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o TEM P O (Meteorológico)

cssnteee do Boletim Geomcteorotoçtco, de
A. SElXAS NE!J'Tf}�iàar-ate as 23,18 h.8. ao

dia 23 de janeiro, 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA MÉDIA: 1024.9 mb;. TEMPERATURA MÊDIA:
27.90 C.; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 83%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Nega
tivo I Nevoeiro cumular com precipitações (chuvas) I
multo esparsas até 2 mms. I Bom Tempo.
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Classes Produtoras Iniciam Movimento de Cunho Nacional

o General Rodriguez Echavarria está »rêec e vai ser

julgado - Por ato do Presidente Bcmnelly, chefe supre
mo das Fôrças Armadas dominicanas, o General Rodri
guez EchavaTTia, que fracassou em. sua tentativa de im

por mais uma ditadura nas Antilhas, foi destituído da
comissão que exercia na Fôrça Aêrea. O candidaro a

substituto dos TrujUlos acha-se detido, aguardando jul
gamento, e na foto vemo-lo (à esquerda) conversando
com o Monsenhor Eltseo Pérez Sánchez, membro do Con
selho do Estado, que, fortemente apoiado .eezc povo, está
reconduzindo a nação rantilhana, â trilha da vida de
mocrática.

I

RIO._ \
Está sendo divulgado em todos os jornais \do Pais

um manifesto das classes produtoras, advertindo a Na

ção contra a demagogia e os rumos que urna minoria
esq_uerdlsta quer Impor ao Bra·sll. asse documento é !l'
primeira manifestação de grande movimento de cunho
nacional. Destinado a' anular a campanha e tôda a ação
dos extremismos, mas com programa prático, obíeuvc.,
visa, .antes de tudo, à JustiÇai Social. Já há cêrea de um

ano se vêm processando entendimentos a resoeíto entre
destacadas figuras das classes conservadoras- do Rio e

de São Paulo. Foi o que revelou um dos líderes do mo

vimento, que, entretanto, como os demais, não deseja
aparecer, no momento, mesmo porque, acentuou, não
deve haver personalismo nem propaganda individual.
Para a vitória inicial fez-se mister o que era funda
mentai, isto é, a compreensão e a união das classes pro
dutoras. Isto rol possível. Individualmente e através de
suas organizações, tôdas as expressões das fôrças ccn

servadoras solidarizaram-se.

O ORGANISl\1O em São Paulo. Será o Es-

tado-Maior qua comandará

criou-se então, o IPES tôdas as atividades da
(Institutos de Pesquisas e campanha no País inteiro.
Estudos Sociais), com' sede Sua atuação terá sentido

Regime Comunista de Castro:
um Perigo para o Continente-
RIO, �

O Governador Carlos Lacerda, em manifesto que rot
divulgado onl:em em Punta deI Este, alerta os Chance

jeees americanos que ali se reúnem para tratar do caso

d� Cuba, sõbre o perigo que representa o regime comu

ntsta de Fidel Castro para os povos de nosso continen
te. No documento o Chefe do Executivo carioca afirma
que se a O.E.A. não se mobíüaar contra a traição do
ditador cubano nós também seremos traídos pelos

agentes de Moscou, e a continuar as coisas corno vão. o

IBrasil será o primeiro atingido.
O Sr. Carlos Lacerda lembra ainda a declaração dos

Ex-Chanceleres brasileiros para advertir que o Brasil,
no que lhe vem de sua História e no 'Que se prepara pa
ra o seu futuro, se levanta contra êsse inimigo comum

Idos povos americanos, desejando ver Cuba restituída ao

seu povo, reintegrada na famil1a continental, libertada
do traidor que a entregou à Rússia.

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

Encontro Rusk-Haedq _ O presidente. ,Ed�ardo _

Victor

Haedo ofereceu um almoço, em sua resldenCla, em: Punta

del,Este, ao SecreMl'io de Estado Dean R�sk. ,- Na fo,to
o cnete do Conselho de Govérno UrUguaIO, (a esq�erda)
estende ao Chefe da delegação 1�orte�amencana a ?�n
feréncia inleramericana U7l� bocado

.

de um prato hp1CO

I
da cozinha sul-amencana.

NOVA DELI, 22 (A. P') _

Q Primeiro-Ministro In

dturo, Jawaharlal Nehrn,
declarou que seu govêrno
tem a firme Intenção de

- expulsar do território da
índia os agressores chi
neses e paqulstanenses por
anelos pacíClcos. O "Pre
mler" falou durante uma

campanha eleitoral peran
te cerca de vinte mil pes
SOas. Repeliu as criticas de
q�e enviou tropas contra
os encraves portugueses,
l'llas nada fêz contra a Chi
na e o Paquistão. Disse que
taIs críticas eram pueris e

l 1r;te��nsáveIS. .;,__
·i,

".."",
..... "'.)........._�".-..L�

tralha deu morte a cinco
pessoas, ,entre elas uma

menina maometana de on

ze anos de idade, e deixou
.

24 feridos.
Também em Bane, vã

rios terroristas - presu
mivelmente nacionalistas
mouros - se apoderaram
de um ônibus na zona an

tiga da cidade, e do veicu
lo abriram fogo contra

transeuntes, utilízando os

passageiros· como proteção.
Dois veículos mU{tares em

preenderam a caça e deti

ve_ram o ônibus, mas os as-

amplo, neorundo, de eará
ter simultâneamente cultu
ral, filantrópico e politico.
Financiará bolsas de estu

dos, fundará escolas, auxí
üarã estabelecimentos de

ensino,. orfanatos etc. Sua

ação política operar-se-á
indiretamente, cooperando
com os partidos cujos pro
gramas e cuja orientação
coincidirem com os princi
pias Que informam e nor-

teiam a campanha. Pugna
rá pela Justiça Social, le

vando grandes e pequenas

organizações a populartzar;
suas ações e a empregar

parte dos lucros em favor

dos seus auxiliares, inclusl

ve, associando-se às em-

presas. "

_ Estavamos vendo, até

agora, _ frisa o porta-vóz
- de braços cruzados, '3,
ação dessa minoria ativa

que tenta conduzir o Bra- I terá de nós o lado. oposto.
sil para a' esquerda. Mas, Em suma, vamos runcto

agora, resolveram descru- nar e o faremos com o que

zar os braços e agir. Esta- há de melhor no Pais. Ca

mas organizados num sen- da u m de nós dará u m

tido total e assim, apoia- pouco de si próprio em ta

remos, estimularemos, as- vor do bem comum. Será

stsuremcs tudo e todos os 'um movimento de máxima

que estiverem ao nosso envergadura, permanente,
lado, na boa causa, que é agindo, sobretudo, em fun
a do Brasil, na defesa de -cêc do fu�turo.
sua estrutura democrática
e cristã, ao passo 'que nada NÃO HOUVE TEI\-lPO

Na relação de Estados

cujas classes produtoras n

C S na-O preJ·udl·car
- 1 deriram ao movimento nac

aRCUrSa 20 ��t��g::t� �:,����. p��
tos principais d ... entrevrs- cuja homologação requer,

A questão dos concursos ta concedida pelo Sr. A. como normal, alguns me

para provimento de cargos 'Fonseca Pimentel, diretor- ses. E os concursos reuu

e a Situação dos interinos geral do DASP. zados terêo. mesmo assim,
cpnstit.uil'l1111 os dois nspcc- A legislação cm vigor preenchidas as. suas fina-

determina a realização de _l!dades, visto como terão
concursos, com prazos cer- recrutado candidatos pura
tos e fatais, para provi- os lugares vagos on que

menta dos cargos púbncoa. vierem a vngtu'.

vagos ou ocupados por In-

terinos, quer na adminis- ------------..____ . _

tração centralizada, quer
na administração autár

quica. O DASP não pode,
portanto. a arbítrio seu.

fugir ao cumprimento dês
se preceito, a não ser que

queira enveredar pelo ca

minho da ilegalidade, E

começa a realizar, agora -

de acôrdo, aliás, com a re

comendação nesse sentido,
recebida do Gabinete Civil

da Presidência da Repúbli
ca - os concursos que pro

gramara para outubro do

ano passado.

RIO, _

- Informações proceden
tes do Tibete, ocupada pe�
los comunistas dão conta
de que houve 240 mortos
em batalha travada entre

tropas comunistas chinesas
e rebeldes na região de

Khampa, no dia 5. de ja
neiro. As informações rece

bidas no escritório do exi

lado Dalai Lama revelam

Que menos 90 chineses ,
150 rebeldes khampas fo

ram mortos no encontro,
ocorrido a 209 quilômetros
ao sul de Tatingka, no Ti

bete Oriental.

que, explicou o tnrorman

te, não houve tempo mate

rial para todos os contates
Estes, porém, prosseguirão
porque nenhuma nirriã,
oganização ou sociedade
industrial, comerciaria e

esrrccte, ncara neutra ou

.

rto forno

Nenttum: acordo ai?lda no Laos _ As conversações entre
os tres pnncipes zeccrcuos em Genebra se encerraram

sem que tivessem chegado a um acórdo definitivo sobre
a larmaçilo de- um. çovêrno dé' coãliSão. O líder da facção
neutraliSta. Souva1lna Pturuma; exige duas pastas-chave
do futuro gOVé;,lO - Defesa e Interior _ e o Príncipe
Boum OUllt, Primeiro-Ministro do atual !2J)vémo do Laos

�avorável ao OCide1!·te, �romel:leu estudar a proposta, ad
I eeressar a seu ptus. Nao houve, porém, qualquer rete
rMleia à participação que terá, 110 sovemo coligado, o
terceiro príncipe, SouphanoulJong, chefe da facção filo
comunista do Palhet Lao, que é visto de gôrro de pele
russo à cabeça, ao chegar a Genebra, tnoceaente de

Moscou, para as conversações,

de. Paz e
apelo ao povo para ·que re

gresse ao trabalho e Tes

peite as leis, de forma que
o Conselho de Estados pos
sa levar a bom termo a

sua missão. Quarenta e

três organizaçõts, entre as

quais figuram associações

Chegou o. Diretor da 'Escola de
Engenharia da USC

Barbosa, na qualidade de

chefe de Gabinete da Rei

toria, recebeu em u� cok
tail os dirigentes das Fa
culdades catarinenses e o

Secretário Geral da urti
versldade para a apresen
tação do Diretor da 'Esco
la de Engenharia aos seus

colegas. A . eSsa reupião
compareceu o MagnifiCO
Reitor, dr. João David
Ferreira Lima.

Ciovêrno Trabalho
f_S�o g�:::!:gOS�n��ci��P,�
imediato prosseguimento
de seu plano de obras pú
blicas, esperando empregar

ãesde já 32.000 pessoas. Ao

mesmo tempo as organiza
çôes civicas dirigiram um

Procedente de Pôrto A

legre chegou ontem, pela
manhã, a esta capital, o

Professor Eládio retruccl,
ilustre Catedrático da Fa

culdade de Engenharia da
Universidade do Rio Gran

de do Sul, e que organi
zará e dirigirá a Escola

de Engenharia Industrial
da Nossa ·Universidade. Na

tarde de ontem, no Lux

Hotel, o Professor Renato

Reunião dos Chanceleres: Posição dO'j.

p���S!�S!!�!t� �F �)o�iI����u��� p"li-
minar reailzada ontem os, delegados a Conferencia Inte- ,

ramericana, por proposta do Brasil, decidiram adiar.
por 24 horas, o inicio das deliberações sõbre a questão
cubana, que estava marcado para ontem. A sessão de
abertura será hoje, as 17 horas, conforme estava previs
to, mas logo após a conferêncIa será suspensa, a fim de.
permitir novas consultas entre os Chanceleres america
nos. A iniciativa do Brasil foi ditada pelo propósito de
evitar um debate publico prematuro sôbre o problem�
cubano. O Chanceler San Tiago Dantas, antes da eeu.
nlão preliminar, fêz circular entre seus colega;;;. no Hp
tel San Rafael, a proposta de adiamento, visando a per
mitir a continuação das consultas particulares entre os
Ministros do ExterIor. Na opinião do chefe da delegação
brasileira, o adiamento se impunha para evitar diver
gências ,profundas no selo da O.E.A. Diploma�as brasi
leiros admitiram, inclusive, (IUe sua posíç!o j'flcial estâ
::;ujeita iI, varias modificaçõl!S.

de proféssóres. comercian

tes formularam um apelo
públjco para que cesse em

definitivo tôda e qualquer
manifestação d e violência

que possa frustrar o traba
lho de peclücaçâo e re

construção do Con.ho e

seus esforços no sentido de
encontrar solução para os

problemas qUe assorber
bam o país�

,

Foi anunciaao aInda pe
lo govérno qUe o Núncio

Papal concedeu asilo ao

Ex-Presidente Joaquim Ba

laguer e sollcita salvo-con

<luto para que o exilado

possa deixar o país. O -pre
sidente Bonnelly declarou

à imprensa qUe Balagucr
tem liberdade para tonHu'

o destino que quiser. 0,0;

jornalistas viram BalAguer,
pela ültlma vez, na sexLa
feira passada. quando, du
rante um Interrogatório

.

neg'tlu ter qualquer respon
sabilidade nos aconteclmell
tos que culminaram com ()

golpe militar do General

Rodriguez Echavarrla.

EI\-lPRE'STIMO
Noticia-se também que o

governo negociou um em

ISréstimo com os Est.ados
Unidos e espera -obter lCI:l

meados do ano cêrca de

cinquenta milhões de dó
lares com o aumento das
vendas de agucar aos Es-

• tados Uni�os. Os progra
mas da "Aliança para o

�Pr.ogresso" darã.o, segundo
Se' 'aJlrma, substâncial aju
da aO tesouro dominicano,
mas ainda não se sabe em

quanto lmpoltarâ
..j,uda.

_

Abordando a situação
.. • que será criada para Os ln-

Ií�.ft· Elementos d4 OES assaltaram,; :��;:d:;'�k�!e���1�:
quartel Saldo Tra#'gOe �e:!::,::,' n:"��:��O p;:;�

� : ,I o com que se anuncia. e vier

ARGEL, 22 (A. P.) - As ram feridas. O saldo trá- saltantes haviam desapa-
a ser convertido em lei, à

autoridades policiais tnror- gico da situação argelina a rectdos. O motorista e uma �c%e���:Ç�rê�Oa!�� obep�:� .

:aar��a��!:ç�� d:le;:é���� �:��� :038�no ;Z;t�su:o��� �;:�:e���tof�ra� neun;��� soai da verba global, pra-

to Secreto (OES) assalta- feridos. exato dos rertcos não foi ;�V:l:��tepr����i�':ctO i���
ram um estabelecimento O mais grave incidente anunciado atê o momento.
do Exército francês nas dominical ocorreu em Bo-

a realização dos concpraos,

proximidades de Orã e tu- ne, onde uma mina terres- ----.- ,

giram com sessenta armas tre, feita com estójo de

�eeve!U�i;:��a quantidade ��a:����u:XPl�:i�m ���c�!� 240 morlos
O assalto, juntamente da reserva militar. A me- NOVA DELI, 22 IA. P.)

com os sangrentos atos de

violência em Bane, cidade

e pôrto da Argélia, Orien
tal, mtejistrtcaram a an

siedade criada pela Irredu

tível determinação do Pre

sidente De Gaulie de retí-
rar duas dívtõea militares

da Argélia até fins do mês

Almanha Orienlal Imporá Direlos emE�u:�;IOS Incidentes do

Alfandegários a Alemanha Ocidental �:��,�:e�e':ut�::s��, n::
Berlim, 22 (A.P.) _ A O jornal "Neuss Deuts-

Alemanha Oriental anun- chand", orgão oficial do ----,.

l!lou que imporá direitos Partido Comunista da
.

