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RIO, 27 (VA) - Embora o assunto es-

Prev ista a construçào'de 3 b 'I-I hONes ,���::�t�� s�:��:i:�eC�':h::':::�; ���l�i:�
o Dantas estuda a possibilidade de o Brasil
levar para a reunião sobre desarmamento,
a se iniciar a 14 de março próximo em Gt

nebra, uma formula própria e original para
o problema do desarmamento.

Esta semana deverão ser intensificados
os estudos entre' o Itamaratí e o Estado
Maior das Fôrças Armadas sobre a posição
do nosso País naquela reunião. Já houve
contatos .entre o chanceler San Thiago Dan

as e oficiai� generais das Fôrças i\rmadas,
entre êles o próprio ministro da Guerra, gal.
Segada� Viana, tendo ficado acertado' que
os militares participarão ativamente da reu

nião, devendo, inclusive, enviar represen

ante ao certame. Com base nos estudos que
erão realizados será -estudada a viabilidade
a tese que o Brasil pretende desenvoiver e

ue conforme as classificaram alguns diplo
ratas que a estão estudando - "Vai dar o

.

ue falar", .. ii'"

e quinhentas mil casas populares
RIO, de tres mllhoes e qumnen- ntstértc do Trabalho e que ministro Ocldberg; da pas apolo técnico e financeiro. reis, estaduais, mUniCIPaIS,

_"Um milhão e duzentas
tas mil casas. • de acordo com � ta do Trabalho, e Inclusive

• autarquicos e de empresas

mil casas populares deve- O sr. Franco Montoro �dot.ado, pretende fazer com o presidente Kenedy, \ � "Aliás � frisou �

-

o privadas; isto no amblto

rio ser construídas nos Chegou de regresso dos p��pri:���o.'�roletario um com quem se entrevistou plano brasileiro de r�olu- interno.
..

próXimos cinco anos, den- Estados Unidos, onde pas- por mais de meia hora), ção para o problema da

tro do Plano Nacional da sou duas semanas em ccn- VISITAS E CONTATOS com o Secretário da Habi- habitação operaria r c i

casa proprta'' - declarou tato com orgãÕ'Sgõverna_ Disse o ministro Franco tação e Planejamento da julgado tão bom, que as a "Aliança Para o Proges

o ministro do Trabalho mentais e entidades da- Montoro que, nos Estados
ONU, Banco Internacional suas linhas gerais servirão so'' também concorrerá

51". Franco Montoro, acres- quele pais que cuidam' do Unidos, teve ocasião d� re.,
do Desenvolvimento, Cài- como exemplo para outros com 1.1 m a eontrtbutcao

(entando Que o plano ge- problema d a habitação, zer visitas e manter con-
xa Economlca de Empres- países." proporcional aos reCUr:30S

ral, a ser executado em 10 buscando apoio para o tatos com au�ol'!lri&dl?,.5 go-
timos Populares para Ha- destinados ao Brasil e que

anos, preve a construçao plano elaborado pelo Mi- vernamentals (Dean Rusk, bltação dos EUA e com a FUNDOS l'ARA O PLANO o sr. Franco' Montoro ncre-

Fundação Central das Co- dita que seja da ordem

.______ operativas de Habitação. O numerario desbínado à de 50% do capital total do

construção de um milhão Plano. - 'Só os Institutos

rI---
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� Gôvernador

relativos ao orgão que

lfFesenta, foi recebido

... Governador Celso Ra

.. no salão de Despachos
It Palácio, o Dr, Edil Frei_

lIt do Valle, representante
'" Banco lnteramericano
lIe Desenvolvimento,

cetra, uma
vêrno de Santa Catarina,
empenhado ativamente na

realização de projetos da

mais elevada categoria e

nec5$sidade sociais, requer

financiamento de vulto,

lhIrante o demorado ell_

contra, toram: abordados e

*batidos assuntos ligadOS
lqIela instituição tmon-

Estiveram presentes à
reunião o Prof. Alcides

Abreu, Presidente do Banco

de Desellvolvimento do Bs

tado, e os técnicos em prc
blemas de âesenootvímen-

reconizada
cúpula antes

PALM BEACH (Florida), 26 (A.P.) - Uma ccnre

Itneia sobre o desarmamento que se inicie por uma

reunião de cupula "abordaria. o problema do lado mau"

- declarou o presidente John Kennedy em sua resposta
a mensagem em Que O pnmetrc-mmretrc sovíetícc Nlkita

lruehev propôs uma reunião dos chefes de Estado dos

18 países-membros da Comissão do Desarmamento, a 14

de março em Genebra.

cer um controle total se

bre os armamentos na

cionais desde o principio
das operações de desar
mamento".

