
"-é-primório, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelimi

r,cres

F reparo alunos poro o exame de admissão 00

"lnÓ5.'O mont.endo durante o ano uma classe especial
pura êsse fim.

j\ matrícula och'a-se obe�t.a à rua Saldanha Ma·

rinho, 34, todos os dias ut�is.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REBOCADOR TRITAO -·EJevado srau de Adestramento�
Demonstração de Combate a Incêdio - Presentes o Almirante Comandan te do 5.° OH. e Altas Autoridades Na,ais

"Postos de emergência: _ guarnecer os grupos de ba.ter um incêndio, provocado por combustivel attamen- Ta ser extinto.

socorro externo" _ palavras que em poucos segundos te Inflamável. Ontem, com a presença do Exmo. Sr. Almirante Ju

puseram em movimento, no caes da Florestal, um COD- Em questão de minutos foi debelado o fogo que, randlr da Costa Muller campos e dos Comandantes Er

Juntb de homens e aparelhos com o objetivo de com-" comba.tido com equipamentos comuns, levaria horas pa- neste de Mourão Sâ, Capitão dos Portos de Santa Cata-

.

I
A referida demonstração BEIROS ça,;, do Corpo de Bombeiros

prêso aut�r de Ibêrbero D. ESTAD�O I ��:E��:f;��f�:n��;Jf ;;:,:t;�:�:i::.,�r.:i:; d'AF'O::���i:�RAÇAO
v

"fi ,� o MAIS An!IGO DIAII8 DE SA!flA CATARIIIA ! Comandante do Rebocador. 80 de Formação de Oficiais Ifliciada a demonstração

'II

I'"
.f3 ..J da Policia Militar, além foi feita uma ceecnçêc SU�

,'1 I' '�a t r o c' i .'n i'01,
FLORIANóPOLIS (Quad,-f'{'.), lO.�'.. ���:�0._�'_'9_6��:�S DO C'O E nO�I':. d, vá,'os s.,g,,\�S '. pca- (Continua na 2.' pag.j

· ,.

.,rresi�eDteJo C. E. Co: é'Fiscalizar sem �oliüzar
, íntegra do discurso pro- Não rômos os primeiros, Iheiros, não pouparão es-

</
ferido pelo sr. Henrique de e, por certo não seremos os for�s para das Leis Fls

t
Arruda Ramos, nas' sele- últimos a estabelecer um cals hoje 'mais complexas

• t
nidades de instalação do Conselho com a função de- q.ue ontem e menos que
Conselho Estadual de Con- terminada de, estudando amanhã extralrem a es-

tribuintes: as sempre Intrincadas Leis sêncía de justiça.
"Senhores: FIscais, de onde se orlgi- JUSTIÇA formada den-,
Mais natural e talvez nam os tributos aplicados tro do Direito Fiscal;

mais adequado, mas reco- em nosso Estado, oferecer JUSTIÇA estribada no

nhecidamente mais com- àqueles que contribuem pa- conceito universal da ra-

plexo seria falar, nêste ra a nossa evolução admi- zão;
(momento em que firma- ntstreuve. uma equidade JUSTIÇA, que se define
mos a realidade dêste con- há tanto tempo reclamada, como "equilíbrio entre a

selho, da teoria e prática há 'muito desejada, hoje moral e o Direito".
tributárias, analisando con confirmada e prestigiada. Falo _ APLAUDIDA pe
certes estruturais dêsse ra- hoOj', q'Uto, ,,'po,n.,:t,intutativaO ,odn� I

los Fiscais, porque êles, au
Imo do Direito; falar sôbre ..... tores dos processos, além
o Direito Tributárlô como creueacão do Conselho Es- de esclarecidos em saber se
Direito Público; do Direito tadual, é' desejado por praticaram ou não atos de
Tributário como obriga- contribuintes, e aplaudido justiça,. serão orientados'
cional; do Direito Trlbu- pelos agentes fiscais, é con

tário como mreítc Comum, ürmado. e prestígtado pelo
ou ainda, sôbre a autoj-c-, Oovêrno.
mia do' Direito Tributário, Digo DESEJADO pelos
ou, também, relacionar o contribuintes cumpridores
Direito Tributário com ou- dos seus deveres, porque
tros ramos do Direito PÚ- êtes vêm na apreciação
bUco ou do Direito Privado. das suas razões, a partlci-
Prefiro ater-me à reall- pação de seus represen

dade de hoje, que é a íns- tentes legítimos, que, ao

talação do nosso colegiado, lado dos demais Conse
que terá a função especí- '�

. .:... .... , ......

