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'camponeses estão-se organizando "para pres

sionar aos latifundiários, ao govêrno e ao

sistema àominador das massas".

de "Marcha para Brasília".

Julião anunciou ainda que 30.000 tra-

balhadores do campo farão o que denominou

No setor estradas de rc-

f1as�es' Governamentais �e 61
energia elétrica, com o Es

tado participando de for

ma particularmente ex

pressiva. - O municípiO de

dagem o acontecimento
mais Impor-tante foi o tní

c10 da pavimentação as

Iálblca do trecho Jolnville
São Francisco do Sul. Um

percurso de alto qullóme
tros estava pronto para re

ceber revestimentos; dois

�!t se encontram revesti-

o Departamento de Es

tracÍas de Rodagem cons

truiu 13 km de novas rodo

vias, introduziu melhora
mentos em 64 km e rêe re

vestif um total de 171.

.:� :lt--""X""X

Com trabalhos em. Flo
rlanópclls, no sub-distrito

do Estreito e na Adutora

de Pilões, o Serviço de

Agua e Esgôto proporcio
nou um acréscimo conslde

rável da capacidade de

fornecimento à capital
São "aosé e Palhoça, (da

ordem de 2.400.000 litros
.

por dia). Em Itajaí, tam

bém se desenvolveram ta

refas da maior importância
para a sua população.

1.961 marcou um perío
do de realizações na p!)iicla
Militar do Estado. Novos

cursos, como o de Educa

ção Física, vieram trazer
elementos de maior apri
moramento da oficialidade
e tropa. No terreno das re

alizações materiais,
.

o Co

mandante Lara Ribas, com

o decidido' apoio do Go

vernador Celso Ramos, cui
dou de ampliar a frota de

veículos da P.M. e melho

:ra� as dependências da

briosa corporação.
x x-x

Com os beneficios aeve

dos ao balneárto de cem

bqrlú o Govérno do Estado

pôs em execução a META
TURISMO. Aqui, na Capi
tal, varias rodovias em

demanda no InterIor da
Ilha mereceram Inclusão
no Plano Rodoviário do

Estado. l

Novos grupos escolares
estão sendo construidos
em, Santa Catarina. Por

outro lado, varias dezenas
de estabelecimentos de en

sino tiveram as suas con

dições beneficiadas com

obras de reforma, amplia
ção e conservação. As uni
dades em construção ou in

terrompidas prosseguiram.
J\lgumas estavam apenas
nas fundações.

xxx

O programa de fomento
â produção proporcionou

.._ aos lavradores a aquisição
;por preços mõdicos de
grande quantidade de ce

reais,
xxx

Em vários municípios,
,COns!ituiram_sc sociedades

a. o desenvolvimento ela
,

!ii'

No flagrante, da esquer�a_ para a dü·eita, o Governador
Celso Ramos, Dr. Henrique de Arruda Ramos, Diretor do
SFF, e Dr. Nelson Abreu, Chefe da Casa Civil, no mo

mento em que usavam a palavra, durante a sessão de
encerramento da Reunião dOS "inspetores d e lj'iscalização

e A1Tecadação de Rendas.
'

Pouso Redondo, por exem

plo teve com Celso Ramos

o atendimento de velha

reivindicação. Inaugurõu
se ali, a; rêde de energia
elétrica. Para Floria.nõpo
lIs, o Governo adquiriu um

tranerormador de reserve

de 2.500 wátts.
x x x

Se o ano de 1.961 - de
dificuldades pela herança.
legada pelo Govêrno an

terior e, co.di.o· era, natural,
-ee ptane.Jamento����·
!?icioso no terreno -das rea

lizações, o que dizer de

1.962, ano em que o Gover

no entrará num ritmo

ainda mais dinâmico? A

máquina , governamental .

está ajustada para grandes -�---------------------

�:pr�����:�:�áE is: (io'vernomais nitidamente porq_ue
.

ac:rt::rl::��:� :r:el�� �: trosCortado (na rodovia esta-�
�::�t:t��í-�:::�rl�! v!�� �

�m�sa e'dição de

tem divulgamos algumas' in

fqrmações a. respeito da re

união de Tubarão. conunu
amos hoje divulgando OS

resultados no que diz res

peito aos demais muníci

pios ao encontro:
1 - Para Jaguaruna:

Rede de Bnergta Eletrica

estendendo-se a Jaguaru

na, Sangâo e Morro Grar:
de, através vda CEE, que

dará assistência técnica e

euros.
.
x x x

'rmportenies trabalhos,
sob a responsabllidade do

Serviço de ·Agua e Esgõto,
ampliaram a rêde numa

extensão de 120 metros, na
cidade de Tubarão, for

mando três milhões de ii-

teos diários.
xxx

Mais de 90% das obras

em grupos, escolas, colé

gios, delegacias de policia e

edlficios publicas de um

modo geral, erecutadas pe
la DOP, acham-se em fase

de conclusão; os prédios
escolares, em sua maioria,
aptos a funcionar no pe
dado letivo de 1.962.

xxx

O Hospital Infantil de

FlorlanópoUs, objeto de

admirável campanha do

"Llons Clube", está com

seu primeiro pavimento
prestes a concluir-se. As

obras executadas em 1.961

o foram com recursos do

Estado. Para 1.962, há do-

tação federal;
\

res de Fiscalização

Celso Ramos: Encon
Regionais do Sul

financeira.

Dragagem dos rios Mor

no Bonito e Sangão. Cria
cã}, de 4 escolas Isoladas.

oonsrrução de mais 4 sa

ías nas Escolas existentes.

Agua e Esgoto, dependéú
do de financiamento do

Bill.

2 - Para Arma

zem: Energia Elé

trica na sede através da

cooperativa d e Eletrifica

ção Rural com assistência

da CEE. Reconstrução da Criação de um Curso Nor

Ponte sõbre o Rio Caplva- mal Regional na sede, de

ri: Construção da segunda pendendo, entretanto, da

ala do Grupo Escolar da existência de professoras
sede. Retificação das duas normalistas. Energia Ele

estradas dos municípios de tnca para a sede, através
Armazem a Aguas Mornas da COoperativa de Eletrifi:='

e Armazem a Baixo "Ort#- . cação Rural, com asslstên
vari. Levantamento e ater cía técnica e financeira
ro da praça principal da da CEE, os estudos e levan

sede. tamentos já foram inletw.-

3 - Para Braço do N. �:�te�S�ii�t�:;�a �:��:�a��
�:: �:c�!:�ç!�j:ee;I�Ci�r� entre Rio Fortuna e Grão

gt-ígará o Forum, Delega- ��:�ãoA�e:ge:�:�� R�o r���
�� ::d�oJ�c!a P:I�i:.sta��� tuna a Braço do Norte.

5 - Para Grão Pará:
Construção d a Estrada
Grão Pará a Braço de Nor
te. Construção de 3 salas
de aula e reforma do G.E.
"Dr. Miguel' de Prata".
Construção de uma sala de
aula na Escola de Rio Pe

queno. Extensão de Réde
de Energia Eiétrica até
Grão Pará através da cFlf
e da Cooperativa de Eletrl
1icação Rural. Assistência
Médica Volante. Constru

çâo da Estrada entre Grao

unceçêo da estrada -Braçô
do Norte a Tubarão, -cons-
trução da linha de 'rrans-

missão de Capivarl a Bra

ço do Norte através da Co

operativa de Eletrificação
Rural, com assistência têc
nica e financeira da CEE
com extensão a São Lud-
gero.
4 - Parà Rjo Fortuna:

J

Catarinense em Destaqué
xxx

Imprimiu-se um "rush" I E' com grande prazer

à�at:�e�::ia d;o�et:es�:e��_ ��eo �:ti�:%�s t; 61��:�r�
cruzilhada, pelo D E R. no concurso de admissão

Também se fizeram sentir à Escola de Comando· e Es

tacto Maior das Fõrças Artrabalhos de alargamento

;ouc::v�s,;t�:e��s. Faltam, m�d��sso distinto cont'M"-

xxx

O Quartel da Policia MI

lItar, em Rio do Sul, viu

inicIadas e impulslona.das
em rítmo anImador as

obras de reforma de suas

râneo que serve no 14. Ba

talhão de Caçadores, e fi

lho do sr. Roberto Oliveira

e de Dna. Emilia Oliveira,
membros destacados da so

instalações. A notícia alegrou o grau
No ano .de 1.961 pros- de circulo de amigos e ad

scguiu a construçãO ao Fo- _ miraaores ao Major _l1-ry
rum de Crieiuma, Oliveira ensejando raz;ões

ciedade catarinense.

±m

c U B A: Expulsãu da comunidade hemisférica de Na�ões
PUNTA DEL ESTE, 24 (AF), Estados Umdos e Ar-

Julião Ameaça: "Marcha para IEncerra'da a Reunl"a-o dos Inspetores de
l

�:�:'�:,:�:;a;:;: �,��,:��;:oF::�.a��:t�oq�:��::x��:
Brasília" I :u�:��e: ::�����_�:u ���s ::tI��mu::::d;s���;�fe�I��

M�NTEVIDE'U, 24 . .
, ," Fiscalização e Arrecadação de Rendas ��E;��::::�!!;,�O����;:��;i:.r�:';���;:!;,;::��:o deputado brasileiro FranCISCO Ju- � .

.

Na tarde do dia 19. do tárto da Ses�ao, o FI.scal ma-se que a delegação do mará em seu discurso, a

._" ·L� �-=-,.,." . -=--- ""'
.

corrente, no Conselho Es- • Dr. Ruben� Vitor da Silva., Brasil se empenha pela aplicação Imediata de te-
lião, líder das LIgas Camponesas no Nordes- r

_ 1 tadual de Contribuintes, Em. seguida, f�IOU o Dr.

acelt.açãO
de piano para das as sanções previstas

.
.

Instalado no primeiro an- Henrique de Arruda Ra- SOlucionar o problema de pelo Tratado Interamerica-
te.do Brasil, declarou que 10.000,000 de dar do Edifício das secre- mos, Dtretor do Serviço de Cuba, pela criação de uma no. de Assistência Mutua

tanas. com uma sessão so- Fiscalização da Fazenda, comissão da OEA que ne- com exceção da mterven-

Iene, encerrou-se a Reu- salientando o apoio e a goctana com Havana uma ção armada. Pedirá, tam-

ntão dos' Inspetores de confiança que vem o Go- sede de obrigações "nega- bem, o rompimento coietí-

Fiscalização e Arrecadação vernador Celso Ramos de- Uvas", que Cuba se COI1l- vo das relações diploma ti-
de Rendas.

.

positando no SFF, e apon- prometeria a respeitar em cas, consulares e economi-
A solenidade foi presidi- tando os resultados já on- _.I suas relações com os de- cas contra o regime cubano

da pelo Governador Celso tidos nestes poucos mêses mais paises do hemisferio, e-a constituição do Conse-

Ramos, estando presentes o de trabalho. Em nome do de forma a neutralizar-se. lho da Organização doe
Dr. Nelson Abreu, Chefe da Secretário da Fazenda, Ia- O debate geral da Con- Estados Americanos como

Casa Civil, representando o lou o dr. Nelson Abreu, "terencia de Chanceleres te- organtsmq permanente pa-
Secretário da Fazenda Sr. Chefe da Casa Civil; e en- rá inicio amanhã cedo com ra vigilancia contra quais-
Geraldo Wetzel, o Dr. Hen- cerrando a sessão, ouviu-se o pedido de energieag san- Quer atividades subversivas

rique de Arruda Ramos, o Governador Celso Ramos, cões contra Cuba, pelo ou agresaívas de Cuba.
Diretor do Serviço de Fis- que destacou mais uma vez chanceler colombiano, José A ooíombie faz parte dos

ceneecão da Fazenda. e os o significado do Serviço de Joaquim Caicedo. 13 estados americanos que

senhores Fiscais. Fiscalização da Fazenda, e Segundo rentes ligadas à já romperam relações 'di-
Aberta a sessão pelo Go- a importância de seus ser-· delegação colombiana, o pjomatlcas com Cuba.

vernador Celso Ramos, viços para o Estado.

procedeu-se a leitura da I

Ata e do resumo do Temá-'
rio da Reunião, pelo secre-

Pará e êíure.

Goveroador no Sul: Flagran
tes do Encontro de Litguna

, 6· - Para Gravatal: Cri

ação de um Curso Norma"!

Regional anexo ao G. J!:.
'Gualdivamaria Tavares",
dependendo da existência
cal de pmfessoras Norma

listas.
"O ESTADU", apresenta Transferéncia da Escola

ao Major Ary Oiiveir� .s de Riacho para o Estado.
mais efusivas congratula- Retificação e melhoramen

ções ,almejando exito no tos na estrada municipal
Curso que vai realizar, na entre São Roque e Caplva
certeza de que o destacado .. rí de Baixo. Reforma da
militar s a bera manter Ponte sôbre o rio Capivari
bem alto o presqgio da na sede.
terra natal pa.ra maior sa- 7 - Para Pedras Gr-all-
tlsfaçãO-da sua gente e des: Criação de -"um ,Cursa-

gran?eza do- Exército. (CouLo na IlH. 1M!:.)

sobejas, para que o mesmo

venha sendo muito felici-

�:��a::�� n:�s��ll:a��e C�
mando e Estado Maior das

Fôrças Arma<las.

vem se constituindo num autentico sucesso a série de encontros que o

Governador Celso Ramos está realizando no sul do Estado.

Cercado de seu Secretariado e de seus Assesspres, o Chefe do Poder Exe

cutiV� Catarinense recebe Prefeitos e Vereadores, debatendo com êles proble
mas afetos às suas comunas, e procurando as soluções mais adequadas para

cada ca�o. '. '"'" \

Recebido, por onde vai passando, de man�ira entusiastica, o Governa

dor Celso Ramos faz questão de acentu�r ql,le, cQnJ"op1}e prometera� vem go

vernando debruçado sôbre o mapa iç.telro ·de Santa Gakarina e aLento a to

dos os problemas e que o seu Govérno seria o encçmlro do Povo com o Poder.
Nestes flagrantes, !.ornados durante a reunião d,e Lag:una, onde estiveram

presentes além deste município' os de Imarui. e· Imbituba, vemos:

1 _ Governador Celso Ramos rece"pcionado na Pref,eitura Municipal
da histórica cidade sulina; 2 � Governador discursa instalando o Govêrno.

Presentes seu Secretariado, seus Assessores, Prefeitqs e verenpoçes dos mu

nicípios da região; 3 - Reunião com Prefeitos e Vereadores do município de

Im.gdna._vendo....s o Gov,ernado�Celso Ramos, o RreIeito Dr ,Paulo Carneiro,
O D,cp. Federal Joaquim Ramos, alem de ouLr<l::; lIuloddade::;·,

.•

- I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



limpe sua vele pr undamente cem único

P'I J /iJ 1 • ee cçôc
..r..elté! ae lJ%nla ,..diamel

\ FLÁVIO TA\:,A�RES ROTHFUHS
A efemêride ode hoie assinalo o cniversó rio na

talicio do jovem Flávio, filho de nosso distinto patri
cia Rcthfuchs, alto funcicnário do Fiscalização do
Imposto de Consumo da capital do Estado de São
Paulo e de suo digno espôsc, Do. Mario de Lourdes
Tovares Rothfuchs.

Tende chegado ontem o esta capital após uma

temporada de veraneio em diversas pr�ios coto ri

nenses, o aniversariante receberá, por certo, muitos

cumprimentos de seus amigos, 005 quais 'O ESTADO'
prozeirosomente se associo, desejando-lhe perene
felicidade.

VALDIR. TEODORO JUNIOR
Deflui no doto de hoje o tanscurso de mais um

natalício do nosso prezado amiguinho Valdir Teodoro
Junior

bens.Ao aniversariante é seus çeotroree .nosso�ora-

'FAZEM ANOS HOJE,
- sr. Louro Lopes
- s�. Osmar Silvo
- sr. Paulo Roberto Cabral
- sra Prof. Edith Bernardes
- src. Olga Borge�
- dr. Paulo Carneira
- jovem Alvaro, Luiz de Freitas Noronha

DE CAMPOS NOVOS
Encontro-se atualmente nesta Capital o sr. Pre

feito Municipal Luis Adõo Botini que vemdinqindc
a administraçõa daquela Comuna Catarinense o

contenta dos seus munícipes. E;" sua companhia,
torr.bérn de Campos Novos acham-se nesta cidade os

srs. Podre Vigario CcntithotConstini grande tribuno
sacro; Jcsé Nino Bosco, fiscal geral da Prefeitura
Municipal e o sr. Domic.io Stefaneo alto funciona-
ria do IAPETC.

' .

Aos visitantes os nossos votos de feliz estado,
em nosso capital.

BODAS DE PRATA
CONVITE

Comemorando o casal Ernmonu al da Silva Fon
tes e vtdôlto Outro Fontes. Bodas de Curo no dia 27
de corrente, suas filhos tém o sotisfoçõo de conVidar

parentes e amigos para assistirem o Santo Misso em

Acão de Graças, qUe seró celebrada na Capelo do
Cofégio Catarinense, às 8 horas.

. Florionápolis, 24 de janeiro de 1962.

NASCIMENTO:"
ELlZABETH CRISTINA e BEATRIZ REGINA,

comunicam 005 parentes de seus pais Tenente Nel
san de Simos Pimpõo e Nice M. Silveira de Souza

Pimpõo, ° noscimento de seu irmõozinho, ocorrido
na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, o quol no pia
batismal receberá o nome de NELSON.

