
GT;;RENTE
DOMINGOS FERNJ\tWES DE AQUINO

.\NO X r, V I I I

N.o 14378

o Professor Durval Hen

riques da Silva oué 101 ...

incentivador do mesmo em

terras catartnenses estará

presente a o encerramento

representando o jornalista
Ledo Ivo Diretor do S.I.A.,
juntamente com o Senhor

Deputado Federal Atlllo

Está prevista para r as

20 horas a chegada a esta

capital de S. Majestade,
Rei Momo, primeiro e úni-

co, I
O rei da Folia deverá

A Crise da Imprensa
DANTON JOBIM

Um dos maleficlos da famosa Inatruçào 204 foi en,

carecer subitamente, e de maneira mais drástica, o livro

e o jornal. Assim, tal, por esse aspecto, uma providencia
cqscurantísta: Impediu o acesso de milhões de brasi

leiros pobres aos dois maiores instrumentos de cultura.

ramL!:O:u: �����:=ç;;. dl��ra:q�:r:�S���z:
corsa do povo antes da 204. Depois da Instrução pas

latam a ser artigo de luxo. Se não caíram IJlaiJJ em suas

tll'l'g'ens rot porque"'O báb1tc a.rraIgade .d6_� .$e.'
perde facilmente e só esbarra na absoluta falta de po,

der aquisitivo.
O ministro Clemente Marianl autor ostensivo da

204, compreendeu inteligentemente o problema e pro

meteu corrigir os efeitos da medida no que tange ao en,

carecimento do material de leitura.

tica.

A tese de que sOmente a imprensa não pode ser sub_

"'encionada num pais onde se subvencionam, direta ou

indiretamente, os empreendimentos Industriais pelo
critério de sua essencial�dade, eS;;a tese ê um flagrante

absurdo, para não dfzer que é demagógica e interesseira,

POrque conduz ao monopólio ,da inlormação e à defor

mação da vida democrática.
Mais ainda: a Idéia que foi levada ao Conselho de

Ministros não consagra sequer a tese da subvenção a

uma Industria essencial ao funcionamento normal do

regime, como é a imprensa. contempla sàmente a pos_

sibilidade de se concederem financiamentos aos jornais
para que enfrentem a crise' do papel e tenham tempo de

se ajustarem à. nova situação criada desde a abolição
dos favores que se dispensavam, indlscriminadBlIl1ente,
às emprêsas jornalísticas.

.

f (Do DIARIO CARIOCA)

NO HOEPCKE rEM

FLORIANÓPOLIS (Domingo), 25 de ê'everetro de 1962 - EDlÇAO DE HOJE

BRASíLIA, 24 (V. A.) - Em sua reunião ontem, o

Conselho de Ministros decidiu efetuar um corte total de

cerca de 40% nas despesas de cada pasta ficando a cri
terio dos respectivos titulares a distribuição dessas

duções.

A resolução foi tomada
depois de uma expcstceo
realista do ministro Mo
reira Sales sobre a situa

ção economtcc-ünanoeíra
do país, à luz dos dados
constantes do balanço de

1961, encerrado há dias.

curso::

ser recepcionado pelo sr.

Waldemar Vieira, Prefeito

Municipal, que lhe entre

gará as chaves da cidade,
onde reinará durante os

festejos a ele coneeacaecs,
e que promete. este ano,

um brilhantismo Invulgar.

O titular da Fazenda,
com euxnto de graficos,
mostrou ao Ministra que
o produto nacional bruto

éresce vagarosamente, en

quanto os meios de paga
menta, e consequentemen
te preços atingem a cada

passo índices recordes. Na

analise da espiral infla
cionaria demonstrou ain

da a influencia do aumen

to de Impostos no custo de
vida e a impossibilidade
de cobrir o deficit do Te

souro com novas emissões:
o deficit cresce sempre

proporcionalmente ao di

nheiro em circulação. De

fendeu. dessa forma, a

contenção de despesas pu
blicas e a adocão de uma

"política de pagamento".
para que o governo nao se

veja obrigado a emitir nos

meses em que a arrecada

ção é mais fraca.

Dirigentes de Clubes Agricolas: Dia
r encerramento do

o curso .em epigrafe que FOQ-tana dígníssímo Se- de Medeiros, não mediram
teve inicio no dia 2 de re- cretário de Agricultura. e sacrtríctcs para realização
vereiro no Municlplo de outras autoridades. do mesmo, pois reconhe
concórdia, realizado sob O governador Celso Ra- cem ser de grande valia o

(IS auspicos do Mlnlsté- mos e o secretario de E- aprimoramento do nosso

nc da Agricultura - Ser- dUdação DeputaciP Osny Prefessor Rural.
víço de Informação ag'rí
cola em Colaboração ,com
as \Secretarias de Ed4ca

ção e Agricultura conta

com 30 professores e seré
encerrado no próximo d�
1.0 de março

R;f Mom�
chega hoje

Na oportunidade de sua

chegada desfilarão escolas
de samba, que juntamente
com milhares de rcuões,
lhe tributarão homena

gens.

Ministério da Agricultura
Serviço de Expansão do Trigo

Inspetoria Regional em

Santa
.

Catarina
Comunico aos Senhores Trltlcultores de Santa Cata_

rina que o prazo para livre comercialização da safra

1961/62. de acôrdo com o item 80 da PQTtaria Ministerial

nO 1.096 de 10-12.61, terminará no dia 28 do corrente

mês.

Solicito dos Senhores Trltlcultores informarem com

maxima urgência eKlstêncla de saldo, de trl�o ainda

não colocado.
Florianópolis, 24 de fevereiro de 1962

Eng. Agr. DTt'I'Val. Henr.iques da Silva..
Chefe da LR. do S.E.T. em S.C.

Aprectando a exposição
do ministro Moreira. Sales,
o sr. Tancredo Neves reco

nheceu a gravidade da si

tuação e alvitrou a possi
bilidade de se conseguir
novos melas para conter
a

í

nnação mediante apre

sentação de projetos de lei
ao Congresso Nacional.
Um desses metes - lem

brou o sr. Moreiro. Sales
- é o projeto que aumen

ta os depositas compulso
rios à conta da SUMOC,
ora na Ocmaru. Os deba
tes prosseguiram. com os "'b!:IM�:�ministros tecendo consíce-,"
rações sobre os cortes de �
verbas em suas pastas e a

melhor maneira para s'!...
conseguir a redução. Milhares de pessoas participaram de uma manifeslação contra o regime de Fidel

Decidiu-se, enmo, que a �ast.r(). em Gua�aqull, no Equa(}.()/'. Os Ilta1Li!estan�es, que desf�l�ra7U pelas prbt-

:i�tr:bulçãO dos cort&s. ����:;;�:� ��a�:::d�r�;:;;�01�Z;;�P��0,:�� �:I�e�����:Oi d�oo�e����;;sd:s::::�t::sa�
mi�I:�;: aU:l::gOd�:açõ�:da regime cOlllul.ista que domi1l�ci� �

podem sei' eliminadas to-

CORTE DE 40%

o TEM P O (Meteorológico)
(Si1�lese do Bol.etfm Geom€ieorotógico.
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 tu. do

dia 25 de fevereiro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI.
CA MÉDIA: 1022.0 mb; TEMPERATURA M€DlA:
25.80 C; UMIDADE RELATIVA MEDIA' 98%' PLU

VIOSIDADE: 25 mma: Negativo I 12,5 'mms:' rnsta;
vel I Precipitações chuvas) nas áreas de CB e NI /
Tempo geral estável.

r

MANIFESTAÇÃO ANTl-CASTRISTA NO EQUADOR

Salles expoe situa

financeira .do Pais

talmente e outras manti-

Mdas n.a integ�a, desde que

Ore I"rano lmal seja atingidA a

p o r c e ntagem requerida
(cercn de 40%).

Já está seucc .ubmetido a

testes firlais em alto mar (I

prtmeiro navio comercial
movido a energia atómica
110 mundo. Trata.se do "Sa-

reão!i,
BRASíLIA, 24 (V. A.J - dos pelo sr. Gabriel Passos

ao Conselho. O titular de

Minas e Energia refutou

as acusações de Que a po
litica seguida pelo atual

governo nesse setor estives
se eausancc "colapso da

exportaçào", garantindo
que "nunca vendemos tan

to quanto agora". E, como

prova. afirmou que a Cla.

Vale do Rio Doce exporta
rá no ano em curso oito
milhões de toneladas, Isto

é, quase o dobro de 1061.
O chefe do Governo

xa do Tesouro cL'esce�do
paralelamente, 3) aumen

to dos Impostos e, pnrtan
to, da arrecadação e ele

vação do custo de vida; 4)

medre da receita dos ulti

mOs 'CIDCO anos, cQln a �'

recadaçâo baixa nos pri
meiros meses. ou seja, de

janeiro a mala.
O Brasil deverá atingir

este ano a meta dos dez
milhões de toneladas de
mlnerlo exportadas, se

gundo calcules apresenta-

sala do Conselho quatro
cartazes que mostravam o

seguinte: lj pequeno acres

cimo do produto nacional

bruto. aumento dos meios

de pagamento e consequen
te aumento dos preços; 2)

emissões e deficits de cai-

apresentou ao Mlnisterlo

dois anteprojetos de cecrc
tos. ambos estabelecendo

dos Foruns, prestigiando,
como .o merecem. Os repre

sentantes da Magistratura
catarinense
E' sabidt. Que o dr. Pau

lo MacarinL que antes de

ser chamado a ocupar a

Secretaria do Int,erior c

Justiça, exercia no B<;ta

do a adl!Ocacia. com inex

cedivel brilhantismo.. ,...,.

desconhece os problemas
de Que se ressent>em as

instalações do Judiciaria

nas comarcas do interioi'

e, tanto quanto lhe tem

sido possiveI procura. dai'

solução a esses p�lemas
no louvável intuito de selO

vir - o - Estado, cooperando
com a JustrÇa:

roso��n�j:r;o��'o�et:�tr:ntrOes e��,::��:en�ee ���:�. II--I-I·-d-e-r-a-n-ç-a·-d-o--PS---O--e-'0-:;: :;;��ia�J:..��tl�::-'::::P�;:�';,d�: q�:';:ã� H
204 Diziam que a Imprensa para. ser livre, não podia

d J
.

RPleitear ou aceita: favores 'go",ernamentais. E?tretanto, ep oaqulm amos ��;�:�;"'un�:;�:t:Ui::e :�� Glenn Aclamado Pelo PrMidente
os milhares de 'dia rios e semanãrtos que se editam pelo _ novos pianos nacionais: o

ll1to 'se ode
traTa em serviço em

mea-I K d de cultivadores motortza-

��::rali!��aC�::�u���;�mSÕb�e ° �es���o� ��U:Iló.sOf: po_1 BRASLLIA, 23 - (E) - A escolha do dos do corrente an� ° -se- enne Y dos e o de fabricação de

de sustentar que só a morte liberta o homem, mas" os futuro lider do partido majoritário na Câ- ;::�;a�:sZO��ue2tP�::c:01:��' CABO CANAVERAL, 24 da Jaqueta do astronauta maquinas rodoviarias. O

����:�de: ;�����s ��:r;����soe��:itÓq�: ��::�:�e�� mara será processada na primeira quinzena ladas, pode desenvolver 21 ; (A P) - O astronauta �1��I�dt��:,adaP��re���'��v��� ��i���iro deref���;I��tra�o���
rã.tos do mercado. de março. O nome mais indicado é o do sr.

nos hO/artos, e e mOVido

'Ii
John Glenn, regressou a

clonai de Aeronautica e com nacionalização pro-
por um motor nuclear que

,
patrta para receber as acla

O sr. ràníc Quadros _ o terrível Jânio que esgrimiu Martins Rodrigues, secretário geral do PSD �he proporelOna enerçui mações de seus compatno- �:�tsoGI�����) 'd�e�l;: R�; ;�e��i;��tri: o d�ltl:�q���!�
diante da TV o volumoso exemplar de um grande jornal e que, durante a crise de agosto do ano pas-

para VIaJaI tres anos e

f
tas e do presidente dos E�-

Centro de Naves gspaoiais para rodovias. com finaU ..

orasnetro para provar que o papel não podia mais ser
sado, exerceu as funções de Ministro da

meio, ou o eqUiV�le7tte t I �
tados Unidos.

Tripuladas da NASA tam- dades, identicas ao anterior.

subvencionado _ recebeu em São Paulo os representan-
doze voltas em �mo a

I
O presidente Kennedy bem teve sua condecora-

tas dos periódicos do Interior e trancüntecu.os: manda- Justiça. :e:";:�t:�:�_;��ce�sl�:�i: d; I colocou. uma condecoração cão. Os planos. que prevêm

''''mp:',tnU�."'mOOdP,:Otbai'dmOainPta''rl'o�.U'qUn,ãpO.o"cu�'atv'aanvgu"v,I�SSc'or: Para coordenar a escolha do lider, porl do tipa misto, com capa-' no. �elto �o astronauta. Quando Kennedy coloç:_oll �it:gni:: aa:�:�:�:: d: ���:
�"" ........

I cidade de dez mil to,nelada.s
, O ytce-presld�mte Lyndon a medalha no peito de

�i�gon�,!:d:e�e���oP��i�::�:��:e�� ��a�::�a:i�r{���aliS- indi�ação da presidência do PSD, foi indi- de carga, ac�modações pa-J ��hnso� afirmou que Olenn, dirigiu ao ast�o- �:�\�i��S�:S e��ud;�:n!:.
cado O deputado Joaquim Ramos, da ban-I ��o t�i��:��o�e el:;s�� \ Pi::�r�s"�:l todd:'S ��a�e��

nauta e�'6;r;I�:��leSest���� Industria e Comercio e

On�em, no "Jornal do Brasil", o escritor Josué Mon_ cada catarinense.
.

� ( pos" e os grandes do paiS multo gratos a sua pessoa." Vi.açno.
tela achava que a situação da llt.eratura brasileira ê

me1ls. I misturaram-se com multi-

dramatica: tão cedo não teremos novas obras publica- tidão de cem mil norte- -- � --_.- -_._--

��:. :�O:�:i�'���:��Od·d:"��:i1!�d.:: 2�:;';;'��n�:i'�� Exposição de Desenhos Folclóricos r,-
,

FORRO °

'i' ',n�"i:::::,nt' K,,,,,,d, FOGUETE ANTI-FOGUETE
renda está em melhores condições que o livro para re_ A exemplo do ano ante- Des.e�hos Folclorlcos e A-I I.RMAOS BITlNCOURT' flue viajou ã Flol':da com

Sistir 'à alta vertiginosa do papel. rior, quando obteve enor- legorlcos de nossa Il.h�, 1(.'1 ""OA'" '0 .. 1 l.�!
pessoas da família de

A realidade, porém, é que o impacto sôbre o jornal me receptividade, será. a- constando de 52 magmfl-
. �l,('O ���, .....�5 Glenn, colocou na lapela

foi tão grande quanto o sõbre o Uvro. As tabelas de pu_ berta na próxlma terça- cas Telas. ...,.

bllcidade não podem acompanhar nem de longe o au- feira, dia 27, às 10 horas

menta verificado, que para o jornal foi mais brutal que da manhã, sob a Figueira. A aludida exposiçãO 0-

para o livro. Além disso. a 204 acarretou tremendos etel- da Praça 15 de Novembro, bedece a. orientação do

tos sõbre os outros Itens d? custo da produção jorna1is- a segunda Exposição de Prof. Franklin Cascaes.

Telefones nos Foruns da Laguna
e Araranguá

O dr. Paulo Macarini.
lustre Secretário do Inte

rior e Justiça, acaba de

atender a velha aspiraçao
dos ForUM do..o; comarcas

de Ararangué. e Laguna,
promovendo, j u n t o da

Companhia Telefonlca ca

tarlnense, a Instalação de

aparelhos t;etefonicos na

sala de despachos dos res

pectivos Juizes de Direito.