DepOis de expressar que
• Conferencia do Desar ..

tnamento deve ser Inicia

��� nlvel ministerial,
--.nedy manifestou a es-

o presidente norte..ame-

rlcano assinala que é "es

tranho" que a URSS qualí
fíque de "medida agres
siva" o reinicio eventual

-

das provas nucleares na

atmosfera pelos Estados

Unidos, tendo sido a União
Sovletlca i!- primeira que

rompeu a trégua sobre 0.3

referidos ensaios.
.

·A seguir, Kennedy decla
ra: "O reinicio das provas
nucleares pela URSS foi a

causa de que essa questão
reapareça no ambito da

corrida arll').amentista e

obrigou os Estados Unidos

a tomar' as medidas neceE

sarlas para garantir a sua

propria segurança;

disposições niín por:p.l"n :;Cl'

ll.tlrtJificac1a� de "agrcs ..

·TAC-GR�",E;R0-e0-SIk-JJlfbWI(8+-"'_'
O TEM P O (Meteorológico)

tstntese do BOletfm Geomcteorológico. de
A. SEIXAS NETTO, válida. até às 23.18 m. do

dia 27 de fevereiro, 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA MÊ DIA: 1018.1 mb; TEMPERATURA MÉDIA:

��'�ii>A��D:SD�:s��:SV��5: ::�: :e��:
tlvo I Grupos de precipitações (chuvas esparsas)
nos aglomerados de CB e Nil Tempo geral estaveI.

'
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No campo internacional

o
A todos esses orgãos _

disse o ministro do Traba
lho - foi exposto o Pla
no Nacional tda Casa Pro-

e duzentas mil casas em de Previdencia - disse o

ministro do Trabalho -cinco anos e tres mllhoes
e quinhentas mil em aez deverão investir em casas

populares cerca de 11 bi
lhões de cruzeiros.prla, que mereceu integral

aprovação e a promessa de

anos, seré constituldo por
um fundo rotativo, com a

inversão de capitais fede-

Sasse, Marcru Gustavo

Grossenbacher e o têcnico
em crêdito agrícola, Dr,

Norberto Brand.
Nosso ttaçrasue lixa um

aspecto do encontro, ve71 ..

ec-se o Governador Celso

Ramos ladeado pelo Prof.
Alcides Abreu, presidente
do BDE e pelo Dr, Edil
Freitas do Valle, represen
tante do BID. à frente da revolução e do Povo

muniste. Desta' maneira, da pela contra-revolução.
desmentiu uma serre de "Esses descarados - diz o

Informações aparecidas no jornal - se. atrevem a (�Il-
estrangeiro sobre o parr-, zer que Fidej desapareceu,
cerre do IIder cubano, as outros o asilaram auma

roguçáo".
BOM-SENSO

"Fidel Castro está no lu"

gar de sempre, a frente da

revolução e do povo cuba

no" _ informou odiaria

"Hoy", orgão oficial co-

reunião
de julho

de quais qualificou de "cam ..

panha de mentiras" lança-
embaixada e uns terceiros

o situam viajando em Mos-

cou".

O poeta Augusto Frede

rico Schmldt acha que
"esse entendimento é um

raio de sol de corr-eenso",
sugerindo, por outro lado,
que as nações "se reunam

para suprimir a mlseria
-------

em nosso planeta". O nts- =...=...",'=="",,�����::,!�-==="l
tortador vtcente 'rapajce NO HOEPCKE TEM P
acredita que a noticia de

um plano de contribuição ca:rmmmiSO
URZE-EUA é "das mais _

"Hoy' considera partlcue
Iarmente "Idiota" a Inter..

mação difundida por aosé
Miro Cardona, chefe cone

t rn-revolucíonartc no exi-

stvas". Constituem medidas
de precaução, dada a au

sencIa de controle sobre

as provas nucleares, Que

desejamos sinceramente",

anunciado, mas Que envia
rã seu ministro de Rela

ções Exteriores, Gromyko,
ou outra personalidade, es ..

pecialísta em problemas de

desarmamento. Nesse ulti ..