FpoHs, 19/1/62,

1 BOLA DF. FUTEBOL -

Haroldo Algksto Olivelrà
Cavalgante � R. Artur A

zevedo: 232 - CAPITAL
(Pinheiros)
1 BOLA DE Ii'UTF.BOL·_
Auncctn Luciana Monteiro
Fernandes - R. João Ne-

_ grão, 45 3° CAPITAL Ap.IO
1 BOLA DE VOLLEY' -

, llQnde�el'-"spvat- Lop.!' -

R. Dom Diogo Botelho, 75
- CAPITAL (Jardim Vila
Gaivão)

1 BOLA DE VOLLF.l: -

Roserio Cavalgante Olh'ei
r-a - R. Cons. Neblns, 473
- SANTOS

1 PAR DE PATI� \..

Marco A. Dalla Rosa - R.
São Caetano. 665 - CA
PITAL

J JOGO E CANETAS -

Hamilton Verdi Salvador
Rua Lnmedn Lins, 16'58 Ap.
6 - CURITIBA
1 RELO'GIO DE PULSO -

Lucy Silva Kern - R. �
ronet Chicuta, 310 - PAS�
50 FUNDO (RGS)
1 I\lA'Q{JlNA FO:rOGRA'-
FrCA - Rosalla. V. da Cos
til - R. Catão, 1355 � CA
PITAL. \

1 TREM ELE'TRICO _

, Marcia Lorenalní - Rua. .,.'.:,_...........r" .

Reinoso Fernandes, 123 _ I l":

CAPITAL IV. CARRAm "l4Itor.._�'
1 BICICLJo;T_4."_

.

Roberto Araújo dos Santos
- Rua Cor. Pinto, 35 _

LAGES tSt"a. Catartna.)

�
U ,

PROGRAMA 00 MÊS'

2 - O brotinho I\_na Lu

cia Fleming, rcccpcíonou
convidados na noite de �e

gU!1$ln feira, nos serões do

Quc êncta Pulace. 'A .osta

de Ano Lúcia, compareceu
a brvtotêudta. fazendo dos

salões. do çuerêncie.
passarela: M II i t o C I 0-

gfada a deeoracàl) da mesa. onde o jan
tar americano, era servida aos convida
dos. A bôn música do conjunto Antõnio
Dutra. movíntentou a elegante reuntao
ate altas horas - Ana Lúcia não só ao

seu par constante da noite, dava a devt
da at"nçà6, como Pt�rclta anfí'trtà, a�s
convidados que lhe levavam abraços de
despedida - O broto em tcco. viaja para Haroldo da Veiga. um dos
o Rio. na próxima segunda-feira, dei- classificados para a Escola
xando ao jove\n society da ilha muitas Maior do Exército.
saudades.

em visita a loja "Cimo", para novas su-

gestões em seu lar. \

_x_

9 - No confortável cneté dos Ca-

tões em Imbttuba, Q drt Thlers Fle

ming. ror rcceu.do com .Ia'Jar.�
10 _ No �;��: 7tan1nens;' ma�or

prtmarros
dl) Estado

_x_ • 11 _ Um casal de destaque na se-

3 - Procedente da Alemanha e11- ciedade catarinense e na sociedade ca

contra-se no Colégio õcracào rle Jesus
to
ríoca. vai recepcionar em seu confortá-

em nossa cidade. a Madre Egidia. vel e simpático apartamento - rccep-:
-x- cão não será em black-t.íe. mas

Sim'l
4 - Aniversariou ontem o jovem esporte "ente'

senhor Sergio Carlos Boabaid _ Deseja _x_

1::sfe��ci�:l��::�arlante. os melhores votos latj��2, �n�ol:������;a r�:o��:dl�:i��gi��
_ x _ Direito nenno gctmüdt. para as eleições

5' - Estamos tnrorniados de quo em outubro.
'

dent rIO de alguns dias, soré inaugurada a

bonita lancha "Arpoadora" prcunedade
dos senhores Pulvlo Luiz vleira e Victor
Cardoso.

13. _ Do jornalsta Alexandre Dj tt-,
cktjy, das Folhas de São Paulo. recabt
convite para participar de uma promo-

_ x _ cão a se realizar em abril próximo. na

6 - Da cidade de .roacaba aceno de capital paulista.
receber convite uara assistir a bencáe
nupcíu l da ex-Mtss Santa Catarina Se- 14 � Já estão sendo reservadas a"

nborita Edith Donin. com o senhor Jú- mesas para a movimentada noite de
uc FuganU. A certmntc que está mar- elegância e caridade. que aconsocera
cada para o dia 10 próximo, se-á na nos sarôes do Querência Paluee ""Noite
Igreju Matriz Santa 'I'ereztnha. Os noi. do Píerrct".

vos e ramüleres recepcícnaràc con"rla
dos nos salões do Ciube 10 de Maio.

-x-

IS � Também festejou aniversario
ontem. o industrial senhor Paulo Bauer-x-

7 - Preocupados com a visita da - O ilustre sannor em sua luxuosa resí-,
. Cegonha Que será no próximo mês o dêncta na cidade de Itajai. recepcíonou
casal senhor e senhora Jackson xuerten convidados.

ISo!lla).
PENSAMENTO DO DIA: "Feliz de___'x_

-8 Elegantes da. cidade circulam Quem Bem Pode Vive!' a Sua Vicia.".

i::1C;S::
..

::.u:�

Descoberta Importante Jazida de
Tono na Bavieira

MUNIQÚE
Descobiru-se recentemente na Floresta Bóvorc

jazidos da tório, um produto usado no desinreçrocõo
do urânio. As jazidos recem-descober+os são os maio
res até hoje conhecidos na Europa e situom-s� p.m

uma região no qual os pesquizas de urânio vem se

multiplicando nos últimos anos. A exploração seró
iniciada c mais breve possível pois uma só

.....
ton2loda

de gnaiss granítico do cume do monte Silberg·cont€-m
2.500 gramas de tório e cerca de 150 gramas de u

rânio.

SAIiOROSOl
SÓ 'CHE zlro

P R E ( I S A-SE

RELACAo DOS SO�,"EADM

GRANDE CONCURSO
PlNG-PONG

São Paulo, 14 de Jeneíro
"

de 1962

UMA PROMOÇAo lIaS
oELIcrosos CHICLES DE IIIJ.A

·tWc·Pd4G'
rUlifANHI4 BRASILtlRI
mlDADfS DOCHHIS

Prccisa�se de uma bõa cosinheira, oal!ando-se nll.,1i PROGRAMi\-PÃ�-·Me5-DE-JÃNEIRO
Dia 25 - Hi-Fi
Die 27 SAUDADES DE MOMO

( Mesas na Secretaria.
Dia 30 - Cinema

lo bom ordenado.

Tratar � n rua Emir Rósa, 127 _ defronte :la Colê�
�io d:ls Irmãs.

23-25-27-1

.

(alxa Econômica Federal de
-

Santa a(larina - EDITAL
De ordem supeetor solicitamos o compareci

menta nesta Caixa EconÔmico, até o dia 23 de teve

reiro p. vindouro, de todos os mutuários �m �troso
cem a Carteiro Htootecór!o. paro requlcrfzocfio de

suas contas.

Outrossim, ovtscmcs que esgotado o prazo fi

xado em 23 de fevereiro do corrente ano, serão cuc

mades nominalmente os que não se apresentarem,
pl'HÇI o� providências cabíveis.

Secretaria Geral, em 22 de-fcnoíro de 1962
(ccs.) ARY SILVA, Secretário

Geral, subst
-_----- ---------

Oube dos Oficiais da Polícia MilHar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do senhor Ten. CeI. Presidente e
nos termos de § l v do art. 26 dos Estatutos e § 'J!' do
art. 20 do Regimento Interno convoca os senhores
sóctcs poro uma reunião em assembleia geral
extraordinoria na próximo dia 26 (sexto feiro) os
20 horas no sede do Associação Atlético Barriga
Verde, o fim de ser apreciado o temo "aumento de
vencimentos do Polícia Militar."

Florianópolis) em 23 de Janeiro de 1.962.
LEO MEYER COUTINHO

Cap. 1° Secretário

\ os«ALDO M�'.O
PREFEITO VALDEMAR TRABALHA Várias e necessã
rins obras estão sendo executadas Pelo Prefeito da. Ca
pital, abrangendo setores de sua administração .

Os cuidados com o Jardim Oliveira Belo continuam no

plano.
O monumento aos hcroís da Guerra do Paraguai, onde

figuram os nomes de nossos conterrâneos tombados no

cumprtmentn de seus deveres patrióticos está sendo ca

prichosamente pintado, destacando-se no centro daquele
logradouro público. '

Todas as arvores do referido jardim' estão sande cuida
dos e recebendo proteção contra tOL'n\.igas com produtos
químicos aconselhados com larga racha nas 'JtlsGl-J, o que
levou a irreverência do ilhéu de apelida-las de ....arvores
com polainas brancas".
A piada mio podL:l faltar e até o Prefeito achou graç<l.
Por sua vez o prédio da Prefeitura e onde também fun
ciona a Câmara está sendo pintado. tomando outro as

pécto.
Em conversa com o sr. Prefeito soubemos qUe �as
providências vão ser executadas na cidade e entre elas,
(l calçamento de algumas ruas Que estão reclamando es

se melhoramento.
Novo e desta vez, veemente apelo vai ser enãereçà.do aos
proprietários de predios cujas calçadas se encontram
num verdadeiro estado de desleixo e falta de atem:ão
pnra com .Q progresso da Capital.
Vam.os ver si desta vez se consegue a realização..do ml�
!agre, E Se não conseguir, conseguini. o rigor e tnmbém
aJustiça da lei, aplicada sem a. minima considcraQ!!o.
Ou ,cntão, a Prefeitura que faça por sua conta o cal�R�
menta e depois mande cobrar as despesas.

Coopere com a Campa_ do Galão de Tinia para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bêa 'Vontade, do bco des Limões. Todas
,

ções dos bondosos ,cristãos, deverão ser entregues na Catedral Metropolitana ou nesta Redação.
as- coopera-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<) d� Sanla Cotur.noo ESTADO O nínis Cil

:Relatorio Distribuição de Geneoros
\ \.,

.:
\

\
�,'\ \

.
Esta Comissão Muntclpal a partir do dia 3 de no

vembro do ano p.p. começou a receber da Exma. Sra.
Edith Gama Ramos, DD Presidente- da CÓmissão .Esta.
du:tl da L.B.A., eni Santa Catarina. géneros aÍimentici06
c roupe s para dlstrlbuir:âo gratuita aos flagelados das
enchentes. Dia 4 de novembro p.p. começou a distrtbulr
na zona flagelada de acordo com a reiecãc abaixo:

Locnlldnde : FORMIGA
NOME N.o DF.PENDENTES

Pedro José 5
Jorge Ernesto Mnln
A noldo B. Rodrigues
Manoel M. Silva

Anlbal Mi)i'clm
João Marciano
Roberto Wagner
José Lami Filho

Ondino Sebastião
Aremo Izabel
Manoel Cardoso
Líonol atuiencourt
Alclbíades Lnudcllno
sranctsco Maia

Teodoro Esplndola
Mau·.ino Esplndola
José Esplndola
Natalino CO!IICO

Alvaro Lamim

Carlos Onofre

Manoel Pedro
VlrgUlna Santana
LeonitUa salazar

Valmor Souza
Germano José Lamln
Ltdía Souza

Jacinto Ca1'lotB
norecío Preto
JORé Pombl"llo
Gert.mo Silveira
Jl'rancJsco SUmo
.lfPãe .José Yle!ra.
João ;Klf\ppe
lIalentrnn Silva
Vluva ;Lellá
lllllva Mo.'Unha
Licinio Jlo!lê Morelra
Lídia Maria. MMelra
Mlnervlno Nunes
Rosa Maria Garcia
Josué da Silva

Maria Lui2a Martins
ElIscu José CamJ)O.,>
Jo.�. oeremtss
João vtegtnric da .suve

Maria orescencío
Izabel raidoro
Anton.!o Jose de Sóuza

.'
3

,

3'

José Joaquim Bruchudc
01.ÍEa Maria Joaqu.m Localidade: FORMIGUEIRO

Elza Ester de Souza
Ivuna Jacques Rodrigues
Etelvina potoree <1:)0 suvnv

Maria Lullla
Auretin M,da da Sllva

Aliçe .snvu
Mal}la José
Artur sumer

aecunrto Silva
Luiz Carlos ãnvetra
José Arl gulazar
Vpt·uHo wcene:
Raul dos Santos
Bento Rodrlgllf's
r..':aria Matilde Silva
Atatde Slh'a
Julio Crlsplrn
Francisco envetm'
José Garcia
Alvaro A'rl Salazar

Jose Pedro

�Iaria Amélia
Sceasüâo nccctocto
João Gürt'Iü

I Irmeu Silva

j .. 6�:�iO 6:���lo
Adclicio Garria

santos Silveira.
aetorvetro Maln
Muriunn Florrntino
rcâo oondnto

Pedro Pnchccc

Adclma M. Silva

oerm-ua suve.;

JIISl! Lamin

.rosé P\"(lro Lenl

2

8

vtuvn cota
,Joi'(lin:l F. pindola
Mnrin Mndun-nn
vntrtcnn-o �:'>Jlinclola
Valdu Espindcla

.

Avclina Maria
Mnna Fntncisca de Souza

rzaura Ma"Ia

10José Serafim Espindola
Bernardete Estevfi.ú� da Silva
Milton B. Rodrigues
Cecilia de Melo

•

6
10

.

Lt"l("alidad�: PACHFCOS
José Vicente

t.audcunc João Dnrntngcs
.10:1.0 Cnndtdo Filho

Locnlídade: BARRA DO CUBATAO
Odllla Mafia da SIlva

Maria. das :Oores Silva

Celso Corrêa
Atalrle Severino Macncoo

=:o):i:IIV�
Alva.r1no antomo Vargas
João V"rgns

.

João ·FE>rrf'lra da, ·Sl!va
Antonio· Manoel Cipriano
João Manoel "e Soifza'

6,
3

Nelson da Silva
JO;""IO nonuueos dn Silvn
J0:10 Dr·llIin�o� Jo�ilho
Mnria ctara dn aüvo
Amadeu ela anvn
n'ranctscn rln suva

rcron <ln Silva

.rosõ Florentino
vtecntc <ln Sllva
Paulo da SilV;1

. Joaquim Morclrn

Jose Peixoto
'ru-Iuío woencr
roacutm Vicente

Mauool Corrêa
Celso Dutra.
Irineu Outra
Sebastião Outra

Lidio Dutra

Lourenço d:\ Silva

Antonio Llota
Josê Silva lDequinhn.l
:oiio Soirro

Alfredo Santos
João Dedê
Pedro Outra

Jacinto Santos
Antonio Vicente
Manoel Antero dn. Sily.a

Marçal Antonio da Silva
Maria Clara dn. Silva
José Liota

Crescendo da Silva

Maria Cuca

Filipe do Mnl'lo
Duduca
Maria Bernardlna Slunar
",oão José da Silva

João Angelino da SlIvn
Pf'dro José da Sllvn

0,
2

NBflElA TANTA
COMPORTARIAM 10 "BOUTIQUES" Tope Na Produção de emento

ü

e ESTOCOLMO (SIP) _ É nrovóve l que o nrodocô .... rlo

cimento no Suêc!c em 1961 o qc a representaria 7 )

mois que em 1960, saqundo exame aparecido na r e .

visto semanal de Estocolmo - "F�nonslidningen'
A cifre r;! 1960 foi Ó 2,81 -r-Ilhôes de toneladas e o

de ano ...mte-ior de 2,82 milhões. O incremento 'o

r-o-ovcôo teve lugar dentro do capacidade existe-it :

ló qUe nôo se alterou ° número de fornos c]uro.nt: o

onõ r-ue ctqomos unidcdas ho!om sido substltudos
r"'" r-urros noves. As exportações de ctrr "'nt:"!, Que

de�ceíem em 54 mil �onelodos o 17,1 mil em, 1960
crêr.-. f'ue "enncnece(ao no mesmo nlvel em 1901 No

que t('ca à distrihuiçôo loco), o emborque a 'gron:'1
estó incrementando as entregas globais e é provóvel
('I 'e ccrre�r',nda o 650/0 sobr2 1960, em cuja ano o

cu�ento sobre 1959 foi de 6%.

Pegou o modo "bour.ques". C mhecemcs muitos
do Rio, da Sôo Paulo e até de' Paris. - A caracterís
tico principal dos bcutiques e o cnresentocôo do me

lhor, d-, mais moderno, do mais "diferente"
Ontem ouvimos uma co.ecíocõo interessantís

simo. Aorectocôc proferido par limo dos Senhoras
rrv-is aleqcotes de Flc ricnópohs. no ocos'õo em que
selecionava, no A Medelor, alguns vestrd-s e cm

juntos de verão. Foi uma exocnsõo de sincero cd-ui
(('côo. 00 deparar com grande varied.,de de lindos
m('delcs no maioria, 2xemrlares ún·c�s e exclusivos
do c('so: "beleza ton"lo, enrherio 10 "b':l'..Itinue" ,

E ê lIn"o:J verdade. Tudo qunnto se en"'antre nos

lT'ois famosos "broutinues" do Rio ("lU SÔr fí'ult'l, se

encontro no A Medelar. Os mesm""S c ....nf.:>-çionistas
C"ue suprem os "boutiques" são os forneced::lres tro
dicion""is ·de A Modelar.

