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(Sinte88 do Bole
A. SEIXAS NETTO,

dia 20
FRENTE FRIA: Em
CA �DIA: 1031.2 mb;
32.80 C; UMIDADE RELATIV
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _

nvo / Grupos de precipitação (chuvas) até la mms.

nas formações de ca. Tempo em geral estável.

Brasil Firmará Posição

o GIGANTE SATURNO - o primeiro estágio do

foguete So't."rno torno �rdodeiros anões os operá
rios do Centro Marcrall de Võo Especial de Hunts-

YiJle; Alabamo, onde foi construido o gigantesco

foguete.

noite, através da televisão,
o embaixador Vasco Lei
tão da" Cunha concedeu no-
íe upla entrevista coletiva,
para falar sôbre sua pró
xima missão na união êo

vtéuce, onde devera Insta
lar a embaixada brasuet

�ra. Antes de responder as

tperguntas, o embjitxador
ITelatou as prOVidências que

�estãO
sendo tomadas para

estabelecimento de DOSSa

epr-esentação em Moscou.
Disse que, de Inicio, a

.=incipal atividade da mls
ao conetsurã em travar

f:elações
pessoais com o

govêrno da URSS e seus

uncionárlos. Sôbre as van

agens da missão, afirmou
o sr. Lenão da Cunha que,

,de imediato, surgirá um
clima de compreensão e

conhecimento entre os dois
paises. Depois, surgirão as

Vantagens de ordem co
mercial e de ordem politi
ca e cultural.� ,

-----�-

'Prêso ex-ministro
de Jânio
19, (v. A.) _ o almiran

te Silvio Heck, ex-ministro
dai Marinha de Jânio Qua
dros, em consequência de
uma entrevista Que conce
deu à revista "O Cruzei
ro", foi prêso por dez dias.
A prisão é a partir de on

tem, tendo o veterano mi
litar sido reQolhldo ao
quartel central dos Fuzi
leiros Navais. É esta a se
gUnda vez Que o almirante
SílVio Heck é I?unldo pelo
a .Ual Governo.

Reíérma Bancária
será aJivada
tr:��I!�r'(�' �:eto� !:
Associação Comercial o re

lato do encontro havido

entre o Presidente da Re

publica e os representantes
das classes produtoras, o

sr. Ruy Gomes de .Almelda
revelou haver o presidente
da República prometido
ativar a reforma bancária,
conferindo-lhe prioridade.
A!lrmou Que desse modo,
atendia o chefe do Execu

tivo suas ponderações no

sentido de que tal reforma

armará os poderes publi
cas dos meios estritamén
te indispensáveis à execu

ção das demais reformas

de base, mormente quanto
aos financiamentos recla

mados pelas atividades

produtoras.

no Caso de Cuba

Harmonia: Plano
Brasileiro Construtivo

construtivo. Oxalá que, em

tôrno dêle, possamos obter

um assentimento, ou, quan
do menos, uma base que

reforce. vigorosamente o

sistema interamericano.

"Essa deve ser nossa

preocupação Imediata e

, futura."

reunir no rtemereu.. para
concluir o exame do pro
blema cubano.

RIO, 19 {V. A.l - O

I �:�P�:!�c�a c:�o�:�'� �:�=
sldente João Goulart, o

primeiro ministro 'rencre

do Neves e o chanceler
San Thiago Dantas, viva
mente preocupados com as

manifestações da opinião
públiCa em torno 'da posi
ção do Brasil em relação
ao .regime comunista de

Cuba, tiveram vários en

tendimentos no Palácio das

Laranjeiras no sentido de
firmar a posição do nosso

país em Punta dei Este.

Ficou estabelecido, diz

aquele vespertino carioca,
Que o ministro San Thia
go Dantas pronunciara
um discurso na abertura
da Conferencia em que,
embora o Brasil reitere' seu
ponto de vista contrario à

intervenção em qualquer
pais da América, condena
rá veementemente o regi
me comunista' de Flde!

Castro, absolutamente con

trário à indole e â. forma

ção do nosso povo. Ficou

decidido lambem que o

primeiro ministro �á
uma· nota oficiai extcr

ngndo esse mesmo ponto
de vista.

Abordam, também, pro
blemas ligados às relações
econômicas e politicas en

tre os dois paises. O chan-

ceie r mexicano chegou ao

Rio ontem e ofereceu 'um

auxiliares voltaram a

Às dez horas de ontem,
.

jantar ao ministro San

os dois ministros e seus Thiago Dantas na embaí-

cante.

seus quadros.

RIO, 19 (V.A.) - Pelo

navIo argentino 'Rio de la

Pia ta', regressou ao Ri" o

prof. Guerreiro Ramos, um

dos delegados do Brasil à

16." assembléia. geral da.s

Nações Unidas.

,

Disse êle à imprensa que
nosso pais alisuml� pOliil)ao

xada de seu pais.

Relações Exteriores, não'
lhe cabe emitir opiniões
sôbre a ação do chanceler.
Disse, ainda, que lhe pa-

Terminando "(I encontro, o

ministro brasileiro disse

que houve perfeita harmo
nia no exame das diversas

proposições que serão apre
sentadas.
Os dois chanceleres tive

ram um prlmelro encontro
reservado, de quarenta

Kç!!!��Lpe��!Dais de um Bilião para a América Latina em 1963
Kennedy comunicou, hoje, ao Congresso, que os

te John que nossa ajuda seja mais çao em desenvolvimento, tributarias e agrárias". Pe- Unidos contmuarao au- entrou em detalhes sen.ao
Unidos dotarão mais de um bilhão d dól

Estados etlcaz. Disse aInda que as com Os setores mais ne- diu ao Congresso também mentando, especialmente para dizer que "os proje

programa da "Aliança para o PIOg e" o ar.es para o nações latino-americanas cessltadcs de ajuda exter- autorização de fundes pa- nos setores rurais e centros tos para 1963 esâpuram
dar a América Latina, durante o e�:��cioaf��cde�r:j�; "concordaram em realizar na. ra a Aliança como "Inesti- provinciais da América que as novas sucursais en

l!:163, que começa a 1.0 de Julho vindouro. "A média de
intenso progr�ma . de re- Importância malar atn- mãvet ajuda aos projetos Latina e Africa". trarão a funcionar na

auxílios à América Latina dependera, inicialmente do !�:::ase ::�:;!�as o ep:�� da se dará aos esforços de elaborados'!. A mensagem A agência tem sido rre- Africa e que 10 sucursais, 9

progresso feito na ajuda prôpria e no plane' to d
tais paises na exploração do presidente menciona, quentemente atacada no salões de leitura, 10 cen-

��o:g��::�:
- .dlz a mensagem sôbre � orça::�,o a: gr:�S:���d:é��!a·o pro- ��:a�:� P;:P:��I�:ur�s; �����a�:n�g::la"asd:t��= �Oa�ge�e::�a::�te f��;lo;oa� �r:�t:s o:et;�� :�s:a���oe:t�:

grama de reformas e de- auto-ajuda com reformas formações dos Estados continentes. Kennedy não Amêrtca latina.
Anunciou que o governo Inicial de 600 milhões d� senvolvimento, os E�tados

procura autorização de dólares, recomendada para"\ Unl�os prometeram seu ----- -------------�

uma verba de 3 bilhões de 1963". O presidente decla- apoio. Para tal fim, pro
dôlares "para empréstimos tau que na ajuda geral aos p�nho uma verba de 3 bi- P f

·

tde desenvolvlmento e do- países de menos oeeenvoi-
lloes de dólares, concedida er el' anativos em apolo da Alian- vlmento, "dá-se énfase às
a longo prazo, destinada à

ca. dentro dos próximos 4 medidas de auto-ajuda e
"Aliança para o Progres

anos, com uma
.

dotação reformas n�cessárias" para
so", dentro dos próximos
4 anos. Além disto, suus-

•• - .. -"' • tancials acréscimos são es-

perados do Banco de Im

portação e Exportação e

dos fundos norte-america
nos adtnlnlstrados. pelo
Banco Interamerlcano de
Desenvolvimento. Isto. jun
tamente com o continuo
afluxo de produtos agríco
las, de acxrdo com o pro
grama de Alimentos para a

Paz, significará ajuda pa
ra a Aliança, em 1963, que
substancialmente fornece
rá 1 bilhãó de dôtnres''. A

parte principal do auxílio
é proposta para a América
Latina. O' presidente cal
culou que os gastos em

ajuda financeira e econô
mica a tôdas a.!j nações em

desenvolvimento do mun

do, se elevarão a 2 bilhões
e melo em EJG3. 'Ao díscu
Cr a aj�d", l,\'Ci'a!. deelõ... e.......

pécte às nações do mundo:
o presidente ressaltou que
"maior reconhecimento se

dará aos planos e progra
mas a longo prazo que se

identl!lcarâ, em cada na-

João Goulart deverá falar sôbre a

�,'����,��'�:�:::�T;;; ::;aM;::;::� �':;aE':::a::�,"���� Reforma Agrária em Araraguara
11;6.. 'l cte/.tt[fU_çYl0 �f>.tt''' p(1f)) ii .n,: IIW�) d(! C01uultG.,. 1f'1w.

RIQ 19 {V A) - O til' a glande concenrreçêc São João dei Rei paru

�a1�Õi;iag�"�::�;.licl�� i: J;:tl�':���� fr��a���nc�:�: ,���ld��:' Gaa Ar�::��: �:r 1��etC;IS�:�C;I� re�o:; :�tlC���;i)l':�a;s
a df:rn�!��

pressões s(!bre a politica exterior dos seus governos: so- São Paulo, a fim de aasts- agr-árta. devendo o sr. João aniversário natalício de

bretudo nos pontos relativos à cooperação interameri-
Ooutart manifestar-se a sua mãe.

cana. Na jota de. A.N. o sr. San Thiago Dantas (a direi- respeito. Ali deverá permanecer

ta) palestrando com o seu C01��:'t::��.tO�.) _ Os Sustar a Greve o chefe do Executivo vi- �!é B���!�agO, s�:��;:�feir:�
______ .. ". ...._ ...... ,_____________ chanceleres do Brasil e do RIO, 19 (V. A.) _ To-

rá de Araraquara para o Informa-se que, no dia se-

México, srs. San Thiago mando conhecimento da �;;' sega:!a_ie:�:a;r����d:. !:!n��s�d�:ã �a������oN:�
�o���:nc�r��n�: • It���� �����i�ãOda d��r����al�e�� O prlmeiro ministro, por Gabinete, estando previa-
rati por duas horas � meia, cante de deflagrar uma

sua vez, se atastará ama- ta outra reunião para

sobre a reunião de con- greve a 8 de fevereiro pró- nhã, do Rio, dirigindo-se a quinta-feira.
sulta de Punta dei Este. ximo, caso até essa data

não tenha sido dado cum

primento' ao decreto .

47871-61, o ministro da

Viação, sr. Virgílio Távora,

prometeu encontrar uma

solução para o assunto

dentro de trê.s dias.
O decreto 47.781-61 as

segura aos oficiais de náu
tica as vantagens e bene
netos dos acôrdos salariais
e do contrato coletivo de
trabalho firmado em 1959

pela Federação Nacional
dos. Marítimos com a Co

missão de Marinha Mer-

Missão em Moscou: L. Cunha satisfeito
RIO, 19 fV. A.) -c- De- "Eu mesmo me transror- vendedor de café. Começa:

pois de ter falado ao pú- mareí, em principio, num rei; nos ')róxlmos dias, um

bllco paulista, ontem à curso para aprendizado de

russo, esperando até mar

ço, estar mais ou menos recta estar o ministro San
versado no Idioma". Thiago Dantas inclinado a

O grande volume de
perguntas formulado ao

embaixador envolvia o no

me de Cuba. Uma delas
instava o diplomata dizer
se a experiência que tivera

quando embaixador em

Cuba o ajudaria na mis
são na URSS. O sr. Vasco'
Leitão da Cunha respon
deu afirmando que, acei
tando que a Ideologia rei
nante nos dois paises é a

mesma, na URSS não en

contrará, entretanto, cllma

revolucionário, e estar em

Moscou será como est�r
em Paris ou na Alema
nha.

procurar uma posição ju
rídica para o problema
das relaçôes com o conti-
nente.

minutos, reunindo-se, em

Particularmente inter- seguida com seus auxilia

rogado, depois da entre- res Imediatos.

"Vista, sobre se as posições De seu turno, o ministro
tomadas por êle, com rela- Tello declar�u: _ "Examl

cão as atitudes de Fidel riamos com multo tnterês

Castro, não lhe atrapalha- se o plano brasileiro. que
riam na missão na URSS, consideramos sumamente
o Embaixador afirmou que !

não previa tal coisa. Isso
--------

porque acredlta que a pró
pria União Soviética fica
ria desgostosa com a de

claração de Fldel dizendo

,se marxista-leninista.

Por mais de uma vez, o

embaixador Vasco Lell.ão
foi Interrogado sôbre a

questão cubana. Não quis,
porém, fazer declarações,
alegando' que, como fun
cionário do Ministério das

SAbOROSO?
sO CAFE mo

Sustenta o B r as í' na ONU uma nova
Doutrina sôbre Patentes de Invencão

•
declarou mais que na se- solucionado no prôximo
gunda comissào de assun- períodu: No segundo ob
tos econõmícos de que par teve nosso pais a a'prova

ção
.

no plenáriO da ONt.r,

destacada na Assembléia,
contra o colonialismo. Ve
rificou, também, .que há na

ONU base Sólida contra a
ticipou o Brasil, apresen
tou dois projetos, um sô
bre a inflação e outr.o sô
bre patentes.

de oitenta e sete naçoes,
Por esse projeto, cria-se
uma nova doutrina sôbre
o problema da transferên
cia da tecnologia para os

'·hai.�t'.ií�t1bdc:<;r.nvàJvldd,�.

manutenção de territórios
escravos. A te-ndencla é ali
viar os povos sem lioerda
de politica.

No primeiro caso, resol
v!'\1-,�e Ilue o 'l_.��\\nto .�cri:t

Provas Espaciais: Semana Vindoura·
No Rio, o DASP abrtrá CABO CANAVERAL, 19

inscrições para os seguln- (A. P.) - Os norte-ame

tes concursos: _ Oficial ricanos tentarão na pró

administrativo, escrtturá- xima semana enviar uma

rio. datilógrafo ,arquivista. espaçonave à Lua, numa

ascensorista, auxillares d e viagem de 66 horas, a fim

enfermagem ,auxiUar de _
de televisionar e �Irat fo-

port�ria, bibli�tecâriO, de- tograflas em primeiro pla
senhlsta, nutnc1onl,$ta do no do satélite natural da
SAPS, operador �e raios. � Terra bem Como fazer des
redator ,almoxarlfe, �rtlfl- ceI' ali instrumental para
c. e, contador,

.. estatlsti�o. registrar sismos e a coli-

�i"':la�:ili��e�:e��:;n::�: ,ão de meteMlto, ',6b,. a r,-.-T-E-j.-H-A-S,-r-J-JO-L-O-,S-.'"sua crosta. O lançamento CAL E AREJAção técnico em contabili- em questão está marcado IRMAO$ BITENCOURfdade, visitadora. de alimen para 2.fI feira. Por outro ""� �I>.()"RÓ 10'" a�1
tação, laboratorista, méH lado, o vôo orbital de ,. .. 11';:,0 D(�n\'lC " ..... 'A .. '

diCa "nutrlólogo técn.lcrt dc John Glcnn foI "flxac1o -pa- ""

---.-----�.,---

E'DER VENCEU
ÉDER JOFRE NÃO DEU TRÉGUA AO

PUGILISTA IRLANDÊS. MASSACROU-O

C O M SEVERIDADE, OBRIGANDO-O A

DESISTÊNCIA NO 10,0 ROUND. JOFRI

NHO COMPROVOU QUE É, DE FATO A-

BSOLUTO NA CATEGORIA EM TODO O
MUNDO!

ta 4.a feira vindoura e nes
se mesmq_ dia ou no seguIn
te serão disparados pela
Marinha de Guerra 5 saté
lites montados num só ro
guete. A provà lunar de 2.lJ.
feira é a primeira de uma

série preparatória destina
da a fazer pousar na Lua
cosmonautas horte-ameri
canos por volta de 1967.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GIlberto Nanas. T
• Lira Tcnis (Iuhe,

Cnlao-radores: tnvcrsos c Obra'l Pútrticas, no Estado, o senhor<

n('I)I�"'t'1l1:W�:':< .' f 3 -

. As Sete aves' film cecto-n: Dr. Celso Ramos FiII:o.

Repl"'''{,lll;U:i,(':, :\ .. �. 1.:"',, '>t(\n, • l p)"odut;ao ul' gaia <Jytl l<�arnt;!y, que seghn�

Rir, \C,R' nU:1 :;::'''11/1(kl" [):Hll;l� II) � :,.0 o:nrlar • 'j ... :l d.Lm os jornUll.ild.S C_ltil'J;:i {,O (;j. 11 - AIl:l Lúcia FlemIng rccepclo'Q1'el.: 22�5�I-Z-l
•

:h.ill ..... V,l<e fi P'::.I.l "Cf V,S.O. n'1l':1 convidado,; em �\U luxuo�a re,i(lé\n.
S:l() P:",I,\ � Rlla \'i\("'in r,f,7 - '·'mi. �2

I
-- '1f1 n JUn Rafael 8am!elra - A blotO-

f'Ôl"tCl ,A,lt'�!H' - PBO:'.·\1. _ Prll('a ['o rel;-' � -'::,,,udadcs"c MOlHO, \;11 ser [l\il,,- '[1Nl a r<:'f1ICl ('111 ]l�lllta p:lrA. a Í"c<:la dr
l"i:U\(\ Lj - (·(lld. 11 - '1\ 1.: 7,� -40 • mo um gora.de acontrc,nH'uto IIOS Sal,)c� \nn LlH' n na n nte de segunda-tell a

���;li�"'� ,�" ('��'l;�:t"(�;:��::':�: \'111 o'ln,' 'I' MII-
• :I,�l!�,t�L>es,-�:��=\,::.o��t::,�I�I�ro�ll:l:ea;: J� _ Plocctlellle <tc SãlJ p\!!I/) ch�-

Al1"Úf1ri,,� ,�lt"ôi:ll1le .�')()jl':ltn dr :lr·lp·ri ... ("l'm � • t"I,1O <"ChUO ICitas a" re.,efla:s de mesa!> ':!lr't hn'f' a 110'l<"a c'dad(' o c('rl'f'larlO da

: IIt:��,...�,:!,�)" ..:;T.'?\��l':�,.,.·'..\;":l .. \L_-,.,.:r.� �.�.O,\'.),Oo' "I
s � E.;;tamos Informados de qUf' o 1�;;:i::tr;;I:t;�'"l.Estlldo senhor I)"pllt:tll

, " " l' broLnh{J Maria Apaltc.(Ul ::S.mao. \I .. : U'-

• ..\ f)il",·\'iúl n:iu '«' n'''II''n''',lhili',:n :",111<: I,m- • �('pcionar o jovem "society"
III cc/lus; emiti,I,," 11I'� Hr1ii!o··a"""I)IH1""', � 13 _ Logo mais n)s salões d'O úiCtll
��� ..�-�-�-_�-_�_ ... __�- ,,_ :J:\ sc t'IlCOlltra em missa cic1arle palace Bole,. acontecerá li. n1Jv:mentar{ ...