EsSa providenciaf -que é

uma das antigas reivindi

cações daquelas comarcas

slgnlllca que:O eminente

titular da pasta do Inte
rior é' Justiça. ma1'Nuta
clcvo.d Int:crplSse Ipclo a

parclllamemo � o n digno

0, exército, dos Estados Unidos possui agora um novo jo
guete capaz de i1;terceptar e aõater outro loguete inimigo
em 13leno voo: Tra.ta-se do "Nike Zeus", que recentemeltte

Joi submetido a uma demonstração no campo de l,rovas
d� White Sands, no Nov.o México, abatendo um míssil do
tipo "Nike Hercules'·. Na loto, à esquerda, o Joguete alvo
sendo disparado. A direita, o "Nike Zeus" ao 1Jarlir cm
sua pel'seauicão. Ao centro de bai.1:o para cima. o foguete

per!e,9ue b al1fo atê atingi. to.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)Jfu 1?M(lÇÔ1)IVol,i 'G2�j707
Atéh�erido as necessidades do dentista brasileiro a DABI apresenta o

seu NOVO àila�.rollição G2-707. Medindo apenas 12x21 cms conserva
a qualidade e alto rendimento. características de Iodos os apete'nos
DABI, e o seu custo é de 30% inferior aos alta-rotações comuns -.

De tamanho [eduzido, é lácil de instalar.
Adapta-se em u'a mesa, na estame ou

no braço de qualquer equipo.

Pari! seu funcionamento, basta ligar o

tubo de ar no compressor e colocar

âgua ttlueda no reservnôno.

----

ii -Nó "àlEPCKEitífr :a--�,

--------�-------

Sofia Grams

-sra. Izabel da Costa Ro

drigues
-sra. Ida F. Freitas
-sr. Jorge J. Michel

-menima Eliane Castro

-srta. Iolanaa Natividade
da Gosta.
-jovem Sidney p:ach'eco
_jovem Luiz Henrique
-.�r. Teodoro Ligocki
-sra. Almerinda Ferreira

Tavares
-sr. Pedro João Neves

menina moça Marlene
Nir.ollazzi

Com satisfação regista
mos na data que hoje
transcorre de mais um 'a

nlversário da prendada
Menina mo ç a Marlene
Nlcolazzi, conceituada alu
nft do Colegio "São José
em Tubarão, e diletaAilha
do Farmaceutico N.iltôn Ni
cola:'-.7.i e de ;Ua exma es

posa' d. Estelita Nicolazzi
residenteS naquela cidade.
A nataliciante, bem como

aos seus dignos gen!tores.
o'� nossos cumprimentos

menino Leopoldo Back

Registamos, 'com satisfa_

ção, na data de amanhã

o decimo aniversãt"o do

galante garoto Leopoldo
Alberto \Back" estimado
filho do nosso conterraneo
sr. Alberto Back e de sua

esposa d. Zilda Machado
Bar.k elementos relaciona
do.� na sociedade local. Ao
travesso �niversarlante os

n.O.�sos votos de perenes
felleitações.

Ar. Sirlney Carlos· Pacheso'
Na data de hoje comple_

t:1. mais um aniversánó o

sr. Sidney Pacheco, oficial
(fI' nosSa gloriosa P.olicla

Militar, � f11ho do Major

......,..._w;..._P_3.ChécO, elemenLos 50-

Viúva, filhos, genro, noras sogra e demais parentes
de Francisco Manoel ,dos Prazel'�s, agradecendo a todos

quantos confortaram sua familia, enviando' telegramas
.

A�t"lid'--'-M-lí-�-Ite comparecendo às às cerimônias do seu sepurtamento. pc. a oi a
convidam seus amigos e pessõas, de suas relações para Em sua própria .!asa,
a missa de sétimo dia que mandain rezar na próxima com o prof. IVANO GIUS-

meninos Gustavo e Hamil-
I

terça-feira, dia 27 do corrente· às 8 horas, na Capela do TI.
Colégio Catarinense. Ensina acordeon, violao,

Antecipa111 agradecimentos .. � solfejo e teoria musical.
l__ -"__ ..,. ...... Tratar pelo fone 3553:J

V'A1.161 '

, ,

3R90.

Rua Trajano 14 - 1.0 Andar
(esquina com o Felipe Schmidt)

Já estão abertos na secretaria deste ,Instituto

as inscrições para os cursos no.rmais de 1962. Es
tão sendo aceitos matrículas pOra'o curso de inglês,
nos três estágios de adiantamento, bem como Fran·
cês e Alemõo, cam os horários variados nos três
turnos. Melhores informações poderão ser Obtidas
no próprio Instituto.
.. .. "=!Il _

Departamento Ceiltral de Compras
Edilal de Concorrência PúblJca

bejamente relacionados em

nnssos meios sociais.
Os de O ESTADO" pra-

zerosamente, apllesenTam
as suas felicitacões.

Sra. Norma Ramos Pache
..J"

Completa na data de a-

manhã mais um anive-rsá
rio natalício a exma se-'
nhora Norma Ramos Pa

checo, dignissima esposa
do nosso ilustre amigo ma

jor Carlos Gacheco, perso

nagens por demais conhe

cidos em nossos meios.

11. d. Norma, bem .!omo

ao seu ilustre espóso, 0.5

nossos dusivos' v.otos de pe
renes felicidades
24 Anos

ton Crescencio

Transcorreram dia 21

último, os aniversários na

talicins 60S .meninOs Gus
tavo e Hamilton Cresren

cio, conceituado proprleta
rio da Churrascaria Bar
riga Verde, e de sua exnr:a
eSposa sra. da. Luiza Cres
cencio.

Aos aniversariantes, 03

sincer.os c�primentos dos
de O ESTADO" extensivos
a seus dignissimos proge_
nitores.

ANIVERSARIO E CASA-
MENTO

•

PrazerOsos consignamos
na data Q_ue amanhã de
corre. o vigésim.o Quarto
aniversário, de casamento
do ilustre casal Wilmar
SilveIra e de sua.exma es
posa d, Aracy' Silveira. Na

oportunidade tão auspi
cioso evento, estamos cer

tos, muitas serão as home
�ens que lhes serão tri
butadas, às, quais. nõs com

satisfação .. nos associamos .

CUMPRIMENfOS
A Família Abelardo da' sllvá Gomes; transferin'db

residência para Brasília. apresenta cumprimentos às

amigas e ele suas relaçôes, agradecendo a 'eon.�i

que lhe foi dispensada dUl ante sua pel'mancn.

..ti��ntllita Capital. .

_ .... �..,.,. ... _wa.__ ...... _

PRODUTOS DE BElEZA •

DISTRIBÜIDOR POR tONTA PRO'PRIA
Firma Francesa fabricando linha completa de

produtos de beleza, maquilagem e colonias (rr.nis de
30 produtOs.de otima qualidade) procura poro esse

Estado um representante, trabalhando por Conto
PROPRIA. Três grandes novidades: leite de beleza
paro bronzear sem sol, cera frio paro depi1açõo
creme para emcigrecer. Dá-se preferência o pessôa
copaz de organizar a venda a domicilia. Oferece·
mos orientaçãO técnica, Cartas com referências pa-

, ra BELMONT, Ruo Santo Isabel 38/46 Vila Suar

qlll,$, S.ão Paulo.
.

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

AuradecimeritÍl e Missa de 7,0 dia
FRANCISCO MANOEL DOS PRAlERn

CONCORRll::NCIA PÚBLICA NO 25 01 23
o DepartamefJ.to Central de Compras avisa aos inte

ressados que as concorrências acima mencionadas serão
abertas no dia SETE (7) DE MARf;O DE 1962, em virtu
de de ser ponto facultativo (Carnava]) o dIa 5 do
mesmo mês.

Florianópolis, em 23 de feverelro'lte 1962.
Hermes Justino PatrianoyQ. Presidente.

Vnlho-me do ensêjo para. reiterar a VÇlssa Senhoria
os- protestos de alta estima e dLsMnta conllldernç..'l.o. '

Hermes �tlno patrlanovª" PRESIDENl'E

"

Y comeamenos
.,
Sociais.

n
.. "Brl'ot'a" ld. . I .IA '

". tI ...�...'"�.' � _.._..-.
L • 01__

eouoe. ctté Mie; não
__

"'-J \ ,
.

oompreenaeni a nossa briO- I

!ia I'{)tícia Militra. Muitos"
1 _ A luxuosa e conrortavet resi lanche. quando era festejado seu 14.0 a.

(liJt(I(�, (leSapCrCébülos ira- • dêncte do casal Charles _Edgard Moritz níversáno. Entre as convidadas de Rita
mal u(j/l.dcs humildes. (NeUta), já conhecida pelo fino e apurado de Cãssia, o �otunista antou: Paulr- Mal

• gôsto. melhor decorada estava na noite AlZlriI1ha Ferreira, Lúcia Avila. Doris

• ��lg���t:-!�I��li��a�e��p�i������C��R���� �:r�:o::���],G�:::r�o���rr�;���� �:�
_ dados para a homenagem .do ,imP","?' nd Marcia Araújo, Maria da Graça p"'lde
.• 6i;t�7:�ngc:::\a�:��r�� ��::s ar\�s����� Neves.

.

o O o
•

• mente decoradas com serviços em prata 5 - O casal Manolo Rimbau, l'cerlleu

visita • cristais, linho e 'porcelanas, não pouparam para um jantar no Querência Palacr, o'
da aos convidados, tecerem el.oglosos co- 'Sr. e Sra. Barry Linch (Joice). •

lil1rJ'IItOS .e apOl-' ütrt b eu o O o

de .nercorrer, o • �1:notsár�o�i'Z O;e;n:���oe:, �:;IOc:���:l'dS 6 - A movimentada noite de sexta.'
agora. lIlII com aquela distinção que lhes é pécultar feira no bar do Querência Pnluee, apre_'

tendi/
.. dando rota máxima. Dona N-elita. usando sentou o irriquiéto Büvto o raston d�mio me/l.o.� ','pdaso�', co- • sobre o modelo e.m mussellna plissada ouro, Aldo Oonaagavcredencíad., pianlst

1lUtl!dante Lata Ribas. S.S. • roxa, uma custosa corrente em 011ro com das noites da rlna, e' o famoso conjunto

;;.:;:t:�;;·'í':�e1��.J,ue /�'qU� , medalhão, .destacandG assim melhor sua de Ant?nio Du�ra. Bõa �úsica. mUita'

deSeja fazer" pam a 'lJieiho- • �1:S�:�i:����;ã�a:se�:::Ci�� :��::ids:��: ��1�1:��; :e:��� �os:�OeCl��:� ;� :;1��:'
,.i(t rires insüdações .. pal:(! o

"
em palestra discutiam

�

as antiguidades LUIZ Vieira, Srfa. Vara Pedrosa, Prof.'
(tm/lirnte, ·e·é1n conileC/uên- lIlIII

_ O guvarnadcr -e Senhora Celso Ramos. Nelson Luiz Teixeira N�nes, a beleza

.d'l(;i(t, puro. o progresso da III Alrilirante e Senhora - Jurandir Costa Lígia Moellmann, cronista social Bebas
enl.ir/arl.e.

"

Muller de Campos, Dr. Aderbal Ramos da tião Reis, Sr e Sra. Dr. Petry, Sr e Sra.

cn:.!:II:��d� ;:�v�est��Vl��:t� , Silva e Senhora, Dr. Diosnas Gomes c Dr. Boris nosws, Prof. Renato BarJjosa,t
com toaos Os se- , �:���::' D:�o��li�r��::��� e �ee��o�:.: b�il�O�r�er�i�:v�e J;::llO�e��r��� �����
e;:: �:�:��/;:;n�:� , Nereu Ramos Filho e Senhora, Sr. *�Itei: jo, Dr

'.
Francisco Senaio, .Dr. �Ul'íCiol

Mi Jazem sentir lW' bela' Meyer é senncra, Desembargador Arno dos Reis, Sr. e Sra., MariO Corrêa, Sr.

de esportes, a cc-is- , �:�����,es�.e������ �:if��s�����::l�r� �.en6����e��re�in�:�,H��� ��:��r�r.�uUi��
nestas,

de novas o/iCin::s; , cesar Gómes e Senhora, Senhora Dr. Sr. Roberto Luz, Dr. José A�ocy de sou�1Mario (Ida) Ferreira, Sr. e Sra. Dr. Ta, z�, Paulo Ferreira Lima, David F. Lima
(t.� para saltos ese , vares, Prof. Nelson Luiz 'retrete Nunes Fllho.

ICO��t�Õ�� , Sta Alzirinha Ferreira, Srta. Maria rvone o O c

mesa.� para os 'Ilf Leal, o jovem Nelson 'I'avares. Senhora 7 - A elegante Senhora Dr. J\uj�r
... Dr. Francisco Assis (Maria de Lourdes) Lu.z (Teca), festejou aniversario, S('Xlt.

tmru: oficiais em
• Senhora Dr. Amilton Valente (Maria feira - Dona Teca, reccpcionou

Urft!'71lenn funcionamento. ins- • Olimpia), crónista social Celso pamplona grupo de Senhoras para um

Ch.'.uüorães sanitárj(l�.· tÓda� • �. �r�:�:�oR��:d���� ��r�::::a�: Fr��� 8 _ Clrculan�oOn� praia de Oabecu,

�,',',',),(,',',',',,'·',I,�v'·'an.as�assP,.',',t�ltr:,s,," o S I d ao Cerimonal Perú ao Dlplo das o acadêmico de Diteito Delfim Pet
.... v.... v "" ��ta� �i�oto ao Itama�at�. Str'OgOn.off� x.oto Filho.

1"

êonslrução: está Ludo tão ,
Peito de pinto a Florianópolis. Sobreme- o O o •

�,)T,',','nn(tI�'s·;t',��a,q."E' ,�t;n:S��:-, • t t d t a d a'o 9 Estamos' f d d III
.... ... U

lIlIII
sa: ar as e sorve e - p po e nJ senha:' Dr. Ga"tn.-oo'",'y'o,oa'nda,e q!I�.C•. ,�.•

é mn festival de novidades.' p com fio de ovos. l>""'"

dizer, meu caro. o O o recebe amanhã para �m Cilã, em llOme�
quand() você encon- til! 2 - O Dl'. OdiloÍl Gallotti festo<>i�n nagem a Senhora Dons Ramos Gomes.•

traI' um déstes soldados, na • aniversário no dia 23 p. passado. o Oo.. ,
��nd�a�;:I� ;��it�é ::�n���;.,. 3 _ No terr;çoOd: Querêncl.a �lnc� dire��r.�n A�la�e�,o:a ?e�:��. B����C�;��H:�.
'I!r.J .ná �!I:to:n(t cidh(te,�nb .J (, .�enad�r IrI�eU Ê}or'nhaysc'n e um' grupo' ap':mdccimentos deste Coluni.�j,a. �.
�'��(�r�OI�;(/a l:r�i�l�ge d(�n:�:� • ��Sqau:.igOS palestravam em rodadas de : � : •
'fJl'n,�e na sua C()T7JOração, �

o O o Pensamento d,o Dia: "A

AMT7'Anl!:!no seu Estado, <:: re-I 4 _ O brotinho Rita. de Cássia V�é- ACABA ONDE COMEÇA A DESCON-
o que se e.�tá tentem- gas, em sua residência recebeu um grupo FIANÇA."

;i:iJ::,::��;��I;ff:i:� �

��C:�.'la-N'_nE"'-Mi"':'l"':'_3,;a� :'�Uc:'a-r-t8:_z"e�s'�o��-o= -d:al'a-.
•

a.bnegada, a esta gente, ,,'
�

enfim, "briosa".
�

li#'"
l O TE S

VENDE�SI!; LOTES A

.LONGO PRAZO SEM .TU

ROS.
TRATAR, EUA FELIPE

SCHMIDT 21 - 1.0 AndlL.