fica de resolver os litígios __
-==-:.....;=:....:::== -_.:;===-

suscitados entre a Fazenda'

Estadual e os Contribuin

tes, originários' da aplica- ,

ção das Leis e dos Regula
mentos.
Nas relações entre o po

der públIco e os que. devem

provê-lo de recursos, sur

gem os órgãos fiscaliza

dores, com sua ação orien-
.

'adore 'e vigilante, para

que todos se façam iguais
perante a Lei.
Essa igualdade e de Inte

rêsse geral do Estado e

dos COntribuintes, porque o

concurso de todos gera o

aumento de recursos neces

sários e evita majorações
de impostos e taxas.

Mas não será récn es

cabeíecê-ta sem um órgão
próprio, especínco, desti

nado a unificar a interpre
tação das Leis, que a com

plexidade da incidência

ESTADO f'�1 QUE FICOU O "WOL!í.,"

curo, o japonês Jo-ge Mo-Toda a policia do Estado

de São Paulo procuravá naka.

E como o japonês nãodesvendar' o barbara latrc

cínto, praticado em Presi

dente Prudente, contra um

motorista de praça, o ju
panes Sumia Mizusaqui de

45 anos de idade.

apresentasse provas que' 'ii
qualificassem. como pro

prtetàrto do veiculo foi la

vrado contra o mesmo au

to de prisão em flagrante
por crime de furto,

O Juiz da za. Vara pres

tígrou o Delegado, confir

mando a prisão e o fla

grante. Não sabia o Dele

gado Gaygnet que estava

prendendo o autor de um

dos mais bárbaros tatro-

Em Florianópolis um

DKW-VEMAG, côr de vi

nho com um dos lados

amassado, chamou a aten

ção .do Dr. Hélio Gaignet,
ativo Delegado de Furtos.

Acompanhado de sua

equipe especializada o Dr.

xénc Gaynet deu voz de

prisão ao ocupante do vel-
ermos praticados
tenor do pais.

o sr. dr. Acácia Garibaldl S. Thiago. na sua aver

bada entrevista à GAZETA, começa h'umilde como um

pé de couve e termina bramindo como um furacão ame

rícano. De Inicio, envolto de modéstia, diz que as coisas

que disser não r'ltletem, nem mesmo de longe, o pensa

mento do ,PTB.
Ao final, passando de cerra-fila a marecbaltssrmo.

estruge que o PTB

"Não reCItará um passo sequer. Se quiserem
que venham concl1�ir a usur]lação e ÇI esbulho,
lIl(!.S aSSU11lCt1n, por igual ,a responsabilidade pe

rante o povo, pontue Os trabalhistas não darão

oportunidade a que se arrepie de um protocolo
firmado por gente de bem, muito embora ja te

nham os pessedislJas arrepiado de um, num pns

seco não muito Temoto e em virtude do que so

freram o fel da derrota."
Se levarmos em conta os pios e pipios do inicio da

entrevista, o rugido final do sr S. Thiago só pode ser

levado à conta de blefe. Se não isso, êsse passo de oito

para oitenta só tem explicação mim insulto de rem

plissage, que teria acometido o entrevistada no percur

so das declarações, e em virtude do Qual estufou pro�

gressivamente de furriel a fuherer.
Beja como fôr, as suas afirmaçôes fi_nais contem um!!