A- Russos em Punia
alfandegários ás mercado- lemanha Oriental, dlsse

rias procedentes da Berlim que o Parlamento d� zona dei Este
Ocidental através de terri- soviética reunlr-se-la na

!���:n������!�' :��xap��� :'�v��iraap���;a1e:f��ç�� (F���T� �E�ml����' a�!
tende limitar ainda mais alfandegária. Pagará tri- movimentos dos membros

as comunicações vitais da butos desta forma, tôda da representação dlplomá

cldadt! com o Ocidente. mercadoria que entre ou tlca sovletlca no Uruguai
sala de Berlim Ocidental, provocou uma troca de ex

seja por canal, ferrovia ou pllcações entre essa repre

� rodovia. Comentou o jor- sentação e a Secretaria

Agressores serão �

���e�e ��amer�::t:ons; ����ltr!a �����!:��� ddo;
nova legislação alfandegã Exterior.

expulsos ria, <ia Alemanha Oclden- A referida Secretaria

tal, que entrou em vigor Geral convidou todo o Cor

em 1.0 do corrente, e que po Dlpl!)mátlco acreditado

visa _ alega _ a perturbar junto ao Govêrno uruguaiO

a paz euorpéia.
a assistir à Inauguração da

A legislação aprovada. pe
conrerêncla hoje. O En-

I a Alemanha Ocidental ��ga��s��d��go:��s e�:
torna mais brandos os �on

seu desejo assistir, mas não
trõ1es aduaneiros e. entre

podia se afastar mais de
outras coisas, aumenta. o

40km de Montevidéu, e
número de objetos que os Punta Del Este se acha a

vIajantes podem introduzir 140 quilômetros da ,capital.
.

no País sem pagar direito. O diplomata soviêtIco roi,
Observadores de Bonn de- imediatamente, atendido,
clararam que o que irrita recebendo junto com o

os comunistas é o fato de convite, e de acôrdo com
a lei tratar Berlim Oclden entendimentos com o Go
tal como se ftzesse parte vêrno urugu_al0, a neces
da zona aduaneira e mo- sária licença para poder
netãrla da Alemanha OCiH viajar para Punta Del 'Es-
dental. ... te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CÂ��CER E DOENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE' SCHWEIDSON

Assistente do Faculdade de Medicino 2

Universidade de. °c>raná
LIXAMENT05 DA PELE - DEPILACõES
CONSULTAil,Á DURANTE O MtS DE JANE�O

R�,a Trciano. 29 _ 1,° andor
Dos 14 os 18 hora� •

--_ ...._'---:-- ..• _ �._-_.-

:LyÇ�tLn��mW�\11 .

O$Y7'ALDO MIl'O IVERDADES QUE NEM TODOS ACEITAM mas ele,
o_meu aml�o, comerciante na grande e adeantadlssima •
Sao PaUl,?, as a('elta e. até as pro(']ama.

EstaI/amos num espaço vazio do dia
Vindos do almoço.
Um de!!cn-!lso sob a copada e verde figueira do 011-

velrn,. Belo.
.

- ...-Pois meu caro, regressarei amanhã.
_ I!: cheio de !mudndes. então?
- Realmente. Ainda ontem' dizia a 'Im teu conter-'

JiLne.o. O �llor Inimigo da tua terra s5.o teus' conteràneos
Você se espanta?

Que têm vo�c� que .os outros não tenham? Mais gen
te,.mnls' automoveis. mais !)t'êdJos altos. comercio muito
maior, mais viciaI nolurna. mais belezas artifihais sim.
Artificialismo etl'?

E pode-se tmenr UIl1:l \'Idfl turbulenta. mat.erialisa_
ela, onde ri gente ('orno ('li. niio tem tempo para mais na
dn, senôo trnbalhnl', trabalhar multo" como na �inha
terra. scm tcmno narl\. uma pnrada como esta que esta
mos gozando? COll� pro las maravilhosas como vocês pos Isuem aqui. llal"ll vl\'crmo.� entre cimento armado adia •

In�elro, tudo IOIlIlC com \'i�ns !Jerigosas e suarcnta�,
sa�ndo bem c('dlnho de ('a.</l'í para alcançar conducão.
deixando os filhinhos dormh\do e encontra-Ias também
á noite dormindo sel1l tempo para. acariciá-los, e sobe
elevadores, cimento armado, cercando-nos, limitando
nossa liberdade, dias, semanas, meses, unos inteiros? E
aqui muito sai, muitas praias, muita liberdade e encon
trando o que queremos sem t!8Ses tltanicos esfôrços?

Vocês com bons hotels, com boas residências com tu
do que a. vida. moderna requer para tull lar feliz que
Illais querem?

'

umâ Ilha que parec� ter roubado no Paraiso um pe
daço que aqui ficou."

E vocês falam, RicoS que não se fartam.
'.

_ Então, sentir mesmo que o

PlorflmigO da Flo-
rianópolis são os ,lorlanopolltanos,

..

�1I�a com os CII�anos
(

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

I
----

I
I

1
v conteá7Jentos Sociais

S;lh� Salve a Brotolândia cantava o j�vem "soeie9"', I- no Oscar Palace Holel -
I _ Nos serões do Oscar Pnlace H"'J Banco {lo Brasil. em Sào Lourenço do

tel aconteceu na noite de sábaco., a festa Sul.
· do Chá-Chã-Chi. Co-upareceu dando - x_

nota alta em trajes esportes, o jovem II _ Jantava no restaurante do Que
"socíety" Que completamente irrtquietos rêncta Pntace com (I Ilustre Prorcssoe dI

não se cansavam de Chá-Chã-Chã. e Renato Barbosa, '" não menos ilustre Dr'

prcmtos orerccmcs nos mais antrnados E:mil Flvggare.
toram pelas lojas. "Chez Moy Boutiqne'

·

Vera Lúcia Modas, e 'Jane Modas. Maria 9 - Lancnmentos dos tons azuis. é a

Eugenia Ram'JS e Carlos Edgtrrd Mortts última dos conceltundcs figurinistas
receberam premlos na riiovtmomada noí para o mundo elegante. Aconselham tam

te do Chá-Chu-Chá. EstÁ de oaraoens l' bem. o ton azul. para sua maqulagnm.
cl'onisla de "A Ga7,eta" Celso. pela gr.'l.n
de promoçáo.

_x_

2 - I(:lquel. filha da scnhUTa lUaria

Ter(·1.a Itantos Tolentino, 'estejou fln

tt'm idade nova, Oeséj:111l0S :a Raquel
felicita",õcs.

10 _ Og"ollde acontecimento ela se·

mana será .a resta de Rollas d(' Ouro II.

ilu<'.ITC c!l"nt, sCllhot C senhora !lesem

bargad'Ir IIcnriflllé da Sih'll Fonles.
-x-

II _ Lindas fantasias bem como cus-

- x _ tosas ve�tldos de ll'Jile .vão circular "111

3 - De viagem ll'arcada para LOB· a "Noite do Pien-ot'·. no p óximo dia 127.
dres. o jovem Henrioue Fleming. que a movimentada f($ta em "black-tie'" nOr

fitra curso lia Universidade .de Cam- salões fio Qucrêncla
•

Palace Hntel. Em

bridge. pró do flssociaf'ãa de Santa Catarina d,

Reabilitação, à renda desta noite de pJp.

4 _ O Uelo RrllmcI em pauta na, gância.

�
festa rio Ch:i-Chá-Ch;J., -x_

-x_ 12 _ Luciuha d'."'qulno Avila, "cr-

5'- Procedente do Rio d;Janeiro o dadeiro sholl'.rle beleza, graça e simplici_

i simpittlco e elegante casal, senhor e �e dade. Lucinha, é toda um acontccilnenll'

tl nhOn'1 dr. Wolney Colaço OlIveira. suei ai, nas' reuniões onde comparece, da

tli ,-x- sempre nota .alta,

I
6 _ Snhndo próximQ na Capela Di - x_

vino Espírito Snnto, benção nupcial da 13 - S�bado próximo, "Saudnrte.<

..
::.�::��j��'II�!:;����lc�i I�cr:ardj. com o ��ô���uo'" nos salões do Clube DOze de

-x_
I '....'

. 7 - Com elegante almoco recebeu c PENS,\l\1F.NTO DO DIA: "Se de 11m

('("<1\1 JOS� LC!��S IVera) o '�hor I!: s.e.- �i5:à.es��mbra-le desta (lan
nllora JOIlO P'l'110 (a p'IAlC"lcrentt�,"'!:"!:;��-o�o�, ...\i\._

PARTICIPAÇÃO
UNDOMAR C�RDOSO E SRA poorticipam aos

parentes e pessoas orr:igas o nacimento �e sua filha

• �!r�eToE�Eu���HA, ocorrido dia 20 no Maternidade

Vende-se â, rua Santos
Saráiva no Estreito, a casa
NO 77.

Pagamento a vista ou

com facilidades
Tratar na mesma com o

proprietário,

---'-------

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionomento pedei'". durabilidade excepcional, qualidade-
comprovado"

.

* Eis 05 rrês furôres d# garantia qu:o os Morores Arno represenl<lm poro o

cowumidof.

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Siltemo C. r. (.,)
, Con.

trôle Inlegrol rle Qualidade, o único que asseguro p.rfeição 'uóxima no

produção em série,'

•

* Motores monofásico! ate I /2 H F

*" Motores trifásicos até :;'00 H P

@
ARNOS.A."* Motore� 1) .... '0 môq�,inas de co<lu(o

* Mololes especiais INDUSTRIA COMÉRCIO

REPRESENTANTf EM FLORIANÓPOLIS:

/\"EYER & elA:
�vo f.:lipe Schmid:, 33

Na oonteréncía que se a prof�ss{Í.O de fé ideológi.
abrirá- hoje em Pltnta del c« do "premi�l"" Fidel Ces

Este, quase todos 08 nouee troo Imporia stm, a mantt- liLraç(to cOIJl1t1dstctllaAm

do continente sul nmertce- te1lc:lío rios principio.ç in- rtca Latl1!a. é -probtcm

no estarão preocupados na ternaciollai!: rze ,çoberania dlls nncôes la!ino-aIllNI

resol1tção do problema e lnttodctc/"millaciío dos cenes. q'uc dCI'eNjO MUlra

cubano. Quatro teses serão pOt·M. Se estil·e.�semos com as desirwaldadcs, fielTJlll(1

abordadas; a da não in- a outra tese
'

(J i1lt�rreJl- os c(ntdllJw.ç, os dftallorl's

t.erveill;ão, (11Ie opta pe- crcnrst«. (I .ave ate propõe Nlio estamos d�feu(/cnrl

Ia lwtodetermilltTcão e (I S(l1J('fi('" lWI1"Ílil"(Iç. eslaria- Cub{L. Somo.ç (,oIlIN/ tI rfl

cr.existêllcia plldjica; a do 1Il0.ç pOlld,) em infJO o iiüu- çnne Ia impMlo, JII(I.� .q(l_

simples corte {/e rclacões TO do II(lS.�n lwi!;, as I/assas mos }nrtito 1II(11s ri I(mor

dip'omáticas e comerci(ds; 7ihl'rdadf's. (/.� nnssas oon- das libere/ades dos 110!)O!

a da insolubilidade do pro- /arfes f!f' nos Clll.lo-condlt- da lllJSSa liberdade, do 111).,.

blema, que determina u <.'j/"1IlM. Se não pensas- so direito d,� 110S dirigir

exclusâo da ;(Iéia de deblt- l-;emOll (/�.çlm, msc Sé! diria mos. com o!� sem êrroe,

ter sobre Cuba;' e (L da se um cl])oléneirl estrallgei- favor da p)"r:.�en'ac:lin d

c01!i'(tfJraçâo das .'!ançiieS 1'(1 reson-esse aC(tbur com o nosso .�ober(tnia

p1(ni:'iva.� ou inte/"1'?tlcio- II0SS0 )//anopólio estr(lal do O prnll[Cllla cu/ml/n, t

nistus, pelos p(d.�l's .duna- nctróieo. COIIL a nossa dos Clth(l1Iil.'·. Del'''JIlO.� 110

tários d(t carta (/tt OEA, nriell'ac:âo tUl política ex- meter m{/i.� é com os lIo.q

A pOSição do Brasil. já é Úl'1w? Q/te clirin 'vdC�; ci- ses,1 l/ltc .e.�tiín aí, iJwcnl1

conhecida. Somos )lela ([1t- dan'cio, se Oltl,H(S potência� vando movlmelltrM cla C.T.

todetermillw;ão, pela, "üo de.çe1(/sscm nos colocar lt1n trema direi/a e ri" e.1"II·c1II

interl'enciio. E'�/â o no.ç:�o cfthres/o 1l(l.Ç luças· e uma esquen/n. ('01/10 n.ç mONtCIJ!

cht'.1lceler, Santi(/go Dan- hitnla 7tl) ]lCll,Q01lle1!to? pi.Torlflr"S (/lI /I1A(.', c IJ.� o/

tas. ('Onl'cI!cfc1n de ({ue {� A (/!t('stéio cllllO.na. já ccumetcs (/0 ('01I!7/1JlsTflO

co(>xistêT!c!a pttcillca, é o Ilcs/a allltl(t mio ll0dc ser atel/ .

melhor meio de 7'fe.�ert'ar· )'e�lJlvidct el/1 lermos de

mo, " "".," ,"ó""a 'oO,· ,,,6 ou ,,,,"·00,,,,,,;, ...0.

�? •I ,:(;�a i�:Oart:�Ç(i'�êst�lIb���� ����;�os S::l',���êm s:r��;t:� _lW:m_I mento, o rC(lime 110litico '�(Jr(W!e)lte a� J.tossas rela- -

'I'"

PO"wishbingtõn'" 'ü'eS�O';certado.
.

MADRI, 22 {A. PJ _ dos ante os ·contmuos ata- alguma ilgaçao, enllc
Funcionários do Departa- ques que vem fazendo à· ataques e a politica orlei

menlo de Estado norte- política dos Estados Unl- e�panhol:l. ..
Certos oh�,

dos a Imprensa espanhola, vado�e.� estlmnm qhe a vi

sabldam0nle sob contl'ôle culação poderia scr cstr(l

do Govêrno. ta e que laivez lenha' 1

Os ataques continuaram. JinnHdade rrforçar :1 poll1
onj,em. alrnv(os, de um re- cão da ESpnnh:l. uma v

-- Itlt.ório (Ie 1061, exibido �h('l!fldn a 1101":"\ dr nCR"
num pmg;rama narional de {'Í:\r novn.� p:l('jn� mlllt.\

il>l('vifoli'in, Na lmnsmi.s.sfiQ de a.iH(\:� i'I'I,' II... J':stndoa

llmericnno di�l'eram. hoje.

qlle se sentem desconcerta

ataf1ues,
Os meios politicas acre-

GR'ftRDE·
CONCURSO
PItIc·1tf4G '
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RELACAO DOS SORTEADOS

I B�L�AD�����BOL _

Ciumara Ferreira _ Rua

Padre Rapm:o. 591 _ GA

PITAL

1 BOLA Dti: FUTF.BOL _

Lourice Tnbbfll - Rua
Esmael Neri, 505 _ AGUA
FRIA (Tucuruvl)
I ROLA DIl: VOLLEY _

Isabel Mitsuko Takenchi
- R. Gal. Francisco 011-
cério - SUZANO ISP}
I ROt.'" DE VOHE'Y _

Antonio Cezar P. Mello _

Rua Sta. Luzia, 293 _

Estreit.o, - -FLORIAN0'
POLIS (Sta. Catarina)

1 PAR UE "."'TlSS _

Paulo Cezar Fabri _ Av.

Brasil, 388 (Parque Na
ções) - STO. ANDRE' _

(SPI

I lOGO DE CANETAS -

Slrlei Alves Correia _

Av. Centenário, 11053 _

LIVRAMENTO _ (RGSI
I RELOGlO DE PULSP.
Genesio Dalla Rosa _

Rua São Caetano. 665 --'

CAPITAL
1 l\-1.'iQUlNA FOTOGR.\,

FICA - Paulo Roberto dosl
Sant.os _ R. Julio Ce:t.8.I'
Ribeiro de Souza, 105 (V.
Hauer) - CURITIBA (PR)
I TREIU ELf.TRICO _

SLcla. Ferreira Oliveira _

Grupo Escolar João Teodo
ro - VILA MATILDE (SP)

I BJCICLETA _

Sergio Sarkis. S. - Rua
São Caetano, 258 CAPITA.L

GRANUF. CONCURSO
PING-PONG

São Paulo, 7 de jan.c;iro
de 1962

UMA PROMQÇAO DOS
DELICIOSOS CHIC16 DE lICIl4

PItIc'IW4G'
COMPANHIA BRASllllRI
�OVlOADfS OO&tlftU

('-

foi afirmado q:.le o primei
ro uno do Governo do Pre

sici(·nte KCllnl"dy foi de

preocupação para o resto

do mundo. Também foi di

to que o Governo de Eise

nhower' foi muito melhor

para o mundo livre. Os

funcionários norte-ameri
canos informaram que ha
viam comunicado sua preo
cupação :lo Governo espa
nhol. As relações entre'
ambos Os governos. que. de
comum são normais, estão.
agOl'a, alteradas, par iais
ditam que poderia' haver

Unidos.

