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TEM � O (Meteorológico)
(Smtese -do Bolettm_ Geometeorológico, de
A. SE1XA�i�El�T�� �����oa� ci]9::,18 tu. do

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFE
RICA MtDlA: 1019.2 mb; TEMPERATURA Mt
DIA: 29.10 C; UMIDADE RELATIVA MtDIA:
94%; PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5
mme: Negativo I Nevoeiro Cumular com rápidas
precipitações. Bom Tempo.
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Ir�,�iJ,Jr����tla" [fiat�� �H uma [�mi��ão �H Me�iit�o: [i�O �H [u�a
tos, de.finindo posição que ° Brasil defende;�g�a ���

.

M
..

'�oI__
•

�:r�:����: ����t�:�t!S�:.�:;����� ;�t�'������ assas de gelo ameaçam'no de �ovano � os demais penses do hemisferio e
.

Que dora ao regime de Fide! Castro o It -Ih d"d
.

escoolher entr.e dois car\-,inhos:
o ernotiva de mi ares e VI as1.) vo�tar. a pratica da mas, embaixador de Cuba

_

��:���a�: ���e::Q��:��tl� ��mpri:�:ta,:" com euro- LIMA, 13 (AFP) - Enor-

partilhar do direito de par dir-s�.· c� er ao despe- :;�:::a�es�:r g�:la:i���
ticípar do sistema lntera_ Afora a defesa t deiras do monte Huasca-
mertcano. .ou 2) permana, a linha dõs princt�s o�a ran, em uma repetição do
cer n� trilha comunista autodeterminação

p �
tragico alude Que Quarta-

I�atacavel na sua condí. nãO-intervenção n� s: feira descarregou seis ml-

çao soberana, mas compro CUSsões do problema cuba- uiões de toneladas sobre

metend�-�e a assumir u- no, o Brasil lançou a id.-a, nove pequenas cidades Que

:a d���::odOdeco:et��:�!:a� :�e�7a�Ç�ur:e t u� orgão ficaram sepultadas.

clrc�s:revendo apenas ao ma co�terenc�a e

d: ����= jáT;!���e�:��:,er;;re�Oi::
terntorio cubano a fdeoío- celeres, Que teria inclusive há ainda forma alguma de
gla Que desejar profes.aI a participação de Cuba

I
se determinar o total exa-

e � forma de govêrno q'lle .para discutir com esse país to das vítimas, que, de to-

Qu;e�l�I��::r'das Relações �::l::::n� c�paz de es- das as- formas, é de varlos

'��ter.iores falou perante vendls", �ntre el��d: ;:= Flagrante de uma das reuniões plenárias dos inspetores de arrecadação de Rendas

.

m��:�te 50 dos 2 mil ha-
o

.

os os embaixadores dos mais nações do

Continente/
. (LEIA NA 8.a PAGJNA) ottantes da localidade de

países americanos Que com Seria uma especta de Co- �araMirca _ ao que pare-

��;�::?'�·�:��E�::,�; �::��;��::::io��:a�� Sexta Confere"ncl"a Rural Reunt"ra' 8 ��I�:S�:�i�:�:I:;:io 0.;:=
mente prometido ha uma o Qual, mdicou ser essa

;;:iª�;!��:g:O�'i� ����::.':�i�t:�;��:�: mil Agricultores na Guanabara o Atentado a -U-,-H-,:-I-d-e-n-t-jf-ic-a-dcs
A VI conrerêncía Rural MeInberg, não só de ele- comparecerá com a maior AI d A tBrasileira, que se realizará mentos ligados ã. classe ru- delegação do Brasil, desen- guns OS u ores

nos dias 24 e 25 do corrente ral, como também de fI- yolve uma ampla campa
no Rio, contará com a guras de expressão dos nha de divulgação do en

presença de cêrca de oito melas potítícce e soelais. contra, tendo o presidente
mil l!il��itlmos agttcuttores.

Entre as inúmeras delega- da FARERJ, sr. Prnncelí

Sob a orientação da Con- ções que já confirmaram no França, determinado a

federação Rural Brasileira. sua participação à VI eco- ida de elementos da agre

estes homens do campo rerêncía, encontra-se uma mtacãc a tôdas as fazendas

discutirão problemas de numerosa do Pará, Que se- do Interior, mesmo as dos

Importância para os des- rá chefiada, pelo governa- locais mais distantes, a

tinos do ruransrnc brasi- dor daquele Estado, SI. ,Au- fim de convidar Os agrí
ltet"". O eene..... ..&ij:lo..reJ.... rélio F Carmo. p (-Eatl\ÀQ .Qul� PíU"1 o importan�
rêncta vem despertando do:RIo de ,(aae.Ú'o, Que te ccecteve.

�;:n::al���:ê:��� qu:ú=�� À propósito. recebemos:

de manifestações de' apolo
E p�;� ESTADO" Florlanó-

�:ce��dn��de:ae��o,p:�ide;r�: gressos: auxílios "Confederação Rural Bra
Em atos baixados pelo süeira convida prestigioso

Governador Celso Ramos e orgão comparecer Sexta

pelo Secretário de Interior Conferencia Rio 24 et 25

e Justiça Dr. Paulo Maca- janeiro solicitando sua va

rini, em cumprimento a líosa ajuda sentido compa

recente Lei, foram conce- reclmento maior numero

dídas mais de 100 pensões- agricultores saudações -

auxilio aos egressos da Co- rns Melnberg Presidente".

lonia Santa .treresa.
A

.

medida _ determinada
pelo Poder, Executlva veio,
assim, ajudar a resolver a

situação de' numerosas ts
milias, que passaram a

contar com substanciosa

ajuda mercê da compreen
são demonstrada pelo go
vernante catarlnense para
com os problemas assIsten
ciais.

que há, entretanto, outras
massas de gelo em pcsrcâc
de perigo nas ladeiras da

partamento de Ancash. Um
dos sobreviventes é o chefe
da usina eietrica do povoa
do, situada a pouca dis
tancia deste.

montanha, e Que elas po
deriam desprender-se a

qualquer momento.O ministro da Saude Pu

blica. Eduardo Watson,
calcula que três ou quatro
mil pessoas pereceram
quando a avalancha, for
mada pelo gelo, rochas, lo
do c neve caiu pelas ladeí ,

rua do pica mais alto do
Peru, Inesperadamente, há
duas noites.
As autoridades disseram

NO lugar do acidente
trabalha-se Intensamente

par.a. tomar medidas pre-

ventivas, porem não se sa

be se produzirão resultado.
O governo Iniciou hoje

uma intensa campanha pa
ra dar alojamento aos so

breviventes da tragedla.

Atentado a UNE Praticado por Ele
mentos a ela Ligados

o sr. Segadas Viana che bara. diSSe Que o atentado
fe de policia da Guanu- contra a UNE, "segundo

tudo Indica". 'foi praticado
pelos proprtos elementos
a ela ligados, visando "tl-
rar a entidade do ostracls-

mo em que se encontrava"

E rebateu as acusações de

Que a policia estaria de

Distribuição de Sementes no Planalto
Catarinense

prevenção contra a cresse

estudantil: - "Isto nao

passa de simples -ãescut

pas", afirmou.

Ontem, a pOll_S!a Já ha

via identificado alguns dos

autores d o atentado à

"U'ltin{a Hora", mas ainda

não os localizara. O jipe
que participou dos fatos,
e cujo número rora anota

do ,serviu c o m o ponto
de partida' das investiga
ções. Ficou escla�ecjdo Que
o veículo pertence a uma

firma comerctâ't e "estava
em poder do seu motorista

QUe não é empregado da
casa. A residência desse e

lemento, bem como a de
sua noiva, está sob severa

vlgilancia.

tipo aseírc da bomba em

pregada. A direção daque
le jornal, no entanto a

firma qUe recebeu - de
pois da explosão - novas

ameaças telefônicas, ratan
do em novo atentado.

Aos asrtcuucres
dos pelas últimas
está a' prereuura
pai de Canolnhas

atingI_
cheias,
Municl
fazendo

distribuição das sementes
enviadas, pela Secretaria
da Agricultura.

Enquanto Isso, a sede da
Uniào Fluminense dos Es
tudantes vem .sendo ame

açada de "voar pelos ares"
através de- telefonemas a

dlretorla da entidade.Hospital Inaugura Mo,.�
Nova Ala do Hospital

São Francisco de Assis, no

munJcipio de Santo Ama
ro da Imperatriz, será
inaugurada hoje, dia 14.
Ao ato, Que se reveste de

Regfes500 O Se-;
crelário

-,_.>-----�,-,-grande significado, pelo
melhor atendimento as po
pulações da região, eum
parecerão altas autoridades
estaduais ·e municipais.

Crédito Especial para
Instalação do IRASC
Em ato assinado na Pas

ta da Fazenda o governa
dor Celso Ramos abriu cré

dito especial de 2 milhões
para fazer frente às des

pesas decorrentes com a

criação do Instituto de Re
forma AgrarIa de Santa
Catarina _ IRASC.

O Deputado osnt de Me

deiros Régts, Secretario de

Educação e Cultura, re

tornou na tarde de sexta

feira última do Rio de Ja

neiro, onde fôra tratar,
junto ao Ministério de Edu;

cação, de assuhtos de in

terêsse da Pasta.

A par com a hlpotese de

que se trata de um aten

tado politico, a policia não

exctuta de que tudo seja
produto de uma brincadei
ra de mau gosto, dado o

o <iovernador Celso Ramos e
. os problemas �urais- de S. c.

Clima: de agitação esta
implantado no Brasil

RIO, 13 (VA) _ O Che- de Policia Politica os de- O sr· Segadas Viana a- tro é desfavorável, sob o

fe de Policia dêste Estado, poimentos dos presidentes firmou que os comunistas ponto-de-vlsta d e abasteci
sr. Segadas Viana duran- das entidades estudantis, estão agindo no Rio e em mento de armas e munl
te um almoço QU� lh'e' foi cuja sede' foi metralhada São Paulo, tal como agi- ção".
oferecido no Rotary Çlub recentemente p o r elemen- ram os comunistas russos Disse mais, que os co
de Sã.o Cristóvão, bairro tos da chamada "Milicla durante a revolução de munistas procuram fazer
desta cidade, lêz um dis- Anti-Comunista". 1917, na cldB<l.e de Petro- a revolução no Rio, sabo-
curso em que apelou às grado. Afirmou o Chefe de tando o envio d'água para
forças democráticas p a r a Policia que "no Nordeste esta cidade, cujos manan-

�u�r::e��:�oe raaj��i!:r: ACUSHç-aO
�e��v::��ã�);�qUCai���e��� ��;� ficam no Estado do

da liberdade, pois o clima
de agitação está implan-

��t��n: �o��i�efl��s, ���:� ri'dl'CUI"�para a convulsão do Rio e U U
São Paulo, para o que é
necessária, segundo disse Uma das aben-ações qpo

a tomada do Estado d� sicionistas é insistit na.

Rlb, já Iniciada com o mo-
tecla de que o Govemo

Celso Ramos está perse-

A política de asetstêncta dente íntencêo de 'Conciliar grantés, em cctacorecêc
às atividades rurais, QUe' o princípio da, solidar�eda- com .0 In�tltuto NaOl�nal
���:adO e��:e:;a���o��:� ::ss�:��n:co::��o�om�: ::o�m�g��i��o, : C�ll����:: I
Ramos, lugar de relevo, fô- tado _ e respeitando sem- menta e a execução de pro

ra enunciada, em têrmos pre e fundamentalmente vidências ligadas à redls

objetivos, na primeira Men� .tos sentImentos cristãos Que trlbuição das terras e a

sagem, apre�entada à As- presidiam, na formação fixação do homem rural,
sembléla Legislativa em política do Brasil\ a eva- bem como ao problema
abril do ano passaria, Isto lução da sociedade rural agrário em geral e outros

é, dois mêses apôs o Ini- brasileira - o Governa- objetivos Que colimam o

cio da gestão governamen- dor que ora condtlz San- desenvolvimento da produ

taL. Desde então, e consl- ta Catarina a tão seguros Çã.O e a expans�� da

econO-1deravel o que vem sendo destinos traçou normas mIa agro-pecuana de San

realizado, no rumo da saiu- legais para melhor produ- ta Catarina.

ção dos problemas dos tividade das seáras e dos Há em tudo isso, um as

campos em Santa Catarl- campos. Consequentemen- pecto Que não se deve dei

na. Neste primeiro ano de te, delineou, por uma le- xar deixar passar em jul
seu Govêrno, o sr. Celso gislaçâo que vem mere- gado: é a maneira realis

Ramos tem Pôsto em prá- cendo a receptividade mais ·tica de o Governador Cel

tica medidas de. alto al- espontânea, os rumos de so Ramos enfrentar o pro

cance para extinguir cer- sua política rural, ao en- blema, de Que conhece as

tas causas da estagnação contro das melhores ex- mínimas particularidades e

da lavoura catarlnense, pectatlvas do homem da os efeitos nocivos Que vl- ,

fomentando a produção lavoura. nham produzindo na so�

agro-pecuária e dando aos ciedade rural e nos centros

que vivem da exploração A criação do Instituto de de trabalho lavourelros e

das terras perspectivas Reforma .Agtária de Santa pastoris do Estado. A sua

auspiciosas para o tutu- Catarina (lRASC) veio primeira Mensagem apre

roo completar aquela legisla- sentada .ao Legislativo em

ção. Extinguindo a antiga agril do ano passado ape-

Ja tivemos ocasião de DiretorIa de Terras e Co- nas dois meses após ha

aludir ao sentido humano Ionização, que não consul- ver alsumido o exerciclo

e econômico da Lei do Uso tava já as necessidades do do cargo - ê um documen

da Terra, em cujos termos desenvolvImento do Estado to vIvo 'cio Que afirmamos.

se vIsa ao conveniente e a Que faitava maior E impressionante se torna,
aproveitamento das áreas atuação técnica sem exces- portanto, a verltlcação
inexploradas e à extinção sos de burocracia, o nõvo grata de que os atas do

dos latifúndios Improdutl_ Instituto inclui nas suas Governador nunca destoam

vos. Por mais Que êsse pro- finalidades a colonização do timbre honesto do can

blema' ,além da gravidade das terras devolutas e dos didato, Que, vitorioso, se

que apresentava ao govêr- latifr.indios improdutivos pôs logo a realizar, Item

no como tradicional tabú adquiridos pelo Estado; a apôs ítem, a sua pregação.
em que seria temerário to- assIstência técnica as em- Isso Significa Que o sr. Cel

car, e por ma.ls Que tenha prêsas particulares de co- so Ramos,
.

quandO preco

êle servido de pasto às ex- Ionização, cujos métodos nlzava soluções novas para

plorações de determinadas disciplinará; a correção de os velhos problemas cata

corre�tes p';1íttcas ou Ideo- minifúndios antieconôml- rlnenses, não fazia simples
;lógicas extremadas. teve do cos: a criação, localização promessas, mas traçava

f'G�ve�9adOl" Celso Ramos a e administ.ração. de núc.le�s um
.

progrnmfl.. E cumpre

SOluça0 precIsa. Numa pru- colomals, mclus1ve de 1ml- agora o seu prO{;rama.

POllll�A
Modificações 110 progra�

7IIa politico da emissora

oposicionista. O "premier"
rZagalinho) caiu.

xxx

Comentârio circulante I
sõbre Os võos políticos do
sr. Aroldo Carvalho, em

alguns circulas da UDN: é
um tucano muito novo. pa
ra um bico tJão grande.

Agustin Anievas Obtem o 1,° Lugar
Em (oncurso Internacioal

tri Mitropoulos, realizado
recentemente no Metropoll
tan Opera House de Nova

vimento dos lavradores.
Enquanto o sr. Segadas

Viana fazla� o seu discurso
eram tomados ,na Divisa�

guindo a classe dos fun

cionários públicos. Poucos

Govêrnos, em tão pouco

tempo, se interessaram

tanto em resol ver os pro

blemas e conceder benefí

cios aos "barnabés" cata

rinenses. Os fatos são do

conhecimento de todos. Já

os arrolamos inúmeras ve-

Noticias de Joaçaba in

formam que as coisas esti
veram quentes na Conven

ção Municipal da UDN. A

turma do deixa-disso este
ve em grandes atividades
para evitar desfõrços físi
cos.

x x x

Ainda sõbre a Convenção
de Joaçaba: os STS. Laerte
Vieira e Paulo Bornhausen
estiveram já fazendo uma

cavaçã02inha. para as suas

candidaturas.
x x x

O Prefeito de Joaçaba
foi denunciado por verea

dores pessl1distàS. O Chefe
da edilidade' da 'Capital do
f)estf1. Catarinense não está,...!

l)agando aos seus operárioS
o salário-minimo da· re

�ido, que e de C$ 9.4.08,QU,

York. O vencedor do cer

tame executou, na ocasiáo
a "Rápsodia Sõbre Um Te
ma de Paganini" de Ser
gei Rachmaninoff acom

panhado pela ÓrQuestra
Filarmônica de- Rochester.

Concurso de Ins
petor
A Secretaria de Educa

ção e Cultura, fará realI
zar, no próximo dia 15, os

Concursos de Inspetor Es
colar e Diretor de Grupo
Escolar. Os citados concur

sos, constarão de provas
escritas sôbre teses· de' Pe�
dagogla, Metodologia e Ad._

ministração Escolar. A es

colha de vagas será feita
no próximo dia ·26 de COt·_,
rente, _<de acôrdo com ':I.

cilassi�icnção dos cnndida
I.os AprOVlHltl� no con'ctu:
.so,

Os concorrentes nort�.me
ricanos brilharam na com

petição, levantando ainda
as terceiras e Quarta co

locações. A pianista argcn
tina Marta Pariente obte
ve o segundo lugar. Agu.<;
tin Anlevas é bastante
çonhecido no Brasil onde

Como dizer de um Go

vernador Que esta perse

guindo, Quando êste Gover

nador aumenta os venci

mentos dos servidores pú
blicos, paga aos professores
os avanços trienais em

atraso, 'simplifica o pro
cesso de. concessão do salá

I"io�famílla, etc.?
É n�uil._a ingenuidad,e dos

Úpo�IclOmsta;; suporenl qUI�
o puvo vá cngolÜ" pill.lla tAu

O pianista Iltorte-ameri_
cano. Agu�tln Amevasr
classificou-se em primeiro
lur-ral" no Concurso {nter
llaciunal ue Músiu.a Ohui-

cedi(la il. im)Jt"c'llsa
b<\ixada AÍneriC�lla.

-- __ ... .;"._;._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;.��e:�� ��gl':íi{'�!1j�'t{��al lõ9 •

llh:.klr •
R(lbe�:.!.:rUda· Il;,wno. ,
Domin�o$ Fernandes ctt' Aljllirw II

F1"-'" •
a'l";::.I'::80 !�I��'l0rr:;1 E' c·s>:!!�(} Melo.

-

•
Antonto Fernando Ilu Amura l e Siha _ �Sif"���I:z���!�I)C" ,

Prot. B:\tTei rns Fi"ho - Dr Osvaldo Rodrt- •
SJIlP$ Cal.lrl.! - "Cid GOIl1,;t!!::J - Dr. Alride!l • Ruth a ex-Debutante, uma das mais elegantes senhoritas de:()�II.��U "�\,,,�I;:'lf.� l/;;.l_tl ��\:;::,:� �>i��il�I(:IJ' Z�.��� •

,H1':iSO Estado. estrea aliança - A cidaDe�!anhou
Ma�:;:l�;:�nj�;��:.::\u:t"�;�\��;ul:�';[�n�'���:;:� " --O: um novo Banco :0--

• valho - PI'''I'. PllU:O ,"'el'll'.1"\O :h! A",wio I Com movtmentado cccuíte'. foi. tncu- O Clube Doze de Aeôsto C' seus associados.

• nu-l+. - A. �f'i;;;l>l XE'llu • guratto na manhã de qulnta-Ielra. c Ban- com esta noitada vão reviver os dias de

• Redator���'!:��: f;'a�;:;:R f í \ 0
• ��I"i�:.rr���:�: ���U:h���s:�ç�a�;['�e�:� ���:o�ã�a:::��:;�I:�::ode��:t�:a�l:OC��

• Redatores auxi!;"!T": l\bHI"V B;,rí'('�. R'iI T Lo-o f' cnn-is fl::_!uras do nosso mundo PoHtie" e ra r . vr.atr uma caml.sa listrada ... Um

, ��\�:�a:�:'�' rnvcrsos • ���il��',�:f'7'=�\"e�!�e':nt::C��c:��:��� :l:� �i�:�,�:, �r:�i::��:��m �s :���sjjnd�:: 1

li R('prf""Cnl:tnl,,:o • co. Deputado Pedernl ouion M:ldEL Se- de "Momo". I• Rio ���I;('��:;lt:;;;':��d,�: !;�;II��'"I'JI{I�r�,� -indn r
• ����. Avelino A. Vieira e Dr. Jorge êcn-

12 _ O dr. Maurici':'�S Rei ... acompanha-
•• 1'e1.: Z2-;i!)-24 • .1./. .10 da eecnoruc acuo scbwctesoe janta- �
•

-

São P,.t1I� - nua Yit óviu [,57 - -oní. ::'2 • Com a elegante SenhorIta Ruth M:._- vnm no re ..tauran-c do Querên('h Puta- i

• �)�:�'I�� :�f"�·:t��j.[':��·_�!;!� 7��:c,'1j. P. Fel;· j riu Carnetro, marcou casamento o dis-· Cf' Edlin. estreava um bonito conjunto de Icu-roo advogado Rudi Afonso Bauer. Os verão. na cor ro ....a.
I• .';',!!ent�'" (' ('(ll'l't\_�iH'n''''l1�e'' um -(loio� ,\� MU- • II�::'()-� sinceros cumprimentos a05 noivos ././.