) prof. Or. Rcnato Udrbosa � O ilustre festa ;;No.tc do Cllá�Ch \: :::::\à" - Um

cale"rút�co, segundo eSlamos inrormados grupo do jovem society-serJ. h:ltllenagc9.
oCllrará ele\'ado car�o na Uni\,er,.,ldade do prem:os se"ào discut:dn$ ent'e o�

de Santa Catarina, 'll;!S em ,eVidenCia na alegre noitada.

I'i _ Cumprimentamos ao jovem Mar- 14 _ J'ia. lista Ile hospedes do Que-
c!o Paulo Dias, pela maneira brilhantE rência Palace, o sr. 01 to Richter o �r,'

que vem enfrentando sua carreira de j)i- G<:rmano lJncer do aUo comercio de

plomata Joill1·iIIe.

----------------------.--�--------------------
" O govêrno cataTinense

:já iniciOlt a execução do
Plano de Me�as no setor da
agricultura, Bolsas de Es

ttutos serão dadas para es

tudantes de agronomia, l1i
sanao-se a tormocao di
técnicos em agrlcuUura
Dentro aéues tnanoe. csui
a eons�Tftção para bre-ve de
uma Escoi(1 de Açrononrín,

•
Movimento Separatista

Certos Estados da Federação, estão esll(J('ando uma

e.�picje de movimento .�eparisfa da UnUio. Tal é o coso

de- Minas Gerais, onde o GOl'crnodor M(I(Jrt'hiies Pín 'o,
aeeoontente com as niumoes apresf'nt(l(if!.� /leio aoxêrno
ccntral,.dre/arou o estrettamenio d<l I-c/adi('s, prtncipul-
mente com o Galliuele do nôvo rell;i1/w A Bahia, naoeça

.. Araken !ál)01'a c Gil
trt1'loém nas mesmas -âglHI$. A Gurmallc(1"rl. por .�ua res; Pinheiro det reris/a MAN
ndo mantém re'eoões com o got:êrn(l centl"lr/. ('1)/110 / do CHEfE, ('stán em Florialló_·
consieoimento plÍ.o!leo. Agorel" PemomTmco est� cnlrqn- pl'"Jl'is toxenao coberlul"(j
do na faixa. Srio Patllo, como o E.�t(l(fo 1/lflh prôspero, das co-memOrttç{ie.� elo pri
mais 'Jic{) e maeoenaente. ndo cn[Ji a. SP/lt dÚl:ida de 11Ien meiro alio de soiérno do

d'gar as benesses e os jm ores do riO! erno jederal Na no- Sr. Celso Ramos. Reporta
Ia qll<> desejarem os mam/(LlftT1(1s d'"J (1lMlde Es/ado 1Tl- gem mmt dos nrortmns 1!U�

Idl/s/rUiI, pod.e1C70 J8o/m-se comp'etamente so ganhan- meros

do com. t!sta atiturIe,
• O Prnf('ssor Renall'"J

Por voto de deseolljim.lça ao Gabinete do. PrlmcZlo Barbosa será o Chefe de
M"ini.t:tl'o Trcl/lcredo Net:es, e (10 govirno em gera!. Ve-se Gal)'lI('le do ReItor da U1t1�
la)'lb';7II, um mor/menta de c�nsJtI'a peia inst(/bllldade e. versid(I(,'p

.

ril' Sal/Ia Cato
in!ranquilldaqe do regime, justamente agol"a (/lIe o 7J(LÍs rin(/, Pl'Ofps.�nr Joüo Darid
.. -�n:!i·â entrar elll eleições gerais, del'endo ocorrer lima Ferreira �ima.

I s,;rie de des:ncompa!ibiltzat;5es. Ora. para o parlamenta-

Sociais

• No dia 11 de marco, o

ex-Pre,<ddente Jónio QII(I_
dros del'erá (leRem/lOff'ur
no prirto de S(l1!lo.�, rmao
ti bordfl de U1II carunoírc
holandêz.

1 _ Esta me.�\110 movimentadã: a 50·
/

����d�9P�I::n:ot�e��:�lOd�)r�:;�:o l�,�a��'
de e!egán�ia e cér.dcce revertera e,» rio Mario Marques - O mutonerto em

prú ela Asó>ociação ele s.uue catarme de fClC0. cs.rcutarú em nossas cidades pura as

Rcubili1.ação. Iest as: "Saudades ele 'Momo" dia vinte e

3et!' no Qucrêll('ia Palm-e e dia dez pro
xiruo. "NlIit" do Pierrot".

9 -'-- vemneaneo na movimentada
praia de Camboriú o drscuuuo mllionn-

2 _ ccmcntu-se a vinda de Jt\:\lI�-

smoes do

f
,
,

rislIlo, lIada mais 1I0scil'O elo que (tS mudanças no Ga'

binele. Tiidn II estr1ltura admlllisfndil'a - jort.es 1'eias

()l/e modmelltam a Nor'lio -, está ti mercê de um(t re

vira/'olla, .mia se sabendo as comeqnêneias das ynmdes
e illterroJ[ali,:a gornJ. que' pel"gllll:rt se contimunemos
no p(l'"!amenl(triS1IlO, , ou se sení jeito o p/3b/seito, para nos .�(>'(s 1Uíl"CI"f).� fi e 7.
a escô!}w entre este e o presidencialismo, "Jornal de l.')//'(I�". pI/h/i-

a certo é. q·lle o 1II0vilnento sepuratislc, ganha eor� cot!n no Rio ti'! Janeiro, é o

1l0. A.'nda G1il�m (t imprens(t d(/ Rio de Janeiro divulgou outro 110 gertero no país.
a C(l)l1"ocacào de :�dos os governadores udeuislas p�lo sr.'

Herbe-rt Lery, para uma análise det sillração nacional, e

•(llI(ma'o, também., devera ser apreciado com projulldida-
__,de. !!.s e01ls�qfjêllclas da auXmo.7I!ia adminid.raf!�a. e -WíiJ �".

CC()71ómica, prete11dida pelos gOllemos eslaclllllls 11l Cita-__ _

• "R')lpir()", o sC(Jllnr/(l
:jomal li'ercír/() do paí.�.
editado lI'/1Ú em F'oriallô_
p01is. e.·tafá (""f'Ir/(llld(J no

princ:pio da (lll '''(/ semana,

rios.

R _ :\nh'crs�lrjou ontem o scnhO!
,

JS _ Comemorou aniversario o ilus�
José Elias. '0 ilustre scnhor em nossa ci- &rc homem público, senhor Dr. �derbal
darle, (Iestaca��e nos meins sociais e no Ramos da Silva, Acontecimentos 30'
alio j·olll';rC'io. Seu nome, tambem está a ciais C'umprim(,llta-o. t
rt"lIlc d;\ A_'\.�tn:ia�,�) lW S!lI)1� Q-,lIarl.n. -.,- r- .� " r
dr H;eabilita�âo. 1\0 sCllht>� ,Jose Elias os Pf:SS,\i\lENTO 00 DIA: :SÓ o amnr

h no�sos ('umprimcnto... �onstrói para a et('rl1idad�··.

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

Notícias da FaCllI·
-dade-d&.{)ireilo

EDITAL
( ED'TA�l

Palo presente Edital, levamos 00 conhecimento
dos senheres Membrcs dos' Const?lhos Deliberativo
e Fiscal do Sociedade de Assistência oes Lázaros e

Q,efesa Contra o Lepra. em Santo Catarina, �ue no

dia 26, sexto-f2iro, do corrente miSs, às 20 (vinte)
haras, no Edifício lPASE, 40 andor, de .ocórda COr'1

o qlle determinam os Estatutos do Scçiedode, renli"
zor-se à reunião dos Consêlhos Deliberativos e

Fiscal. e, nõo havendo número legal. 2m 1.(1 convo

cacãc. será rzolizada o reuniõo meio hora depcis,
co"';' qualquer número de Membros, e com o seguir.
te órdem do dia:

o) - discussõo e votoçõo dos balanços <! dos
cotos da SaCiedade, ref�entes 00 2° sem:stre do
exercício de 1.961;

b) - Parecer do Conselho Fiscal;
c) _ leitura do Relatório apresentado· p2kl

Snro. Presidente do Sociedade e referente 00 2') �e.

mestre do exercício de 1961;
d) - Assuntos de interêsse social.

O Bar Acadêmiro da Fa
culdade de Diteito será
tot..'llmf'nte reformado gra
ças n doação de lúmlejM
pejo Dr. João Rimm, resi
dente em Imbituba.
O Cen�ro Arndcmico XI

de Fevereiro est:í. procu
f3ndo uma Sala no CenLm
da Cidade ond(' instalo.rn
o seu Departmnento Jurí-

"f!t��nlro em breve lança
da a Revi�t::l. do C. A. d&.

}o'aculdade, que 3brigfVá
trabalhos Inscritos pelos
alunos do tradicIonal es-

!��:�����lento de ensino

BODAS DE OURO

CASAL EULALIO - LUIZA SILVA

Esta Cn')ltal assiste, prazerosa, o transcurso do 50°

aniversó,:'io de casamento do nosso ilustre e benquisto
eonterràneo Sr. EULALIQ 'CELESTINO DA SILVA, apo
sentado da Firma Irmãos Fabco, com'a Exmfl. SrA.. Dna.

LUIZA MARIA DA SILVA. Ble nascido a 12 de fevereiro

ele l8!)!. êla n 1 de março de 1894, consorciaram-se a 20

de janeiro de 1912, nesta cidade,
o ,I,'enel':lndo casal, muito relllC'Íonado e benquistÇ?,

por l6uas a')l"cciaveis qualidad('s de coração e de cn!'a

ler, Integras nn vida conjugal C' na sociedade, forl11a�

mm o lar dentro dos prlnciplos ('rlstãos, c deste consor�

cio tivernm os sc'.�uinte� filhos: ESTER. solLeil'n, domes

fica; RUBENS, Chefe de Maqllina;; do Navio "Anna"' d:l

IIrma Carlos Ho{mcke, casado com D. Juracy Silllas Sil

va: OSNI. Fiscal do IAPe em Curitiba. casado com Dila.

Julia Barros dA. Silva; JAIR. funcionário da L. B. A ..

casado cpm pna. Lourdes Moreira da Silva: RUTE. lun

-cionária do Estado, casada com o ,Sr. Má�'io Domingos
Elpo: e, DILCE. solteira. funcionária do I. A. P. T. E. C.

E n dcscendencia do ilustre casal, Que hoje comemo

ra sua BODAS DE CURO, possue ainda. para seu en

canto. onze 111) netos, que lhe proporcionam as ale

grlas e venturosos dias a que fazcm jús pel'l seu passa

do.

Florianépolis, 19 de Joneiro de 1962

�-.._ •. _-

DR. IVANILDO ALBUQUERQUE
2° secretário em exercício

AUXILIAR DE ESCRITO'RIO Dr. NILTON
PEREIRA

Admitimos um com bastante prático e Que seje
bom datilógrafo. Obsêquio nõc se apresentar quem
nõo possuir os requisitos mencionados. Marcar en

trevistos pele t�lefone 24-13 DlóTRICH VON WANGENHEIN
Presidente

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM 173

de :ço;o �eo ��;��!�d�V�g��� ;���bi�:������dOà ��a C�:��
conde de Ouro Preto, sendo oficiante de:;ta CapitaL O

ato renllzul'-se-á no Templo daquela Igreja, hoje. il.s

17 horas.

As muitas hO�l\enagens e Incquivocas provas de a

preço em que são tidos os Sr. EULALI0 CELESTINO DA

SILVA <c sua exmn. esposa Dna. LUIZA MARIA DA SIL

VA, os do O ESTADO se associam, com muita satisfação,
formulando os melhores votos de perenes felicidade;:;.

FAZEM ANOS HOJE
_ Sr. Artur Urbricheti
� Sr.Alvoir B. Nun2S do Silvo
- Sr. Rodolfo S. Tonclli

menino SILVIA REGINA SOUZA
_

A doto de hoje o�sinato o' passagem dA seu primei-
• '0 anInho a enCQntodara mcnino Silvio Rcgina Souza

filhinho diJeto do sr. Hilário Delfina ')ouza e' de d.
Nilz..::: Silva d: Souza
A natoliciome e seus venturosos ge�itwes os feli

citações de O ESTADO.

VENDE-SE
Prcdl0 situado à rua D.

Jaime Câmara n. 15 tratar
run Silva Jardim 159.

. VENDE-SE
Uma casa Lagoa da Con

ceição, Nova, ótima. loell

Tratar pelo fone: 3607.

DIRIJA·SE A CalHaRIA ESTADUAL o",

SUA CIDAOE
VoC! PAGA AGO�A SOMENTE A--_..__._-----------

'A O lESTO VOC' TliM lia

DI S OI ,RAlOC1NCER E DOENÇAS DA PÉLE

DR. JOSE' SCHWEIDSON
Assistente do Faculdade de Medicino e

Universidade dI) P"ranó
LIXAMENTOS DA, PELE - DEPJUÇOES
CONSULTARA DURANTE O MES DE JANEIRO

Ruo Trajano, 29 - 1.0 andor
Das 1.4 os 18 horas

�.<:;(;'-. ��.'��8.-�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorialltiJlv:is, �(l l.(j;!

fle�art3lJ1Cllto CClItral �C cnmpras - Edilal de
=te(l ��;:::eI6�.���tr:: 1\ • PI...,· ij etcr. Unidade Dz �ant1-

���:�;;.I���e.�o;;.'gt:I;����: concorrenCtB I OU rca n. H ��;A�; o. ...ten.I' peo,-

to aprovado peío Decreto de madeira ôe imbuia, en- g.n"' ....... , de Inadl:ll'U d-Q dos eevem sec f'l1J'a e- am-

n. SF-25-0g.......61'382. {,(I,'- vermead; Da cõr natural, ltnlmia, envernizada na CO"
otamente especl:icados, nos

na público que rara reau- tamanho 1.60 x 0.80 011 natural, tamanho 0,90 A
tidas no verso da PROPOS-

zar no dia ::!9 (vinte e no. ma!". Unidade Um Quantl- 0,·15 ou mais. Unidade Um TA, MODELO N. 001

ve i de janeiro dc 1962, na cnde. 1: Quantidade. 4;
- dsI ;;t!�::ci�A�?:e:ão

séde dêste nepanamcruo. 41 Mesn, para reuniões.
à praça tenro Muller, n. 2. 2f Escrivaninha. com 5 de madeira de imbuia, en-

(fone 3410) Concorrência üavetas. sendo a do centro vernizada na côr natural,
Pública. r 1.!: conmcões se· com rF.:chadtlra tipo Yme. tamanho 2.00 x i,OO ou mnls

gutntes: dI' madetm ne lmbuln; en , Untdaete Um Q\H'lntJ.dade I'
vemíenon no. Côr uaturat 5, Mesa do centro," de

I �- OBJETO DA CON- tamanho 1.4'0 x 0.80 ou rnaeerra de Imbuia, envcr

CORR8:NCIA mais. Unid[lrl" um Quantl- mzaca na cor natural, tes-

AQUISI<;:AO . dade. 2: uecrttcar tamanho; tOI'm:-.

31 Mesa, ps , •. maquina ����: �nid�de tr-u ouanu-

de és-rever. rto i 2 ou mais 6) Mesa porta-telefone,
Ç!e madeira de imDuia, en-

1 gsertvantnna. com 7

'\ gavetas, sendo a do centro
com recnedu-a tipo Yo.;e.

-TõmainCreme-nl-o-a-Ca-mpanha
do Sêlo da Malária, da OMS

Washington, D.C. dezembro - (OPAS) - "iJ

Mundo Unido Con�-a a Malória" e o [ema que milhões
e milhões de pequenos mensagens, .10 forno de !:elQs
prestais levarõo otraves -:lo lT,undo, em ondas de�mis
sões -�sçeciáis que ccmecaroo a 7,de ol::r_1 próx 1'110 e

termin� I ôn em fins de 1962.
As últimos hot:cios chegodas 9 sede do OMS em

Genebra indican, que serào :!mitivos rn.o·� 10 sei 'S e5-

ecioi:S, elev"nd?�se, assim,.o cêrc.:J de 6:) ": '.1úm:!ro,
de g0vernas e territórios ([L'e 'ó decidiram _emitir $:' �

esraciais dedicados à cJmp:::mho de erradicação dd

malÓria.
.

.Expressões de Solidoriedoce

Esrera-s� \ que
mllitas outros poízes �orticipem

dessa iniciativa. Os Estados- membros da OMS que
'hão têm malária de','2iom aproveitar essa oportunid')·

� de poro demonstrar (1 suo sclidoridadc 00" POíS8S (" le

o'indo lutam poro esca�ar às gorros dessa temíveljo-'
enço ..

A drto escolhido rara o e"1issõo ê 7 de abril d?

1962, a fim de coincidir crm ú Dia Mundial d:J S:-ú'!e
mos �hó rO!'i"ibilidades d'L mais larg'J participaçôo.

"'�('ocas (1(' feto de Qlle o I'mite de tl"'TIDO pnr.:l a emis-

0< ;�,..ddee �:�e"':.���c:iS t9�';ado para Olt(. :'Ylese-s depois

)esenhos Variados
Os vários ·,,:_elcs nõo serõ-' cbsolutomente unifx·

,

"es, des('� que os,gcrvernas têm liberdade r.e odotú,'
, de"eI1h'1 ('ue preferirem nora estimul:.r o interêsse

çúbHco I='elo maior empreend'menl .... de "aLlde públ'(·
jr eletuÇ"d" n') mundo. Entret .... nd."}. c e�fôrco Ç(�.,jLlntC'
:ontra a malária sera exemplificado L{.!O ,emblem:
que cç-nstal'ó c!� todos os, seios. Êsse emblema ll1o.�tr,

110 suo I=arte superior o globo terrestre corno Síro1b J::,
da cooperaçõo mundi_1 sf'b as al!�p'c:i 'os do OMS e,

na porte inferior o onófele transmissor do doença 0-

<..náfele transmissor da dC'C'nço ot0codc p"lc, �rr'lbl.;rn')
...