F::'i:ridc;',.
c'Iariana. obpsldade OH ma

greza ('xcessiva, pprlul'I)t
"ÔI'S dn idad(' I'ri! !I'n, C"' 1

(�as c!r-f!l'ii'nl"l:lll dI' or.'t(l

r.1nudulal' na ll1ulhcl',

PANSEXOL "M"
'1'1"11 i f' O nf'lII"Oll1lls('ular

q,IC rcjuv('lH'S('l' clnntlO Fõr·

(ou, Vitalid:'1cle, Vil'illlL'ldc e

Vigor

ALUGA-SE.
UMA CASA A RUA DUARTE SCHUTEL 34
lRATAR NA MESMA

.

PARTIOA� OE
FLORIANOPOLl!: EM
OlAt ÚTEI� AS

9hora�!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1955 - 1956 1957 - 1958 - 1959 1960 1961

sete anos
consecutivos de
·Iiderança em
vendas no país

demonstram amplamente a marcante superioridade

� •

--- ...

,� do&�Aães Ford!
I

�.�-�I--__.�--'.� .-��]-,- ���,,,�,J ',"- - !'� I ,� .. �� �,
• ' '" --=«Z'

-

-

&iitê�� ..
- -- '

;=m- �
f:? -. -, ,'_ � ,- '��-�,�� ,W� ",,-'�- .'
Frotistas representando todos os ramos da indústria
e do comércio, agricultores de tôdas as regiões do

País, transportadores que conhecem palmo a palmo
a rêde rodoviária nacional, homens experientes e de

visão, dão nítida preferência aos caminhões FORD,
pOIS sabem que comprando FORD estão comprando
ECONOMIA GLOBAL.

A FORO MOTOR DO BRASIL S,A" jubilosa por
ter vencido também a etapa de 1961, manifesta sua

confiança nos anos futuros em que terá a mesma

oportunidade de bem servir o comércio. a indústria
e a agricultura, distribuindo, através de seus Reven
dedores em todo o País, uma linha completa de
caminhões que oferecem as incomparáveis e exclu
sivas vantagens da. ECONOMIA GLOBAL,

caminhões Ford brasileiros
----

------------ .

�m plena fôrça do�rão Curso Primário Para Meninos
Um Desconto Impressionante de 15%
Nos Mais Lindos Modêlos de Vestidos

- Tailleurs e Sáias

CURSO PARTICULAR SÃO JOSf
Diretora - Pro'i. Maria Madalena de

Moura Ferro
PIRETORA _ MARIA MAPALENA DE MOURA

FERRO
CURSO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita ctvnos poro os seguintes classes:
Pré-prtmérto, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelimi-

nares. ,

Preparo alunos paro o exame de admissão 00

ginásio mantendo duronte o ano uma closse especial
pore êsse fim.

A motrícula acha-se aberto ó ruo Saldanha Mo·
rinho, 34, todos os dias uteis.

Florianópolis, 9 de janeiro de 1962.
Maria Madalena de Moura Ferro, Diretora

13-2

----Cosiureifá
. __ .' - ._-

Costuras ncro senhor-e e c-íon-os --,- Pr·ec,.,s
módicos. --,- Informações o Ruo Servidõ-, Scnford.
��ri;;-e�r�;.eito - Próximo a Escola de Aprendizes

,ArllT'itim(ls um r"m hr>st"nte ordtíc- p ""1I� seic
b-m dotilóçrofo. Obsêquro nê" se oorese ... tnr nUAm
nõo oossuir os reoutsitos rr.enc.íol'lodos Marcar en
trevistcs pelo telefone 24·13

Prestondo um bom e valioso servtco oo mundo
eleccnte de Florionópolis, A Modelar, iniciou r-nt em
uma excepcional vendo dos principais orttços do mo.

do, quer poro senhoras quer poro o-ícncas.
A ccncessõo de um grande desconto de 2Sq·b

em plena época de verõo, é uma ótimo coooeroçõo
poro a economia.

Nõo se pode deixar de mais uma vez dar' reclce
os iniciativas úteis e oportunos de A ModElar, cs es
tobeleCimentos que estão realmente presentes no
coração 110 povo.

,

AUXILiiR-Dl: ESCRITO'RIO

UIHglOO e ministrado pelos irmãs Prcnctscooos. à
rua Vitor Cander nO 4. Inicio do matricula: de 5 à
10 de Fevereiro. Horórto: das 8 às I I hs. e oos 15 às
17 hs.

Hó poucas vogas

V E N D E-S E
1 motor de pôpo marco Jonhson 5 H. P.
1 motor de pôpa marco Scoot 3,5 H. ·P. V,�r e

trotar K;Ja Almlronte Lamego n'' 142

Você Terá mais Confiança no Foturo
Possuindo um Lote no "Jardim

Atlântico" , '

Distante pouquiMimos minutos do Centro.
Praia ótlma, Vista maravüosa - Zona sadia I

Ruas largas em intercomunicação! tccata re-

servados' para. lago e praças. . ,

I'JARDIM ATLANTICO'" o bntrro de maior [\1-
turc da CapJtal

Emprêsa d' Luz e Fôrça de
Florianópolis S. A. ELFFA
ASSEMBUlA EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convíd-dos os- senh-iees
acionistas da Emprêso de Luz e Fôrço de Hortcoó

poíts-S. A. - ELF�A poro se reunirem em Assem
bléia Extraordinário, que se realizará no d-o 30 d a

corrente, às 16,00 horas, no sede soc-o! do Ernp- êS:J,
à Ruo Jerônimo Coelho nO 32, com o < equtnte

ORDEM DO DIA
1') - Reformo dos Estcturos:
2°) - Eleição do Diretoria;
3°) - Outros assuntos de interêsse do socte

dode ..

Ftcrtonópotís, 12 de janeiro de 1962.

Lúcio Freitas da Silv(J
Diretor Comerciol

Ego Heinz Lippel
Diretor Técnlco

23-1
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O ESTADO Ornais 'Olllig(iDicíri., deScrito Colai in"
�---------------------- ,,---------,--,--,---,--,------------------------

FI"fí�lllfíIJ"!i." ?3-1-62

DR. MARIO GENTIL COnA
OUVIDO - NARIZ - GARGAN'rA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

Especialização no Clínica Prof, José Kós,
do Rio de Janeiro.

carlazes��o . dia
-BAIlBOS

CiDe GLOBIA
-CEITBU

CiDe 5lO JOSE
âs3e8hs.

Atende pela "1Qn�ã, �o Hospital de Caridade

Consultas o tarde dos 14 os .8 horas, em
Consultório instalado o Rua Ten. Silv"'ira 15
Edifício Pcrthenon.

Hoje o casal Gotthard (Renate) Pastor Festejará bodas de
Prata na cidade de Brusque - Baile de Gala Municipal no Lira

T, C. dia quatro de Março.

FONE: 6252

ás 8 hs.
Um espetâCL!lo de Incomparável be

leza!
RITMO. . GRAÇA. . . MOVIMENTO
Galina Ulanova em:

O BALET BOLSHOI

Ettore Mannl _ Rhonda Fleming em:

A REVOLTA ,DOS ESCR!\VOS

'rctaiaccpe - EastmanColor
Censura até 14 anos

I��LlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

, Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos � Ataques � Mania!'

P roblemáuco Afetiva e sexual.

CiDa Bln EastmanColor
!!'Ql"1!:: ,.�

ás 2 - 5 - 71h - 9 hs.
Sessões das MOças

Peter Kraus

Conny Froboess em:

PETER .ENTRE BROTOS
Censura até 5 anos

,

censura até 14 anos

CiDe IMPEIIO
(ESTREITO) .".' Fone6295

ás 7 e 9 hs.

aessõas das Moças
Romy Schneíder
Curd Jurgens em:

K A T I A

Censura até 14 anos

Tratamento pelo Eletrccnoque com anestesia

������;:;�:.Pia - Cardiozolorapla - Sonoterapia e �
Direção dos Psiquiátra,!, _

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

CONSULTAS: D:.., 15 às 18 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

CMe BOXY
FO.N'E: 843&

ás 8 hs.

CiDe IAJA (S. José)
Sessão das Moças

Peter x raus

Conny s'robcess em:

ás 8 hs.

Glenn Ford
Jack Lemmon
Anna Kashfl em;
COMO NASCE UM BRAVO

r.inemaScoPe - TecniColor

---- --, ----

PETER ENTRE BROTOS
Censura até 5 anos OS. LAURII DAUBA

Dr. Can:ídio doo
Amaral e Silva

G e r aiC I: ni c a 'Sr e Sra Gotthard (Renate) Pastor e seus filhos: Herbert e Edgard (estudantes da,
•�n;:::lii�a�:U��d:�r::�!�c�:::r';: �I:j:� :: �:�;:�:d!ã:a��:�:�:��.nu Curso Cie�,tlllCO••
..

'

�
• O distinto c muito simpático casal In- que acontecera no Lira T. C. dia dez de.
•• �:::;���n��!thca:�VI����:te�� Pas���le���e� :ev:J:��:ci:o�au:u::: c�:a��::;e.graça.
• Bandeirante de Brusque. com um jantar -,-.-.. . II
• �e��i�:sa���:�?t��n�:t"B���:CI��d:��: de �::�:r�u,q�m������:�� a��e!��:�rl:.
• ranaense: paulista, carioca e catarinen- I� Festa da Rainha do Atlãtntlco cata-'
, ::� ��:;:��:sp:r�op:�tSi�!p:�f!�I!�st��:� ;1:Çe;Osedan�r�::��:z d�a�ir:o�. �. p:r:;:�.
, da reunião que marcará um grande acon- loira ?armem. Dal Mag�o, .a 1. Rainha'

PESSC-A-S-A-T-IY-.-',-S----
• �:�i�e�!�lt:�Ci:�t:Opr:��a�:d:oss;a!st:� �sc.olhlda, fara. a coroacao slmbouc� en.'

_ :'l • 19 horas. O Colunista agradece a gent.
regando a faixa para a sua sUbstltUt�,

• leza do convite e confirma a presença. No Oscar Palace Hotel, aconteceu'
__ movimentada a "Noite do Cha-Cha-Cba',• O Sr. Gotthard Pastor, ,chcgou da organizada pelo cronista Celso pamPlona,II Alemanha, em dezembro de J936 e casou, de "A Gazeta".

• se no dia 23 de janeiro de 1937, regres- ,
• ::s�opa�n:' �::;�:ne:n!:ver:��o 19:: gUnd�st�:;:r��aP�:���:ti����;;aD�S::J

(Luanda voltou para ficar e trabalhar na cados fatos sociais acontecerão. Aguar,-�
famosa indústrfa catannense da. RUET_ dem...

.

. •
TNER S. A. INDUSTRIA E COMERCIO --

•
:::.�� r princ�als _ diretor.:. da &erá�:r::.:d:_= =��::;�

baile valc�ldo �ara as escolhas üe 'MiSS'
-- Hadar, 1\11SS Simpatia e Miss

personau.rHá um ano aproximarl�mente nctt- dade de Santa Catarina.
ciei o Baile de Gala Municipal de Car

•
.

:::ade n:��:s�����a�o ATe:�;:aAll:::Ç:� A direção geral do Concurso MI&'
Carvalho. Infelizmente por circunstãn- Brasil, marcou para o dia 16 de junho d;J!
ci8� financeiras fiquei impossibllHado de corrente a eleição de Míss" Brasil I962..•
:::����,:;o�e e���'nlaa\�l�� l>�r:I�:I::;zoad�a�� O Dircior d� TV Canal-6 (ass�;�'
Lira T. C., dia quatro de março «romtn- das) Sr. Felipe Engler c o cronísta SO,Cial'

� i��I��n�:.:�z,e7)���i���e�Lo�0 con;cf:ri�: ::!n����:id:� e����!�i:Orel>:';!esC:�bf::,• Clube. Esta festa carnavalesca scra em c na das Garotas Radar de Santa Cata�'• beneficio da Associação Santa Catarina rioa., •
• !eUi��a�:!��ç�o�V��ánf��:��h!ron�:�i m:i! �tes de Curitiba, Chegararrt', �elas fantasias: senhoras,

.

�_nhorita� por '("ia terrestre sábado p.p., onze ASPif'"_ Jovens e cavalheiros. Na ocaslUO sera rantes do CPOR dp Paraná, para um es-'"
• eleita a R�inha do Carnaval de 1962. A tágio de três meses, no 14.0 BC "

Rainha do ano p.p. srta Raquel l\f"�J -' -' •, fará a eoroação de sua,substItuta. O casal Nae\lo Amj'Dl, Circulou na,I Cidade "Sorriso", sltbado p p

Dr. Walmr:õr Zomer •
Amanhã, a menina-mo\-'a Maria de •

• Lou.rdes 1\1. d'Acampora, rccepciollar:;
.

Circulou ontem ,nesta Capital o jor.'GarcIa I G 38 T � O ti C � f Ê 1 I , convidados para festejar .os seus Quinze nallsta, advo�a�o e Diretor da ReVista.Diplomado pela Faculdade _ •
r • A�os, na rua Alves de Brito, 40. O Colu� SC, Dr. LaercIO Cunha e Silva, nosso

Nacional de Medicina da ENTAO PEC� �UE zn",
DIsta agradece a gentileza dI) convite e conterrâneo que veio a �erviço da revis.'

I Universidade do 8rasil .

promete estar presente. ta qUe d.lnge. Em sua rápida passagem,
!:����:�:_;:�:�ur���� ,1

__ ����ri�;�:::'e r�e;eer s:�:r!:�g�:d;ncl��'
viço do Prof. Octávio Ro- � Comenta-se que o governado� Celso Indo o 'ColUnista. •
drigues Lima). Ex-interno

�
.• Ramos, está interessado em .adq�lrlr um --

•
do Serviço de Cirurgia do , avião Beechacraft, que faclhtarfl, a sua JAl\-IE'.ÃO, estarâ presente n Clubll'"
Hospital I.A.P.E.T.C. do RIo , melhor locom,oção pelo Estado, O Govêr- da Colina no�róximo dia tres.

O •
de Janeiro. Médico do Hos- • no do Paraná, conta com cinco e o do RIO -- •

" Grande �o Sul, com cinco também. San- Eoncont:'�-se r_:esta Capital o Depu�,f�:�d����r:.d��;J:s ��r��� •
ta Catarma: z:e�um.

.

!a�:n��:;u�:IOR;��.s, futuro candldat(,.
PARTOS _ OPERAÇÕES • lHiss Parana Srta. Maria Jose do Nas

,DQENÇAS DE SENHORAS •.cimento eiMiss Santa Catarina Srta',Neu. O casl.!-I �res�dentl.', João (Maria Te.
- PARTOS SEM DOR pelo sa Carmem Formigiheri, conIirmaram Il reza) Goulart, banbava-se nas águas de'
métOdo psico.profUatlco J participação na festa das Garotas Kadar Camboriú 8each. domingo p.p. I ti
Consultório: Rua Joãp Pin.

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

to n. 10 - das 16,00 'às
18,00 horas. Atende com
horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
General Bittencourt n.. 101.