Inverdade e testa.m má fe, porque entre Os que conhecem

a verdade inteira do episódio aludido, há uma pessoa de

todo insuspeita ao sr. S. Thiago e que, de forma algu-

ma� bO:re:�� ;:i1,0él�:��n�a: ;:�udee e::!e;:!::n�o� sr.

S. ThIago mesmo.

}':}e sabe, em função do papel que teve nos fatos, que

Quem arrepiou de um pro�ocolo, num pass.adó não mui

to ,remoto - 1958 - não foram os pessedlstas.
Quando o tal protocolo foi firmado, . os pessedistas

apresentaram autorização da dlreç�o nacional do par

tido para o acôrdo que ele consubstanciava. Os dirigen
tes trabalhistas, no curso das gestões, 'decla,raram que

tambttm possulam essa a)ltorização do seu õrgãº cen

tral - o que não era exato. Subntetido o documento à

direção nacional do PTB,
.

foi nele incluida cláusula que

o PSD recusara aceitar, de forma terminativa, porque

representava uma exigência que honestamente não po

dia garantir, de yez que seu cumprimento dependia do

eleitorado e não da vontade dos dirigentes pessedistas.

A inclusão dessa cláusula _ feita sub-repticlamen
te. segundo versão conhecida do sr. S. Thiago - signi

ficava, nada mais, nada menos, que a suprema direção

do PTB negara homOlogação ao acôrdo fiI1mado pela re

gional catarinense. E significava isso justamente porque

a inclusão da referida cláusula vinha alterar. substan

cial e unllateralmél;l.te, o acórdo, acrescendo-lhe exlgên
'i<l 'l.ue o PSD recusara formalmente.

Essa exigencla, se mantida aqui, no curso das ges�

tões, teria por consequência. apen.is isto: não haver

acór1��s:;00 ���rd:r����;�: com. '() conhecimento de

can, que tem o sr. S. Thiago, é. estranho, muit.D-;_estrª�
-h" lT''':�1''''' r"""""""'" r'lN' ar! fato. ll"nbrndo com opnr

c�"e pm!.opoio haver sido firnlado por

(Cotdnua na 7.'" pago )
nos quais encontrarão ba-_. ---

ses sôlidas, no rttneráric
de agentes, tantas vezes
tmal compreendidos.
Digo - CONFIRM'ADA

(Continua na 2.a pag.)

no In-

na reparação de ações in

justas e terão também um

ponta de partida para o

dia de amanhã, nos acór
dãos do Bgrégío Conselho,

o CltJM�NOSO

Jon!e Monaka, autor do
pavoroso Iatroclnlo, ocor

rido em Presidente Pru

dente, cidade localizada ao

noroeste de São Paulo, alu
gou no fim do mês passado
um carro de propriedade
do seu patricia Sumia Mu

zusaqui. Pretendia ir a

uma fazenda, situada .

nas

divizas do munldpio e nas

proximidades do rio Pa-

""".,...( OE ,e
fLORIANOPOLl5: EM '

DIA� ÚTEI� AS
.

·,9horas!
rené.

Ha 17 Km de Presidente
Prudente, Monaka mandou ,�:so :�e�:!7t::.jam com�e-
��:r� :l�����t�c��:'s��� Dai a necessidade de

duas balas na nuca, as- :::u�o��ns�ibf�:�:;e�c��
=:.�:�u� :e�b;��rí�io��:� sistema de paridade na

tando elevada quantia exts- apreciação d'ãs coj-trovér

tente nos bolsos da vití-
stes surgidas, e, nada mais

ma.
justo, nada mais indicado

A beira da estrada, na !u:o�u��� �;:���m;nt��
:�a�:ve�a :a��e�:�o�i:: ambas as partes, através do