.

'ftoct-(1ó "'el"" �mbl�'ma de Esculpj(\
Dcnativos à OMS

•

Alêr.·, do zmissõo de milhões de selos, alg-.,ms dê

les de mais de um Valor um numero cada vez maior

dede governo:. fará maior contribui,:õ,.- à.ccmi)'Jnho
de errcdiccâio do melaria da OMS, .d�'_'ncl·) f-S'ZS s.e·

los paro ve�da aos filaielistas.A c;ed2 OMS 0mGe�e
bra ja recebeu também aviso ofici')l d� ·,)L.tr:)s dcnati

vos de natureza filotelico. tais como envelopes do

primeiro dia, fãlhos comemorativas, C:lrtÕ:'5 calin,b,j

ças, etc Vendo oelo Valer Facial
A fim de resg,::!ardar o dignidade desta camp,jn·

.na, bem assim proteger os interêsses dos g:)vernos e

assegurar candiçõ::!s de igualdade o todbs os comp-é'!'

��:es���c�r��u c��cl���d��p�fir�:u c�;o\��aoci�������
os selos dados em contribuiçào à OMS, por iriterrnédi,1
de uma subsidiário .especia!m�nte fundado com o n)

me c:le "Agencia Filatélica Poro os Selos' de Erradie:!

çõo da Malária, Ltda."
A rendo da vel"ldo dos selos e de outros moteriai;

filatélicos seró ópositado pela OMS no sua Conto

Especial de Erradicoçõo do Malória, que ê um fundo

internacional de recursos provenientes de contribui

ções, do indústria, de organizações trabalhistas e do

público para auxiliar o finonciam�nta das atividades
do OMS córlra a malária. .

A emprêso responsável pela vendo do.s .selos i;

a Corporoçõo Filatelica Inter-Governamental, 225
West 34th Street, Nova York, à qupJ,podem díriiir-se
diretarr,::!nte os filatelistas.

Vg'MITO E !..HARRlhA CONTINJ1]iu3 LEíJARAff
c EU FIUiO "'J'I�: A MO.' �.�. ·.TOC!!:. MÃE CARINH0SA.
Só O SALVARA LEVANDO-O AO SERVIÇU DE mn,!J-

I i1ATAGAO D' LBA NO HOSF'�TAL DE CA!UIBlJ:'

vel'nizada na cor naturn.1.

le,-;pf'('ilic-11f tamanho. (01'
mn. etc.l. Unldadf' Um
Quantldnde. l'

7 � Armâri(" com porta
de vidro ccirr",dlça, de lHa

�delra dt: imbula, enverni
zada na cor ntltural. t'l.

manho 1.51\ x 1.50 ou mais.
Unidade Uno QuanttdaGe. 5;
8, Cadpll'as de madeira

de Imbuin. envl'rnlzada na

CQr natural. com a�sf'nü
rslorado. !j('IHIQ Ullla drlas

• giralólin. Ur.idach'
Qllal1l.id:trl�. fi'

I)) Bande;a ;"MIli p"pél
de expedlf'l1te, de madeh'l\
de Imbuia. envernizada na

côr natural. (esperIflcar ta
Innnho. forma. etc. I UnI

dnde Um �uantidnde 3:
10\ (:esto 'para papéis

.I.�ado:;. de rp.adeira de im�
I)uia. cn\,érn!,:ada na côr
IIntu:,al. (C;:pecltlcar tama

nho. forma .etc). Unida
(le {!m Quantldnae. 3:

111 C'ahlr1f" Uf" pé. de im

I· 'i:l. C",'rI1li�ndn na côr

.
n:1.llral. !ellpeclfiCllr ·tama·
nho. forma etc.) Un;(1,\
elr Ul�, Qn:lOtid:l.de I: -

12\ (irupo de efltn[:lcto.
.-:m rO\lTo. rom 2 poltronl)·
e 1 sor:i.. (e�lleciilrar '"

manha. forma. etr.) l' .. •·

d:lde Um QI1an1lnflne 2'

131 TnJ)l'lp de. no min;�

mo. 3.00 x 2.l1(1. (1'�]Jed1rical'...
tlll11:mho. forma. etc.) Un1-
nade Um Quantld:tdl' 2:
14) M"'''lIlna dI' pl';rrrVf"r.

apresentar os dOcurr..:;.:••"v

mencíonano- a seguir:
_

1) Proposta (modelo a

provado pela ComissãL)
Jnl�adora do nepartnmon
to Oentral de Compra.�, pu
blicada no viário 'Ofirial

�:n�st�:OI��r!�-s�2-6�'icia�
termos das instruCões C,D

do Estado), seladas ambas
as vias com crs 12,00 de
sêlo Estadual e mais a Ta
xa de Educ:lrão de cr$ 10.00
por toJ{ln. e� envl"lope te
chado f' lacrado. contendo:
a I designação do nome e

enderér;:.(\ da firma propo
nente;
b) especificac"O. a ma1�

1etalhada possível. indu
sive marca do materinl '\

que se pl'Gpnem fomerer;
CI prcro unitário e !?'lo·

I)al, com a explicaç:i.o de
qnr e.�I:io ou náo 1OrlllJcl.ls
as despc�as de ir"po,-;t '1> •

taxas, fretes. carrelO�. Sl'_

glll"os. et(··

d. f conel ;c,"es e pr3zo de
entrega. do material. no

local Indicado. 011 I<eja. no

Juizo de Dir(>ito da Va· a
da Fami1l� " Pnl'l's�t){'s. l'l
Pr:'H':l I" dI' Nov"ml)l'O, n

I:!. onde srr:} proccdido o

exame p:;ra rN'ebilrento:
P.) drclaru('!i.o de ronhe-

���:( dê:t;U�����I'tr-'e ��
Le<>i!'lacão rl'fl']'çnlr J. C'JI1-
f'orrprlrias.

"J{"o'T'". C:('r"io l'f'rllsado-<
os materiais rom dimf'n··ô-.o
e Clltl':U; (':1 !,[l('�(,l'i�ti"'ns J....

quem cl'ls r"j)prjficaC''''i's
adiudi"ftc!:Js, o i'!ue {)(_"1.

,�I"n'l":i f'",i"''''o�lJ. ('II' s"h�.
Citni""in !nr"nrmll' nu r".

fir:l,fln 1l)'<ypntl' rl(l.� »'''�Il1(1�

P:'1!':1 rhn"'''l11' ·\tn (In �,,_

g'nnclo rolOf"J.cl" ('fim n I'xi.

A'én"'ia (1:1 d1fr.renrn dr
"'''''ro 1)('1" fnlfo�o. r:Hl<:fj"
, t:;ont.in-f'... ·e ou 11l·Hr:t.
SII.�Ol'nSno Ol� (''''rlll�fi_" ri,.,

��:'I,���;';�P������;�. Pct ��;i,trQ d" forn('{'('do'·ps .

j'P"mlla arf"lernl'3.o na Im

prf"�.'i.o>jo e relômo Inl<tltn
HmPn dos tipos. rolamenl(\.�
('�f"rl('os. p..'1ra desltse rá

pido do (,:'1rro. 1('('la del<t.r'1-

vadora d{' tipos. marg!na
dor visívpl. P outrn,� Ino

v:'1rnf"<l. Inrl11l<tVf' mnrcn n

f'�n{'l'l'il"nr Hnld:-de Um

Qllanlld:'ldf' l'

1;'" M{wulna de e�rreVf'r,
('om 120 c.�,a'_'os. com as

cnrn('ierí�ticas arlma Uni
rll'lrlr lho Qnantldnd(' 2;

16) Em. .!!'n(i('I!·a, elétrir'l.
com 3 e::;cov.I::;. f"flulpadn..
le::;pccil'lcar tamunho. for

ma, marca, ",te.) Un,idade
Um Qual,Llda.de 1;

171 Cin-.;eiro� comuns (es

peciircal' claramente, ta

manho, forma, marca. etc,)
Unlda.de Um Quantidade 5;

18) Cúpos de vidro, tip:>
americano. Unidade D'Il

QlH.ntidade 1:
19" Chícaras para cafe

zinhos. (especificar tama
nho. forma, marca) Unida
de Dz Quantidlde I:
20) Colt.erllhas de aço

inoxit!âvel. (especificar ta
manho, forma. marcta,

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PúBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

.

MÊS DE JANEIRO
20 - �ábR.do (tarde)

:� = �:�;o(tarde)
28 _ DomIngo

Farmâcía- Catll.rlnense
Farmácia Catarlnense
Farmácia Noturna

Farmfiéla Noturna

ESTREITO
Farmáci:'l. do Canto21 - DoInlngo

.

28 - DomIngo Farmâcia Indiana

b plantiio noturno Reri efetuado pf'las fnrmnrlns do

neM"

D.S.P., c� F101'lanór"lI.�. f'm df" �f'mbl'O dr 10fll

Dr. Luiz Osvaldo d'Acampora.
Tnspetor-de-fll'l'mtl.�!�

Rua 'J'rajfLr>n
Rua Tra.lano
Rua Tral::lfto
Rua Trnjano

Rua Pedro Demoro
Run. 24 de Mnlo

ho. f'm 011(' !:p ,'\f",�I"''''''''<Í
tin°'1 f" hora dn rp"C''''mrntl'1
ns�in"dn por r'ml"lon:iri�
dn n.C.c.

HJjlRMES JU81'JNú PA ..

TRTANOVA _ 'Pl"{'�ldi!nt!'

ta capital: ecr 'ário Mundial d�s a�ve'
dor. fé no Salvador e pra- de conduta para o cargo de
ucedc por írnersâo". pastor estão reetvtrados P('
_ "No segundo advento de lo npóstolo São Paulo em

Cristo em forma pessoal e sua primeira certa a Timó-
vísivel para redimir esu too capitulo II. \'I'I'SOIl· I a

PO\'o conforme a Sua pro- 7. Ali está Indicado -que os

rnessa : "Virei outra vez e Pastores devem ser homens

vos reverei pnra Mim mes- casados, que governem bem

mo". "C,; adventistas.créf'm seu lar. ove possuam r-ará-

ainda flue êste regresso é ter cristão. tenham boa

emtnonte''. _ "Que na vtn- reputação e que não be-
da de Cristo. as justos se- bnm álcool.

râo resauscítndos je reves- - Para ser Pastor Adven
tinos da lmol't:1lidade,itm tista. além do CU1'SO seeun-

tnmonte com 0:;- {i"i� que dar lo e coíegtat. dr-verá [:1-

esttverem vivos: porém o� zcr 4 anos d? estudos na

impjt)s só l'eS�H�r!tarflo mil Faculdade de TeoloAla da

Procedente de Washlng- o QUE CRf:Ei\i OS AD
ton chegou a esta cidade o \lEt�'flSTA:S
Pastor- Frank L. ·Peterson. O Sr. F. L. Peterson Q-

secretário. associado da As- p.esemcu-nus ainda al

socíacão Mundial da Igreja guns pomos oãsíccs do que
Adventista do Sétimo Dia. cre a sua 19l·.:!Ja: - '.Em'
O Ilustre visitante toma- Deus como SCI' pessoal, cn

rã parte nos diversos con- ador do universo, cújn von

�rf"SSOS bienais da Igreja tade é

para os fieis a su-

Advent1�ta nos Estados Uni ma lei da vida". "Em crts
eos de SfLo Paulo. Paraná, to Filho de Deus, na Suu

Santa catartna c Rio' cran encnrnaQâo na Virgem Ma
de do Sul que serão renu- nu: em Sua vida huncu-
vndns de 9 de Janeiro a 3 tada, SU.l morte ressurret-
dc F("'rl·rit'o. cno e asceucâo. Sendo SnJ-

9 Pastor F. L. ec-erson vador. Único Mcdiador.
Irr<l.dunu-se em 1916 no P,\_ Amigo SlIJ)I'C!lIO, &enhOI' e

rjrlr Union cone-e nov Rei". - "No EspLito Bun-
Bstndcs Unidos ela Amei-i- to como u rercetru Pessoa
cn do Nor-te Ingl',cssando 10 da sanussm.a Trindade
fl'n. 1"'1'1 111,,(V!�1,;rio scndo R,-pn:.�t!lhall�e de Cl'is.o·
professor por 9 :luas pasflan na cea.l. e Conl>ullldol' e

do a !'ecretnrio Dep!ll'ta- Guia - '-"'J. dl.inú. ,n,,-

mpntal clf' Echwfll'no I' d"'- rritlL'as, que ('ontt,1I a I'e-

" rt'--,i-f"'_�� ,11'\Y-i"'reh" dn n�tmdo. !l-q �\', I II' ,

:;:� lli���(,:'.'�;;�� f'���:.'� �:_ �;�: �.� �;�b\��n' 1��:�;.. �� I:.
\.1

�
-'1" "'�Il�r-Ihn {Il' ('nlldaOc "'_\"'�n f'l1'n' r3.níh:'!ls

,,"'·rI T�"il"''' 'l"f'�nn sobrc o�' ",.! .... ;f�'i""'� "'1'0� ""'�"'.,.",�. _ .. '2l. 'LQl'l. '.::"I. .... J. '

..... "-lo.. '"'

f'�<"'1nlo "'1 �".,.I"l-PTa em ').' tn�'''� nn('i"'o" (' el!;) ':1-
' "",''''i:1 A'!l'r"':�'" ;.. (A � t

lI:lIn: J,.,�q. Wolf fe-'7. f) l1le� 'l""� "T"'81mr'lte sn(j ""'�n- �·('I"·ida tnl �I1H� nl"'I'�";

:�o ��:i��to�I��������ti��II� �:��: ���;�; �f'll�i;;��!'r'�:- :.;_�,,��l:.h'��;:I=r�;�1' :�����!� ��ir;::��X�'�n�l�r.•�����I\;y
'11"""'" �fl1l1f'l' n anttnf'irnl '!I'ia ft"" fir-i.� c d'rir.)r as F. T., Pctrl'l;Qn: a5 nornl1,,> .

"'pro',F" N0 <lRl"
I"" F"�tnrt-\s Unlctn�':
rhil" I' 1"'''1 F'''�.fl l'f'n(\�

1",,,rI,, ""ri"" T.'1run"a, er.

tr" ,�"'" " IR1'l.
n� II.rI""'''''_;-'l''''ls cio Sc;-

1', ,., n' ... n .. " .... i\'1' sob as

l) � .. <: dn;;. F.�"rlt l1I·rt� S ... -

""""'cI'\<l_ A r"'11 lnter])!'e'a
r"'" d"<; I'n"ln'1lYlenl(l� tiL

hll"'n� f" � rlOlllr!na dos Ad

ventlotns rio. Setlmo Dia.

po�s c·'Ce"f'f"lI o ('argo de di

r('tnr rli" (""1'-\";" n'lr !l nnl')"

e há II ano� r>:ls.�ou a �er

sf'('rrlnrio a;:<;o('iaoo oa

nllr'\ ]\'fundi"!l Ad\'rnl istil.
'l'prn "l�itndo lodos os rn'l

tinnntf'''' clt') Pllmdo. l\le:lI
ri" -"11'1<; h:li)llidadl'" cnmn

rdll"ndf\r: r. l:lmbr'm 1I11'(
"T""'rlr p,.p .... :1f1..". ctn F,V:'l'l

,�('Ih() e II(·erJ)rc-tf' das Es

cl'l' ""a� Rn"·I·:1r\n�.
Pp'" n"lm{'irn Vf"Z O P'l�

I,..,· l<"'''nlt P('ter�on visita
n "'. nell tf"ndo as melhl')re<;
il"""r"�'r-" do no.�"o DOI'n

I" ri" llrO"'rcs�o de nos<a

P:i.trh

AI))J(lacl.-., r 1:\ nO.��a rr-

1l'I·t�_"C-.ll di"se-l1os o Pa!S
tOI' F'!'a:1k L Pf'tf'l'son. se

C!'et{u'if\ a"sOC'iJdo da As
so,·lnrii.o :\fundial Advrn+
ti 'ta' "SOmos ad"enti�tas

pr''''"c ('01'10 Ol:; demais
f'··i'itf."'I� rl'f'mn'i n') pl'i",pi
rI') " no '<(' ....\lndo �d\'ento c1�
C"I�'o. Alins. n nd"cn!i<'m"
akal'f'nu "'!'nn1e cles!'n"ol

v.il11f'nto nll:'�1' elm,1l1M.nea
!l1('nl r "J1l d;"<"I''>o� paí�"s

P, •• I';_U u .• � ::;,;;"', .......s .Ks
:;:1;1 ..Lt h! �·"nd<.l .. ..L I:! l; • .I !I):��

lI.;.'J. de dOLll .. n.l a al.• ...;

LCcldc Ih:iXI!Ba·. - ""a 1_

!.I".ál'el lei 1';,)l'al dos dez
!l!.lIhl.",.ellv"''' ctad,,;j p.J;
,_.":u,, a-: hJnlC;!I' • J,a

i.'I1;.,ü"dc e <Jl)sC'l'v,�ntin
àu <lc:i:no UL', ::ln SClllnna.
o SilXLdl)� conforme o qual'
tv , .. ci.:dnllH'n.l! d .. L •• 11'.0.1-
1'.1. de .L.-eus�. - ·'N.l ren
LdCltte e ,',",1 .... 1" de lI11W 1'('

li_ Flú prat;ta qur deve
!\Wnil6tar-s':! na "ida tO

·i1i:l!la. mcd:ante a vera

('!d:ld;;, dc p.11<n-rns. l:;C: 0.:

dadc no t"nbnlho e no� nc

gól'Í()s. no �f'.l\'ico abll( ;1-

do ('1'1 �a\'or cio sem:·;h�1I1·C.
a Ic-'Jd:H!" n'os p ;nd�)I)S
da '-eL·dnde. do amor e

.

da
Jusliça" -- "Como as leis
cln nlll'll·("'::' JI:'o('lde;:1 de
Dr .I.�. o r!'i""n d .. ··(' .... .,� 'r.
f'«-la> a fii�1 de consel'var a

�:\-"rl ')1'·' dI ("'rl) I

d ... ,.', !l;e. ji·.'I'ur_o", d," \"Í.
,i, '\':l"'_("'-�c dr b"')·�_:1.� :lI
f'··,-,·i··,�. flll"O ." n'll'ró i'·�,�

0\1 b�bi'la "ur pr<'"

'(>111 hif''''\''-

(,1':')!11j,niél� r"li'Tif\q'l�"
'-1)", ,.i.f"i j'h l"':t';-··l� n

('(.ia ri,., �I"nh"� <)ll EII'",.·j .•
th. o h"'\-;:";�_ :1. LI'1]l1�1
("';" da m:\os c a 1101':\0 d'ls
e'1rf"r!,�();o". _ "Cnmf'mn_
rano" O b'l·I�I"o. a ITIt'll'te

�f'�c r�;�u�:':::;d�r P�I!��:��
nhp-f'imenlo da doulrinn do
arrep('ndimf'nto do pf'!'n-

tv-e!n. Pormudo r-cm os 4
anos ele 'reolo-t-i. O'''!l':\ a

t r-abalhnr romo auxnlnr f'

depois de 4 anos .. se rl'v('

ln np·jd6e�. In"l'e��a no

mini .. :6rio f"'an'!ellf'o

7) As pr-opostas s{'do a.
oel·tlis. i.s quinze (15) hJ-

�;��'('�o 2�,esl�� �:I�(,��!�\��
drsignados p�!o Prf'.idt"n!('
do D.C.C .. J1..'l prel:;ença dOI)
proponentes 0'1 seus re
presentantes legais.