__ M!:UiCO __

zspeciene-a em n.créstía ce senboree e vtas un-
1:"l';i-1811. Cura radt �81 das mrecccôee agudas e crõ
ntc.is, do -oerêrnc eeníto-urmértc em ambos os

sexos. noeneee do aperêlhc D1gesttvo e do eíete-

ADVOGADO
MalSlstrsloO aposentado
AdvQ::acia em Geral

esc. e aes.: Rua eaioauna

Msrlnno, 2 -- apt.o 301

(esquina J,)R.O QJnto,

ma nervcec.
norano: das 10 :u�l,SiI horas e das 14.30 t...J 11,00
horas. - Oonsuttôrío: Rua Saldanha Marinho, :I
1.0 ends -. (esq. da Rua zoac P:ntol _ Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá·
cara do Espanha) _ Fone; 32�.

Concorrência Publica pa
ra ornamentação da crua

de durante os festejos car

navalescos - do' corrente

Ocupação que pode �:INDER MUITO
VENDA Di: LOTES do mais belo e futuroso
loteamento da capttat: "JARDIM ATLANTICO"O Prefeito Municipal de

Florianópulis, faz publico,
a quem interessar possa,

que se acha aberta pelo pra
zo de 15 (quinze dias, con

corrêncta publica. para a

ornamentação da cidade,
1Iw1"" a:aMe1'1� � ',Il\iO �
de obra, durante os feste-

jos carnavalescos de 1962.

Fiação ,Pernambucana Será Reequi·
pada com Maquinaria Britânica
ô GRUPO BEZERRA DE MELLO ADQUIRE MAQUI,

NARIA 1'10 VM..OR tI'!''400 MIL LiBRAi> MA,
GRA,BRETANHA

LONDRES (BNS) - Em grande parte devida
ó

iniciativa de dais engenheiros da Platt Bras. Soles
de Oldham, Inglaterra, a firmo em questão recebeu

encomendo para fornecer maquinaria têxtil, avalia
da em 400 mil libras esterlinas, a uma fábrica bra

sileira
'

Em viagem de negócios, os dois engerl eiras
cm causa visitaram o Recife onde pouco antes um

grcmde incêndio havia dest;uido ° fiação Coronel
Othan, do Grupo Bezerra de Mello.

Adiando todos os seus planos, dirigiram-se êles
de autcmóvel ao local do sinistro, onde entraram em

enl'endimf'nto com a ,administração da fábrica. Se
guiram-se negociações, tendo sido fechado o negócio'
poro a re'equipamento da fábrica. o contn:;Jtd diz
paro o reequipam'ento, da fábrica. O contrato diz

dão!) juntamente com todo ° maquinari.o e equipa
mentos auxiliares.

Uma declaração emitido pelo firma britânica
assinala que a'Pedido foi obtido em face� acesa

_
concorrência ncrteamericana. Um dos fatores que
mais contribuiram poro o êxito do transação foi o

,

rapidez com que as engenheiros puderam �ontribllir
paro uma planificação urgente do reequipamento
lego depois do' incêndio.

DIl. HULDEMAB O, . YENDE.SE
Ut: MENEZES

Informações na "A MODELAR"

S. Você, Chefie de tcmllu,
penso nos presentes poro o natal ENT.ÃO
Um presente que não quebro, nõo desvalorizo,
nào estraga ,

Um presente que c-de dia vele mais:
UM LOTE DE TERUNO

I - As propostas, devi

damente seladas e assíria
das em scbrecurtas fecha
das e rubricadas pelos con

correntes, deverão ser en

tragues ao aervico de Tu

rismo desta Prefeitura. até
às 16 horas do dia 30 cor

rente.

Um presente q,ue pode vir ° ser o garantia do
.•eu futuro
- entrodc apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriamente,' no
Ánnida do Jardim Atl6ntico,
com Q sr. Luiz: Schweidson.

IMPORTANTE: CONURUÇÕES11 - Os proponentes de
. verão anexar á proposta.
desenhos em cores, da or

namentação' a ser feita
III _ A abertura das

propostas, a apreciação e a

analise, serão feitas por
uma comiS.$ào, préviamf'll_
te designada pelo Executi
vo Municipal. no dia e ho
ras que se findar o prazo
deste Editai. no Gabinete
do Prefeito Municipal. Oi;'
Interessados poderão assis
tir à abertura das propos
tas e rubrica das mesmas.

tive, afim je ror'�rem inidar o construcão I
As pessoa!> que podem obte,' l!mpréstimo do,
Autarquias ou Ca;xQ Econômico, terôo facili
dades de obter, mediante prévia combinação,
prontamente, o títudo de propriedade defini-

IV - Setã considerada
vencedora a proposta Que,
no jUlgame_nto final, apre�
sentar melhores condições
gerais podendo a comis
são �jeitar as pl'Opostas no

todo ou em parte ou -su

gerir a anulação da con

corrência, se as mesmas
não preencherem as exi

gências do presente Editai,
não cabendo aos concorren
tes qualQucr indenização
V - Findo O jUlgamento:

a comissão emltará seu pa
recer escrito e submeterá
a apreCiação do Prefeito.
VI - O Chefe- do Execu

tivo Municipal aprovara
ou não, o parecer da co

missão, nos têrmos da leI.
VII - A ornamentação

devera ser colorada por o

perarias do município.
12 de janeiro de 1962

Wald,ma. VI,I .. , Pce, Dr. AyrloR Ramalho
feito Municipal CLlNICA DE CRlANÇAS

Consultas: Pela manhã

Fumlado pela Escola de
1\ledicilla e Cirurgia do Rio Uma casa Lagoa da Con

de Janeiro. Ex-Interno do ceição. Nova, ótima loca

Hospital da Cambõa _ Da Tratar pelo fone: 3607.

:�a:�;n�ad�a �;:::rni:::�
-

D�.la8711: l;:ii:s·
Mãe-Bobre. DOENÇAS DE SENHORAS
Especialidade: DOENÇAS PARTOS. ONDAS CURTAS

DE SENIIORAS - PARTO - ELETROCOAGULAÇAO
- CIRURGIA Consultório _. Victor
Consulta: Maternidade Meireles, 24 _ das 4 às

Carmcla Dutra, pela ma· 6, horas,
nhã. Residência _ Edifício
Residtincia: Esteves Ju- .'Iorianópolis _ 5<.1 a:-ilar

hior. 52 - Te!.' 22:15. - Fone: 21·41,

no Hospital de Caridade.
A tarde, DO CODSlIltórit,.

das 15,30 hs. as 17,30 Ls.
Consultório: Rua Nunes

+ �cbado. 7 - 1<.1 andar _

( A S Á
telefone 278G.

C'!OMPft0 OU AU'OO
\:M/I� FAVOR NfARül'Tt
ENl'REVLSTA PF:LO Til:·
LJ::l"UHE N.f.' a61'1 .•

Residência..: Rua Padre

nUlua, 63 - 'Telefone 27116,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jLira T. C. aia10 - fevereiro.;. Grande festa das Garotas Radar Miss :
: . Brasil, Santa Catarina, Partmá e Guanabara, Participarão. :
ié- -��===���=_.. -- ..- ---..- 'IR'"'''' _ ... __ .. "�----_..-_ ..........------- -- --- -- ----". ...-_ .._ ....
-._- ---- ._-------_._---- É Um Prazer Hospedar-se no ,

: Hotel São Cristo'vão :
_ -Oi ESTREITO -o- _
_ Rua Santos Saraiva, N° 453 _
, .ESTREITO - FLORIANO'POLIS _
_ Fone 6369 ,

f :
: ,

, INSTALADO EM PRÉDIO NOVO "DF;

, CONSTRUÇÃO MODERNA. ,
- ,

: INSTALAÇÕES SANITARlAS COM.:
• PLETAS E COLCHÕES DE MOLAS. ,,.

,-
-- ATENDE-SE DIA E NOITE. ,-
.

, .
- I _
- -
- �"
... -- _ ......� ........---�-�'- --_.. -- -- -- -- -- -- -- -- -._��

V E N D E-S E
tjm terreno situado o rua Alrmrcnre Lo.nêgo,' Ijer

to do Ponte Hercilio Luz, prcpr!o para construçôo,
r,e;jocio cu morcdic.

",
re-ter a rua Cel. Pedro Demoro

NCV0 Hotel ao lado do Ctne Glorio no Estreito.

� DO Chá-Chá.Chá"�s salões do

Oscar' Palace Hotel-no próximo sábado ás 21

boras em benefício da Associação de Santa

Catarina de Reabilitação numa promoção do
comentarista social CELSO.

CQLf'GIO 'ESTADUAL "DIAS VELHO"
I EXAMES D E ADMISSÃO
�é OTttem c:fo4-r:-Biretor, -cerouotco-ccs interes

sados Ique o inscrição aos exames de. admissão poro

b CURSO GI NAS1AL prccesscr-se-ó do dia 22 até o

di� 31.do corrente mês, diariamente, n() period�das

1300 às 17.00 hoors. Quaisquer esclarecimentos se

rõ6' prestados pela Secretória do Estobeleciment·o.

Floiranópolis, 17 de Janeiro de 1962.
WALLY BERNARDINI

Secretária

V E N 'D f-S E
Veode-Sle 3 lotes com luz e -oçuo situado na cidade
�hT'\Iersitaria óreo mi! metros quadrados, e .rmo es

,

esquina com 100 mil braços cada uma ou 270 mil

��h��f�:�' trotar a rua Este,,;es Juni:)T 113 com

·1.

IMPORTANTE
"Curso Preparatório Continente"
DA:t"ILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ·GINASIAL

AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenos processos peda-

gógicos. \

I _ Equipado com máquinas nova's.
Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FE'RREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faço sua inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci,

antigo 24 de Maio, 148 _ l'? andar.
ESTREITO _ Florionópolis

PONTA LEAL
Esquino Tobias Barreto com Casemiro de

breu uma frente permitindo construir 3 casos
tratar na liA MODELAR"

A RÁlNJfA D:S NBI�JC�E�A�,Ç �d, na Rua:

Conselheiro Mafra n.c 154,' de um lado a sua

8ecção de PEÇAS E ACESSÓRIOS, e do outro a

eecção dê PINTURAS E CONCERTOS. _
....lefolle: 3137.

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

Procura-se
�?:�.CAS� C/'GARAGE,·PARA. COMPRAR OU ALUGAR
nfOl,llll'l.çoes; tele!. 3188 c/Sr. Jose.

'�

PREVIDÊNCIA SOCIAL I
'--'- a.� f&VI:t.,.-

Continuação da transcrição da Circular CFA -

324, do Departamento de Arrecadação e Fiscalização, do

I. A. P. C., que regula o "Salário de Inscrição", fixação
e retirada dos Empregadores, Circular devidamente'a

provada pelo Calenda Conselho Administrativo do re

ferido Instituto, em Sessão realizada no dia l° de mar

ço de 1961.

CÊNDIO'

,
�

t,

PROGRAMA DO MÊS'
PROGRAMA PARA O MES DE JANEIRO

Dia 25 � Hi-F/'
D;Q 27 SAIoJDAElES ElE· MOMO

Mesas na Secretariei.
Dia 30 - Cinema

•

de t�e.dlça.o e

VENDE-SE
DEPARTAMEjNTO DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTÕES DE FARMÁCIA
.

MÊS DE JANEIROo Armazem NO 28 com

4 portas no Mercado Públi
co desta Capital
Tratar no local.

20 - Sábado (tarde)
21 - Domingo
27 - Sábado (tarde)
28 - Domingo

Farmácia Catarlnense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

II - DA INSCRrçAO DOS EMPREGADORES
5 A oartrr de outubro, inclusive, de 1960, -todos os

empregadores que exerçam ativklade renumerada nos

respectivas empresas, jugeitas ao Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Comerciários, são .seguradcs obri

gatórios -dêste Instituto, independente da 9uota de ca

pital. Para Os empregatir::Jresr- SUjeit\ts ..�rilatet4etta� ..

ainda não inscritos, é condição que tenham menos de

50 (cinquenta) anos de idade em 29 de setembro de .

1960 (az-tígu 5°, inciso III da Lei e art. 537 do Regula
mento Geral), ou no ato de inscrição.

6 A filiação obrigatória dar-se-á sempre que o empre
gador exerça atividade remunerada na empresa. Em

consequência, nos casos de sociedades anônimas ou por

quotas de responsabilidade limitada, serão obrigatória- CI

��n�o:ri:��i�:ivti�:::�:�!e cO:m�u�i;i���t�: �:me':;;:� -----. -----
sa, quer na qualidade, praticamente, de empregados
(possuidores de poucas ações ou quotas) sujeitos ii. dis

ciplina geral e ao horário de trabalho.
7 No caso de empregador recem-estabeleeidos, em que

não seja. possível a aplicação dos critérios estabelecidos
na Circular, 'rar-se-â a fixação do seu "salário de ins

crrçâo" inicial de acõrdo com o capital registrado, nos

termos da legislação referente .ao Impõsto de Renda.
_ As. Niraldo Ambra - Diretor do Departamento

de Arrecadação e Fiscalização
FALTA DE PAGAMENTO POR OCORRÊNCIA DE IN-

CHEZINHO. NÃO!
Marcos do' Nascimento trabalhava com seus com- O plantão diúrno compren dido entre 1'2 e 12,30 horas

panheiros numa fábrica de tecidos. Certa vez, encontra- C A F E � I TO! cías Vitória e CentraL
varn-se êles em sua faina diária, lidando com teares e ..... _

fios, na sinfonia cotidiana e anônima do trabalho, quan
do um incêndio irrompeu célere, destruindo parcíalmen-
mente as instalações da fábrica.

Paralízadas as atividades da indústria por 54 dias

apenas alguns empregados ficaram durante êsse perío
do prestando serviços. Marcos do Nascimento e vários
companheiros foram temporariamente dispensados, até

que a indústria se reintegrasse em sua rotina habitual.
Ao regressarem, tiveram sacrificados .seus salários cor

respondentes ao período da disponibilidade forçada. A

recusa da empresa procedia apenas em parte, como ve

remos. - O Tribunal Superior o Trabalho entendeu que
houve prejuízos para a fábrica, reconhecendo que o

seguro não cobria os prejuízos do lucro cessante, mota
. vado pela paralteação das 'atividades empreàarlas. Is-

to. contudo, não era motivo suficiente para a dispensa
de Marcos e seus companheiros, nem tal ocorrera. O que

..,..

era perfeitamente enquadrável no que determina 'b art.
503 da ooneoudação da Leis do Trabalho. E, assim, Mar- --------------

��� doa d�::���e�� 2���t;:�d:e:�ebv�:�: o s���el ::!��� VENDE-SE LOTE
regional.

(Transcrito de RPS, no. 44/61, de janeiro de 1962)

31-1

O plantão noturno será ere tuado pelas farmácias Sto.
Central.

21 - Domingo
28 - Domingo

ESTREITO
Farmácia do Canto
Farmâcta Indiana

Dr. NILTON
PEREIRA

O plantão· noturno será ere tuado pelas farmácias do

nenee

RU� S�:O�=IM 173 �e����ente �abela não pode .rá ser alterada sem prévia autorização uéste Departa-

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

,

At-3"'a""""4-n-'Im S minutfrP!J
(ONf�(IOIIl.SI OUtlOUR TIPO

�(HlVl
bt:fl�folentiN.lL·iI

D.S.P."em Floriànóf'llis, em de aembro de 1961
Dr. Luiz Osvaldo d'Acampora.
Inspetor-de-farmácia.

VENDE-SE' uma com volante telecomcmdo,
motor Johnson 18 H.P. em estado de novo com par
tido elétrica, por Cr$ 200.000,00.

Tratar pelos 2395 e 380.1.
vende-se um lote a rua

Urbano sanes, Area 405-
metros.
Tratar a rua FelIpe l:5ch

rnldt, 21 _ eone 3145 _ ®lWiü7PUbliCidade.
���. ) ,.' em S'a.""Ca'arina

;/ é- Con1ecção e conservação de painéis
em todo o E�tado

COMO E GOSTOSO
O C.HÉ ZITfI

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade cem

prova-se. Pneus - Cã
maras DUNLOP' -

RAINHA DAS ·BICI
CLETAS _- Telefone: LOTES NAjSIAtAO AGRONOfttlCA

b6 à vislo)

. ...__ .........�
na "A MODELAR"

��"

Re.s1dêncla - Alamw
&��tu Kotider, ,� _ CtuXlD

. Po!>�al. 408 - Wl$D8.2C2.
F.!Icrltório Rua :lI'eJ1pa
SGb1:l1dt, .3'1 - 1.0 aJ;ldar _
Rala t.