Vendedofés
Aceita-se ou,

condições, pam venda de

bolachas e balas a base de
comissão.
Tratar na fabrica Hi-

ckel à rua Almirane La

mêgo 25 nesta.

--cERUo -

Cine dó lÓSE
-BAfJBOS

Clne di8RIA
.

FONE: 3636 FONE; 6252

as 10 hs. - MATINADA. - ás 2 hs.

TÁG;���� �CO!t :��Ei:hÇÃO PF.RDIDA

binemaScope - TECNICOLOR
Censura até 5 anos

ãs 1% hs.

TIN-TAN em.

O ME'D'ICO DE LOUCAS
Censura até 5 ano.'.!

ás33,4-7-9hs.

Gordon Scótt em:

T.4.RZAN, E A EXPEDII;AO PERmOA
CinemaScope - TECNICOLOR

Censura atê 5 anos

Bur.t Lancaster

ás 472 - 7 - 9 hs.
Robert Wagner
NíLthalie Wood em:

APAIXONAboS IMPETUOS4�
CinemaScope TECNICOLOR

Censura até 14 ano'sean Simmons em: ,

ENTRE DEUS E O PECAnO

çc'lSUpl. at.é 14 anos

eine BITl
-t:iáé flllPEBm

(ESTREtTO) Fone1i2!15
ás 2% hs.

tenlha

ás 2 hs.

qorqon Scott em:
\

TAltZAN, E A EXPErltÇAO /PF.RfHIM
CinelT!uScope - TECNICOLOR

Censura ate 5 anos

ás 4 7 - 9V2,h.�.
Volta o maior sucesso do cinema al!'(�

ricano r
Burt Lancaster Na Tela:

TIN TAN em:

O MidllCO nAS LOUCAS
c no Palco'

I) MágiCO "Tbpy"
Censura. .até 5 nnos

ás 8 hs.�

Donna Reed GJf>1lI1 Ford

Frank Sinatra DJ'o(]cHck CrnwfoJ'd

Mántg'omery Clift em:

A UM PASSO DA ETERNIDAbF.
Doroty Malon!' cm.

O SENTENCIADO
�d2"'7-2 CinemaSc6pe

Ccnsura até 18 anos

Chie ibXY
No J;'alco:
o FabUloso Espetáculo ..

O Mil:'ico "TIIP"V"
CIln.�l1rn até 14 ImosFONE: 8485

ás 2 hs.
TiN-TAN em.

O ME'IÜCO DE LOUCAS

Cehsuhl até 5 nnos

ás 7V2lh hs.

Glenn Ford em:

O SENTENCIADO
Aldo Monti

CnHos Riquelme
Nndi:i. ti. ÓlIvla em:

O SF.miEDO tiA M�d�A.�EGRA
e!murlt. .t� ...nbi

tine RAJA (S. José)
{Is 2 hs.
Glcnn Ford cm.

O SENTENCIADO
'4s 8 hs.

Geprge· Sanders
Áàrbiii'a Shelcy em:

A .ALDEIA DOS AMALmçOADOS
oéJiSUfá ãU is âri.oA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por Walter Longe.
n.o 237 '

Pela primeira vez uma pessoa escapou com vida
atirando-se da torre de Eiffel, de Paris. Trata.se do
menor Prosper G., que petendia suicii:lor-se. Encon
tro . se em tratamento no hospltcl, com diversas
quebraduras etc. O; médicos têm esperanço de 501-
vá-lo, embora contra o suo vontade.

00-<>0

Rudolf Hess, 67 anos, ex-substluto de Hitler, que
se encontra no prisão de Spcndou, acabo de fazer
uma Surpreendente revelação: devia ser êle o autor
do livro "Mein Kcrnpf", de Fuhrer ncztstc.

o�o

E 'por falar em Hitler, lembro-me de uma história
que se passou na Alemanha, no era nazista. Coe
to. se que uma escola foi avisada do visito do Minis
tro. A professôra assustado fêz os mais severas

recomendações aos alunos. A saudação "Hei I Hit
ler", em pé com o braça levantado, etc. Um aluno
devia cantor uma história. O melhor era o Johann.
Não se fêz de rogado e disse que contaria, no opor_
tunidade, a história do gota de coso, que teve uns

gatinhos, os quais nasceram levantando os mãozi
nhas em "continência nazista". A professôro coe
tou do idéia. 15 dias depois apareceu o visito
ministeral. Tudo correu bem. A professôro chamou,

.. Johonn, poro que contasse qualquer coisa. E este
contou conforme combinado a história dos gatinhes
mos não falou na saudljlção nazista que os bi
chinhos teriam feito. A crofessoc desapontando
não se contêve e -dlsse: "Mas Johannn,
você não disse que os qo+inbos levontcrom os pa
tinhos em continência?" Ao que Johann respondeu:
�im, professôra, mos assim trzercm quando nas

.J;_eram, estavam com os olhos fechados. Aqcrc .•

já estão enxergando !"
oe-c-oo

Lugares de origem de pedras prectoscs: O dia
mante: em Gclcondc, nos Indios orientais, no Bra
sil e na África do Sul. A esmercldo: no Colômbia,
no Sibéria e na ilha de' Ceilão. A scftrc: em Ceilão,
Caxemira, Birmânia, América do Norte e na Estado
de Montano. O rubi: na Ori�, no India e no Sião.
A pérola: no Mar Vermelho, no Arôbtc, '10S .nores

do India, do Japão e do Panamá. A opala: no Aus
trália, no México e na Hungria. O topázio: no Bra
sil e em Espanha. A amestito: na Sibéria, no Uru
guai e no região do Auvergne, Frcnça A ógua-ma
rinh.,o: na Sibéria. Claro que nesta [ísrc se apontam
os locais de extração een grandes quantidades, sem

ter em conta Os lugares em. que estas pedres possam
ser também encontrados, mas onde não existem

explorações organizadas.
co-c-co

No último recenseamento realizado no Turquia,
verificou-se que lã vivem 3867 mulheres de -nots
de cem onos de idade. Afirma-se ser isto »roventen

"-

te do antigo vida de harem, onde os mulheres vi
-

viam sem preocupação uma vida descansado e fe-
liz. '

'

QO--{)()

Ufl\a sessõo num Tribunal de justiça .em. Ramo
teve um imprevisto fim prematuro. O cclcrlnho Ada
camisa do juiz" presidente rebentou, em ccnsequen
cio de uma resposta malcriado de uma das teste

munhas. âle ficou tõo irritado que o sangue lhe su

biu o cabeça, o pescoço inchou e o botão do camisa

estorou. Zangádo, também perdey, a cabeço e der

ramou o tinteiro no rasto do testemunho. O advo

gado do réu jeve um ataque de rlsc tão forte que
desmaiou. A sessão foi suspensa!

Os "irmãosinhos·':: �ndigO pediu' poro fçlor
com o cardeal francês Fleury, conhecidissimo estu

dioso de História, que viveu entre 1640 e 1723.

Para se fazer receber ufanou-se ser parente do ore

Iodo. O cardeal, quondo villl o homem em suo fre:,n
te perguntou a natureza do pcrentescn, que êre

nunco o havia visto antes. "Temos um único. pai:
Adão-respondeu o mendigo. "Tens razão, disse o

c�eal e, oferecendo ao hamem um níquel, ajun
tau. Tome isto e vá correr todos Os nossC\ �ore�te�;
Se cada um lhe der um niqueI igual, ficaras rtco.

QO--{)()

Manoel e Joaquim eram cmlços e foram tomar

banho� Em dado momento um disse: Vamos c:'postar
50 cruzeiros poro ver quem permanece mors tem

po debaixo d'água? "Está feito!", disse o outro. E

os dois mergulharam .... Infelizmente �õo posso

contar o vocês se foi Manoel ou Joaquim quem

ganhou o oposto, porque atê hoje não encontraram

os seus cadáveres! ••••
00-00

.

O que é um tesouro? "Quem encontra um ormqo

'enc�ntra um tesour�. Q�em encontro um tesouro,

encontro muito,i; amigOs.
_

---COMUNICAÇÃO
.

A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO

DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI

ZAnA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA

OBESIDADE, DORES REUMATICAS, MA OlRCULAÇAO,

E�=;:S;;:'LOCAL COM HORA MARCADA NA

RUA TRAJANO «mUgo RANCHO DA ILHA).

BICICLETA
Vende-se uma completamênte reformada, marca

APOLO. Tratar nes�a redação, com Ivan Silva.

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rua

Ilrbano Salles, Area "tl5

mp.tros.

rn1���t;� � r��!el���dC� 1- _

"\\1 PREVIDÊN�IA SOCIAL 1
'-'- a.� (1hdt.r�

. I
os SINDICATOS TERãO A INICIATIVA NA FIXAÇãO
DO SALARIO-BASE DOS AUTôNOMOS E AVULSOS

Para o conhecimento dos nossos leitores, vamos

transcrever a Portaria Ministerial nv 221 de 25 de maio

de 1961.

Instrução para fixação dos salários-bases dos tra

balhadores avulsos. O Ministro de Estado dos Negócios
do Trabalho e Previdência Social resolve:

Tendo em vista o disposto no artigo 78 da Lei nv

3.897, de 26 de agôsto de 1960 e no .art. 241 � aeguie
menta Geral da Previdência SOcial, aprovada pelo De

creto nc 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, e ° �ropos
to pelo Conselho Atuarial. �

Baixar as seguintes Instruções e tabelas para fixação
do salário-base de trabalhadores avutses e autônomos a

que se referem os dispositivos legais citados:
1 - A fixação do salário-base dos trabalhadores avulsos
sindicalizados será feita por 'iniciativa dos sindicatos de

empregados respectivos, mediante requerimento dírígt
do à Instituição de previdência social, do qual consta
rão:

a) A natureza aos serviços realizados pelos trabalha
dores Interessados, grupados de acôrdo com os diversos

setãríoe-nase que forem propostos:
b) os salários efetivamente percebidos nos dozes

(12) últimos meses pelos grupos respectivos, assinalan

do-se as modl!lcações havidas neste período em razão de

alterações nos contratos coletivos de trabalho;
c) a proposta dos salários-base a serem fixados. en

quadrada nas tabelas constantes do Anexo que faz par

te Integrante destas Instruções.
2 _ A Ins�i tulção de previdência social, no receber o

requertmentn a que se refere o Item anterior e verificar

que o processo se encontro. devidamente iristltuido, pro
n.overá:

al a audiência do sindicato de empregadores (0\1

das ernprêsas Isoladamente, se em pequeno número) sô

bre a proposta dos' empregados, podendo ser apresenta
das contra-propostas ou cláusulas especiais para vlgên
ela da fixação;

b) a efabcracãc do parecer da própria instituição de

previdência social em face dos pronunciamentos de em

pregadores;
c) o encaminhamento do processo ao Serviço Atua

rial.
3 _ O Serviço Atuarial, recebendo o processo, verificará
se se encontram satisfeitas as exigências de ordem legal
e técnica que regem a matéria, promovendo a concllla

cão das divergências, se necessário. e proporá a fixação
!lnal do salário-base a ser feita pelo Conselho Atuarial

e aprovada pelo Ministro do Trabalho e Previdência So

ciaL
4 _ O saiárro-besc em condições normais será fixado

por dois (2) anos, Inscrevendo-se o valor dessa fixação
em registro próprio pai' melo do qual Serviço Atuarial

dará aviso, ao sindicato de empregados, do término de sua
.

vigência com seis (6) meses de antecedencia, para nova

determinação.
5 - A alteração do nível..tle salário minlRW local deter
minará a expedição do aviso para revisão do saiérto-ba

se. na forma destas instruções.
6 _ A fixação de salário-base terá vigência a partir
do mês seguinte ao dia da publicação da decisão minis
terial no Diário Oficiai, respeitadas as císpostções legais
sõbre o saíêrto míntmo.
7 - Os trabalhadores autónomos terão seus salárlos
base fixados de modo semeihante ao dos trabalhadores

avulsos, quando reunidos em sindicato de classe, ou por
meio de requerimento Individual em caso contrário.
8 - Para esses trabalhadores prevalecerá a fixação con

cedida sem prazo determinado podendo ser alterada;
a) para ser reduzido o salário-base até o valor do

mínimo local;
.

b) para ser elevado na mesma proporção que a ele

vação havida para o salarlo mínimo;
c) para ser elevado em valor não superior a 20%

(vinte por cento) da sua fixação vigente em cada biênio
até o limite de cinco (5) vêaes o maior salário minlmo
vigente no país.

Os registros de diploma
efetuados em 1960 - reve

la o Serviço de Estatistica
da Educação e Cultura -

elevaram -se a 1.182 por

parte do Ministério da A

grlcultura e 40.733 relati
vamente ao Mlnisteiío da

Educação e Cultura. Pela

primeira parcela, poder-se
á aquilatar não só a carên
cia de profissionais do nivel

superior em vias de exer

cer as funções de agrônomo
- apenas 280 -r-, como

também a extrema probre
za numérica dos quadros
de pessoal destinado a au- -----",..-�

xníã-tcs têcnlcamente, com
.

FOGÃO A
conhecimentos de nível me

���'r ����m::s��;IS��:���lt, •
QUEROZENE

operário agrícola (165) e Vende-se um fogão a

técnico de agrtcuttura querozene, marca Heldenia.

(156). De outra parte, tive- com duas coces e fõrno.

ram seus diplomas registra Ver e tratar à rua Major
dos 162 guaduados em ve Costa, 119.
terinárla.

eram os relativos a corte e

costura (617) e mecânica
de mécutnes (437) ,.

Blevcu-sa a 507 o núme
ro de licenciados por Facul
dades de Filosofia, ou não,
que, no mesmo ano, obtive
ram cecnncedos de modo
a obterem condição legal
para exercerem o magisté
rio de nível médio. estes no

vos proreseõre, pertenciam
principalmente ao sexo

masculino (391) e estavam,
com maior incidência, no

intervalo de idade entre os

31 e os 40 anos: (204).

Mais da metade dos re-

gistros concendidos peio

��7;���l'i� ��r:�u�����ma� .1::IIiJIIáI_alllíII.
dos em nível superíor: .

22.318, contra 15.944 ao cur

so comerctnt e 2.471 do cur

so em número. pOis foram

registrados 6.271 díplttmns
de egressos destas escolas;
bachnréls em Dh eito deti
nham o segundo pôsto com

4.916 diplomas registrados;
em seguida estavam os que!
concluíram os cursos de
Farmácia (2.117), Medici
na (1.835), Odontologia
(1.4601 e Ciências Econô
micas (1.350), No setor do
ensino ccmercíaí. o maior
numero de certificados que
se submeteram a esta exi

gência legal pertencia aos

técnicos de . contabilidade
(12.173), enquanto que no

IndustrJal Os Itens de maior
tmpcrtêncta quantitativa

F E S T, I V A L
EIS C,O_L A R
ecmtP��
PARA-COLABORAR
COM O ANO

ESCOlA� 1962 ...

Lua
fernando Machado, 6

,

TEl. 24-13

Florianópolis

I [seola
.

�ara exee�cionaisI A Legião Brasileira de Assistencia, em

t
convênio COJlLQ..govê=...duJ:;s.tf!.dQ e o SESC

i acaba de criar em Florianópolis uma escola
! p a r a crianças excepcionais (retardadas) .

; As aulas começarão dia lÓ de março, no pe-

I ríodo da tarde, entre 13 e 17 horas. Serãr
ministradas por Professoras especializadas
no Rio. As matriculas estarão abertas duran
te esta semana no prédio da' L.B.A. no perío- !

do das 13 e 17 horas, com as professoras'
Aidemé Mambrini, Nadir Almeida e Emi
liana Silva.
SURDOS MUDOS TAMBEM TEM ESCOLA

! Novo horizonte se descortina, agora,

'I para os surdos-mudos, com a criação, por

parte da Legião Brasileira de Assistencia,

I
de um escola especializada, que os atenderá,
ministrando-lhe ensinamentos capazes de O"

integrar na sociedade:

'I
A iniciativa da LBA repercutiu de

maneira favorável e não regateamos os nos

sos aplausos à sua dirigente, Segundo con

seguimos apurar, a Professora para os sur

dos-mudos, será a exma. sra, Alice Nunes

Fernandes, pessoa de vastos conhecimentos
no ramo e que acreditamos desenvolverá in
tenso trabalho em prol daqueles que procu
rarem seus ensinamentos.