MI Abertos os envl:'lopf's.
caO{l um dos interessado�
tem o direiro elr apor [l 'lia
rúbrlca nas fólhns da;; p (t.

postas dos demnls ccnrot
�nt..es,

�) 1\S propostas deve;'no
"1,OOe<"er as condições es

tabelecidas nêste Edital.
:�1!Ie'I como às exi!!ênc1as do
Decreto �. SF-2�8-611
382, de 1961 e demais dis.
POsições Estaduais e Fede.
rais a respeito.

I

lU - JULGANENTO

do�a, P:�t��::�nOt/U;:;
declarado vew-ertor o pro_
ponente que oferecer:
a) menor preço. consl.

derando_se descontos bo.
niflcaçôes, impostos.

'

de�
pesas e outras vant.agen�; ..

bl melhores condJr;:Ô('-
de (1n�rega;

.

d) melhores condi(''ip.s df"
P!1C!amento.
2) Em iQ'uaJ�'l.de úe co,,

cllf'.-Ões. será dada preferên.
f'la a firma estabelecida no
Estado.

3) Em caso de nbsolnt"
ig'UaTdade de propost:'�. !W�
rá sortf>ado o venCf"dor

O plant.ão noturno será efe tll:\do pelfls farmácias sto. Antonio, Notuma, Vlt/111a t 4) A Concorrência pode-

Central.
rA !ter anulada, uma vêz
que tfflM sitio pret-eriàn

O plantão diúmo compren dido f'ntre 12 c 12,30 horas sf'rft f'fctnnd::t ))!'las lann'� formalidade expressamente

elas Vitória e Centoral.
exigida pelas referidas }els
e n omissão importe f'm

prej1lízo nos concorrentps.
no Estlldo ou à mo�ade
da Concorrenf'1a.
5) •A Comissão reSf'rva.

Canto. t"tilnnn '! Catv' ��'lSolI�i��O�;e�!jse��:.!�=
tas apresentadns, ('9;SO nno

. A pr�t'nte tabl'la nno pode "'1 s{'\' i\lIrl'adn l'õf'm prr'/\n -aut.orbmcão Mst.e O!'unttn.' ��r�.::�:.am n,n l'lt-('r�sse

tnehto. ,.'Jorianópoll�. 23 rte de-
zembl'(I de 1961,

J\oAúS maís tarde fi so-âo

destruidos ID!'n sempre"
'-

A IGRI!:JA VISTA POR

DEN'f�'J

() ?astor Pet('l'�on dis�f'

no,. qll{': ._ A adminlstra
f'no- d:l. i"rc;a e�tn dlsren
tl'al17ada em l2 grandes di

,·!S!)CS no 11111<1do. Cada 4

'\nos, as divl",'c� envl::un ele
Ie ndos a0 Cong!'e�so Mnn
di,,\. (]ne ele'!'e os dirigente'
in·I'''n:t''!ou'lis da In')'r'a
No 1)I',iximo ono. em jlllh').
h:\\'cr:i \Im dê-stes con��I"
$I)S n:l CéI!ifomb. Vário.�

�:������., od��.�,I;�.SI� !'����:
pai'" 1.C'1�! \1111'" administra-
rii(l ')lIr rlit'i"1'; n I"'I'e;:(. ,

('01 218 lJn"!'u1� ('

�e:"clo o.� '1rlministradl')res e (,lanl6ul nm�, r](tri�
iel!o_� t:\,�'hrm em rCln"T",;

.�'l� í!\lac!r'('n�l, 'la\' dr-'c_

"'i\d()s 0111" pn"i::1!l1 as diver
.�a.� a��(·'·ia"·"'o c"1nd'1:li,

A i�:rf';�, n"" "'�Iado,; se
"III' O nll'�'''n n""r"�"o_ ]l<')
""nl a ... rl �'il1i,t :'lrão « n"

··l"1.ch ri ... 2 f'ln '! finos. p')!'
1'''''io d" dfl""ado� env;nd')�

""!'1.� i'!'l'eja, do E�t<ldo a
"" 'll'l't('tl'·f"Ill. A"�lm ()!:'
'.I ,"�.�� .�-'i.') n'�',..,'''''-.,! ....
ri "":\' ... � r"'l r'if'C1ih;' oi"

t:" � '1 :'" _. I' I" 1" I

Sf'\JS \1(')"p;·ais.
IC]l"o;ft:·!o!' (' 1;,1

t"f.'Y.llh.) dr ... ,-:,I�I·-d'l ,

..ia: no" lrc'� ct" I: n ·il.1<

af',I)�I:atór''í's l' 11 ,.. o

i"'
..

c:n J'(''.1i-'c.O: inihpit:ls

n f.lllnM: ""mel
::IRURGIÃO-OENTISTA

Pre.,.ro de covidN�e!i relo alto ""I"cidode
BC�DE'N AIROTOR C; 5 WHITE

xodialogi.) I)entório
CIRURGI:' E PRóTESE 8UCO-FACIAl
Consultéorio: Ru .... Jerônimo eocolho 16

� o ondar � Fone 22:'3
, E.cIUIl;yomE'nte ..om horas. ",orce .....

FLORIANÓPOLIS, UMi{!j DAS MAIS
CAPITAIS DE ESTADOS DO

POBRES
BRA SIL.

RECEITA

SÃO PAULO
RECIFE'
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITIAA
BEL'
FORTA -ZA
VITORI�
MACE lO'
ARACAJú
NATf\L
JOA
GO NIA

O LUIZ
ANAUS
L O RIANO POLIS

k_�
TR/BUTÁRI. ARRECA?JAO,.L

'EM 196' O··..

o

7529044000.00
,I 146 2'76 000.00
926699000.00
903066000,00
781210000.00
431.300000.00
339870000.00
271956000.00
.245640000.00
I 'II 644 DOO.OC
I 36.249.000.00
1 I 1479000,00
1 02716000,00
71. 185000.00

I

6:'1740000.00
62649000.00
56300000.00
51.698.00000
4{) 607000,00
16 330.000,00

MUN/C/PE:

TE
C'

SINA
BÂ

.

E

•
.1/ _.

AJUDA A C?:>MBATER OS QUE SONEGAM
IMPOSTOS:

SEM MAIOR REOEITA N.('O TERÁS MELHORES SERViÇOS••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\
o ESTADO O mais antigo DióriJ de Sento Cotortno

cartazes �o dia
-BAfaIOS

CiDe GLORIA
FONE: 6252

ás 5 - 7lj2 - 91/2 hs.
Uma hlsiórl'o. natural desenrolada'
plenas selvas!

A GRANDE CAÇADA

-CEITIO
CiDe 510 JOSE

FONE: 3636
ás 3 _ 7� _ 91/2 tis.

Olenn Ford
Jack Lemmon

Anna Kashfl em:
COMO NASCE Ul\ol BRAVO

Cin�aSCOPe - TeêniColor
Censura até 14 anos

.

Tecnicolor
Censura até 5 anos

eine IMPÉRIO
CiDe IIT;'; (ESTREITO) Fone6295

�01"'E: �43I
ás 4lh - 71/2 - 91/2 hs.

ás 8 hs.

Humphrey Bogart _ Avo. Gardncr -

zossano Brazzl _ em -

-

A CONDESSA DESCALÇA
oscerno - Sõnia Mamede - Cyll Farney
_ Odete Lara - em -

DUAS JUSTO'RIAS

censure até 5 anos

Tecnicolor

Censura até 14 anos

Cine BOXY CiDe RAJÁ (S. José!
ás 8 hs.FOME: 541115

ás 4 e 8 hs.

TIN-TAN - em -

O COFRE DOS PIRATAS

Censura até 5 anos

Gary ccoper
Murla Schell
Karl Malden em:

A ÁRVORE DOS ENFORCADOS

TecniColor

Cine São José
DOMIl'4GO

DR. MARIO GENIlL COSIA
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

Especialização no Clinico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei!o. 11'

Atende pela "!an�ã, �o Hospitol de Caridade

Consultas à tarde dos 14 às i 8 horas, em
Consultório instalado à Ruo Ten. Sliveirc 15
Edifício Parthenon.

�-(LlNICA SANTA CATARINA
CHnica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Mania!'

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insullnaterapia - Cardlozolorapla - soncterepte e

Psicoterapia.
mrecão dos PsIQulátras _

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOS� TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BI'..5TOS DE ANDRADE

CONSULTAS: D&.os 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DI. LAURI! DAUBA

Cl:nica Geral
-_ - M J!: D i C O· - -

aspecieue-e em n.oréane ce aenboree e vias urí

nã-tas. Cura r&dI�al das mrecccõee agudas e erõ-

I mc..s. do nparê;h(. O"enito-urlnálto em ambos os I

sexos. no-neee do aparêlho Digestivo e do eíete

ma ne"OIG.

I Horárrc: das 10"l� 11,So) horas e das 1.,30 l.J l'J,otr
.

horas. _ conauttõrro: Rua Saldanha Mllrinho, 2

1.0 anôe -. I es:.,. da }?,ua roao P!nt,.')1 "-I Fone: 3246 I

aesrcencte: Rua La.:erd<l'""Cout1tU1o. n.o 13. rChá

"ara du Espanha r "'onp' 32ft!

PEnCAS ATIV�S
Ocuparão que pode 1I1ND� MUITO

VENDA Di: LOTES do mais belo e futuroso

loteamento da Capital: "JARDIM: ATLANTICO"

Informaçôes na "A MODELAR"

AUXILIAR DE ESCRITóRIO

Flul'i:II1';llI!lis. :!O-1-fi2

Carta da nremanha
�mpreoa�ores cristãos se reuniram no C�ile

prof. HERMANN M. GEORGEN falta de consciência sccrat. tenho encon-

trado razões dignas de serem estudadas

aprufundadamente. A forma sspannoia
da fé, o tipo do catolicismo espiritual,
seria um dos culpados, que tem permiti
do. os seus fieis. admitirem injustiças
tremendas e a terr-ível miséria em que

vivem as massas, sem que esta situaçao
Lenha pesado na consciência de sua oes

soa! c ínt.ma profissão da fê.

A religião, fonte e base da vida es

piritual do individuo, nunca teria sido

entendida como montto-a e ortentadosa

A "União rntemaêtonat dos Dirigentes
cristãos de Empresas" orgamsou em 1961

um congresso mu11dlal de seus sócias, em

Santiago do Chile. 250.0 membros estran

geiros. dos quais 125 de Estados europeu
e 30.0 canadenses reuniram-se na capital

chilena, pa-a debutar o tema prtnc.pat
do congresso: "O Empregador crtstao

o desenvolvimento econômtçc''. Ç> presí ,

dente da seção alemã. Dr. Peter H. wer

hahn, que é ao mesmo tempo o atual o-e
stdente ,da orgamzaçãc mternectouat. em assuntos sociais.

reattsou uma viagem de estudos atraves O Dr. Werhahn criticou veemente

alguns paises latino-americanos, tendo mente a mentalidade "daquêlea senho

participado desta excursão 60 sacias eu- tas, que transferem os seus lucros para

ropéus. Calculando os 250 a 300 cnneno
, Zurique e Nova Yo' k, na esperança de

o total dos cong essístas atlugta mim que nós íamos p cnrner as lacunas dt,

600 pessoas. capital assim causadas".
A finalidade do congresso era o aon- As atividades de esclarecimentos I'

vív.o intelectual e religioso de emprega- de tnstrucão e rormacão deviam se en

dores e economistas, que se sentem uni-, centrar nas universidades, nos sindica

dos na defesa das ooutrtnas . sociais e tos e nos circulas dos empregadores
econômícas do Cristianismo: Mino-ia Quanto as universidades, acha necessà

isolada em seus respectivos países. pu rio a oemcnst-açãc de uma alternative,
deram os congressistas constatar em contra o marxismo. 'que atualmente este

Santiago do Chl1e a. "Fõrça da União" se, o ctassíncacc "pela maioria maciça
emanando dos mesmos principias basiccz dos estudantes e intelectuais" a úntca

dafanddíos por êres em seus países. alternativa para a situaçâo atual. O�

A falta de consciência social nas conceitos cristãos sobre a sociedade f'

classes dirigentes latino-americanas to! seus prtncipios estrutureis deviam ser

constatada. A consequéncla para a Orga enstnadc com Inslstêncja, e apresenta
nízacâo Internacional é a obngacao de. dos como a verdadeira alternativa, ca

agir de forma modelar para implantar paz de resolvar os prob)emas econômícos

novos pensamentos, novas Ideais, novos e sociais da América Latina.
concertos sociais ,e económicos no suo- Os sindicatos, de sua vez, carecem.�

• na opinião do Dr. Werhahn, de üderes �
continente Iatlno-ameo.cano bem formados conhecedores perttos dos �

O que os congressistas anotaram, � mecatusmos sociais e éconômícos, A ig
é o mesmo defeito analisado e inúmeras noeãncra junto com o radicalismo tor

vezes verificado pelos observadores mais nar-va-ta um perigo latente".

objetivos. tanto .necíonets como estran- Quanto aos emp-egadcres e donos de

geiros: falta ã politica tat'-io-amencene. empresas _ é necessárto fazer-lhes com

isto é, aos' pout.cos. a piena noção do preon-tvel, nue a sua colaboração con-,

"bem c-rmurn" lermo central das doutri- truttvu na mudança dos sistemas sociais

nas sociais cristãs. Não. são apenas os. e econômicos atuais tornar-se-á Indts

eeonomtstas, capttaüstas e empregado- pensévat. 'Virão as mu 'ancas, ningu-sm
res, são os poüucce. e 'finalmente toda.i duvide. a questão é, se virão de modo
as camadas sociais, que sofrem esta falta evolucionário -ou revolucionârio."

de atitude social básica em seus aerorcoc
econômicos.

Os congressistas do Chile tomaram o

assunto muito a seria. 'A Seção do Peru

foi anunciada a sua expulsao dacrgani
aacão internacional porque a "Unicnp"
llã� tolera o abuso de seu nome da parte
de pesWa.Ii, que n� .est.ao dJ.t;poi;l.os a aeei

tar a dout�lna social da "Igreja".
Em seu relatório o presidente Dr.

Werhahn InvestJgou as causas desta

come se ve, a excursão dos donos
católicos de empresas européias nac era

viagem de turismo, mas Sim tomada de

POSição, leal" sincera corajosa e cone

truLiva. AUNItW'AC "descobriu" a Amt\
rica Latina. As crlt.lca.s não escondem o

lado positivo PI"Cl$.SUPO::ito logieo dos es

fQrços dos congre'iSlt:as que e a unidade
Indissolúvel da Amerlca Latina com

destinos dos povos livres ocidentais.

Pafo auxiliar de escritório� procuro-se um e.lemen
to com prótico de serviço, de preferência Técnico em

ContobilidoCe. Trotar à Ruo Cei: Pedro Demoro, 1466
Estreito.

VÊN�E-n
(HACARA - CASA GRANDE

Dr. Ayrlon Ramalho
CLíNICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manhã

no Hospital de Caridade.

A tarde, no consultorl ... ,

das 15,36 hs. as 17,30 Ls.
.

Consultório: Rua Nunes

l'I!achado, 7' - 10 andar _

telefone 278C.
Residência: Rua Padre

�oma, 63 - Telefone 27K6.

(..�Ul1 1110lS de 2.14j m:l.

lado do PalácIo Presidencial do Agronômico
Próprio poro residencio de grande tomilio'

Repartição Público ou Coso de Soude
_. Reconto tronquil') -

trotar no "A MODELAR"

DR. HOLDEMAB O.

Dt:MEHEZES
Formado pcla Escola de

I\ledicina e c"irurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa - Da

l'IJaternidade Clara Has

baum - Da Maternidade

l\Iãc-pobre.

Especialidade: DOENÇAS
DE �F,NJlORAS _ PARTO
- ClUURGlA

COII'!ulta: !\Iaternidade

Carmela Dutra, pela ma

nhã.

Res;idênelll.� Este.ves· .fu

ni')r, 52 -Tcl.· 2235.

ADQUIRA O MAIOR PRESENU
SI Vocé, Chete de fomiliu

pensa nos presenfes paro o natal ENTÃO
Um presente que não quebra. nôo desvalorizo,
não estraga
Um presente que c('da dia vo!e mais:

UM LOTE DE TERRENO
11m presente Que pade vir o ser o garantia do
.eu futuro
- �ntrodo apenas 10% - rest. 60 méses

Informaçóes, diariamente. na

Avenida do Jardim Atlântico,
com o Ir. Luiz Schweidson.

IMPORTANTE: CONURUÇÕES
tíva. afim :fe ��rem inic.iar o construcãtj).

As pessoa� que podem obte, empréstimo do�

Autarquias ou Caixa Econômico, terõo focill
dodes de obter, mediante prévio combinação,
prontomer"lte, o títudo de propriedade defin.i�

Ora. EVA B. S.