.

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

Antonio, Noturna, Vitórla 6

será efetuada pelas raemã-

Rua Pedro Demoro
Rua. 24 de Maio

Canto, Indiana e Cat�!

�
�,
---- ..._... ,

'. Dr. Hélio �eixolo
Advogado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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47 ANOS DE LABUTA CONST4NTE

PELO PROGRESSO Df

�ANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Empate de anteontem forçou tercei;a partid�

HOJE, NESTa CAPITAL, II o E C I S a �.
\ Apto o estádio da rua Bocaiuva para receber a multidão de aficcionados que verá Metropol e Maremo decidire m o título máximo -:!r!!!'�ia!�"!../

�ac�::;d� �����:O�,�;I,::�'��� ;�',':: :u��ni:"��:�i,�����:� caso de vitória marcilista - O que foi o choque de anteontem, em ttaj,aí �"'c'" -a- -ft�R--0- S S E L :I�aJtll, f:cou sem dcclsão o do lima vltórtu bonita,.IJm como nas vêzes anteriores, PÕ�l de.. valores téc?iCOS barriga-verdes, esperando- agremincôeg encontraram
!

.

t�tulo màxlmc crorutebot bar pu. crtstanna. o que .so po saberão portar-se como capazes de urnnrrr até em
se uma arrecadação prôxí- seu melhor Jõso nésta re- ' •

nga-Verde. COl'rc')ponden_te de se.r -bcnaegufda com
.

o gigantes. na cancha. pro- canrnas de centros mais a
ma 011 mesmo superior' a se quando puderam ao-e- ,. __ .....ao a�� passado. 'rat decisão emprego de recursos per- porcionando ao públlco um díuntadcs. alguns c�biça- um 'milhão de CI'117('iro� sentar lances de enverga- ., -- Yh· ré de todos os dias, todos os cnos

de�cla (�:\r-w na noite lle »nudos pelas re�ras .e. pc- espetáculo de técnica c dos por clubes de enverga- ..�
.

duro técnico c. a marcha tio
mesmo IS"or�a fase deprimente. Os craques que

!����1t��, e:�;��ao e�� 11:�: I�s normas do esporuvísmo com�atividad: da mell�or duru. Todo::; estão ;iente� PRORROOAC,i\O .sE O placar que foi cmoctonan-
Oc����� ���:i�� novo aos times do ilha abundam

de rorormns, mas perfeita- sa���nde peleja' assísürc-
quahdade. Pia tanto. rüs- ��es��f�! ��i: �e���:: i: MARÇILIO TRIUNFAR te como Marcílto Dias ad- e! todo o Estadà. Mos há a tolt� do e5senclol.?

mente apto para receber a mos logo mais, na praca.es Ferru""m do como po�to prhn�rdlal Se vencer.ou obter mes� qUit'in�o o. ':?ass�porte"po. dinheiro. E·�inheiro é coisa que no.� p:rmo�cce mU.I-
grande mult.ídâo de aücío- pornve da Praia de Fóra'!J� não decepcionar o público. ra, '1'. negra qua,�do tal-

to tempo nos cofres dos �lubes que ,0 nao sa �n1 mcrs

nados do esporte <lo cujos portões serão abertos O matrb deverá bater to
mo um' slmnles f'!TInqtc. o tava apenas um m�nuto pa o que foz.er poro mondar o �ampo um bom time, de

balipodn vludn de rodos os após cinco mêses dc eape- Treinando dos os recordes de bilhete- :�I�o�n�l. s:e�\1t�r�e::�� ra o .nnat do pr�llo. profissionais. Tem que repetl� s,:mpre � \<?'ho
.

stste-

pou tox do estado, principal ra, tempo que levou a en- rta ern jogos entre equipes
O Metrop�1 abll� � con-

ma: correr pela cidade e adjacenclos o procure de

mente de cnctúmn e rta- ttdadc controladora do nos no Cax;'as �____ _ __
para o Mareilio. teremc, a, t�gem por mte:med!O de

jovens que podem ser obtidos de graça: treina-lo.;
���s(!�� i��t���i�a�n:e��ll�:� :e:�����e�t�:le �::�;:l�� O [ogndnr Ferrugem, que ��e��:�i:�� p;�r�op����of;n� ����o �o: f!ram��u!���.�t�:. i:��ij�,�� �s:��, ���: �������;: ��-�i����op�Oa;i�iu
qucs ao Viunfo. O mundo g,os Inadiáveis, prlnclpal- por 10ng" tempo atuou em (amUo Mussi que deliberou a F. C. F. l�a�do o novato OSIll que- à pratico do profissionalismo. A tecla e velha, mas

esportivo Oorlnnopolltano mente no gramado que se dtversns equlpea de .rom-
O DE.qF.»R,OT �:���;�e a fazer golpe r,�la vamos bater mais urr-o vez. Nõo podem o, nossos

:;�:�:as�l���dOde:�oso d��: �����I�nva em petição de ;!�I:vae v::uladl:ltin����!� Reeleito DE A����/OGO Chagas, aumentou para ���:�e�a��;el�a��ts�b��P�������:�1 d�n��eann��r 'l�'�
vença o que melhor souber Motropol e Marellio Dias, boi gaúcho, está t�lnan-

TIvemos na tarde de an- �l�n�to;�a;C��b�:o:ri:mI!��1 suas exigencios que são mutttplcs. já dissemos e to:_
�o �ntl'(,dos J���dor�s t d� Em eleição -:ealizada, o teontem noestlldlo''Hercll1o peando pára à� réde.'l um namos o I �petir que falto aos nossos clubes orgorl'

C:L:��c>I'��. ane es "r

Consblho Deliberativo do Luz". ('ln Ufliní. :! sel!'llnda escnntcio bC>ID robmdo por ZQÇÕO poro a prática do futebol profissional. Avoi,

bO�C;,���,�ã�C��S C�:;:��� ;����:"��C�taj�:m;:��:e ���;:;n;'�'��.�;�;ãO,:r� M�:C;�;. o Maceillo Di.s ����:�E�;i;�tF,�i!:::��'::s:�::��S c��::;s������
havendO possibilidades do ;:uo °ea��oC::�;e�:��P:� rc�tp.-M�t.:;n°'lld�l�::\e uma :�m�::��%: uCt�����;e;e :l�� bravivido todos êstes anos. Enquanto cs nossos clubes
seu Ingresso 110 Caxias pa-

clube. vitória brllhantp. Pll1'11H1.n_ qulJes. não tiverem- um quadro social condizente com os

ra e�tn temporada. 1.0 OUI! o MOf('ílio DIu;:: em Na sel!:unda etapa o mela suas e cs necessidades reais do futebol remunerado,

Sombra Rescind�u (om o Paula Ramos hora live�s" ucnH'lo. huvh ����I�o:��eer�:�O�� �:�� �t�: nÕ�l:�r����a���aq�: �ti��t��o�on�;�rio�x�:':��������o����sqnet,n:u�e?c:;. ���'stV.�� lancar as rêdes de Rubens VQvas e sucessivos glórias. É lamentavel, mos é Q
.

e Ingressará no Atlético do-se mesmo numa Irrande c decretar o empale. Po- verdade.

O atacante Sombra ven1 Desta forma, somb;a ��=�a::iv�;�� � ���:u�7�: ;!: �:'m��;�P�lalssC naov�!�=
de rescindir S('U romp!'o� poderá ingrc��ar em �u�

-

do. r:lnor através de um tento
mlt;:;>o com o p�ul.a na"ws qll@r ",qtJpet���a��ell:;�tó� Asalm. foi "".altaedo.o de Waldir :ias 42 minutos

em caráter umlf!,avd. po�1'I0""n
match na cidade de Itajai, que no rebote do arouelro.

SOl\ll:>ra, que por multo rio

Sabe-se que o AUético, com o Mareillo sendo in- que defcndeu e solwu um

�:m�eOst:ê��e����âr�a,�7�C��: desta capital, e o
Marcílio �:n�:�;a��es�:')��::r�� �r:rf'�ef �lI!\�O;:!���aP���

chegou a ser campeiO do Dias, de Itajai, estão In-
memorar uma grande vlto- 44 rnl11l1tos. n Harl'Í!io con

Eslpdo em 1959, deu !;'n- teressados em seu concUl-
ria o Que não aconteceu. Se"11Íll o el11'!:1.t' num t"olpe

trada na Foderação Cata- SOpor oulro ladO, !od�mos para desespero de muitos certel"o de eahe"a, de A-

:�n;���o d�e F:::c����Ode:�= informar que o ,Almirante to�::�::SStando com isso, Á�:��i���� ��Me;n�\ ��
damente assinado pelo :�;::�o�:ep�;:!a�a:.m:oé: o Metropol soube ser um marcador o combate foi en

::::.Idente
do Paula Ra-

tratar o destacado jogador. ��a��;I:d:e;����� d;:�ar�; ��r;�l�: P;�eR�:�:�:�oaA���
'I nUAndn fA.l�ava apenas um 1I�,,1�,\ fl+tl"''':;_:(': P".,dros'

lIA l\11egra minuto c'\ra SI! sa�rar Bi- M:>ff'í1'n. On\' ('RI"lldo);

1. � Campeão do Estado. Com Anton;nhn. Tyo "! Tnel I: DI

Ainda em período de retY,odelação o �stádiO dr, ��rlá e��::!��.n�l:�e, �:���: !�U�IP:oeloIJilo�e�êLa���;��
Adolfo Konder, será polca no noite de hOJ-e� da f��' em local neutro no est.ádio nha (Jorlrtnho). MetropoJ:

de batalha final de. certame estadual versaMO I
da Praia de Fôra, quando RnbeT'ls: Tenr>nt.e. FlAZlo e

ra Bahia, o conhecido es- No primeiro coteio lá em Criciumo o, .

etropO então o certame será en- Ze7inhIJ: Sllhlã e L111? Car-

Qd�gSaOnSI".sda�tos'p·"lcOomPjeo';"naOI PlhoO".lsutae esEtan;ea.S:aep�e�henl'aF!n-_ triunfotJ por 4 X 3. No de domingo e�;toJal houve cel'rado definilttvamente, IpOe'd:ri���c�oc:��:;. Waldir,

• .. <> • • • ." um empate 3 X 3. E hoje quem vencera surgindo um Campeão.
A TARDE, de Salvador, do Santa Catarina naquela E a pergunta que todos os torcedores se esbarrem O cotejo em si teve duas re:a:�d�o �:l'��e5!:t,����:
Ernesto Vabl Fllho, foi prova nacIonal, com possi- soem solução poro os clubes.

.'

fases distintas. A primeira
Anormalidades não hou-

Q,scu vencedor com o tcm- billdades de uma boa co- Metropol e Marcilio Dias, estarão logo mais p!son- com o MetrtJool atuando

po de 3 horas e 26 mlnu- locação. do o nova gramado do rua Bacaiuva, ante o� �l�ores com SuperiorIdade e o Mar
------' ---

curiosos do platéia florianópolitano quP. assistir.:! o cílio se apresentando de
-

corcomento de mais um "sobzrono" da t�tebol co· fórma decepcionante, sal-

_ torinense. Coso o Metropol consigo um Simples em- ;:,>���seq::e�u�: ...: S:r:v�� V�lôr No,o
f!'€ n

pote asseguróró o título de Si-Campeão .. �e por ven
mente contra o ataolle ce- p ('

,

l!L' [; r· 'ri •
..

tura vier o perder, cantorá o club de Cncluma, co� rlgoso do clube ,de Crlciu_ ;t,;-." JlltllS
_

outro chcnce; a prorrogação. Como vemos o,Met,ropo m T d VPM lrpjI'flnrlo com feal
conta com maiores chances poro chegar ate o titulo, ct�pa 00 ;:��ar;:;a s:;:mj�� agrado no Cf\xias, de Join-

O Marcil'io sobe disso e vai entrar em camP9 co,:, go se transformou total- ville, o jogador Coruea., (l1lC'
um Llnico pensamento: a vitória, Certamente o

t pu; mente com as duas enUlpes pertencia. no Flum1'e11Se,

����� i����t:��c��O:���is��r�,'��;;���:n�e a�c����odo subindo malrnificamente de tambpm da 'lucIa cidade.

os ;J.erip&cias do "n?gra" desta noite, quando GS �e- �d::�;a��:e�::l��:opr:� ce�:���t::�n�:�t��:eo P:I��
tletores do F.C.F estarão acesos, acolhendo 05 des-

sente um ef;oetáculo deve- -

nellrO na "Manchester" se
I"M+;stas do copi'tal seguidos por uma estupendo exi

·ras sensacional. mostra interessado em seu

biçõo, Na. .realldade ns duns eoncm'so.

eõm-ã Seleção BrasUeira Oue Tentará
o BirilmlMlonato Mundial

A selcf'iio brasileira rjue
tentará o título de blcam-

peã mundIal apôs a eél�-
bJ'e c:\llmunha da Suecla
de l!:158, já c8tã pl'átlcn-
mente ol'ganizodo., depen
dendo sua convocação apc-

nas do l'etôl'UO ee alguns
ch;bc'� que est;�o 'C'::cursio
nand ;'210 ex,' .. rlor 1 da.

real1��.lo do Torneio Rlo

São Paulo. O scleci:mado de

intensos. Os 'treInos dos

campeões mundIais terão

inicio assim qUe forem

eanvocados o que se dará.
a 20 de março, devendo se

prolongar atê o seu emtj�-

que para o Chile, prevl:sto
pata o dia 22 de maio. Du

rante os treinametos que

COIlIUd4.. de Individuais e

coletivos. serão reallzados

vários jogos internacio' ).is
com equIpes da Europa e

da América do sul
.ouro te,á dois meses com

pletes para preparat.ivos
• _.

• _o_, !
--

Ernesto Vahl, o Representante
de Santa Catarina

Na manhã de domingo,
conforme [lira divulgado e

determ!nado pela Federa

ção Aquática de Santa Ca

tarina, foi reullzada na

baia �ul, a ellminatórla de

natll.<;�to pam. apurar o nfl

dador que cstará disputan
do no Estado da Bahia, a

competIção '(!enomlnada
"Travessia da Bala de To-

Foi inicl�do n3 tOl'dp df'

• domIngo, o Tornclo SI1I

Brasilci�'o de> }'utebol com

a. rcaliza{'ão de uma parM_
da.
Coritiba e Operário fo

'ram os protagonistas.
O cotejo foi reallzado no

est.ádlO Bolfort DUR1'te e

foi apitado ; l1elo sr. Jtllio
Salsamcndi.

Na primêlrn. etapa ven

cia o Operária por lxO,

com tento de Jairo aos 18
minutos. Na segunda etapa
quando o match aMll

gfa. em 15 minutos, houve
um tremendo sururü, em

vista de urna
' penalidade

elar$ c indiscutlvel deixa
da de apitar contra o Co-o
rltlba. A seguir o é:rbltro
expulsou dois jogadores do
grama.do e.�tourando o "E'S'.;o
toplm". Brlearum o� 22 jo
gadores e mais -dIretores
dos dois clubes. O árbitro
suspendeu o cotejo alegan
do falta de garantia Como
vem ,iniciou mal o tor
ll"'IO ::inl-Br1Silpil'o.

tos, segUido de António

Barbosa Filho com um tem

po de 4 ho�as e 10 mln'.l

tos.

A competição constou óa

cinco v.oltas, Ida e volta, a

Ilha <;\0 Carvão-Miramar.
Assim. sendo, deverá. se

guir no,s próximos dias pa-

FoI lnauguro.da ontem
com n presença de diversa.':!
autoridades esportivas, a

stÍde própria da Liga Ita.

jalense de' Desportos.
Ao ato estiveram presen

tes diversos cronistas da
capital do Estado, inclusive
o nosso colega Gilberto
No.has qUe representou ês
te Departamento .Esportl-

x x x

Para o chóque de hoje à.
noIte entre Marcll10 Dias e

Metropol na grande "ne
gra" as direções técnicas
não contam com proble
mas, devendo alinharem'
com suas torças máx1mas
ou sejam:
METRóPOL: Rubens; Te

nente, Flazio e Zezlnho;
S8,blt e LUiz Carlos; l\lIIIti..
clo, NUzo, Wáldfr. Pedri
nho e Chagas, MARCILIO.
Bicudo; Ahtonlnho, Ivo ê
.ToeI 1; Dtco e JOeI II; JIII,.
nê, Idétdo. AquUes, Odilon
(' Jorglnho.