As matrículas e maiores informações
poderão ser fornecidas no período das 13 às I·17 horas, no prédlO da LBA As aujas terão

IlllCIO no dIa 10 de março prÓXImo. I
A VISOque a la Igreja promoverá por ocasiãlJ da inauguração

do pavimento térreo de seu novo templo a partir do dia

21 até 25 dêste mês, às 19,45 horas.
O conferencista será o Rev. Dr. Paulo Porter, de São Avisamos aos senhores Beneficiários

LOCAL: Rua Tenente s,�::;��Afp'!n:'��N�� Lago
'do Serviço Social da Indústria (SESI), que

Fagundes) se acham abertas as incrições para o curso
.-------� de enfermagem do lar, no núcleo Regional,

Inspetoria Regional de Educação sito à rua Felife Schmidt, 71 faz-se neces

PAGAMENTO N;1��ia;:���0�i�!1!�GI�NAL DE
sál'ia a apresentação da carteira de benefi-

EDUCAÇAO ciário do SESI.
Horários: das 16 às 19 horas
NOTA: O beneficiário que não tiver

a carteira do SESI, deve trazer a do institu-·

to, a profissional e uma fotografia 3/4"�
fim de obtê-la.

.

* Compre qualquer jôgo �mpac.IOI'
- Caneta - Lc piseir c ,

- Caneta Esferográfica-
e recebo GRATUITAMENTE

Caixa de Esmolas aos Indigentes de
Flarianópolis Dr.' Heitor Blum
Assembléia Geral Ordinária
De ordem do 5nr. Presidente do Caixa de Es

moias aos indigentes de Florianópolis Dr. Heitor
Blum, convido os Snrs sócios desta sociedade, poro
a sessão de Assembléia Geral Ordinária, o realizar
se no dia ·26 do corrente, seçuedo-felrc, às 14,30
horas, na séde do mesma, o Avenida Hercü!o Luz
20, para eleição e posse de sua Diretoria e do Con
selho Fiscal e, ainda, paro leitura do relatório e do

balanço geral correspondente 00 ano de 1961.
Não havendb numero legal para a realização

da sessão na hora designado, será o mesma reali
zado meio hora depois, com qualquer numero de
sócios.

Nelson Andrade _ S'ecretõrio

o ANO. TODO

VO� ESCREVERÁ

m.e!lt.tY& .I

ewnp�

CONVIU
o amigo está convidado a assistir as conferências

GARANTIA E QUALIDADE PE tO MENOR PREÇO

.,

Polícia' Militar do Estado de Santa

o pagamento na la Inspetoria Regional de Educa-
ção, obelecerá a seguinte tabela:

Ola 27 a 28 de tevereIro, professôres em exercicio;
Dias 1 a 2 de março, professores inativos;
Dia 3 para os que não receberem nos dias acIma fi

xados.

Catarina - Escola de Educação
Física - EDITAL

1- De ordem do Exmo. Sr. Coronel Comandante Ge

ral. faço público a quem interessar possa. que se acham

abertas. até o dia 28 de revereírc do corrente ano. as

inscrições ao exame de admissão ao Curso de Instruto

res de Educação Fisiça.
II _ Os candidatos deverão satisfazer as seguintes

condições:
a) Quando se tratar de militares:

1. Ser. oficiai combatente;
2. Ter Idade Inferior a 35 anos;
3. Apresentar condições de saúde e rubustez fislca

compeuvets com as funções de Inatrutor;
4. Ter sido julgado apto para o regime de trabalho

da Escola.•

bl Quando se tratar de civis: (De ambos os sexos).
1. Ser brasileiro nato;
2. Ter mais de 18 anos e menos de 30;
3. Possuir o Curso Ginasial complete ou equivalente;
4. Ter boa conduta;
5. Estar em dia com o serviço militar;
6. Ter sido julgado a!,to nos exames médicos e pro

vas Ilslcas a que serão submetldos
III - As insc.rições dos militares serão feitas pelos

comandates de como e chefe de serviços atraves de in

dlcações ao Coman-do Geral da Policia Militar. dando
preferência aos que tenham reveiado acen�uado gôsto
pela p,átlca da educação física.

IV _ Os candidatos civís deverão requerer inscrição
ao Diretor da Escola de Educação FísIca, acompanhado
dos seguintes documentos:
a) atestado de vacinação anti�variólica;
bl quatro fotografias recente '(3 x 4) de frente, busto, ca
beça descoberta;
c) certificado de conclusão do curso ginasial ou equiva
lente;
d) atestado de conduta, passado pela autoridade da lo
calidade de domicilio;
e) certidão de nascimento;'

�il���:�. de que se acha em dia com as suas obrigações

- Quartel em Florianópolis, lO de fevereiro de
1962.

NO HOEPC�E TEM Tcn. CeL
tal' da Escola.

... Canrlldo AhdOt11 GOIl1::11'1 Tmpetol' Regionnj nA

Erlur.nçi'to
' ............lL •• _._ •. _ . .:._.__ ,_ ........ �... , .__._... .. �,_,__._, .•�_: f!!'_!L_ .. __

:Encarregada dos �lIrsos ':�3

DAGMAR ROSÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

'r\:;Y��":'�,�:*fypl,}!j}�;?!,*�t,:.-,lJf�.�L���;"�t��l'�F!*iH�+P.?��,;·t�·:?�.����7,�""�.cf;'",:·t 'I�<"-/J;�; �':".\'

o ESTADO O mais 6ntl!;lo'SlárlO de Santo Gotortnc

OOlfêre com a ampanha do Galão de Tinia para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do S-aco dos Limões. Todas as coopera'

ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Catedral MetropolHana ou nesta Redação.

«-Indicodor Profissional ...»

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários - Delegacia
Regional de Santa Catarina
Poro conhecimento dos interessooos, comuni·

co que o clossificaçõO oticiol d,e financiamentos
imobiliários se encontro fixado nesta Delegacia Re·

gionol, solo 203, devendo qualquer interposiçõo. de
recursos apresentado no prazo máximo de 10 diaS,
a partir desta dato. "",""",..1

Esclareço que os recursOs deverõo ser enca

minhados a esta Delegado Regional poro Q CO

MISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO IMOBILlÃRIA.
A verba destinada ao Estado de Santa Cata

rina, paro imediato atendimento é de

C,S 134.016.957,60.
Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1962

Reinaldo Wendhausen - Delegoda Regional
��ug������a=a=m

Clube RecreatiYo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 22 - Quinto-feiro""":' Bingo Dançante
Dia 24 _ Sábado _ Soir�e Promovido pelo cosa d...
Amizade das Senhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todos os Terças � Reunião oa Diretoria e do SODE

Todos as Sextos - Reunião da ROTARY
r--JOTI\: 1) - ReselVa de mesas na Secretario do Clu
he,

DI. L À U R O DA U R A
Cl;nica Geral

- __ MF',DiCO ----I
1�lln('I·I:1)l.p.:L em n.ol\,stia de ser-uoree e vias un' I

ná"I:1,�. CIHf\ r-udl-nl d:1S .nteeceoes agudt.:-; e erõ

nn- .• )l, (lo "!1:II'i)ihe '-'i'nllu·urlnário em ,"1\11)'1:-; oa

�exoJ,1, j)'I('n,;n?, do nparêthn Dh,;e,�tlvl) e do stste

tun nl'rvr,II-"l,

'jromno: (Ia,� 10 1.'; 1 1,:�tlll(}rn:'l e das 14,:W f .. l 17,00
Jl"j'l.'!. _ Cuili'\ultt"lrl,,: RIU KI\lr!allb,l Jl.f:odilluJ,::
1,0 unds-. 11'··.�I. ct;. teun ,:,,,',1) r-ru.n I"\)IH'� :1:.'11)

11f'�!(II'nrlll: t>.ua l,:h'Cl'C)ü. couunuo, n o I:t ICtlfl

('lUa (1(\ E;par.ha) - FOlie: 32411.

----------------------�-- ----_.

DR. MARIO GEN1!L COSTA
OUVI'JO _ ,..rARIZ -' GAR.GANTA

r:!.It llCA E ClRURGIA
BRONCO _ l:$OfAGOlOGIA

r,.j,r.ri,dll,:(<!o nfJ ClinlCfl P".,f 1- �p 1<1;5,
o- "'in de J(!I1('iro

Álellde pelo "::on�';, :0 Hospital de Caridade

Crn�".lIto.:; Ó tarde do.:; 14 cs ; 8 horas, em

C',r\',I!)lório instok,(Jo Ó RUI] Ten ::i,lv�;rc 15
I,).li'-I\) r-'nrthp'vlr"l

lJl, SIl.Mm:J. rOJ�stcA
qRUPGIÁO OENTIS', A

PrflPCUO d(' ccvidodes rclt'l oito velocidocl.:J.
nC',nnJ MPOTOK S. S VJHITF

I. ((J"II<'I')II) I)t'nt,;rio
CIRURGI':' E PRóTESE SUCO-FACIAL
C.m',I,II/·no P,,,, Jt'rflnimo Cm'!ho 16 _.

: r, nndor _ Fone ?2:3
El!du":vQtrI('nl" "om "ato. n1orc:a6-..1

Dr. MARCOS E. FLACH
C!RURGlAO DENTISTA

Atcnc!e .:;ó com hma marcado das 8 às 12 c dos 14
os 18 horns. Rua Arcipreste Paiva nU 13 à parti" de
1 o �c março _ telefone 2891.

DR. OSMARD ANDRADE
-Clínica e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e GorgdtÍta
Ex-chefe dos serviços de orl da assistencia mé'dico
sncial do armada (Rio), do hospital do arsenal de
Mnrinho do Rio de J.aneiro e do hospital do univer

sid{]de rural, - Ex assistente dos serviços de ar! do
polidinicn de potafogo, Rio {prof, David Son':;(Jn}
Ex-esto'1iório dn clínica de orl da escola de medici_
na e ciT!lrf'Jin dI) Ria de Janeiro (Prof, José Kos).

Can<;ult(,rifl: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108
(Edifício Julieta)

Diáriomente dos 16 os 18 hs
Tel. - 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

oÜl'd�i�'oÚVIÔÓS�"N�'fi'lf
. �:, !J" <GARGA!".I4,',;,;: f
0Per�'$ dÓS. At.1íG[jALA��Jl'(;(. p;v',�sso,
". '. ",: MOlilf;RNO'"/ .",,; '"

EOUIPO de ÓTORR!NO (úniço :�9',C��í!ci)
para exame d. OUVIOO$.>.NARIZ. e

, GARGANTA"','
RetrciTeir: BAUSCH 8: -LOMB,_poro <'receito

",

de 6CULOS
.

Tlu1omento das SINUSJTEi:.porU.L'rRASOM.
Or•.GUERRElRo da FONSÊCA

CONSULTAS PELA MANHÃ 'e A .-TA'RDE
.

.

r,'Olllullorío- Alie 'João Pi�'� '3:5 ....;.·FOMé 3560
. 'Rni.dtnt:1D � 'Rllo 'F,iipt SC!vT\itH, 9� - Fone 3560

PROCURA-SED�. Héijo ?eiyoto
Advo�ad' '

M/lJ.1I!nrll1 _ II.Jnm�

,\d')jr" Konder, 27 C�ll:rCl

Alugar uma casa prefe
rência no Estreito ou Co

queiros, dirlgil'�se a Cia.
Wetzcl Tndustrial Filial ""T"

FlorianóPC-Us' rua Francisco
Tolentino n, 9 � fonp 2953.

Po,<;tal, 406 - lel,..f"nr ?'''�2,
fi'�<;I'rIt.(irio - nlll!. "'''!l!OI
S(. ... c�1t, ll? __ 1 n �"-�I _

VlÍnde-se OU

Aluga-se
Uma residência de

terial nova à rua Paquetá
s/n Bairro Bom Abrigo,
Tratar no mesma local

ou pelo fom': 3351.

�-----------

Dr. HILTON
PE�EIRA
linVOGADO

RUA BTLVA JARDIM 173

Dr. Can;ídio do,
Amaral e ·Silva
ADVOGADO

MaPl,stral,o aposentado.
Allw:::aciu. em Qera�

l�(�. e Rea : .Rua Sllldll.l'lhll
M:�rlllho, 2 -- npt.o 301
!1-.�()Illnn .1"no ()11It.o)

C A S A
CI)MPR,) ou AT..('OO

l>Mt\ FAVOR MARfJl"IR
F:NTREVISTA PBl,O TE
, I"fo'l)�JF. N(> 31117

Dr_ Avrl�'1 R��alho
.

n,I�Ir.1\ OI': CRIANÇA:-<
('IIO"'VII;I":' rela 011It\l1:\

011 U(,,,piwl de Cutldnttc.

" I:,r'il', no ('/lI1<.;ulli,rl,

da" Ui,:ln h", às 17,3" " .. ,

(:on"'lllttl_ritl: Rua. N!.\Wi

!\-1;\('h:uto, "I _ 1° and;:.t -

tl"l'(unc 21Rf..

ft.,.. i,li"\,,ja' R un I'nf1�('
nomn. lI:l - Tdçf'IIH' 27'11;

Dr. Wal!u;r ZQlller
Garcia

J),iplomado pela Faculdade
l'I,:a.ciw,\al Je .:·Jc!,licina da

Universidade dê nrasil

Ex-irterno !lor concurso da

Malernjdo.de�Escola. IScr

viço do Prof· Octávio Ro

drigues l,ima!, Ex-interno
do SNvlço de Cirurgia do

HúspiLal·l.A.P.E.T.C, do Rio

de Janeiro. Medico do Hos

pilai de Caridade e da Ma

tcmldade Dr. GH.rIOR COrTêa,

PAR'I'OS - OPEltA(,)õt:S
DOENÇAS nE SI�NllhJtAS
- )'Alt1;'OS SEM ooJt pelo
rnclodo pslco-prnfilaticfI
Consultório: Rua JOIlO Pin
to 11. 10 _ das 16.()O as

lB,OO hof:1.s. Atende com

hora.� marcadas... Telefone
30.15 - R('f,I<lênela: Rua
Generol BIUf'neourt n '01.