- Enllenheiros A-ênemos Si diferença e�iste é apenas nisto: A Mod21or
!J !II não cobra os prec;os elevados daquelas "boutiques"A Univerllidade Rural do Estado de Minas Gerals está E ainda facilito C4 pagamentos. E agora com mais ou-

"·er;;�·,-,ndo Ci.t:"SOS dr; !';�p"e\J.II<lHe,\:l. destin:ldos :1. Ençe- t,·o destacodo vontagem: está conced�ndo o grandenheiros A""rônomos, versando sõbre: Zootecnia (com descC'nto de 25% nos princi·pois artigcs da modo,de,>ta([uc para fi nutrIção), Horlallcicultura e ECf)nomi:t
QUe sôo, vestidos, tailleurs e sóios. I

Rur� final dos cursos haverá defesa de·tese e os apro- ••.. _. __• __:POI�2�/_'_/6_2_,_
vados receberão diploma e o título de "MAOISTER

SC':T::t!;�".dO' pOder'o proru,", ,maio", Inform,- fstola Técnica de Comércio S. Marcos
çces no Escritório Central ela ACARESC, ,em Florlanôpo- Fiscal izado pIo Govf!rno Federal
1>,' INSTRUCõES PARA O ANO LETIVO DE 1962

I - Exames· de. Admissão ao CUrso Comercial Bósico
Inscric;ão: de 1° o 15 de fevereiro, dos 19,30 às
21,30 horas. Inicio dos exames: 16 de fevereiro, às
19 horas
II _ Exames de 2° éooco 2 2° chamada. Inicio dos
provas: 16 de fevere'ro, às 19 hor6s·
III _ Matriculo poro todos os Cursos

Inscrição: durcnte tedo o mês de fevereiro, no horá
rio dos 19,30 os 21,30 horas

A Escola Técnica de COn1"2rcio "São Marcos",
funcicnoró no.ono letivo de 1962, com oS seguintes

•

8 I
•

João de Souza
• Paterrüanc de Souza

Localidade: QUADROS
Manoel oonectves da Silva
Maria Vitoria da Silva
Pedro João da. Silvo.
Maria Neves dé Matos
Francisco Vieira da Rosa

4

3

10
3

Irenio da SlIva
Adaurl Francelino Silva
Reafo João da Silva

Campollno Josê de Souza
A�i Batista

10
,8
o.
3

(continua)

o -:.�-
_3

2
5"
• "Crime e Castigo" Já Tem

Versão Em Banel -

BERLIM

A Hquro de RoskolnrKoff, do romanCe J/Crim�
e Costeio" de DóstcjewsKi, constitui O temo do r0VO
ballet de Totjano Gsovsky "Die Tot" (O Delito) que
teve suo 2streia absoluta em Berlim.

Hermonn Heiss compôs o música eletr;�·nico no

(O êste bállet. O bailarino Harold Kre'lt:zberg de"2Pl.

penhou c papel de comissório; no porei princlpol r. "I
Reinhcilm ccntribui de maneira decisivo poro.o vxdo
desta experiência.
--_o . . __ . __ 0

I

10

lO

7 YENDE-SE
CHACARA - CASA GRANDELocalidade: VILA NOVA

Carlos Hoepcke S. A. - Comércio
e Indústria
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geri! Extraordinária

Pedro da Silva
Com mais de 2.143 m2.

00 lodo do Palôcio Presidencial do Agronômica
PrÓl1rio ooro residénci� de gronde fomília
RflDortiçõo Público Ou COlO de Saude

- Reconto tranquil'1 _

trator "0 "A MODE-lAP."

-}f:i� BAtlIIIL iÕIsEcA--

João JaclWirr
João Argelino da Silva
José Severino da Silva
Aurino Paullno Wagner
Alberto José da Silvn
Mnnoel Pnchcco

Antonio Pacheco

Sanlino M. da Silva
Francisco Severino da Silva
Laurcano Severino da Silva
Joao Severino da Silva
Pedro Paulo dr SOUZa
Natalino Jnlme

Antonio Mnrftl,\fldn

13
cur�1 s:

CURSO COMERCIAL BÁSICO - em 4 séries
CURSO HCNICO DE CONTABILIDADE

em 3 séries
Toda e qualquer inforrPoção poderó ser pres

tado dõóriamente, dos 19,30 os 21,30 horas, no

�ecretória do Escola, à ruo Marechal Guilherme
Grupo Escolar Louro Muller. .,..

Florianápolls, Joneiro de 1962
Hilton PrQzeres - Seeretário

10

:IRUIIGIJ.o.8ENTISTA
Preparo de c....idada pelo oito ....ocidad•.

BC�DEN AIROTOR �o 50 WHITE
RodiolOQio Oentório

CIRURGIA E PlOTESE IUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo CQf"ltlo 16 _

: o andor _ Fone 22:5
lael...weme.... eo. It.,.....alJ't'.a6....

PRECISA·SE
Precisa-se de senhoras de responsablUdade nara cal'

p"os de eonflança. e, que !)OSSuam canheclmenw.s de cos
tura e bordados á mão •.

TratJJ..r no. ·CON"FECCOIllS ORAN" LIDA. :í ma F.mit·
nfl.�n.. 129 no horário � R_i,.; lJ e � .H: {t� 18 hnr:ts
{lInrl:tmrnt... ...

Pelo presente edital sôo ccnvi(hd""'s ... " �mh0rps
ncionistas de Carlos Hoepcke S.A Car'"''.".-:io e lndll�_
trio, o se reunirem em assembléia oerol ·:,xtrcordiná
rio, (1�le seró realizado no dia 5 de fevere;r� de 1962,
os 16 horas, no sede scciol. ó·rúõ COJl<2Iheirc; Mofro,
30, nesta Copital, poro deliberarem sôbre o seguinte·

4

10

10

•

Localidade. OUARDA
BertoJina C:m:lo.<;o
João DomltllJ
Luclndo Domltlli
Lucas de Souzn
Bnlsino M. da Silva
José Santana

Antonto Qulrlno
Prdro HC'l;inalcto
R:llllino Padilhn

Ordem do dia
a) efetivação da aumento de capital
b) reformo dos estatutos
c) outros assuntes rie interesse d�ociedode.
Florianópolis,

CHA'CARA
Vend�·!'e uma chócara em Bo�reiros terreno medir}

do 744 m2, casa 8 X 12, águo abundante mais de
vinte espéCies de frutos, lado do grupo. Entrada
CrS 20Q.OOO,OO a._restcll1te o c(\mbinor c('\m o.pronrl.
('lóric, Soro('r\fo Bencdito no ç5colo de Arrcndizes
('\1 pelo telefonE" 2826.

'

23-25-27-
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cartazes �o dia
-CEITIU

Ciae 510 JOS!
FONE: 3636

ãs3-7%_91hhS.
Audie Murphy
Tony Curtis em:

CAVAL'EIROS DA BANDEIRA NEGRA

-1111105-
tiae GLOBIA

FONE: 6252
ás 7th - 91/2 ns.

Glenn Ford

TecniColor
censura até 10 anos

Ciae 11ft
as 5 e 8 hs.

Ettore Manoi - Rhonda Fleming em:

A REVOLTA DOS ESeRAVOS
TotalScope - EastmanColor""___'

Censura ate 14 anos

Oscarito

Cine BOn
FOJ'lE: 84116

ás 8 hs.
Audie Murphy
Tony Curtis em:

,

CAVALEIROS DA BA'MnEIRA NEGRA
'recmcoíor

Censura até 14 anos

Jack Lemmon •
Anna Kashfl em:
COMO NASCE UM BRAVO
cinema;3coPe - TecniColor

Censura até 14 anos

Ciae IMPEBlO
(ESTREITO) Fone6295

ás 8 hs.

Sônia Mamede
Oyll Farney
Odete Lara em:

DUAS HISTO'RIAS
Censura até 14 anos

Ciae HAJA (5. José)
ás 8 ns.

Uma histôria natural desenrolada

plenas selvas!

A GRANDE CAÇADA

RA'OIO U'CNICO e AUXILIAR DE

ESCRITO'RIO COM PRA'TlCA

NECESSITA" A MODELAR"
---foTfÃ-(

Cobrança dos Impóstos de Indústria e

Profissões, Ambulantes, e Veículos.

De ordem dQ..Senhor Prefeito, torno publico aos

senhores contribuintes que a cobrança de Indústria
e Profissões, Ambulantes 'e Veículos, realizado no

corrente mês, nôo será prorrogado. Possado o pra
zo os referidos impôstos serão acrescidos de multa

de 20%.
Flcrlcnóoolis, 20 de janeiro de 1162

João Silva, Diretor do Departamento da Pc-
zendo
-- - --_._-----------

-Curso Primário Para Meninos
Dirigido e ministrado pelas irmãs Franciscanos, à

rua Vitor Conder nO 4. Inicio do matriculo: de 5 à'
T O de Fevereiro. Horário: dos 8 às 11 hs. e dos 15 às

17 hs. I

Hã poucos vogas.
-

---YE N D E-S f
J motor de pôpe marco Jonhson 5 H. P.
1 motor de pôpe marca 5coot 3,5 H. P. Ver e

tratar Rua Almirante Lamego nO 142

Você Térá mais Confiança no Futuro
Possuindo um Lote no "Jardim

Atlântico"
Dls�ante pouquisshUos' minutos do Centro.

Pmia ótima. Vista Illuravllosa ._ Zona sadia

Ruas largas em .Intel'comunlcação! Locais re

servados para lago, e praças,
"JARDIM ATLANTICO": o bairro <.1e maior lu

turo da Capital
------------ ---

AUXILIAR DE ESCRITO'RIO
Admitimos um com bastante prática e Que sei"

bom datilágrofa. Obséquio não se apresentar quem
não possuir os requisitos mencionados. Mprcar en

trevistas pelo telefone 24-13.

DR�HOiDEMAB 0:·--- -YÉNDE:SÊ
DI�EHEZES

Mic-l'obrc,
Espccialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
_ cmURGIA
Cons'.llta: l'I'1aternidade

Carmela Dutra, pela ma-

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS. ONDAS CURTAS
- ELETROCOAGULAÇAO
Consultório -'- Victor

Meireles, 24 _ das 4 às
6 horas.

Residência _ Edificio

Florianópolis _ 5° a:otlar
_ Fone: 27-47.

nhã.
Residência: Esteves Ju

nior, 52 - Tel.· 2235.

"0
,:'

'recnrcoíor

�Dr. Can:ídio do
Amaral ·e Silva

ADVOGADO
MalSlstrallo aposentado.
AdvQ::acia em Geral

esc. e aee.: Rua eardsuhe

Marinho,2 -_ apt.o 301
teequrne J,)íio Dinr.ol

Edital
Concorrência Publica pa

ra ornamentação da c.da
de durante os festejos car

navatescos - do corrente

o Prefeito Municipal de

Florianópolis, Iaz publico,
a quem in teressar possa,
que se acha aberta pelo pra
zo de 15 (Quinze dias, con
corrência publica para a

ornamentação da cidade,
inclusive matertat c mão
de obra, durante os feste

jos carnavalescos de 1962.

I - As propostas, devi
damente seladas e assina
da,; em sobrecartas. fecha
das e runrlcadas pelos con

con-entes, deverão ser en

tregues ao Serviço de Tu
rismo deRta Prefcltura, atê
às 16 horas do dia 30 cor

rente,

H - Os pf(Jponcntes de
'verãu anexar â proposta,
desenhos f!1l1 CUI'Cl>, da or

namentação a ser lei ta,
III _ A abertura das

propostUl>, a aprecia(;ão e a

anátlse, s·erão Ieltas por
uma comissão, previamen_
te designada pelo ExecutI_
vo Municipal, no dia e ho
ras que se findar o prazo
deste Edital. no Gabinete
do Prefeito Municipal. 00\'
interessados poderão assis
tir à abertura das propos
tas e rubrica das mesmas.

IV - Será considerada
vencedora a prôposta que,
no .julgamento lInal, apre
sentar melhores condições
gerais podendo a romis
são rejeitar as propostas 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 qualquer indenização.
V - Findo o jUlgamento,

a comissão emitará seu pa
recer escrito e submeterá

a apreciação do Prefeito.

VI - O Chefe do Execu

tivo Municipal aprovarâ
ou não, O parecer da co

missão, nos têrmos da lei.

VII - A ornamentação
deverá ser colocada por 0-

.

perárlos do município.
12 de Janeiro de 1962

Waldemar Vieira, Pre
feito Municipal

LA S A
COMPR.l) ou AL'''OO

t.:MP- FAVOR MARCAR
ENTR�Vll:iTA PELO TE
W!.:b'ONE N.u ;1617.

o ESTADO O mais antigo Dióri:) d,. Santo Cotortnc

DR. MARIO GENTIL COSIA
OUVIDÓ - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO - ESOFAGOLOGIA

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

. . .

C I; n i C a Geral

ntc..a. do � parNhL »em-o-urmertc em ambos os

sexos. Doença! do aparêlho Digesuvo e do 81ate·
ma nervOllO.

Horárra: das 10 ae ll,St) horas e das 14,30 t..J 17,011
horas. _ consuuórtc: Rua Saldanha Marinho, :I
1.0 anda c. (esc.,. da Rua .roéc Plnt,,) _ Fone: 324&
Restdêncía: Rua La..erda Coutinho, 0.0 13. fChé.·
cara do Espar.ba) _ rene: 3248.

PEnCAS ATlV_�S
ocunacão que pode lf1NDER MUITU

VENDA D8 LOTES do mais belo e ·futuroso
loteamento da Capital: "JARDIM ATLANTICO"

Informações na "A MODELAR"

ADQUIRA -O MAIOR IRESEttll
�I voce, Chef>e de fomiliu
pensa nos presentes paro o nutol ENTÃO
Um presente que não quebro, nõo desvolori2.o..l,
nào estraga
Um presenre que c('do dia va!e mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presenfe que pode vir o ser a garanti0 do
,.eu tuturo
- t!ntroda apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriamcnte, no

Âyenida do Jardim Atlântico,
com o sr. Luiz Schwcidlon.

IMPORTANTE: CONURUÇÕES
tiva, afim :le rr.Y'�rem inidor o c;onstrucõo.
As pessoa!:> que podem obte, ,empréstimo dO$l
Autarquias ou Cajxa Econômico, terõo facili
dades de obter, mediante pr.�v,ia combinação,
prontomet"te, o titudo de prbphedade defin;·

-----.-_.A.-__

�
�

CURSO PARTICULAR SÃO JOSE
Diretora - Prola• Maria Madalena de

Moura Ferro
DIRETORA _ MARIA MADALENA DE MOURA

FERKO
CU�SO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita alunos poro os seguintes'clos�es:
Pré-primário, FI, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelimi

nares.

Preparo alunos poro o exame de admissão 00

ginásio mantendo d1J(antp. o Gn� uma classe especial
po.o êsse fim. •

A matrícula ach.)·se aberto à ruo Saldanha Ma·
rinho, 34, todos os dias uteis,

'

Florianópo:is, 9 de joneiro de 1962,
Maria Madolena de Maura Ferro, Diretora
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I
Atende pela �an�ã, n.o HOlpitol do Ca,idade A II F I dR' h dAlI' ,. C I' I

.

I si lO

,
es a a aIO a o an ICO a anaense OI ran e·

,Consultas à tarde dos 14 às is horcs, em ·d d"·· O de leve ei o b I ári de
Consultório ;n,tolodo ó Ruo Ten. $;1.';<0 15 ,

li a para o Ia prlmeu r Ir no a ne no �
Edificic Pcrthenon.

, Camboriú. •

---CLINICA SANTA CATARINA
' Rain�aCOI��iS�t1i:��oferl�a�a�IIn::::� q�: nista que agradece a gentileza do con-,
• seria realizada hoje, para o próximo dia

vite para assistir a mesma,

r •

CI G >\. primeiro de fevereiro, no Moriluz Bar. do Hoje, o sr. e sra. DeSembargador'
ínica eral , ��Iln�á�!�e�eD��n;:�;��� q�e�:���: c�� :;��I���ueB6���deD�a �;���F�l�di't1n�:t:'

Doenças Nervosas e Mentais , roa_ção na sua substituta já se encontra feliclt� o. distinto casal pela grahçte e'
Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias _ • �e:�:�: �a��e!��oBa��o;:���a!:g�:. s�: significativa data. •

Problemático Afetiva esexual.. •
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia __

• ;��:��o s:aG�;�:: ���,a�l�=n�a:;:��?s.re- cam���;�,ss:����e�'co!:n�:�:�: e fes�:,
���:��:�:��::ia

- Cardiozolorapia - Sonoterapia e de Bodas de Prata do casal Got.thard.
Direção dos Pstqulátraa _ �

do �;�:iio � �:le���a :eo ���:��e:�:. :�;�a�:) so�::;�'e i::n::�r:�tCeeude
..