BICRLF.B
ftIr. It IJ I C A

('c,JNICA DE CRIANCAS
E SENHORA

.\tllode dlârlanumte:
Da� 14.00 às 18.00 horas
'::::ot\sultór::-· RGs Cf'1.
Pedro Demoro, 1553

- Estrelto'-

LOTES
VJ:NDE-SE LOTES /'t

LONOO PRAZO SEM .TU
Rt)S.
TRATAR, RUA FELIPE

8CHMIDT 21 - 1.0 Andar

�
I " ,aI?1!!311,IIZ�"IIi!II�II:!.IIIl'I,I-I

VENDE-SE Futebol discute-se,
porem qualidade CO!1l�

prova-se. Pneus .- Ca.-

I
I

maras DUNLOP - !
RAlNHA DAS BICI-

ICLETAS - Telefone:
3137 - Rua,.: �onse-.
lllelro Mafra, 154. I

FUTEBOL

Un� terreno s;'tuado J 1"l'�J ,..!r,llrOllre LOlnêgC", r,er
to d�. Ponte Hercilio LIH p:C'prio poro construç60,
r,e;;oc.iQ ou moradio.

.

1(lor o rua Cei. Pedi':) Demoro
Nt:y.:" Hotel 00 lado do Ciroê! GJúl"ic. no Estreit0.

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

�-,s---------..

Dr. Walm;r Zomer -�-� ----

I'Garcia
Diplomado pela Faculdade �
Nacional tle Medicina da GOSTA· DF CAFÉ? , •
Un'v''''dade do 8,.. 11 ENTÃO PEC� �UÉ ZIT'

:��:;����d������:urs�s:r� L- -J

viço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima). Ex-Interno
do ServiçO de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do RIo'
de Janeiro. Médico do Hos

pital de Carioade e da Ma

ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-profilatico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone-
3035 - ResidêncIa: Rua
General Bittencourt n. 101.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNft
Funcõ��amenlo pe'rfeHo. durab;l;dod ••xc.pcõon�l,�
comprovado...

.
.

'

* Eis os três furares d� 90fCl/ltio qu� os,Motore, Arno representam pore o

• c""sumidor.
*, Os Molares Arno são rigorosamente ,,,"Irolodos I,?elo Sistema C. I. (,1 •• Con·

trale Integral de Qualidade, o único que asseguro p.erfeição I"áxima no

produção em série.

•

•

®
-ARNOSA.

* Motores monofósicos ale 1 12 H p.'
* Motores trifásicos até 300 H P

'"Ir Motore� pnro máquinas de costuro

* Moto,el espec:iois
INOÚSTRIA COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS I

MEYER & elA.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO O mais antigo Diório de Santa Catarina
------

:LiIQ-T:-c:a[à-fÕ:--evereJro-:G;;�d;l;;ta-d���G���t;;-�d��-�i�--�
; BraSil, Santa Catarina, Paraná e Guanabara, Participarão. :
_----------------.--__ ,,. .. ;:a_ _ ... . ., ..... 'a ......

II
. __ 'W._ . . � 'lia._ ......... _ .. ,� ---Costúreira

.-

• E Um PI!Zer Hosp:dar-se no

_ ,
---'-.��---------....,

Co,tu'o, peru :enhom, e ,,;onç�, - Preços -Hotel Sao (rlstovao ' QUE U-C1·LI·DA·DE L.
módicos. - Informaçoes a Rue Servldao Scnford, • •
243 - Estreito - Próximo o Escola de Aprendizes , -0- ESTREITO -0- •
Marinheiros.

• Rua Santos Saraiva, N.o 453 •

O S E S I LA' FO'RA---" ESTREITO - FLORIANO'POLIS ,
• • •• "Fone 6369 ,

Aqui, e lá no interior do Estado ainda mais do • •
que aqui, o SESI, instttuiçõo benemérita, estende o

II. •
•

seu monto protetor -ôbre milhares de or,erarios, to- .. �

",e"'O', 00 occso, umo cidode _ -. P6RT·J UNIAO - _ INSTALADO EM PRE'DIO NOVO DE'
o que vemos? Or.entcçõo esc�arécida e_ ecôo dinômi- �

co ali se processe: e uma forje .onde dia o dto mais : CONSTRUÇÃO MADERNA, COM INSTA·'
uma peço se funde para o ampl')

_

orccbouco de um III' LAÇÕES D E O L A S COM BANIlOS
total atendirnento dos problemas sociais dos coe.órtos _

M ,

do indústria. Vamos dor ligeim ;nformação dos ati- QUENTES 'E FRIOS.
..

v;dode, do ono finde � ESTRiTAMENTE FAMILIAR A.TEN-�CURSO DE DATILOGRAFIA iniêiodo em moia e con-
.. .. E x'a T A lo! [I I E ...

clu;do em Novembro turmc mcsculinc turrne fem;n.\ ,
DE DIA E NOITE. ., .TCONASDRCC'O v �.o�.�,.,," �='.. ,

n�'URSO DE CORTE E COSTURA de junho o dezembro _
VER PARA CRER • CR\JZr:IRO00 SUL :.;:::.�':�";:��,;7;;.:_.:.�'c

c �,��.

Q����OOD�EA:�L�I��I�::�I����ô"to a dezemb�a·' • AGtNCIA ASOLUC�')para ° seu PROBLEMA eslá

CURSO DE PRATICA DE ISCRITURAÇÃO "'''ERCAN- _ _ RUI felipeS!:�.idl,2. no CRUZfJRO A PRAZO. do CONSÓRCIO :!

TIL também de ogôsto o dezembro. fms 2111 e 311M! TAC-CRUZEIRO Di) SUL I
CONVtNIO ENTRE O SESI DO I'ARANA E ODE SAN· ! � flDRlti010lIS - S. C.

1TA CATARINA .�m solene cerfmónta seguida de um � �
p""" delclh... ccc;"�'� d.. Sue ��dad•.

1��;!Eg�; �'v�nb;nete deniório na solo D,. Reno- : : U�a Quinzena de eBleza· e 'Elegância
= 1�:��!�méd;Co

no '0'0 Lyd;o Poub Bettega. �-��_ ......_---��. -tM��tfioPOSiêãÕÃ�íêoiâÃ��' Uma Qui�zena de Magnífica
_ NATAL DO FILHO DO OPERARIO • OportUnidade
tilido�� ,��ás�� �OI��r��c�I��,;��t;l�i�O ��������Ci�� Instituto de Aposentadoria e Pe�sões em Berlim [)ia 22 começ� umn �,Clnde vendo dos mais 1in-

dedicação e operosidade dos írmôos M'ltzembacker:
"Semana Verde 1962" oferta de tratoEes agrícolas dos arfigos do modo poro o verão. Nela sarãoVoferto

o Supervisor Dr. Jaime e o Encarregada Senhorlto dos Comerciários com grande participação e da indústria de máquinas crtig.;'s mais coteçortzcdos em co-fecçõc hminir.o e

Lili, Que naquela cidade vêm dando real destoque as
estrangeira - Países em agrícolas. A indústria de a nino e infon,til, com desconto, impressionante convi

atividades do SESI.
,______ De�egatia no Estado de Sanla Calar:na �:�:n��������g��:o�:� os ��!�S :!: s:::s�:tass: ��tti��S�.e 25% ou seja o quorta porte de valor dos

(.OlErGIO ESTADUAL "DIAS VELHO" (onc![rso Para a Carre�ra de Médico
_

rl::r�mO-p::::;ir�a��a��� �1�v���aSn:oli�::a�:oe:ec!� Cesc;;�o �:s�5�e.��so v��d:Jss2t�i�;�,e��(�eOnda;o�nE��
EXAMES D E ADMISSA-O

acontecimento do ano de trais os agricultores. A jar- c.ed.óno gozarõo iglla!rnent� de umo notéve! vente-

E D I T A L
1962 no domínio das expor- dinage� estará �ste ano çero i erõc efetuados oelc preço exato dQS vendas o

tações será para a parte em relevo. O maior pav! vtstc, sem qualquer cur-eotc.
livre de Berlim a "Semana Ihão, com 7.50� m2, será Os artigos que A ;\\c'leIM vai ofertar nessa es
Verde Internacional" a rea transformado no oasts da tuccr-oo promoçõo. cor-srttuem a porte mais nobre
hzar de 2 a 11 de Fevereiro. primavera com todas as d.' :>E..J estoque: belissimos vestidos _ tailleurs CO!1-
Desde que este certame se flores Imagináve�s. São ínú juntv! e saias. Tornbérn cs vestidinhos, conjuntos e
realizou pela primeira vez m�ras as sugestões .e as Sf'It:S poro meninos serõo co-ese-itcdos à +reqoez:c
em 1926, a grande expor- ideias que se prop�rçlOnam ce-m Idênticas vantagens dos crttços para senhores.
slção agrícula alemã con- aos amadores da J�r.dinei- Acreditamos que o qutnaeno o ser iniciado no
QUistou cada vez maior gem e aos propriet�nos de �':S){'mc dia 22, répresentm5 limo dC!s n:lelhores 0-

:::!�!� ���r�::n:Od��� ��':���oe:r::r!i1:::� �ú. !uniOOde poro Q!�OSa"l alt.J����
ta tentativa de organizar o nlfestações figura o II C�m
encontro dos produtores a curso Internacional de Fil-

grlcolas na grande metró- mes Agrícolas para o qual r--:=--------------�

pole alemã, a Semana Ver se inscreveram ntals de

�de é hoje o ponto de reu- trinta nações. Os amaaores

b I'
.

d dnlão dos peritos agriCQlas da equitação terão o· pra- P U I C I a e
de todo o mundo. Na lista zer de assistir a um torneio

dos stands internacionais internacional. .j 10.' em $ta. Catarina

�!����m ���:n:ov:sN:�:ee:� ve���el�=:�:cio�a��:�: ;

'!'_-

Confecção e consenação de palnél5

naciona( I:!astan�f! tensa perdeu uma das suas mais
.

em todo o Estado

todos os países'q��'j,- .M- importantes funções devido

nham participado em cer· à separação total da Zona

tames anteriores Il"enova- Soviética da Alemanha: já
ram as suas inscrições, po não pode ser o ponto de

dendo-se, ,portanto, contar encontro para habitantes

com a participação da Bel- do Leste e do Oeste: Ao Que --.---��-: _ " •

-

.lOa, do Olno,"",a, da P"·7'" esta ,;tuaçãa· deu, MaiS Reparhçoes da Poloma - Menos
Françar da Itália, do Cana ,porem, novos Impulsos aos

�:: �: ��:���:s� dd:sH����= �:��:l�:d��'::� ��iSag:��ult� da U�SS
-

dos Unidos. Além disso se- ra a Semana verde será ain HANNOVER, (IF)
No campo de trãnsito Da União Soviética, a

para repatriados Frie- contririo só chegaram 334

dland, perto de Goettin- pessoas o que representa
gen, foram registradOS du- uma décima parte -dos re

rante o ano de 1961, 9221 patriados em 1960. As au

pesoas vindas das regiôes toridaes' alemãs explicam
orientáls afemães ,atual- eSa. diminuição pelas no

mente sob administração vas medidas de restrIção
polonesa. Repqesenta isso adotadas na União 50-

um aumento de. 140 repar- vietica.

L Flurianol,oJi.!l. 20-1-G:�

De Ordem do Sr. Diretor, ccmumco aos lnteres-

�o�o�R�� GI�n�S���o p���e:s:ar�:�á d�o a�i�i��Osr:
dia 30 do corrente mês, diariamente, no penedo das

13,00 às 17,00 hoars. Quaisquer esclarecimentos se

rõo prestados pelo Secretária do Estabelecimento.
Floiranópolis, H de Janeire de 1962.

WALLY BERNARDINI
Secretário

V E N 'D E-S E
Vende-se 3 lotes com luz e agua situado no .cid:::Jde
universitaria àrea mil metros quadrados, e ,Jmo es

eSf'uina com 100 mil braças cada uma ou 270 - mil

os Tlot�s, trator o ruo E:;teves Juni:)r 113 cem

Schnaider

IMPORTANJE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRt·GINASIAL

,AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ Boseodo nos meUs mordenos processos peda.

gógicos.
- Equipodo com máquinos novas.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foça sua inscrição a Ruo Dr. Fulvio Aducci,

ontiga 24 de Maio, 74'8 _ 10 andor.
ESTREITO Florianápolis

PONTA LEAL
Esquino Tobias Barreto cõm Casemira de A�

breu uma frente permitindo construir 3 cosas

trator na "A MODELAR"

ENDEREÇO
A RAINHA DAS BICICLETA.s. fica. na Rua:

Conselheiro Mafra _np 154., de um lado a sua

tecção de PEÇAS E ACESSÓRIOS, e dO outl;"O ..

secção de PU�TURAS E CONCERTOS. -

�rone: 3137.

mentação, subordinada ao

título "Os países em desen
volvlmento e os seus pro
dutos agrícolas", destinada
a promover os fornecimen·
tos de produtos iroplcais e

subtropicais à Republica
Federal da Alemanha. Na

secção "A Alemanha ofere

ce" apresentam-se os pro
dutos alemães com proba
babil�dade de colocação no

merc�do Internacional.
Finalmente expor-se-ão

ainda por iniciativa do Mi

nistério Federal da Alimen

tação os mais belos exem

plares de gado de criação
dos �ais importantes cen

tros de pecuáriOs do mun

do.

"NOITE DO Chá·Chá-Chá" nos 'salões do Como nos anos anterio-

Oscar Palace Hotel no próximo sábado ás 21 �:�I:n��::;r�c�:�d��:t:l;=
horas em benefício da Associação de Santa são de conjunto lVuito eom

Catarina de Reabiliiacão numa promoção 00
-

���;da:�i:;��lE��v:�i�agl�:�
comentarista social CELSO. eles pavil!lue� J"eunü··sc-;.í c

OAS/OSA N. 110

C. 437

Faço público, poro conheci�ento dos inte.re�
SOel,S, que a PROVA ESCRITA de to?as os. especiolt
dodcs do Concurso em eplqrofe, sera realizado pelo
i)A.5P, nesta Capital, no dia 21 de J�neir.:) de 1962,
do,Tl'ngo, às 8 {oito} horas,' INST�TL' ro DE EDUCA
i �l\O DE FLOn..IANÓPOLlS.

,

Os Candidatos inscritos, deverão comp.:lrecer

ao k'Col acima mencionado, c_om 1 (uma) �oro de an

tec'é'dencia, munidos do Corta0 de Idenudade e de

caneta ou esferográfico com tinto azul-preta.

Florianópolis, 5 de Janeiro de 1962
DALMIRO DUARTE SILVA

DEI_EGADO

Instituto de Apose�tadoria e Pensões
dos ComQrciários

Delegacia no Estado de Santa Catarina
Concurso Para a Carreira de Dentista

EDITAL

DASP/DSA .I�. 112
C.439

Faço público, para conhecimF!nto .ias interes�

!O.)(lt-"lS, que o PROVA ESCRITA do Concurso em epí
orofe. será realizado pelo lJASP, nesta Capital, no

�IO 20 de Jane�ro d e 1962, sábado
.
.5s 14 {quatorze

ncras}, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE FL·")R1ANÓ
POLIS.

Os candidatos inscritos dever60 comparecer
:la local acima mencionado. com 1, (uma) hora de

\:mtecedência, munidos qo Cartão de ide:1tidode e de
:{,neta cu e:;ferográfica' com tinto oZlJl-prêta.

Florkmópolis, 5 de Jar.eirc de 1962

DALMIRO DUARTE SILVA
DELEGADO

---------_._�------

.----------------_.
I ---- ? A

---- ,

@!ti: DE Ç]!t!1
!Q!IIIii'

..
'

,

PROGRAMA DO MES
PROGRAMA PARA O MES DE JANEIRO

-------- -.---- Dia 21 _ Encontro dos Bratiro'".os

Procura se
Dia 25 _ Hi-Fi

- D;o 27 SAUDADES DE MOMO
Me,a, na Sme'ada,'

BOA CASA C/ GARAGE PARA COMPRAR OU ALUGAR Dia 30 _ Cinema
Informações: tele!. 31S8 e/Sr. Josê. ----------- _

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

CHACARA NO BOM ABRIGO
VENDE-SE magnífico terreno com 6.620 metros

quadrados, próprio poro granja ou coso de veraneia.

190. metros de frente ao mar.

: preço de oportunidade - Cr$ 260.000,00.
·'':Tro.tar pel? telefone: 2892. 01-1-

Q.UINTA PAGINJl
.,

•

I

triados em relação à 1960.

rá elevado o nUl1}ero de

expositores estrangeiros in

dividuais. Para exprimir es

ta internacionalização pro�

gresslva, a exposição alte
rou ligeiramente a sua de

signação, colocando diante
das palavras trádlcionais
"Semana Verde" a palavra
"Internacional."

da mais extensa, mais im

portante e proporcionará
ainda mais informações.

VENDE-SE
O Armazem N° 28 com

4. portas no Mercado Publi
co desta Capital
Tratar no locaL

Além dos stands dt: doze

países estrangeiros, tres

grandes secções da exposi-
ção deve atrair o interesse Soirée nodos perlt�_internaclonais:

�n�s�;��Sl�!�er:���a��� América F I (.

Até Agora 134 Inquéritos sôbre Arbi,
trariedade na zona

31-1

SALZGITTER, (IF) foram iniciadas à base de
denuncias de populares,
alguns da própria Zona

Soviética. .!} maioria das

violações de direito de

nunciadas provem natu

ralmente de Berlim. O

chefe do Departamento, o

promotor Friedrich Hose,
esteve' há pouco pessoal
mente em Berlim, a fim

de estudar no lugar a si

tuação criada pelo murer

erguido pelas comunistas.

O "Departamento 'Cen

traI de Sindicância da

Justiça \de EstadQ", éom
sede nesta cldad� encar

regado de reunir material.

e provas sõbre atos de ar

bitrariedade na Zona So

viética da Alemanha e em

Berlim Oriental, tinha ini

ciado 134 processos de sin

dicância, ate o dia 31 de

dezembro de 1961.

Numerosas slndicãncias

O América F. C. agre

miação Ql,l.e recentemente

conquistou o titulo de cam

peão do primeiro turno do

certame I varzeano, fara

realizar hoj') em sua' se�

social em Barreiros, uma

soiree oferecida aos as.;;o ....

eiados e famílias, para a

qual nossa reportagem fai.
gentilmente convidada por
intermédio de !Seu Presi
dente, Sr. Vicente Gou

lart. JEEP WILLU IWUBADO
Foi roubado na madrugada de 11 para 12 do cor

rente mês nesta ·c1dade, um Jeep côr beje, tolda de lo
na prêta modelo 1959, placa 7932 de· Blumenau Motor
N0 B-825.008.