I, ����li��n_�d�l1:;'i;:::�e('��r�,,;�;r::\ de <I("(1"d" tom:l' • e dignaa romnice .

././. !�n�(':��jec�n�at:I������d: �l:����I;��Sa�;
• 1$1.1,)01[1 em \·hr{ir. ., 3 - ue volta de ,�lIU temporada de ferias reste. 1�

,\ ('���:���\"T,�Y?:�,�'\,'".(,',','.'"I_,�"_,(",,lr,�,·.'"',1_,�",(,••'�.. �(,:�,,nn. �
I ,0

�('nhOi' IJ�'. J·)�e .;�·;Q{'Y de Souza

14 _ Dàndo "ShOW'(':� elegânCia em nos�
III ..." " _ , '·Bod:l.� de 011',"0" - Comemora Bo- �'" r:'!"'�e fi _�enhorA dr. Om�U" Fcntani

�.. _ ;'1:�:I�I:.. '!; ;_1;�';:'11;.� � j�I.� de 0\.11'0 no p:'óximo dia J7., o ilustre (Demilda. Nos jnnta.res do Querênria Pa.
- C'n"nl sr. c snt, Desen�lJ'trg-ador Henrique lio..--" 'ln0t> a raoal cm olle�tiiQ f:i� pa"rte

d" Sltva Fontes IClo1ilc!c.1 da lista de hospede. Dona. Demlld'l acon�

././, tp"c �r"1�"� Cl)\)) I�(lva ... tol11etes e ade-
.". :'foto!ancl'a wll1lYlrcreU em traie n:ços de fino gosto. Dentro de S\1a �impli

r.�po!"'( na noite de quinta-felm. para cidade sabe ela ser discreta e eleg-unte.
m�is \m�n lllo\'lmenlnda fesl.a "Encon;;!o .1, /.
etc Brotinhos", nos Sa!ôes do Clube Do· 15 _ Circulando em nOA"n cidade'a slm-
1(' de A,!o.;to • pátira c honita Svl\'ia FOllgatter da

SO-I
- ---�-

, eiedade de Joinville.
6.- Os' C''1�ais: Alvaro Catão e Luiz J'er- T .1./,

�;n:I�I�e�:o'n�;l'�:���os::1 I:l�r:it�e��:ra�a ��I; aR�:I���I���U:ll:lmd;\/t:�e.i�EII:�:
A :;cnhora Catâ0 Lourdes-. e a senhoL'a Marli P"reir� 01l1'el:a com o 1)1". Ru
Sf'CCO Sônia, fazem f!';t.l'e.ia de maravilho- bens Dnmlnnl Cll.rTl'irn.o. I
S:) 1:I\1:1I"d:1-1"0Ilpa de 1'�ala adquil'ido n3.S ././.
mais ciltcl-\orizada:-! "boutiqucs" do Rio. 1'7 _ A moreninha Suely Nunes ft>stejou

. /. /. idade nova.

7 _ Mal'la A;::ueclda Sim:tO. agon: fiz
parte (lo jovcm ":;ol"ic!y' de nossa ddnde. 1." - Festejou ontem Bodas de Ouro. o

Mal'la Apareelda também será uma das oasal Sennor e senhora Jose Bf,l'bato
Deuutantc;,; no ball(' de agôsto pró;ilmíJ IPaula. Na Catedral Metrorrolitana foi
"Indamo celebrada umn missa, em ação de graça.

,;,/. e logoo �!lós, o ca.ml bllrbato recepclonou

�ll�,,;��)lil;:I��Sp�Cl����;':��;� ::�����e�:� ��;.l�{:��St::ll�oe���a:Sr�: �:l�ci�?irn;)��
rã,cm "1)lnl'-tic" nos salões do b;uerên- lo ao.:ontecimento .

cla Palare no próxillio dia 10. ././..
Um be!issimo prémiO a mais bonitr., fan- 19 - Estamos Informados de que será
tasla e ao malôr roHâo. inaugurada em breve dias a "boi te" do

'/'/' Roynl Hotel

9 - O �el,hor Almlro Caldei!'a de Andra- . / .1.
d:t, na illlima quarta· feira fe7, lançamen- 20 - l:onttnua o grupo do jovem "socie
to de seu primeiro livro. que é "Rocama� ty", a!fUardando a promctida rccepcão na

.
mnha" residcncia do jovem Marrilio Ml'delros

Filho.

ANIVERSÁRIOS
FIZERAM ANOS ONTEM:

sr'. José NapoIe;'io, genital' do nosso coleg'a_ dE' tra
balho, .lO\·Clll Antônio Ca.rtos Napoleão

- SI'. Evaldo Michel'
�

- sr, AmlOn Moreno Cardoso
..,.... di'. Angelo Fra'lcisco Fonseca
- sr. Jorge SO:1.I..,S MaC'uco
- s�. Hermann BC('k Jr.
- sr. Sadl Lima
- dr. M{l.rlo Wc-ndhausen
- sr. dr. Newton Cunha
- Sl"a. Marl!'!. do Cal'1no C. de Oliveira
- SI'. Naglb Nas ... l! Francisco
- sr. Frcdcl'lco B. SC'hmithausen
- sr, AMo Beck
- sr, Leó S, Caldas
- sra, Inocência I"CI:nandes Machado

sgto. Egmar Filho
- srta. Nair' Alice Brito
FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Pedro Paulo Vaz
- 51". Dlno Jl'ulviu Bortoluzzi
- sr. dr. Rlcloti Queluz
- srta. Mal'la Otitla Rosa
- sr. Paulo Ma)'r
- SI'. Vitntlno Macagnan
- sr. Augusto Parlzi
- srta, Tereza. CristIna Silwl,
- sr. Sílvio Antônio Salles

FARAQ ANOS AMANHA:
- sra. Maria Amêlln Rocha
- sr. J<I('1 BcrDar<!cs

BODAS DE OURO
A data de ontl'm :l..'<5lnalou O transcurso \ia 500 ani�

versârio de casamento do vcnerando cU3a). Jose Barba
to - d. Paula Santalla Bal'bato.

Natural de Veneza, Itália. o sr. Josi Barbat'J veio

para o Brasil cm 1891. ria companhia do� pais e irmãos.

.Em Florianópollll, no mesmo templo em que hoje se ce

lebrará a Missa c0"lr-'1noratlva das Bodas de Ouro, con�

traiu casamento, n 13 de janeiro de 1912, com dna. Pall

la Santana Bal'bato, de familia catannense.
Aqui viveram sempre, viram nascer os filhos e 'os

criaram, encontrando-se hOje eel"('ado.� dc numerosa

descendência,
'

São' fIl ....0S dn �a.�al (j sr. Alo('rto BarlK!.to, funcioná
rio da Sotelca, ('asado (�om d_ Elila Su'·bato. Haroldo
Barbato, funrion:'trio do Tesouro do E�tl1.do. Jonr,� Bar�

bnto, comel"('lnnte, casado com d, Benta Cherem &1.1'
bato, Luc)' Bnrbnt-o Wagner, casada com o .�I. Ladislau
Wagner, com(l"chwl.e, Osni Barbato. comerciante, casado
com d, Marilda Fcr'\1andes Barbnto e Jose Barbalo Fi

lho. cOlnerclárlo, todos' résldentes nesta Capital. Po�-'

Suem aInda 10 Detos e 2 bl"n('to.s, filhos da casal dr. Au

gusto Wolf!.

Em Ação de Graças pela au.�piciosa efemériC:e foi

celebrada MIs.<;a ontem, as 18 horas, na Catedral Metro
politana.

Dadas as muitas relações de amizade com que ('on

tam em nossa cldadc o re:speitável casal e seus filhos,
muitas foram as homenagens que se prestaram ao sr,

Jose BaL'bato e dna., Paula Santana Barbsto. à:i quais
nos associamos prazerosamcnte,. formulando os !I1Elho

).·es votos de feHc1dades.
NASClMENTO:'
Está em [ootns o lar do nosso estimado conterrâneo

sr. Sidney Prata e sua exma., espôSa, d. Ieda Motta
Frais· com O !tc1venfo de um robus o gat'olinho: o�'orridr'
dia, 10 último nu. Casn. de Saúde e Maternidade Suo Se·

•
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DIVERSIDADE DE PREÇOS Um dos mais intrincados.
porque llltlitO obscuro e custoso de percebEr é o quc se
rt'fére fi diversidade de preços em uso no nosso C'omél'.
cio, notadamente no de dt'Ogas e produtos farma(;cnti
cOs em pnuta,
Dai �elll (Iúvida a corrida dos fregltéses de uma ]1f11'a ou
tra Parlllácin, tOdas',as vezes que têm em mãos uma
receita aviada pelos n'ledicos, ri. procura de um clltalJele
eimellLo no genero que venda mais barato
Cada Farmácia. um preço diterente no m�smo artigo,
,�ej[J pura n,'kls ou seja para menos.
Nêste sentido. há. qUeixa·s, há mesmo (. ponto entre os
(rlle compram os remédios, diante da dl.<;pal"idad,� dos
ill"c�os de- Ullla casa para a outra.
,IS vezes, o fenômeno apresenta aspecto de alarlllar.
Pela manhã o preço e x., mas, á tarde, jâ slIhiu. 1l(II'(jue
sempre sobe. Então, em toutra Farmâcia, o lll'eço (o me

nor, bem lvenor!
f\S elg)licaçces vêm lógo, imediatamente, com todos os

"JlOrques", embora nad� expliquem e não apt'C ,"nl.!ndo
argumentos Que possam convencer mesmo os mais cré
dulos e cordatos,
O 1:1to continua sendo absurdo, incompreensivel, m!s
tCt'loso e obscuro.
P()Nltlf' não hã. lógica nenhuma nos faUlos a!':HJll1cnLos.
Contant_se a proposlto, fAtos mesmo Innercctit:'tv('is, (lUI'
(h'ixam u gente perplêxo,
Aliás, dIsa-se de passag�m, o fenômeno nii.o IiC d:\ so�

mente com os preços de remedias c prcpal":ldn.� f.'ll'ma�
cêutlcos.
APnl enttlm-lIe- em ontros artigO.'" mnl� vl'nchívf'.
quas! todo o comércio em ger·a!.
Porque- isso, minha �ente?
f)o)f)ro�n intrrl'Ogaçflo. l\�a3, que deve havf;'-r 'algo t'!Lle

;�, � tt..���irt,����11:11�·f��,:', -,,-,-,-'2-'''''-'':_.'J,-_ _.:._�__...;_.;;;.;.....__p;.o,_,._to..'_'_tn_,...;..ex;,;p.."c.:��;;Ç�..�,_d;;;,����.�;i;·';'-;';;;�ioi:VIií:�o�iii�"ôÍ'��==:';;;;;"..1
.

,1,,':(,,"jI

Nossos

política em
, ta�ela

v comecmeno: �SOClalS
.�, U{�� O��pJca��eot!!c�

dias, é aquela mesma. que
promove reviravoltas, ouc

fa." os seus militantes da�
rem cambalhotas. t aqnekt
que coloca o sujeito 11m dia

por cima, e 710 outro, 1)01"
baixo. É um j6go de "mal

me-quer" de "bf'm�me

quer=, Um desfolhar de

marqartdus, de rOS(IS 1H!r

fumadas. e também de coe.

tus espinhoso,
A politica, ê madrastfJ ti

miie, é sogra. é m:11110radfL

t uma c(lchaça. It1Il »ícto.
Um neeocrc na-« os ines

crupulosos, um baTciio; um

veiculo para o /(1(1/"&0.
A politica é ueraereren

ca. é aventura: 117>1 banco

escolar. lis Vê"!C9, onde l'C�

11/0S tantos. tantos íçno
rmites, 11UWS (/ltOl'M. ba·

gunceiros, badernei1"O,�. que
nüo conse(!uem e1tNtllqlw·
tal' o b-a-ba. É hO{i.J('Cm-8tn,
ollde olltrn.�, dei:U!1II 11111

maná gOi;do ou o ronfr'lrlQ
de piJ(lmas. prlra tentar la·
zer a.lguma cOisr( pai' ou·

trQs e (}i/iros.
A pnlítica, ê lilha.. da

traicâo: ê a1J(ítrirla, é ,'er�

dtLqo entre famílias, ê ódJa
incontillo e serenado; ê
adio .�m, muito mais ódio
do q-lIe amor.. pela pró.
pria política.
A prni�icft ê terror, tl SU

botapem, ê coisa de "m(ta.'�

lIWltS", de bugres civiliza.'
dos, de d()utnre,� salivosos,
de advogadOS cabulO,qos,
A política ê nuvem que

dissipa tempestade, é vento

que leva barco (10 seu eles·

tino, mas també7n é tuJito
que faz sossobmr. É mar

de rOllas; alaga e e?ljõa.
A politica .. a politica, é

o que estamos fazendo afIO
ra, Q qUt; faremos a1/lfUllJã,
é o que você eçtá fazendo
agora inc(m.�cielltemente, é
o que você pretende fazer
umm�h(L t mo."o·contillllO,
uma ('o,-renle (/ue Ii,;a dês�
de o .terra elétrico de sua

casa, atê riS tltrbin(l.� de
Ttmu usina. i: uma ehal'e
q:!e muita gente pl'etende
encontrar ,mas qne depoiS
qlle e'lIContra, tem vontade
de jogá.la fora.
A politica ê o simples

tato de existirmos: é O CII�

gellho ela criação, (fUe deli
lábia e pericia ao 1I0SSO,
A(Ido, pois foi (/ custo de

muita "polí.'ica" (/ue êlll

consevulu fazer (L s{bil/lIa
Eva cngolir (t famosa m(l�

"
E daí, nos nascemos

tambàn.. pura fazer po-

i<'1 ,.11-' Sonro Coecunc
•

--

10 -- Num almo('u no Lux Hotcl o co[unis-
ta anotou: Seerebrio (Ia Se!luraçJ. PÚ- 21 _ Realmente e o assunto na cidade.
blica dr. Jade Mag·alhães. D'�9utado Orlan_ Mlltinho o cantaI' de maior Suce�so, e

do BertoUi e O IXpHtado 'B!"e.�ola, sem dúvida o mais dl1icli, e o Irrequieto
,;.'. comieo de cinema nacional, Pltuca.

11 - Marcado para o dia vinte {' sete . /. /.
próximo, a 11l0vimentad,1 fe:,;t.l "SandQ.de

j Iludir a si mesmo.

Pensamento do dia: Iludi!: aos outros,
dt! Momo".

A CASA DO OPERA'RIO PANSEXOL "F"Ali pcrUnho do Largo
Fagundes, muita gente não
sab emas exl�te, uma casa

residencial que não e re·

sldência, e um lar operá
rio o - Centl'O Social do
SESI. - Sem alarde�, sem

letet'lros vLstosos. a Insti
tuição benemérita, dia a

dia, vai levand,o adi'antc
silenciam e obrelrn mis
sâo educativa e as....lsten
cial de grande significa
ção.

cursos ctiversos, g'rupos de

jo\'ens e infantes dI' am- FrIgidez. insufieiêllcia
C'Iariana, obesidade ou ma_

greza excessiva, pertul")'l
ções da Idade crítica, P. t0-
,:as deficiêncIas de 0l"'g:t'!11

r.tauduJar na mulher.

bos os sexos em ath'idades

diversas, tudo ali s� pro
cessa beneficando o ope

raria e a família do ope

rârio.
Purabens o SESI. A obra

ê boa, bons serão -os re

sultados. Nós que- Olhamos
e fomos tomado de shnpa
tia. ainda diremos com

maiores detalhes dos bene
ficios incontaveis que na

quela c�a se processa. em

lavor de família operária
de Fiorianópolis

PANSEXOL "M"
T ô n i c o nCUt"omuseu!nr

que l'cjuvenesC'c rtando Fôr
(li, Vitalidade, VI!'jlida.de e
ViflOt·

Farmacla, Gabinele me

d,lco, gabinete Dent:i.rio.

litica

SR. FERRARIOS N I

t paro nos motivo de grande satisfação noticiar

mos na efemeride de hoje o transcurso de mots um

notcuc!o do nosso prezado amigo e distinto con

terroneo sr. Osn! Ferrori, mui digno Presidente ia

Clube Recreativo 15 de Novembro.
Ao oníversortcnre que no dodto de hoje seró al

vo dos expressivas homenagens às quais nos de Q
ESTADO associemos-nos augurando-lhe votos de

perer-es felicidades extensivos ocs seus familiarc.,.....

JACY BERNARDES

Trcnscorre, amanhã, o aniversário notolk.io
do nosso ccnrerroneo, Sr, Jacy Bernardes, clto fun
ctcnórto da Secretario do Agricultura, onde oxe ç
ce as funções do cargo de Chefe do Serviço de I)i·

vvlçocõc e Associativismo juntamente com OCrE:'
tio de Expediente do mesmo Secretaria.

S. S. que é o produtor do programo rod'otóo
Co "Conversando com o Agricultor" o cerco de
quatro oncs, r sceberc., per certo, de seus orniqo� e

dos funcionérios. dcquelo Secretario de Estado, os

demo'_'str�çàes de amizad,e Que merece, pelos "e ...e

dotes moreis e de... seu corocõo sempre pronto') a

tender ocs q'lre se chegam à suo pessóo

PARTICIPAÇÃO
Ubcldo Sentas e d. Terezinho Ramos S'mtos. Portt
-ctoom o no<;cimento de seu filho MURILO Ocorrido
dio '1 J no Maternidade Dr. Carlos Correto

fI!ADE!REJHA DAL PAI S. A.

Assembleo"'a Ge,ol Ordinária

Ficam convidados os senhores oc\onistos do'

MADEREIRA DAL PAI SIA para se reunirem em

A�sembléio Geral Ordinário, a reolizar-se no dia 17

c:� fevereiro de 1962, os 9' (nove) heras, em �uo

sede social sito o ruo Irmôos Pico!li sln nesta cida

de, o tim de de'liberClrem sobre o ,seguinte
ORDEM DO DIA

ol - Discussão e oprovaçõo do Relatório drI

Diretório balançe geral, Conto de Lucros e Perdas,
Por :cer do Conselho Fiscal referenTe 00 exe�cícjo
social encerrado em 31 de Outubro de 1961

b) -- Eleição dos membros do Diretoria poro

o exercício de 1962 o 1964 (3 anos)
c) ......,... Fixaçõo dos honorários e remunero<;oo
d) - Outros assuntos de interesse do Socieda.:

de.
Informamos também, aos senhores ocioni,st ';,

que se acha a disposição os documentos de qUe \ro
to o artigo 99 do decreto-Lei 2627 de 26 de Set�m

bro de 1940.

Tangará, 3 de Janeiro 'de 1_962

A DIRETORIA

DIRETORIA DE VEICULOS E

TRANSITO PUBU(O
CARROS MULTADOS

��07�s� �;OOI-63'- 23 -0214 - 231011 ;23073
Os infratores, deverõo pagar suas rr'.Jltos no

Coletoria Estadual, no �razo de 3 dias, sob peno de
cossoção do carteiro de motorista

[L'IXIR DE NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTAl�ECi;

" v!'mla em todas as Farmácias e Dl'O!{ar1n.� ."lo BI':l.�lJ

ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173

Comunicado.---_...

....... II_ GRUIIZICID DI IM!RlCI 111111
II CHIIS Df 111& - !ti UlIIS � 14 flUlIS fII IIDG o PIIS

AOS PRESTAMISTAS COLUMBUS
De "c(mlo com o plano aprovado, o SUpel sorteio Mensal de ianeiro, da SUPERCES·
TA COLUMBUS, suia realizado pela Loteria Federal do dia 17 do corrente, pois esla·

va previsto o restabelecimento daquela Loteria.

Todavia como tal não acontecerá, o Super sorteio Mensal de ianeiro da SUPERCESTA
COLUMBUS será feilo com base na extraoão da Loteria do Estado de Minas Gerais,
do dia 25 do corrente, última sexla feira do mês,

Esta resollU'ão foi aprovada pela fiscalização Federal.
�"";'_�-

Vi,lo: .T. R, SA,L�ATORE - Fisqal Fe,rel'al.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



por Walter lange.
N° 233

O proprietário de um prédio de cportamento no

cidade de Koscbou. no Tschecaslovóquia, colocou nu

porôo do coso uma cargo de dinamite' e avisou ocs

seus inquilinos que faria explodir a cargo, se êles não

pagassem imediatamente os alugueis em otrczo. No

roesrno dia todos satisfizeram os seus compromissos
O homem 21'0 conhecido como "explosivo" C copnz

ele cumprir a pmmesso! Mos, o policia é que oõo con

cordou com isto e r-osso amigo vai ter que explic ar
00 Jui.z se semelhot'lte modo de t'cobror contas é per
mitido.