�:�:=.
�:: :��C;':�:�EaD�R��=� • Transcrevo: Revista Radar grande su- que. r,
DR. IVAN BASTOr- DE ANDRADE , cesso aceite votos sinceros mujto progres . �

CONSULTAS: nes 15 às 18 horas •
so reserve mesa baile dia dez Lira T.C.

que �er�a!�e�;a �� A6:����jÚ�a��r�����,
End��erÇ:�a ��:�:�a �::)ro_��l�:' 3;s:!3 • Está sendo multo comentada em to mo dia primeiro de fevere!ro desfilara!

____ • do o Estado de Santa cetanue a Festa na festa das Garotas Radar,
•

D. R . L A U B O D A U B A � �ae:t�a;Z��:al, Rnaoda�;raq;� ��ra realizada
Comentam .que no Rio de JaneirO,'

[III
está acontcendo uma marcha carnava-.

, ela �mS�a��:to�a�:���', ��n:�l�::co��:� I:��:n��':d� e�t::o:;=v�ça:a�r. Estou pro-.
_ pelo Rei Gustavo da Suécia. OEmbal-' •

Especlal;;:a ;-m n�l:st!:. �eCS�ho-;-1i3 e Vias uet- I
1 ::d�rd�;a S��Ci�e�:õ��:S�a::i: ��;:;� deSq��;�aU_s�ibeiro, W..iss Brr-"';l. de 1959,.

ne-tas. Cura rr.d.\"al das mrececões agudas e crê- !fi da Condecoração. Os parabéns do colu-';! •
---------�------�------�--'

1m 1963 a "Documenta III" r.:' '0"0 : ]A �:;'���ç�o Inremocíonol de CIte modema !,.""AOS BlllNCOU.l
"Documento" realizar-se ó pelo terceiro vez, em I �:'I:":'�_'_(�,"_,�,::." ..;�::'.... ,':�1.

,1963, em Kosset na Alemanha Oddentoll estará
subordinada ao titulo "o erres do mundo nos su?s
obras mestras (1910 - 1960).
.. A "Documento I", que teve lugar em 1955, o-

cupou-se do tronsicdo do arte do século XIX ocre o COMO E 60STOSO
arte moderno; o "Documentação II" forneceu, em

1959, uma visão de conjunto do arte depois de 1945.
A terceiro exposição do çenêro terá lugar no Palácio

Wilhelmshoehe, em Kcssel, cujo reconstrução estará
então concluído.

CASA A' VENDA
�-

Vende-se a rua Santos
Saráiva no Estreito, â. casa
N°7� )\
Pagamento a vl.s.ta -'1

com facilidades
Tratar na mesma com o

proprietário.-----_ ... _ .. _-.-.._.. __ .. - __---

MOTORES ELÉTRICOS

ARNODr.•Walm;;� Zomer
Garcia �G-OS-T-A-D-E-C-H-É-ll

Diplomado pela Facu1dade •

INadonal de >led;c!na da ENTÃO PEÇA LAFE ZIT'
Universidade do Brasil

Ex-irtemo por concqrso da
ao

Maternidade-Escola. (Ser-
viço do Prof. Octáviõ Ro
drlguel> Lima). Ex-int,erno
do Serviço de Cirurgia do
HospItal I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do lias-

Funcionamento perfeito. durabilidade excEUlcional, qualidade
comprovado ..

* Eis os três fr;ot6res de garantia qu� os Motores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente contratado! pelo Sist,mo C. I. Q.• Con·
trôle Integral ele Qualidade, o único que ossegura perfeiçêio /"áximo no

•

pital de Caridade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PAR'l'OS _ OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
mêtodo psico-profilatico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 _ das 16,00 â.s
18,00 horas. Atel].de com

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

Dr. Ayrlon Ramalho
CLINlCA DE CRIANÇAS
ConsuJtas: Pela manhã

no lIospilal de Caridade.
i\ tarde, no consultôr�t.>.

das 1::;-,30 hs. as 17 ,30 Ls.
ConsuItõrio: Rua Nuue�

M,.1.chado, '7 ..,... 1° andar _

teJeCune 278C.
Ucsi,dêllcia; Rua Padrc

Roma, 63 - Tel�rone 27lJ6.

'* Motores monofásicoS; ate 1 12 H P

__* Motores trifásicos atê 300 H P

'* Motores pMa m6quinos de codura

®
-ARNOSA.
INDÚSTRIA COMÉRCIO* Molo/es especiais

"

REPRESENTANl'E EM FLORIANÓPOLIS:

�uo Ftlipe Schmid:, 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���
segui mais e mais chegar Apesar de nao ser íta- e prospera, e, de História Terra que aqur em nosso

ao escõpc desejada, colhe- Uano, mas 'apenas filho de e Literatura das malares querido Brasil vieram fa

do o fruto das sementes italianos, nutro todavia as do mundo, em tôdos os tem zer a sua segunda Pátria,

que ha tanto tempo tan- malares simpatias pela pos; como também nutro admiração, simpatia e aca

tamento, procurando den

tro das posibilidades, pro
porcionar-lhes um clima de

paz, não poupando esfor

ços no sentido de lhes em

prestar o meu apoio e a

colhimento.

Que Deus me dê rôrcas
e saúde, para poder con

tinuar essa trilha e conti
nuar dispensando minha

atenção aos filhos da velha

Patria de meus antepassa
dQS.
Nêste momento tão sig

nificativo, para a história
minha vida, não poderia
deixar passar desapercíbt
da a figura impecável e

brilhante de meu velho e

prezado' amigo Orestes BC

nato, que me honra com

sua presença junto com

sua dignissima esposa D.

Iolanda, amigo de todos os

tempos, digno sobre todos
os titulos, Agente do con
sul Geral da Italia, em

cuja ocasião tenho o pra
zer de felicitâ-lo; é como

felicitar a própria Itália
por te-lo como Agente.
Receba, pois, caro Orestes,
o meu amplexo agrad'ecido
e volvendo num instante

50% pelo excesso de 400%. ,

O lançamento definitivo da Contri:
butção de Melhoria será executado pela
Junta de Arbitramento, tão logo esteja
concluída a ora e seja conhecido o custo
na sua totalidade, ou em porte suficiente
capaz 'de justificar a cobrança da Contri
buição.

COJ\1ENTA'RIOS EM TORNO DA REGU

LAJ\1ENTAÇAO DOS TRL6UTOS DO
PLAl\otEG

- v-

�
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA

o Regulamento apr.ovado pelo de,

creto nO SF-14-11-61/679, em seu Titulo

V trata da C:mtribuição de Melhoria

t�te tributo, qUe será pela primeira vea

arrecadado no Estado de Santa Catanna

pelo Poder Publico Estadual, é de com

petência cumulativa das diversas esre,

ras administrativas, conforme prevê o

artigo 30, da Contribuição Federal de

19.46.

A Junta de Arbltr&r.'lento aqui refe
rida será. composta de 5 membros, sendo
três engenheiros, 1 economista, tendo
como Presidente nato o Secretário Exe
cutivo do Gabinete de Planejamento. A

Junta de Aritramento, além de executar
o lançamento deflnitlv.o, terá ainda a ín

cumbência de decidir das reclamações
interpostas pelos contribuintes. O prnpr íe
téno de imóvel lançado que não se con

formar com o lançamento deIlnltivo

poderá, dentro do p�azo de' 60 dias, con
tados da data da,ultima pubnceçao, a

presentar recjamaçân à Junta de Arbitra-
menta.· ,

A Contribuição de Melh.orla, dividida
em prestações anuais, �erá. arrecadada

,.

A Contribuição de Melhoria foi re-

1 gulamentada Pela lei feãeral nO 854, de

10 de outubro de 1.949, tendo servido

evidentemente, como base para a regu-,

la'mentação estadual, mesmo porque a

lei 2772 (Plameg) diz textualmente que

"A contribuição de Melhoria é devida e

E�la'é uma receita aprovada pela "Cozinha Royal". Prove éste bólQ eom Chá Tender Leal

Para o lanche ... para o chá ... para delícia de todos..• I

por verba. A prestação anual não poderá
exceder de 5% do valor do imóvel, an

tes de valorização.
O

RegUlamentl:pretê,
n9.'� 63, a

multa de mora de 0% sõbre O' valor da

importãncia devid se o contribuinte
não pagar a prestêçãc no prazo deter
minado, devendo o recolhimento da

prestação e mora se efetuar até 30 dias

após o vencimento da prestação. Decor
rido êsse prazo, será o débito inscrito em

dívida ativa, para cobrança executiva.
Artigo do maior interesse para o cor,

triuinte é o que. lhe assegura o direito de

eleger uma Junta de Fiscalização, nao

excedente de 5 membros e que terá, en
tre outras finalidades, a de soucttar da
Junta de Aritramento, todos os esçrere
cimentos que julgar pe�rlos, bem
como assísnr às sessões por esta realiza
das.

-

O produto da arreceeecãc da. con
trtbuíçâo de Melhoria, 2772, de 21 d6
julho de 1961.
TAXA DE VALORIZAÇAQ

A Taxa de Valo�"",ão, a qual se

aplicam, sempre que cabíveis, os dísposí-

�ii::: �:a:��;:,u����� �;ll:r���;ã�n��
móvel de propried�8 iPll.!ticular, em

virtude de obras re�a<faa pclõ Estado
Porém, só será exigtdu-quande não se te
nha verificado a cobrança da ccninbut-
ção de Melhoria.

.

O produto da arrecadação dessa'
Taxa integrará, também, o Fundo de
Obras e Equipamentos.

cobrada segundo a disciplina da lei fe

deral n. 854, de 10 de outubro de 1949". '

Constitui a Contribuição de Melhoria

um dos mais justos tributos, destacan-

A -

BOLO FLAMENGO
os olhos ao passado, retem
brando as lutas que abra

çamos, as dificuldades pe
las quais passamos, fomos
sempre velhos amigos; e

faço votos para que esta

,..velha amizade cada vez se

estreite mais, para e cu:>">

prlmento fiél dos devere

Ferva o leite. Junte o .açücar. o sal, a canela e a manteiga. Deixe amornar.

Junte o fermento à água e deixe em repouso 10 minutos. Mexa bem até

dissolver.PNuma vasilha, coloque a farinha e vá juntando o fermento dis ..

solvido, o leite, os ovos batidos, batendo tudo até licar completamente

liso. Acrescente as passas. Sove até a massa ficar lisa e elástica. Deixe

crescer em lugar quente, longe de correntes de ar, até dobrar de tamanho

(mais ou menos 3 horas). Toque a massa com a mão, calcando-a. para.

baixar, e deixe repousar mais 4.0 a 50 minutos para completar a fermentação.
Leve-a para a mesa e divida-a em 3 porções Iguais. Dê o feitio de bola.

Coloque em fôrmas redondas e untadas. Deixe crescer novamente até

dobrarem de tamanho (eêrce de 1 hora). Pincele com leite. Asse em remo

moderado, mais ou menos 20 minutos. Enfeite a gôsto.
-

do-se como um dos mais Importante/>
nos orça:mentos de diversos paises. Se
ria suficiente acentuar que os Estados

Unidos da América do Norte, em 1932
arrecadaram crs 321.165.0000 de Contri
buição Melhoria (especial assessments) ,

que reduzidos a cruzeiros, à razão de
cr$ 20,00 por dólar, nos dá um total de

crs 6.423.300.000,00. Em 1934, o total da

receita da União, dos Estados e Muruci

pios brasileiros foi de crs 4.008.075.000,00.
Este ImpressIonante contraste nos é re

latado por Bllac pínto em Importante
trabalho publlcado,-na �evlsta Forense, f

�Ol.A14��:ir��'iÇi�s'd:l :��;rla, a partir
dêste ano, será cobrada pelo Estado,
sempre Que resultar valorização dei...,
vel de propriedade particular, em virtu

de de obras realizadas pelo Poder Públi

co Estadual. O art. 45 do Regulamento
aprovado pelo decreto SF-I4-11-61/679
enumera quais as obras publicas que da

rêo ao Estado o direito de exigir dos

ptuprtetáríns de Imóveis valorizados, a

Contribuição de Melhoria.

O tributo será cobrado segundo uma

tabela progresiva, levando em conta II
valorização obtida pelo Imóvel. A menor

percentagem da tg.bela é de 7% Pela
valorização que exceder de 20% dO va

lor anterior e a maior percentagem' é de

1/2 xfc. de leite

3/1 zfc. de açúcaT
2 colho (chá) de sal
6 colho (sopa) de manleiga
1 collt. [clui] de canela em pó
3/4 xfc. de água morna

21/2 colho (sopa) de
• Fermento Seco Fteiscíunann

que nos são impostos, ilu. Olt 3 1/3 tabletes de
minados por um dever ideal , Fermento Fteíscnmann
e alentados pela força de 3 ovos
nossa vontade, consegutr a 7 zic. de farinha de trigo

;:��ee��� d�sn���:i�:a, �:- Z zCc. de passas de uva

gradoseservindo;U.� .."""'l' J
........-""--

�:I;e:�: �a�:ssO:áq��:�:: ..
. GRÁTIS',--._.
"'11 D. Num SUrwl.ra. Cafza Podal
IR!J • Deparlllmftllo PSD-! - Rio de

.I(Ul4jro _ o follldo "CQnnUm die!.r·
O meu profundo e stnce- � • i� seo FltI#tunann.

��nr�!rad:c�:::��im:::� \ Mais um produto de qualidade da STANDARD BRANDS DF BRAZIL, lNC:
de todos, e para fínalisar _

esta breve oração, formulo
sinceros votos para que as

relações entre o- Braall e a
Itália se estréítem cada
vez mais, dentro de um cli
ma de comprensão e coope
ração mutuas, trazendo ao

povo brasileiro e ao povo
italian a paz, ordem e pro
gresso."

i
..

FERMENTO SECO

FLEISCHMINNconviver, para maior grano
de Pátria, o Brasil.

�
�

DEPARTAMENTO DE SAODE PúBLICA
PLÀNTÕES DE FARMACIA

MÊS 'DE JANEIRO
.'" I

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

Farmácia Catarlnense
Farmãcia Catarinense
Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Tra1ano
Rua Trajano

O plantão noturno será efe tuado pelas farmácias Sta. Antonio, Noturna, Vit6rla 6�
Central. I;

----------------
IMP'ORTANTE

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ·GINASIAL

AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

'DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos moi. mordenos processos pedo·

gógicos.
_ Equipado com máquinas no.,as.

������I�ei�R FERREIRA DA SiLVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faço suo inscrição a Ruo Dr. Ful.,io Aducc:i,

antigo 24 de Maio. 748 --. 10 andar.
ESTREITO Florianópolis

.

.

Cemitério de ltacorubí - EDITAL n. 120
(PRAZO DE·30 DIAS) o plantão otúrno compren dido entre 12- e 12,30 noras será efetuada pelas farmi

clas vttórta e Central. �VI:'.T9""'" c'_'
, ""li'!

De ocôrdo com a Lei nO 346, de 15 de Novem
bro de 1.955, em seu Artigo 1.793 § ]0, convido a

todos as enteressados pelos restos mortais das pes
sõcs ccnstcnres da relação abaixo, inumodas nesta

Necrópole, cujo prazo esta terminado, poro no prc
zo de trinta (30) dias, a contar desta data, requere
rem exumaçõo, arrendamento ou aforamentos dos

respectivos terrenos ou nichos para depósito dos mes
mos, , sob pena de findo o refendo prazo ser feito
por esta Admtnístroçõo e removidos os mesmos pa
ro o Ossuório Comum.

Almerjnda Hipolito Oliveira, Berlamino Julio
do Silvo, Cristina de Jesus, DonzeHno Pinheiro, Fran
cisco Santos, Infoncio Varela, Joana da Silva Bor
ba, José Medeiros Fagundes, LiçJio Peres, Março!
Joóo Galdino, Mario Candido da Silvo Natanae!
Machado, Nair Goulart, Olivio Nasci�e�to, Rosa
Mario Deolinda, Simão Raimundo Bosquel, Walde.
mor José de Souza, e Alcides Purificaçõo Goulart,
17.178 - 26 - 1 - 1.957..

ESTREITO
Farmãcia do Canto
Farmácia Indiana

Rua Pedro Demoro
Rue. 24 de Maio

21 - Domingo
28 - Domingo

Oanto, Indiana e Catar"

�.?M�..�i""to�l.�
O plantão noturno serâ ere tuado pelas farmácias do

A presente tabela não pode rá ser alterada sem prévia autorização deste

menta.

Departa-

D.S.P., em Florlanór'lUs, em de ze;nbro d� 1961

Dr. Luiz Osvaldo d'Acampora,
Inscewr-de-farmácla.

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

LANCHA AUTOMO'YEL
VENDE-SE uma com volante telecom'Jndo,

motor Johrson 18 H.P. em estado de novo com par
tido elétrica, por Cr$ 200.000,00. .

Trotar pelos 2395 e 3801.
Rua ferRando Machado, 6

TEL. 24.13

Florianópolis
Administraçõo Geral dos Cemitérios Públicos"

em Itacorobí, 26 de Janeiro de 1.962.
-<.

Marçol Cardoso Netto - Administrad�r·PONTA LEAL
Esquino Tobias Barreto com tsemiro de A

breu uma frente permitindo construir 3 caSOS

tratar no "A MODELAR" ��WIUI publicidadeIr -:::=:-
-..1 1·- em Sta. Catarina

,�

Confecção e conservação de_painéis
em todo o Estado

E N.D E k E ç O
A RAINHA DAS BiCICLETAS, fica na Rua:

Conselheiro Mafra D.O 154, de um lado a sua

aeeção de PEÇAS E ACESSÓRIOS, e do outro a

secção de PINTURAS E CONCERTOS, -

bldone: 3131.