DR. HOLDEMAB O.
DIMENElES

Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro, Ex-Interno do

Hospital da Cambõa .- na

Maternidade Clara nas

nallm _ Da l\-laier'1id.\de
l\-lfte_Puhrfl,

Espec>ialidade: nOf:�ç!\S
DE SF:NHOItAS _ l'Alt'l'O
- CmURGlA
ConSulta: Ma4erlJid,!,:e

Carmela 11lllra. pela ma

nhã,

Residênc�: {lste,<cs, Ju.

nior, lI2 - Tcl: �2:�!i

��3 :r"'(t�&n s ""-V.
(ONf!{OOII/-S1 t!tIIlQCK WO

) !li. (1',Y1

uuflloclK.t."..... ,·1I

25-2.

notícias. , ,

pela RADIO 6UARUJÁ de Florianópolis
de 2.a a Sábadó, , ,

8,00 - Correspondente Columbus.
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa a Rádio Guarujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titônus
18,55 - Correspondente Columhus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columhus
22,05 - Grande Informativo Guarujó

Departamento de Notícias: Teis, 3816 - 3822
Rádio Guorujá - onda média _ 1420 Kcls - 5
Kilowatts - anda Curta _ 5975 Kels _ 49 metros

- 10 Kilowatts. -

CUNtCA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
A/lf!:II:,-:1;in, - Cnmulexns - A�aqll'-',� -- lV\anlnll

r'rom-mauco arouva e ,�rX1lal.
Tl'at.llInf'ntn pelo E!()LrO('h,oql\f' com allr:i!.(>,�h

TlHl1ll!nfl.L,·rapln - Cru-dtozníur-nptn - Aonoler,�p!1l e

P.�:('o1.l'r:JJl!a.
D!l'fI'�:í.() do� P.stqutátraa _

JJn. PF:RCY JOJ\O DE: nonnx

DR JOSE TAVARES JRACr.,MA
DR. IVAN BAEi,TOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dn..� 15 à� 18 heras

Endereço: Avenida M�uro Ramos, 288
Ifr:lc;! F,1f'lvlna Lm,:l :__ Fune 37-!'l3

•
•
•
,
•
•
•
,
I
•
.,

------------------------------ .
•
•

J
• i
•
•
,
•

N3 ROEPeME TIM

(ASA - ALUGA-SE
CQSO com 11 peças: - 4 quartos, 2 solos, vaecn

de. copa, estoloçõo scnlrcoc, cozinha e vorcndõo.
Dispõe de telefone. Terreno com 330 m2, Ver �

trotar Ó Av. Rio Bronco, 60 (o 50 metros do Assem
blé!c Legislativo), dos 9,30 hs. os 11,30 horas e

dos 1-1,30 hs. 9� 17,30horos com Antônio Mede-i
ro<; Vieira nú telefonar poro 37.50 no horário cctmc

ALUGA-SE
Duos soles à ruo Mal Guilherme n ? 1 esquino de

-to Arcipre'.le Poivo ,

p((I" rf,n"',Olhório m6dico "Ir e;uitórifl T .. ltor com

" flr"pri('lório no mesrnc local.

COMUNICAÇÃO
PROTETORA COMPANHIA NACIONAL DE SE
GUROS GERAIS tem a satisfação de comunicar a(lS

seus SeguradOs e Amigo" o mudonça de SU'1 Su
cursal paro o RUA CONSELHEIRO MAFRA, 37
onde espero contin,uar merecendo o mesmo consi

deração Que lhe tem sido dispensada oté Q;joro.

Florianópolis, 19 de Fevereiro de 1962.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
(AR�AVAL

Dia 3 - sábado - SOirée Carnavalesco.
Dia -4 - domingo - Domingueiro Infantil
Dia 5 - 2.0 feiro - Soirée Carnavalesco,
Dia 6 - 3.0 feiro - Soirée Carnavalesca

DISPOSiÇÕES
É in,dispensóvel o opresenta�ão do carteiro social

e prova de quitoçõo com o TesOuraria.
É proibido o uso de lanço-perfume coma entorpe-

cente (chereta) .. ".
..._

Nos boi[�s nOturnos sá será permitido o �ntrocl;"]
de maiores de 14 anos; no baile infantil só poderào
dQnçor memores de 14 anos.

INGRESSOS
Os ingressos serõo vendidos, pelo Scretario, nos

guintes bases:
Ingresso Individual

C,S. 1.200,00
C,S BOO,OO
C,S 500,00

"GRANADElROSl DA ILHA" <111:1.1.1'0,
marnvuuosos, serão api·esentn.dos j){\lfl..Q'
��,�:l;.�e�:�;'l:áu� ������s, d�h���:;:ÇI��l:.
Sr, Nilton Pereira.; "Aviso nos Nn�an-,

�:sl:�a���:l�Ç���, e '(:1':::;11::.; O 1l��1'�;1':�:,
�niriha em estilo "Arcos Impertals'' (A-'
legaria). ,

Estas duas sociedades, farão suces-'
sos com os seus ottos carros, Que apesar'
do pequ"eno auxili� que receberam, nao.
�:��:ivãa� d�"reub:.a� etr��:��:ode ��tcn�:�.
seus aruístas merecem o Incentivo di"

teces. •

A elegante L�i: �:ria de Mourão Sá, •
pela TAC viajará na próxima terça-Jctrn �
para a RI�:J d,e janeiro, onde fará o �xnm(l,
no CO;�:::t����r�ono�eL�.�I�C:�Ul��·a��e�'�:�

Helena M�ritz� II
ARa;nha do 'Carnaval que .�cní. f'1f'lkl'

cebcrú um brinde da famoso pCrfll1}'é t
Oermaina �ontci�� � 4

•
Hoje, no "MuSlc Bar", toremos 1I111:\.

reunião social dançante, com rcscl'v:t!l..1
de mesas, •

Miss Santo. �a��na, Vânia Morlt:'.,'

3 noit.es
2 noites
1 noite

A elegante Elga de Oliveira, Garota Ra-
acompanha,da de seus pais Sr (' Sm Rid-'

dar de Criciuma, desfilando na passarela ��y llt::Ii(�� �O;i�:'Ch:�gre��:;;n�a���tl��:�'
do, Clube da Colina, na La Fesla de COll_ uma ligeira temporada. ,
��o�t:��:��Oa.da Sociedade Catarinen!!t!, • 01< � I

l'ltZ,���áS��:e�:!��i::, �:��' ��nll�rl���'
No próximo domingo teremos no dos fainosos produtos de perfmnnrla. ela'

��VaaITdJ.'G�I:'�L�ra7eU�eIr�I��Ls�0���� GCl'malne Monteil. A srta. Tra.llde JnP;(!�'
Summer ou fantasias de luxo. A Rainha �����e����'����' marcou a �om para '1

n-.
=:rác:���:a� �0l��;��n��OIi;nn�ZSI��6� •
eleita receberá uma bonita taça e faixa, •

...
Esta festa seria filantrópica, não s�rá •

.' em. virtude do referido balh� ser inelui-do II'

• ��l��r�e�: ����:��a��� ��n�l:sbCd��a 1��= •
• sas e convites. Nos ingressos prcvalec('(fI. •

o regulamento da Clube,. Uma prOniac!l.(l •
�i� ��I���:t;',e�. conjunto com a Dlréto_ � •

,
,
,
,
•
,
,
,
,
,
,
�
,
,

ção); "BoSsa Nova", IMutacão e Alego- Garota Radar de Brusque, Neide walen-'
ria); O belissimo car:o da Rainha, em doll'sk.,v, des(ilaQdo em traje de GalaI na.estilo grego (Alegona); Uma "Balcio." IlaSSarela dq Lira T, C, na l.a Fesla de
com critica da carne e um "Elefante" Conrraterruzação da. Socieclaiie Catari�'
que será o Porta-Standart nense, Foi. aplaudida. ,
--'---------------.._----

Duas princesas serão escolhidas na

eleição da Rainha do Cal'naval de 1962.

noites
Ingresso poro Casal \

C,s 1.800,00
. Cr$ 1.200,00

. CrS 750,00

Festejou "niver" ontem: a Senhora
Mercedes Campos Ramos. Os meus cum

primentos pelo acontecimento.

Visitei as Sociedades Carnavalesca!!!'
"Tenentes do Diabo" e "Granaóclros da
Ilha". Na. primeira fui recebido pero
Presidcnte sr EUl'ico Hostermo, na se

gunda pelo presid.e�,te* 01'. Abel Ca�ella.

"TENENTES DO DIABO" esta socie
dade apresentara quatro maravilhosos
canos: "Inferno" com quatro dClIlór\ios
sentados "prontos para entrar C1I1 açao"
( alegoria); Pagode Chinos" (muta-

noites
noite.

M,SAS
Reservas de mesas a parti r do dia 26, na Matriz

dos "Lojas A Sedutora", Edificia Montepio. A c

quisição de mesas nõo dá direito a ingresso, devell
'do éste ser adquirido' à parte.

Florianópolis, 20 de Fevereiro de 1962,

Carlos José Games Foroco - Secretário

Dr. HéliQ Freill�
DOENÇAS DI: SENIIORA!
PARTOS, ONDAS CURTA!..
_ ELETROCOAGUI.AÇi\O
ConsultilrtO - Victor

CURSOS DE ,lN6lES
Instituto Brasil-Estados Unidos

APRENDA INGLÊS POR PROFESSORES AMERICA
NOS E INGLESES,
MATRICULAS A'BERTAS DIARIAMENTE. DAS 9
AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS, PREÇOS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS
MEMBROS DA UFE E UCE. r

EDIFiCIO ZAHIA, 6' ANDAR - FONE 2390

VENDE-SE
Chocoró em Carrego grande especial para quolrruN
tipo de granja terra fetil, agua abundante. Autn�
movei marca Nash" 'ano 19-49 móquina retl

ficada, em bom estado; ou troca-se por camioncle

chevrolet ano 37. paro cimo.
Paro ambos os artigos aceito-se parte financiado,

sem intermedi'ários,
Ver e trotar: Rua ,Antonio Matos Areiooaio-- 364
Estreito - (LOTAÇÃO OSVALDO CRUZ)

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

---- - ------------- Vende-se
MA 'QUINA DE t�ESSÃO

�de-se umn márruino de Impressão ele fobricaci'ío
Flori:wiipolls - 5" :l:,t1:1r n)rmfr, marco Froukenlal formato 56 x 73, (lI"órrifl

2) - Solicita-se a apresentação 'do Cort�i� - Fone: 27-41. para impressão de jornais, Revistas, Livros etc,
-

-

ta Sodal e o talão· do'mªs corrente, Vlir ng Rue Tirc:ldentes 53 entre 9 e 11 horos ,.:..11.
' .

.t."._", � .....·Jà:-��tjif##}dr;�j�Al ·,·,·:,,':�.;·\t.·.'_;.; .. :i..t·.

Meireltn", 24 - das 4- à
G hora!'!,

ne�illêllcia _ 1I11ifil'io novn.� I ipo C'sci'i!/lI'ia. V('I'

�OI�'�n3!,�If'VeS ,}lInio1' 17 .... _

Nésta."
__ 1...�.;1�,

i.� '�.� \ ',� '::';i�,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�f .....
__ o _. - .: __""

Sr. Venicio LuiziBorges, residente n6 Muni-
.", ; ��

cípio de Imbituba, o felizardo ganhador do
prêmio de CR$' 1.0ÕO.OOO,OO e >'sua familiá�

'v

Próximo sorteio em Junho de

1962, sendo válid�s as notas

fornecidas no periodo de l'

de junho de 1961 a 31 de

Maio de 1962

--------�--

I

Milhão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Y,\i'I"
SEXTA PAGINA ....

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

ESPORTIVO

4.,�';�
,.7 "'NOS DE LABUT'" CONST...M,..

PELO PROGRESSO DI
-.':z:;C·
"l':"!....

SAMT'" C'"T...RIN...
'

NO SETOR
_;_!' :Ar

PEOUENA CONVERSA
Fernando Linhares do Silva

Como já ficou sobejamente comprovado através a

distribuiçõo do tabela do returno, nenhurr.a parti.
do será realizado nesta capital pelo torneio sul
brasileiro interclubes, embora a premesse feito
quando da reunião de Coritibo de que Metropol e
Marcílio Dias trovariam uma partida no "Adolfo
Konder" diante dos clubes melhores colocados de ou
trcs centros que tomam parte no certame. Lcmen
távelmente nõo teremos nenhum jôgo pelo sul bro
siJeiro, porque Metropol e Marcílio nõo desejam
brindar 00 público esportivo do metrópole com al
guns bons espetáculos futebolísticos. Quando do
reunião de Coritiba, nas dias que antecederam os

detalhes concretos entre os trê!; presidentes, nas 00-
temos poro que os jogos fossem realizados (Ia copi
tal, pois Metropol e Marcílio estariam reoresenton
do o futebol Cotarinense na oportunidade: Todavia,
não deixamos de compreender que as duas torci
das teriam que ser prestigiados, presenciando os

jogos dos clubes citados. Tôda a imprensa deu com

pleta cobertura ao torneio, muitas das vêzes com

prejuizos. Esperávamos que no returno a promessa
fosse cumprida e Internacional e Grêmíc realizas.
sem um prélio em Florianópolis. Mas;;) fAarci!io,
que não tem campo com iluminação, vai jogar em

Blumenou, cidade neutra portanto, não se justifi
cando o desejo de JOGar sàmente em casa, no caso

-

Itajaí. Além do mais, os sócias do Olímpico terão
que ser beneciédos, os donos de cadeiras cativos
não pagaram ingresso e acreditamos mesmo que
se O jôgo do Morcírio com o Internacional fosse joga
do na "Adolfo Konder" o arrecadação seria bem
maior, póis o pública da capital está há muito tem

po desejoso de assistir 'um bom espetáculo de fute
bol na acepção da palavra e compcrécer!c em mas

sa poro, inclusive, incentivar o Marcílio Dias c Vi
tória. Também o Metropol que conto com bom nú-

'-

mero de odéoto, no capital, seria recebida de bra
ços abertos e poderia satisfazer o curiosidade de
todos que qu�rem assistir pelo menos um iõgo do
torneio, sul brcstletro, Enfim, são Os clubes que re

solvem e o püblicol dd capital que aguarde uma pró
ximo oportunidade. Talvez poro a ano QS causas

mudem de fjgura.

COISA"
••

ESPI4
... COLUNA DE GOZAÇÃO D'" CID",DE

-000000-
Prestigio, mos prestígio mesmo tem a Federação

Catorinense de Futebol. Vejam só: O seu Presidente
te telefonou poro Pôrto Alegre e Curitiba, marcan

do uma reunião db Sul Brasileiro.
Tudo combinado. O Presidente tomou um "oero

plano" e "pousou" em Curitiba. Ouando chegou 00

"Toco! marcado, a tabelo estava feito e aprovada ..

Quando os submarinistas chegaram a São Paulo e

souberam que os cariocas mergulhavam de 20 o 25
• metros, o Hélinho cotucou o Laudares e sussurrou:

"Vamos arrumar os molas já?
CONVERSA ENTRE DOIS "VELEJADORES"
- Sobes que Walmor e Osvaldo vão mudar o nome

do barco que lhes deu fomo?
_ Eu já previa. O culpado disso tudo é Rafaél e o

Waldir, que andam fazendo atos de verdadeira PI
RATAria!
Aqueles dois desportistas discutiam ali no esquino
do Chiquinho:

-

_ Sobes que o ROzendo Limo agora é juiz?
- Não Acredita.
_ Pois olh�. Ontem eu estava em coso escutonóo
o Diário e ouvi quando lhe chamaram de MERETIS·
SIMO JUIZ,
Noto - O Rezendo, nosso particular amigo, real
mente é JUIZ, mas .... numa novela.
::.... Apelidaram o Presidente da F.C.F. de J.K.
-.Por que?
_ Nunca yiajou tonto em tão poUCa tempo!
A BOMBA 00 DIA:' O barca Pirata passou a ser

chamado Pioneiro. (Que é que hó Walmor? Troco·
rom de borco?)
_ Sómente agora é que descobri o segrêdo da der
roto do Atlético frente 00 Ferrovió,io.
- Que segrêdo?
_ Olho, o Mafra não treinava o equipe no "Dois

TÓQues'?
_ Treinava, e cIli?
_� Poi entõo, O jeito ero treinar "Oito Tóques".
AS�.I(ll �'> logadores tOUJvllll. nV"li" nn r.nln. <;ó d\Kl"

L vêzes nõo d:) pá !]1;:C ••� ...... , .���

ESTADIO "GOVERNADOR CELSO RAMOS". EM

PANTANAL _ A tocaudade de Pantanal, nesta Capital,
viveu, "'domingo último, um dia resnvo.caoeser do mau

tempo reinante, com a inauguração da praça de esportes
do oortnuuans Catarinense, denominada "Governador
Celso Ramos", num reconhecimento do muito que o ilus
tre chefe do executivo barriga-verde vem fazendo pelo
esporte. A solenidade, que contou com a presença de al
tas autoridades, teve cunho brilhante. É o Corinthians
uma das mais prestigiosas agremiações varzeanas da

ilha, sendo sua diretoria constituida por Abel Capella,
presidente de honra; Joaquim s'rancreco Santana, pre

sidente; Alfredo Aníbal Ferreira, vice-presidente; Gerty
Torquato, 10 secretário; Sydney Dias, 20 secretário; Mau

ro Laurinda Pinheiro, }D tesoureiro e Moacir Assis, 2°

tesoureiro, Sua Comissão Fiscal é constitudda por Nival

ter Espírito Santo, Manoel João Barceloss, Acácia Raupp.
Antenor Domingos da Silva e Antànlo Matias de Melo. É

técnico do time o sr. Laudlogo Ferreira. O flagrante ací

ma é da solenidade, vende-se o dr. Rehato Ramos da Sil

va, Secretário Sem Pasta e representante do governador
Celso Ramos. no momento em que dava por inaugurado
o estádio, vence-se ainda o sr Prefeito Waldemar Vieira,
o presidente de Honra Abel Capella e a rainha do Clu�
be.