__x�_

Mary, uma cachorra de 4 anos, em São Francisco

do California, correu sózrnho quosi quatro Kílometros

paro o cOflsultório de um médico veterinário, que o J

havia trotado uma vez. Lá cheqcndo tonto arranhou
o r-orrc r-ue o méd'c(\ a cbr!n e deixau-a entrar. Deu

tro do consultório pulou em cimo da meso de exomes

e,.... deu a vida a ofcuns filhat'inhas' O veterincrio

declarou de-ois: "Não é o primeira vez que animoi'i

vern me procurar sóaínbos: mos, nunco ocre ês,c
fim!"

�

__ X__

Jcõcsinho- volto do escalo num estod-s lastimóv.Q\..
Camisa ro-chucodo. todo SI do e esfolado. Suo rnôe

põe 05 mõos na cobeco. "Jcôo. em oc e e-rodo VOCF
me aparece. Aposto �u(' estiveste brigando outro vez

com -o Carlos!" "Pois f('i 1'1€''1mo, n.crnôc." Elo: "t-:
. róupo está toda rosoodo. voo ter que comprar Uf""'!O

cor-uso nova." Êle: "MC'mã2, nõo qce!rc estar em lu

-q9r da rnõe do Cortes. Elo voi ter que compro- um

-Cortos novo"
c:--X--

Richard e Robert Struoe, do - Coralino do Norte,
E. U. A, são gêmeos totais; porecidiasimos fisicamen
te, também pensam igual e amam por igual! ;:nomo
roram-se de duas irmôs, casaram com elos 2 COO:J
ouo! teve UI""" filho. Agora cmbos requereram divor.
cio e o cusródlo dos meninos. O iutz ainda não rleci·
diu o questão

--x--
o gcvêrna Japonês fez dõstribuir a seg'..Iinte nOÍ'l1

sobre a Questão C2 Berlim "É mui,ta p.stronho que o

princípio de autodeterminac:ão, exigido nela RI'I�Sjll,
paro os povos do Ásia e da África, não posso ser es·

tendido 00 povo do Alemanha, Em nossa opinião,
semelhante situação colide frontolment2 com os prin
cípios do paz e liberdade. Em nqme do povo JODonês,
expressemos nosso profundo simpatia aos cidodõos,
livres de Berlim, �ue voltam a ser vítimas dé um')

cris'.? artifício!."
--.-X--

Ao comediógrafo francês C'oõsset, disse certo vez

uma Senhora, muita V-2rbOSfil: "O que' mn:s r"ezo ,�o

vida é a verdade semDre' "Cros<;ot re"pondeu com I'm

misto de bronçlurQ � il-ctlio: "Mil lho bnQ Ol1li�":, I�Õ,:)
se deve dizer tal coisa Dondo rUCJe sôbrc cs ta-
ces

.

--x--
Um (I·,otarista de taxi, em Cl'penhoguero, tem �lr'il

avi�o em .seu carro c('lm os seguint,es dizêres' MotiMr
viajar com o máximo de 40 e chegar aos 80, do que o

contrário

Um e;co pmpnetoe;o �;::;;;-c;dode feoocê;o no

pr.ovincio de Anj'ou, mór.reu sem deixar he�d�iros� I'b
�,zu leito dei)(ou dUf" , cortas. Uma devia ser ob,�rta
imediatamente, '; outro depois do seu ent0rro. NQ
primeiro fie marcou o seu enterro poro às 5 h,)ras da

mo�hõ do dia seguinte. Pouca gente o acOmp(!n�lOU,
c2v,lda o hora matutino. Poro qUe lá comaarece'om,
mais tarde foram chamados 00 cartório. É qlle a se

gundo corto mandava distribuir todo o fortuna do '0-
lecido aos que acompanharam o seu cadaver 00 ce.
mitério!

. --X-J'''�Ha �mo dcençu c.. .... ,.._ .. ,,_, r'ravocoda c210 ao 0-
renoso que se chamo: Pneumonoultramicrospi,:sili_
c.ovo�c�nokoniosis! - (Desó jó perdôo de orQçã') 00
fl�otlptsta se esta palavra não sair certo. Eu \'on�bém
nao sei se a copiei direito!}.

--X__

bi I �;e��::�o�\!���o:;"d��tt��o�:��ued���e;�;�a���
poro o apresent::..ção. O bilheteiro: "Quer dizer que a

Senhor quer dois lugares para Romeu e Julieta'-)." O

'caipira: "Não S2nhor: eu qu�ro cJ:::;is lugares paro mim

e minha mulher."
--X--

O grande filósofo italiano Benedetto Croce, ))OUC0

entes de suo morte, respondeu a um amig9 que lhe
""avia pergunloda S2 estava satisfeito com a vid'l que
levara; "Sim. Comparo o vida QLle eu levei COI'11'O que
eu poderia levar, e não com aquelo qUe gostnrio de
levar!"

VENDE-SE
CHiCARA - CASA GRANDE
Com mais de 2.143 m2

00 lodo do Palácio Presidencial do Agronômica.
Própria para residência de grande família
Repartição Público ou Coso de Soude

- Reconto tranr'luila �

trotar .....0 "A MODELAP"

PONTA LEAL
Esquina Tobias Barreto com Cos"'mir(' ri. A

breu uma frente permitindo ('r-n"truir 3 cosnc;

trotar no "A MODFI AP"

F N n'� !'{ � C n
Ao RATNHA nAS 8Tf!WJ,"ETAS. n,,:. na Rua:

Conl;elhe;ro '!\fafra "TI_o 1!';4-. ,1,. om ln_rln n �lT:t

�clião (lI:" PEÇAS F. 1\('I�S�Y'lRlOS ... '10 outro ti

'lPCçiio ,lc PTNTIlRl\S F. ('o�('f.,n1'OS -

""'f!fonf\t :11'1':.

Sorteio de um VOLKSWAGEN
Referente ao sorteio realizado 110 dia 2H

de dezembro último, pela Apolo ,Propaganda
de São Paulo, concessionária da Carta Pa

tente Federal n." 319, sorteio baseado na ex

tração ela Loteria cio Esta-do de Minas Ge
rais da mesma data, coube o automóvel ao

cupão número ;1�,770, número lormado, con
fOl"rllC conta cm cada cupão, pela centena cio
1.° prêmio, colocada à direita dn dezena cio

2.° p):êmio.
Os cupões, emitidos pela Apolo Propa

,!!flm1a e Publicidade. foram repartidos entre
rlivcrsos firmas, cabendo uma parte ele cupões
para a prr--a de' Florianópolis, por intermé

dio dos Estabekcimentos A Modelar e as de
mais a várias ou iras cidades, conforme ampla'
publicidade no jornal "O Estado" de 17, �O ('

22 de dezembro de 1961.
De ennlru-midarle com tclegrarua envia

do pela referida Apolo Proo-uranrla e-Pubb
... irJ:;l(le .. á pessoa "contemnlada cmn o cuoão
�Q 77" é " FV1nO. S.... DA. DTVA Il.. r.T1L

nOrrTT. 1·1'1;';,1". ....1·'" Pnl PirÇi('i<.. '\��. à rua Jo",é
Pinto rlp A'n1{'ir:l�� m'mlcro R?4.

Polici� Miilt�r em fóco
Curso �c Regentes �e [nllc3�ào física

•. Mili!ar d�e�:�aUd��'an�u1�al�0����C�Sd�U���,:oh�:a�e��n��d�r;r��u����t.iCiO
, Proie;'iu-a o Ten, CéL The::ou Domingos Muniz-, d:scorrendo sobre o

II ���� ��Ih�dnut����oc��iC;�:�� �:���t�n��0�:2 C���e����:�,"d�o�Jo���,e���i
II rore felicidade, a conc�pçõo integral de Educação no seu tríplice aspecto,
• onde �� situo o Educação Fisicc como pedro ãngulor. Diretor da Escoio

, �:t�:�����:��d� t:::r�f:;=�� �:I.H�S���;u��aE���fe;�� :��i��rI:� o��:t��-
II nidode de demonstràr o imenso cabedal de c.:nheCimentos, súb(e o matéri�

.. ce qL.� é 'pcssuidor "

• Pai icio ��rit�r� ;:;:��oo uC:r�;��s�:���iâo�ea����a���O;�p��t7���d��t�o��:
• cio Militar'através os anos� rel'2mbrando o fato de que suo Carporaçãc

• tem sido pioneira em nosso Estado, em tudo quanto se relaciono com o E-

lIIf duccçõa Física, disse das grandes bene,ficios que advirão com a creaçã·:),
IJ do Escela, de Educação Fisica, par ato do Excelentissimo S-enhor G_Jvernoj·

III dor Celso Ramos.

• proferin�;�i���� ����g��o),alavrQ o Ten_ CéL Thezeu Domingos Munis,

• Encerrando o solenidade, Sua Excia. o Senhor Secretório do Edu·

,. caçôo e Cultura, professar Osni c..:! Medeircs Régis,'em magistral e em-

II �f�����e p:ra���u:��o��sa�e��o��;���ln:��v���Ç��qdu:l;di������e ��i�i�'v��-
III (' seu curso, O meximo aproveitamento I')ossíve!.

•
Finda o discurso do Senhol' PrL-:.:ssor Osni de Medeiros Régis, to-

dos os presentes, numa elevado den'o.:'lnstração de civismo, cantaram em

, ,c.ôro, a Hino Nacional

,
,
-
•

,
,
,
,

Ê de se registrar a presença de altos autoridades civi� e militarzs, pres';·

('iondo o solenidade. Assim também, cumpre-nos conSIgnar a presença da

bmo, Sra. Professora Erica Sour, Cotedrótico da Escola Nacional de Edu·

cação Físico do Rio de Jan2iro, que, conjuntamente Com a protêssora M'J

rieto Kimmel, recém chegado de São Paulo, integr�rá o Corpo Docente d,)

Curso de Regêntes de Educoçõo Física

xx-x",
VIAGENS DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL

O Exma. Sr. Coronel Antônio de Laro Ribas, Comandante GElral ó
Policio Militar, �olizou, no mês de de:rembro próximo findo duas viagens
de inspeçõo às Unidades, Sub Unidades e Dest�camentos Políciois sedie,

dos 2m diversos Municípios do Estado, com o objetivo de verificar, in loco,
as condições morais e materiais do\tropa, e, bem assim seu armamento

fardamento, equipamento, e instalações
Cumprindo roteiros préviomente traçados, Sua Excio. visitou o

30B.p.M., e respectivos Companhias, sediado em Canoinhas, os la 2 2°

C.P.D., sediados, respectivamente em Herval d"Oeste e Curitibanos, a Es

loção de Bombeiros d2 BII,Jmenau, e os Destacamentos Políciais de Lajes,
Rio do Sul, Jooçaba, Porto União, l1lumenou, Camboriu e' Aroranguo '"

Municípios circunvizinhes.
.

Nas Cidades de Pôrto União, Ria do Sul e -Ararangua, Sua E)(cia.
E-xamin('!jJ. mi"uciewmimte, os locais em que serão construidos os quorteis

par.o os Cornpnhias� recentemente criodasj. nos referidos Munic_!pios
,·e Iro" lf1calizor,.e ck,terl""'inou vario:, or()v"'i"C'tencias e ordens que se faziam

• necessárias pera o solução de problemas pertinentes às r2feridos instol'.1·
�

.

-
.w . .,. &.'

,
,
,
• "8"( � UI.q P"'o:IO:-""T� I'\() I!IIIA$!>

•
•
-
,
,
,
,
,
-
,
,
,
C

,nouan'o nue o m,ia e-

• �:���: f�l:l��� c����,� Á���
, bos esti'la em condições fiz

II j:';�d: ::�:�� �/�:��� na

- .-JIIIII(I"'.'til'-

Zé (arros e Odilon
Rfll!ntl;<lrrm
Depo:" cle aJgllma ce!eu

m"!., a rlh'�('ão cio Marcilio
Dias conseguiu finalmente
rf''!avar os contrat.os cie
do_is d� �eu� destacados
jo��d')rell. podendo n,�Sim
hllv:�.-los no combate de
boje.
Falamos do arqueiro Zé
Carlos e do paJ"anaense 0-,
diJon, O a"queiro renovou

pt)r mais uma temporada.

lRu_a
Fernando Machado; S
TEL. 24.1] 1

..

Flotianópo�----_.

Conforme prometemos na edição cnterior, vamcs

rrcnsc.ever. hoje, poro conhecimento dos Interesse

dos o Art . 237, do Regulamento Gerol do Prevtoên

cio' Scc:ot, Decreto n. 48.959.'A, de '19-09 1960

que treta do "inscrição de tempo çle a arvico"
Art. 237.- A contribuição do segurado que inscrever

tempo de' serviço durante o quo! não bojo contriblli�h)

poro o previdência scciot (art 226, 'ítem IX) destine r

se-c à cobertura das cont-ibuiçô ss correspondentes
óouc!s tempo e ccnststiró no r ecolhfmçnto de LI' o

tcxo suplementar incidente sõbre o sólc-io de contr,

buição da segurcdo ativo, C..I sóbre a quctc mensal J.'

benefício, nos demots casos, no seg .linte
I - �p '1 slório de cc-ntribuir.ô-, ou cuotc

do beneficio fõl- de volôr até 3 (três) vezes o meus

levado sotór!o ro.rumó de odultó
. (/) poro o período até 10 (dez) anos - 1 % (un'\ por

cento);

b) paro reficdo de mais de 10 (dez) até 20 (vint,·l

onos _...:. 20ó (dois cor cento);
c) r-oro reri�do de mais de 20 (vinte) cnos - "3 t

(Ires por cento),
II � Se o scióno de contribuiçõ-: men<;-·j

do bcnctic:o L,( de vofx �ur: arior o

a mais .ctevcdo salório minimo de odulto:
o) J.. .orc período de mais de 10 (dez) até 20 (vint

coes � 3(1) (rres Dor cento),
b) nora per iodo de mais de 10 (dez) anos 2 Coo (d i<;

por .,1:-0);
c, pa-ro ce-iode de mcis de 2Q (vinte) anos -� .;

(que tIO f'·-:or c:e;",to),
% 10 ---,------ O valor total da importância c ser ccbe

relo cr-ntribuicôo referida no or+ioo c('lçulor-se-ó r

Ic sorno o-is cont-ibuicêes incidentes, n'l b"'-',,; d

;=��� �iL7:enr��� c;el��:c:o�f�:�:r;;'��;� ;� i.��!�l�:-·.�
sídercoo. conforme constes de suo Cor-e'rc Prof

sio.rcl Ol! do docoo-eorocôo ....el-:-, ouol tenha f

to c provo do tE'.-'1DO de servi co -sr» crsiso

orbirrcndo-se no f-dto de qu;otquer ele' eoto. c

bcse I1r sctórto mínimo regional "i-Gen:p no é-x-co '-'-'-,
is rorÓximo.
�}O -:-- Por mor'te de segurado. resso 0')5 de��nc1}n
tes o obrigação de cue troto éste arti'l'l
§ 3° - O disrosto 11Çt (lfti",... f' '�'-s � 10". �"

crlico a0S segwr('d"':j do l,n,C'FESP ao me;r."''''

r té O d�ta de 'viqêncFa do Lei Or0ôro''-CQ d-: Prev'rl;l�
cio Sc-cicl, !:'ora;s o()ois c-ilt'-nu�m.,-' vi�·."'Jr t-,�';'__'

Illc-téria, t-endo em vi"ta o de,erminoda n"l ort,6 j

,,,'€,":"'''' Lei ,.,� disn(1�irões C0 ('rt 43 rio DeC"e�'" 1'1)

20.465, de l° de outubro 1931, e.--j.-, rort .6°
Lc: 1_,0 593. de 24 c'� de 1918
Mnnteró o nuoli<lc'de de i"de')ende:'1�

•

de contribuicõo
I -_ SP.IÕ'_ limitoção de prozo,O q':0 "'stiver em 'ç

,za de beneficio;
,

i I _ até 12 (d::>ze\ meses, após a ceSSé!'-Õ0 d1s C'ln·

t.-il!'Jirões, a rue deixe r de.exercer ;-LI ot:VI

dode abrangido pels regime deste

n rllle estiver suspenso ou licenc(odCl scrr, rer:'lune,

çào;
III _ até (12) deze meses após h8zer cessado (I

segl eçõo, o seguredo aC0metido ce d("-eiKO f ".

port� em suo segrega<;ào comoulsório
IV _ até 12 (doze) me�:=s após o li"romento,

segurada sujeito o detenção ou reclusão;
V _ até 3 (tres) meses ap9s o termino do servira,

o seçurcdu que tôr incorporado às Forcas ArmacL':;

o fm ce prestar serviço militar o:'rigatór!o;
§ 1° _ O prazo previsto no it0m II de artigO) se

r

(j:1,_ te do para 24 (võnte e ql!otral m2ses, se o S"'gu' r

,I" h'('ve:' ("'lego mais de 120 (cento e vinte) c�nt!1
I :f'i'-e:, mensais

§ 2° _ Duronte 0S prazes cludidr--s no artigo? n'

§ l° o seJ"'rodo con�ervar6 todos os direitos :á �Id-:�!i
ridos rerc Ilte a previdência sedai, por interm�jõ , 01

Ir.da· ,t� .�" lI"'osent0d0ri(' e Pensões ao quo I estClvo

filiado 00 cessar as contribuicões.
ve, nc <.." I. lÁ lia K G I"' �.'

AVISO da Associação Comercial aos
/ Contribuintes do Impôslo de

Indústria e Pro!issães
O adicional de S050%. recentemente cria.do

nO· 495, vinha sendo calculndo sóbl'(' o

cença. conforme os avisos de lanç3.rI1cEtüs
dos,

Em conferência com o Exmo. Sr. P:'efei:o Mn;1i{'ip�\.
wal�ema\' Vieira, foi demonstrada a ilegalidade da i�'.('I

dência do fldicional sôbre o impôstcr d� Licencft

Sua Etcia. e seus acessores. l'c{'(Jnl1c�('ndo :1 j)J'ol'c

dênria da exposição feita. determinou a Fnr,ennn '\1\l11i

cipai. devolver no ato cio pag�mento. a importftr,('b, in

devidamente lançada ..

QUANDO 'MAILLOTS PIHUCEM

"PÃO QUENTE"
Através dos teml"JOS o r-ão fni c::: ...."ir!émdo o Vi

ciDal alimento do criatura humano. TPr "f"ãn P.'Yl

cosa" e o instintivo anseir de tedn r+'. ?fe de fn'Yl,lia
Nos invocações e rezas ainda e o pão um grande ma

tivo

Quando a procuro de algo é muitn intenso é C05-
tllme dizer-se: oté parece pão quente
Pois é o quI" está acontecendo com cs maillots de Ias
te)( e oJqodão oro em liquidarão na A Mrctp.lnr Os
prcos boratissimos (metade de QL'e valem) SÔr) a

C't�"('6n. A vendo tem srdc tom m � orl"

'rco qLle:lte"

FpcliS., 12162.-

. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'PROGRAMA DO MES'

PROGRAMA PARA O MES DE
Dia 11 - Hi-Fi
Dia 13 - Sotrée - Orquestra de ltsvcn Wais

hans - Antônio Capporelli o virtuoso do acordeon
� o Jazz Brasil Serenotds.

Mesas no Sec.retorio.
Dia 16 - Cinema
Dia 18 - Hi-Fi
Dia 21 - Encontro dos Brotil1l-.ds
Dia 25 - Hi-Fi
Dia 30 -,Cinema

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ _ GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOfAGOLOGIA

Especialização na Clínico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei:o, *

Atende pelo "!�n�ã, �o Hospital de Cáridad�
Consultas à tcrde qQS 14 às 18 horas, em
Cqnsultório instalado à Ruo Ten. Silll"ira 15
Edifício Parthenon.

Miss Brasil Vera Brauner no Lira T. C. Dia Dez de Feverei
ro na Festa das Garrotas Radar'de S. Calarina.
o brotinho elegante So-

lange Suplecy. e a garota

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos _ Ataques _ Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com' anestesia

Insuhnaterapla - oardíoeoíorspre ,- SOnoterapia e

Pslcoterapla.
Direção dos Pslqulátrast_

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DVNLOP DR. JOS� TAVARES IRACEMA

I DUNLOP. é pneu !..Ida DR. IVAN· B,s..sTOS DE ANDRADE

I a vida, RAINHA DAS CONSULTAS: D�", 15 às 18 horas

I BICICLETAS - Tele- Endereço: Avenida Mauro Ramos, 28a

I' forre �137 -

Rua::.., '_p_'"_'a_Ete}vina Lua)

;��:;�;fMAB O.
L.'UIlU DAUIA DU!EHEZES
CUnica Geral

Radar. de F-Iorianópolis,

Vânia Moritz efetuando a

entrega (lo material esco-

lar à Senhora Adélia Amim,

Prcsídents. da Casa do Pa,
FUTEBOL

Futebol discute-se,
porém qualidade com

prova-se. Pneus - Cá
maras

I
DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:
3137 - Rua: Conse
lheiro Mafra, 154.

aueno Jornaleiro. ,::'quisi-

ção da festa qUe apresen-

no dia 6, que aconteceu

lotada.

u urocmho Lucia Avila, está acontecen
do na Cidade de Buenos Aya:·s, acompa
nhada de seu avô, Senador Ivo e Aquino,
Ambos Viajaram à bordo do Transatlâ.ntico
italiano "Julio cesar".

-0-
A graciosa menina Moça MARIA CRIS

TINA KOTZIAS, recepcíoncu entes na
rua Tenente Sllveiraí Inúmeras convida
dos para festejar os seus QUINZE ANOS
- O Colunista convidado esteve presente
e depois contará ...