<:---_ ..._ .. ,

• Dr. Hélio Peixoto

Mvogado
Bea1�ênc1a _ Alam&.Sr.

·Ild'l.l'tu Konder, 27 - ClUU

PalitaI, 408 - "klefune HU
F'.s�rif.õr!O _, Rua Fe1IpI'

.

S� .....G).ldt, 37 - 1.0 .ndar _'"
"<.

S.!!.!se. � ...�_:---._._."

--_.-

Procura-se
BÕA CASA C/ Gi).RAGE, P!\RA COMPRAR OU ALUGAR

lIiio,;Ul3.�ões; telef. 3HIi:i. (:/61". José,

Lom NA ESTAÇÃO AGRONÕMIU
(só à visto)

n::! "A iV"IODELAR" �'--'-'

�' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AINDA SEM DEClSAO O muoDE 61

M a r ( ii i o v e n c e u: Haverá qcarto jôgo!
BrBhanle dasempenho técnico do "oo:e" de !tala!, na nolte de anteontem, nesta CêlJlital, quando se dulArrAII 40 r_ ,que o Metropol Jhe impôs na

�rl!1:eira !larlida da série - 4.0 jôgo f,hmente: fl"lÓS o Sul-Brilsilei,o InlerclUbes - Luiz Carlos (peaa1Jy 910 eli" ente), Renê. Idés!t, Renê,' Ilarcy, Dar
cy o .{ �.'o. os marcadores pela ord�..-; _. Go� de Icmi'e; b�m a'!II'�do - (ondula individual - ArbHralf,tm - () ",tiros - �ecepci8llOll a renda.
Das ma;s -cnhídns e em- der" um espetâculo de téc- va nrMe do d'a nneertor ao P'1" 12 minutos em dtan- -s foram lri�sio, apesar ârbttro. Acompanha os lan daçÃo do espetáculo: jape- portento. aos dois anterlJ

p')lv::!!llr.� n refrp.ga de un- nica e ardor ccmbatívo dlg- t tre-tro en-ou-ro pelos pre te. Darcv marcou sua pre- das oportunidades perdidas, ces de perto, reprime as nos. Cr� 436.200,00, Inferior res jogos da série.

teontem ('nt�·" "1al'd!l0 no até da mais exigente .. 'cI'e ... • .. <: elflS dois clubes e <:"pna em campo com uma Renê. Aquiles, Odilon, Joel jogadas bruscas com ener- -----------

Dias e M�'roj}l)l, quando a platéia. flo1$ gtgantes em �a F. C. F. atoaeão prtmorosa. Em em e Antoninho. No vencido "'la"c marca bem os hupe- N"'d,o fArát r"iimelido a Uma"melhor rte . 'I'réx" Chegou busca da vitória que no jt- poleantee jnvestadas. o destacaram-se F131110, se- dímentos. Poderá vir a di- V'ICI, IG JII

::mee�lccfll:ã�' :i��\:�� ���� � f��o:e::�;:�r9a�:�� .�� �;�:'�:�a�o�:e)�oe�:f):�� . :::,���n�0�r\����esns:e c�;� ���c�.UI����;s·h��:��t:; rIgtr o quarto encontro.

InleJY8nçãe Cirúroica
mo du Sstadc corresponoen peão de Itajaí Que, assim � o--r-ento rrla" os tustan- "el-ura, com os cuats '10- campo: Aquiles.
te <I" "l"" n-v-s-ido. O� mes- ficou em lp:uall:1f1of' de "o'!" t�s -te p"rl!7o ro-am ep-csen srou cbeser ao empate,
mos. finalistas do certame dlções para decidir a coroa >'Ó"'l pelo Marcillo que a- sendo que no primeiro fa
de sn �f' 11'11Iv"'ram com dls- numa quarta ,p�leia que tirou por duas vezes sem lhou Bicudo ao intervir no

elplínu e bravura orerocon eerâ efetuada logo após o oon-nrta. sendo Que aos viu pelotac;o de Sabiá, e o se

do nn -cmodelnda cancha 'ant a-eaüeírc Interclubes, t� e oito mInutos, recebeu- eundo hesitaram Antonl
do estadia "Dr. Adolfo 'Kon consoante acôrdo realizado do excelente centro de ae nho e, Ivo, deixando o a-

rê o' roeía volante 1.:d';�lo v,ante à vontade para exe

r-rrerneesou com vtotên-Ia curar o oetotaco. A torcida

. -QUADROS o atacante orao!o. que conversa com a reportagem
jntesrcu a representacüo o jovem ntacnntc artrmou

Marcílio - Bicudo. Anto du Figueirense FuLcbo.! C!u que está SPIll qualrruer com

ninho, Ivo e Joel I; Dlco e be, encontra-se com COIl- promtsso com. o -Puraeão
Joel II; Renê, Idésio� A- trat-o terminado cem o al- Negro" c que ainda está se

qulles: Odilon e Jorginho.• vrnegro, acora presidido mana seria suhmettdo a.
METR0POL - Rubens pelo dr. Hettor FPrrari. F.m uma. operneân (·it·l!I'p;ka

(Dorny) Tenente, Plaalo c (:-Ipí.ndkd
-

�alter: Sabia c Luiz' car- __ a' .. •

los; Marom, Nítzo, Darcy,
Pedrinho e Canela (Wal

dyr),
Não concenceu a arreca-

ApBITRAGEM

Romualdo Arppi Filho,
o mesmo que brilhou no

segundo jôgo efetuado em

Itajaí, voltou a referi!'
Marcilio x Melropol, sain

do-se bem, apesar do erroA Tabela do Sul ADlericlao
roa IrA"!'. an-es dêsse lan

ce nue rêa muito expecta
r'or r-ventar-se do assento.
('('orr('\l o úl',I ...(' .�?ni\o dis

C'ipllnnr da -contenda. sen

do protagonista Nilzo que
de�ferIu Wll ponta-pé cm

�oel I, após t 01' sido por
âste dérrubado próxlmp à
área.

met-opnltsta exulta com a

empate que lhe node dar o

blcnmpeonato. mas a are

&ria ericiumense dura

muito pouco, pois nos 16

minutos, um escanteio é ba

lido ('om hablUdade I>or An

toninho, tendo Idé!:ilo em

ma!?:nifl('a cabeçada. venci

do a poricia do arouciro

Rllbp.ns. Era o gol da vi

tória.

UMA. 24 (V.A.) _ O Ccnçressc Sul-omericõno
dos Divisães de Acesso aprovou sábado CI tabelo poro
a campeonato o ser iniciada na próximo quinto-feira
-e que será disputado em apenas seis dotas. A ordem
dos iogas é a seguinte: dia 25

.'

- Poraquoi X Arqentina e Brasil X Chile. Dia 28
- Peru X Chilt>. Dia 29 _ Brasil X Paraguai Dia 31
- Chile X Paraguai e Peru X Argentina. Dia 2 de
feverziro - Argentino X Brasil. Dia 5 _ ChileX Ar�
gentino e Perl) X f3rasil. O campeão do t_ofn�io jogaró
no dia 8 c�m o Sporting Cristal, c.ampeão peruano de
profissionais. Foram eleitos no Con9r�0: F.rancisco
Zamundio (Peru), presidenlle; Herman Reye.s (Chile)
c Abrahim Thebet (Brasi!), vice- presidentes:; )or�e
Marrai (Argentino), secretório; e, hlerminio Mariguj_�
n( :Poraauai), ��soureiro.

A Iova Diretoria di! 1l0P F. (.em que Incorreu no lance

do penalty que não exis
tiu. Trata-se de um bom Recebemos a ogrodecemos o seguinte oficio:

Mais Uma Reun!ão Efetuou a

Diretoria�a ACfSC
Pmo Sr. Redator Esportivo do "ó Estado"

.

Temos o prazer de le ....ar 00 conhecimento de
V.so., Que em doto de 17/1/62, foi .zmpossoÚo o no·

va Diretoria qU& dirigiro o D.O.P. - F.C., ano de
1962, que ficou assim constituida'

A diretoria da Associação mento�s atlétieanos da de

dos Cronistas Esportivas Uberação jQmada na reu

de Santa Catarina, estêve nião, bem como aos dlr:lgen
reunida na manhã de se- tes do Met,ropol, com res·

gunda feira, opOl'tunidade pcitÇl a uma partida, nesta

em que vários a/lsunLfls de capital com renda. om be

relevância fOfam k3tados nefíclo da el1l1dadc de clss

para o Interêssc da t>ntld�- se. Convêm aqui relembrar
dt> de cln.�sc. que psr. Dlle Freitas já
F.ntl·1' o.� llrln('I]lIlI.�. po- h:wia .<;e comprometido ver

rl"JlHlS dilet· que :I direto b:'J:hrten-te 1'01'1'1 o noSRQ co

ria ela ACBSC determinou á léga Souza
- Junior color'un

scerf't.\rla IXII'a que provi- do o �,IIetropol à dispoSição
dênt:L.'l�sP ofíeios com res� da ACESC. Aq:ora. entretan

peito no oferecimento elo to, Luoo dúverá ficar oflci

Atlético, cientiflcnndo aos aImente entabolndo.

P1;N�LTY E GOL DE
LUIZ CARLOS Presidente de Honra: .- Dr. Dorr.ingas E. Se-,

zerra da Trindade
Presidente: - Adolfo M{;rio Rebello
1° Vice Presidente: - Walmor Luz
2° Vice Presidente;� América Robello
1° Secretóric: - Sidnei Mário do $il ....o
2° Secretório: � Carlos Vi:oira
1" Tesoureiro: - Valmir Brognolli
2° Tesoureiro: - Paulo M. Martins

CONSELHO FISCAL \

HéliO Bittencourt, Euclides Silvo, Arnoldo Bonotelli.
Pcmpllio Silvo, Colombo Teixeira, Sartarota Botelho
e Oioscero Maneei Peres.

Outrossim, solicitamos sua colaboração no sentido
de dor divulgação desse foto, através do página que
V.5a. r�dige no Jornal "O Estado", pelo que nos ma·

nifestamas muito grato.
Cordiais Saudações.

COL DE AfJUTT.l?S SOFRE

ilNULAÇJ!0Aos 37 minutos, quando
perf«::lto era o equilíbrio de

,��rç::�r��;:t�:u-sreon�n�I'���
Nilzo invcst.e lX'la dircita,
pasStl ISttI'" ]".fftrdo (' �lvan

c.a SÔ!Jl'ê Joel I, cllindo ao

!'olo. Ouve-se' o trilar. do

apito:: Penalty. �urpreen
dendo a Iodos ou ouase to
dos oualltos se encont1\D
van) n ... esHrt1o. Na verda
(fadp.. ob!>ervandl)-�e bem as

manobras de Nilzo. chega
mos à conclusão de que e

xistiu foul apenas para o

árbrtro, _ilt. flue se verificou
fod um tmnue perfeito do

mp,ia metropOlitano. Que tom
bou por si mesmo, n02;o ao

-.se aproximar do médio con

trarlo. Grande· encenação
dei N11"lo. Não adlant.aram
tida. A cobranca do tiro foi

feltR, por Ll11Z Carlos. allâs
Mn'l. ha.bllldade. consignan
do o gol de abertura do es

.(1.08 22 !'pjII.utos, com os

ciri,<; �i� lut.ando COll� to-

��o��:�\�u���Tasuot��
presl'ntava o cetro c para

outro a consolidação .da "i

tória qu(' forçaria uma

Quarta peleia, o Marcilio
investe. e Aouiles, vjsivel
tr'pnte impedido. con!'eeu"

enviar a pelota às redes. O

gol é anulado C.om acêrtr

pelo arbitro que se enCOll

trava como quasi semprp.

b!'m colocado.
�

A seguir
Idésio n trapalha-se por

duas vêzes perdendo oca�

siões para elevar a conta

gem. Sai Rubens e em seu

lu,!,ar entra Ç>orny. Investe
o Metrop'll, pondo em peri
�o a meta contrária que p

bem defendida peJos seus �

lementos da retaguardfl
Um forte pelotaço de Ba

bia coloca em evidência

Bicúdo que realiza bela de

fesa. -Idésio
.

quasi Que mar

c:,,· outra vez, sendo o arco

saivo por Flazio que man

da a bola. pelo setor dIreI
to. E a pugna.chega ao seu

final, vencendo o Marcílio
Dias pela contagem, de 4 a

3.

EslilEslica do 1.0 Tumo •
(amlleonalo Virzeaao

TITULARES 1° Américo F.C. 2 p.p.
2° Inlernacionol f.C. 3p.p.
3° Saklanha do Gomo 6p.p.
4° Monte Costela e Fklmengo ,f,C.
7 p,p.
5° Bola de Fogo e 'Exoresso Fpdlis 9p.p.
6° Osvaldo Cruz 13 p.p.

.

TOTH DE RENDAS, C,S 45.000.00
ARBITROS: Benedito Oliveira, Biguá, Airton Tomé,

José Bezerro, Arnoldo Alfredo, Euclides
Avilo, Alberto Simas OorvoJino -Mac�a
dO,Hilar Pinto, Odád� Sehroeder.'

ASPIRANTES 1° Américo F.C. Op.p.
2° Internacional e Flamengo 4 p.p.

3° Saldorha 6 p.p.
4° EXl)resso 3 p:p.
5° Bolai de Fogo ,10 p.p.
6° Monte Castelo 11 p.p.
7° Osvaldo Cruz '13 p.p.

TACA EFICI�NCIA "O ESTADO"
Américo F.C. 102 pontos
Internacional E.C. 85 pontos
Flamengo FC. 65 pontos
Sa Idonho do Goma 64 pontos
Monte Ca'iitela 44 pontos
Expresso Florionóoolis 43 pontos
Belo cie fogo 37 pontos

��v��db��lzpLI��aMos ,

1 a _ Flamenqo 10 p.p.
'{ú --Saldanha 33 p.p.
�o _ IntprnC'ciancl 35 p.p.
ARTILHEIROS
'Carlinhos (Saldanha) 8 gols
t:dson (Internactonal) Pedrinho (America) 7 gols
Cob'eco (Monte Costela) 6 gols
ATAQUE MAIS POSITIVO
Irlternacional 23 tentos

Améri ....o 17 tentos
M"nte Costela 17 tentos

DEFESA MENOS VASADA
Américo 6 tentos
lnternClcion,..,1 Saldanha 13 tentos

ToTAL GClLS 104
ARTILHEIROS

. AlceI:!. (InternocionnD 9 gols
P,..,1I1,.. 'fAmp.rirn) FI n()ls
ATAOUF MA.IS POSITIVO
Internacional 28 gols
América 21 ools
DEFESA MENOS VASADA
Américo 4 'lois
FIC'""anan 9 aols

OBS: Flomenaa e Monte Castelo, disputoram uma

rartida poro decisão do 4° vogo do turno final! soí�
do-Vitorioso o Monte Costela por 1 X'O

Internncianol X Flamengo, disputaram.um .pr4lio.pa..
ra C'onhec:er-se o vice c:ol"I"Il")eão.de .QJP{I:cn:\tJ5.. V"ru:.P"
:I,.., ,., Intern,..�i"'n('>1 �or 7 X 2.

(1 tllrnn fin,..,T relJn'nd,., os 4 e"uipe" d-'"l-Ssifk�dõs,
Internacional. ArT'érica, Saldanha e Monte C05telo,
�erfl ;niciedo no dtO 4 de fev-ereiro.

QUE FA·CI·tl·D4·DE 1.••
Sidnei Mário de Silvo

1°. Secretório
Adolfo Mário Rebello

Presidente
---------�-----------------------

EMPATA RENt
o Aval nesta excursão

-por �ramados do interior

catarinense, teve um 1ucro
aProximado de 35 mil cru

zeiros, livre de qualquer
despesa..
como se pode observar,

um bom saldó.
xxx

A diretoria do póspera. es
tá vivamente interessada
em realizar um cotejo com

O Clube Atlêtico Catat:inen
se, lá em Crlciuma. Neste
sentido a ciire:toria. do ,clu-

• h.. I"rl"1u",pl'lse dp.verâ o

ficiar ao Clube Atlético Ca

tarlnense, preSidido pelo
sr. Amilcar Beherm·.

abS91uta seguranca, que o

Governo do Estado, atra

vés da Diretoria de Obra�

Públicas, já disp_cndeu a vul
tuo"a importância de meio
milhão de cruzeiros, com

as reformas do estádio dR
Praia de Fora.

O jôgo prossegue cada
vez mais emocionante. Vir
tudes e defeitos se mIstu
ram. Os minutos vÃo se es

coando e segundos antes do
final da fase inicial surge
o gol do empate que teve
por autor Renê recebendo
de Aquiles. No lance falhou
Walter que não foi suflci
entetemente rápidO para
conter o "rn!'h" do colored
ponteiro dirc·lto.

E1111M_.EII[.C<lNSOROO

TAC
(RU2€JRQ00 SUL

AGENCIA
"�I"_.U
InIsnll'3111

fUlllllOrullS -5. C.