NOTICIÁRIO DO REMO
noel Silveira passou a de
dicar com mais carinho
nos treinamentos de skirr,
tipo de barco em que de
verá "dobrar", Silveira de
verá ser o vencedor, caso

Orlld o venha a confirmar
que não remara neste tipo
de barco. Caso contrário,
teremos um grande duelo
entre os dois maiores "Scul
aers" do remo c�4arinen�

x x x

Ainda sôbre o páreo de
Skiff, podemos adiantar
Que, na última compencac.
OrUdo Lisbôa superou ao

seu maior adversário cõm
amplos méritos. Certamen
te, agora, é deseja do
"Galego" ir á forra.

x x x

O Martinelli definitiva
mente deliberou que não
participará nos páreos de
Dois Com e Quatro

---

Sem,
nas próximas eliminatórias.
Participará, entretanto, no

Oito, Quatro Com, Skiff,
Double e Dois Sem.

E DI TA L
Marca prazo para promoção

e 'Matricula

Dyrce Sardá
Secretória em exercício

HCp'JO'qJ..óC Stoclier-Ic
Diret-Qr

'

...

Sady Berber continua se

dedicando às �arnições
do Aldo Luz e do Btachue-
10, treinando assidUamen
te e com muita disposição.
Enquanto isso, o treinador
remador Manoel Silveira

vai se dedicando no pre

paro de seu clube e de seus

atrétas para as eliminató
rias.

Estava marcada, ante

riormente, pela Federação
Aquática de Santa Catart
na, uma regata para a da
ta de 18 de março. Contu

do, .11. mesma foi transferi
da para maio.

x x x

Continuam as' guarni
ções do Quatro Com e

Quatro Sem do Riachuelo
a treinar diAriamente ao

entardecer em nossas balas
preparando-se para as ell
mlnatôrtas. Grandes espe.,
ranças alimentam os com

ponentes das "uas guar-
nições.

.

x x x

O veterano remador Ma-

VISTO:

PEDRO P...ULo MACH"'DO

RED...TORES--...UXILI ...RES:

MAURY BORIõES, RUI LOBO •
"'1-",

GILBOltTO N"'H"'S

COLABORADORFS: DIVERSOS

UI Cem Milhões ,. distribuirá o C.N.D.

A. RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Bua ;
Conselheiro J\oJafra n.e 154, de um lado a sua

eeeção de PEÇAS E ACESSólUOS, e do outro a

secção de PINTURAS E CONCERTOS, __

'l'elefoDfI: 3131.

-RIO, 24 (V. A.) - trêo
a 200 milhões de cruzei-

ros, os números do anun

ciado Plano de Desenvolvi-

me'nljo Esportivo do Paas

elaborado pelo presidente
do CND, sr. João de Paiva
Meneses. Podemos anteci
par que,. além das. verbas

>:NDEREÇO

ordinárias, para 1963 o

CND pedirá a dotação de

100 milhões de cruzeiros

para o "plano quinquenal",
para as despesas decorren
tes do primeiro ano, com

construções e empnecoee
de praças esportivas, ém
convênio com os govêrnos

estaduais. Além daquela
verba, p�dirá o CND 30

munões !para o desenvot
vlmento dos esportes e

universitários, 50 milhões

para distribu!&ão, pelo
próprio, CND para as en

tidades e clubes não con

templados pela verba da,
Câmara Federal, e amcêa
20 milhões para as despe
ses com bõlsas de estudos,
estágiOS no exterior e con

tratação de técnicos es

trangeiros para cursos e

conferências, que terão a

finalidade de aperfeiçoar o

pessoal técnico.

Ma�cilio eMetropo� hoje em seus dominios contra paranaens;;
Sil��::o:�:�r;ie�:!�ãoO �:r;:� j�g�s.B�� ';:s

..

t�lo'rG-o'·v·ernt':d--orr:-lsot'·R
..

a'�mo
....s�Gauchos- não 8.ceitaram Irausferir

--

Cr)CIUm� estarao prehando as esquadras do l uU hU "" • •

Metropol e do, �perário_ Ferroviário enquan-
.

seus Jogos' c�m os catarlnensesto que em Haja) estarão frente a frente os 7/1. U ,

conjuntos do Marcílio Dias e do Coritiba. '/'"" A Federação Catarlnense alegando já terem assuml- decisão da Federação Gaú- horas de intervalo e q1le
Dois cotejos de boa marca para o público ca- 6�a���eb�� �e��b:� ��s:�� ��r��:��o:��:��i���ãe:�� �I�:�oq��r�� ��a��rs��t:� nã;o:�re::::: a�:r:��:nctarinense assistir. cho telegráfico, no qual a Conselho Nacional 'de Des- te para as p�rtidas Metro- dois pêsos e duas metUdaa

entidade sulina comunica portos que proíbe partidas pai x Internacional e Mar utilizam os senhores d1r1.
que o Internacional e o de futebol sem o intervalo cilio Dias X Grêmio, pre- ge�es da entidade galieba
Grêmio não aceitaram as de 72 horas. vistas para dia primeiro de com a concordância de afê
transferências dos jogos mio e Internacional, que
com o Metropol e Marcilio Diante dêsse telegrama, março, já que as partidas rendo, mais uma vez, fe-
Dias, respectivamente para o presidente Osni Mello res dos dias 25 e 27 continuam baixar o futebol catarlnen
dia 3, sábado de carnaval, pendeu que estranhava tal em vigor, com menos de 72 s� Francamente, nos decep

clonam as atitudes toma.
das pelos gaúchos e porqUe
não dizer pelo paranaan,
ses que, mais uma vez, 11.10
deram a mínima atenQio

para com os barrigas verdél
A moral da históría é

simples de ser contada l
se traduz da seguinte ma.
netra:
Gauchos e paranaeasea

elaboraram. uma tabela
que moldasse bem aos seU
interesses, pensando que OI
cararmenses fóssem ape
nas participar sem maiOl'el
possibilidades.
Então designaram os íe

gos do Metropol e do Mal'
cilio Dias' primeiro no Pa
raná e no Rio Grande do
Sul, visando unicamente ln
.terêsse financeiro, pois pen
savam em goleadas lá e que
depois viriam aqui, apenu
para encher a eaixlnha, lA
que se as cnspostcõe, dOl
jogos, com contagens ele
vadas aqui nada poder!
render por lá.
Mas, a situação não se.

presenta como pensavam e
não saiu como queriam,

NO HOEPCKE TEM
. � TELHAS, TlJOLOS

CAL E AREIA
IRMÃOS BHENCOURT
, ... IS 8"'OA�Ó . 10"'1 1001

"''''TIGO OIPÓSITC 0 ....... ' ... "'1Números do Sul-Brasileiro Interclubes
O torneio sul brasileiro

de futebol continua sua

marcha normal, depois de
uma série de confusões
quanto a tabela do segundo
turno.

Depois do jogo, onde o

Internacional não foi a

lém de um empate com o O

perárío de Ponta Grossa,
sem abertura de contagem,
a situação estanstaca pas
sou a ser a' seguinte, Inclu
indo-se também o jogo Me

tropol 2 x oonuca 1.

Ataque mais positivo o

do Internacional com 13-,
tentos, seguido do Grêmio
com 12.

O ataque do Metropol e
o que menos marca com a

penas 5 gols.
Já a defesa do Grêmio

aparece como a mais en
cíênte com 1 tento sofrido,
o que bem demonstra a sua

segurança.
Enquanto isso a defesa

do Metropol é a mais vaza

da com 14 gols, vindo em

patada a do Corltiba com

13,
Maior saldo de tentos:

Grêmio com 11 no ativo.
Mator déficit: Metropol

com !i no passivo.
A tábua dos goleadores

apresenta a seguinte colo ..

cação:
10 lugar: Sapiranga do

Intemaclonal com 5 tentos
20 lugar Idéslo do Marci

lia Dias, Oda do Corltiba e

Vieira do Grêmio com 3
30 lugar: Aquiles do Mar

dUo Dias, Alfeu e Flavio do

Internacional, Marlno, Jua

rez, Elton e Milton do Gre
mio com 2

Ivo do Marcíllo Dias e An
tenor do Metropol são os

arWhelros negativos até
aqui.
Apenas uma espulsão de

campo se verificou nos jo
gos ja reaUzados. Gilberto
do Internacional foi o pu
nido por ocasião do cotejo
com o OperáriO.
Apariclo Viana e Silva do

Rio Grande do Sul"Laudlno
Pedro da Silva e Zóle Tomé,
ambos de Santa Cata'rlna,

-�,----�--
GERMllNO STEIN oferece
3 GRANDES VANTAGENS

- estoque GOODYEAR completo
- condições Favor6veis
- serviço r6pido e eficiente

Só a GOODYEAR

RESISTÊNCIA
Provado em terriveis testeS
de laboratório

3 VEZES MAIS RECAPAGENS
Provados pelo Frota de Provas
da Goodyeor

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provado em miJhor,es de testemunhos
de consumidores brasileiros

:..--

GIGANTES4!>(àOO01YEAR

l�Wi
pronto pato servi·lo
Seu amigo de sempre
Revendedor Goodyeor

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMINO STEIN s.•.

•
1 - De ordem do Senhor Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade d� Santo Catarina, comu

nico que, nos têrmos dos arts. 167 _ 169 do Regi
mento desta Faculdade, estará o�erta, nesta Secre
taria, a partir do 10 a 23 de feveriro do corrente a

no, dióriamente, inscrição :Jara PROMOÇÃO e MA
TRICULA nos séries subsequentes.
2 - Pelo c.T.A. foi fixado em 100 (cem) o número
de vagos em cada série e curso.
3 - A inscrição seró feit'l à vista de requerimento
escrito dirigidlo ao Diretor, e devidamente instruido
com o recibo de pagamento das taxas devdas.
4 - Os pedidos de transferência deverão ser feitos
no prazo �mo. t

---------- I

Secretario do Faculdade de Direito da l'njver�
sidade de Santa Catarina, Florionópctis, 29 de Ja
nei ra de 1.962.
", .'1\' .... 1'"

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Caixa Postal, 80
Fones: 3662 - 3451 - Florianópolis _ Santa Catarina

são os apiLadorcs que mais .- "_o • .-

���;:�.n�t��:;�n�m��lll 4 arhi
_:_....;,:;;;;..� ·:��=·V.�� :_. �.,�� .���=-:,=!.",\��:i�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"NERtll RAMüS"
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rrn MATRTCULAS PARA A i.a, 2.ft c 3.ft RJ::RJF.S

00 I rm..�() COMRRCIAL BASTCO E t.a F. z.n RÉRIRS

oo CTJHflO 'T'f.::ONICO DE CONTABTLTDAnr::

1t1lOCll.: Ar-hnm-se abertas, até o dia 23 de rf'vcr('lNt

dnS 10,31} às 21,30 borres, de 2.:\ a n.n felrn.

TonA F. QUAT.QURR INFOR�AG}I:O PODF,HA REn

rRf.'}'1TADA NA RRCRETARJA DA ,F.SCOLA, DE z.n

P FErRA, DAS 19,30 AS 21t'f) UORAS.

F!()rlf1nópol�s. rcveretro çlt! 1!)62.
EIJo/rlo da Qosl.a MeIra - Socrctn-to
1-,lIlte C. ,<;il1Jfllm de S(l7IZfl - Dlr{'I,r)f

-_.__ . __

._-��:
.. _-,... _-----

GElADEIRA
vondc-sc uma em ])1"l1l1 -csuroo (1(' conaorvneíio. m:1.1-

en (;11111flX. Pri·�()'c!f',o(·aslãf). 'rratur a rua NIJV'l 't'ron

tn nU 97: 1'1';tv{'.�sa. com o sr. Fcrminio do.� SnntM -

,1';"':1" O UM
CHEVROlET 62

-ÚlTIMO TlPO
DE MIAMI
A NIW YOnK I

CURSO PARTICULAR SÃO JOSE
Diretora - Prol.a Mafta Madalena

de Moura Férro �
CURSO corresoondebte- 005' Grupos Escolares e

aceita alunos poro as seguintes classes:
Pré-primário, 1°, 2°, 3°,' 4° e 5° anos prelimina

res.

Prepara alunos poro O exame de admissão ao

ginósio mantendo curcnte o ano umo classe especial
para êsse fim.

I A matrícula acha-sé aberta à ruo Saldanho Ma-
rinho, 34, todos os dias ut�iS.

_

s,o
�T-hiag�-�I'tesenta .

,_hl*'----Ii..� PROMO'AO DE "O ESTADO"
CRíTICA r;: NOTICIÁRIO '"

QUADRODECOTÀCOES GLISH -.A 'T
o·

HCM"-E-6 - Excepcionql. 5 - Otimo. 4 :__ Muito Bom .,......_
Bom 2 - Reguiar. 1 - Prece. O - Péssimo.

"Course of Conversational English)
-·'*MÉtbDO, YÁZIGI r

- --FELIZ ANIVERSÁRIO
(Hoppy Anniversary)

,.. �=r- .. -

I
f As comédias romônticos tiveram suo fose «ureo
\ no década dos 30, em que duplos fabulosas c�mo

GABLE-COLBERT, POWELL LOY, TRACY HEP
BURN e outros proporcionaram grandes momentos.

Atuolmente, porém, êste tipo de comédia que sur

giu logo após o pastelão, infelizmente posso ror
uma fase deccdente. Raramente surge umo come
dilJ dêste gênero �oje em dia. FELi"Z ANIVERSÀ
RIO (Hcppy Annlvérsorv) está no liste dos cómé
dias mais fracos de DAVID NIVEN e infelizmente,
pois êle é ótimo comediante, desempenhondq mui

to bem o seu papel nesta película. Mos nem sem

pre o ator foz o filme e o coso foi que esta comédic
resultou em, uma película apenas aceitável, com 01-

qims momentos de regular tomlctdcde. O diretor
DAVID MILLER tem feito coisas bem me!hores. A

espôsc de DAVID NIVEN no filme é o bonito e boo
atriz MITZI GAYNOR (lembram-se de "LES GlRL3)
Os coadjuvantes atuam regularmente e são cem

postos pelos nomes de CARL REINER, LOr;I!'IG

SMITH, MONIQUE VAN VOOREN. PHILLlS PO
VAH. As duas crianças estão melhores que os GU

tras coadjuvantes e sôo: KEVIN COUGHLlN e PAT
TY DUKE. A fotografia é boa. O filme decai para

o ambiente teatral, perdendo muito o seu vo.or
nêste terreno. Em sumo, "FELIZ ANIVERSARIQ" é

uma COmédia que só poderá agradar oo, menos e-

xigentes. .

COTAÇÃO: 2
_,#Q.__

.. --'o---._.'Q;"--"'�&j
. -

O ÁLAMO (HIST6RíA bRÁMÁTICAI
.. .