ma, fugindo em seguida. colegiado que hoje se ins-

j)a"ra o sul do pais. _ta_'_a_. ,

Desservir, ou nao servir, implic�
subUmação do egoísmo. E o egoísta é o

plór dos primaJ;'ios. Reduz o universo ás

proporções dos proprios interêsses. De

pequeninas e inconfessáveis ambições.
Fumando, tranquilo, e real1z�do, em um Egoísmo é rabo-de-arraia na felicidade.
banco da praça do Alto, dehcl�do com a Não a'diantam ao egoísta dinheiro, posl
aragem gostosa,.�I":da dos lados do Deoo.- çõcs, ou mando. Passa pela vida sem vl�
de-Deus, bem proxlmo dall, eu concluI, �rar, calculista e frio, acorrentado á cela

de�tro da. noite, haver sld_O um homem sombria das negativas. Escreveu Bacon
feliz em 1961. Feliz, por na� haver dese- que êle é capaz de atear fogo á �asa do
jado. Imensamente feliz, por. �ão .ter ln· vizinho, sómente para frigir um ovo ... O
vejado. Legítimas, tôdas as vltôrias. Me- código do Egoismo e o mais breve de to
recldas, rodas as �onqujstas. �unca me dos os códigos de que existe noticia. Re
arranhou a lJledtocri?ade Circundante. sume-se a um enunciado apenas: _ tudo
Cheguei a transitar de sandallas desen- para mim; nada para os outros. Eis a sín
Ialmeadas peios vastos mangues da in- tese da tortura humana.
compreensão humana. Nada me afetou.

Tenho a confortadora impressão de ha-

Tac�CruzeirDdD Sul

Na' fuga, . abalroou um

pesada F600, amassando In�
telramente um lado do au

romqvel que havia fur:tado.
A poUéia de São Paulo

. , - ,

entou em busca

o, esquadrinhan
as cidades e re·

IResenha .

, TIatEZÓPOLIS, 29 DE DEZEMBRO. -

I

e São Paulo, acompa

�ados de um Represen

�nte da Sociedade dos Mo

'toristas Profisslopals, o Dr.

Hélio Oaygnet, já manti

nha preso, desde dois dias

o autor do bárbaro latro�
cinio.
Monaka matou para rou

bar. As penas do seu crime
vão de 15 a 30 anos. O la
trocínio é o delito mais

grave do Código Penal.
Jorge Monaka deverá. ser

julgado pelo próprio Juiz

de Direito e não pelo Tri
bunal do Jurl.
O Delegado de Roubos e

Furros entregou Monaka
aos Investigadores de São
Paulo que o levaram alge
mado para Presidente Pru

dente.

Como é repousante o vocabulário da
ver varado o ano revesLido de cautchú. solidariedade! Como faz bem proferir,

ou ouvir, palavra de' esperança! Imensa
Se n� tive fôrça, poder, ou graça, grandeza se contem, nesses protoc�lares

para distnbuir migalhas de felicidade ao telegramas de Natal e de Ano-Novo,
redor de !mim, articulei sempre, diante de quando a gente sente fluírem das ver

problemas alheios, pelo menos uma pala- ten�es emotivas de nós proprlos votos
vra de bondade. �rocurel ser":.lr. Parece aparentemente frios, dirigidos áqueles a

I( que foi Padre Vieira, no Sermao aos Pel- quem se queJ- bem. Uma pequena lem-

�::��::�a!i;���: � ����:sViV�� �u�: �l::��a��e::���: �;�oll������:;u�it�� I
que servem. E_nte�do, tOdavía, que servir nes natallnas, leva ao seu destino um Ié a fôrma mais bela e mais nobre de \li- pouca de nós. Dizem aquilo que nós' não
;ver. No dar de si, cabe, tôda inteh'a, uma dizemos. Falam por si, Deve ser multo i
doutrina filosófica, Eu diria, contral'lando tarde. Até já está frio na praça. Estou I
a um dos malares oradores sacros do sé-

sem.
relógio. 1961, ob.t;iga.do

a você. E 1962,

Icuia dey;sse ::-- só vivem os que sabem prestes a chegar, conceda-me li graça de
eH poder lambcm repetIr tudo isso a '10-

cé

rlna, Carlos Alberto de Carvalho Armando, Chefe
Estado Maior do 5° Distrito Naval, o Rebocador Trit
moderna unldllde de socorro da Marinha, realizou u

demonstração prática de combate a Incêndlo.

lrans�orte coletivo: em vigor
as novas tarifas"

Felizmente a grave crise dos transportes coletiv

jeve seu ponto final, com o aceite, por parte das empr

sas que exploram aquele serviço, do aumento de 25 e 30

concedido ceio sr. Prefeito '\\raldemar Vieira, acatan

decisão da- Comis�ão Municipal Para Assuntos Execut

vos. .