-0-
-A Srta. Sueli Nunes. festejou seu

"ntver' ontem. Os cumprlmenLos da Co
luna.

DR. tas Radar __ Misse Brasil, Vera Brauner:
o cr ..mtsta socrai Gilberto Trnmponsky, da _

re-btn Cruzeiro € ele O Jornal; Roberto
Farias. d O Globo; cronista Dino Almei
da do Diário do Paraná; MISSe. Santa Ca
tanna, Neusa Carmem Formlghlen c

Miss Paraná Maria José do Nascimento
Misse Guanabara, Alda Coutrnho,. tam
bém será convidada.

-o-

Val fazer um a110, que idealizei o Baile
de Carnaval Municipal, com traje de ga
la de fantasia de luxo. Estou trabalhando
e planejando, as possibilidades no Teatro
"Alvaro' de Carvalho." Quinta-feira eu

publicarei a palavra final.
_

- 0-
Foi marcada para o dia 27, a primeira

grande Convenção de Agente da SADIA,
em Concórdia City

-0-
A iluminncão externa na Praça 15 de

novembro __:- vapor de mercurto. será
inaugurada no próximo dia 31 A ELFFA,
em atividades ..

Dr. Cantídío rio
Àmaral e Silva
ADVOGADO

Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa _ Da
Maternidade Clara Bas
baum - Da iUaternidade
Mãe-Pobre,
EspeciaUdade: DOENÇAS

DE SENhORAS - PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: I\lat.ernidade

'Carnlela Dutra. pela ma

nhã.
Residência: Esteves Ju

nior, 52 - Te!.: 2235,

_____ MilDiCO-

zspecienc-e em n.oréena ce Seunoras e Vias url

n�-Ia:;. Cura radi-al das mteccçõea agudas e erô

ntc.,e. do -oarê.hc, eení-o-urmar to em ambos os

sexos. Doenças do aparêlbo DigeslJvo e do siate·
ma nervoso.

Horâric: das 10 :u; 11,SiJ horas e das H,30 1..3 17.00-
horas. _ consnttcrto: Rua Saldanha Ma-rmhO, 2;
{.O ande c. tear.. da Rua ':oáo PlnL.11 _ Fone: 3246

nesioericíe: Rua Lacerda Coutinho, c.c 13. (chá-
cara do Espar.ba) _ Fone: 324H.

, I
t,

Magi.straJo aposentado.
Advo::acta em Geral

jssc. e Re!J.: Rua Salds"Oha

Marinho, 2 - apt.o 30\
(esquina J<)Ã.o DInto>

TELHAS. TUQL05 ::.

CAL [AREIA
IRMÃOS BIlENCOURI
(""\ ,"'OAQÓ • 'OHI nOI

...HUGO OIPO�IIO 0 ...... ' ..... '

Ao 8OI...A MAli PV!f"EITil 00 II1i1ASll
-0_

o milionário casal industrial Gatthard
rRenate r Pastor, para festejar BODAS
DE PRATA, no dia 23, convidou casais
do Rio de Janeiro, São Paulo. CUI·itlba e

Itajaí, Blumenau, Joinville e desta Ca

pital, num total aproximadamente de
cento e cincoenta. A festa. será na Socie
dade Bandeirante de Brusque, com um

jantar e baile. O colunista gentilmente
convidado. estará presente para fazer
uma reportagem social. para este coluna
e para a Revista Social Radar.

-0-
A ornamentação da SOciedade Bnndeí

rante, na festa de Bodas de Prata do
casal GaLtl1ard I Renate) \ Pastor, será
confeccionada pelo decorador Arl Neves

-0- •

Pela "Sadia transportes Aéreos, segui
rá hoje. para São Paulo. o casal Ornar
{Dcntldaj Fontana, diretor da mesma,
que passou as festas de fim de ano en
tre nós. Bôa viugérn ..

-0-

O Sr. C Sra. Dr. Aberto r Heüonvri A

lencastro, cm Brusque, receoctoucu con

vidados festejando ··NIVER" dc seus fi
lhos Eduardo e Antônio Ubisatan, (dia 10

CINEM1� cartazes �o dia CÂNCER E DOENÇAS DA PUE
DR. JOSE' SCHWEiDSON

Assistente .da Faculdade de Medicina e

Universidade de Poronó
LlXAMENTOS DA P�LE - DEPILAÇõES
CONsuLTARÁ DURANTE O M'5 DE JANEIRO

Ruo Trcjcmo, 21;1 - 1.°·ondor
Das 14 os 18 horcs

-CENTBO·
Cine SAí) JOSE

-BAilJRDS- _0_
o Colunista aoresentará no Balneário

de Camborlu, �o Mariluz. a II Grande
Festa da Rainha do Atlântico Catarlnen
ee, no próximo dia 25. A escolha aconte
cerá na praia. com uma comissão. A or

questra do Li�'l T�Co �;trão pr.:;;e�t�:
Muito deselegane a atitude do contra

de. em marcar uma festa no mesmo dIa
que marquise há três lpeses.

-0-
A Senhora Madalena de Moura Ferro,

telefonou para a nossa Redação dizendo
que não recebeu "O Estado" sexta-feira

pp. ti. quando não o lê' êste rnatut.it;o, fal
ta-se a guma cousa. Assidua leitora....

-0-
O S,·. e Sra. José (Paula Santana] Bar

bato. festejou ontem, JUBILEU DE OURO.
Os cumprimentos de "Radar na Socieda
de."

Rossano Brazzi _ em _

"'" CONDESSA DESCALÇA.
'reciucoror

Censura: - até 14 anos.

FONE: 3636
às 10 hs. MATlNADA

Pcter xruus _ em _

1>�'l\lm EN'l'ItE UltOTOS
Censura ate 5 anos

vcecao � !.11.AK14iX m�' LEIJABAO
cEU FJl,HO ATE· A Mot-tr�. voes, MAE CARINH0SA.
SÔ O SALVARA LEVANob-O AO SERVIÇO DE RF-lII

i·RATAÇãO DA LBA NO HOSP!TAL DE CARIDAD:...

Cine GLOBlA
FONE: 6252

às 2 hs.
Burt r.ancaster - Joan Ricc - em �

SUA !\IAJESTAil[ O AVENTUREIRO

às lVz - 3% - 7 - 9 hs.

Gary Gooper - Maria ScheU - Karl

Malden - em-

A A'RVOltE DOS ENFORCADÇJS
Tecnicolor

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

ADQUIRA O MAIOR PRESENlfTecnicolor
. Censura ate 10 anos

Si Você, Chefe de fOniíliu
penso nas presentes paro O natal ENTÃO
Um presente que não quebra. nôo desvaloriza,
nõo estraga _. .

Urn presente que codc di�· vc'e.jnnls:
UM LOTE DI! TERRENO .

t}m presente Que pode vir � .ser a garan�jà do
. .eu futuro
-

�ntrod,�::'��JÕ!�'*:.I;;;�!��t�� r;;!ses
\ Avenida :do Jardim Atlântico,
com t) sr. Lula: Schweidsan.

às 4 - 7 - 9 I1s.· \

Steve Reeves - crtsune _ Haurrman
os U'Ll'lMOS DIAS DE l'O!\o1PE'JA
SuperTotalScope - EastmanColor

.censura até 10 anos

Cine IIU
às 2 bs.

Peter Kr,aus - em -

PETER ENTRE HUOTOS
Censura até 5 anos

pp. oito anos)
-0_

Cine IMPj:RIO
(ESTREITO)

O Desembargador Noberto de Mu-auda
.damos. [01 empossado, com cerimonia,
no Tribunal de Justiça, ch\cula sempre
acompanhado do Dr. Eugenio Trl;lmpos
ky Talllois, no Bar e Restaurante do
Lux Hotel.

às 4 - 7 - 91/,! hs.

Humphrey Bogat"t - Ava Gardner -

Rossano Brazzi .- em -

A CONDESSA DESCALÇA

Fone6295 -0-
O Gremio Tel1lstico do Clube da Colina

e a Uniüo Florianopolitana de E�tudan_
te:>, v_ão promover uma festa no próxImo
dia 27.

às 21/2 - 5 112 - 3 hs.
Burt Lancaster - Joanl Rlce - em _

SUA MAJESTADE O AVENTiJREIRO IMPORTANTE: CÓNSrRUç9ES
tiva afim :te rif�rem ínidar o construçõo
As �essoo$ que pod�m o�te, .emprés!imo �5'
Autarquias ou Cajxo Econômtco, teroa fac(ll
dades de obter, mediante prévio combinação, I

�ntam-ente •.
o tit���riedQde defini-

Tecnicolor
-0-Censura: - ate 14 anos. Tecnicolor -0_-

O industrial Carlos Renaux, -a serviço
da industriij Renaux, vai dar uma circu

lada em Belo Horizonte.

-0-

O SESI, festejarâ dez anos no di� 12 de

fevereiro proximo. O programa esta sen

do elaborado. Homenagens acontecerão.
-0-

Falando em programa, aQ proxlmo dia

31, acontecerá o }O aniversário de Go

verno do Sr. Celso Ramos. Providências
estão sendo tomadas ..

-0-

FQram convidados para a testa do dia

dez de fe",erelro com o desfile das garo-

.Censura até 10 anos Hoje. a U. C. E., fará realizaJ' uma mo
vimentada "Soiree'>" com início marcado
para às 20 horas. '

-0-
O Clube 12 de Agôsto, em grandes atI

vidades na construçào da nova sêde.
.

-O�
O Balneário da Jurerê, será a nossa es

perança, para oferecer ao turista um bom
local praiane para vera;neio.

-0-

-0-
Se o ciume te infelicita, aproxima-te

da confiança.

Chie ROXY Ci�e RAlÁ (S. José)
às 2 hs.

. BLan Keith - Merry Anders _ em _

CARAVANA DE HERO'IS

às 2 I1s.

Bill ElIlott - Tem Drak _ Beverly
Garland - em -

PERIGO A S CEGAS Dr. Hélio Freitas.-'-"---ás B hs.
Jelf Chandler - Kln Novak _ em _

.

� h L.4.'GRIMAS DE TRIUNFO

H_:'_m_p7_�,_eY_"_B_Og;_a_" Ava "Oardner _ superScope_23_'. _

- --,---
Dr. Wahpor lomer

Censura até 10 anos
DOENÇAS DE SENHORAS

.

_

�AR:�:;rRo,;����g�:;:; fG;Sn Df wÉr ,
Me�':�:.ltÓ;!O _

-

d",V�t: I ENTÃU PECA �AFÉ ZIT� ,
6 horas.

Residência _ Edificio
Florianópolis _ 50 a:-o'Iar
...,... Fone: 27-47.

.

OLHOS � OUVIDOS "":NARIZ,
e

.

GARGANTA'
'�Ope(llÇÕes

.

dos lÍM(GDALAS Pai i piô'cesso' .

.

"..

MODEF'lNO "

'EQUIPO de OTORRINQ (único 'n�' Copilol)
'poro exame d,e advIDos,· Nf!.R1Z e

(
GARGANTA ..... ,

-'Refratar BAUSCH e LOMe por.a 'recelto
, de ÓCULOS
lTrotorriento dos SINUSITE� por ULTRASOM

'Dr. GUERREIRO da FONSÊCA
i. CONSULTAS PELA MANHÃ· E A· TARDE

p:?nSU.lhjroo - RIJo· JO�O' Piri'o.; l.S - F on� 3560
�e"denclo - Ruo Felrre SellmIClt,'99 - FOne· 3560.

-0_

Garcia FESTA DE NOSSA SENHORA 00 PARTO
Este ano Q Irmon·dode de N. S. do Porto elabo

rou as seguintes programas das tiestividodes em Hon
ro de Suo Celeste Podroeira:

Nos noites de J J
I 12 oe '3 do çorrente os 19 30horas seró realizcdo um triduo preparatório, pre�ada por Frei AI-exondre Wiesman.

Dia 14 Doming� ás' 8 horas Missa Festivo comComunhõo Geral dos Irmãos Paroquinos e Devotosde Nosso Senhora dr Porto.
.

Servirõo de Jui2.es· e Juizos: Sr. Jorge AterinoSobrinho e Exma. Esposa. Sr. Orivaldo Stuart e Exmo.Esposa. C;r. Mario Pizo e Exma Esposa.
--------

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Univcrsidade do BJ"asil

Ex-Interno por concurso da f

Mat·ernldade·Escola. lSer
viço do Pr-of. Octâvio Ro

drigues Lima). Ex-interno
dó Serviço de Cirurgia do

�:j��:llr���é�'��'d�oH:!� Ke�rtênc18 � AJam(Y.la

pltal de Caridade e da M.a- ;::;��: :O�D��rie�;!v-;_ec:;;;tcrnldacle Dr. Carlos COI·rea.
Fscntórlo _ Rua Fellp4:��:��!S -;;E O:EE�:g��:

�

:�!dt, :n -- 1.0 aDQki _

- I'ARTOS SEM DOR pelo
metodo llsico-pro(ilatico
Consultório: Rua João Pin-

��.o�· �OOI�. d��enl��OO.co� Dra. EVA B. S.
horas marradas. Telefone
3035 - Re�IMl1cla: Rua
General Blttencourt n. 10r.

DI'. Ayrton Ramalho
Con�ultas: Pela manhi"l

no Hospital de Caridadc.

A tarde, no c�nsuItorio.
das 15,30 bs. às 17,30 hs.

Consultório: Rua Nuncs

Machado, 7 _ }O andar -

,

1tesidência: Rua Padre

Roma. 63 - Telefone 2786.
telefone 27a�.
CLtNICA DE CRIANÇAS

LOTE S.
.,

..... Wl .........

VENDE-SE LOTES A
LONGO PRAZO SEM .TU
ROS.
TRATAR, RUA FELIPE

8CHMJDT 21 - 1.0 Andar.

Dr. Hé:io ?eil!oIO
Advo[/adO

)lH. SAMUl::L FONSECA BICHLF..
lVt E.lI I C A

{'LJNICA OE CRIANCAS�IRURGIÁO-DENTISTA
Preparo de cavidoc!cs rela alto veloc:idode,

BORDEN AIROTOR '; 5. \'IHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAl
Consultório: Rue; Jt:!rôniri"lO Coelho 16 - S O C � F E Z I TO:0 úr)dor - Fone �25 � .......,.--,=-....,-i--

;iC-l!)��:i:1·�::i.i�;�,ir:.�,d:������i��� :1;,.�.;:�
.

E SENHORA
At..,rHlp. diárlamf\nU!:
Das 14,00 àS.lB,oo horas
�onsultórlc' Rua CeI.

SHOIIOSO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianóPolis. - 14/1/1862

CONVITE
.

A União Catarinense dos Estudantes convida
•

ceUmversItárlos, vestibulandos, secundaristas, para a aoirée que fará realizar nos Salões do Restaurante Universitário hoje, com início as 20 horas.A reserva de mesas para o encontro uníversttértode domingo poderá ser feita a partir das 17 horas domesmo dia na Secretaria da U. C. E,

ep�·I��I���.Confecção c conser\'açio de painéis
em todo o Estado

R Fc.r.nand.�/M�Ft.adQ.. G � 1- andar-Tone 24f.13�

,:,...,\:�,·-.. :""loR1ANÓPOLIS.
A VENDA ESPECIAL DE MAILLOTS para
senhoras e meninas TERMINA NO DIA 18

DO CORRENTE
.

Ogue é bom nõo dura sempre. Mesmo, porgue
SI durasse, desapareceria o noção do que é bom.

_

A Liquidação de maillots de lostex e clqo-doo que A Modelar está realizando, com enorme
sucesso, t'2rminoró impreterívelmente no dj�' 13 do

! corrente.

CURSO
-

PÃiÜICULAiCSAO-JOSÉ
Diretora - Profa• Maria Madalena de

Moura Ferro·
DIRETORA - MARIA MADALENA DE MOURA

FERRO
CURSO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita alunos paro as seguintes classes:
Pré-primário, l°, 2°, 3°, 4° e 50 anos prelimi

nares.

Preparo alunos poro O exame de admissão ao

ginósio mcntend-, durcnte o ano urna classe especial
po�o êsse fim.

.

A matriculo acha-se aberto õ ruo Scldcnho Ma
rinho, 34, todos os dias uteis.

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

______________1-'-�-_2_
SINDICATO DOS OPERA'RIOS E CAR
PINTEIROS NAVAIS 'DE STA CATARINA-

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente convoco uma' as�embh�ia geral ex

traordinâra deste stndtcato, a ae realizar no dia 14
de janeiro ue 1.962, em sua sede social a rua General
Bittencourt nc 79, nesta Capital, ás dezesseis horas em

prhúelra convocação, e, não havendo quorum, às de
zoito horas do mesmo dia, em segunda convocação, pa
ra tratar da seguinte

ORDEM DO OLA:

Flllação do Sindicato à FEDERAÇAO INTERESTA
DUAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES

MARITIMOS E FLUVIAIS, com a consequente eleição
de três (3) d,elegados à mesma Federação.

Manoel Nunes da Silva _ Presidente
14-1

Com a Seleção 'Catarinense
de Basquetebol

o selecionado catarinen- Lange encontra-se saüs

se de basquetebol que se feit:.o com a atual produ

prepara para Intervir no ção da equipe, devendo,

certame nacional da moda até o dia da pártida para

IIdade em rtns do mês cor- �:�d:��o're���e�i:e:�rente, na cidade interiora-

na de Franca, em São Pau sux::;�rde tudo, é pensa-

���I��:���:S,a�v�i�od:e�� mento do sr. Ody Varella,

ratear boa figura. Presidente da FAC ,reall-

'J.:�aq';I,n:�:�b,���:��ni:�: �:��':�!�:E'��:!a�:::
f Assim, jogaria o selecto-

��e���t::ol :r����:o . .c:;��� nado:m Joinville, Curitl-

tudo, o treinador RUb��O__:_�_
CLUBE RECREATivo "6 DE JANEIRO"

RECEBEMOS,
Prezado Senhor.

.

Tenho o prazer de comunicar o V.Sa. que, em

reuniõo do Conselho Deliber?tiv�, realiza.do oe� 17

de Dezembro pi passado, fOI ele,.ta o Dlfet.ona d�
C. R. 6 de Janeiro, q�e seus d�st�no� no penado d�

1962/63 ficando a"Slm constltulda.: .

p'residente _ Melquiodes Mansur EI.los
l0 Vice Presidente - Antonio Morh.ns
20 Vice Presidente - Ivan Carlos Schmldt

Secretório Geral _ Luiz Carlos de �ela
10 Secretório _ Francisco Jósé da Sd�a
20 Secretório - Luiz Carlos Sarda A�oflm
l0 Tesoureiro _ Poschool Guedes .Rodngues
20 Tessoureiro - Luiz Carlos Brasil

Orador _ Pedro Bertollno do Silvo ,

Dir. de Esportes e propagando --:" Cesar Campos
D' tor do Potrimonio - Carlos Gevaerd

IConselho Fiscal: - Aurino Albi�o, O.dilon
Ramos, Herminio dos Anjos, Zendto ,Silvo e

Lidio Silvo. '.
Outrossim, tenho a honro de conVidar a V.

S paro os solenidades de posse, o se efetuar cs

l� 00 horas bem como, para o "SOIREE FESTIVA"

co:" inicio a� 2:2,00 horas, tudo do dia 6 do corrente.

Sendo o ql./e se apresento no moment�, vo�

lho-me do ensejQ pera reiterar nosso r.eol estima e

consideração.
ATENCIOSAMENTE

FELlX PRAUN
. SECRETARIO GERAL

"'I<"'l''''l>'''',��-�,;,'
-

�.. ,'

III .Soudode.I
rntcíou-se-me êste ano de 1962 com uma saudade

imensa em meu coração. Saudade de meus queridos peta,
de meus queridos Irmãos, de minha querida filha, dos
netos, dos amigos diletos _ e são tantos! - que me pre
cederam na libertação destas cadeias materiais, por ex

celência uerturbadoras nossas boas relações de amiza
de, por ímpoasíbilitarem um convívio isento das mil e

uma preocupações mundanas que dizem
.

intimamente
com a manutenção dêste pel'igoso arcabouço de carne,
ao qual nos vinculam Imperfeições do nosso espírito e

cujas necessidades são quase sempre antagônIcas às
da nossa personalidade eterna, obrigando-nos a situa
ções por vêaes até deprimentes, dada a vida complexa
com que uma civllização de baixos pendores morais
suosunnu aquela vida simples e' desataviada, que des
frutávamos no lar de nossos pais.

Civilização da brutalidade e dos automatismos des
figuradores da livre manifestação dos nossos. mais puros
sentimentos, como te detesta! Nunca mais sofrerei o

teu guante, em ulteriores aventares - permita-o Deus,
nosso Bom P(li que sabe satisfazer às justas aspirações.
dos seus filhos!