A SOLucAS! -oa�a o seu PF!OBLE"�A esl6

no CRUZElRQ A PRA20. do CONSORCIO i
TAC.cRUZElRO DO SllL

OS MELHORES
x X X

O estádio do Iplranga
Futebol Fnbe, qne Iria prlS
sal' por grandes t'cfol'mns.
durante o mês de dezem

hro. não mais sofrerá re

paros. Assim df'cldiu a dI

retoria. do clnbe Iplrangllis
ta. por razões q\le nao fo

;:��. l't>Vl'lndO� i1 reportn-

x x x

Podemos adiantar nos

desportistas qu(' a dire

tOl'ia da ACESC vnl enviar

oficio aO ciro JOI'ge Chc
rém

.....
para ser o seu orador

oficial. Na próxima, reunifl
da ACESC. marcada parn
a próxima segunda-feira.
pela. manhã, a dlretorln d.

cntidade de classe eslarú
detennlnando it Sl'cretflrl.
tal provldêneln..

No vencedor, todos atua

ram bem, contribuindo to

dos para o triunfo. Se hou .......---------------'-----"'

vc elementos a destacar, cs

Novos Valores
Para o Mefropol
Mais dois jogadores en- Comunicamos aos mteressados que, de confor x x x

contram-se em fjxper.llên midade com os artigos nOs 844 do Código �nicipol, Também o Palmeiras, de

cias na eouloe do Esporte .foram atualizados os valores bósicos dos prédio? não • Blumen�u, está ultimando

Clube Metropol. alugados_. detalhes para realizar uma

'_fl'ata-se dos jogadores O referido reajustamento seró cobrado no de- partida. nrn1$tosa frente ao

Acv e Madureira, vindo cio correr do mês de fevereiro próximo vindouro. conjunto do AtlétiCo que

fut.ebol guanabarlno. Vi- Florianópolis, 20 de janeiro de 1962
_

goza de real ca.iUz em u:
mos os tlois num rápido' ba Joõo Sflva, Diretor do Departamento da Fa- de o Estado, devido a �e-

RENt ELEVA PARA TR€S te bola. e. apesar dos pesa.. zendo rle de boas contrataçoes
res, acreditamos que o jo- ""'.......,_...,"'!'�!!"':!'!"'!"''!'''"!''':!'.......,...:a quc realizou.

deD���:�dOd: ::�f��o�es� ;::r=��n��:�bo;� V E It D E - S E
:r�Ii�::e��:u�hU��mJ:�i :��I�ld�:rm=e.a Acy, Isso

.0 �� �:�:�:;��t��OLr�! rl!0p���a;��a LO��r��;u����
I com violêncIa, Intervem -:-

--- - r,eq6cio ou moradia. '

�oU=a.1a:l:D!a;a���':d�ou: Contundido Alair No��Ç�Q�te' ��ala��' d������DG��i:� no Estreitv.
bola que sobra para R.enê O atacante Alair oontJ.. r__ --------------

que não hesita e fulm.na ]lua " ..todo dos trelna- PARTICIPA'IO)lO canto: 3 li: 1 pró Marci� mentes da eouipe do Clube j \r-
Uo.

.

Atlfotlco C&tarlnense em LlNDOMAR CA,RDOSO E SRA. DClorticipom, aos
v!!lta de 1'orte-eontus�o que parentes e oessoas amigas o nacim�nte de .suo filho

DA.RCY DIMTNUlU E sofreu num dos últimos co NELI TEREZINHA, ocorrido dia 20 na Maternidade

EDITALDESEMPATA lDtSIO

Coube a. Idéslo desman
char o empate, Isto aos 4
minutos de periOdO comple
ment!lr, servido m&l!l\iClca
mel�t.e por Aqulle&. Logo a

pós Rubens en'pol�a. a U$

sistêMla intervindo dificil
e senllationalmente numa

cabeçada de Aquiles.

IMPOSTO PREDIAL

xxx

A partir de prlmelro de
fevereiro a equIpe esporti
va da .atLdlo ouarujá. esta.
ri mandando para o ar os

seus progrnmas esportivos
sob o patrocinlo da Clnza
no _ Flrcstone, Integrando
se, asmml a equipe esportl.
vo. da �IOR 11: MELHOR,
a famosa. Cadela Vei"de·A
mareIa Norté,.Bul -tClo país.

vcm agindo ntlvamcntc
expedindo ofícios às enti
dades e desportl�t.n.s, comu
nIcando a posse da Dlrpto
ria, bem como, os atos qu

�t.ão se_ndo aprovados, a

!trn \'(��
ci3LDEPOIS EMPATA Cnrmolu D_utra.kti\'os d:\ scmann.. T'ociemos infurlllQr,

•
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Deparlamenlo Céniral- de-Compras -E'nc--o'ntro de Tr'''balhad-o-re-s emUa,;-------�-�-------�--EDITAL DE CONCORR:i;.- tituição; II
elA POBLICA ,NO 05-01-02. b) atestado de idonelda- Por Rei1laldo França públíco, especialmente _ita-

O [)epart.amenoo Central ����: ��rc:��;�va�� Mesmo sem a conflrmn� !�::e,s: f:7to°U!�O: a:�
de Compras m.c.c'), de idoneidade comercial; çâo -da delegação da cídn- testra sôbre a Encíclica MA

conformidade com o nrt. c) prova de quitação com de de .rctnvtnc. está prât1 TER ET MAGISTRA, Pelo

11. item m do Regulamen- as Fazendas Estaduais, Fe camente certe de que o Sr. João Nasclmcnto. do..

to aprovado pelo pecr. nc dernJ e Municipal; encontro de 'I'rahalhndores cidade de Joinville, que an

SF_25--08-61/382. torna d) procuração, se rôr o Cristãos de Joinvllle. Brus terlormente num encontro

público que f:!.ri realizar, caso, pcssiea a pessoa re- que e Itajaí. reauaar-se-,,a de Itajai/Joinvllle, naque
no dia quinze (15) de re- presentanle do proponen- no dín 28, úrumo domingo Ia cidade. onde conta-se

•

vcrclro de 1962, na séde dês te n abertura das propos- do mês em curso. com uma grande família o

te DnpartamenLo, à prece tas, Quando se OIlV(' Calar' em perárta. com um Círculo
Laura Muller, no 2, (fone 4 - Os documentos acr- Congresso, conrorêncto Sin Opedl'io, com uma auvcn-

3.}JOl, CONCORR�NCIA pú ma (011 parte deles) pode- dtcal, logo no" vem ('111 tude Operária cntóuca.
BI.ICA, nas condições se- rão ser substttutdos pelos mente nquêles mesmos as- muito bem orgnnívadn. foi
g'ulntes. Reglstlro da rtrmn no Df'- sumos de sempre: . reata- muito bem recebido em

T - OBJETO DA OON- p:\rtmnento Central de cõcs dtpíomáücns, ctn-erto suas aproetacões sônrc n

CORRii::NCIA Compras do Estado de san de eréve. nurncnto de sn- Mntcr Et Ma�l>ttl'n,
AQUlSIÇAOl ta Catarina, térto e multas outros te

1. CAMIONETA, "Plck- 5 - As propostas deverão mas já por demais eonhcr-t- ...--------,
up", com ri enpncídade pa- ser apresentadas em duas dos de -tôdos os brasileiros. () A F E Z I � ti 0, N 4 O!
rn 2 ou rnaís passageiros e vias, com a rubrica dos pro O encontro de nafnr/.ro
rarga. de 700 Ir;gs ou muts. nonentes em tõoas as pá- Invil!e/Bl'usque, não trata
rom :I velocidade,'l. ou mais, mnas. seladas na forma do rá de nenhum desses temas '- __

3. frente, motor com pctên- item 1, dêste Titulo. Será um encontro diferen-
cia de 130 HP. ou mnrs. 6 6 - Os envelopes, conten te, terá com prnu-tnnl ureo

�;�i:t��mOl�o���I� :�:� :'l, p;�:;�:ss ������: ���:����de�cm���t;��i(b;�;
mente cbrnum, Inr-luelve no Dopa"!!lffil'nl') Cen1ral cristã, Reívindfenrá :lOS oen

f('rrrunenia,> e pneus so- de Compras, à Praca Lau- gresststas presentes ...
' Que

1Jre�salente (estepe), ro Muller, no 2, nesta C1- se Incumbam dI' reavtver ADVOGADO
tjnid.: Um - Quant,,' 1 rntet. até às eatorw 114' na mpnt� e nos dt ....s dos RUA SILVA JARDIM 173

II - FSTIPUr..ACr":lE� Il"rll� çlo dia outnse n'1) de tr�h'_l'ladorl'� a o-átíca da
--------

Os ín.eressadc, deverão fcvf'rclro de 191)2. medtn-rte cat-Idada cristã, N:io impor FUTE80L - I
apre.'ientur :JS documentes rl'rihn. f.>TY\ nue, rnencton-i- tn rá nutro, problema'> que Futébol ruacute-ee. I
mll.n.cionactos a sesurr: rri data c h"r!t do rf'r"hi� O� ptúprlcs slndí-atns 1)1'0- _porém qu.utrruue cc 11'

1- proposta, ,�cladn,nm-
men!o. [l��in:l.do por run- cura consegui I' dI' hú muito

bus :\8 víns com crs 12,00 ctonnrto do D. c, c, tempo,
de Sêlo Estadual c mais n 7 __:" A/lOpropostas serão a C encontro $er[� dividid.o
Ta"" de Educação c snude uortas, às quinze (J5) ho- em duas ses-ses. No prl'í'l
de Cr$ 10,00 por tôlhn. em rns. do mesmo dia quinze elo da manhi\ rm rcclnto
envelope feehndb c 1:1('1':1.- (\5), por funrionárias cte- fp"hado 80I1len'" Clt}m rt ))"1'
do, contendo: ,�ign[ldo� peló Presidente do tirlpar.:1.o dos (1('1(''':>([''' (\'lS

n.) dC'slgnn.r:5.o do nome' D, ç, C, e oa p!'eS(>..nr�l do.� tl'ê� ridadl's f' ("!l1l'idadns
e cnc1crí'ço d:! firmn pro!)(J- propone'nles ou sr�IS 1'('- e�p')elais. (' :l L:lnle. em r('-

nl'nL<,; prl',,('ntanLc,� leg;)is, r!nlo ab('l't') fl'�n'lIteado
b) espedflrari'\o, a mrl� fi Aberln� n� �nvelo- 1l.,1l""tr:1IHllhado�es ('!'1 '�cral,

detalhada. possível, inrlu� 'IJ(''>, ('ada um dos interes- de n., ....hM ,..ç '�"'OS, sindica
slve J1lnrC:I do material flUi' mdos tem (1 dil'C'itO dp lIo';r Jlzados ou não,
SI' propõe {Ol'neccr: fi !iH" t'U1l"il'a nns [';111'1<; Na sessão especial p'lrn
r) pre�o Huih\rin C' �'ln- dt' J)''f'lp')O''a' rins óC'mals O" deJe'Iad03 serão tl'ahut()�

h:l.l. rorn li c'xnl!fl"d.() dC' ('onrnr['l'ot,- ri .... ,':irlos ",'obl('ll1as rnmo

;�lf>d;:;�:l;\:I/l�,.:����i.d�� A� pl'opostas (modê ��: ��:��JIO�e�� \,�:a��lI�:: t
X'1<;, frl'11'S, rf\rrl'tos, s{'{_!-\\- �� O��i<,i�\l�('�:ng����n/,)l'�l�: J)J'ôximo ils ,'luas pl'Ó- .. IIOLAIIIAIIPPflfTADOMtAIIL
ros, nll',,; VI'L'i'iO ubed(>('el' à,� f'ondi-

•

]ll"US diflculd.:l.<!('s"

dl eOlldh:;ões dI'! nr37.0 dI' ções estabelecidas neste E ,;:�I����i1:i�,iS n��nh�l(,�'l�l��� VEM-DE tE LOTE��lt�:�IC'��I()m�e�;�:;�;: �II��I, dl�e�e���� �� e:����= proporções" _ As dificuld'l
- J

MENTO DF. "ioflÚDF. P'(l1�t,[ 0861/382, de,Hl61, e demais ��� ���O:'��:)df\��Ol;�J�CS.<;��ltC('-, VCJlde-se um lote a rutl

���'lIl�n.rl��I:('�lP�I'1SC'�::���� ��sg����:e� l'e:;!�t��mis c
devem ",el' .t'ompal'tilhndllS .ll'b:-:r.c Sanes, Area 400-

Schijt,t"l. np<;tlt CapH,Il!. 011 III - ':ULGAMENTO �O�ult�,��S t��n��:b��;l���or�:� ,r�:f�;��r a tual Felipe .-.lt:t
rlfO s..rú n"'f1<'.:rjidn o ('�nmr 1 - .pela Comis:são Jul- "lll1th't ,�r_�si'to, no pf'l'íodn mlflt,,!'ll _ ;"/,np :\1"" _

d .. n.. '(,],]ln(,nt",: gfldo!':I, poslf'riormCnLf', S{'- cln 1:lnl", ,'r:tt\(IIlC'�rln :I<�
C') de<'1arndi.o (11' rnnhc- rá d('(�lnl':1clo VI'IH:en,pOr o

rlmcnto (> �\)hmlssão às nor propbn('ntc que oferecer:

mas dêste F.cllto.t C !ln 1,;'- a) mcnor pt'cr"o, eonsi�e
trlslnção rdNl'nte a. Con- rando-sp. dc,<;conlo;;,. hom

rorrência», flracéf's, impo.�tos. df'spes:ts
NOTA: Serão reCIL'>:tdos C outras v:lnta�('ns;

,

o,� materiais com dimenl'iôcs b) melhores condiçô€'s de

�u��tr��sc�:����;::��, n� en:�e��lhor('s condições d�
que ocasionará exlgencla.
de substituiÇão, r'eUraàa' pa.�:l.!ncnto;
·urgen.te, chama.mento do' 2 _ Em igualdade de

Sl'b'lmdo colocado, e"igência eondieões, será dada pre

da diferença de preço pelo f('rên�ia a firma estabele

faltoso, c:1.ução futura, sus- cldn no Estado.

pensuo do registro de for

necedores, etc,
2 :- Na parte exLerna do

��:��o�l:vc:r��cn:�I��l�l� p:�
seguinlcs dl7.eres: CONCOR
R€NCIA PÚnUCA N<" 05-
01-02, (aquisição de 1 ca

mioneta, para o Departll-

3 _ Em ca.so de absolLl�

ta. igualdade de f:!l'oposta,
sern sor�ndo o vencedor.

<} _ A eoncoJ'fência po

derá ,�')\' anulada, u'ma vez

que tenha @o preterida
formalidade 'expl'essn.mentC'
exigida peias referidas ieis

c fL omissão Importe em

preju\w aos concorrentes,

no Estado ou à moralidade
da Concorrência.

mento de Saúde Pública).
3 _ Em envclope separa

do, contendo os dizeres do

mw;o anterior, além do
termo DOCUMENTOS, em

caractercs bem destacados,
enserrar-se-ão Os dacumen
encerrar-se-ão os documen

tidade e idoneidade:
a) Certidão de Registro

na Junta Comercial ou Olá

rio Oflcln.1 que tcnha publl
rado o dO<'llm('nLo de eons-

5 _ A COmiss5.o JulgadO
ra reserva-se o direito de

anular a concorrêricia, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aos

Intcresses do Estado,

F!orianôpolis, 15 de' Ja

neiro de 1962.

(Hermes Justino PatrifL

nova,) PRESIDENTE

BICHLF.. '

l\Ilt.ulCo\
('L,NICA Dl CIUANCAS

F, SENHORA
Atf:mde dlárl:lrnemte:
Das 14.00 às 18,00 hOras
.Jonsnlt67:':-· Rua CeI.
Pt'.aro nemoro. 1553

_ E"trp,ltn -

lOTES
VENDE�8E LOTES '"

LONGO PRAZO SEM TU

RO�,
TRATAR RUA FELIPE

SCHMIDT 2'1 - 1.0 Andar,

�-_ ...__ .._--------

fabricada Vacina Contra a Varíola
MUITO BOM OS RESULTADOS

INICIAIS
LONDRES (BNS) _ A Fundação We1come, do

Grã-Bretanha, fabticontt: do Vacino Sobin, apl_icodo
I contra o paralisia infontíl no Guanabara, confirmou
os notícias de que havia fabricadp 110va drogo, atua!
mente em experimentação no surto voriólico, apos
bem-sucedidos testes com rotos cont.Jminados.

O Ministério do Saúde britónico ínformou ho
Vf!or r}uantir\ode s\Jticíente de vacino. O DeDartClmpn�
to de Saúde de Bradferd informou não terem sído

régistrados mais c;asos de varíola, bis imigrantes
provenientes do Paquistõo, que nõo provarem ter
sido I"ecentemente vacinados contra o varíola, serão
isolados � vacinados no CieropQ,to dE' Lor.d,€,f.

li,

CAir. �i�'O!