mo caso, Washington la
menta que não se possam
reunir em Genebra os

chanceleres do Leste e de

Oeste, com o que se pode ..

ria chegar a abordar a

questão de Berlim. A ser

assim, o chefe da delega
ção norte-americana será
Arthur Dean, que repre
sentou os Estados Unidos
na conferencia sôbre a

cessação das explosões nu

cleares.

lia. segundo a qual Pídel

continuava em Cuba, mas

estritamênte custodiado pe

los comunistas, Finalmen

te, o jornal acrescenta Que

Fidel Castro foi visto va

rias vezes nas ruas esta

semana e que qualquer
transeunte podia ví .. .o di

rigindc-se de automovel,
sacado à. noite, ao Mlni'_

teria das Forças Armadas

precedido por sua habitual

escolta,

Uma nota brltanica acom

panhará, provavelmente, a

nota norte americana re ..

jeitando a proposta de

xruscnev de uma confe

rencia de cúpula e que será

entregue hoje ao governo
sovíettco.
Depois desse Intercanblc

de notas, os meros especia
lizados supõem Que, diante

da firmeza anglo-norte
amertcana, Kruchev não

Irã a Genebra, como havia.

Ifelivação
dos InferinosDesfazendo um 'Equívoco

Está sendo cogitada a

criação do Município nc.
São Bonifácio (atualmen

te Distrito da. Palhoça;.

No caso de se concretizar

a aspiração da laboriosa

população daquela rica 7.0

na. do Estado, é prová\'el
a indicação 'do sr. Alb('r�

tino Schmoeller parti. excr�

ceI' f)' cargo de Prefeito
provisório. Ontem, S.S, e8

teve nesta. Re...dação, a fim

fie deszac,' UIII cqUlvo�;n.

IlHe caill lnll llCl'iitrlj('O'

tiba. Noticiou aquele or

gão da imprensa arauca

da vizinha cidade de Curi
riana, que o sr, Albertino
Schmceüer. havia sido -es
colhido para exercer o 31-

to cargo. Não foi feliz o

jornalista, uma vez que a

criação do municipio ain ..

da não se efetivou. NIIlJIa.
de nossas prôximas edi

ções dar.emos .mai �s dee.
talhes. a fim ne desfazer o

BRASILIA. 27 (V.A.) _

O Senado recebeu onctat
mente, da Câmara dos I�
putados, I) projeto que de

.., ti�a os. interinos da União
.e que, segundo tudo indl-

:-
' ca, terâ tramitação pa�l
ca naquela Casa. Isso ocor

rendo, é possive! Que a.�ê

quarta-feira próxima o a�_
sunto que tanto movImen

tou o Congresso Nll.clonllJ,
concluído na arc!!. lt)-

equivu('f). n r"1' r,,,·,,," 1-/111.';" rir> '<:'(',,",(1 e(;eb� instrnçdl) (1,' pnitic'l ri" """"jN'''';'' "'·Iff�,·;",

� I
(LErA ..TE�:�O NA SK. pag.)
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LeUe de Co/onla
e únIco para sua beleza I

Jovem José Edio de Jesus
Transcorre no efeméride de hoje mais uma doto na·

tolicia do nosso prezado cof-ega ele trabalho o jovem
José�Edio de Jesus, diléto filho do exma viuva 9ro,

Mario de Lourdes de Jesús.
No doto de hoje José Edio completo 15 felizes pri.

moveras e oferecerá uma íntimo festa poro seus o·

migas. Ao nossa amigo de trabalho as nossas felicita·
ções.
-----------��---

Fábrica de Rendas e Bordados
Hoepcke S,· A.

Âssembléia Gerál Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta sacie·
dade o se reunirem em assembléia geral ordinária, nO

dia 29 de março de 1962, às 16 horas na sede social
à rl1\l Felippe_ Schmidt, nesta capital, poro delibero·
rem sobre o seguinte

ORDEM DO DIA
1) � Leitura, discussõo e votação do relatário da di.
retOria, balanço geral, conta de lucros e perdas e po·
recer do conselho fiscal, relativos 00 exercício de 19ó2
2) - Eleiçõo da diretoria;
3) - Eleiçõo do cot'lSelho fiscal e seus suplentes;
4·) - Outros assuntos de interesse do sociedade

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1962.

dois;
b) �lItroS ossunto<;",de..interesse social.