Saudade! - incoercível atração dos passados dias
da infância e da juventude! Saudade - inspíração que
me vem dos agagos de minha mãe, dos esfôrços educa
tivos com que- meus' pais me encaminharam os prhnel
roa passos na senda espinhosa da existência terrena, da

sinceridade armsace dos irmãos que me precederam no

tu tujo, dos amigos que sabiam ter finalidades etetívas
comigo! Saudade _ enternecimento profundo da alma,
que experimento ao recordar o sorriso cannnoeo de mi
nha filha, quando de mim "e despediu, naquela hora
extrema em que se partiu 'do nosso lado, deixando-nos
um vácuo Imoreenchivel na tamilia - impreenchível,
porque realmente - ela não era dêste orbe onde vegeta
mos, a que pertencemos a que taa não, perteee mais

pelos predicados que soube conquistar e que a Justiça
laram no seio da família com um relevo que a justiça
manda se registre, sem desdouro algum para os que fi

caram, pois que em tais prlnclpíns de justiça fomos to
dos educados.

Ninguém melhor ainda pôde exprimir esta saudade,
do que o maior cantor de língua portuguesa, quando
soube extrair da sua vela pcétlea êste soneto de ouro:

"Alma minha gentil, que te partiste
Tão cedo desta vida descontente,
Repousa lã no Céu eternamente
E viva eu cé na t�rrD. sempre triste.

Se lã no assento etéreo, onde subiste,
Memória desta vida se consente,
Não te esqueças daquele amor ardente

Que jã nos olhos meus tão puro viste.

E se vires que pode merecer-te
Algua COUSa a dor que me ficou
Da mágua, sem remédio, de perder-te,

irmãs.

Detesto, por 'isso esta civilização que obriga os seres
mais delicados, as almas mats bem formadas, a se guar
darem dos ferozes impulsos que ainda completamente
dominam os homens - razão por que se revestem de
uma exterioridade cheia de tristeza, de um constrangi
mento que as intpossiblllta de manifestar em sua pleni
tude o que lhes vai nalma. E, o que é mais doloroso, à
fôrça do hábtto, pois que êste é, em verdade, uma segun
da natureza, passam pela vida como criaturas infensas
à ternura e as legítimas expansões do afeto, quando re

almente é de âfeUvidade e carinho formado ínteíramen
te o seu modo de ser.

A Família é uma grande instituição, de origem
divina, porque é o cadinho em que se depuram, os espí
ritos, das imperfeições e das impurezas que lhes rtcem
sempre da passagem pela carnalidade; o seu habitat,
porém, de fato, é o do plano espiritual. No eterno Lar

esperam�nos os nossos queridos: rendo-lhes êste preito
da minha saudade.

Janeiro, T de 1962

ARNALDO S. THIAGO

CASA VENDE-SE
Vende-se o coso sita o ruo Esteves Júnior 183

composta por Quatorze peçase uma area territorial
de aproximadamente 1.000 metros quadrados com
soldo para o ruo Almirante Lamego.

Facilito-se o pagamento. Ver e tratar no mes
mo 10,"01 diariamente dos 8,30 os 11 hs.

14-1

Projeto da Tabela Carioca Para

o Rio-São Paulo
RIO, 12 (v. AJ - Como

se sabe, o torneio Rio-São
Paulo dêste ano foi com

primido, a pedido da CBD

torneio será dividido
duas partes, sendo a pri
meira de classiflcaçãp, só
de jogos regionais, e a se

gunda reunIndo dois clu
bes de cada entidade num

turno finalista, qUe serâ
cumprido nas datas de 11,
1-1 e 17 de março-.

��.'_'_.J.,

e com n. concordância llos

clubes, de maneira l�comc
çar a 14 de fevereiro e a

tennin:u a 17 de marçO. O

Rua Piratininga, 1037 (Moóca). Caixa Postal 230 _ S, Paulo
Oficinas e Fundição em GU01ulhos (S. Paulo)

o AUMENTO DO CONSUMO INTERNO DE CAFt:
EXIGE MAQUINAS MODERNAS, DE ALTA PRODUÇÃO

AMPLIE e MODERNIZE sua TUMEFACtO"
INSTALANDO O

TORRADOR "LlLLA"
Resultadodequasemelos�
culode expertêncla, ° terra
dor "LILLA", a ar quente, é
de fUndonamentoautomáti
co e não tem peçaa ecmptl
cadas. Economiza ccmbusn
vel porque aprovella o calor
duas veeee. 'l"orra por Igual
em20rnlnutos, conservando
tnterremente o aroma e sabOr

do cate. Dlver50Jl tamllIlhos,
desde 60 até 720 Quilos por
hora. Aquecimento a óleo
Diesel, lenha ou carvão. Fa_

brtcamo. tamtM:m; Moinhos

'decaté,elevado�sparaea.!é
cru, elevadores-catadores
para café lorndo.

Verutl18 o preSUlÇõe8
IIlUclte.nosl""o!petos.

f.�ric."I.,

CIA."LlLLA"OE MAQUINAS
INDÚSTRIA E COM�RCIO

FUNDADA � 19"

A GREVE DOS MOTORISTAS E A
POLl'CIA MILITAR

Frigorífico Barbâcena, Localizado em
Barbacena - Minas Gerais

Mais uma vez, '-Q tradi
cional e gloriosa Policia
Militar do Estado veio re-

•
afirmar seus megmnbos
e extraordinários princi
pias de abnegação despre
endlment·o e integral dedi
cação à causa publica. Di
tos princípios qUe o torna
ram credora de respeito e

gratidão do povo catarlnen
se, foram, novamente, de
monstrados, por ocastao
da criSe verificada nas em

prêsas de transporte cole
tivo que servem a esta ca
pital e aos municípios cír
cunvisinhos.

Problema surgido, e m

razão de desacôrdg acerca
da elevação de tantas e

de aumento de salários,
entre .empregadores, em

pregados e Prefeitura Mu
nicipal atingiu seu ponto
culminante quando moto
ristas e trocadores resolve-

feito.

Louve-se igualmente, aos EDITAL DE VENDA
valorosos pulícíaís, espe- Não só nesta Agencia como também em tôdas as
cialmente aos motoristas, nossas Congêneres dêste Estado, encontrarão os tnte
que não mediram esforços veis e utensílios de escrítõnos e móveis diversos.
e sacrifícios por bem à� O Banco do Brasil, S. A. faz saber que estão ii. ven
tender a população floria- da _ em conjunto ou separadamente _ todos os bens
nópolitana. E, para corro- môvels do ex-Frigoríflico Barbacena, locali�ado em
borar a assertiva de' sua Barbacena, Minas Gerais, constantes de maquinas e
abnegação e despreendl- utensllios apropriados para unatadouro, esquarteja
mento, registre-se que a menta, charqueada, aproveitamento de sub-produtos
maioria dêles estava em (couros, buxos, tripas, sangue, graxas e ossos), usina
férias, gozando merecido frlgorifica, fábrica de gelo, caldeiras mecânica ferra
descanso. por um ano de ria, carpintaria, ferramentas, utensílios diversos, mó
ininterruptos trabalhos, e ressados relação completa dos bens e seus principaisnão hesitou em atender ã. característicos.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLUTDES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO
Rua JOA,n PInto

Rua João Pinto
Rua Felipe SchmleJ..
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

convocação para o serviço
extraordinário. COnsigne
se, também, que não fo
ram raros os que se apre
sentaram expontâneamente
ao trabalho, havendo, in
clusive ,um que se apresen

tau, estando em convales
cença médica, devido a o

peração cirúrgica.
Por tudo isto, e, ainda

mais, por sua lhaneza no

tratar à população, nada
mais justo consignarmos
a estes valorosos policiais,
e aos garotos do Abtigo de

:;�re:�b::ot:snci�::::
emergência, o mais profun
do e sincero agradecimen
to do povo norianópouta
no.

Salve a Policia MlUta�
do Est,ado! SalVe o Abrigo
de Menores!

6 - Sábado (tarde)
7 _ Domingo

13 - Sábado (tarde)
14 - Domingo
2ij - Sábado (tarde)
21 _ Domingo
27 _ Sábado (tarde)

( A S A

o critério a ser adotado será o de ofertas ou pro
postas para fechamento de negócio imediato, sem con

ccrrêncla, que poderão ser aceitas ou não. pelo Banco
sem que assista aos ofertantes direito a indenização
ou reclamações sob qualquer pretexto.

Nossa similar de Barbacena (MG), à praça dos An

dradaa, nc 186, Caixa Postal, 84, telefones 2216 e 2778,
está encarregada de efetivar negócios.

BANCO DO BRASIL S. A.

José de Britto Nogueira, Gerente

rtvxaoro Miro$ki, �ubgerente interino

PESSOAS ATIVAS
Ocupação que PD!1e -1E1NDER MUITO

VENDA Di: LOTES do mais belo e futuroso
loteamento da Capi�: "J�ru. ATLANTICO"

•

Inforrrlações
I

nt) 1��'��ObELAR"

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia sto. Antônio
Farmãcia Catarinense
Farmácia catarmense
Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rogo a Deus, que teus anos encurtou,
Que tão cedo de cá me leve a ver-te,
Quão cedo de meus olhos te levou",

Cama se coaduna com o notso estãêto de a�riÍ�, t1s- --::' ri::� �� g::I:e" d�
tes dias em que tão vivamente recordamos a suave flslo corrente. A partir desse
nomia de Betinha, no seu leito de morte, sorrindo-nos, momento, registrou-se, pra
com uma expressão de amor e de carinho, tão Iumtnc- tlcamente .c COlapso total
sa em seus olhos azuis que Indelevelmente grcvou-se- do sistema de tã-ansportes
nos espírito, para nunca mais a esquecermos! coletivos da Capital Cata-

Tôdas as minhas filhas têm a mesma expressão dI'! nnense.

carinho espiritual: tôdas as minhas seis filhas guardam Reuniões sucessivas, ell

em seus corações a suave vibração do amor que nos con- t r e Autoridades, Diretores

sagram: o que é certo, porém, é que nesses escrtnt os da das Empresas e Emprega
alma o amor ê como a pepita de ouro, oculta em melo dos, não logravam obter
da ganga terrena. Dessa ganga Betlnha libertou-se pe- solução para o problema
la morte e pôde exprimir, em tôda a sua refulgência, a e, ccnsequentementeõ êste
celestial ternura que nos consagram ela e as suas cinco evoluía, num processo de

rápida ·agravamento, com

reais prejuízos para a vida
normal da cidade. Privado
o povo de seus meios OP,;

transporte, já' se podia sen

tir sua impaciência pela.
solução do cêso e prever
se que, a demora no en
contro dessa solução, po
deria vir a trazer conse

quências danosas a ordem
publica.

Foi então que, se nos.
28 - Domingo

�:::it:: :ene:,�re:s�o�lI�ei� O plantão noturno será ere tuadc pelas farmácias Sto.

MUltar do Estildo. E en- ,_c_.n_'_'"_1. _

trou "��ac�ndo em �uas O plantão diurno compren dido entre 12 e 12,30 horas será efetuada pelas rermé-

!�:t���ç��s -e ����:���� cias Vitôria e Central.

norma\s, num serviço re

forçado de policiamento
preventivo, que se manis- 7 _ Domingo
festava, especialmente, n'"!s 14 � Domingo
ta Capital e no sub-distri- 21 _ Domingo
to do Estreito, visando a 28 _ Domi�gopreservação da ordem e _

tranquilidade' publica; 2.1\. O plantão noturno será efe tuado pelas farmacias do Canto, Indiana e Catar!
- colocando seus elemen- ne�se ..�
tos do Quadro de Motoris- . __� _

tas ã. disposição do Exmo. A presente tabela não pode rá ser alterada sem prévia autorização dêste Departa
Sr. Prefeito Municipal, a menta.
fim de que os mesmos pas-

,
_

sassem a dirigir os ônibus, .lo
D.S.P., em Florianópolis, em de zemb.ro de 1961

cujos motoristas estavam Dr. Luiz Osvaldo d'Acampora,em greve, impedindo, as- Inspetor-de-farmácla.sim, tôsse o povo sacrifi
cado pela falta de trans
porte.
E' de se ressaltar, aqui,

a atitude tomada pelo se�
nhor Coronel Antônio de
Lara Ribas, Comandante
Geral da Policia Militar,
que, revelando, mais uma

vez, o elevado espirita pu
blico de que. é dotado, em
prestou todo seu trabalho,
e o da gloriosa Corporaçao -.oLA 1II1'S ��I"t� "'" aftASll
que dirige, ã. defesa dos
interêsses do povo. 'A gui
za oe ilustraçao: o senJ10r
Coronel Lara Ribas privou
Se, inr.Ju."jve, de seI! mnj,o- COMPRú OU ALPGO
rista, colocando-o também ���Ev��;fR p:�RC;:I�_,_,:I��S�:����.O�' �1::..��..����,_N:::�_��7., :,,��J;_ • _ • ,-��tL,�,,,,c..il'{!:.':';;';;'.,i�=-_.....:�iilil���

Antonio, Noturna, Vltórla �

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Maio

Rua PedrO Demoro

Rua Pedro DemQro
Rua 24 de MaioFarmácia Indiana

CONCURSO "AGENTE ESTATlSTICO"
Preparo de Candidatos 00 Concurso de ]IAgente

de Estatística". Curso intensivo. Revisõo deitado pro
grama. Professôres capacitados o fazer com que V.

se habilite com absoluto êxito.
Trator das 7 os la horas da manhã, õ Ruo .San

toLuzia - Vila do Caixa Econômico casa 2 Balneá-
rio Estreito, 19-1

lOTES NA ESTAÇÃO AGRONÔMICA
'(só õ visto)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO Df

'ViU
------,.._.�-----;... -----------

Volta à (arga o internacional: ql!er Idésio

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

�-,:,-----------=-------
--_ ..... _.

Hoje o match inicial da Imelhor de três'

deu entrada na FCF, -um

_____ , ._� ..

oficio, pedindo sua inseri-

Gmuujá Transmitirá Hoje Mardlio ��o a�� lC;:,ta;�,. o:�;;"::�
Dias' x Melropol a,\:;��:a�sp;:;:��a���;

dias para assim prccsôer.
Acompanhe o desenrolar 'Pois as mscncões se cn

Respondendo I'ma pergun Q'" ('�deia de emissoras, a do primeiro match dcrisi-
cerrarr(l llQ dia {lain?.. (Hi)_

th do reporter, Fida expres Rádio GuaFujá, movimen- vo pelo tíLu10 catarinense
do l'01'1'0nt,['.

sou sua vont.ade de se tr�ns tando n Maior c Melhor e- de 1961. pel"s ondas mc

ferir para f' Figu('irense. qvip<, ('�portiva do rádio dias e curt.a.<> da Mais Po-

Contudo, adiantou. que até catarinerase: eslarâ fazen- pular. falando com exclusi _

o momento nada dE' positi- 'do IIIU relato completo dos vid�de para os pneus FI- ��

:(��;'���:;:C1��Sesi��I;eE��= R�Su��N:. Rádio Guarlljá (ampGcnaio
v[11do Ladi", em Criciu(tla, �:l:ai�:��!����es. eA C��:I�� (atar�nen��Tudo Pronto �i!>(��: �;r:el;�o:�e�Ita��;:o�� já. agora também é Jider

MI'tl'OJl01 (' M:1l"eílio Din.;;. ('m_:'1.�����('i':"�_·_,.. de Bo�ão
P3ra i1 �l!�mã�

S·
'-,T' � I � Sul 8ras,'lel'ro

o Campconoto E,tadual

Tudo ce�:o lla�' fi excur- �In � � D � O de Bo!fto será realizado

são do Metropol ao VelJ10 til U U i U li U hai,e em. nossa cap�tal, teu
Mundo no mês de 'março. Eis o tabelo do Torneio Sul Brasileiro de Futebol 1�s!�iç��ca�t�t�caanCh�a(��Ch���a :a n��;alql�: c��� fr�! ��;:��� ��I:�S:PS����P����r�� t:r���i�e���= l'iga Ve!'d�. Atê (j momen-

Vã�. sr. Dite Freitas. alto cilio Dias; Rio Gro,.nde do Sul- Gremio e lnternocio- !� �:a�:epe�::g�Rm��d:��
próce'." do clube dos minei ',nnl FI Par(m� - Coritibo e Ooerario: d,., Rio do Sul havia soli-

Marcílio Dias e Mettopol' dent�o em pouco estfl.rão ros..
·

vem realizando algu- Dia 21 - Em Itojoí - Mocilio Dias x Metropol citado a Federação Cata-
frente a frente, disputando o títuÍo máximo do futebol mas: contrs.ta.ções a· titulo rm Curitiba -Operaria x Coritibo l'inenSe de Bolão a sua ins Seguem, hoje, pela ma- Metropo1.
Cfl.t?rinense, com intelra'ju�t[ça, já'que"fopi,m em �961, de reforco para a aguar- [)in 26 _ Em Curitiba - Cor.itiba x Intenocionol cricão para a. importante nhã, para Cl'iciuma jun- O Presidente da FCF a-

como o foram em 19.60, as melhores ,equipe� do Estado, dada tempO!'ad:l da equlpe 1=,...., D;"'�tf) AlelJre _ G�emio x Metr ....o(11 di.�puh. E�pel'a-se. toda- tamente com o Sr. Osni gil1 corretamente, presti-
e, pJrtanto, merecedoras do gálardão mã.ximo. Ambos o· cabri,neme ao Velho Mun O;,,?R _ I=m Pf'!rto Aleore _ Onernrio x InternocionC"! via, que a qualquer mo- Mello �s árbitros Virgllio giando nossos ap�dores,
conjuntos se equiparam em tÚnica, entu�i�mo e valô- do. O extrema e�querdo I')i �, _ 1=tõ) Cwitiba _ Onerorio :xMofcilioDios mento a c:'dade de Blume- Jorge Sivano Dias e Oel- dando uma prova evidente
res individuais. Resta saber se ambos se cQmportarão à Hélio, ex-integ-ante do se- n, ?_?_ 1= ....... C:",itih.-. _xM.-.rril'f'! [)ins naJ venha, t3mbém, a so- son Demaria para, naquela de (juú todos merecem a

altura do espetáculo, no tocante à,disciplina.e lealdade, lecionado catari�ense que Dia 9-2 _ Em Porto Aleqre � Grêmio x MorcíPo D:as licitar insc'"icão. tornando cidade, serem sorteados sua confiança ú possuem

ali�mde;:::; ���:�:�odO;e a!�=tléta que pratica in- :����san�e �:;l��rt�: eP�l�� g:� �j� EF:, P2�;�ti��e�r��elr�:��n�c�rn;�i� Metrop�1 ��S��ll �:s ���:t:a�so =��:= ��r�o:el��iL:ar�Il�oUx�!�:eSe ��;n��id;:ettl�o. honestidade
fração grave tanto para o árbitro como para,. o adversá- estava atuando no seu clu fi 6:2 F C

.

'b C 't'b G
. entes

I,..C-·
- - - - _. -- -

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

��;��:��::�:���;�cl�;���t�:::ti::n1��;:::�:�' ;�:!�:::�:�í'�dOcop:;"��; g:k�?E;:;:�I�::-�'::e:,�:::�:�:� :,:o.C'I'O �:�:����;�;::f�,�i:��;:�l:�� ; A R R O S S E L!��a: �fe�:��: �:a�::�Il��S�::: lã:r ::�Ie:�e:ç:�ste� m�:o��ê�u� ���:;t: H�� Dia 13-?-Fm Curitiba - Córitibo x .Metroool .