Abri�do um porentese lembrpmos que lá pe�o5
idos de 1955, Caxias e Ferroviário, foram tombem

finalistas, nestas mesmos circunstancias.
Realizados os jogos em Tubarão e Joinville, o

certame ainda -estava pendente. A negra foi efetuada
na Metrbpole catarinense e apresentou uma :rresis�
tivel goleada coxiense· por 7 Xl, quando ninguem
ocraditava por T..2is otimista que fôsse, em vista dos
dois resultados anteriores.

Juarez, hbje no Grêmio, marcou .4 o� 5 tentos e

deu um "shaw" inesqueciveL Piriquito, do olvi-negro
também foi outra figuro destocodissima da pelp.j::J.

Nisso tudo por mais 'Zstranho que pareço o Metro

pai tem certo significação e mesmo certa semelhança
com O Caxias.

'

Não tem Juarez, mas'conta com Nilzo. Não conto

com Piriquito mos tem Sabió. Estoró delineado uma

goleado poro o chóque de logo mais? J

Nõo acreditamos como deixamos de acreditar
também naquele 7 X O, � .•.•

O Marcilio dis�õe de uma ótimo defesa, vai dai ..

Dl, SIlM1'�L fIlNl;ECA
t:IRURGI.lO-DENTISTA

'repo..., dê eayld,.dM "('I,, ("ta YêI�;dode.
BC�DFN A'ROTO� � � WHITE

�ndi .... ltV1j.., n"ntnrj,..
CIRURGIA f PRóTrsr BUCO-F'CIAL
Consultório' Ruo Jer6nimo C"",tho 16 -

lO andor - Fone 2215
hcfut.lq....nte eo... horas Moua"'-.

VENDE-SE
CHACARA - CASA GRANDE
Com mais de 2.143 m2,

00 lado do Polócio Presidencial do Aaronômico
Pr60rio DOra residência d@ 'lrande família
Reoortiçõo Públ ica Ou Coso de Soude

- Reconto tranou;l,., -

trotar na "A MODELAP'''MAURY BORGfS

- !

REDATOR:

PEDRO PAULO' MACHADO

REDATORES-AUXILlARES:

MAURY BORGES. RUI LOBO E

-GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Depois de estar mondando no marcador, o Melrc
pai cedeu ao empateL mos depo'is voltou o ficar �m
vantagem. E, quando tudo indícovo o lermino do. �I"
tome com o clube de Criciuma reeditando o feito do
ano �ossodo, eis que os itajaienses, em empolgqnte
reaçoo estabelecem o empate justamente nos ester
'o'es do botGJha que pode ser cons der d':l c mo uma
dos mais sensacionais e renhidos de todos os tempos.
Cem n empate ficou sem decisõo o cetro devendo de
acôrdo com o novo regulamento do ce;tor:Fle, hdver
uma terceiro partido com local ja escolhido do Praia
de Faro, nestQ Capital, hoje à noite, quando se espero
uma .arrecadação de aproximadamente um milhõo de
(rLlze.,os.

xxx
Se c Metropol vencer ou mesmo empatar terá con

,>eguido o bicampeonato, Cosa contrário ou sejo
ve�cendo o Mardlip Dias, seró realizado prorrogaçCioEstoo os dOi� clubes preparados poro uma luta 'de
du.os. ou ma�s �oros? Claro que sim. Portanto, hoje, à

�Z�::sngJt����!�n��. Praia de. Fáro, o moi?, choque

xxx
O !ribunol de Justiça Desportiva, con<;edendonovo Julgamento 00 player Morrec quo fôra �

7es� órgão de justiça esportivo �limi�odo do ���
to o fut��1 d.ecidiu face o átima def�so opresen�o :el? I.mqweta footboJler que orolou declaro-
���� t� �rb!tro do pelejo. se�undo as quais Marreco
o Paul

n

Ra a ver com os mr:ldentes do peleia entrp

vel
o amos e o Corjas R-enaux, o que é estranhó_

de 'r::�:rquanto Marreco foi um .dos pivots dos trcca5
mos ou

os, r.e.solveu absolver o Jogador do Paulo Ro-
dn boli�����I�:mode r��o�n?,r à �;6tico rio esoorte

outros O "morreco",�;i O Cit:d�oár��r co�o queiro,m
q�e, por dizer uma coiSa e oulra Il1crec�u 00 eli:i',���
'fac. Fomos contra I>liminoção de Marreco, do Ine$maor."o que somos agora contra o suo absolvição. Aonosso �er �Qrreco deveria ser punido com suspensõo
oC'r, d.ols tr�s �rtidos. E ficamos aqui o meditar: queespeCle de Justiça esportivo possuímos?

�G'.X
o p"esidente Koerich antes de demitirtse do mais

alto cargo da diretoria do Paulo Ramos: resolveu ccrler vó�ias jogadores 00 Atlético. entre êl�s o ("erebFdJSoml:lro. Mos, diretores do tricolor �roion" estão OlD
gando Que as tronsocóes feitas OE'Io mentor máxilT'O
não têm valor alaum oorouant.., bitas ooás n pedido
de demissão. Pelo visto, o coisa vai pegar fôgo ncs
hostes poulaínos, . , ,

'>:YX
A insusoeito imorenso inolêso ve..., t-ecendo co

ment6rios os mois encomiásticos sôbre o triunfo de
�dp.r I,..f� ... c:.AhrA n irlC''!Mrlêc:. Caldwl'tll n.., noilp. de
nu1ntn_feirn 1·,ltimo. nunndo ,.. nosso "(".,01.., de ()'Irn"
conservou o título de campeão mundial do categoria
dos pesos gol� Os comentaristas do terra de Jonn
Buli são unânimes -em reconhecer �omo nítida e in
sofismá�1 o vitória do pugilista brasileiro, diz.endo
qUe Caldwell perdeu porque o filho e pupilo d: Kid
Jofre sbube neutralizar todos os seus recursos técni
cos, poro terminar impondo suo categoria de autênti
:0 campeão!

Pedro Paulo Mot:'hado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



----- _.�-�---

eparlamenlo (enlr�
_

de Compras [;�genheiros Agrônomos
OITAL DE CONCORRe· tituiçao; A Untve tlall.e�ural do -estàdo de Minas 6erais e&t&----"-------......----• .A..---��_

IA PúBLICA ,No 05�Ol-02. b) atestado de idoneida- ,,�tr_,'_:llCh) c.ueos de !::,.;"�,'�1..111��<)('.u. destinados a Enge-
de, passado por Banco ou nhetros .'l.erônolTl«>, versando sôbre: zcotecnta (com

duas firmas de comprovada destaque !>{\ra u nutrtcêm. Hortaltclcultura e Economia
idoneidade comercíal: Rural.
cj prova de quitação com Ao finnl dos cur-ses hnverâ defesa de tese e os apro-

as Fazendas F.stnduais, Fe vados rr-eebr-rún (l1plol11:' o o r.ituln dI' "MAOJSTF:R
dernl c Municipal: SCn;NTfAF."
dI procuracão. se fôr o Os InLI'rI'.�s,\(I()s poderão prcrurn c IJlalorf's lnlormfl-

caso, passada a pessoa re- cõcs mi f:snltlll'lo Central da ACARF.SC, em Florlan(Jpo�
'presentcntc do proponen- ll.'
te a abertura das pI"OpOS-

ta�, _ Os d�entos ar-I
ma (ou parti' clêli'.'�) poete
Tão se'r subsututrtos poros
Rcg:!.<;tro da firma no Do

rmrtemcnto cem.cu de
Com pras do Estado de Sun
ta. ente rtnn.

S - As propostas deverão
ser apresentadas em duas
vias, com a rubrica dos pro
pcncntes em f.ôdns as pa
ginas, seladas na forma do
ítem 1. õêste Título.
6 _ Os envelopes. coaten

do propostas ou õocumen
tos. õeverâo ser entregues
no Dtparlnm('nto Central
de Compras: â Praça Lau
ro Muller, no 2. nesta Ca

plt::tl. até ài; entorze 114)
horas do dia qujnee 115) de

fevereiro de 1062.' mediante
reetbo. cm que. menciona
ra dnta e hora do recebi
mento, assln.ado por run
clonénc do D. C. C.

o nepa.rtamento Central

e Compras (O.C.C,), de '

onrormld.."Ide com o art.

I item UI do Regulamen
o' aprovado pelo Decr. nO

F- ,2:" 08--61/382, torno

úb!i(:o qnc rnrâ realizar.

o dln quinze (J5) de fe

ereitO de 1062, na séde dês

f' Depnrtnmento, fi. Praça
auro Muller, nO 2, (fone

110). CONCOnn11:NCIA PÚ

T,ICA, rins ('(lndl<;Õf'� Sf'

Jllntf'S.
I _ OBJETO DA CON·

ORR�NCIA
AQUISIÇAO)

I. OAMIONETA, "Plek

p", tom a capacidade pa

a 21 ou rnnís pasaesetros e

arga de 700 kgs ou mais.

com 3 vcJorldndcs, �tl mais,

à frente. motor com ooten
da de 130 JU>. ou mais. 6

cilindros, ali mnrs. rodados

uttos. cem todo o N1Ulp:t
mentO r-emum, in('II1�lve

ferramentas e pneus .'10-

bres!lulentc (estepe).
tjnld.: Um - Quont.: 1

II _ ESTlPULAQOEB
OS lnlcressado.q deverão

nprl'sentar o .." documentos

nlrOl'lonndo:-; a segutr :

1 _ Proposta. srl;l.dn nm

has us vrns com CrS 12,00

de S610 Estadual e mais fi

íf::nw, de Edul'ação c sauoe

de CrS 10,00 por rõlha, em

r-nvr'lopr' recbndo c tnem

do. r-ontondo:

a) dt'sip;na(,,50 do 'nome

c endcrõco da firma propo

nentn;
bl espeC'ificari'io. a mats

detalhada poaaívet, tnctu

stve marca do material que

se propõe fOl'lleeer;
e) preco unitário c glo

hal, com :l f'xo1ie:l(!i'\o cl('

quI' f'st�'o ou n:i.o inclllida<;

fi" df'''p('sn..� clr impo.�to,�, ta

Xfl�. frt'tcs, cnfl'f'lo,�, s('gu-

rOS,f'tt'.;

Precisa-se de senhoras de !'espom,liJilidacle .nnra cor

gca de eonüancn. C·, que possuam connccímcntos de cos-

7 _ as-propostas serão a turn e bordados li mão.. .

.

bci-tas. às quinze 115) ho- Tratar nn CONFF:CÇOl!:S ORAN LTDA. á rua Errur

tas, do mesmo dia quinze nosa. 129 no 1101'::i1'10 dás fi ás 12 (! clíls 14 ús IR horas

fl5., por runctonarros do- rnnrtnmentc.

slgrmdos pelo Prcstdente do

D. C. C. c na prescncn ctos

proponentes ou Sf'IlS rc-
-

presentnntes Iegcts.
8 ,_ Abertos os envelo-

pes, cada um dos lnteres
sndos tem o direito de apôr
a sua rubriC'a na.<; fôlhas
de pl'Op'll'(,a" do�, Uemais
rrm(,Ol'I'f'ntes

9 A� proposta<; rmodi'

lo OOl, iI vendn na L!'Ij)ren
sa Ofkinl (\') Estado). de

vf'l'no o])rd"rr.t' âs r'ond;-
di eondiçõer. de pmzo de rnf'fI estabelf'f'id:ls nc�te E

entrega-do material, no 10- ditai. bem como as exigÊ·n
cal indicado __ DEPAR'l'A· dns do Dpel'cto nO, SF-2f>

MPiNTO DE SAÚDE PÚBLl (1361/382, de 1961. e demais

0/1, a rUa Ft'lipc Schmidl.,
c�(t"inll (:om fi. run D.llarll'
Srhuilel, ntlSLa Capital, on

de serfl proeedido I) l'xame

dI' rr('(,himento:

,(:) ,l!'('!:\fR6t.O.(IC' conl1('

í:imPIlLo c ,�\\l)L1\iss:"'o as nor

pIas deste Edital e da Le

gislação refcrenti" a Con

torrên('ias,
NOTA: Scrão recusados

os materiais com dimemroes
e outl·a,'" cal'aC'terístieas a

quém das espeeHirações, o

que ocasionar:i. exigõn<'ia,
de substitulç:to, retirada

urgente, chamamento do

segundo eolocndo, exigênCia
da diferença de preço pelo
faltoso, ca\lção fuLura, sus

pen,."ão do registro de for

ncendores, etc.

2 _ Na parte externa do

cnvelope eontenedor ela pI'')
posta deverão con.star os

seguintes clizeres: CONCOR
R�NCIA PÚBLICA NO OS ...

01-02, (aq'uisição de 1 cu

lllioneta. para o Doparta-

mento de Saúde Pública).
3 _ Em envelope separa

do, contendo os dizeres do

inciso anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
en;;erl':J.r-�e-fLo Os documen

eneel'l'ar-se-ão os�documen
Lidade e idoneidade:
a) Certidão de Reglstrp

na Junta Comercial ou Olá

rio Oficial que tenhn pubJi
{'ado o {!O('\llllf'n!o de ("ons-

BICRLF.a
M.1:uIC\

('LINICA u! CRf.4NCAS
E SRNIIORJI

\tf'nde dlárlnml'nt.e:
nllR 14,00 ilA 1R,00 horta!'
• �onFlullfJr:."" Rua C�L

1'1':;'(1 n"morn, 1553
fI:.. lrpjl,n _

disposições E.,üadnais f'

Federal,c; a l'eweiLo
III. JULGAMENTO

1 _ Pela Comissão Jul

�:\dora. postel'iormente, S('

n'l dl'clorado w'lwendol' fi,

proponl'nl.e (IUe ol'erel'el':

aI lUcnor ]lI'CliO. conside
mndo-se descontos. boni

ficações. impostos. dcsp_;sa."l
p oulra." \'Rlltn�en�:
bl m('lhol'i's condiç.ões de

entrega:
c) melhores condiçõ{'s de

pneamento:
2 - Em igualdade de

condições. serâ dada pr�
f('l'ência :L firma estabele
cida no Estado

BODAS DE OURO
CONVl'l'g

Com a. graça de Deus, comemorando o casal HENRI
QUE..oA SILVA F,ONTES c CLOTILpE DA LUZ FONTES

as suas Bodas- de Ouro no dia 25 do corrente, têm os seus

filhos a sati�factio de convidar os parentes e amigos pa
ra a reeeocão uue será dada. à noite, na residência. d9s
seus Pais, ti. Avemda 'r'rampowsky. n. 14.

Pela mnnhâ. na mesma residência, com licença es

pecial dn Autoridade Arquldlor-esana, será .celebrada mts

sa em acãc de grueas.
rtcrtnnõpcns. 22 de janciro de 1!l62.

Paulo de -r.o-o da Lm: Fontes-- Manuel Antônio da.

Luz Fontes JOl'i' da Luz Fontes - Victor da Luz Fon

tes _ David da Luz Fontes - aemacctte Maria da Luz

pontos _ Jorr-o 'da LU1, Fontes -:- 'I'herestnha de Jesus

dn LlW Pontos.

--PRT C I S A·S E

23 25-27·

\ P R E C I S A·SE
Precisa-se de uma bôã cosrnnera. !:ltlgàndo-se mui

to bom ordenado.
Trotar it rua F.mír Rosa, 127 defronte ao COliÓ-

rio da." Irmãs.

5 _ A Comissão Julgado
ra reserva-se o direito de

anular a concorrência, ca

so aS propostas apresenta
das não correspondam aos

inte�el���:n��o�i��a��. de Ja -Novo Ojrigente na D;reçio--geral de
nelro de 1962.

ln' I d S
' .