'

, Esta é o verdadeiro história do ALAMO, filme de

JOHN WAYNE, que breve será exibido em noSSO

Copitol: Em 23 de Fevereiro de 1836, um qrupo

Composto de 182 cidadãos-soldados reoresent-mdo

�:un��t_��o�sn�;:����er���n�;s ���nc��r��o�e po�s��
mtssôo espanholo abandonado, em San Antonio

Texas e conhecido pelo nome de Álamo. E todos os

homen 01 í reunidos juraram lutar até à marte de

preferêsncio o viver sob a ti�!'nia do general Santo

Ana ditador do México. Embora tivessem pouco

probabilidade de 'vencer os sete mil soldados bem.
treinados sob o comando de Santo Ano, êsses va

lentes pioneiro _ de nacionalidade heterogêneo
mas unificada; por uma crença comum no. liber

dade _ conseguiram matar ou P9r fora de comba
te mais de mil e setecentos inimigos, antes de o

pequeno fortaleza em que se tinham abrigado foss7
destruída. Isso se deu em 6 de março de 1836 - hó
\ 25 anos. Nenhum homem obondo�ou seu posto, e

nenhum soíu dele com vida. Esta é a dramótico
história em que JOHN WAYNE, grande favorito

do público cinematográfico, dispendeu mais �e 12

milhões de dólares e uns 14 anos de pesqUlzGs e

planejamento poro transformar �um filme.
,

Recentemente terminado, ecos quatro orduos

meses de filmagem nos planícies do Texas, nos

proximidades de Gront e batizado com o ncme de

"Álamo" (The Alemo), é um dos filmes mais dis

pendiosos e espetaculares que jó se produ'>':iram nos

Estados Unidos .. Nenhum outro, inclusive o roemo

tável"
E O VENTO LEVOU", conseguiu captor no te!c

tamanho grandeza panorômica em suas cenas de

�otolha, com cerca de sete mil �igurantes represen
tando as hordas do general : Scnfo Ano �enhurrl'
outro, inclusive o célebre "NASCIMENTO DE UMA,

NAÇÃO" exibiu com tonta franqueza brutal lutos

corpo o corpo que terminaram com a motança de

todos os defensores do Alamo,

'tESSON THREE

VERBS - VER nos

To wrlle = �se�ver
To work = Irnl",llwr

1 WA:ST "'lIL'"
Eu q"Ho 1�lle

no VOlI wc-c-r A
('1(;AHr::'I'J'I:'

Vu<,(I 'lU,·, um (']c;,rro!

NO. ! fJOS'T I PREFER
.0 S\lOKE A err-e.

Ntio. n"o,q",·rn. Prl<ilro
rum",· c�chil!1IJo.

I WA1\:T TO n,\NCE:
WITll vou

1;:u (J"rn.l """'.':1r ,'um você

A BL01\'OE
Uma loira

A BRU:\'ETTS
Uma morr��

WHICfI DO '"OU PHF:I'TR?
Qu;,1 vOn' prd",..·?

I PREFEIl THE RfW:;lETTE:
I',.<'f.,·o a mO,-,,":I.

SE�n:NCF.S

\"H·'· ,,,.,,,, 1(> trah.llh�r .'m ('�,g OU no cenlro!' I'rerlro.
,,· .• l'olh .• rno'·(·III·u.

\'n,.,· j(l�.L I .."j· t ...tlo· os s.�h:;l<lo�� Sim. jO(!o.
V,,_.,:, tr�h;,lha todos cs donllllGo:;? 1\:iio. Iliio trabalho.

F I{ 1\ S e s r

I r�",1 ",rll 1 tI,.,,,·t WI·It" ","II. 00 )In" work hHrd?
I "u'''· )1,,,.,1. I "",,'1 w,,/'k h' .... 1. Ilo y,," ,,"Ol'h: tl'uwn· �

lown?

iI w�nt to !II"" ";Ir<ls 'vllh ,""", I do,,'t -W<UH lo �Iudy

li ,��:.)� ';,��� <�:::"�"'\'''�:'''''Il (:�n�::l�::<I ':II�I.. ,���J'Il(>r',',.rr:
IOnrnln.c:. I ,''",'( ""i,1' 11'1l<.'r5 """"y �tl",.noo". tio
�'ou stu<ly ",.,.,." ,·,·""Inl:'

Do you pr, ".1' lO c .. ( mvat OI' "('gct"h!{'�? I pr('fer w

cal ",. ·,I.. tJl�

\"hll')l <1<) you pn'fl'r. bookS ar m�,::l7.incs? I prcf"r
m;,,;,,"II"�

Do)'o" 1"'(l'r I', ",,,rk:lt home Or downtown? II)I"c{er
to·.,,,,'h:d,-,"n'flwn

.

O" y'''' pia" I""'II� ('Iery Salur(l;}Y! Yes. 1 do.

Do y"u "",,de. """ry Sun(lay? No, I don·t .

.,.

Eu 1('1', h"m )\',1" "<n""1) IH'm. V,wó trnh:llh::a multo?

"., ."""".:'''111'' .. \':',,, ,,,,,".01",, muito. VOlcê (rahâlha
;

F:u '1""(" ,,,'':o, q,t., .. ,',/1" """(', l".-"'Q ....erc ('s[uc1�r com
""". \""""""'·":'0""'<:<>"'''''''

Eu 1r""�II", ,,,,,'tu t"oI,,� 'h '];1>. Niio leio urn Jurn�1
("oi;., a "1."''':, .. ":',,, .';<.'r"'·o r"H�S lúdns as tantes.

Vo.... ",,,,,,,., l"d",� as '''''(l'S?
\''''''''1'1''('''·" """1"",:]:"" (,u ",'rúur:ts! Gu J,lrefirocom�r
"',·<l\lra�.

Qu," It"·,, prefere. ttvr-cs ou rc\'ISl�S? Cu preriru

O QUE VOC, DEVE F.AZER PÁRA ACOMPANHAR
O CURSO "ENGLISH AT HOME"

3 - Sclícíror 00 Instituto de Idiomas Yázigi o mo
tcr!cl adicional de orientação didático OU;JS

lições que faltarem.
.t1 - Às terces-ferres, à noite, você pode compare

cer ao Instituto de Idiomas Y"í-igi, à rua

TraLono, 14, poro assistir às aujas oe cohver
scçoo que serão oferectécs. !lrotuitomente,
Q lodos os interessados. Bosto fnscrever-se,
com ontecedencia, pore. garantir o hor6rio.

_ :

1 -

Rdc�����;o�,s ��õ�b��T�B&�bliCadas, 'todos os

2 - Com o lição recortada, ouvir todos os domingos,
às 9,45 horas pela Rádio Guorulé a gravação
das oulcs, a fim de assimilar com perfeição
o pronúncio correta.

_4ft'iüL..-J

�articipação
Ccltno Camargo Pires e src. e José Manoel db Silvo
Filho e sro.

Participam aos parentes e pessoas amigos o contrato
de casamento de seus filhos

HILDA CONCEiÇÃO E JÁDEL
Noivos

Ruo Antonio Motos Areias 364,
Ruo Gal.' Gaspar Outro - Estreito - Fpolís, 13 de

.....

Fevereiro de 19'62.

Inslilufu de Aposentadoria e Pensõe�
dos Cllfit!!tciários - EDITAL
Concurso Para Datilógrafo

INSCRlCõES A CARGO ,DO INSTITUTO DE APO
SENTADORIA f PENSõES DOS COMERCIÁRIOS

- DASP-DSA-

dit��a;�b�7co�0�te��ã?'Df;R��'e������Lpoo'� LJNt
ÃO" de 17 e 18 de Janeiro de 1962, que estabele
ceu normas poro o recltzcçõo do Concurso em epi
grafe, paro os órgãos de Prevtdencto Social abaixo
relociondos cujo encercmento do respectivo ins

crição é o seguinte:
DATI LOGRAFO; paro os Quadros de Pes
soal do 6AP� e IAPETC, até às 17,00 horas
do dia 26-2-62.
Taxo de inscrição: Cr$ 100,00

De ordem superior comunicamos que a dota do
termino do inscrição paro o concurso em epigrafe,
foi prorrogado poro 26 de março de 1962.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 1962.
Dalmiro Duarte Silvo - Delegado

Companhia Cervejaria Brahma
Necessita de elementos jovens que estejam dis

postos a fazer um aprendizado comercial, com estó

gios em seus escritórios do Rio de Janeiro, São Pau

lo, Curitiba, Pôrto Alegre, oferecendo, a condidotos
que tenham demonstrado capacidade, possibilidade
de ascençõa futuro c cargas de chefia.

O candidato deve ter:
- ter idade de 18 a 25 anos.
_ ser reservista.

---'..� j
- ter noções do Idioma olemão- Ou inglês,

Escrever corto de próprio punho, acompanhada
de "Curriculum Vitoe" e fotografia recente, à
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA, Adminis
tração Central, Caixa Postal 1205 - Rio de Janei
ro - Estado do Guanabara.
__------_.---------------------

NO HOEPCKE TEM
--�-----------------

Emptêsa de Luz e Fôrça de
�Iorianópolis S. A. - ELFFA - AVISO

Acham-se a disposição dos srs. acionistas, em

nossa sede, à Rua Jerônimo Coelho n.o 32, nesta
cidade, as documentos a que se refere o art. 99 do
decreto-lei n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940,
e relativos 00 exercício social d 1961, terminado
em 31 de dezembro de 196].

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1962
lúdo Freitas da Silva - DiretOr Presidente

EngO Heinz Lippel _ Diretor Técnico

Auxiliar de 'Escritório - PRECISA·sr
PRECISA-SE

0: candidatos serão submetidos o teste. lnfcrroc
çoe� pelo Telefone 2761 diáriomente das 7 \JS 13
horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

Tnsili�'� âJõUlis�ô de hpbr�çãlte!E ifFàJâ"s "iãf'f'õ"'P iíigresso alarme' t
Classlflcaçao:Musicas carnavalescas,· ,a;,,:t:�ra�v"Pl.�:�=:�� i::!:�n:�":er���'iO'�'�:: ���.;u:p���.�::",��e�,�: ;,;=��o;�e b��:�ru�ç:�o:
o s·r. Prefeito Municipal maior dO que o do a�o pas Imprensa Escrita, JQr��. pele govern�>dor Celso Ra- rinense apenas pouca mais messas: mas os orgãos tec ra em diante, �m, os

Waldemar Vieira, em data sedo e espera-se um -aucesr Cherem _ representante mos e que Ja se acha �m de 50 quilómetros foram nicas já se acham apare- governos municipa.ía vão

de 23 baixou Portaria de- 50 absoluto; da Imprensa Falada, Sub�-'.' vias de execução �ravés pavimentadas pelo �dta- lhados par,a enfrentar a ter assístencía financeira

signando comissão para Á integra da Porta.ri! e. Tenente Nilo Cordeiro nu-' do ,PLAMEG, Santa Cata- do. questão e realizar o que, para aquisição de máquí

apuração ie cl�sificaçao a seguinte: tra - representan� da rlna terá, 'em tempo bre- O governador Celso Ra:-
dentro do Plano de Metas nas e veículos que lhes per

��:f::::�:as :�"����vad: po�ta;�:f:'� �uni'iP.l de :.:n:il�:,M;::: ::::��. ����::��::�::::�Et��' ��d;:��:':::;�::;� !O��:�:�n:;'::i:l:: ::� ���!O;,:::��:����;�::
;�a e C::�:�co�:re�::S�� :�:ia�������ões�ore���ve: de rem.a Comissão de Apura- no atual qulnquenío so- ta Catarina, as necessída-

30.000 quilometras, mais de viários. O Plano de Metas

Designar: ---, ;:�sica�s C1���:�t:�âO rie�: Yernamenta� é a constru- des que estão reclamando
20.000 quilometras estao a do Governo do Estado gas-

�����:': ':''::�\;��1� pela E

�: ��'!: ��':: d� �;�12(!� �:e::!::ã: ::,�:::::�.pe tvç;,·m:s�n�t�.aç�o:::'iP�:�:�Õ��; ;:;:t�: ���:!�:�i�!�':: ���a�� ,���:ri�;;;1 ;:��:�:::��:'����::��:l�
Como se recorda o con- Rubens Lange - repre- 23 de fevereiro de 1962 qullometros de estradas do �auçt:�e:n�re:a��::��:e�r� construídas ou em cons- tos internos e externos pa

�u�:leé fa!:�o p:��eal:::�� :e::a;t:o ::le ::;:�::ur� werdemar Vieira ES���� se sabe, dos 339 �:�:::i��c::�e a�r�:�s t��� !:��:�os ES�: �ud���:ç��: �: ::��i����es dOn:::�g�::�
cas carnavalescas Ide.... au- representante d a Câmara Prefeito Municipal

quilometras de rodovias
oficiais a respeito do si�e- das atividades adminis-

tores florianópolitanoS', e, Municipal de' Florianó- ma rodoviário tal como trativas.
tem por finalidade, esti- polis Estefano Nicolau Sa-

_. -- ------.---
.. :---

-

se nos apresenta atual- Dessa forma .se abrem

:�?,;:s::�:;";;;;;�:�s�; r.��?f�;::gffAm}� ,Daile �e Cala Munici�al no lira Tênis Clu�e gª:�i��::d:d@� !���:�ti::f;��;�;�f�
No próxima .domtngo, no - acelerado e compatível em harmonín., ritmo de

Lira . T. C., pela primeira --,_

com a capacidade produti- ação que colime a finalida
vez em nossa capital será

VARIG promove "Excursão de va de nossa gente. de visada pelo PLAMEG o

;:::���;�� �0!ai!;a1ee ��!� Até gora, os munlcipios desenvolvlmento economí.,

gor, gmoking, Summer ou Sua Vida" ��am e I :a:���:dO:nc�r�:
fantasia de luxo, Esta pr�- " axcureêo de sua Vida" res mrormacõea sobre I"A

de conservação de suas es-

;:�7a���s,W:o�o:c:r:�lh= é a denominação dada a Excursão de sua Vida" po
tradas, rumo às zonas ru

da' Rainha do Carnaval de promoção da VARIG, que
derão ser fornecidas pelo ���es�em:a��;� :�:�����

:�ria:::���ã:e: �!62'n��� =P;::�:�s u�:s,vla��;; Agente local da VARIG esteve sempre sujeito às

cronista social Lázaro Bar visita de 16 dias às prin- contingenc.ias da falta de

tolomeu. Este baile está ctpers cidades do pais ir-

,0 . ES:FAD-O
O MAIS AfI!IGO DIAIIO DE SANTA CATARIIIA

•

FLORIANÓPOLIS (Domingo), 25 de Fevereiro de 1962

Santa Catarina já Conta Com o

Seu Teátro Universitário
Santa Catarina já conta

com o seu Teàtro Univer
sitário. TEC é a sigla indi
cativa do Teátro do Estu

dante Catarinense, recem

fundado na Faculdade de
Direito.

Gerai, ficou assim constl
tuída: Presidente Edson
Nelson de u�aldo. Secre

tário-Abelardo da Costa

Arantes, Tesoureiro Carlos

Pinto. da Luz, Diretor Ar

tístíco Osmar Pizani, Dire
tor de Relações Públicas
Antonio Fernando do A

maral e Silva.

A primeira Diretoria do

'rec, eleita em Ass�mbléia

despertando muito inte

resse na sociedade local

que' terá a oportunida-de
de vibrar numa luxuosa

festa cameveiesca no cor

rente ano. O referido baile

estava programado
"Teatro Alvaro de cerva

lho", infelizmente põr crr

custãnctas financeiras fi

cou impossibilitada a sua

realização naquele local.
O Lira T. C., está em con

dições de apresentar e o

ferecer a cidade, um gran
de baile que por certo mar

mão. As saídas se venn

cam todos os domingos
entre 4 de março e 26 de

junho do corrente ano.