Ate a tarde de domingo as emprêsas mantinham

írredutíveís e pleiteavam aumento da ordem de 60%.

sr. Prefeito, prestigiando a decisão da C.M.P.A.E. ma

teve os 25 e 30%.
•

Os motoristas das empresas, através de Sindica
dos Motoristas Autonomos, inesperadamente, a zero

ra de sábado, deflagraram greve, paralizando tôda

capital.

Na sede do P.S.D., há pouco mais de um ano,
Senador Francisco Gallotti, num bate-papo, deíx
'muita gente intrigada ao declarar mais ou menos

seguinte:
•

- Dentro 0:0 P5D"-s� .-u...

de reclamar de mim. E não conto porque. O Jit, 6

quiser, que conte.

Não contei nunca. Não havia razão alguma
ra reclamar.

Posso agora narra-re, porque o episódio se

para estreitar ainda mais a amizade que me

ao saudoso coestaduano.
Na organização da chapa federal que disputaria
pleito de 1954, os diretôrios municipais do PSD, a

Ihendo sugestão do Órgão regional, deixaram de
dicar candidatos à suplência da senatoria _ para
Qual o nome do dr. Neréu rnerecêra indicação un

nnne.
Um diretório, todavia, fez a indicação do m

,
nome - lembrança honrosa que devo aos valor
correligionários de Itajaí.

Organizados, pela Secretaria do partido, os m

pas das Indicações, o dr. Nerêu reclamou-os, às ve

peras da convenção.
Fui levá-los, à casa de seu filho, onde se h

pedava.
Creiam ou não, eu desconhecia que entre

mapas havia um, de suplente ce-senacce, com a

nas O meu nome. ....

E o dr. Nerêu, quando o leu, ficou a tamboril
os dedos sõnre a unêsa, óculos alçados para ates
olhar fixo no teto - numa atitude multo sua,
meditação.

Saulo seria seu companheiro de chapa, para
Senado. E Joaquim pleitearia a reeleição para a

mara.

O dr. Nerêu, depois de alguns instantes,
mentou:

- E Ramos pra xuxú!
Só então fui examinar ao que se referia.

,
E, de imediato, decl,inei da indicação singula

que muito me honrav!L, mas não consultava Im
interesses, fixados na conquista de estabilidade

cargo de advogado do Banco do Brasil.
Sugerí ao lir. Nerêu que excluisse o mapa, de

xando de apr�sentá-lo à convenção.
Mas êie discordo!!, embora conco�dasse com m

nhas ponderações.
Galiottl, por intermedio do dr, Nerêu, soube

minha decisão. E corretamente veio procut'ar-m
para dizer-me que aspIrava a suplência, mas o, in
cada era eu. Considerava a indicação muito justa
achava loucura não aceitá-Ia:

- A elelçãtf do chefe e certissima. E com a p
Jeção do seu nome não ficará no Senado! Bera Mi
n1st.ro! Senador vai ser seu suplentel

Na convenção, declinei da Indicação, sendo e

colhido Oallotti.

Quando o dr. Nerêu foi para o MInistério
Justiça, veio-me o cartão, envolto numas "enc
mendas":

"Assumi nossa cadeira. Não te dizia?
Seguem consô!os escocêses. Não me cham
de "ladria". A culpa é tua!"

Em resposta, por troca, reclamei:
"Espero il'8messa ajuda de custo e subsi

dias tntegra�. Se faltar, ChIco tostão, cha ..

mo mesmo".
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