,Ho""" J,,,tino Po""" ajudil lernaclona a uecla
nova.) PRESIDENTE

LOTES
VJ:NDF:�SE LO'T'I!:S A

LONGO PRA7.0 Sõ':M TI)

ROS .

TRA't'AR RUA FELIPE
AClIMU>'f' 21 _ 1,0 Annar

--_._�._ .. _- ------

/ Fabricada Vacina tonlra a Varíola
MUITO BOM OS RESULTADOS

INICIAIS
LONDRES (BNS) _ A Fundação Welcome, do

Grã-Bretanha, fabricante do Vacino Sabin, aplicado
contra a paralisia infantil na Guanabara, çonfirmou
os notícias de que havia fabricado novo droga, atual
mente em experimentação no surto vori61ico, após
bem-sucedidos testes com ratos contaminados.

O Ministério do Saúd,. britânico informou ha
'ii' ouantirlade suficiente de vacino. O Deoartnm(>,..,
To de Saúde d� Bradferd informou não terem sido
registrados mais cosas de, varíola. Os imigrantes
provenientes do Paguistõo, que não' provarem ter
5180 flccentemente vacinados contra a varíola, serão
isolados € vacinados nq oeropgrto de Londres.

ESTOCOLMO (SIP) - A recém-fundada Dire·
cõa Geral de Ajudo Internacional da SuéCia - ar

qOl'li7.0ção estatal para a ccordenação da ajudo do
Suécia aos pníses em desenvolvimento - conta CO;)l

n Sr Arne Biú,bf>rg ('amo secretório gerar o partir
de 11) de JO!1f'iro de 1962.

O ',I. l3ióI )lbcrg, que nasceu em 19.08, e é o

douter cn, (i(>ncios políticos, erAe aQreoodo ao CO

InnbiOllo em Bogotó, na qualidade de assessor do
ONU em qucstõcc; de desenvolvimento de comuni
dades.

Anteriormente havia desenpenhada funções em

vários corgcs internacionais tais como O de chefe dos
departamentos de infarmaçõo do ONU na Europa,
técnico da OfiU no projeto de desenv,Olvimento de
"Praia Verde" no Bolívia - e representante do co

missicnadó do ONU aeêrca de refugiados em Túnis,
A nova Din'!ção Geral de Ajudo I"temaelonal da
Suécia c;ubstituirá q anterior Comitê Central de
Ajudo Técnica da Suécia que terminaró seu 1roba.
lho em (i115 d(stc ano,

Ao mc<.mo tempo que anuncia o decisêío de
terrniJ,ar s:"u trabalho, o Comitê comunicou ,que suo

componho chamada "SuéCia Ajudo" produziu 9
milhães e 336 mil cor005 suecas. Já que o govêrnc
prometeu contribuir _com uma soma igual à recolhi�
da voluntáriamente, cêrca de 19 milhões de coroa
�'leC()<; �prlln fron"(eJ'idas à nova Direção Geral de
,Ajd.: I:":te�;;>:;c;�r.,:,:j SUf-::'J.

nan« [aser 'mais doce 'osen lara,

açúcar TIMOYO
A pureza f a alta lIu.llidarlc .dn Açú:ar TAMoyn
fazem doer-e c bc).l,� Imltto inalA �O�IOSn'l

IXPlllMENlI EITA r..::lITl ('(IM ltUCU TAMOY�
11lIQIl\l1Mi Of Fl-:HtI\"'E IIIOI.I"riIlO 1'1'\11\"0),

200 gr. d ... lllbú; 11)0 �t;, d,' j\C;lw<lr TAMOYO;

1 ô,'o; r '�"a� (1t' um lima0; 100 gr. de

mantei"a o,; 1 l'it:1I1i lha de erva docp. Mistulc

tlldo e" an;as,;c h"o'. Fal�a pequf'no� bolinho:!,

çulorple elO fôl'Ola uut;Jrlll, Pin"l"lar ('om p/'ma

de Óvo. Love 8 forno modersrJo [lh� dOUI'a.r

CJçÚI;�r �IMOiO
P·OUI; � PclUCO ADOÇA MUITO

r.j�, uor,�" II I. Itt"'�'" P',uIiSla S.l � !O .n� na reli",�áo de ..

Rua F... .-,.,CSÕl :;;67 - 18." a.ndal" - São t=='a",f-e.

...
TELHAS TIJOLOS

®
CALJ:. AREIA

IRMÃOS BITEN(ÓURT
Clll\ Bol\O"AÓ

'�:��.��:'"
Jaime Câmara. n. 15 tratar

"'JI'!'i,.....=,...'I)O.·'ASlLrua Silva Jardim 159.
._-------

ROTARY aUBE DO ESTREITO
EDITAL INFORMAÇAO ROTÃRIA

\ DA RFUNIAO DO DIA t 2
dade e inspiro-me na sa·

tisfação íntima e na c8l1-
viccão de ser um dos me

lhores.
Este d1stlntlvoê um desa.

fio perene à. prestação de

serviços no afãcotldlano.

Exige Que sense e aja. em

consonância com os prlnci
plos de Rotary de forma

mais elevada (j de maneira

que obranja tõda a labuta.

HORARIOS DE EXAMES, 8 homS

II" �POCA - FEVEREIRO 1962

Dia 3/2 - Espanhol _- Conto
.

Dia 5/2 _ Geogafia Gear! e do BraSIl
Dia 6/2 - Inglês

g:� �;; = �����!s Geral e do Brasil - De-

senhoOia 9/2 _ Matemático _ Química
Dio 10 - Forncês.

.

Dia 12/2 _ Físico - Ciências - Latim

D� JANEIRO
!-lu poucos dias, troeanjo

de r"upa, vi-me obrtv:ndo a

mudar o meu diStintivo
de 11m para outro palitó,
Detl1e-me a examiná-lo e

pcrgantel a mim mesmo.

"Por que uso êstc botào?
Que shmlC!ea para. mim','"

A� Idéias aru(\iram-me
diária.

rápldamente à ment.e e me

pu.� fi meditar: "E' bonito
e Cf' to. É algl) que me ar,.

IjPlto, Por qUl'?"
2r�e dlstlntlvo, de faLo

Slmhollza uma honra (! um

privUégio. Onde quer que

vá, a quem encontre com

.outro tcaaJ. transformo em

amhro. Confraterntzo-me
Cf'rh de qUe disponho da
eseo'ha calo1'08a e slncera.
Pari;cipa das reuntôea dos
homeM que O iruem. com
COrdialidade GDCer&. dW"
cllm"'nt,e 8DCOUtrad1oa nu ..

ta I')oca. NiMe Il'UPo. DOa
seus encontros, nas suas
!'�ur;õe!l klmanata não me..

ór<lr.'! ·e,o:trtcões a prtnet ..
piOS filOSófiCOS ou l'eliglo
sos. nreconceltos raciais ou

t)(lU"'leos, que p088am tur..
bl\r o entusiasmo amlstoso
ou !'esfrlar o calor da cor"
dialidade.
<>�nilie!l que pertenço ii

p<;"c�?,C ::nelco-; dr. :c."llnenl-

Exige que repilamos e a"

nulemos as ineompntlblU"
dndes raciais, a intoleril.n ..

ela religiosa
�

c politica, E
sllrgere-mc deva ser 1100-
ral, jus t,o e' ponderada
fl'aneo e sincero, tudo bso
de forma. ostensIva e eo�

rajosa Lemb'"8.-me que a

tuo em um mundo peculiàr
e sou olhado com alto a

preço onde quer que eu me

apresente. Quem o usa gosa
de distinção que só li 1es
lustrada pela vloJaçio de
seus 9róprlos prtnehMos,
Tàds. essa meditação taz�

me pensar 6Ôbre ae sou

digno d.e usé-Io.
EStou, par ,'cntura.. "rar

ue tudo o que Ilgnlflcà?
Sinceramente, comp&nhét.
ros, quase deixei de uSar
esta pred08tdade na. lapela.
quando me dei conte. elo
multo _Que d!YO Bel' e fa..
:<er pa r'J. ohegar a ser o

,_s:.::.e denri� Il:e� para !iit�..

It" CHAMADA _.FEVEREIRO DE 1962

INICIO 8 HORAS
•

Dia 3/2 _ Espanhol - Filosofia - Hi�tó ia

Natu�ila5i�c:..tGecorofia Geral c do Brasil

Dia 6/2 - Inglês
Dia 7/2 - Português
Dia 8/2 _ História Geral e do Brosil - De

senho
Dia 9/2 _ Matemótica - Quími:c

-

Dia 10/2 _ Francês
Dia 12/2 - Físico - Ciências - Latim -

T. Manuai ...
MATRICULAS:

Horário: dos 8 as 11, e das 14 os : 7 horas
I as séries _ dia 15/2
2ns série9 _ dia 16/2
3Qs séries e 4°s - Dia 17/2
Cientifico - Dia 19/2
Curso Médio Dia 20/2

NB. O Colégio "60 se responso6:''''zC'tÓ p!"lr VC''''5
de alunos que não se matricularem nas respectivas
data0; fi'xodos.

Ir .. JIl�é oJndir Hcntn,-,,'1"H S,J.
S1!c·etdr;q

J__ "':"

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Enlúsiáslico clima da reunião regional do sul- Prossegue hoje a reuniãoem Tubarão,
Paulo Carneiro, prefeItO de Ato continuo, numa. das

Imbltuba, ar, Nelson Souza. A seguir. a. primeira reu- dependênclas d o Clube REIVINDlCAÇ6ES DE

preSIdente des câmaras nlão regional
I

do sul do Blondln passou o Chefe LAGUNA

municipais, vereadores e Estado foi instalada. pelo do ExecuJ;lvo a. travar oori
personalidades municípIos. SOvernador Celso Ramos tacto com os representen
como das localidades vísí- nO Clube Blondin, c0D\; e. tes de Imbltuba, que apre

nhas. presença. do prefeito Paulo sentaram as reivindicações
-� Carneiro, secretãrtos de Es abaixo:

INSTALAÇAO DA REUNI- tado, e do mundo oficial 1) Melhoramentos no

AO: CLUBE BLONDIN de Laguna. Usou da pala- Grupo Escolar Henrique
vra o governador cezarí- Lage e ampliação de mais ram ao Chefe do õovêmo

nense, afirmando que, na- duas salas de aulas. as reivindicações que se-

quele instante, cumprIa a 2) Criação de mais uma guem:

promessa de governar San unidade escolar em Paes I

ta Catarina sobre o mapa Leme; 1) COnstrução do glnasio
ínteíro dc Estado, e em 3) Conclusão da estrada estadual de Laguna;
contacto direto com o povo Araçatuba-Imbituba; 2) Construção da Estra

Disse, também, que entre 4) Extensão da rêde de da Bananal-Blbelrão Gran

seu Govêrno e a população energia de Imbituba. até de;
FLORIANóPOLIS (Terça-feira), 23 de Janeiro de 1962 não havia intermediári�. Mirim.

Ci v
Sob Intenso entusiasmo

popular, o Governador
Celso Ramos e sua comi...

tlva chegou a Laguna. pro
cedente da capital do Es

tado, às 10 horas da. "ma-
nhã de ontem, sendo rece

pcionado na Prefeitura

MU�Clpal pelo Chefe do

Executivo Iagunense, dr.

II �E:STADO
"'_ .. JWS t.x�GO 01"1'0 DE: SAfITA CAtAl!IfA ...

"

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

ONDA 'DE FURTOS
dúORílSO i

80 CAfE ZITO

A Policia a Justiça Cri
minal procuram desespe
radamente deter a onda
de furtos que assola a

nossa Capital.

-._� O Juíz da za. vara acaba
. de decretar a pnsâo pre-

Insisle a iminren- ventrva de Getulio custõ-
II" dia, João e Edson Brito,

sa de' Londres no· ��!o�:s s��: fU:uto�ã�r�����
Futebol ciou.

(aso ,de Arms
Irong-Jones
LONDRES, 22 (A. P.) _

Alguns dos alto grandes
jornais dominicais inglê
ses opinam que o marido

da Princesa Margaret, An-

t!��y sn:�:s��o��:�:e:�_
nunciar �o pãsto de asses

sor artístiCo para o qual
foi designado no "Sunday
Times". O jornal, de Lord
Beaverbrook, diz que a no

meação converte o jornal
num centro de propaganda
do Partido Conservador go
vernante.

Assinala que ao traba
lhar para êsse jornal, o es

pôso de Margaret causaria

para o trono malar des

prestígio que nunca desde
, a abdicação do Rei Eduar

do VIII, em 1936. Além dis

so o "Express" publica, em
primeira página, uma no

tícia sõbre as circunstân

cias que propiciaram a no

meação de Tony.

Getulio tem 18 anos e

Edsop é mais velho.
É pena que os dois peri

gosos gatunos tenham no

mes tão i1U8tl'es: o do pai
das leis trabalhistas e do
inventor dos t.elefones.
Condenou amda Osvaldo

mo M�noel Vieira a 9 anos
e 4 meses de prisão, autor
de diversos furtos na cida
de, inclusive um na Mater
nidade Carlos Corrêa.
Condenau ainda Osvaldo

Pereira da SilVa e Antonio
Luiz de Morais a 8 anos e
.s€lB meses. •

•
• �.j ..

Acaba de condenar Ra,ul
Rodrigues a 3 anos e 8
meses, por tentativa de
furto na residência da fa
mília Becker a Rua São
Francisco.
A Policia procura ainda

descobrir OI autor do furfo
ocorrido em três casas, na

Avenida Hercilio Luz. O
ladrão dessas casas tem
côr preta.
Com as medidas postas

em prática pela Justiça e

A prapósito' do caso do rebocador "Santa Catarina",
cedUio pela E.F. S. Catarina ao Govêrno do Estado, em
1959, a direção dessa fet'rovia fez publicar nota oficial,
da qual os ultimas tópicos são os seguintes:

"4. Em 28.11.56, por inter�édIo do Distrito Fiscal de
Blumenau, do DNEF, a Estrada recebeu comunicação de
haver o Sr. Diretor Geral do Departamento de Adminis

tração de Ministério da Viação autorizado a cessão do
rebocador S. Catarina ao Est'a<,lo de S. Catarina, o1>ser
vadas as disposições do Decreto 21.053 datado de .

19.2'.32, e da citada Portaria 860, de 8.10.48.
5. O têrmo de entrega �efinitlva do barco fal la

vrado em 19.11.59, assinando-o o Dr. Luis Alberto Nas

tarl, então Diretor 'da ferrovia, e o Dr. Celso Ivan da

Costa, àquela época titular da Secretaria da 'AgrIcultu
ra de S. Catarina.

.... Como se vê, o rebocador S. catarina, ou antes.c,seu
casco, pois as máquinas haviam sido retiradas, foi ce

dido pelo Ministério da Viação ao Govêrno do Estado,
não tendo a Estrada ne� 's'uas a'dmlnIstrações, atual ou
passadas, quaisquer responsabilidades quanto ao desti
no dado à embarcação após seu recebimento pelo 100.
govêmo catarinense." I

Sendo, pelas contas ilessa nota, o 10.0 govêrno ca

tarlnense que recebeu o rebocador, a explicação não ca

be ao atual, que será o 110.

COMPRA-í
._".

CARR.OS WOLKSWAGEM 60 E.6l ·A VISTA

l·I'.ltar a t'ua _l\llIlin�!),Le Lamê!;'J :! !!cst::...

que assola a Capital.

Sob Amparo de Deus e para a Pros
peridade e Bem Eslar do

.
POJO Calarinense

.

Na memorá-.el convenção regional do P.S.D. da qual
saiu candidato ao cargo de Governador do Estado, o sr.

C�lso Ramos, que a presidIa, delineou', em discurso que.