Dr. NILTON
PEREIRA

prova-se, PIH'U'" - Ca

mnrns DUNLOP - ·1
RA1NHA DAS nrçr- I
CLI!.'Tfl.S' - Telefone: I

I
I

3137 - Rpa.: -;rmse
Ihf>lm Mnfrn., Hi4,

BODAS IlE OURO
CONvrTE

Com a p'raça de Deus, comemorando o casal HENRI

QUE DA SILVA FONTES e CLOTILDE DA LUZ FONTES

as suns Bodas de Ouro no dia 25 dÇl corrente, têm os seus

filhos :l sa!.lsfn.cão de convidaI' os !)arcntcs e amigos pa

ra a l'ccenção flue scrá dada, à noile, na residência dos

srus Pais, i.t Avenida Trampowsky, n, 14,

Pela manhã. na mesma residência, eom licença es

pecial da. Aulol'idadc AI'q)lidiocesann, sera. celebrada. mls

!:la em a9uo d(' Al'acas, , ,

Floria.llôpolls. 22 de j:lllpil'o de 1962.
Paulo de Tnrso da Luz Fontes- Manuel Antônio dn.

Luz FOllle,� - Jos6 da buz Fontes - Vic.tor da Luz FOll

tcs _ David dn lA!? Fontes '_ Bernadette Mar',a cI.'1. Luz

Fontes _ JoJ'�c ela Lu7. FontC's - ThCl'esinhêl de Je!:lllS

da Luz Fontes, •

25-1-62

COLE'GIO CATARIMfNSE
EDITAL

HORÁRIOS DE EXAMES: 8 horas

110 ÉPOCA _ FEVEREIRO 1962

Dia 3/2 ___, Esoanhol - Conto
.

Dia 5/2 _ Geogafía Gtarl e do BraSil

DiO' 6/2 - Inglês
Dia 7/2 - Potuguês
Dia 8/2 _ História Geral e do Brasil - De-

senho
0;0 9/2 _ MatemátiCO - Química
Dia 10 - Fornces
Dia -12/2 - Fí<;ico - Ciências _latim

110 CHAMAD;- FEVEREIR"DE 1962
I INICIO 8 HORAS

Dia 3/2 _ Espanhol - Fílosofio - Histório
Naturol - Cant(7'

Dia 5/2 - Geografia Geral e do Brasit
Dia 6/2 - Inglês
Dia 7/2 - Português
8ia 8/2 - História Geral e do 8rosil - D�

senha
• Dia 9/2 - Matemático - Químico

Dia 10/2 - Francês
D'ia 12/2 - Física - Ciências _ latim -

T. MCll1unis
MATRICULAS:

Horório: das 8 as II, e da� : 4 os 17 horas
J Os séries -.- dia 15/2
2°5 séries - dio 16/2
3°5 sériGS c 4°5 __ Dia 17/2
Científico - Dia 19/2
Curso Médio Dia 20/2

NB. O Colégio nõo�5e respcnso6i1uoró por vagas
de alunos que não M motr,iel:ll("Jrem<.nos respec.tlvos
rlntn� (iX()rl()�

o pneu de classe

para o seu carro!

o modema e revolucionário desenho do

bando de rodagem do pneu DUNLOP proporciono
maior eeerêeetc ao solo, seja nos curvos mais

fechadas ou nos freiDdos mais rápidos.
em quolquer tipo de estrado, sob solou cncvc.

Mó)(imo quilometragem, garantido pelo
composto especial de borrachos selecionados
com que é construIdo sua bando de

rodogem, Suo flexibilida.de oferece motor confõr!o,
ctrovés de um rodar modo e silencioso,

••• e com faixa branca'
_ maior distinção pala o ••u.ceere,

A MARCA DO'BOM PNEU'

Pôslo de Socôrro Dr. tre :.i�i'ico
José Rôlla

I?e!açõo dos livros otertados ao P�::.to e qUJ "",
têc ser.oc vendídos ujo produto r"'Iertr;..r" eM benefl

c;o do Fêsto,
I __ Memórios de Meneghetti - auto�' M. A

:::amoclKI . , , ,. " .. , , , , . . ,::�S 300,90
2 _ I' Rainha de Sabá no Horem de Solamo,)

.jp out-;rra de M, A. Camacho ' . C'S 300,00
3 �_ Amôres Galantes Egípcia;, auLr: M, A

::amocl.o '" . , , , .. ., _, CS 300,00
.4 _ Madome du Berry - aLlt')r M. A, Cama

eho .... .. . . .... . C-S 300,00
5 - Tibério - Autor: J.W, Rochesl'er,

....
. CS 300.00

6 - O Escravo Bronco - Belo ror1(1nC�, Au
tor: Mario SOl1tOS Teixeira ' ,C6 300,00
interesssante brochura de interesse imediato 00

7 - Azos de ontem, de hoje 'e de amclnhõ -

pessoal do aeronóutico, autor, Abel Perei�a Leite.
. .. .. .. . . C,S 300,00
8 - OUvro do torneiro mecânico - Tudo 50

bre mecónica aplicado, autor: Aureo Alexandri
.... C,S 400,00

9 - A arte de escrever cartas e os meios de
obter um bom estilo, autor, Eduardo Suc.upira Fi
lho, o editóro paulista nos enviou dois exemplares,
cada exem , . . . Cr$ 150,00

10 - Cêu de Aloh ou AS ODAUSCAS DE
MAOME', de autoria ó J, A. Camacho, autor mo

demo, historico-filosofico, há quem o julg'Je um QU
tor banal escritor de estilo simples, mos, costu�
retratar, focalizar, friamente, os metados usados no

pas'iOdo, desde os amôres de ruas até OS dramas dos
cortezões, analizando-os, friamente, o'JOixonada
mente ..• , _ . . • • . . • • • • • • • • • • • • • Cr$ 230,00

li - O Espião _ J, Feminore Coopr;r •. _ ..

............... __
_

.. _ C-o 150.00
12 - Segredos dos noites de Paris _ autor

Deniie Mareie drama � umq espôsa americona
perdido em Fr�nc;:o, edição de moia de 1960 ., ..

... - _ - . - .. - . C,S 300.00
Peço êstes livros pelo reembolso poshl, à Fron

cisco Bitencoult Silveira (São livros novo,) - Coi
,xa Postal, 258 _ Florianápolis, Estado de Santo
Catarina, Os interessados residentes em Florianópolis queiram se dirigir à Ruo Felipe -chmidt n, 37 _

10 _ Solo 8 _ F,e,S,

CA�CER f DOENÇAS DA PUf
DR. JOSE' SCHWEIDSOM

Assistente do Foculdade de Medicira 8

Universidade dto °C1ron6
LlXAMENTOS DA. PELE _ DEPlL 'COES
CONSULTARA DURANTE O MES DE JN.jEIRO

Ruó Trajano. 29 _ L° andor
Dos 14 os 18 horas

alnJ46"u

[PREVIDÊNCIA 'SOCIAL IC_L_ a_c��.r
�\ [-:;-o\RTAMENTO NACIONAL DA PREVID�N

:L� S")CIAL, levou 00 ccnh�cilC'ento do Presidente
.lo lr""'tL'te de Aposentadoria e Pensões dos Comer
-'é';'" (lAPO, o 5:zQuinte Resolução o respeito do

'�el n-ent? de débitçs .em atrazo, no p'Jgamento
e I�n, J'cçãe'i de finonci9mento pelo Plano B.

'�P.S01l �õo nO 862, de 12,10,1961,
\ O:;'I'nlo: -, Porcelamentc de débitos,
-'.�ktc�: ,- Conselho Dante �ellaconi

O C..,nselha Diretor, per unanimidade, tendo em

',i'itn o l'Jue estabeleceu ci Regulamento Geral do Pre
/idfo'n(';a em seus artigos 260 'e 513, referentes aos

,Jér,ito:<; dos empregadores de emprêsas, respectiva�.
"'l"Ier.tc" resolve seiam os instítutos autorizados O par_
celar as atuais dêbitos co�seQü2ntes de atrazo no

I'Opomento de prestações de financiamento pelo Pia
no B, observados 'Os seguintes normes:

a) _ Notificação, por edital aos atuaís devedores, de

que, dentro de 60 dias, (I contar da publicação, po�
derõo requerer o regulamento de seu débito: t

b) _ O desdobramento do débitc seró feito em porce.
Ias mensais, em número nunca supericr 00 dôbro dos
rne<;cs "'m otr')zo, até o máximo de 48 (quarento e

cito) �"rcelas;
r) _ ('I f'orcelorr1ento fico condicionado à obrigação
(If' f\1cntf'r, o d2vedor, €m dia os prestações vincendas
rn��nrn"""e, outrossim, Que c trazo no pagamento de
l'Uel"'l r ""o'Telo, sacarretaró, automaticamente, O

\'I'>r'cin� nto lotai do dívida, seró imêdiatomente ajui�
7."da; "

ri) - O '1arcelal'rj.C)jTto relativo a dívidas nõo ajuizo.
dos se'é feito mediante ajuste, através de documento
"ortic'.Jlor, o qual ficoró fazendo porte integrante do
contrc to principol;
�) _ Relativamente às dívidas ajuizados, o ocôrdo
,>erá f �ita, merionte, têrmo nos autos, e submetido à

'�,:!1;9�����n;�i��;s parcelas relat·ivas o dividas
iulzcrias será feito sob o fiscolizoçõo.-do procurador

;)U advogado o quem incumbo Çlcompanhar o feito;
::!) _ Nenhum acôrdo será feito sem que o executa-

,., -::lo satisfaço, de imediato, todas os despesas judiciais,
nclus-'Ie r-ercento9t!m dos serventuários da Cort6rio,
'ustO!, bem como honorários advocatícios, mesmo

'1ue ê�tes devam ser pagos pelos Institutos, salvo,
n�ste último caso, se houver peno convencional;
',) ...... A folto de pagamento de Qualquer dos parcelas
ieterr1inaró Ol"ltomóticamente, o prassegu;me�ta do
'ç.õo I'xecvlivo, no formo da Lei, independentemente
r� prÉ'v;o aviso 00 devedor;
i\ -- A responsabilidade pele não cumprimento do

disrc�to no ítem anterior será imputado às pessoas
l'1'1en.::ianodas no ítem f, devendo o Instituto aplicar,
�!e i.")"ec!iato, as medidos cabíveis;
:) _ ,.., rmrcelomenta autorizado D0r esta Resolução
! .. r:e t"oderá ser concedido quando 1) devedor ra.

.ir "" imóvel financiado,
Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1961,

. ,CI�.) f')llint". Pf'lInl"ni'i: eõfu:,ff:o··'tnllltor :--
P.:;esident�

, -'-�
./<;{, . �.; ,....={,.

Ir .. Jflié Jodir HaftmafHi S.J, ,UMA CASA /I. P.U:\ DUARTE SCHUlEL 34,
Secretário �._ TtctGT na mesma Oi..i pelo telefc ..e _ 2939.

_ ':iO� .....',L:iLc __ :. .......b;�,..,.i·.i:.iL'i��,:'�:,.,;"'.'*.'...e'..'}..'*..�__ ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Encontros. do sul Prosseguem com Sucesso

el�o BmO�
.

e[e�i O rum n u�la�mó I! a� DIU Btõe�
Pross�gUlndo nesta sene de ��contros regional"; I..I�--'" ,..uma experténcía vl- uma Escola Rural em de- mesmo; � citado ao BW, para o Ser- 6 _ Suprimento de mó- oito salas ....a aula;

com Prefeitos e Vereadores do regloo sul do Estado, o- v!d.2. que é a síntese real e sUSCt, em Grupo Escolar; 3 _ Reconstrução da viço de Agua e Esgoto em veis para a Delegacia Re- 4 _ Construção de rêde
Governador Celso Ramos, cercado de seus Secretario exata das necessIdades de 3 - celebração de COD- Ponte sôbre o Rio Mãe Lu- vertes munlcipios, Inclusive gional de Policia e reequl- de agua e esgotos, cujas
do e Assessores, instalou, às dez h�ras da manhã de Santa. caterína, apontadas vêníc entre o Estado e o ala, em Maracapé: Slderôpolis. pamento da estação rádio verbas já foram Incluídas,
ontem, o sede do Gavêrno em Criciumo. Estavam pre pelo povo atraves do SSE. Ginásio São Jose, para 4 _ consttução de Pon- URUSSANGA: da polícia. para o exercício de 1962, no
sentes os representantes d05 seguintes municípios: Prossegue e Governador propiciar ensino· ginasial te sôbre o Rio São Bento 1 _ Construção de oito ORLEAES: Crçamento do Plano Na-

Criciuma, Nova Veneza, Siderópolis, Urusscnçc, Or dizendo que para executá- gratuito às crianças po- Alto; (8) salas de aula; 1 _ Construção d� um

leões. Laura Muller e Içara. lo, entretanto, teria que bres;' 5 _ Criação da Casa do 2 - Construção da es- grupo escolar;

��S O P���:���'i.V�� ���'CADO DE JOVENS ��!�::�!ard�sa:!���:r:�:� tr!; ���a��a�:er��r:�:� ���o;:ó������al. ::da .

Urussanga-Crlciu- nu2te�ã�ux��0 cil�rtsi� :��
MENTa DO SUL IDEALIZOU O SEMINARIO que já estavam superados. da CEE; 1 _ Construção de mais 3 _ Transferência, para níclpal de Orleães;

O Prefeito Nery Rosa, de Agradecendo, o Gover- Assim, em função desta no- 5 - construcãe da Casa 3 salas de aula no Grupo o Plano Rodoviário Esta 3 _ construção de mais
Crlciuma, saudando o 00- nador Celso Ramos acen- va técnica administrativa, do Colono; Escalai; José do Patrocínio; dual, da estrada municipal
vemador em nome dos tua que, na Presldêncig da dessa nova maneira de gó- 6 - Colocar e. c1Jsposiçã,) 2 _ Construção de uma Urussanga-Lauro Muller; _

presentes, declarou, em Federação das Industrias, vernar e encarar a coisa da Prefeitura um "sargento ponte sôbre o Rio Mãe Lu- 4 - Estabelecimento de R' P 't 'a'rl'osíntese, que ête representa- cercado por uma equipe de R'!R!lc!'\tl,se encontra dlre- 'da .Polícia 'Para organizar zla, em Trevlso; convênio com a Prefcitura eglme enl enel
va e consolidava a obra jovens, entre os quais' os l�ê�!je� contacto com e comecu.. r a- guarda de 3 _ Inclusão no Plano para indenizar as despesas "Machadão ", totalmente

�n��iaad:ri::rn::�:up:�;�:: �:s� �ee:�t���:,m��e��iz��� tW�';e��I��:ir-i:;:'as�::� �:��aa�cia noturnos de Cri-

::!��i:2�u�:����sal Si�:� ��tr:�:��ç�o �:d�:�r��� ::c�:::�: ::�:�:a:� pel:�:u:�u ;�
Uvas para o desenvolvi- e executara o Seminário wlndlcaçêes e dar-lhes o 7 - Acesso da SR 59 a rôpolis, Crlcluma; stcerõ- ta indenização será para a

A proposítc do crime 0-
büca. ouvi longo debate so

mento da região sul do Es- socío-zconômíeo, que Iôra tratamento adequado. crtctume pelo lado sul, polis-Nova Venesa; Prefeitura e para a ccooe- corrido ha dias quando o bre o palpitante problema
'tado. Prossegue dizendo uma experiência nova em REUNIAO COM PREFEI- cêrce de 15 km. Celebração '. _ Instalação do Ser- rauve de Eletrificação Ru- detento conhecido P o r relativo ao sistema preeí-

��;�o��n��uaan�r::id�o� :r��I:��e e pe��:!::ida��: :��ir��::��Rp��xe, �er:on;ênio com a _pref;i- viço de Agua e Esgoto na .rat 9.7 São Pedro L._W_a_, ----

diarlo no Brasil.

:::: ���de�aE:�Oem; :::enu,��:,e���bl:�':, �o��; :::::d� ��.,::�e,."':'�':: ���� :;:ES:,"u,ao
a

��;f!��::,��;�{:�i�:
---�-

qu:i:�ap;es�:O��:����:��
mais especialmente o sul, Reivindicações resultou no vernador recebe um a um, 1 - Construção de pré- O ESTAD-O atear fogo à Casa de De-

durante � campanha eíer- programa de uovêrno, cal- :����;��o: :�:eaç�':�� ��� �i�����:ares chaves do Misterioso I
e

�

!:��:����_aRlopadr:I���:
lo de Crlciuma, que formo- 2 - Extensão da rede de O MAIS AH!ICO DIAIlO DE: SANTA UTABIU e incriminando o seu Dire

lou as seguintes "reívíndí- energia elétrica em Nova ,Roubo' no SAPS FLORIANÓPOLIS (Qulnta-telra), 25 de Janeiro de 1962

caçôea: Venesa e São Bento Alto Mais uma vez ocorr-eu

ve�a�a,c��st�rç:;� ��co��; ��ek�.�, c:�;��:icaJ:opl��� misterioso roubo no SAPS,

Humberto de campos: de Eletrificação Ru�al da ��f��� ::q��naa c�:sel�ve���
2 - 'rransrcrmaçãc de CEE e ser� executada pelo de Carvalho.

.