- :�� l�:O a:��s:�O:u�010::= � .....__ "r .

expulsão de um atléta, incitando-o mesmo à prátlca de futebol lajcano, foi contra NOT�3=2Ã �:e��r�� �It���eo -�rr�m�Om:sl��e�noo������ lhor fórma. nhei�:oH���:,o;e���rê�:s �l�i���é:ea s:l:�l��z:;a;_n�=si�g:�=!e��S�:�il��:e%_js�lg��e�ali�eq:se !J�n::lé�� ���iUi�� ;��� p�:��n ����Oa!: ��� com troco de mondo. ������;n,�Cr�d�!:�U ���"i� batia no FIgueirense. Nome b�tante relacionado e con-

no t�:�s��l'��:e�oreCf:�a�:éliOS do Mareílio Dias e do ��sF��������:, ::e :���;� ��:�n�o�:ól;o���� �n�d:��u���i�t�rU�o� �����e�Zd�r�ul �ol���:s,dp preparo dos no- �e�:�:d6 ��u ��=���h�l����e:��o�t�:��n�:�i��m: ����tj���
MetroDol, além de ter assistido diversos confrontos dos criciumense, firmon contra do pais em acirrados confrontos. ._._" .. _ seja de comprovar nas suas passagens pelas presidén-
dois grandes adve'rsários, esperanças do futebol eatari- to com o G©rany, de Cam --j 11 de fe.y-er·el'ro n 'n--I'r� :._;-- "t&,r,� r.3.r.'f.�I�1 cias do Consêlho Regional de Desport-os e Federação A-

nese. AUrllz-me dizer que sempre apreciei o -índice dis- pinas. fr:\c" �'!.'1'..'10 :'l<:�;1:1 a �p t��
blIlP� � tqj qnática de Santa C!!tarina, o dr. Heitor Ferrari, ligado

ciplinar dos atlétas que se DOI·taram semore como real- 0n�an,nt,.tdE'��dhcno'mntoo' ,.oi�,iC,.:�:so· O r,.1\,�4I'.Jr"". �.I.,�v:tldo
ao Figueirense desde que sentiu seu coração pulsar pe-

mente deve se !JQrtal" um ãtlêta profissio�al de grande • "'� "t!· .... " Pftna.#;J Buenos .Aires ..PiQ li'!' . ,. rEl 119 las eõres alviprêtas tendo mesmo sido um dos maiores

eqUipe, cujo nome já ultrapassou nossas fronteiras. -Ven craque que por longos 15· Niva!do Gouvêa, o ex-
bata-lhadores do erguimento dêsse monumento de tra-

���á t��� ����te�e:�e �:I�i��rS�:f:��:!�:' e :alsc�:;;� :i:��n0de�e�?eC��nc�� ����= _ B�:N��lf�:���' !l d��: a �l�:��t��:��o i��a�::::�� arqueiro do selecionado ��l�'�e������ê����Uie t�a:��fí��O r:�iSto: cOil���:�e::�����
te: Marcilio e Metl'opol, çomo duas grandes equipes que lar das Ln,ranjeiras. de onze eTe feve�iro Dllra ve embarcacões a1'2:entin<l.S. ��:,:�:e��r(>�uell:eveequ��� para rer.lizar UIl1R( das gestões mais promissoras da exls-

sim, uossuel1l atlétas de responsabilidade. Conhecem ----, .. _- início ela regato. oceàmea doze brasileiras. duas in- da Sociedarle Esportiva
tência do querido grêmio do Estreito. ParabellS, pois, h

perfeitamente as regrus de futebol c se·us regulamentos. Bnenos Air"�_Rio de .'1.J- glêsas, três uruguaias, t"ês Palmeir:1S, de São Paulo,
famiUa nlvinegrct pelo :1eérto da cscôlhn

Por c€l't.o, vencedores e vencidos se abraçai'ão apôs a lelâ no Gl�ê!rani n"i,o. no CI,"SO de uma en- nOl"te-americanas. uma �hL- enc0nt.)·a-se em nossa ca-
X X X

porfia. • tl'f"vi.<;ta. à imorensa COI1- lena. wna dinamarr'l11€::>i). pital. onde vt;lio rever seus
Esta e a próxima são as semans do sofrimento pata

ve i����'���' :�sá��i�r��:�l'�!:'i��i�,od:��;�t�� ��:c�n��= de (a:m��rp'$' ���it��o.no Iate Clube �l'- �:c:n�a�i:�� :;l��ltll�a- ��mil!a���:t:�:��l�s·O F'a�:l� ��lil���l.a�: d��S ����tol��:I�Os��r��'ê��:�i��t��lt:b�:���=
cada pelo Prcsidente da F. C. F., está capacitado física RtO l�, (V. A.) - DepOis - .•. _.__, .__ - jog-fldo'l" c !'l�om 1,r-;cnico de ,rign-vr-l'dc apresentam-se para intel'\'ir na "melhor de
e tecnicamente para encontro de tamanha envergadurü. de 12 al1n.;; como Pl'OfiS<llO- lo'a"do J,Uherfo e Demari!ll 'D.AhulI". _ fut"bal d(\ Fc·roviãl'io. de três" j)e:ln, pos.se do Título de Campeão do Estado. O
É pl'efel'ivcl mesmo o árbitro nosso, dos que tem milita- \ l1al do FlumineiN'. Telé P '1111; III

Cmllib9. teve n oponmli- encontro inici,,1 esti marcado flal'a hojt' a tarde, �
do ultimamc:nte nos diversos encontros pelo interior e foI vendido para o Guara-

ram a D p rf lll"O de Á h'f dade de (Ic('larar que a em Criciúma, devendo o segundo maLch ter lugar em

Capital, do' que árbitro de fora. A honestidade de nos· ní ICampinas), e ainda O e a amÇJl� r J rO$ id(Óia do Torneio Sul Bl'a- Hajai, no domingo seguinte. COluO já �e disse, com bn,se
sos apit.adores .iá .foi comprovada de hi muito. São ci- saiu do seu antigo clube sob inl;el!'ral anôio a Salvado!' sileirQ, Inter-Clubes será no regulamento da "múlhor de três", havendo uma vi-

dadôes paeato.R que não fazem do apito profissão, pois acusação de indisriplin:ldo. FOI"[lm rel1l1idos no Lpmos {los Santos, ex- ál'- de-- gr�nde valia pAra os tória para cada lU1t ou dois empatcs, nma terceira jus-
na verdade os árbitros de Ciutros Estados que nos visi- O novo jogado',' "bufP'jnO" aua(ll'o rle !-Í.rhitro.� da FaF bit,..o e allora à te.�ta do três Estados. Também a- ta sel'â efetuada, tendo já sido escolhido o seu local:
taram, deixaram multo a desejar, e, além do mais as Já Se encontra .em Ca!'lll"" .o� ('(\nhp(';,lO!{ árbit:r.os 10- Denartaml'nto vem ml'lll- fil"mon (lue el'ltará torcen- esta Capital, cujos aficionados torcem para que a deei- _

regra's ,sã.o as mesmás em todos oS lugares. É preciso nas, para iniciar os seus lfl'l.rl<) Ro,hICllP'S. n-ilh�rto tendo lJmR, linha de ('"...n,_ do pelos clubes catarinen- são não se verifique em Ita,iaí, no segundo match.
.

prestigiar aquêles que, por taxas ínfima, vêm referindo treinos t:! 8 uma das espe- Nflhas e npl�on n<>ffill.ría, duta flxamnlar, merer:ellOO ses que estarão em a.ção. X X X

os prélios de nosso campeonato. Um árbitro de futebol ranças do time campin·e;.tv oue se achavam afa.;;tailos a confianea integral de to- Embora extra-oficialmente, Jofre x Caldwell ê a luta do ano, devendo o Iblra-
que atua dentro da lei, serena e imparcialmente, não para a prõxima tempor:lda. do Deoartamento Técnico dos os árbitro�, Oois como podemos informal' que Ni- puera estabelecer, na noIte do dia 18, um recorde de
teme referil' qualquer encontro, sabendo se impór com .

Explicando a causa prin- da FCF pnr terem solicl- se .ob,<;flrva. a tot,alirl�.de dos valdo G-ouvea está co� bilheterIa que muito Clificilincnte será 'batido. Fala-se

energIa aos Thtlétas, póls, como êle, o jogador sabe de cipal de sua saída do trj� tado demissão. que el'tavam afMt!1dos iá coni.rat" termim.do com o que atingirá 3. casa dos 60 milllões, o que é perfeltamen
suas obrigações. Quanto à torcida ... bem, quanto à. OOr- colar carioca, 'relê afitmcu Iolando RodrIgues afas- se encontram' novamente"a Ferrovi�_rio e e,<;tã sendo te possível, dado o extra.ordinárlo intel'êsse Que acom�

clda e dnsnecesSàrlo falar, pois tem o seu direito liquido que nao era nossivcl viver tara-se pOI" questões de serviço do futebol catarí- nretendido p O" diversos pallhn. a luta e os preços elevados. para não dIzer exor-
de expressar seus pontos de vista, conquanto em e€-rtas com ordenad� dc cr$.. serviço e Gllberto Nahas ..� nense. clubes ri') P�!,<jI'Hí, incJusi- bihntes, dos ingressos que ji foram postos ii venda, sa-
()casiôes teJ1ha feito vergonha em nossos campos, num 3Q.OOO,OO. Gelson Demaría por in- O 1)eoartamento que con ve o Corjtjb:'l. Futebol Clu- bendo-$e que até óntem apl'oximava-se dos dez milhões.
péssimo e:.::ef.1plo de de3portlvidade, Culpando o árbItro eompatlbllldade com o ex- tava h� pouco com "Muzi- he. Nj'/)Jlrlo nf!lmrda, n€-s- Enquanto Isso, trclnam os dois campeões mundiais, ver-

la��� ��:l;i���S a6el�1���:�O�ed�e::c�n��:é�:: ,�a:��� I----="'""-�:=t ��:�t:�o�e��s �;;�'���jd:�; ��. :2����r.::� ã:!�:���;i�= !�k���jr�:�� coe:!����!:, e� �::��c:�;OJ�Ce��0����'r2 éir:l���;flc��Z�l���I�����
de marcador". pela Imprensa esportiva. sos, conta agora COl'rl dcz, o[e"er{�r 'melhol' proposta

Ret.ornam a�or3. ao a- sendb que a. grande maio- ao Cx-,io�,:ndol' que a!!,"ora

'-",.."""_,..,.,,,,,,,.,.,,.,� .>,�.�t?, . ."0'),.;.;tr�f�eQl�,heCido,s..re- :ria· ,conta, largo tr.Il1PO de ,rem bl'ilh'ando com\] téc-

.t:}'. .�,�,��:��'�s�ii��Y,r�!t�r����::.F;C.E,';

As direções técnicas de não houve recuperação tO
Mareilio .

Dias e Metropol, tal do destacado valor, de
que estarão lutando na tàr vende portanto ser subs
de de hoje pela pt'ímelra �i�l1�do, POf Zé�inho ". Por
grande vitória da série de sua vez. o Marcilio Dias
clsrva, já delinearam o seu' • Que contava com' dois pro
conjunto para a batalha. blemas, ou sejam Zé Car-

O Metropol nào contará los' e Od�o.n,. que estavam
com o contraí Fla7.io, pcís ,com contratos terminados,
--_.- -- � --_'- resolveram ri. questão. de-

Reab8�i'ou .. se :��d�õr::r�l:����.J�1i�a�O�
O B�tafOlJo ��Oas :=��;:;: �ormar
Prehando anteontem em METROPOL: Rubens;

Santiago d" Chile contra O

Fnreucvaros, da Hungria
pelo Quudnmgular InLer�
nacional, conseguiu o Bu

tafogo F. R. expressivo re

sultarln ao abater seu ad
versário por 4xl, gols de
Amar!ldo (2) e Amoroso
12J. N'a outra pm-tldn Colo
Colo x' E:stl'8la Vermelha
,da Yug·oslavi:l. empataram
sem nbertnm {Ir cont.ag·cm.

Confiantes os

Mardlisfas
Hã confiança absoluta

dos desportistas de !tajai
na equipe do Marcilio Dias
para a grande batalha de

hÓje no estádio "IDtlValdo
Lodi", em Cribuma. A pri
meira; partida da série
'melhor de três' pontos
V'em 'polarizando as aten�
ções de todo o Vale do 1-

ta,jaí, devendo inúmeras
10Laçi)es conduzirem torce

. dores._: do clube. marciista
para. aquela batalha '1l1e
se afigura como das m._ais
srmsnclfaais. '

Fóiondo de cOdeira
..
�

.If:i&d&u�_1

A '21 llliliíi:gllfação
d� f�OtJél
lé�c �é1 � .1,D.

Zéz!nho, Tenente e WaJdir

Sabiá e Luiz Carios; Mar

"I.U. Nilio, V. aldir, Pén.e.

nhrh��I����
\.

DIAS: Zé EDitR JOFRE Favor�lo dos le�lese$
Carlos Antoninho, Ivo e LOl\l'"DRES. 13 (UPI) _;___

Joel I; Dico e Joel II;, Re- A revista "Boxing srews''.
nê Idéstc, A:L1Úh:s Odilon a mais importante r.a Grã
e 'Emir ou Jorgtsh o. B;etanhn quanto ac espêil'-
Portanto

.

existe apenas . te dos punhos, diz qlH' o
uma dúvida nuaneo ao ex- Ielandês J�ohn Caldwell co
trema 'esqueçct,a mal'cilisrl:(' rá que. empregar-se a

! tundo para. vencer ao ara-

Fida Quer Deiler silelro Eder Jofre .na luta

pelo titulo "tndíscuuver''

Ó r ,má����ré '- �:!'tl��O d�:IOí8 q�� �������;
P6�O F��15eÍi'��$e f'�lc\::l� t::��O. f����nbt��:
Fida. jovem valor do Ta

mandare, do Estrcito, ra

Iando à nossa rcuortagem.
adlanto» .... ".

-'·�' .. umentc

renovara:· seu eontmto c

o clube do ".,u ".W.

pots o posto está entre E- treinador opinar momentos
mir e Jorginho, devendo o antes .do cotejo.

A Llga Itnjaiense de

Desportos inaugurará cn

ctalmonte sua séde própria,
no pr6x;mo. dia .21. por ()

c�s:ão do segundo tôgo
f'IÚ·('. l\ilctropol e Marcilio

ruas, na cidade ele Itaj 11 i.

o possível. não há, dúvida

que .o poderoso pugilista
terá que empregar-se to":
talmcrtte durnnto a luta

Se e'siwl'a derrotar a .rorrc'',
dlz � -revrsta. "Esperemos
que' Ca:ldwC:-i' tenha !;O'rté
nessa grande notte. R'Olal

nH'ri�e, necessitilfá toda. a

sorte-oossíveí". acrescenta,
A opinião geral da Grâ
Bretanha é que Oaldwell

não etiegará ao sexto as

salto frente a rorrc.

!"$WJ\le�:-se
O And

Comandando. uma gran-

.vo existe.

I
I

REDATOR:

PEDRO PAULD MACHADO

REDATORES-AUXllIARES:

MAURY BORGES, RUI lOBO E

GilBERTO NAHAS

COLABORADORES: DI\lERSOS

r

1 1 nente, do Metropol, sendo

:VA) _. O Internacional que a direção do Interna
cíorial já deu tuna tocada

no assunto com .0 sr. Dite

Freitas, que há pouco es

teve na capital. 'I'nmném

aonetta. de crtctuma, es

t.i sendo visado pelos co

lorados. Caso o jogador vc

nna para os Eucaliptos o

Intel nacional deve deste-

PORTO ALEGRE,

voltou a concentrar suas

atenções no avante rôésío
pertencente ao MarcIlio

mas, de rtajeí. O dirigente
AlbIno Ohcring, que no
dia 14 virá a Santa Cata-

rtnn. aprcveítm-a sua es

taca por la para tratar do
assunto, Outro atleta "bar

rlga verde" que Interessa til' de Mauro

}lOS rubros é o lateral Tc-

-iieunião da ACHC Transferida

Clube,

Devido ao temporal de

qurnta-tetra, não .rcí pos

sível o enmparecunento da

maioria dos componentes
da diretoria da ACESC, o

que forçou oo presidente

d� en�idade ,o nosso CDm

panheiro Pedro Paulo ).1a

criado. a' adiar a rcurt.àc

:'1:��a��a.par�raansl;�:'��<I��� q)
pum amanhã.

Inicia-se Hoje a Segunda Etapa
do Estadual de Vela

'rerá sequêncte na ma

nhã e na 10.1'(le de hoje o

Campeonato oatcrtuensa
de Vela, com a s'eceracêo
de Vcla -e Molor de �ta.

Catarina· fazendo reali?fir
na baia sul. :1 segunda e

tapa dessa importante �om

petição. ,Como se rccorda,
na primeira cLapa, que
consta de duas reg?tas
('om três vollas em pNeu}'
so triangular verir:cou-se

um empale elll�'e os b"}'

CO.� "Piont"i:,o". tripulado
110r Walmor SOfll'('S r- Os

valdo F['rnnnc1('.�, ; "Pir,1-

ta", com R,lr;1.('1 Llnlull"c;,:
Filho e waldir, ambos to
talizando 1. 581 ponto,.;;.

As demais coíocecões fo
ram a� seguintes:
2.° lugar _ "Argouaute"

com Podrn Soares e A!mir

Baixo, com 938 pontos.
3.0 lugar - "Kon-Tikl",

rom O.�valdo Nunes e .lono

Soal'es, com G38 pnntos.
4.° lugar - "llagiba",

com Roberto Cúneo e Falls

to Pomp!on�\. com 49� non

10s.

5.° lur;:1r - "01tnda"
com Osmar Nunes Plr0s e

Carla;.: Albe!-lo d:l Sil\'fL.
('On\ 26D pontos.

G.n 111p;;'11' - "Cnirú". com

D�lltOil Oliv,'im c Ari Car ....

llOSO, com 26fl pomo.,;;.

-Krbl'rõÚeguem-Para -Criciumá
Com o Presidente da F.C.F,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No dia 8 último, torem

instalados em FlorIanópo
us. pelo Inspetor Secetonnl.
DI'. ocmvio da Silveira Fi-

corno se sabe, êsses CU1'

lho, _OS r-ursos da 0ADES.
sos vtsnr» ii. onentacãc de

E'Jtado mais també-m Os da
capital, mesmo lícencíndas
per Faculdades de Filo
sofia tem oportunidade pa
ra um con�ato com 0;; pro
fessóres da equipe. conta
to êsse, de grande signifi
cação pura os nossos mes

trcs uma vez que os cursos

lião ministrados por pro-

COLUNA
CATÓLICA

Pego Vermelho
Perigo Amarelo

frei Venâncio WillC!ke

Nestes últimos meses, o mundo livre vem pr�s
tando $Lla atenção o crise de Berlim, de Cubo e d�
todo a Américo Latino. Ninguém �� ilude com o e

xisténcia do perigo vermelho, mesmo ql.:e StalIn, di
vinizado em 1952 como ídolo saviét ico, tenho sida
deSI ronodo em 1961, com tooas os desanm-: 0<)\
Il.:ma<, r (;<,�í"eis no regime comunista

M�s, 00 que parece, mais gr,:JV!'! qu:o! o perig)
vermelho do marxismo russo, torna-se o ameoco imi

nel,te '1 perigo amarelo, nascido do comunismo c�li
nês, Noo ignoremos que o Chino com os seus

6'�O.OOO,OOO etc habitantes domino o qu:::;rlO OQrte (h
l,opulaç60 mundial tste reino do "meio dia" está
olrove5scndo o maior transformação de suo história
qual ro v&zes milenar. O partido comunista estende
o s�u regime totalitório o todos os rincã�s, contro
lando todos os setores de atividades e concentrando
Indao:; 00:; ener-:,ios. A China acordo como "gigante"
<IPC, (I"do 011 lOteie, premeie enfrentar o resro do
IllllnrlO

I L.J,.UI>hJ {) dilc.uJur !y�so foz ('xihis.;õP$ orroqqn
tp,;,r,'1(<I tnlil"ulor 0<; pOlênçios "lumhoi', f, Chi"" ('

rnUnr',ltl ,e IJH!paro Uknicomenl::- pOIO, fllOUtn elid,
froer v(llcr <,eu _predomínio mundial, aponlondo já
o']ora (j tt=l'ceira Irola mundial de submarinos e um

exército de (.]proximodoment� tré5 milhoe�. 00$ aUJit;

pod._-.mas s.2guromente somar dez rn;!ho1�"'S do ndiei::!
_

fJOrulor, enquanto o fôrca aéreo e mcuilirna eslõa

aumentando, de ena (fi, ano A indú<;fr lJ chinesa, por
suo vez, lomou um impul� nunca visto.

Mos, todo o progresso tÓcnico do Chjna cust·')u
'o liberdade a ;Japulaçõo em oêso Os fugíf,vcs que

chegam o Hong-Kong,contam horrores ao escravidão
. e dos maus tratos o que vive sujeito o povo. vuem se

negar o exeClltar os ordens drásticos do regime co·

munista, lermino seus dias no campo de concentro

cuo, segundo consto dos Irabolhos forcados que os

pI8'>OS, em sua maioria intelectuais, nrcstom nas

lTI,)l\lonhos de Tai Li,",g, Co Norte de Pequim
Se, mesmo assim, o técnica não progrediu mais,

a:�ibousa-i�2u��a��:�<;t:�t���e�aq:�t��:z��J�:c�:�:�:��
mono. Outrossim, a demasiado acentuação de indus
trialização contribuiu poro o quase completo desam
paro do agricultura, motivando iunto com os catás
trofes naturais o fome geral Mais ainda que morrar:1
mjlhces de vitimas do h me, o regime comunista re·

cusa ,:S ofertas caridosas ql.:.o mund" livre fez à pc
pu laça0 necessitado. To! gesto de pesprêzo por por
te dos comunistas amarelos demonstro o que ponto

�:���t�\ �s n��n�a�!:�se��n�e;il:�ea��� eh�udQ�ea�r�:�
assistiu indiferente à expulsão do Chino de 6.500
mission6�ios católir:os estrangeiros, sem 00 menos !e
vontar o brado de protesto contra os injúrias i.rr0.''l

dc:s o iner.mes religiosos enfermeiros, cujo preocupa
coo I t nClpol consistia em minorar o sofflmento fJ;)

f)OJpuJação chinensa
.

Visto qu.e u marxismo considero o Igreia cató-
IlIca seu inimigo figadal, o Chino cQr,�unisto 'procedl'!
com meios diobóli�os poro extermit ....... r tôdo o jerar-,

QLI�a fiel o Ramo, implantando o um tempo o Confu
soo entre oe; fiéis. Trinta Bispos já foram nomec,:_.ks
pelo regime COmunista � consequentemente S.:19ro-dos ermtro o VOntade do S::mto Sé. Consl ituida assim
o Igreja nocional, não há (lul ro intenl0 ;enõc fortale
cer rOl' todos os mei?s poe;<;ívei'i o regill1e despóticodo cOI:nllni�mo amor�lo e errorlicor qunlqtler re!i
gi[lo e Idco!09lO opostos 00 oteismo.