Realiza a VARIG, igual
mente, a excursão do Ro

tary Internacional, com

perüdas de Porto Alegre,
direto a New York. Chega
das ào destino as pessoas
que participam da excur

são disporão de um auto
móvel Chevrolet 62, que
elas mesmas poderão diri

gir, a fim de visitarem as

lugares preferidos. O preço
por pessoa. é US$ 738.00 ao

câmbio válido na data da.Cumprimentos
O Procurador da República Abela_rdo da Sllva Go_ çompra, com uma entrada

mes transferindo-se para Brasilia, promovido para o de US$ 147.50. O restante

Distlrito Federal, onde vai servir na Procuradoria Geral . em 20 mais 4 prestações
da República, junto ao Supremo Tribunal Federa!", apre_ �NoYas linha! de mensais cem o acresclmo

senta cumprimentos e agradecimentos a todos quantos, de taxa de financiamento.

::r��d::�:id�;:;:;e�u�a��s�a�e;:d;e�:\���rz�iS:�� transporle :a e;!::��d��:��,ser :::;
Que exerceu � Ministério Público Federal no Estado de

f colet,'vo deverá ser completada an-

Santa Catarma. (t tes da partida. Estas ln-

a Depa.rtamento de Es- tormações nos foram pres-

�radas de Rodagem est! tadas pelos srs. Mário M.

convidando os interessa- Gonçavels, Chefe de Ven

das a -'se �manifestarem.1 das da VARIG, em Pôrto

cr�tI'O do pi::aú;-""de 30 dias Alegre, Heitor Passerino
a' contar da data de on- Jr., chefe RegIonal de Ven
tem, sobre o pedido de con

das e Ottoni pranner, Ge

ceSSa0 d as linhas de rente.(la Agencia da VA

tralllipor.te 'çole�ivQ en;t
.

ô�
_

�IG,}lesta cap.ital,_� qu_e on

liÍbÍl\llilh�.i\;sÍÍÍF4HiW( '!!'lr',� �'ll �"'''''''''' pb,�,

�f�tA�"�JEf! � ��i� �*'t�isMt'Hát$.
Este' bilhete e outros que virão oportunamente, serão

PÓS_ESCRITOS aos comentários do meu artigo OPERA
ÇAD SOFA, de anteontem.

Há mais de quatrocentos anos, o mui sabedor Ma-
.
tias Ayres, nas \t;uas REFLEXOES, filosofando sôbre
ERROS DE· VONTADE E ERROS" DE ENTENDIMENTO,
diferençava..os pela ciên�ia que deles tivesse, como

erros, o seu autor.
A interpretação do notável clássico, posta em lin

gUâge1n atual e trocada'em miudos, pode ser 'assim
rtisumida:

ERROS DE VONTADE são aqueles que a gente
comete por gôs�o; ,

ERROS DE ENTENDIMENTO são aqueles que a

gente comete na suposição de 'estar acertando. ,

Faço_lhe a justiça de pre�umiT Os que V. Exa. tem
com.etido, nas deS(lstrada.s e -desC4Strosas' escolhas d'e
varias autoridades policiais, como erros DE ENTENDI-
MENTO: .

.'�

:. ;a� .:.:����:ã�:d�R���:����;(Ma�i�S Ayres, �s
• erros de· ,vopUtqe;. representando firmemente desejos
de errar, sen4o. erros procurados, queridOS e executa
dos, são erros a que seu� autores se opõem às reformu
lações corrigendas.

Atitude inversa têm os autru:.es de e�ros de ente'n
dimento, pois, tão logo os descobrem, primam por anu.
lá-los e corrigi..los.

Como foi, parq,. citar, o caso daquele delegado, 110
Norte do Estado, que se enfeitou de perrepista para ser

nomeado, escondendo a. sua condição de capataz de
uma propriedade do Senador lrineu Bornhausen, do

qual foi, é e ,será sempre inarredável companheiro.
E como também é o caso do sr. Artur Wetzel, de_

legado. de Trombud'O Central, e .mais ligado à U.D.N.
do que gaucho à Varig'.

Para abiscoitar o cargo perjurou llerrepismo, com

os animCtadÔ"s propositos de cDmeter, algu1[tcds violências
contra pessedistas locais, 'Ou �e1a�. AC'}A'DOS seus, Exa.

E já cumpriu seus intuitós, V. eX'a.f 'por certD, tam- CONSORCIO
{ 1 a T a M E M r E •••

bém já determinou a 'aberltfra,qe' um rigorpso inquêri-
TAC 1f'If( V ",,,,1(] lO-!;. cio lof<ll CC pc,""�e,,,. nO ",:�d(]

to, e1n vez de fechar_lhe a porta da' delegacia. �; corop,a, o ,.slan:e .. ci�.dc_ -I crIe 10 p,e,Iaçc...

ai, ��;a�'e��:��: �;;lo:sa�:�s qc��'r��i��:::�%szu�;��:z�� CRUZElRODdSUl.

i'·'
mensais. como V crer'cr' mo"''''

mam contra o acõrdo do P.R.P. com o P.S.D. O que não
AGt:NCTA' A SOLUCAO para o seu PROBLEMA e�lá

aguentam é que essas várias delegacias sejam armas ad-
Ru Felipe SIi.j�l, 2t, rio CRUZEIRO A PRAZO. do CONSORCIO �

versárias a ferí-los e a serem usadas, pelos métodos flnes,2111 � 31111 TA€-CRUZEIRO 00 SUL

udenistas, a favor da tA.D.N. ,fiORIANÔI'llUS - S. c.
.

i
O caso de Jaguaruna ainda é pior, porque ali V. Exa.

P""o detalhes 00 0genle de 1\I<l c�dcd&.
j

está fa'T.Bnd� este descomunal ato de falência politic€?: a .

'

�e r:sOO o.li(rc!os e--n-enhum perrepista. por um ado w:\. ...a �

1'er,wirio! f� () (/ne lhe f{(�)'(Ln.to, E::_CORDF:.
;;.-

NO HOEPCKE TEM ,
,._,__ ._,�

�.�� .. __ L_:_: __ R�-::�'.D_'!. .r:.1.MOS
_ _j,;_ ,""c""""" 'Ui. "" .."'"."", ',,", ....

cará, epoca no nosso tra-
dicional carnaval.

�

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

CQmunicação
Foi instalada nesta data junto à. Inspetoria Regio

nal do Serviço de Expansão do Trigo em Santa Catari_

na, à Rua Tenente Silveira nO 57, a Comissão Estadual
de Levantamento e FlscaUzação' da Safra Triticola 1961/
62 (C.E.L.E.F.) de Santa Catarina, ,onstituida dos mem

bros:

Eng. Agr. Dufval Henriques da Silva - Chefe da
Ini>petoria Regional do Serviço de Expansão do Trigo -

Presidente,
Professor Paulo Preis - Representante do Estado.
Florianópolis, 24 de fevereiro de 1962

Eng. Agr. Durvaz Henriques da Silva
Presidente da C.E.L.E.F.

�,QUE fA-cí-L1-DA-DE 1.. ...
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DVTP: Homenagem ao Governador e
Secretário da Segurança Pública
A Diretoria de Veiculas. Magalhães.

e Trãnsito Público recente

mente, passou por várias
reformas com substánciais

n�e.horamentos em ISuas
instalações.

Agora, segundo nos on
cIou o Coronel Mauricio
Spalding de Souza, DIretor
da DVTP aquela repartiçáo
em agradecimento, resol
veu inaugurar, no próxl-.
mo dia 27, terça-feira, às
15 horas, os retratos de S.
S. Excias. no Gabinete do
Diretor. Na oportunidade
será entronizado tambêm
o Crucifixo.

A reforma foi possível
graças às providencias to

mada. pelo Exmo. sr.' '10-
vernador Celso Ramos e

pelo sr. Secretário da Se
gurança �ública, dr. Jade

ti RE N O ft n N TE CÜ A n A
'
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PAGAMENtl"ME�SANJ DINHEIRO
Aplique tuas et"1HJ�i1f,s.�

fundu da Investimentos de Contas em Parlicipação

,r "COFINANCE ACCEPTANCE" j
� cp I cr I q 'rl .\rDompwdiio,7iNUNaJluác);;,,,,!''',mk'Cf'= ' J
._:

I 'C'iuhlot.k"drmv-"/;" V
CAPITAL: Cr$ 50,000.000,00 - Carta do Autorização n.' 45

SÉ DE: São Paulo _ Rua Co�salheiro CrispinianQ. 53 (6.' conl. 6J)

REPRESEN,T,ANH' ,

i ...�: I ,i ; �
:

I ' i I: . I

WRSDRCJODt'ntStNV8lViMtN1DtCOllaWCOs/ft,i�
FLORIANOPOLlS.RuaConsMalra,72II.·andar) "1.�WZ
LONORINA(PR).RuaMaranhilo.35{3.·andat)�

ii "Cofinance" - ao "Consorcio"
Oasejo inlormaçoos sobre 'o Fundo "Colinance Acceptance"

Apresentado o Nome do Diretor do
PLAMEG Para 'Patrono

INDICAÇAO N° valor do homem está
que realmente êle é e não,
no que representa.Exmo. Sr. Presidente:

A Vereadora que a esta
subscreve requer a V. Excia.�
após ouvido o plenário, se

ja enviado ao Exmo. Gover
nadar Celso Ramos, a INDI
CAÇA0 no sentido de ser a

'presentado o nome do EN

GENHEIRO ANNES GUAL

BERTO, para patrono do
estabelecimento de ensino
a ser construido nesta ci
dade.
Sala das Sessões da Cá

mara, 5 de Fevereiro de
1962.

Olga Horn Arruda, Ve
readora
CÂMARA MUNICIPAL DE

BRAÇO. DO NORTE
\ JUSTIFICATIVA

<
.

Discorrer sôbre a vIda e a

obra do Dr. Annes Gualber
to, désde os primórdios de
suas atividades em Santa
Catarina ê tarefa por de
mais grata, mas, acompa
nhando com interêsse e ad
companhar, a vida dos
grandes bl'ásileiros, mor

mente qos c'!-tarinenses,
quando êsses homens vêm
sendo úteis à Pátria pelos
seu ingentes esfôrços, pela
sua dedicação e' pelo seu

acervo de serviços presta
dos, torna-se êles-merecedo
dores da nossa gratidão e
do nosso reconhecimento.
O Governador Celso Ra-

Sr. Presidente. Srs. Ve- mo nomeando o ilustre En
readores: genheiro para Diretor do
Ao apresentar esta INDI PLAMEG, encontrou na

CAÇA0, propondo ao Exmo pessoa do Dr. Annes Gual
Governador Celso Ramos, berto um auxiliar de gran
dar o nome do Engenheiro de valor e, esta Casa l"eco

Annes Gualberto ao estabe- nhecendo 'os valiosos e reais
lecimento de ensino a ser . serviços prestados à causa

construido nesta cidade, 11 pública, pelo clarividenté e

gando o seu ilustre e hon- leal amigo desta modesta
rado nome à nossa terra, o gleba catari�ense, aprova
faço com o espirita tran- rá por certo, esta INDICA

quilo e com sã consciência. ÇAO.
Annes Gualberto ê um ci Sala das Sessões da Câ ,

dadão sem mácula. digno, mara, em 5 de' Fevereiro de
portando, do respeito... da�962
actmin\�ã(l e da confiança Olga Horn Al'l'\_lrla _

.

:�i: �;�����un��=8llot
trabalho e riqueza pa:todos e o progresso cOlll
da terra catarlnense. U!n.

1.$0, clamo está eV1'ciado, não � s!mples Pro.
messa: COnstItUI um PlantJde govern? que s��.
bra através dos vári08 se..
tores administrativos II!:
Estado, s em preoc\lpa��
Político:partldárias, s'elli
�::��::�c��tr:e��:e�. E�
resultado duma visão rea
lística dp panorama saelo..
economíco' de Santa Cata{

, ;ri�, que nã-o comllOrt.a:
sena-, a resoluta e bellt!.
mérlta atuação dum g(I.
vemante que 'saiba Sobre-.
por a injunções subaltet�
nas o sentido coletivo de
seu programa governameu
tal. E o sr. Celso Ramos se
coloca p�trIót.ica e nonea,

��:���:. a altura dessa e,

'Instituto de Aposentadoria e Pensõe{
,

.

dos Industriários - DelegaCia em

Florianópolis - 'Concursos para Pro,�
mento de cargos em Instituições de
Previdência e Assistência Sociais

1

Faço público que se encontram abertas, nos periodoS
e locais indicados, mscnções para preenchimento de car

gos em Instituições de Prevldênch, e Assistência Sociais,
de acôrdo com Editais DASP/DSA nrs. C. 468, 474, 487 a

489, publicados no Diârio Oficial da União dos dias 17 e
18/62.
INSCRIÇOES Na. DELEGACIA DO IAPC, Praça Pereira
Oliveira, séde, térreo, no horário de 8,00 às 1200, de 211
a 68. feira:

DATILóGRAF'O para os quadros de pessoal do SAPS e

IAPETEC, até às 17 horas do dia 26/2/62. Taxa de inS
crição - Cr$ 100,00.
OFICIAL DE ADMINISTRAÇAO - para os quadros de

pessoa� do IAPC, IAPB, IAPFESP, IAPETC, IAPM �
SAP1S, atê às 17 horas do dia 12/3/62. Taxa de inscrição
Cr$ 20000.
ESCRITURARIO - para os quadros de pessoal do lAlICJ.
'.IAPFESP, IAPI, IAPM, IAPETC e SAPS, até as 17 ho
do dia 19/3/62. Taxa de inscrição Cr$ 100,00.
INSCRIÇõES NA DELEGACIA DO SAPS _ rua F
co TOlentino, lO, no -horário ae 9,00"às 12 horas7ã& a.
6a feira:

ALMO�ARIFE - para Os quadros de pessoal do IAPM
SAPS, atê às 17 horas do dia 2.6/2/62, Taxa de inscrlÇÍ9
- CrS 200,00.
INSCRIÇOES NA DELEGACIA DO IAPETC EtlifidIJ
IPJ\SE, térreo, no horário de

.

12,00 às 15 hora�, de 2& a.
6a. feira:

"

ARTIFICE DE MANUTENÇAO para os quadros de pes
soal do IAPETC até às 17 horas do dia 19/3/62. Taxa. de
Inscrições - CrS 100,00.

O RECEBIMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇAO BE
RA. FEITO DIARIAMENTE, NA DELEGACIA DO IAPI
- Edifice IPASE � 20 andar/das 8,00 àS 11 horas, de 21
a 68. feira.

Os candidatos do interior podem inscrever_se por
procuração, que deverá ser acompanhada da taxa de ins

crição e de 2 fotografias 3x4 para cada concurso, título
de eleitor, e, para os candidatos do sexo masculino, docu.
menta que comprove esta'rem em dia com o Serviço MI
litar.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1962
Subst. Aut. do Delegado em exercickl

Cyro Belli Müller

Ontem, quando um circo desfilou pelas ruas di

Capital - sob um foguetório que muito honraria
Brejo Fundo, Grata Baixa, Taimbé dos Perdidos e

outras grandes metrópoles _ recordei-me que, em

Lages, na aurora da vida - que os anos não trazeDl
mais - fugi de casa e por duas I:;loras. :participei de

um desses ·desfiles.
.

A nossa frente, montado de trás_para.frente,
colarinho imenso, cara em alvaiade, la o figurão qUe
mais admiravamos e que dava o mote interrogatiVO
para o nosso estribilho cretino:

. - Hoje tem marmelada?
- Tem sim sinhô!
- Palhaço que é?
- É ladrão de muiê!
Fiquei rouco de tanto gritar, entusiasmado peltI

pagamento: uma entrada.
Mas. .. os escalões superiores não me deixaraP'

ir ao espetâculo.
. .

Frente a um espelho, olhos verm'elhos de c�p..
r�r, propag�ndista gratuito de um circo do i1nperitÚ15;lzsmo amencano, desabafei para a minha in noc

trist�sima imago; ,

- Palhaço!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