�:1s��:;�: :e�n;�ar:aSU�e ����;::. M��::r:�'
sintese dos problemas que, segundo verlticára pessoal
mente, através de demoradas pesquisas em todo o ter
ritório estadual. estavam entorpecendo o organismo do
Estado e .retardando-lhe o desenvolvimento, enquanto
mantinham inquietas e empObrecidas, as populações das
diversas regiões catarinenses. E ao rematar êsse discur-

��:���f���:�o �ee��� ;:�:I::�lheC��:�e���� �n�:
de cumprir os altos desígnios divinos, assim concluia
aquela fundamental· peça que lhe serviria de roteiro
para a. marc�a:jpt�gt'essista "da.':'adminlstração de Santa

C���Hla: "Sem. particularizat'�?nas, sem distinguir re

gioes, sem le1\tes''de 'aumen'tb e sem miopias, _ ao Iar

g? de sentimentos j intuitos discriminatórios _ O go
verno que me proponho realizar, se eleito, será traçado
sõbre o mapa inteiro de Santa CatarIna.

Com efeito, concretizados os designibs de Deus nas

urnas, o Governador Celso Ramos se conserva intransi
gentemente fiei ao seu pensamento de candIdato. Exa
mine-se linha a lI{lha o substancioso discurso a que alu
dimos e com o qual se encerrou historicamente a con

venção pessedlsta de 1960, e não se deixará de verificar
que o programa a que se Obrigou o candidato de então
vem sendo cumprido, 'sem desvios, como o Impõe a In

tegridade politica e moral do eminente governante. Des
de já, doÍS grandes fatos administrativos permitem fun
damentalmente êsse juízo: o PLAMEG. que não omite
nos seus ítens, nem um palmo de território por ond�
haja um problema a resolver, quer ligado ao homem,
quer vinculado à terra; e o Banco de Desenvolvimento
do Estado, uma realização que abraça, nas suas finali
dades e na sua estrutura, todo o mapa de Santa Cata
rina, -inoculando OI rejuvenescimento econômico em tô
das as iniciativas e em tôdas as.1atlvidades produtoras.

Não há, em nenhum portnenor do planejamento ad

mln1strativ�, cuja execução tem auspicioso inicio, qual
quer laivo de preconceito partidário, regional, social ou

de outra qualquer natureza: a vfsão governamental não
encontra sombras, Ilem se deJlmllla a determinadas zo

nas, setores ou classes, - é lnt�irlça, completa, integral.
A realidade é vIsta sem pessimismo ou otimismo, e sim
nas justas proporções de pbjetivldade, tanto quanto o

permite a posição superior a que se alteia o Govêrno,
cónsclo das suas responsabll1dades perante Deus e pe
rante Os seus concidadãos.,

l: por isso que, antes de esquematizar a ação a que
, se propunha,. o •

Governador Celso Ramos teve o cuidado
de inquirir, não apenas das necessidades de cada região,
mas também de cada setor de atividades "do homem e até
reivindicações naturais do próprio homem,

.......
empregador

ou empregada, ,proprietá.rio ou trabalhador assalariado.
Disso resulta que, ao dispor os elementos para.a ofen

siva desenvolvimentista que se Inicia, já não se ignorava
um só pontq a. ser atacado, com vistas ã. solução de ve

lhos e prementes problemas que lpngamente se agrava
Iram no Estado. Santa Catarina, é óbvio, estâ dando a

outras unidades da Federação magnifiCO exemplo de

como se resolvem as profundas questões que têm raizes
mesmo num estado de coisas tradicional: sem agita
ções, sem constrangImentos e sem repúdio aos ,postula
dos democrápcos ou ao direito incontestável de alguém.
Assim, por exemplo, na solução, proposta. em leis de ra

cionalização e assistência., da. antiga questão rural,
na melhor distribuição e aproveitamento das terras, vi
sando à produtividade das áreas a.té agora Inexploradas
l"' um :;!stema de �ociedade rural a Que não faltem :as

I�olldições de comodidade, confôl'to e livre prosperidade
tú.!l1tms ao ':b,:;,.bit;!lte d:ls r;ldedes.

Apôs os agradecíraentos
do representantes de rm

bituba, seguiu-se o contac

to com o' prefeito Paulo

Carneiro e representantes
de Laguna, que apr�senta-

resca. e gentil com que Ramos da Silva, Secret
rôee recebido naquela ter- Sem Pasta; Deputado'

parte nas duas reuniões ra tão repleta de tradiçoes .ny Regis, Secretário da.

o Governador Celso Ramos após a saudação caaorose ducação; deputado Wal

Secretariado e auxiliares do Chefe do Executivo la- de Oliveira, Secretário

diretos, a maneira objetiva gunense. Disse o Governa- Saúde; dr. Celso Ra

com que o Chefe do Govêr d o r Celso Ramos q u e, Filho, Secretário da Via

no abordara as reívmdíca- dentro das possibilidades e Obras Publicas, dr. Pa
orçamentárias, cumpriria Macarlnl, Secretário d
as promessas do candidato Interior e Justiça; dr.
e as ampliaria, até, rean- nes Gualbertc, Seere

aando para Laguna e Im- do Plameg; dr. FUlvio

bJtuba mais do que preme- Vieira, Chefe ee- Oabln
tere. A estas palavras, 'SU- de Relações PubliCas;
cederam-se palmas caloro- Fernando de Oliveira,
sas de todos os pertíctpen- reter do Departamento
tes do ágape. Saúde: dr. Aonando C

rança é considerada uma sr. Paulo PrelBs, da Secr

prisão. O acusado é reco- NOVA REUNIAO tarla de Agricultura; oI

lhldo a um sanatório ou a TUBARAO cters de Gabinete drs. Ne
uma ooionte até Se resta- reu Ghizonl e Henru.

beiecer. Esse é o seu cara- 'As 16.30, dentro do ho- Daux, capitão' Luiz 00
.

ter. rárto previsto, o Governa- ga, Sub-Chefe da Casa

O povo não está saüsret- dor Celso Ramos, após e- lltar e dr. Nelson Nu

to, pensa ête que as leis fuslvos cumprimentos de Chefe do Cerimonial d
brasileiras cu são muito enorme massa que fez ques -Palácio.

benignas ou o Juiz se equí- ------- --------4.

ad
3) Reforma da rêde

baixa tensão.
4) Criação da Delegacia

Regional de Policia.

ALMOÇO

Repercurtlu entre to
dos os presentes, especial
mente dentre as inúmeras

personalidades de Imbltu

ba e Laguna que tomaram

ções apresentadas, bem

çomo a simplicidade e o

senso prático cem que a-

ProPMéionaHdade iiltreoCrimeê
a Pena

Recebemos:
Sr. Redator: I

O povo não está conten
te com OS rumos que toma

o processo contra os incen

diários do Gran Circo Nor-

te Americano. \
Declarou o Dr. Jovlno

Machado, Juiz de Niteroi,
que êies poderão ser con

denados a seis anos de pri
são e ainda lhes pode ser

aplicada medida de segu
. rança, que implique em

prisão perpetua.
No a oa e

í

t não e ..

x iste p r
í

s s
ã

c per

petua. ,sendo a pena. máxi

ma 30 anos e praticamente
é quase impossível uma

medida de segurança se

transfsrmar em prisão per

petua, porque anualmente

o criminoso sob o regime
de segurança é submetido
a exame pericial afim de

verificar se cessou a sua

periculosidade.
Cessaaa essa, o Juiz é

obrigado .1 revogar a me

dida de segurança, nem

mesmo a medida de segu-

Para mim, que não sou

[urísconsutto, os incendiá

rios cometeram o crime de
hcmícidio, po� assumiram

com o SeU ato, os riscos e

as consequenclas do incen
dto.

Se não me falha a me

mória os incendiários da

cadeia de Chapecó, onde
morreram criminosos bar
baras e não crianças, res

ponderam pelo crime de
morte.

Sr. Redator o povo não
estã entendendo afogada,
êle quer que tudo seja pos
to em pratos limpos.
Mui grato.

João dos Seis Dias

Eaconlro le@ional do Sul: Gov. foi
�
senOr 'de Peito' Anseíos cfaRegiãõ

.

o Governador Celso Ra- de grande' acóntec1mento,
mos deslocou-se ontem presentes !também as de

cedo, para Laguna, sede de legações dos municiplos
importante encontro do de Nova Veneza Sideró

Chefe do Executvo com os pOlis. Urussanq., Odeies,
prefeitos e vereadores da- Laura Muller e Içara.
quela histórica cidade, Im Quinta. Feira, o sr. Cel-

b)tuba e Imarul. so Ramos será hom�a-
1. !l0je, a sede do Encontro geado em Urussanga, o�

'kegtonal do Sul deslocar- portunidade em que proce
se-á para Tubarão, onde derá a uma inaugurá�a:).
também estarão governan- Finalmente, na. proxima
tes e representantes. do sexta-feira, terá encer

povo de Jaguaruna Ar- ramento o grandioso co�
mazém,

.
Braço do Norte, clave ,na cidade de Ara

Ria Fortuna, Grão Pará, ranguá, comparecendo as

Gravatal, iPedras Grandes representações de Turvo,
Amanhá, CrIciuma, a Sombrio, Jacinto Machado

"Capital do Carvão" em Praia Grande, Melelro e

Santa Catarina, será palco São J�ão do Sul.

Polícia Federal"Nos Moldes do F.B.I.
Confirma-se que o MI

nistro da Justiça, Sr. Al
fredo Nasser, já esboçou o

arcabouço do nôvo orga
nismo a ser criado ime

dIatamente, nos moldes d�
F.B,I., tendo em vista a

necessidade de aparelhar o
Govêrno Federal de 'Uma

..... policia mode-rna e eflclen-

te, de ação em todo o ter
. ritório nacional. Na reu

nião de hoje, do Gabi

nete, o Sr. Alfredo Nasser

devem fazer uma exposi
ção a respeito. 0 respectivo.
projeto será submetido ao

Congresso, logo que êste
volte a funcionar.

,QUE FA-Vl-LI-,DI-DE !.�.

CONSORQO

'TAC
CRtJZEIRQ 00 SUL

AGENCIA

lia hli�ScII�I."
fues211J 831.

.RIII1IIÍNUS-H

I
E 1.'. ME. , [.

V P<III<lllrf.ciOIo,clcc ".,=,,�"'. no ONdo

Co",,,,C O ,""'r.'e_ ci�� � "'O Ol P''''''�'
m.�;" .. , como �. Gcc.e, me,,,,,,

A SOLUC�Q paro o seu !"ROBLEMA, eslO;
no CRUZEIRO A PRAZO. do CONSORCIO .J

TAC..tRUlEIRO 00 SUL

_- - -- � ---��-_

em
de tendeu a tudo e a. tôdos.

19ricultura: Primeira Mela ,�elD [Iecu�ão
o Plano de Metas do dade aos estudantes. que interessados deverão di- lhorla da capaeídada pro-

Govêrno (PLAMEG) está desejam Ingressar nesta ngír-se à Secretaria da dutlva do agricultor, por

pondo em execução 'a pri- carreira, O G�vernador Agricultura. meio do preparo de profis
meíra meta. do setor A- Celso Ramos decretou a "'0 Plano de Metas do síonaís que Implantarão
gricultura. concessão de 60 bolsas de Govêrno (PLAMEG) ES- novos metodos de traba-
Um dos objetivos dêste estudos. TlMULANDO A FORMA- lho no campo do ensino,

setor é a formação de En- Os exames vestibulares ÇAO DE TE'CNICOS, en- da Pesquisa e da Assistên

genhelros Agrônomos. para êste ano, da Escola cara a aplicação de capi- cl� Técnica direta ao pro-
O Estado de Santa Ca- Eliseu Maciel, serão realí- tal como um Investimento dutor 'rural.

tarina nêc possue Escola zados em Florianópolis. Os capaz de promover a me-
--- _

dep:r�rô:�:��r .oportuni- Julião no Uruguái
PUNTA DEL ESTE, 22

(F. P.) - Encontra-se no

Uruguai o deputado esta

pela Polícia, por certo será dual pernambucano, Fran

detida a onda de furtos �isco Julião, líder das li

gas camponesas do Nor

deste 40 Brasil.

."i

No almoço que se seguiu
ã. segunda reunião, no Clu

be do 'Congresso, oferecido
pelo prefeito Paulo Carnei

ro ao llç.stre visita.nte, co

mitiva. e presentes. o go
vernador Celso Ramos te::
ve oportunidade de agra

decer a maneira cavalhei-

...

,-.

Aconteceu no Brasil:
S. PAULO - Com toda a solenidade propri

dos julgamentos de segunda instancla, a 4a. Camara:

"
Civil do Tribunal de Alçada proclamou, após exame

detido do caso, que uma senhora deveria retirar, do
.apartamento que ocupa, no editlc10 Maria Paiva, sí
tuado na praça Carlos Gomes, 67, um galo, de nome

=rutu'', ao qual dedica grande estima. Se não o fi

zer, terá de ,pagar multa de 20 mil cruzeiros que fOI
estabelecida pela Côrte, na oportunidade.

O galinaceo provocou divergencia entre a senha ..

ra, que ocupa o apartamento de n. 8-A e os demal4
tocetanos, reclama.ndo os ultimas contra a presen
da ave no edlficlo, por ser causa, segundo alegaRlJ

� .,,�de t..�Eg�Oil.DlOtà4brea.iifãó
obstante as reclamações, o galo continuou a se

'visto no predlo, sendo, a administração forçada a.

ajuizar ação, para impedir que ela lâ permane;
GALO EDUCADO

Na contestação que Ofereceu, em JuIzo, a locata
ria do apartamento 8..A dá as razões pelas quaia
conservou a ave no apartamento, razões essas que
também explicam o nascimento da afeição que por
ela passou a nutrir. Não fÔl'a como galo, de' espo
rões e tudo, que ele surgira na vida da Inquilina _

e também, portanto, na vida dos moradores do pre
dlo - mas sim quando começava a ganhar formas.
Fora mesmo adquirido para ser Imolado. Mas, por
estranhos d,esignios, a dona a ele se afeiçoara, pou"
pandCi-o, e· passara a tratá-lo de forma especial. O
galo fazia por merecer tanto carinho. Não era um

gallnaceo qualquer, mas uma ave dotada de atrlbu�
tos r�ros. Ao contrario do que se afirmava, não per

tur!Java ninguem. Cantar, �omente o fazia em ho
ras certas (às 11 e 19 horas), pois era educado,
usava o canto para dar o sinal de que desejava la-

::�a�:a ;::e����ii:e:t:, d;:a�r:ca��:�ome:����:a�a
televisão.

Nénhuma razão, portanto - salientava a Inqui
lina - havia para que reclamassem os' demais mo

radores contra a sua presença no predlo. E mesmo

que assim não fosse, a verdade é que a reclamação
Improcedia, pois ela, antecipando-se, �alugara um

terreno baldio, existente nas Imediações do edlflclo.
.... para lá conseryar a sua ave. Verdade é que, vez por

outra, o trazia ao apartamento, mas isso apenas
para dar-lhe o costumeiro banho .

Essas ultimas razões convenceram o magistrado
de prlmei!"a instancla. A mulher, realmente, já fizera
o que era indlspensavel, retirando' a ave do prédio.

NAO TEM HORARIO
Ainda assim não se conformaram os responsa"

veis pelo edlf�c1o e recorreram da d�isão para o

Tribunal de Alç�da. Ontem, o recurso foi examinadO
e provido, de acordo com o voto do relator, o j*
Heraclides Batalha de Camargo - Salientou o ma

gistrado que, "não obstante os excepciona� do

que se atribuem ao galo de estimação da ré, como,
ave énsinada e Incapaz de causar vexame ou per.
turbar o sossego alheio, provado ficou que exerol
as suas cordas vocais em horas diversas". E por i
mesmo é que os vizinhos reclamaram. Por outro la

do, Irrecusavel ê que a dona o levava para o a

tamento, pennltlndo a algazarra. E tanto isso é ex

to que o encarregado do predlo o encontrou "rer
telado numa :poltrona", numa das vezes que apa
ceu no apartamento para reclamar contra o ta

Diante disso, o Tribunal condenoú a retirar
galo do apartamento, sob pena de ter de pegar
multa de 20 mil cruzeiros.

Cria-se, assIm, para a Inquilina um serio dil
l1).a: afastar o gallnaceo de uma vez do predlo
pagar 20 mil cruzeiros.

xxx

Continuamos à beira do abismo ..
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