NrJ() ccntcntc com o implantação do comunp;-

g':ea:��o���r��d�r�atr��t�;,ii�r�����s, ;���li:�u Eati�e�
de qu�lqu.?r sentimetlta religioso, mondando poro tal
fIm mdhores de propagandistas chineses 00 nosso

canlincnte,. cuja hospitalidade exploram vergonhosa
mc�te. POI<i, fingmdO·'ie amiga0:; ck! Igreja Católira
c rll�po��ns a rf'c."bcr. oe; saçromento<i, o principio r

pr·ln Ixlll ,,,,n, vi"om unicom('ntt> obt"f eNt'o influên
cia <;,ibrc a populaçõo p o rr'csmo jE'rrJrquia CI"'IC'SlllS
lira (, flln dr> pr€rnror o q,\)(' modal cnnlro túda l'

f]IIOlqltC'f Icligiõo proticnrln no Bro<;i! f' no,> dpmai'i
prlÍ'�('<; (h Alnéric(l Lnt ina

S� o periqo Yermelho, há anos {>xistente � cach
Vr,7 moie; iminente no Brasil, magoo lóda o noção co-

,um � inc!lr6vI!'J, ("]tl .t
. _

'_
, v�<; n'q,s ce;perbm mm () ndv(>nto i/I impol"'ipnt-,I> dn

;�zr�90 amarelo?

rossórcs de alta ceteeorta.
n[1O só do Es;[\dO mnx de

Osvaldo Melo suno, asses

sor do Gabinete de plane
jamento do Governador do

E�tado e proressor da Fa

culdade de Filosofia de

Proncnooous.
r'roressóra Odnn B, dos

Santos. prorn do Colégio
Pedro II do Rio de Janeiro.

Inglês - Proressôra Rose

'rnnrv Elizabeth M. rones -

da Sociedade arasnctra de

Cultura Jngtôsn (" rnst. ara

sil-EHtadfl<; Unidos.
r'roressôra Cêlia !:'tlis de

Sousa - do ruagtstérjo on

('1:11 di' São Paulo.
r.rater-icnea professor

r-edro Bo.�('o _ do Institu
to de Educacâu Dias Ve

lho. da Escola de aprendi
zes Malinhciro. Pror. Nil
ton Nasc�1l1entQ. do gtnásin
brO,Silril'n de- Almrida c do

Colégio Padre carrescto
Htstórta - prorcssor

(!llv .1'''''''1' P..,,;],-j de Hotan

da"livre Docente ctn. Facal
f];ld� N<lcl'Jlnl de FIl()�ofia
- Té('nico de Educacão do
INEP -- Pl'Ofessol' Newton

Onlr'rtlves de- -BaLTos. do Co
lr"iq P"drq TI c Ol'írntador
Educarionnl no mo de Ja-

---------��--------__u u �
.

e •

:LirQ T. C. dia 10 -seveteixo - Grande festa das Garotas Radar Missis:
: BraSil, Santa Catarina, Par8ná e Guanabara, Participarão. ;
----C�;;�-d�-CA---'--�-·;;.--Fi�;i;�óp�li;-------!!:!�::�!�;o::---

..

Levo ao conhecimento mente, das 14 às 17 horas,

los interessados que esta- Florianópolis, 2 de In-
rão abertas atá 15 de [anel- uetro de 1062,outros rtncõos do País.

A equipe que' hora tra
bulha em Plnrjnnopofls é
consututcn dr):> seguintes
membros:

Orientador I,eclnrró·'j('o:
»roressor Jo.�'; B"J'€dito
Pinto. r-nt d 'áUro dr üto
rn turn b a�'ileil"\ da Fncul
d-rde d Fi!o orta cteueres
(' Letrn-, do R C n-ncáo de
Jr>su de Bauru f' dI' Didá
ti" (I: ;:o, "Itld "I'� dr.
Ieauru (, J .m 11'1 F Ido de
S. P'L r.

C< rdcn rdur : rn-pctcr
Oe-avio rb Fiilvein Filho
Sccctonn de- FIC'\'ianópoli�
'Latim: erorc-eoi Anibal
r tn'li c: teoraueo de
J Ô'1"'lU e L!!('I':lIturn Latina
d:t I�a{,lLld:ld do FUosofh
Cio' n<'t:->.s df' I etrns rio S.

coracão etc ,Jp�l\S dr Bauru
r'rcr. M:tLII") Ca.n1J1( si.

J"'uf"o:sol" efpUvo do n·a!.d�
tr.ntllfkhl eleS. P;Hllo

1"rOfl"'Ol' Ce-
'r'stlml Rari')cl p"of. e:l

tedl'átko do ('())t'-'�i', Esta
ciw\t DL. V('ll\'1 f' pmf. na

F':u'uld'\dc- d FiJn 11:\ d"
rlr'dnncm')lis. IH'i)"o.
Pl'OfeF IIr' !\'

!l''(l!$1, ('f('UV
té'"Í() ar'

.

1 d

lida Mais
di) 1ll.'l.f'.L"
Sno Paulo.

_ 1"!'ofe5s0r
'P'lm;"" (II' A.h,,";<'l,\ ria
F�\('1Jld;l{i?- fie F"ln.<;{)fin de:,
li',.".T�I"·"1"J;<; � (In rn.�ti-Profrssor

"NOITE DO Chú-Chá-Chá" nos salôes do
Oscar PaJace Hotel 110 próximo sábado as 21
horas em benefício da Associacào de Santa
ÇaLlrin8 de Reabilitação numa �promoção do
comentarista social CELSO,

Reforma do Bar Acadêmico da
riJcll!dade de Direito da Universidade

de Sanla Calarina
Dp h;i muito tempo que necess:irio para a tão es-

o tradicional Eu:' 'rlo Cen- perada reforma do Bar
ti';) Aradcmil-o XI f te Fe- Acadêmico.
1','rliro rt:l. F.lf'lIld.1Cf! de
I,i 1.:1 '1(' S"n',\ C,llarinél,
t,Íllh, )l( '. (', . irbd, pl'Cmrll
!.( (h' 11l.\:1 nfOIIl1.\ ,'111 SU<"lS

Devemos, outrossim, es

l'larc(:cl' quc o Doutor João
Rlnsa muito tem cOlltri
lmic!(J para a cl:lsse estll
dal1nI Cat:Il'!nense, quan
do da ('ollcessâo do,o:; azule
j()� l>ara o R-rstnur:mtc
Ulliwrsitál'io.

in�tala(" 'r" (111
j, UH O,] 1'0)\\(0, H' PI'I'('li-
1'1'1'

Purém \l'-IU no' l'1.1 p-o.�_
siwl fazer o:; tal rcati?:n_
('.i.o d("'ido a falta rlp \'cr_

]): ..
:FtJi, enlrctanl<J, com

I'!.I',nd.. atisfa('[w que re-
(', belllo cOlllun!c:l<'ão do

'C;11'l �ir',1 • Ido Df'nto
1lI('I-'lLú'ol f' Ir "nt nt_,. d;
1 ilI'LÓl

Queremos, dêsde já an

tC{'ipar os nossos sinceros

agradecimentos ao Dr, Jo5.o
Rín!;a, homem dotado de
ulto espirito publico e com

pl'ccnsão, pelo muito quI'
vem fazendo em pról dos
cstud:mtes e ainda ml1l.�,
}lrlo gCIle-ro�o auxlllo que
vem prestar aos t'stud:lI1-
'tl" de Direito, e deixamo!';
li nO$»o convite para uma

vl.�iLa ao nosso Bar, upó,<;
1l:1 ]' arma,

.

Nilson L. B/'cda
Peta Diretoria: E'(ccutiva

tuto de Educação Dh1.� Ve
lho.
Profa. Jande Loredo -

do Centro noucactonat de
Niterói.
Ciências Natnrals _ Pro

IeSSOI' Nilson Paulo - da
Paculdada de rüosona de

Florianópolis Químico.
rncustrtnt pela umversídn
de de- Pôrto Alegre, Profes
.'lar A\II'eo Parolo _ prof.
efetivo do Instituto de E

ducncâo de Bauru, S. Paulo
DC,4'nhl) rrorcssor Ro-

berto MaB'r:J.�!;i Ni('(lJ!n!. da
Escola NO!nl,ll Jlllill Ku

bnscncc. do Rio de Jaueí
>'O

Proressor Germano Fachi
ni, do magisté-rio oficial de
São Paulo.
Alguns destes mestres.

tem vários cursos no estran
getro, como o orientador
Proressor José Benedito
Pinto, o Prof, Ani])<l1 carn-

pi, a Prof. Odila santos, o

Prof, Guy de Hollanda, a

srora. Rosemary EJizabctil
M. Jones.

Os cursos terão :'1. dura
cão de 30 dias, findos os

quats os professores - a.u

nos aconselhados, presta
rêo exames.

A Inspetçria Soecíonaí

convida a todos Os prorcs
seres de Florir.nópolis pa-a

assistir à a u I a pois os

mestres Que o fizerem só

terão lucro pela posennu
dnde de ínteroámbío de

ídétas.
Em dias próximos os p-o

ressõres Que compõem a

equipe serão epres-areo ,<;

ao Senhor Oe,vel'n!ldol' (:0

Estado, Sr. Celso Ramos.
As aulas de ruoéttce G '

ral estão sendo mlmstrnd .s .

pelo orientador .ocs çurs 'S

no Teatro Alvaro dr Cu.-

valho.

WASHINGT()N, D C ..

(OPAS) O Illundo est::i.
pl'ê!c!�ando de mai� mêdi
co" - esia c a tondusão
que re�lIlla (le dad'ls esta

ti!';t[COSf rC('('lhe'Il(''ltc (li_

vulgaclos pr>la Or�-!anhmçâo
MUlldllll d.1 Saúdf.,.
O último j'('[nt.',rio anual

dc· E,';.Lnti"t'!,:, Epidemioló
�ka (' D�n;o"l'úfka ria OMS
mosLra Wlf' ]\, , atu·dment('.
11m l�lÍih.l." fi liwio ele m('
dl('O" ll.l"a at rtde\' .' nma-

pr'jHl!<Lf.'rio 11I1,lnc!iaJ dI. a�

proxl!n:\cl'llllrnil' ir/'s bi
lh,·es. IsLo rep'csenLa cêr
cu de metade ([o mínimo
de médieos nece.O:;�iirios.
A proporção entl:e 0$ 111r\

clko!'i e a população vuril).
I11l1i(o de L1111 pn[<; a outro.
r.'T<lrl é' o n\uis brm sCI'\'I�
dCl. ('(llll um m(cliNl p11l':1.
4/() "dlHi:'(/I }ij/ ,,'Li']lO

iU'g:II' . .,;-;;/) n-Nil",!'!:t, eflln

all('nll.� I1LII n,,'r!j,'(t p:II':1.
9G,U(J() hOlbil'lnlt.,

o.� dlU!Oh 1'{'j,11 iV(l� 110<;

di"fl'S0S ]l;\íse� não �ão,
('ontudo. (,Ol11p.U':\ \ fli '. Mt'
dktJ" que 1\ão ('xerf'('m a

1}l'0fi.�.�ão, intcrnQs de hos

pit:tts. dt'nlistnH f' outro

pessoat n\(\tlko pnol'l11 e-�

t,H ou ll'·tn iIWhlÜtU.� nas

e:>tatistÍ(':l,�1
A OMS obsel-vn ainda

(juC' os qados nodem pl'O
j}0I'('irm<ll' 11m (juadl'O ine
xnto dOI-; tCCUl'SOS médicos

à di.�po'sição da popuJaf;[t'J,
pois ,não mostram a di -

tl'ibuição dos médicos pe'o
telTitório de cc.da pais. En
alguns países, a mg,lor',\

��! ����'�:, c:�x����en��l� que dirige, o que, em pertê, consegui.
merosas popu1acões rurais O simpl2s toto do meu nome ter. sido ventilado

sem assistência mêdica S'l- pC'rc o direção do série decisivo do certame esta-

fjcientc. Em outro� pais(.,
.

./ dual, não represento (lue estivesse interece.J ... ...,

Ulll... ç,orpo l:onsíderável tlfl atuar os r.?f.eridos prélios, muito pelo contrório,
auxiliarE's ·m�dicos po'!e
prestar valiosos servIços I 11

camilO da medlcina.
Nas c-statísti':[1S em (1""

se baseiam ehlS cone! 1-

s,üe-s o Brflsil figura co'n

WIl médico }lt'l"a 2.500 h'l�
bitnntes. ou �t:;in, em Sltll'l.

,,:lo inferior a 41 Ollt!llS

países, dos (!llais !)lgUllS ria

Alll(ol'ica LaMna. N,L 1'\'

gf'l1Lhla, por ('xnmplt't, h:i.
Ulll nlédiro pólrn. ';'00 ]1"

hilfmtrs: rm Cuh't, 11m ])1-
l'�t 1.1)00: no ií�.,!i·C! t' �1

V(lI1t'111f;'1a. um I'H:l 1.7('1;
Il!) Chi! ... , tini mll'a �.O( O;
n'l Peru, um p'ira 2.400. F!n
situaçilO il1[f'rfor ao Bt'�, I,
fi�'.tl]'àm 49 paíse.�, oito C1,?S
quais latino-:t.mcr�ano ':
um médico pr;ra 2.700 ha

bit<mtcs na Costa Rica; \'nl
para 2.800 no Pnnamâ; \"ll
para 2.900 110 EquadQt, NI
ca1'á�ua- e' Colômbis: 1 m

para 3.900 na Bolívia: um

para 5.'100 em EI Salvador;
e um para 6,300 na. Guate
mala.

EDITAL DE CÓ?>"Ve-CAÇÃO
De ord' 1'1 do sr. prellidentl', venho a presença de

V. S" .aflm de tomar público o ���l.linte:

CONVOCAÇAO: Convoco os 81'S. associados dest::l.
Sociedade, para comnarecerem em nossa. Séde Social,
d{1.11!nvo nróximo, dia 14. as 9.30 haras.

.

ASSUNTO: Eleição da n?va diretoria flue regE'ri
os destinos desta Sociedadf' no !:>C\'Íodo 62 '63.

NOTA: Só poderão votar o associado quites com

a tesouraria.
l.ui,,: Carlos Alves, l0 Secretário

EDITAL
Em cuidado apresentação grofica de sair "e-;

Deseltos" livros de Ricardo Ramos, Est!"sando cor'

"'Tempo de Espero" em 1954, e publicando tres ar

os depois "Termos de Reis" (Premio "Prefeitura mu

nicipol dz Sôo Pou'!a,,), o escritor mereceu r,ão opc
nas o púbtico mos tombem o Ir eihor acolhido da cf
fico, Rencentemente, edito:J o novelo "Os Caminho,,
tes de Santo Luzia" (Premio Jabuti" de 1959), gu'
veio ampliar os camir1hos do contista Já dono de umo

�>�pres"õo literaria, incluído emvorios pe nossas O�,

tolcgio<." divulgado em traduçocs, r�ai'l)ente inh·

grado no movimento renovador do conto brasileiro
contcmrorãnc<ll

Agora, COlll "Os Desertos" Ricardo Ramos Se apre
sentou aos leitores em livros gue oferece, o por d�
uma sel2ção de seus primeiros trabalhos (titulas rf'

tirados o "'Tempos de Espero e "TermodeReis), UITl�

seria de contos novos. Tempos ogui o rredida doe'
critor. ,guer uas tzmos gue a suo percepçõo e sens:
bilidode englobam, guer nos processos de contruçõ ')
e no" guo!idcdcs cstéticas marcadas em seu constl
ntc C'voláir, Por ludo isso, "Os De��rtos" é livro gl.e
se IccomendCi 00 iltcresse do leitor.
A pLlbliç'1ç.:io l: dos Edições 'Melhorarrentos, o v"'.

IUITIC', de I (JS poOinus, COlltelrt belos il":5traçc2s i' �
PCI;V Dcona, 9uc é também o autor d') copa. "'_ ';

D.e�C'lto!>" esteio incluídos na série "Pmorame t';)
LIII.'lol·lra Brosiloirf'J" gue reúne, ';_;ntre o:Jtros, o�,,:
t:�III�s: O. Cabeleira", de Fra.nRPn TávorQ'; "Men'w'
110-; c Llm.�or0cnt-o de MilíClos", do McrvJsl.A,ntor,'c,
de Almeida o "Bnrw Bla�"co", de JosS Mouro (J.�
Vn<;c{'nc(.'Jf)�J.

..

ro, as inscrições para o

Concurso de Ingresso às

currei-na de Professor NOI',

mnnstn e de Regente do

Ensino prtrnúrío do Qua
dro uníco do Municipio.
Os candidatos poderão

obter as informações que

lhes, interessarem no De

»artamento Municipal de

Educação e cunura, dlàrta

Alda Peixoto, Diretora

VENDE-SF IOTf
Vende-se um lote a �a

Urbano sanes. Krea cO,

metros.
Tratar a rua F'fIltpeo deb

��dt, 21 _ ,,"ooe 31 .. !l) -

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

J,�MAlS TIVE AMBIÇÕES (OMO
ARBITROS DE FUTEBOL

Tr-rocndo conhecimento dos afirmações do

Pre� -dente do Federccôo Catorinense de Futebol.

Snr. Osnt Mello, com respeito o minha P.?SSOO', e

nos cu ·'s fui tecbodo como elemento petenctcso
que desejo, uoíccmente, dirigjr os. prólics importan-

tes, quero; por intermédio d2ste veículo d.e impren

sa, ref..Jtar tais declarações, lembrando �a.uel.e e

min,�nte desportista que, enquanto partICipei do
I quadro d2 árbitros do F.C.F" o fiz sem qualquer
ambição, procurando, com os meus modestns co

nhecimentos,
t
elevar bem alto o nome do entidade

permaneci inteiramente alheio aos ocontecimen,tos

7e 0��;��u1��, :��a�;e;���'���i!:d�c�n;�:el��� n:i
r_,<.; ....un-h nõo era minha compdpncia, e sim exclu

s;vQrr :ote, da pessoa do Presidente do Federoçõo
Catarinense de Futebol

Assim sendo, lamento qUe me(1 nom: fôs;e criti
cado por tôo futil motivo, quando, no vedode, me

recia um poucc mais de considerat:õo, e aprovei
tnnrla o et'\Sejo, quero deixar bem· cloro que o Fe
c:",r("-60 não necC'ssito ele meus plêslimas, iá Que

pO�f'I'� ('111 <;�lJ .quadro de o:LiljU� "icnwntos de

ren' "0.:]0 capúçidade que, mel,hor do que eu, podem
Q,riu,r os portldas dE:' maior vulto, como os que se

rôo i'rovawas entre C. N Marcíllo LJIOS : 1:.. L. ,V\e-·

tIC�:)!, e, pos� .:'ri.crmente, os do torneio sul-brasilei-

Florianópolis, 10 de Janeiro de 1962.
IOLANDO E, RODRIGUES

(ONSELHOS DE BELEZA
Máscaras faciais para Rejuvenescer

A Cu"s
Inumeo.s foam os cortas que r-:!cebenl:lS pedin

.:::10 explicações sobre máscaras de belezll e muito

porl'iculormente r -.bre uma que fo!:,se feito C('f11 fa
(Ínho de trigo

Não podemos saber quat o razôo de tonto inte
resse mesmo porque as máscaras. estõa hoje em di\]
em campl,�to desusa. Existem 'atualmente dezenas e

dezenas de recursos cosméticos muito mais eficazes
poro remoçar o rosto.

:..,_. todo coso relataremos adiante os principais
det( lhes o fim de �otisfazermo:> o vontod2 dos leito
res.

o) Em primeiro lugar é necessário ter (J cutls ferfeita
merte limpo e nodo melhor paro isso do que oguo e

sabõo.'
.

b) P:;ra preparar o misturo juntar numa vasilha ou

meS;lO num prato ,-fundo, uma xícara de farinha de
trig,� e outro com agua morno de modo que a massa

nôo fique muito dem.o e nem ralo
c) Aplicar o posto, no rosto com cuidado, utilizando
�am ::!sse fim ulT'a espátula.
d) Conservar o máscara no rosto p�lo espaço de quio.
ze minutos, mantendo o rosto e os musculos em com

plet � relaxamento
e) Decorrido esse t.?mpo retirar delicadamente amos
cam com um pedaço de algodão embebido em água
que"te.

Por ultimo usar creme base, pó de arroz? ruge
52 c pele. fór nom·:)1 Ou seco. Se gordurosa, preferir
uma loção em vez do creme.

De -lm modo geral o tipo de máscor'] aciml) descrito
pod�r? ser usod� uma vez por s emona e em qualquer
espdCle de peje, Nado impede de juntar ó misturo do
r:'0�so u�o ou duas colhzre$ de suco de pepino ou de
hm:lO a fIm de que.o máscara proporcione uma re
pousonte sensação de frescor.