.

Grattrlca,·se com Cr$ 50:000,00 a quem der Informa

ção ao Hotel Royal desta cidade.
-

VENDE-SE LOTE
Vende-se' um lote a rua

Urbano Sane:::, Area 405

� m�:�;�r a rua FeUpe I:)ch.

!""!UC, :a � �-:::.::!� .n1fL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO Df

lANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

I·

I
E/D E R Confirmou: EI o Melhor IIGALOIIde,;--Mundo I

��fo lesi:liu 110 severo castigo Imposto pelo pugilisla nacional o irlandês John Caldwell que acabou perdendo �or nocaule 'Iécnico no 10,0 round dt.
lula programáda para' 15 - Vibrou Iodo o Brasil com o feilo do "Galo de Ouro" - Renda de 22 mnhões,

I!.der Jo ...re, o ·'tia- neste assalto e sendo, lutador europeu ape- 'ciirpo-a-corpo" pa- são européia, enquan um adversário que te vitoriou-se em 3L e ta de rá,.dio e te�levllo de Ouro' ,maole- então, daí por' dien- nas aguentaria mais ra evitar os golpes do to Eder era consagra- era considerado forte, por pontos 10, per- são alcançou a eleva-

ve, anteon�em, o [1- te, massacrado eens- alguns segundos de nacional. do Dela NBA como o. com um cartel de 25 fazendo quinta feira da ouantia de erS
rulo de campeao mun (antemente pelo bo- pé, já que Eder .To- Desta forma, ter- melhor do mundo na lutas e 25 vitórias, última a sua 12.a vi- 35.137.000,00 record
dial de peso galo, ao xeador nacional, até ire imp5s-lhe severo minou a polêmica ca·tegoria dos galos. sendo 14 por nocau- ,t6ria consecutiva por absoluto em competi
derrotar o irlandês que no 10.0 assal- castigo com toda a que existia, já que os Assim sendo, Eder te e 1'. oor pontos. nocaute e sua 45.a ções esportivas na

John Caldwel no 10.0 to, o segundo de John sua calma e catcgo- europeus considera- .Torre consegue neste Eder Joíre possuía luta sem derrota. América do SuL
assalto, por nocaute Caldwel 'Subiu ao rin- ria, limitando-se Cal- vam Caldwel cam- 1962 o nrimeiro títu- 44 lutas e 41 vitó- Pelo cartaz que Eder pesou 53.500
técnico. O irlandês, gue e, agitando a toa- dwel a procurar o pe�� mundo:,. �_, lo mundial nara n rias e 3 empates, veio p�cedido, o ir • Kgs e John Caldwel
que f)l-é I) 5.0 round lha. f& com que o Brasil, derrotando sendo C!ce'por nocau- landês não agradou, 53,525 Kgs, Eder de
pllnd,,,ju-se bem, não seu pupilo fôsse con- FIJTEBOl VARIEANO aos 22 mil assisten- envergadura mede

::r:::;;:,. ��:::�:7� siderado d�rrnt�do LT�������A_3 N: T�:�= ��u�e�o:q�a��:Po c����:�

�.
-

_.)fi"�1P'"

'·"'1
tes que proporciona- .1.6'1 mrs e o 7r1an-

nor noc�'''''p. t';"":cn dade o Manguet-a
'

local, eopíoaamente. >t
rem renda de cr$ dês J ,64, medindo q

técnica, indo à lona. .'lOis. na realidade, ('I abateu o conjunto dos .Mi- Marreco. ére O matsvi-.,. ! 22.737.001),00 'que. 11lt�rJor n ....d01U1J "1,(\4
.....

. _ ._ .. __

üonartos por axr e venceu se-te por todos que num es-

..

.

� �... .

t t ""O c O irtc-rtês ] ,62.
a preliminar por 4xO pum petécure vergonhoso. Se

. _

,....., jun ame�.: C?�l_� ''__,-._

I Ih
.

]
íoac em que os rapazes dr) ati-aram como focas atrás

/ m ',I er � 11'BJS V� OI
....�""[;'uelra se conduaa-am do defensor dó Internacío- f� at:éc��te C��:l:�ã�ue �� ng:n:a���i�a.d�t��;�m:or�;, _i 111 �
me'r-cr dllrflnt,e os n:)"·· nal que para não morrer

do . mundo
ta m'nutos. massacrado por pedras e :���:o �:v���r�a��:�;�, p�� (lt��a:t,n,;d·Oodsa.as:��:��d:e s���e;

paus e algumas peixeiras,
lo seu clube. o Atlético, '

�::�N�C�ON�AM��6� �::e r�ae:��i��i�a��r-�: ��: encontra-se sob cutdadoes X X X

dade. com os moradores �::���s'n�:v��:�h���x:�e�= .No p�?XimO_ dl�_22 �(':- Cr('!'("t> o enrcstosmo d-s desoc tst-s r:':jj",:·ir;:!"lses
aureciando das janelas o

ciclos do tricolor do Estrei- :a d�I::a�ã�a�:t'1'r�ens: d� pelo reali;"cã .... no tarde ele d��il"'''':' d., s("",u'�'l
eepetácul., deprimente e

Lo, afim de se recuperar bav-uetebol nue neructpe- port,io ent-a Metr�ol : M:trcd,o 0105, r.od�.,d:. ser

;;;:.:����:��:�� :t1;':; "':":::::��?:�l"," pro io0��l,;i;,:��:,;;:I���:�; de:;:::o :O�Oet::p::P:::::�e d:m�b::,.:�:o Cl�:,�::os>".
por ter jogado duro, e por gramada pela s'ecerccâo lista de Prnnr-a. r-cis r-evoo rue empate tere ove rr,'> '". "fo·ç·� .

em

i�:;���o a��;i����. pa;e�:= �t��!I:en�cat:���e��secr���� • __ . .'. �.:_�____ ��:r����ç��rO c��:rl� �e�st:�i�ntJo c���r;:.,._'�:i' �;�1 �iog)

��\;��l:�::locoe: p�a��t�:� tas Esportivos de Santa ca O PrGsn.era Por suo vez, o Mo��x� também vai em bLl�,
t."trln:\, foi transferldn pa I!"

\.
• \ d

.

������oR���::te;se. di�:tore� ��u�OP:ó�II::� :,(:�r.�'�:I:Ú:'�: (h'4l' GerCrno C��d�Ç��sm�u�'og�!:��t:it�rioM���������l�e o��:II�od��
ni\'I participarallT dn t·!n- oportunamt'n�c pelo:,; ml'n- O lateral GCl"cino '!sta T�lTIbém" �� CCl5('; (� empate. M""t�C)n("1 � M':]f�diJ
taí<va de linchamento. mas tores da eclética. sendo esperado pela dire- Dias deCidimo o titulo no c�pltol (1('1 Estado. posslvcl-
oS in('entivado�s foram X'X X toria do Próspera Futebol mente terça ou quarta - feira

�:Ci�O�h;����S q:!lé�:�u:�� bo�:I:al�r�u�:n�:er��;s- �lube, d� Cld:��ded�o�:��
�

O Metropol nõo c���moiores põOblemas pc-
informações de �orado;es rlo, de Crlciúma, tiveram ���::' !:e �;lC�lrSO para a

ra o gronde ch�u_e j? que seus .intl'groJ1te.s' .es�õo rt�
locais. lá estão acostuma- seus contratos rescindido.,; ..

t d g10 cuperodos do dlspendlo dz ene_rgla tlue eXigiu o ,'),,]

do!; a puxar encrenca isto com o clube, dt'vendo, rn �:��llna ·empora ti. re -

lia de domingo.

C.''u,'Ón"'a,nvtee"dadnon lOs.a'oa1.r"poa...:� tretanto, permanccerem no' Gercino, falando ao �_
---x---

., • """ futebol crisclumcnse, 1..<'11- porter teve a .oportunida- :rodovia do Iodo marcilisto o �es'"l'\o qãO oco�tece,
para fazerem suas valcn- vez envergando a camisa d d' r d t pais o lateral Joel vem se exerCitar. io Ol)enos fl<;lca·
tias em outros locais, e do Próspera para o certa- r:ita cnü: lrn��:r:u;ten�e; me.nte pois nõo tem, c.andições poro portjCi�aç,,_ dos '::-
fracos para sózlnhos en- me regional que se flvlzi-· ·t

p
I I be d

letIVOS. O Jovem media encontro·se sob c!.Hdaaos rn(-!-

frentar Marrec{) ou out .. o nha. ��iC���:I, e P�I�
c

�SSU1�I; j�c�����d�. problemática o suo p"esenço no coteje
qualquer atléta. O árbitro X X X compromisso com o Aval e

g
teve ótimo desempenho e O lateral Jaime, que de

espero. cumpri-lo integral-
---x---

mostrou-se wn psrfeito fendeu o Paula Ramos e o mente.
Também o arqueiro Zé Carlos dev;:!rá ser oJmo das

cavalheiro, calmando, e Tamandaré e que na tem- grandes preocupações da diretoril) marcilisto, POi5
criticando abertamente o parada passada atuou no encontrando-se com dois dedos da mão fraturados,
acontecido. Foram_ o:; s�s. onze do Bocaluva, vaI re- li"'" deverá ficar à margem dn motch de doming;:" des
Osni Ramos e José Delau- tornar ao Tamandaré de

.

G'I E folcando, .ossim o elenco de um de seus mais reguj�-
dillO que inclusive tomaram vendo ser o tItular da' la= I son, sperança res jogadores

---x---

•

:u:e::� �:rca�::Spo�t�!� ;::ala e:�:r�:���t;��l��� Avaiana Coso o lateral Joel não posso atuar, o direção téc-

!��:e : ��;a�=,��: �:e: v�n�:���r:sn�� c�u�; A diretoria do Avai aU- ��c� d��:r���iap�:���:cv:��od���o�::n Acn:��in��r��!'-
de futebol. Mas fica aqui vermelhinho menta grandes' esperanças dor pela direito, voltando, consêquenlemente, o cen-

a advertência aos demais X X X no seu mais novo def�n,;or, traI Ivo que esteve ausente no últirr.c.. confronto por
clubes varzeanos, deixando As inscrições para a elimi �dqC;t;;;� ::a��etebo�ll:�� questões familiares.

--x---

.

��: �:sr�::�:���:re �� �:tó;�� �ed��!��!OA;::�� zeano,. apôs ter passatio pe- O Metropol deverá se apresentar para o prélia de
ou levem uma grande ca-

ca de Santa Catarina com
lo Abngo de �enorer,. onde domingo com a mesmo formação de domingo último

ravana de torcedorell-para
ar:�7.:!����t:e c:ra����s� l��:��:t:�et:�mo um pro-

��me�hf�;�r i:ia;�:'cy� cotejo. pela E!xtrema esquer-
enfrentar os "v�ntes"',

que irá representar o Esta- Tendo treinado entre os I
.

���ô:�:lOa�:'aé=�s�a P�!- do barriga-verde na "tra- "azurras", se const'1tulu ------_. _

pedras e pins para a ba-
vessia de Todos os Santos" �;��: d:ltã:oa�O�:I�!�:��

. SORTEADAS AS CHAVES PARA A
talha campal. Preliminar

na Bala, foram encerradas
I

.

I
Internacional 2xl. Fõrmou

no ultimo :i��. pe�il:���t::�vt�,n�a·uma "COPA DO MUNDO"o Intel"!'ucionaI, W1lson; A Associação dos Cronis- das grandes esperanças da Foi reQl1zado em Santia- Numa de nossas próxl-:�11::1 C:b;::��o�a:;���� tas Esportivos de Santa Ca diretoria do fl7.ul e branco go do Chile, o sorteio das mas ,edições estaremos co-

�:��' eV���' Edson. Walti- _tn_'_ln_,_v_ol_ta_'á_"__S_e_,_cu_n_i' �:_i:_�a_�:_'_�e_,�_p_��_:�_ç:_._.u_c_se �:�:;r:::o:oC:':�:ç. d:c ,�;���t;:_ ...

chaves: Uruguai. Chile, Bra
sil e Argentina.
Feito o sorteio, ficou sen

do a seguinte a chave para
as oitavas de finais, sain
do consequentemente os

dois vencedores de cada
chave pnra as quartas de

A diretoria do Aval: vem

finais,
.

rumo às finais. de se desinteressar do

Vejamos como ficaram concurso do atacante Fo-

os quatro grupos: gucte, vindo dO futebol

Grupos 1 _ UruguaI, Co paulista.
lombla, Russla e lugoslil.- O jogador, após se en-

via t{'nder com os diretores do

Grupo 2 _ Chile, Suí�a, clube "azuu·a", não apare-
Alemanha e )til1a ceu para os coletivbs pro-

Orupo 3 - Brasil Méxi
co, Ellpaaha e Tcheeoslo
vAqu1a
Orupo 4 _ Argentina,

Bulgarla, Hungria C Ingla
terra.

At�olmcnte, nõa eXiste atlvid:;de e.!'porttva, nos

Estadcs Unidos, em que os negros não se façam no

tar cama estr�IClS de primeira grandezil. Nas c!ím
piados de 1960, por exemplo, Wilma Randolph con

quistou três medalhas de ouro c01Tl.o participante do
equipe norte'·americona, merecendo o título de "a
mullrer mai$ veloz da mundo".

OS "COBRAS" DA TEMPORADA
Terminou o ano de 1961 e com êle ·inumera$

fotos de registros aconteceram. Vàlores novos des

pOl"ltarpm no certame estadual enquanto que muit�s

dos veteranos conservoram a 'Padrão técnico '"Que os

credenciaram como astros de primeira grandeza do
futebol cotorinense.
Dentro de nossos observações apresentarerT',os nes-

tivas posições .

te comentário, os "cobras" de ano, em suos r>:C'spec
Para o gol, Zé Carlos merece o nosso preferência.
Mais calmo, boa elasticidade e melhor c'llo::ação.
Tem, entretanto, em RubeAs um reservo à altur:J.
·::Oara a lateral direita, Tenente mereQ! maior destaque
ocupando com méritos o posto. Antoninho '.Jm bom

suplente.
Ivo insuperável no zaga cei\tral, embora tivesse co

mo' scmbro as figuras de Nilson'do Olimpico e Bran
dão do Carlos Renaux, com vantagem dêste último.
Na lateral esquerdo optamos por Jael II do Mafcí!io.
O jowêm valôr fci de uma tranquilidade pasmonte
para os seUs companheiras de retaguarda. Walter,
do Metropo!, uma grande sombra
Na posição de quarto zagueira, Joel I foi, absoluto
tendo como mdior ameaço o coxiense Schelo e mc:is
atrás o tricolcr Sarda. I'

Como volante, do lista dos ocupantes desta posição,
Sabiá aparece muito além dos demais, talv'?z cotan

do com Cleuson Gomo o mais sério perseguidor.
Na extremo direito lembramos dois nomes, de pron·
to um veterano e outro calouro. Petruski e Mareio,
com prefêrencias poro o veterano.

Nilza é candidata paro o meio ponto de lanço, en

quanto Idésio formo dupla de oréo, sem sofrer 9ran
des ameaças, Didi tenha condições paro brigar oelo
posição.
Poro trabalhar no r/�ia cancha dois nomes ganha
ram ev;dfnda; Odilon e Pedrinho. Fazendo o sorteia
1'0 "coro aLi corôo" o que vencer serve.
Na 6Xtremo e:,querdo outro bom duêlo tivemos: Dor.
cy • Zezinho c talvez Teixeirinho ostente também
condiç;ões PQr� a posição. Como podemos observar,
um f;unhodo de jogadores qUe nos mãos de um bom
reinador poderio brilhar pelos côres de 3"onto Coto�
rino, sem entreto'nta esquecer de valores do quilate
de Valéria, Sombra, Nélinho, ZJlton, Hélio que fica_
ram de fero do atuo I certame ..

É a nüS<;(I "piniti", . , .

�-_',. 4.�,_ .; 4-, .,� .•
_

t��"'oel··a"3) 2.
')isr'�!t"ndo o trtu'o de VI

r-e cempeõos do oomoeo
nato varaeenc Inter-ta
mortal e Flnmpwo;o (li, "'.'_

taram em Bar-eh-os o pré-
110 final. Venceram os atvt
rubros do E;;trcito por 7x2,
gnls de Alceu (4), Deco (�)
e oubc-to. O quadro v'ce

campeito est.ava aSl'lm lor
mado: Roberto; Nilt m,
Elmo c Odlt·; :I,mon c W ....r

nr.x; L'r[o 11'onil, (lil!-rr
to, Alceu, D,'('o e ,Wilson.

MONTE C I\STELO 1 x

f'LAMJlfNGO O - Disputan
do a vaga para o turno fi
nal do Campeonato- Var
zeano o Monte Castelo a

bateu o Flamengo por 1>:0
e a partida (01 Lllmultu9.da
po!" Indisciplina e expulsoes
de vários atlétas.

AMERICA 2 x SALDA
NHA 1 - Derrotando ('

Saldanha local por :&1 a

eqUipe do América sagrou
se campeã do turno de
classificação do Campeona
tf4 varzeanOl. num prél10
que· contou com uma 'gran
de assistência. Na prelimi
nar vitória do América ocr

lxO, sagrando-se I:«lmbém
campeã dos aspirantes.

INTERNACIONAL 2 x RA

CING, DE SAO JOSE' O _

SURURU EM CAMPO
Jogando domingo em Sao

José, a equipe do Interna
cional, do Estreito, vice
lider do certame varzenno
venceu ao Racing por 2xÓ,
num prelio que não Chegou
ao seu finaI, em virtude do
violento "sururú" qu� se

generali.sou. Têcnicamente
fraca e formada por joga
dores novos, quase todos
reservas do Yplranga lo

cal, o Raclng nio possuia.
qualidades para enfrentar o

Internaclona.l, quadro for
mado por atlétas' renoma
dos, que em determinado
momento passaram a dar
"baBe" eln seu ad\'erS!Ítlo
que COme(lRrQm entúo a

usar jogo violento, princi
palmente sóbre os atlp."'ta�
fisicamente jmals fracos
como Botlnho, Vania e

Valtlnho. RevJdaram os do
Internacional com NJlson e

Marrec.o, 6 em d�termin�do
insta.nte o quc fie viu foI
"I:lolenta. luta. corporal den
tro dH. cancha, com lnva
sUo dO campo por torcedo.
res locu.lS, qUe achavo.m,
que por estarem em seu
terreno, poderiam fazer os

rapazes do Internacional
se 3covardarem. Tal

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ

:i!e�vaí Direlora - Profl, Maria Madalena de
Continua a direto,la do Moura Ferro

Avaí a tent.ar contar com DIRETORA. _ MARIA M4.DALENA DE MOURA
o concurso do tretnador FERRO
Osny Oonçalves para a CURSO correspondente aos Grupos Escolares e o

temporada que sr aproxi� celta olunos poro os seguintes classes:
ITlfl. 'O 1 Pré.primário, 10. 20, 3°, 40 e 5° anos prelimi-
Os entendiment.fit tA to- ,

nores.
ram mantidos, mas N1ze- Preparo alunos poro o exame de odm;<;são 00
ta ainda não respondeu à. ginásio mantendo duronte o ano uma classe especial
consulta dos avaianos. paro êsse fim,
A�tes de responder. d1sse A matrículo cx:ha-se aberto à ruo Saldanha Mo-

NiZeta à reportagem: "T.en- rinho, 34, todos os dias uteis.
tarei resolver algUiíl pro- Florlon6polls, 9 de janeiro de 1962.
blemas que futuramente Maria MadaleRa de Moura Ferro, Diretora
terei que enfrentar".