"HONR� AO' MfRIlO"\
irinta anos de Relevantes Serviços à
Pátria 1932 - 25 de Janeiro -1962
Nos dias atribulados que

correm são bem significa
tivas as reuniões de cresses
Irmanando seus integrante
e estreitando OS laços de

união, os sentimentos de
. camaradagem e os encetes

em. torno do Ideal comum

que abraçam, com as es

peranças na consecução da

meta final a que se propu

E quando se trata da

nobre Carreira das Armas

quando seus Integrantes
evergam um Uniforme que

é paradlgna de honra e de

ver, esta reunião é bem

maIS significativa. Grandes

responsablltdades pela con

servação das mais ricas

tradições e luta constante

para que não sejam empa

nadas as glôrias conquista
das e por conquistar.
O Exercito vive UI1\. dos

grandes dias. ;,

ram no Estado e nesta
Capital.
Assim é que, hoje esta

rão reunidos, poestvetman
te em Pôrto Alegre, os O

ficiais integrantes da Tur

ma de Aspirantes a Oficial
declarados a 25 de. janeiro
de 1932 e desta Turm_ê.. Ja
zem parte os SegUint$s:;
AINDA NO SERVIÇO A�
TI'VO e que servem na 5.a
Região Militar: Coronel,
Sylvio pinto da Luz, Co
mandante do 14.° Bata
lhão de Caçadores e Coro
nel Rubens Barra, ex-Co
mandante do 14.° Batalhão
d�- Caçadores e atualmente
no Estado Malar Regional
em Curitiba.

que mencionamos por tão
bem terem cumprindó�
deveres para com o Exer
cito e a Pátria no decorrer
de 30 anos de Oficialato e

de relevantes serviços, co

mo bem atestam suas Fô
lhas de Alterações.
Principalmente ao Gene

ral de Brigada da Reserva.
Alváro Veiga Lima e Co
ronel Sylvio Pinto'da Luz
o nosso grande abraço, a�"
braço wdo especial porque
deste Estado, souberam di
gnificar as tradições do po
vo Barriga Verde.

COOPEREM COM AS BANDEIRANTES IDE FLORIANO'POLIS ADQUIRINDO I

ENTRADAS PARA O FILME AMOR NA I
TARDE, COM GARY COOPER E AV-!
DREY HERPBURN QUE SERA' NO i

I' CINE SAO JOSE'DIA 26 DE JANEIRO I
. DE 1962, 'AS 20 HORAS, ,

COMPRA·SE
CARROS "'OLKSW.�.OEM 60 E 131 A VISTA
Tratai' a rua Almirante Lamêg'() 2 neRta.

, .

Sô mesmo um Sherlock
Holmes descobriria os seus

Casal II'Ust�1e festcl'a
auto", e andou acertada- ,

.- mente o Delegado em pedir
o arquivamento do ínque
rito porque o caso é inter-

80" !I!lS dI) Ouro nO;OãO Saturnfng da Silva.Ou UII balconista daquela rapar-

Henrique da Silva Fontes e Clotilde ::;:0 :'Úbl��';;," ';'a::, .,�
-

da Luz Fontes �:;;n���la���a�: ,�u ���
_____

'

Galgnete que no dia 14 pe-
Cercados da estima, do eprêço e do respeito de to- la manhã ao chegar no

dos os nossos circulos socíats, � sr. Des. Henrique da mencionado p6sto, foi sur-

Silva Fontes e sua exma. esposa, sra. Clotilde da Luz I pl1eendldo, quando o en

Fontes, comemoram hoje o 50° aniversário do seu fel;z j carregado Carlos Nestor da
consórcio. Silveira, comunicou que o

Seus flIhos, �odos nesta capital, em regosijo à gra- posto havia sido furtado, e

ta efeméride, mandam celebrar, pela manhã, missa em que o meliante tinha en-

ação de graças, na residência do venerando casal, ii. Ave- t.rado pela porta lateral.
nidaTrompowsky, nO 14. que encontrou entre-

A noite, parentes e amigo. da familia Luz Fontes aberta. Que, ainda, avisou

serão recebidos no mesmo solar. haver sido roubada a im-

Da alegria que hoje visita a ilustre e tradicional ta- portancla de cento e qua-
milia Fontes seria certo afirmar que todos partilhamos, nmta mil cruzeiros que ele,
não sô em homenagem a todos quantos a integram, mas encarregado. havia deixado
de modo especial ao seu eminente chefe, Des. Henrique dentro de um saco de pa-
da Luz Fontes, estraordinária figura humana, organica- pel depOSitado numa das
mente ligada à sua terra pelos mais assinalados e refe- prateleiras. Mais adiante

vantes serviços. afirma que o mencionado

Dele pode-se dizer que, à sua passagem, Os catarl- posto já foi furtado por
nenses têm a obrigação do cumprimento com o chapeu diversas vezes tendo o me-

à. mão, em gesto de respeito e de carinho a um homem liante uS3do o mesmo mo-

de bem, que viveu do trabalho, sem qúe os anos diml� do operant.e. que as de-

flulssem o profundo afeto que dedicou sempre ao seu pendências daquele posto
Estado. n?? apresentav9.m sinai.s

Henrique da Silva Fontes, filho' de Manoel Antônio de arrom)lan'lento e_ nem
Fontes e de Da Anna da Silva Fontes, nasceu em ltajaí, vestígios de violência ou

a' 15 de março de 1885, É desembargador aposentado e fôrça mecãnlca que pudes-
professor aposentado da Faculdade de Direito, tendo se ocasionar algum arrom-

exercido o magistério, de vários graus, durante mais de bamento.
cinquenta anos. Finalmente a aballsada

Com Jose Bolteux foi um dos fundadores da Facul- perícia técniCa procedida
dade de Direito, sucedendo-o na luta-por vê-la vitoriosa. pelO perito do Instituto

oa. 'Clotilde da Luz Fontes, f1lha de Jacinto Jose da. Medico Legal, asslm escla-'
Luz e de [)li. JuUa Madalena Born da Luz, nasceu na

pa-I
Tece o misterioso arromba-

lhoç:! ,a 19 de agôsw de 1886. , menta: "Concluiu o perito:
casaram-se a 25 de janeiro de 1912. O casamenW.re- Conclue o perito que não

llgioso foi realizado na Capela do Bispado, sendo ce- houve arrombamento da
lebrante o ISenhor Dom João Becker, Bispo de Florla- porta nO 1 do Depôsito A
nôpolls. Foram padrinhos, por parte do noivo, o Sr. Ma- do Posto de Subsistência do
noel Pedro da Silva Jónior e sua senhora, DI' Liura Bom SAPS":" 320-01 _ Central
da Silva, e, por parte da noiva, o Sr. Felisberto Elisio de siw a rua Conselheiro Ma-
Lemos Montenegro e a Srta. Laura Lidla da Luz. O ato fra, esquina de Alvaro de
civil efetuou-se na residência da avô da noiva, Sra. !)li. Carvalho.

:;o�an:��z�f����' c��:���� �:r�oa�z��e;��ep::;;�� ho��t: ��;:�a�e:���.
Oliveira Carvalho, sendo 'testemunha:t o Sr. Lídlo Mar
tins Barbosa e S\l9. Se-nhQra,·I)a Maria Lucília'de Medei
ros Barbosa, por parte do noivo, e o Sr.·Manoel Pedro da
Silva Júnior e Senhora, por palite da noiva. O noivo era

então professor do Ginásio· Catarlnense e da Escola
Normal.

cional do Carvaão e
-

no do

IMinistério da Saude, por
. iniciativa do deputado Joa-

quim Ramos; e,

5 - Construção de uma

ponte sobre o rio Hípálíto,

toro

Todo mundo sabe que os

detentos da nossa peniten
ciárla, vivem em aemí-ü-

'

berd�de, mas poucos enten

dem, que isso é devido a

um "sistema penitenciário"
de recuperação de crimino

ses.. defendidos por juris
consultos, escolas e scctc

logos.
Esse sistema de regene-

O Conde e a condessa Di San MarzanB, cônsu- racêc e usado ha mais de
les da Itália, em nome do Govêmo Italiano, na dóto 1 üanos na Penitenciaria.
de 4 de corrente, em cerimônia realizado em Com- Um jurista presente aos

pos Novos, na Clube Campenovense, presentes as debates esclareceu que os

mais destacados figuras daquele prósper-, municipio presos da Grande Nação
- fizeram entrega ao deputado Augusto Bresola do Americana, gosam da maí-

Stella della Solidarita It'aliana. or Iíberdade, trabalham,
No simbolismo do entrega da conderoçõo, quiz estudam, assistem progra-

o Govêrno do Itália, caracterizar e reconhecimento mas de televisão, e rece-

pelo muito que ,tem feito aquele .pcrlcmenror em bem visitas particulares
pról das relaçõesl entre os duas pótrias. mas sô quando cumprida

Na mesma ocasião, também foi agraciado, com a pena, e que podem trans
tão elevada distinção o Podre Quintilio Castini, vi-

por as sete portas da Pe-

gário de Campo Nova's e Diretor do Ginásio São João nitenciária.
Batista. Como parcela do Ze Po-

\) �aOo A�o, ....Br�lcy aQ_radec��d�,_ '\':0,-. achD qua o 's1atema'
pronunciou, emocionado, o ClgttfCle�ento que, peto em uso nQ nosso EStado é
seu significado, possamos a tró'nscrever: muito adiantado, e que ls-

Governo Italiano Condecora o dep,
Augusto Bresola Consul Geral da
Italia faz Entrega ,da Stella Della

Solidarita Italiana

tencionado, á sombra de

tantas e tantas dificulda

des, e que, graças a minha

vontade de sempre vencer

e com ajuda de Deus, con-
(Cont. na 5." pâg.)

So de deixar presos às _
tas fere a sensibilidade
popular e incentiva. o c,,
me; não atemoriza os in
dividuas de maus instintos
atraindo-os para o mal e

jogando-os na area d'� de
litos.

"Exmo. Sr. Consul Geral" esposa e .a('s meus familia-,
da Itália, Conde San Mar- res, a m::.is bela das recor

zano dações, o consagramento
Exma. Condessa De Ma- de meu traablho bem in-

Muito Grato.
João dos Seis Dias

Até o Estádio Adolfo Konder ficou mais bonito,
pára que dois quadros do interior brindassem noSl;O

público com um espetáculo digno da Capital.
Assim foi a partida anteontem à Çlolte, entre

:ea;;���o d�iS:���e����' :a:;��:�, �:eC��u:, d��
cidlu ,mas baixou �m

xdll�ênCia, para março.

x

. O Metropol já e campeão. Tinham-no, os en

tendidos - milhares de técnicos de café _ pelo
mais forte, com--hdnras de franco favorito.

O Marcilio era o voluntarioso, em, busca do ti
tulo.

Ambos, por evidente, associações que- honram e

lutam, na vanguarda, pelo �bom nome esportivo de
Santa Catarina e, por Isso, merecedores do nosso

aprêço, dos nossos estímulos e dos noSl;OS aplausos.
Nossa posição certa, pelo exposto, seria a de

neutrallstas à Punta dei Este.
'

Mas, no Brasil, ser ou aparentar traco é fazer a
indústria da vitima.

Torci pelos itajaienses - que, afinal, eram os
mais fortes.

x

Ao meu lado, já afônico, o velho amigo Heusl,
tentava berrar uns conceitos ecléticos, de politica e
futebol:

- Em Itajai, para vencer, ontem o Nerêu, hoje
o Marcilio!!!

x

Resumo: Florianôpolis deve agradecer a ltaJaf
e a Crlcluma o espetáculo de anteontem.

E lamentar que o esporte, por aqui, ande
inasststivel, como diria o sr. Jânlo Qua�.

"

NA RESERvA - como jus
to prêmio: Coronel Orla"l
dino Mattos. que já serviu

na 16.a Circunscrição dp.

Recrutamento; G e n e ral

Moziul Moreira Lima, ex

Comandante do 23.° Regi-
Eis que, no dia de hoje, menta de Infantaria, de

rememorando trinta anos Blumenau; General Alváro
passados, quando foram de Veiga Lima, que serviu no

cJarados e m solenidade 14° Batalhão de Caçadores
magnifica Aspirantes a 0- e ultimamente Comandava

ficial pela antiga Escola a Guarnição Militar de
Militar do Realengo, O�- Florianôpolis e Chefiava a

cials de nossos Fôrças Ar� 16.R Circunscrição de Re

madas Se reunirão
-

para a crutamento.
devida comemoração e con

Na opor�unidade um pro
sequente confratern�zaçao. grama comemorativo. está

t Tr1n�i anos de �flcl�la- sendo executado e l'1este
o. ,. : nta anos e 30:-, ensejo, prazerosamente, a
nadas mesqueclvels .. , trm

qui deste cantinho, endere
ta anos d.e lutas Ingentes

çamos.o nosso amplexo de
no cumpnmento do sagra- felicitações aos integrantes
do dever clvlco-mllitar!

da Turma de Aspirantes a.

Trtnta anos sedlmentan- Oficial pela antiga Escola
do os laços de camarada'- Militar do Realengo, i!é
gero que ligam os compo- tão ricas tradições, e exul
nentes da Turma de Aspi- tamos seu s deveres para
rantes a Oficial .de 1932, com os Chefes Militares
auma fraternal camarada

lem, objetivadas no Ideal

comum de be mestarrsh

comum de bem servir ao

Exército para malar gran

deza da Pâtrla Brasileira!
Os estreitos limites desta

homenagem não nos per�
mite historiar nomlnalmen
te cada integraute da Tur

ma que tão bem soube se

conduzir. Llmltar-nos-emas
tão somente nos referindo
aos que, servindo no ter
rltôrio do IlI.O Exercito
(Paranâ-Santa CattWina
Rio Grande Sul), já servl-

GOVERNO ,CELSO
RAMOS ..

(Cont. da 1." pag.)
Normal Regional, depen
dendo da e�tência de
professores No r.m alistas
Transferencla de duas es
colas municipais para o

estado. Construção de uma

Escola Pública. em Santa
Cruz. Construção da estra
da municipal entre Guar
da e Urussanga. Ponte so
bre o. rio Tubarão, na sede
Secretaria de Viação tará
o levantamenw do cur1io
de tal emprendimento As
sistência Médica V.olante.
8 - Pa.ra Treze de Mala

Construção de uma escola
Estadual em Cubículo. Cri
ação de um Curso Norma,l
Regional, na sede Passa
gem de uma escola mu.te1
paI para o Estado· Auxilfo
através da SVOP, para me

lhoramentos nas estradas
municipais Rêde d
gill Elétrica atl'avcs da
CER,

ria

Ilmo. Sr. Luiz Adão Bot

tini, DD. Prefeito Municipal
Ilmo. Sr. Orestes oBna

to, DD. Correspondente do

Consulado Geral da Itália.

Revmo. Padre Qulntillo
Costini, DD. Vigário desta.

Paroquia.
Dlgnissimas

' autoridades

presentes.
Minhas Senhoras e Meus

Senhores.
Sinto-me profundp,mente

comovido diante das ma

nifestações recebidas nêste

momento, no qual, o Exmo.
Consul Geral da Itália,
Conde San Marzano, junto
a sua Exma. esposa Con

dessa Maria me confere o

ttiulo de "Stela della So

lidarietá Italiana", por
ato do Exmo. Sr. Preslden-

te da RepÚblica UaHar,lif.
Confundo-me êste ato

não

mergulhado no pensamento
de não ter :eito tanto para
fazer jus a ess�e mereci

mento, a não ,ser o cumpri
mento de meus deveres,
como chefe de familia e

como cidadão brasileiro, e

como componente não en�

contra expreSllões adequa
das que possam traduzir
com toda a realidade o meu

desvaneciP.1ento pela honra

que me confere o insigne
Presidente da Republica
Italiana, pelo seu DD. Con

sul Geral. Conde San Mar

zano e com a presenÇa de
sua digna esposa Condessa

Maria, me agraciando com

tal titulo pelo qual procu
ra premiar meus serviços,
embora esses não tenham

correspondido tanto a essa

generosidade. A g r a deço
com toda a expressão de
minha alma, Conde San
Marzano e Condessa Maria

pelas demonstrações de

simpatia e estIma de que
me acumulam; elas desper
tarão em mim, novos esti
mulas e novas energias pa
ta levar por d).ante essa

tarefa. Este lto em dls_tln

g:lir-me com esta insig-nia,
dCspCl·ta cm mim, ii. minhu.

�
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FILHOS E NETOS DO CASAL
Paulo de Tarso da Luz Fontes, medico, casado com

I)R Ada Filomeno Fontes, pais de Paulo de Tarso, Hen
rique Jose, Elisabete, Cesar e Alexandre.

.

Manuel Antônio da Luz Fontes, bacharel em direito,
casado com [)Ir Laudelina Oliveira �a Luz Fontes, pais
de Lupe Maria e Leda Maria.

José da Luz Fontes, bacharel em direiw, casado com

Da Conceiçãd Oronno da Luz Fontes, pais de Luiz, José
Henrique e Jose Eduardo (gêmeos), Ricardo, Clotilde,
Maria Júlia e Fernando.

Vlcwr da Luz Fontes, engenheiro civil.
Davk:l da Luz Fontes, engenheiro clvll, casado com

oa Neusa da Silva Fontes, pais de Henrique,
Bernardette Maria da Luz Fontes, assistente social.
Jorge da Luz Fontes, bacharel em direito.
Alba Maria da Luz Fontes Plazza, já falecida, ca

sada com Walter Fernando Plazza, professor, paiS de
Maria de Fátima, Alba Lúcia, Walter Fernando e Ro
xane Maria.

Theresinha de Jesus da Luz Fontes, licenciada em
letras.

Ao venerando e estimado casal e a todos Os mem
bros da trad!clonal falOllIa, apresentamos nossas res

iJ,,; ..o,<,as congraLulações pela auspiciosa e festiva data.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