. Tami?é� é passiveI substituir um pouco da fa.flnho -, de trlgo.por '!Veio ou por germe de trigo e
usa- falte em vez de águo.

lJ.ma_ séri,e de combinações pode ser feito mos
c � ':nclpol e nôo esperar nel''\hum efeito miraculoso
POI� 05 ��scoros de beleza têm ope�as um popel
�'.1 to IIn,'t�do, problemático mesmo, quanto à pos"IVI.'IS propriedades de rejuvenescer a cu!isNeto: - Os nosso� leitor�s poderão solicitar qualquer
cOll5,elho sobre o trotamento do pel� e cabelos 00
me'�lc., l')specjOrt�to Dr. Pln.s, a ruo Mexlca 31 _ Riode JVI'1,ciro .. (E�l. da G:.Janàbara), ,.bastonda eryiar I'

.•
I'�.prcren e arILgo

..
deste jornal *.,0 endereço c;otT'1pleto

'1.:!Or9� respostcr:
' J ';_

};..;":1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



eunidos esta CaRiial os Inspetôres A i n d a a InaugUraçãoCl'd�
d A

.

d - d R d B a m e r -I n-d u s
.: :�;;;::�:,":t�an1':��

e rreca açao e en as
. ���:::;��!�:::�f:?:���

Para coordenar a apli- Geraldo Wetzel. proíéto do novo Regula- ao Gabinete po Diretor do formulação do Decrete Acontecimento que mar-' companhias de financia- retor Superintendente Sr.
cação das novas Leis' Fls- Os estudos e debates das menta serviço de Ftscaü- serviço de fiscalização da nc 02-10-61/517 que esta- CDU a semana em Floria- mento e sociedades segu- Avelino A. Vieira, qhe é
cals no interior do Estado, leis fiscais, presididas nas zação da Fazenda. Fazenda. beleceu normas para reco- nópoüs foi, sem dúvida, a radoras que constituem o sem dúvida a alma e o
encontram-se em Florianó reuniões mencionadas, pe- III - Estudo da criação a - aproveitamento dos lhimento do Imposto sô- inauguração da metna e poderoso grupo financeiro, arunce máximo de tudo
polis, desde o dia 9 dêste lo rnspetor Décio Couto e da Divisão de Cobtança da mscare da Fazenda, Bacha- ore Vendas e Consignações inicio des operaçõ't$ <do que ora vem operar .sm quanto temos !realizlj.q,o.mês, os seguintes rnspeto- Secretariada .pelo tnspetor Dívida Ativa, subordinada réis em Direito, para exe- nas vendas de produtores e aenco Mercantil e Indus- nosso Estado. enquanto nós, seus campa.
res de Anecadação de Ivan Mattos, elucidarão cuçãc daquele serviço, ou não comercíantas a comer- trial de Santa Catarina, nheíroa, formamos a equí-,

';"Vnilad"'d'oo"'s·a'inO�_:,oU�OOl',.vA,.�,'ol aos Fiscais, Auxliiares e b - contratação de ad-" cientes. cuja séde se acha instala- alfue=j��:s s��;:ro g��� pe na qual ele se apoia
= '" ",-,,, • Guardas, o modo de em- vogados auxiliares, para a VI - Estudos para uni- da em prédio próprio na

para os seus lances magls_
Vieira Côrte, Orozimbo prega-las no interior do cobrança da Divida Ativa. formização do procp.dimen- Rua Felipe Schmidt, es- ��x::,cei��virB�ME:eI��d� trais no setor do crédito e
Caetano da Silva, Ivan Estado, podendo aqueles, IV - Regulamento da to das Inspetorias, quanto quina da Rua Alvaro de do financiamento,
Luiz de Mattos, Hélio Bom assim, prestar completa as- Lei nc 773, de 9 de outubro a aplicação do Reglllamcn- Carvalho. Othon Madell. Declarou-

da Silva, Raulino Francis- ststêncía aos contnbuín- de 1957: to aprovado pela necréto
Desde as maia altas au- ��!n� �dXec:� i��:r:���

:. �err�i�:�' ::l:�id��bl�� :�s ae�p��:�ã�Ü��q�el�U��� PREFEITURA DE JOIN- te�;-d�d���:iOd�:�:�c��= ", O�O���!�:lldO�C��:�I��� :��!�ia;!�:ca�iV:têmil��;êe�ti� nossos leitores foi dito no

Faria, Aldo Menezes D'Aqui gislação. VILLE EM FOCO tagens nas Inspetorias; cos representantes da in- �:�:i:C�:fsr�. a;u���n�e:t�:
no, Antonio da Cunha É o. seguinte o temário b - adoção do novo sts- b"":'" padronização dos dúsbrra do comércio da lhes terta {lado se nãoMendes e Nabor Teixeira elaborado pelos técnicos Prepara-se a Prefeitura tema de contagem de pun- despachos em geral. agro-pecuária das prófis- fosse a premencla do tem-
Collaço. acima: da "manchester catartnen- tos. VII '--- Estudos dos trt- sões liberais, tudo enfim

po. Uma falta importante
fot p��s���da depe:�S��::!� rO�in� d�nif::��;;;sãO n�� �:n�:;:o e�:c��:n�:a;:� da� ;c������ç��:�e Ven- ��t��7�;,ia��S 2�ela d�eijttiho ��en�aSOC�:d::iSe e��r�:�= do seu discurso, disse-nos

da FIscalização da Fazen- Inspetorias Regionais de cópia Gomes. O Prefeito a - adoção e oficiali- 1961. nomia desta Capital eccc- ��;�:i:ofO�u�o�ue p�:�c��:�da sr. Henrique de Arruda Fiscalização e Arrecada- Helmut Fallgatter dese- zação de novos métodos de VIII � Estudos sóbre a
reu ao local onde se acha das admírávaís vitorias que

��:�;àri:e�:es�:::��� s�. Çã�I d� ������ do ante- !:�!1ç;:t�� �b;:��:�n:� fi�a�za:�;ormização dos ���t:ÇãOd:�mn;ovs�o re:�!�� �:�:!�da a matriz do novel r
o grupo BAMERINDUS

a retirada de tôdas as ce- processos do enquadramen- Bebidas Alcoolicas e Ta- Procedida a benção do mats �O�q�;:::d;ass: ���
�as ::;e�i:: ta�����en;�i !� :o:Pl��:����:�:i �oa�- ba�o:;�e�i����d��-. temário �::�����ii�:n�r.P�;ce��;� agora com a fundação do

concluída, faltando, apenas 2.914, de 28 de novembro está dividida em 3 comis- Coadjutl!k Dom Felicio; �e�a!;�a�aj:co�u��: ::t���
para que se inicie o calça- de 1961;

.

sões;. outras comissões se- este em memoráveis pala- tres ,o do Paraná, o de São naquela hora.

:���teas;:;:f� �:.�::�:� ra�ã; ;:t���sa P;�:.t:l��= �:� ���a���::se:a!������ ��::tocr:�gr:;ulo�:�c���'3r�� Paulo e o do Rio de .raneí- O mais foi exposto co

râo. ctar de Valores; Os demais assuntos do te- Dr. O.thon Mader, Presí- ���s;�ado:st:b��CI:��I��s. ��!a1�:an��cie�u�a. :��if
I d - estudos para mário. dente, Avelino A. Vieira, rado progresso. inauguração".
VEREADOR NELSON Superintendente e Dr. Jor-

PEDRINl ge Alvim acnmídt, diretor ..,--------� -,_-I.

:�%�tá;i�o:�o�o;u��;n:l� Loteria do Estado de Santa Catàrin
se achavam lotando com

pletamente o recinto, pelo
auspicioso acontecimento

que representa um passo

gigantesco para o desen
volvimento sccto-econômí
co de Santa oatertne.'
Em seguida, tomou a pa

lavra o Deputado Federal

pelo Paraná, dr. Otfion

:rJ1.ader, que, em nome da
Diretoria do BAMERINDÚS
de Santa Catarina, saudou
os presentes, agradeceu o

comparecimento de todos e

fez um documentado e ih

teressente hístortco do pro

gresso da rede de bancos,

--_.�--�-------------

o:ESTADO'
'\.., �

'" ·0 IlAlS AHTlCO DlllIO Dt SANtA t�tABINl ...

FLORIANOl'vL1S (Dommgo) " 14 de Janeiro de 1962

------_._----;------1'

Comunicado
Companhia Di�tribuidora de Valores,

Financiamento e Investimentos .

(ODIVAL
Dístrfbutdcres Exclusivos' de

Fundo Brasileiro de Participações. Industriais 'e
Comerciais

Fundo Crescinco
Comunica:

a nomeecêo de seu DISTRmUIDOR AUTO

RIZADO
.

para as regiões de Florianópolis,
seie Serrana:

Sr. ADHEMAR ANTÔNIO PRADA.
Nosso DISTRIBUIDOR está au,torizadú a colocar nos

sas cotas, assinar recibos e nos representar na sua re

gião de trabalho. Esclarecemos ainda que os possíveis
interessados do' Vale 9-0 Rio do Peixe e Oeste do Esta

do poderão fazer suas inversões por intermêdlo deste

no�so DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.
Cia. Dist. de Valores Flnanc. e Invest.

Antoine Forat Fr'anciSco Carioba

Diretor Diretor

ADHEMAR ANTONIO PRAlfA - ���������:; c���
CRESCINCO comuni
ca que' está in:;taladq
no Escritório do Dr.

Odorico Durieux,' Ii: _

I �4u�oTe;::::, f��l:ei� I
.

��t653.5� Caixa pos-!
___ _.......,.__...L.....,

Mai; uma gozação do Zé do Sigma:
"Joinville, 10.1.62

Sr. Diretor de O Estado.

Nos comentários que o sr. dr. 'Acácio Garlbaldi de

S. Thiago houve por bem fazer ao que escrevi em O Es

tado, a explicação oferecida à falta de um compromisso
assumido pelo PTB para com o PRP, deixa muito mal a

direção da grei trabalhista.
...

Afirma o sr. dr. Garibaldi de -S. Thiago que, de fato,
ao que sabe, "a' agremiação trabalhista firmou proto
colo com a perrepista, assumindo o compromisso de con

correr para a cria�ão de mais uma Secretaria de Esta

do, para ser entregue ao PRP."
A divida, esta, pois, confessada.

•

Quanto ao cumprimento dela, a saida do sr. Garibal
di de 8'. Thiago foi a seguinte!

.

"Mas nesse contrato hâ um fiador idô

neo, que e g exmo. ·sr. Celso Ramos, então
candidato e hoje ilustre governador do Es�

tado.
Pela 'técnica ai revelada, juntamente' com o mais

que o sr. dr. Garlbaldi de S. Thiago_ escreveu, o P.T.B.,
na hora de receber, quer as abobrinhas de contado, à

boca d<J.' cofre, mas na hora de pagar, sacode os ombros,
tira o corpo pra lá, destrata o cobrador e manda-o rece

ber do avalista:
_ "Eu, pagar? Não amola! Não lhe dei fiador idô

neo? .Cobre dele! E vá andando, que tenho mais o que

fazer."
.

Na vida civil da gente, isso acontece algumas vezes.

Mas com o mesmo devedor, só ocorre uma vez! E tem

um nome, que me excuso de repetir, porque não é boni

to. Muito grato pela acolhida, o Zé do Sigm�.

CARROS USADOS
1 Perua Dodge 1951
1 Autom. Vauxhall - 1957
1 Caminhoneta Ford _;_ ·1957 F-100
1 Simca Chombord - 1960
I Volkswoger:'\ --:>!'196Q
1 \!rll·.�wr9€'n - 1961 2°

Os bairros de Capoeiras
no continente, e da Prai

nha verão' atendidos os

justos reclamos de esco

larização. Planejou o Go

vernador C e l s o Ramos

dotá-los de Grupos Esco

lares, evitando, assim, que

as crianças neles residen-

:��p:�,n��:nd:: �::::n'I�: O <iovernador, Celso
para saldar OS seus deve-

. ,

�::.�:����::���%�:ut�; assina acôrdo com o ponto IV
rlzado para breve.

Com a presença do se- IV), da Embaixada Norte':' quipamentos e. materiais

CANOINlJAS CONFIA NO :::et�;io Ja�:s �:::����� ����a:li�:r������!� �� �:v:�e�:��e�!�'mi���SP:�=
GOVERNADOR Publica, John Pemberton ra Ribas, senhor Nazlan- ciência às operaçÕes da

Longan, Consultor de Se- zeno Pereira, Consultor Secretaria de Segurança
'gurança Pública da Missão Brasileiro da Divisão de Püblica e da Polícia Mili

Norte-Amer�cana de Coo- Segurança Publica do pon- tar do Estado.

peração Técnica .(Ponto to IV, EuriCo Hosterno, Re Êste documento já ha-

presentanLe do U S I S e
via sido anteriormente as

Major AntôpiO Joãé) Spal- sinado, pelo exmo. senhor

ding, Chefe da Casa Mili- Ministro da Justiça, pelo
tar, em ato soler.e: o ex- Departamento Federal de

m'o; senhor Govemador �e:v���:�:r::���: �s:a::
��l:oo:a:��n��m��, aacg� de Pernanbuco, $ão Paulo

de prover ,a Policia Militar ��R:�e��:ai: ;elic��:��s I�de Santa Catarina, de As-
sitencia 'J.'écnica, treina-

senhor Governador Celso

menta de Bolsistas nos Es- Ramos, pela assinatura de

tados Unidos e de uma
t ã (I importante Acôrdo,

quantIdade limitada de e'
pelo qual o nosso Estado,
se integra aos demais Es
tados brasileiros neste Pro

grama, destinado a melho
rar a manutenção da lei,
da ordem e da tranquili
.<Jade püblica do pais. Es

tá pois, de p<Jt'abens o Es

tado de Santa catarina,
com a assinatura dêste A

côrdo por seu Governador.

O combativo vereador

Nelson Pedrini, de Joaça
ba, encontra-se novamente

nesta Capital, para 'tratar

.junto aos poderes compe

tentes, dos interesses d e

seu município.

'GOVERNO CELSO RAMOS

DARA' DOIS GRlJPOS

ESCOLARES A FLORIA-
NO'POLIS

Uma reunião do Grupo
de Trabalho para e.stu

dar,.() problema de eriergia
elétrica do municiplo de

Atividades do Govêrno d o Estado,
na Capital

Entre outras, o 'Estado
executa, no momento, as

seguintes obras no municí

pio de Florianópolis;
pavimentação da estrada

de Capoeiras (trecho de

dois quilômetros);
instalação da moderna

lluminação com lâmpadas
de vapor, de mercúrio, no

Jardim Oliveira Belo e Pra-

o-amos, preparando, assim,
o calçamento da grande'
via püblica;

melhoramentos no Abri

go de Menores e Peniten
ciária do Estado;
reparos na Ponie "Her

ente Luz".
Em breve, provàvelmen

te no mês de fevereiro, se
rá iniciada a construção
dos Grupos Escolares de

Capoeiras e da Prainha.

ça 15 de Novembro;
serviços de drenagem de

águas, na Avenida Mauro

Ramos,

Canoinhas, teve lugar em
_

Florianóp�1is em fins de
dezembro último. E s t 1-

veram presentes o

atua-l Prefeito João

Colodel, �. ex-prefeito Ha

roldo Ferreira e repr.esen
tantes das claSSeS conser

vadoras da "Princesa do
Planalto". Noticiando o

encontro, "BarrigaVerde",
de Canoinhas, ressalta o

interêsse d o Governador

Celso Ramos em.. solucio
nar a questão energética
que afl1ge aqgela comunll

e a confiança que infunde
a ação governamental.

OPo'SIÇAO VAZIA DE

CONTEUDO

so Ramos.

Há novos métodos go
vernamental; existe a rea

lIdade da criação e breve
funcionamento de um Ban
co do Estado um Instituto
de Reforma Agrália etc.
Ademais quando a opo

siçªº atu�l fala e critlc@-,

Leis tributárias de
Três Barras
o Prefeito de Tr�s Bar

ras, sr. Sizenando Andrade,
assinou a lei que regula
menta o recolhimento de

tributos naquele munici

pio catarinense.

Hospitais 'Estaduais
o Governador Celso Ra- dos Estabelecimentos Hos-

pitalares !providEmcie no

sentido de que seja cum

prida esta determinação ....

mos vem de assinar ,ato na

Pasta da Saúde e Assis
tência Social proibindo ter
minantemente a instala

ção e manutenção dé con- ----------------

su1oorios particulares nos

Hospitais. de propriedade
do·Estado. Encerramento das Inscrições

Foram en,:erraClas, na tor lfscolar e Diretores de

manhã do dia 1.3. 'as ins- Grupo Escolar. Para

crições para os I.;oncursos
de Ingresso à carreira de
pr.ofessor primário, Inspe-

�-r.--------------__� __

Fa'lecimenlo
Dr. Alfredo 'Damasceno da Silva
Trouxe-nos o sr. Osvaldo Damasceno da Silva uma

noticIa que nos consternou profundamente. Faleceu,
transanteontcm, em São Paulo, onde residia hã varias
anos, seu irmão dr. Alfredo Damasceno da Silva, uma

das tJguras mais brilhantes do jornalismo barriga-verde,
tendo há cêrca .de três lustros atrás desempenhado o

cargo de diretór de redação desta fôlha, onde deixou pa
tenteado, através seus artigos abordando os mais varia
dos assuntos, seu talento e coragem que colocou desde
bem mõço a serviço da coletividade. Havia algum tempo
que se encontrava adoentado. A morte veio surpreendê
lo quando muito ainda se esperava de sua pena. Deixa

viuva, a sra. Francisca Coelho da Silva, e os seguintes
f.ilho&. Anita, Anilda, Avani, Alcinoé, Adir, Alda. Almir-a

concursps acima menciona
dos, acham-se inscritos a

proximadamente 1.000 can

didatos ,os quais, após a

classiflcaçã... ,:rào escolher
suas vagas.

Com relaç!i.o coos concur
sos de In!"Ot:Lor Escolar e.
Diretor de Grupo Escolar,
os candidatos serão sub
metidos â. diversas provas.
Para a realização dos con

cursos de ingresso, o Se
cretário de Educação e

Cultura Deputado Osni de
Medeiros Régis, <iesrgnou a

seguInte comissão:
PRESIDENTE:

.

JOSE'
MOTTA PIRES

MEMBROS: PROFES-
SORRES ABELARDO SOU
ZA E JOSE' FIGUEIRO'
DE SIQUEIRA
SECRE'I'A'RIQS: PRQFES

SaRES ABELARDO SOU
NANDES E RA
MOS

Florianópolis, 12 de Janeiro de 1962
3.577 CR$ 800.000,00 - Florianópolis
3.145 CR$ 80.000,00 - Herval D'Oeste
1.014 � CR$ 40.000,00 Jolriville
5.470 _ CR$ 20.000,00 Videira
4.269 - CR$ 15.000,00 - Joinvll1e'

A opoSição catarinense

sente dificuldades imensas

em se adaptar ao ritmo
renovador imprimido â a

dministração pelo Govêrno

Celso Ramos. Acostumada
a fazer crítica apenas à Foi dado prazo de 15

base dos antigos processos dias .para que o Diretor do

de ataques violentos· e sen Departamento Estadual de

sacionallsmo barato teria' Saüde Publica e diretores

de sentir-se em palpos de
aranha é lógiCO para dizer

ao povo que o Govêrno
Celso Ramos não est{ 're
volucionando os métodos
administrativos.
A oposição mais sitemá

tlca na repetição diária de
seus velhos chavões .;:)sta
tela-se tôda num confron

to entre .() que ela diz e o

que faz o Governador Cel-

Avelino A. Vieira e a
mais completa vocação de
banqueiro qua temos visto
nestes últimos tempos. Se
nome não pode deixar d
figurar na frente de todos
os empreendimentos que
realizamos, como este qu
ontem aconteceu em FI
rianópolts.
A sua modestia fa-l

passar despercebido. En
tretanto justiça é proola

O deputado Herbert Levy, presIdente da U.D.

nacional, ficou estarrecido com uma informa

que lhe levaram os "raivinhas", por intermedio
sr. Brasillo Celestino de Oliveira, segundo a qual
Governador lJeUJO-""RaJiRis;""'tOl1araS-sextllfí-1'erras, al
moça sozinho, no seu quarto da Agronômica, a f
de saborear o 'seguinte cardapio:

- MiolOs de udenistas, à milanesa;
� Fisgas de fígado e coração, de u

nistas, ao espetinho;
- Compotas e frutas, sequestradas

firmas udenistas.
O presidente Levy, tão reVQltado ficou, ao t

ciência dessa denünCia, que de imediato retornou

Brasiya, a fim de conseguir a intervenção feder
em Santa Catarina.

'

Em uma só sessão, o Tribunal de Justiça d
Guanabara, julgará, 19 mandados de segurança, r

queridos por funcionários,
Carlos Lacerda - da U.D.N.

x x

'x

man��b:ib:�ltrad: �i:v��na��:a�a:al���Seropino
sobe \lo várias centenas. Os requerentes são funcioná
rios publicas, adeptos do P.S.D.

x "

O deputado Herber� Levy classificou esses la
como onus das de,otas do P.S.D., na Guanabara
em Minas.

"Os "raivinhas" não compreenderam essa dlr

tjjsima ir.dlreta.
x x

'x
� Um acôrdo entre a U.D.N. e o P.S.D. _ gru·

pos econômicos Ramos-Konder Bornhausen _ só·
mente favoreceria o P.T.B.!

- Será por isso que o dr.
contra êsse aci'lrdo?

Em Santa Catarina, o presidente da Sotelca te
. cophece que as obras � tartaruguescas - daque
empresa não pararam, em virtude dos adiantamen
tos financeiros do governo do Estado.

No Rio, o mesmo presidente declarou à \mpreo·
sa que os serviços não paralisaram graças ao Mi·
nistro Gabriel Passos.

Sob a atual direção, o nümero
da Sotelca foi multiplicado por dois.

E os servIços de engenharia da primeira. peque
construção da empresa, foram contratos com

escrItârio de engenheiros de Tubarão.

x

Condição sine qua para trabalhar
não ser pessedista!

Os "raivinhas" vão erigir monumento ao direto
- Zé Inteligente.
pos econômicos Ramos-Konder Bornhausen-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