.

13-2

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

\

FogueIe Não'
Mais Interessa
ao Avaí

r;ramados, 'razão �rQu�
resolveu a dIretoria avala
na sqspend�r todo e qual
quer compromiSso que vi
nha mantt'ndo ('om o jO
gador.

__':.<t-._:_:'
•. '.
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'As 17 'l1(jr:l', 8 padr()�
eiro 1I0.� mllihu'('s vúltnrá

sua rap('la kv:uln por ,�eus

ir1l1:l')s tl"",ibl'r� (' no lll"S'

As 9 horas da manhã

havcrá ::t >nissn ""olene I'm

honra a r('(erida imagcm
e ao 1ll1"'<;1118 tempo o na�

(11'(' ('i'!I'brnntr rl,lat�r:i
V�I�'; J .... IM�' ,,--ii-. .... ;,! '

J

lllli:1.I'PJ 'o SflnrOl.

O :'l,·ollll):-tnhant,· di' 110-

je .�<'rú � ll1onsf>nhor Fn'�

deri('o 1l,Iholl

��-

Transferência d'lJ Sacerdotes
POr I) 'dPlll d:-t CI,)',t M('

lrupoJil,',n:\ () ;1', ,ll,n'.'bh-
Pl'. Tai('il TUV:I!'I'S - Vigà
Pf'. Ppdro KI hl r - \ 'ga-

po ,]1' possa Dio('e 'P lrans ria COO[f"r_ dor :'kTijuras
f!'I'iu o� ('��,l1illt('S S,H'''r- p\'. Afonso E,H ndocrfel'

dúlt··· Profl'�'�or no Semin:u'io de

Pl". P..:-tul d(' Som:a - Vi- A:'.ambuja - Brw;(jul'

gal'io dt, CambQriú Pe. Joio Cardoso - Vi:!;a-
Pt'. Lui.': Bel'tott 1. - ViRa� rio C'ooperncll:1r da Cale-

rio (10 C,tIlcllllha tirai Metropolitana.

:�;'ioAI::�I��<lK����d� �:� ���n�i�g���:��,���:.v�::�a F.:
('am!'a .' ,trC'ito
riu (;(Jo]lf'l':ldor dr. Hnial-

UMA CAMPANHA
O Vigário cto popuJOw

bairro rio Saco dos Llmóes.
Padre Biachir�e esla pro
mov{'nc!o uma campanha dó

galão de tinta para a mo-

numental obra da capela
de Nossa Senhora da Boa

Viagem. Agradf'ce desdI' ia
aos católicos d" bôa vonta·
de qu{' participarem dt'sta

campanha. Todos que co-

operarem com esta campa-
nha daremos seus nomes
nesta Cal\1Da. Qualquer in
formacão, para. a C,'(t('rlral
Metropolitana.

n;-Can;ídiu�
Amaral e Silva

ll.nVOGADO
Magistrn ...o apnsemtado.
A,II:(I�acfft e,,� (,('NLl

'rose. {' n�'�: flua H:\ldi''lha
M,ll'lnho, 2 -- apt.o 301
(r-s;jlllna J.")1in nlnl-o)

.

D� -Héli';-Freil;;
DOENÇAS DE SF.NU01{!\S
I':\RTOS. ONDAS ClIRTt\6
-

{'/�;;I��;:�'�'���'O� lll':i��:/
]\1/'1rl"l('s, �I _ Ila� ,I Ú�
r. hor;l�,
1{l"sid,;lIria _ EIlIfído

FI6rlalIÚI}l)!is _ ri'f :L:"I�II'
- }o'�)IH': 27·,17.

(I bTA[,(\ o

in1ol-maça.o literária

------- --------
�. -�----------

_- _._--------,--'Em rêsa d' Luz e fôrça rle
Florianópolis S. A.· ELFFA
ASSEMBL!lA EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convidados os senhores
acionistas da Err.prêso de Luz e Fôrça de Flortcnó

polis S, A. _ ELFFA para se reunirem em Assem

bléia Extraordinório, que se realizará no pia 30 do
corrente, os 16,00 horas, no sede social d? Emp-êsa,
<1 RUI1 Jerônimo CoC'lho nO 32, com a �g'.Jinte

ORDEM DO DIA

1°) _ Reforma dos Estatutos;
20) - Eleição da Diretoria;
3°) - Outros assuntos de Interêsse

dade
Flortcnóooüs, 12 de janeiro de 1,962,

Lúcio Freitas do Silvo
Diretor Comerete!

Ego Hein. Lippel
Diretor Técnico

23-1
,

---�-, .. _" ....

da socte-

III PREVIDÊNCIA
SOCIAL il11

iL__a-���
Atendendo o uedldo do sr. Mário Gomes, informamos

rue o. sel!;urado.q -autônomos recoínerão somente a quota
única de !Irc rorto por ccnto) , de ccôrdc com o estabete

orao no Art.. 226, item VII, do Regulamento Geral da

Pruvídcncta aoeíar Decreto 48.95\)-A, de 19.\).1960, direta
monte no órgão do Instituto, pelo snlárto mínimo local,

0\\ pdJ. deolarncão de renda do exercido, cara os que a

tenham rcíto, até o máxunc de 5 (cinco) vêzes O rere

) Ido salário, Ê conrncno lndispensivC'l, pois, que o segu

rado nutonomo não seja estabeleddo ou empregador,

mas que trábalhe por conta própria, ou esteja na con

'iiç§.o prevista no Art. 60, parágrafo lOJ, isto é: os empre

-ados de- representações estrangeiras e os dos orgarus

\.108 cucias estrangeiros 0\\ internacionais que funcio

nem no Brasil etc.
Ur1 exêmplo: garçâo sem empregador fixo, que pres

tem servlcos em banquetes, casamentos, festas ou sole

::1idades e' pagos pelos respectivos contratantes dêsses

servícos: engraxates findividuais e sem empregados);
donos de bancas de jornais (que é exatamente o seu ce

SO •• ,); barbeiros sem empregados, feirantes sem empre

-tedos. profissionais liberais (advogados, medicas etc);

-nústcr s sem vínculo empregatdcio; corretores de seguros

sem empregados etc.

QI anta a retificaçil.Q no're�jstro civil, vamos trens

-rever a Lei n. 3.764. de 25 de abril de 1960, publicada no

'Diário C'flela!" de 28 de abril de 1960. Tome nota: Lei

n,761 cr('�2S.4.H)60,
'

() P�rr;ld€ntc da. República:
F'_._r() sa-er que o Congresso Nacional decreta e eu

-nctono fi seguinte Lei:
A" '0. A retificação de registro de pessoa natural

\:lI'�'é .• ,,1' proceneeêa no próprio cartório onde se en

'1t"n' II nssenta-iento. mediante peti�ão assimld<l_ pe
, t-ite-essncc, ou procurador, independentemente do

,.pa:pn:ento de selos e taxas .•

Art. 2,0 _ Recebida a petição, protocolada, e autua�
�, I) ("'elal de registro a submeterá com documentos ao

<:ão �0 xnmsterío Público e fará Os autos conclusos

hlJz t-v-ado da r-Ircunscrtção, que despachará em C]1\a

'fita r oito (48) horas.
� 1'1 _ Quando a prova depender de dados exísten

.;: '10 r'Jróprio cartó'·io. jJoClerâ o oficial certificá-lo nos

o t�!MEIRO VOe) DO SATURNO - ê-,� "0 blO'-"

o in�tonte preciso do lançamento 00 espaço do So�

turr.o, em Cabo ConaveraL Acionado por auto mo�

tores em seu primeiro e,;tágio, num emp JXO total
de 590 quilos, o Soturno, que tem a alt.J�a de um

edifício de 20 andares alcançou uma altitude de

(paro remessa'de publiCacões: S,\' - CP 384 ISS qUilõmztros.
�I�s =-So�_C:::O:::,o_,_;n-,-o_)__

.

_ . __ . , _

In�"!�?aC���� re����; �. . , A Suécia e a Publiddade
dii!,I'io estorolmfs Svenska.

DaglJlnde[, que rêrC'[l de
30 milhões de rotoas SUe

(":JS foram gasta.� em anún

rios t' publicidade nn. F.>ui'-

5Dllm ml9:Jel

LANCAMENTO DE ROCAMARANHA
_ Com tarde de ouróqrcfc foi lançado no samono fin

do o livre do escritor cotarinense Almiro Caldeiro
"Rocamoronho", edição da Globo, no coleção Cata
vento, Livro C� estré!o. embora o autor ten\-trr um) a

tividade Ue anos em nosso meio literário, ele-r- de ha

ver sido premiado pelo Academia Cotarin"nse de Le

ITOS, cem a novela "Mõe e=Pífõo", o atual tcnccmen,
to interessará relo que conta e que diz muito de- par"
to os corortnenses. Acenruondo que "os oorscocqens
e o entrecho do norrotivo são fictícios", informo 1.:'9'1
o sequir flue isto fei íeuo, "sem prejdizo do CfT'penh')
('ue se teve em rcspettor. quanto possível, a verdadE!
h,istórico." E vemos eotõc desenrolo -s- dtctnt e de n:)5,
a -vido nos-Açores. depois a partido, o trovess.c que
cl-rrr-u 86 dres. depais'a chegado à ilha da Desvêrro,
oucndo ternos, em rápidos otncetodos, um (\,,::01,') do
vida que aqui se l zvcvo. Tudo i;;to vem entrelo,:o(b,
emaranhado com o história de omar de dos ! V('I1",

�\Ie "p."'.efYl dE' r--ntc de referência para o de-S':>i",_f0Ivi
rr.ento do ent recbo

REVISTA BRASILIENSE
- O trabalho de Prof Samuel B. Pessoo "Sõbre I) cs

t-dc sonit-mo dos hcbitontes dos distritos ruro.s da
ilha de Sento Catarina e algumas suqes+i'-% paro a

suo melhoria" se reveste do maior tmoorrônc!o. me,
r sr-e a otencõo dos cederes competertes e codertc
muito bem servir de roteiro poro os ":0'iSaS qutorida
des. FEit� com base em suo ex-ieriêncrc de F!orionó-

r-cl!s. Quando o Prof., lecionando em n�5S(1 +oculdode
C') Med:c:no, teve, em seus curtos vaq::I':�, IIp_Ht:_mi.
d-'" c'e percor-er ;-ôdo o ilha, estand -_" 'I'! C1iy'cii'Jn
d"c' dos ccod--õcs em (JÚ� vive.-'. h-r'rit-mre da
mesmo, é um Quadro objetive 2' orec.s-. Ali cstõo,
susctntornente analisados, em tôd<"!s ,J�. �U!_JS ín-pl.co
(6e5 e ccosenuêoctcs, as pésstmcs c�"'d'�'�)�J em que
\1',€ a populocôo, e apontadcs os -; pJidcê. c�s!J"c::Jis
poro �I sua melhoria.

V-1rics outros cotcborocôes se d�'>:CC'l""" .-êste nO.
38" corre5�cndente o novo doa. do !3 ':)5il�iro
rm:" €stil Inserto -O trabalho do Prr+ Pessoa,
C: té'T' .... o; rlcuos: "Pancroma da D,;)", -: B -s,leiro'II,'
Iúctdc artigo de Caio Prado Junisr 'J;'_;�:<::'lr e I" 1'0'
d-e Cice'o", capítulo de Rui F,c", r' ':.! �IC1l(l inter·

r,'et-eào neva do velho problel">".-:õ;
.. ·-u� 'I'') d:J h !ú:;·

t.-iC1,Elétrica", de Catulo Brcnc1' "\11': 'r; C nside
rrc;-JS a res"eito do movimento esruj,:nt I br's lei·
ro", de J.-�é Chasin: e liA FormQc(�" ,-!e n t <;�, nJ's
e e�"'ec:(I'stas nos bculdodes de r I s;f ri" ce

FI, 'resten Fernandes. Na seccão de cr;:i<:a C� liv'os:
"�nsoiC's médicc:s sociais do Prnf. SGrl'�J',,1 Pess '0",
rlE' Alvoro de Faria; e "Porto Col"'nrlór;(l" de Osó.-io
/,I"es de Costro", por Paulo Dant,::!s

COLECÃO "NOSSOS CLASSIC05

;;���l;S ddê, j�e:��n;�� �su1x S;�;ae �:�zl':Sj����V�7n���
por Na�C'f Sofady, acobam de �er I"ncodo;; , ..elo Edi
toro /'GIR, no suo popular coleção r: ... te;; volun1 s

H')',p+r'. 1 Q', f-',csmas cCHoclerí�lic(_s .1�" (', '--: ,,'fr(II11

1(1, 'II' luncnie ronhecido,> i.�[cs !ivrc.", e'" .:.::;, I) nl;

sc'v!ço<; v(>lll Pi :!�10t1do, cm especial, d '1 ���a juven
tude estudioso, que ali encontro os elern"I,I:---; l's_;en

C;C1ís para o melhor conhecidos dos gr.:m�c� �scrito;'es
pc luguCS€S c brasileiros

]40 milhões de coroas sue

caS foram devidas a ma-

terial ímpresso, Se forem

(:Í[\ ('1)1 1!l60, (' qt.(' COl'rcs-

mantiaas as proporções,
('1)1 1!l70 serao g'usbs
:'lproximadamente - 300

;nilhões de cowus suecas

gastos publiclt:'trios orol'

rerá provavelmente no se

tor de bens ele capital de

consumo, !:C!."110 consequên

{'Ia da l!:�:O(IUC,1O dc nOV(l,�

produtos. Um cstudo 1'8-

CCIÜ(' drl indú�t!'ia de '�o-'

mesLivels indira [[ue de

'600 produtos a metade es

teve' menos de rilwo I1.nos

no mCl'cado.

." ......_ ... _ ... ,

Dr. Kéiio ?elxolo

Advoyado
Hesj!tênc1a _ Alame0:3&.

Ad'JJtu Konder, t7 - CIlIJI:I:.
POstal, 408 � telefvne 2.22,
F..sCrlt.ÓI',u _ Rua P'el1pe
Schoidt, 3'1 _� 1.0 .ncllar _

Sala. ..

'';0�,

§ 2'l _ A Identidade do 1'eq\lCrcnte e a veracidade

sua' dt'cll1rnções !)oderão ser att'ntadas pelo próprio
,:1'\ 'lU I)l)r duas testemunhas id"'neas.

lI"r1 ;>:l O"fer;do o I)edido. o oficial averbarã a rf' i

"'�f' -3. lll:l:'''efll do l:egistro, n1f'ncjf\n?do núu!ero do

r"t(',., 10. a data da decisão e seu tr.'msito em Ju:gadr
At' 4".- Entendendo o juiz Que fl pedido exi�e malUt'

I l,d:1""'�10, ou sendo impugnadO Dela órgão do Mlni"tê

rio. :pÚI,llr(l. mandatá distribuir o� �nlos '1 um dos c:t1'-

1-)1'1()� iuclici:lis da cln·unscricão. !)�'oc{'dend<)-se i:t reti

f'caçftO na forma da lei processual, assistida· por advo

rado.
AI t.. 50 ._ Os atos l�ratjcadas no cartório c!('l \'e!!is·

tI":' \'cJ1f,'l'niç Clll\llnnll'ntos, cO;"lfonne o I'll{jJl)�nto de

e"�''1�, <:!J,,_)ri);�til) d('lt\.� () ,·('q\.:nrnt" rt'1�onh['c:damcil

te-f.l<!'';'''''''_''''
p'" .....�:Ifo UnIro. QU�lndo o .: rl'fl dI) l't,,yi&.,ro fôr a

I iI" ["(>1 "01 oficio, não lhes serão devidos emu!umento!

re1:\ rrHkPI.f:.o.
�-1 ó' _ Esta lei tn1rul'á em vigor na d"ta de sua

rub'bl�'-(1, revogadas r< di�posicões em. (\onlrârio.
'R,,,"Wa, 25 de abril de 1960; 139" da Independeneia

l" '720 (l�.Republica.

Juscelino Kubitschek
Armando Rlbejro F'uleilo

l.nCHA AUTOMO'VEL
VfNDE�SE uma com volante telecom'mdo,

Motor Johnson 18 H.P. em estado de novo com par
tido f,létrico, por Cr$ 200.000,00.

, Trator pelos 2395 e 3801.

Lom NA ESTAÇÃO AGRONÔMICA
(só à vista)

no "A MODELAR"
-------'-_--------

ponde a. l,;':�; da l'enda.

bruta nacional elo p:'ll�. em maLerial impresso e

Umas" mil pes."ias em- ' mais de 400 milhões de

pregudas no l'umo de pu- coroas em 1976

blieidade c anúncios, Do O maior increml'l'!-Q nos

'a\�I, nprox�.Ill'>ja.\l1ente

FLORIANÓPOLIS
,

E.UM

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

MUNiCíPIO POBRE·

IMPOSTOS PAGOS PELOS

Â UNIÃO .4

AO ESTADO .... .' .....4

o impôsto arrecadado pela Muni

�ípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em Es

colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social, etc.

Redslone - Thor - Atlas - Saturno
DimEnsõeS e empuxo comportivos e finalidades

das �rincipais velculos especiais dos Estados Unid:>s:
Redstone - Altura 18 metros; empuxo 34.000

quilos; foi usado para lançar as astronautas Shepard
e Grissom em vÔQS sub·orbitois;

Thor _ altura 20 metros; empuxo 68.000 qui
los; foi usado um Thor-Ageno nos programas dz

lançcmento do Echo, Tiros, Relay e d� Explorer:::;
um -:'�eor.Able.Star lançou os satêlites Tronsit e

Couricr;
Atlas - Altur9..24 metros; empuxo lS3 qutlos;

zel'(í usado n.o primeiro vôo tripulado orbital; Atlcs
Ag��a!> fOlom usadas no lançamento�de Discovercrs,
Mori:1er, Somos, Midas, OAO e Ranger; I

Soturno _ altura 49 metros;. empuxo 590 mil

quilos, será usado nos primeiras vôos orbitais tri"

p,ulodas, enquanto modelo� qperfeiçoados. serdo u!:oo

,:k�.1 r'r1 ó,-bi!q$ IUt,Clrcs, ao Idnçam::nto a'h um ,,:J�

rr:em Q_ L.1.l� ti em o ...tros !TIísS'3es seme�arttes,t. H R E C A O A C. Ã O

MUNt'CIPE
PAftA QUE TUA CIDADE MAo

FIQUE: MAIS POBRE, PAGA TEII

IMPÔSTO COM PONYUALIDACr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AINDA AS ENCHENTES:

�ov�rna�or le I�une tom Prefeitoi e Parlam�nlarel
A fim de auxiliar às diversas regiões atingidas pelo

flagelo das enchentes, o Governo Federal liberou, para
os municípios relacionados no relatório que lhe foi re
metido pelo Governo de Santa Catarina, uma verba de
100 milhões de cruzeiros.

A referida verba, a ser distribuída entre as Prefel
turaa, é para atendimento de obras várias, mais espe
ctalmente estradas e pontes, jâ havendo, o Governador
Celso Ramos, anteriormente, feito um adiantamento
aos municípios, para o reparo de obras de maior urgên
cia. por conta da dita verba.

Na t.arde do dia 17, o se reuniu, no audítórío do
Chefe do Pod,:.r Executivo Edl1iclo das Diretorias,

com os Prefeitos daquelas
zonas, os quais haviam si
do prêViamente convoca
dos. Na oportunidade, 'pro
cedeu-se ao estudo, análi
se e confronto dos levan

tamentos efetuados pelos
engenheiros para tal fim

designados pelo ocvêmo,
com os determinados pelas
Prefeituras.

A Mesa que dirigiu os

trabalhos encontravam-se

o Governador Celso Ramos.
.J Chefe da Casa Civil Dr.

'etson Abreu, o sub chefe

la Casa Civil Dr. Emanuel

Cam,pos, o Secretário da

Viação Eng. oeíso Ramos

filho, o Secretário da Edu

cação Prof. Osnl Regls e o

Oficial de Gabinete do

Governador acadêmico
Pauto Costa Ramos.

Compareceram prefeitos
e parlamentares das re-

J b .��]�P!l.
FLORIANóPOLIS (Sábado), 20 de Janeiro. de' 1962

COMPRA-SE
CARROS WOLKSWAGEM 60 E 61 A VISTA
Tratar a rua Almirante Lamêgu 2 nesta.

------

Aspectos dos trabalhos. quando os nreeensee ... em ambiente de plena liberdade e

perfeito entendimento, debatiam o problema.

Part:do �ocial 'Democrático
_ PARTIDO SOCIAL DEMUCRATICO -

Diretório _RegiOn2.1 de Santa Catarina.

Pelo presente, Iícam convocados os senhores Men;t
bras do Diretório Regional .do Partido Social nemocre

tico em Santa Catarina, para uma reunião a realizar-se

as 17 «íesesserei horas do próximo dia 30 do corrente mês

na séde - partidária, à Praça Pereira e Oliveira, nume

ro doze (12) 'nesta Capital, para deliberar sobre assun

tos de Interesse partidário.
Florianópolis, 12 de janeiro der.aea

ADERBAL RAMOS DA SU VA

(oncur5G

Músicas

Carnavalescas :.
A Prefeitura Municipal

de Florianópolis, como dos

a-os anteriores, já abriu

rnscncêc para O concurso

de músicas carnavalescas

de autores jocers. Como se

recorda, no ano passado o

concurso obteve pleno êxi

to, tendo tnscnto 32 músí-

Presidente em exerclclr

-

Busca�pés .

giões atingidas. Os quais,
após a explanação Inicial
do Governador, se mani
festaram a respeito dos
cálculos e dos critérios
adotados pelos engenhei
ros. No decorrer dos traba
lhos. participaram dos de
bates, entre outros, os

Prefeitos de Blumenau.
Brusque, Itajai, Nova 'rren
to e Biguaçú, os deputados
Orlando Bértoü, Antonio
almeida, Fernando Viegas,
Pedro Zimmermann e

Walter Gomes e o Secretá
rio osnt RegIs.

6 GOVe�ador Celso Ra
mos, de maneira objetiva
e crere, conduzia os deba
tes, colocava os problemas
em foco. esclarecia diver

gências, acentuando que
"tendo que se fixar num

critério, adotaria o dos
técnicos".
Os trabalhos decorreram

num ambiente de plena li

berdade, em perfeito en

tendimento entre os inte
ressados.

Ao final, falando em seu

nome pessoal, mas dizendo
poder quase afirmar ser

êste o pensamento geral
dos presentes, o Prefeito
de Brusque faz um elogio
especial aos Governos Fe

deral e Estadual, pela ma

neira como encararam o

problema, tendo mesmo o

governo catarinense de

terminado, por antecipa
ção, a remessa de numerá
rio. para atendimento das
necessidades mais premen
tes, até que tôsse liberada
a verba federal.

.

--------- --------
Flagrante da Mesa que presidiu os trabalhos da reunião do

Ramos com Prefeitos e Parlamentares das regiões atingidas pelas enchentes.
Ladeando o Chefe do Poder Executivo vemos, da esquerda para a direita, o Eng.

.

Celso Ramos filho. Secre.tárkl da Viação d Obras Públicas; o Prof. Osni Regis,
Secretário da Eduçação.e Cultura; o Dr. Nelson Abreu, Chefe da CasalCivil; e o
• •

Dr. Emanuel Campos, sub chefe da.. Casa CiviJ.

Agradecimento à "Granja do Edú"
Quando das recentes 1- (as.) Cyro Gevaerdl

nundações em vários mu- Prefeito Municipal

:u�:f:â����E:t!;t����V e 5 t-·.-b-u--I-a-r-e-s-n--· -au-s·--'Granja do Edú', nesta ca- • •
pital, enviou a Prefeitura

�:<a B':'.".: 5��st,,���:: Direito -100 vagas - Medicina 28 vagas e 137 candidatos. até o�tem
aos flagelados daquele mu-. A maioria dos candidatos SDS exames vesutnnares vagas .eté a manhã de on-

nlcipio, que haviam �er- das diversas Faculdades que compõem a Universidade tem, já se ha.vlam tnscrrto
dldo toda a sua crlaçao. de Santa Catarina já se acha inscrita. cerca de 137 candidatos.
Agradecendo êsse gesto Em algumas ]faculdades _ Direito por exemplu - Segundo fomos Informa

altruístico o sr. Prefeito de às inscrições encerram-se hoje. Em outras -IMedici- dos, na Secretaria daquela
Brusque endereçou ao sr. na _ elas se encerrarão na segunda-feira. • Casa de Ensino Superior,
Edu Marques l!. seguinte Através um rápido levantameEJio., reallzado pela registra-se ali, uma mér�lI
carta: reportagem de "O ESTADO", podemos prever um núme- de 15 inscrições dtartas.
Brusque 12 de janeiro ro de aproximadamente 373 candidatos a Universidade Calculando-se nesta base, êste ano,

de 1962.
'

que apresenta um número de 253 vagas aprcxímada- até segunda feira, quando vagas.
Prezado Senhor mente.

Cumpre-nos vir a pre
sença de v. s. e agradecer
sinceramente a generosa
oferta de 500 pintos para
serem fornecidos aos fia

gelados.
Obedecemos a um crttê

ríe de' JU8tiça. na.
.

distri

buição olhando os mllls

necessitados e os realmente

víttmedos pela sorte.

Graças a rreus a cola

boração de V.S. em multo

velo rrunorag a dor dos

mais humildes, atingidos

pela inclemente ocorrên

cia.
Jamais esqueceremos es

se gesto nobre ce V. S. e

aqui colocando-nos a sua

dlsposição\ subscrevemo
nos.

Atenc�osamente,

100 PARA 107

Até a manhã de ontem
haviam s e inscrita' 107
candidatos aos Vestlbula-
res de Direito.
A Faculdade, como se

sabe, dlfPÕe de 100 vagas.
Acredita-se que boje, úl

timo dia, apresentem-se.
no mínimo, amis 10 candt
datos. Assim mesmo a con

corrência não s e r á tão
grande: 100 vagas para 117

,,'3:r�€m S
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C01n as responsabilIdades de presuierüe do c�nse-I Eloque"ncl':l dllcadellta �:�!���,�:?d:'���d�S:;::�:'iS: fa�, .;

-I���d�a�,�als!�a%o��r�e�u���::u�e;:�::::e�u:s�:�e�� - U " U II II E� não CUlPO' a juventude. Aponto a
sa entreoísta aos nossos contraaes de A NAÇAO, de

I causa respetlva como o faço há anos
Blumenau \

RENATO BARBOSA clamando no deserto, e que consiste no
MUIto embora varias das suas af1rmacões abram empanturramento dos programas cole-

margem para dwergenclUs e contestações, forçoso e acev-
glais, ínpcndo ao preparatoriano série

tor que S. ExaJ. se colocou 110 nível su'fterior requerido .

tremenda de matérias. Dai, serem os cur
pelas elevadas funções que exerce, já na direção parti-

ses superiores. em geral, apenas erer-
dá1ia, já no Congresso Nacional:

ventados. Alem disso, os eatabelecímen-
E revelou, de modo obje�ivo, que o seu pensamellto ,

tos oficiais não compreenderam a ur-
não circula em l'Oda de giz, no considerar os problemas ! gente necessidade de pesquisa vocectc
noüucoe da atu"alidade, porque não se fecha em futricas I nal compulsória, em altos termos de Pst-
de campanário, de ordem diStrital, mas atende e

cotécrace. durante o CUl;SO completo dos
mina circunstáncias -nacionais, que, por evidente,

11 11& T- I f i
zarão comportamento regionais.' rlamentos são; a ��i:�;:;d:e-:: san:c::in���i��n� I

meu ver, causas poderosas da decadência do apresentar ao Magnifico ReItor e ao

em. que se afunda a eíoquencte no BrasiL Engrêgio Corselho Universitário reivin
dicações sôbre o gravíssimo problema
considerado de maíor relevância, nos

quadros da organização nacional. Quem.
como eu. leciona na ultima série do cur�

50 jurídico, sente, vezes sem conta, o êr
ro da escolha proflssionl entre os alunos

Decçrandn apostilas, elemento padre
nlzador de suposta Cultura. o aluno de

Direito, sem maiores �dlficuldades, ob
tem nota sete nas duas provas parciais
a que se subordina o ano letivo. Com is·

so, é promovido de -série por média. D-i

ploma-se também por níMia. Não en- Acrescente-se a e�e panorama a i

frenta o dialogo, que exercita e opulen nescondivel decadência da oratória poli�
ta o raciocínio, e mesmo não o seduz: C) tica. Em outros tempos. o clima cultural
debate de uma prova oral. Em conse� dos parlamentos se apresentava aos jo·
quencia, o deslnterêsse oratório, posterior vens como nascentes de estimulos: Sen- ,

nos ásperos embates da vida forense. A tia-se �rte e permanente atuação de
grande escola, que sempre foi o Tribunal elites. HaVia gõsto em se lerem. ou ouvi
do Jurl. sofre o Impacto, por vêzes do- rem. discursoS na Câmara e no Senado
lorosamente ridículo, deSSe deprimente Eu pertenço a wna. geração catarlnense

espetãculo de mediocridade, a que s e que gazeteou muita aula de ginásio, para
convencionou denominar de bossa nova. se deliciar nas galerias com discursos de
Chá-chá-chã da inteligência .. , �rêu Ramas, Edmundo da Luz Pinto e

Ivo d' Aquino, Ilo nosso antlgo Congresso.
HOje, é o que se vê ...

que lhe pareceu oportuno dizer, sem lI�ejOS t�mos e sem

reticências.
Dai a difel:ença que medeia enllre a sua e recfnte

entrevista do sr. Brasília Celestino de Oliveira, presi
dente, de fato, da grei. Este, sem gaba1ito, vale dizer,
sem horizontes, encharcou-se de desaforos e insultos
suburbanos contra o situacionismo, sem interpretar a

posição do seu partido, na área catari1le/lse, em fU1lções
dos problemas maiores, que andam latejantes por ai.
Falou como falaria uln inspetlor-de-quarteirào, demitido
com a derrota eleitoral.

No mesmo vazio incorreu, p6.5to que apenas por con

ta própria, o sn. Acácia S. Thiago, quando tentou - 01�

não tentou _ interpretar o' pensamento ALIADO do

P.T.B.

x

Revela-lhe, a entreouta, o penacho de lidero de fato.
d(, V.D.N., porque não lhe faltou. a coragem de dizer Q

x x

x

Do que se pode concluir das serenas, mais incisivcs
palavras do senador Irineu Bomhat�en, que se situou
como homem de oposiçào ao govémo do Estado ::... é que
a U.D.N. e o P.S.D., ellt Santa Catarina, sbn acordos ou

composições, podem e devem marchar paraleLos ao

serviço da democracia.
Até agora, com 'os dois grandes partidos, acontecia

que se 1tm era o éAO, o outro erG O GATO.

A e1ltrevista do senador Bornhausen abre campo a

U1ll acordo: (� U.'V N,. concorda que.o P.S.D. seja GovER
NO. e o P.S.,... reC07lIH'Ceu. na V.D.N., a OPOSIÇÃO.

;:: C.J'I<U llIlWU;> .:;UIJ d(� c�'séllcia do reQime - tudo

anil.
, . ..:_.��!��' ����._._

Sem preparo oraoorlo, e, para Pas

cal. oradores .eram pintores do Perua

mento, via de regra com reservas multo Louvores, pois, e aplausos mâx.lmos
ralas de leitura. procuram�se abrigar aos concursos d eeloquencla às semanas

certas
\

deficiências. Criou-se, lamen� unlyersitártas de oratória e ao calenda
velmente. nos cursos de Direito ,a ge.. Instituto dos Advogados, diante do mo
nerallza.<ia mentalidade de que' determi� vimento conjunto

.

dese restaurarem as

nadas disciplinas exigindo conhecimentos tradições da palavra .tanto nos preCórios,
mais largos dp, História e desafogada C<lmo no cspezinhante exerciclo 9� vida
pauta de leitura, S\ tornam, quando nao politica btaslleira.

,� .. '.

o Bom Senso e a Justiça
Recebemos: tiça que se limita a rotbe-

Sr. Redator:
"
ar �Ichas. da [urtsprudàn-

O Tribuhal Federal de cta não passa de: uma Jus
Recursos rompeu com atiça mecemce.
jurisprudência dominante Deve de um relance o
no pais no sentIdo que não Juiz abetever a sociedade
c a bem habeas-corpus, em que vivem as familias
quando a denuncia capt- r! os Individuas, onde se
tula fato, que seja crime desenvolve o fenomeno so
em tese. cíaf jurídico e econonüco.

O Industrial castos Paul
a �o��:iSP��d:���:L:, coc:�

��� ����r��ant��a:�em:� nunca cabe certinha no

droga chamada "t.tpomc". ��:� de parente necessr-

Mas em seu lugar lhes
Melhor que a [urrspru-remeteram outro pro�uto dêneía esta o bom senso

�e ê!�g�O:����en�a:�l:��� se�u��a�.grato João dos
adiante pois, para nada

lhe sirvia a mercadoria re

cebtda. •
No entender do Promo

tor do Estado de Guana

bara, ficou conügurade o

crime d o contrabando,
porque o Industrial [mpor
tou uma coisa. sem o pa

gamento dos Impostos a�

fandegárfos. O imposto que
havia sido pago não era

referente � mercadoria re

cebida e sim ao Llponlo.
O Juiz não teve outro

remédio se não reCeber a

denuncia mas o Trlbu11al
de Recursos rompeu com a

jurisprudência e f I c o u

com o bom senso, conce

dendo habeas-corpus ao

industrial.
O Tribunal agiu com

sabeãoria porque uma jus

candidatos, apenas 17 ex

cedentes.

MUlTOS CANDIDATOS E
POUCAS VAGAS

Se na Faculdade de Di
reito o número de candi
datos é pouco maior que
o de vagas, o mesmo nau

acontece com-a Faculdade
de Medicina, onde para 28

Juri Simulado
o Centro Acadêmico XI

Fevereiro da Faculdade de
Direito farã realizar. em

março proximo, mais um

juri simulado.

Partlciparào d o referido
julgamento, na acusação,
OS Acadêmicos Reinaldo
Ramos Lima e Glauco Cõr
te.
Atuar:ão na. defesa OB--A

cadêmÍCos Carlos Ronald
Schmidl e Antonio !'crnan
do (10 I\mrtrfll t: Silva,

Teremos, então, na Fa

culdade de Medicina: para
28 ....agas, aproximadamen
te 182 candidatos, isto é,
9 candidatos para cada

vaga.
FARMACE1JTICOS:

POUCOS.

,

SERVIÇO SOCIAL 30
VAGAS

Social o número de cee

didatos ao vestibular, �
a manhã de ontem. era
15 para trinta vagas.
Espera-se qUe hoje, qu

do se encerram Ri' Jns

mente.

LOTERIA 'DO ESTADO DE S, CATARIN
RESULTAPO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
3.967 - CR$ 800.000,00 - Chapecó
7.408 CRS 80.000,00 _ rtaíat
3.066 CR$ 40.000,00 Crlciuma
2.103 CR$ 20.000,00 Blumenau
.2.073 CRS 15.000,00 - Araranguá

Um procer politico, metido a influente, qu\s q
eu, para efeitos da sua militança num dos parti
lhe informasse diversos. as,suntos. /

Não o satisfiz: primeiro. porque não quis; S8

gundo, porque não sabia. ...

Mas a lnsisténela c.ontinuou, até que lhe co
tei aigWU!!.1l das respostas Que um fazendeiro lág
no costumava dar aos curiosos dos seus negocios:

- Vendeu suas tropas este ano?
- Negociei!
- Quantos bois vendeu!
- Uma porção deles!
- Por quànto vendeu?
- Uns por mais, outros por menos!
Com Isso, o meu -.....·assaltante·' deixou-me e

paz!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