Videira, 22 de Fevereiro de 1962
.A ·DIRtTORIA

S\ % %* % : %

. liRA J. E, - Oia três sábado às L1 horas: BAI�E DE ABERTURA - Domingo diil 4 às iS horai Jlaile Infanlil- às Z3 horas BAILE DE GALA MUNICI
CONCURSO DE FANTASIAS E ElEiÇÃO nA RÃINHA do Carna,al lIe Florianópolis e de duas Prmesas. Traje Smokihg, Summer ou fáritasia de luxo

RlJoroi4ni'ente será exíaida' a carteila dos assóciados e convites dos turistas,
========��������

7 ....,. Também não menos comentada
.. A elegânc:.a do brgtinho Elizãbeth 'Perei-
ra Mq.lburg, ciue apresenta doili m!liõ.� em IG - Em nossa Cidade o casal Luiz Sessocs das MOças

FONll;: l'I4:tl'J

modelas diferentes durante o dia na plaJa Fernando Babmo (Cida) Ele

aPlaUdldOI
as 8 hs

de Cabecudas t> pianista das nOites de BI aSlha no' Bla- TTN TAN cm

8 _ Neste ano* v:l:amos ª escolh"r os �I!�a d:a��:re���=l'�:�:� �:tl:i=����ae�:� O MI"IHCO DAS LOUCAS
'10' Foiloes do Carnaval mumeros fasl ç.om seu vasw repC"' tono

Ccnsura aLe 5 anos

Ao LUiZ Fernando e d Clda os nosso r:---------:4
-----------

9 - O movimentado crOnista so�l votos de boas vmdas

II:M FORRO ("

f
�:tl�:�;d�u:ereI::::�iO�:�:S�ã�s��I� �;� seJ;lt�E���:����osD�u�I: et:�:�:d: ,I R M A O S 81TlNcnllR J

��:menta"msoÔÊDjDÊ ,mpoe:. "da· _==
I ::,�� ":::,:,, o'� ",'..:'2_i

SA- O PAULO·· FUTEBOL CLUBE
.

�L
Olhos que revela�'", "-

D =. noites mal·� •.
O DEPARTAMENTO FE_ "a t,"·etoca �. \ ��

dormidas f 1'!UIJllmJ'�I��'�Ode�� '�Sa��a;,A��� Cost��r�i�'et���e�� g::a;:� \ �/j
�� preCIsam de._

vaca todas as suas associa. ..... .n..liJ,. .if;"àI�' CLAREJA.E FAZ BEMdas, pa!"a uma reunião, a

@
, ... ...__ ... _

;:�:!�a��:e l�a d�ró����:o.!:
'

'\ 80 HOEPtXE TEM
19,30 horas, em sua' séde so

'

clal, para tratar de assun· .fi);_ ---- .... _

:ou��:r�:��:.":::�!:����li�� �D�. Pérdigão S. A, Comércio e Indústria
ta o comparecimento das II:

;:;:'�i�a ';:uh:i�:' mã". à· A$semBléia Geral Ordinária
RUl��lfo Scheidementel _ Direto":Presidenté

An�ci,plldamente, agrade "BOLA MAIS PERfEITA DO e.RAsr_ \ . 'i(�
AViSO AOS ACIONISTAS

: '---roMPRAR MÜjjÕCOM-- CONVOCAÇÃO
Acham·se á disposiçõo dos senhores acionistas, no DINHEI ti

Sõo conVidados os senhores Acionistas da PER·
séde social, ó rua FeliPe Schmidt, nesta capital, os RO I'ouro DIGÃO SIA COMÉRCIO E INDUSTRIA a se reunirem

dncumentos a que se refere xartigo 99, do decret,�-
em Assembléia Geral Ordinaria, à realizor·se as 16

lei n.O 2627, de 26 de Setembro de 1940.
I seja! � ��'!C��:�lS qd::e�al�'n�e�'oq�:ti�::sn�r:�i:a:��c�= �::�S:�o����:����aS;dle �t����f � ��� j� C��;;��

Rudolfo Scheidemontel _ Diretor"Presi(le�te
" dade aquisitiva. Que. permita comprar bastante. Um bas s/n, nésta cidade de Videira, Estado de Santa Coto ri·

_��_--_---� -_� ..

iiiI-
tante que &atisfaça as necessidades, na, afim de deliberarem sobre o seguinte ordem do

P d'
- r A C

',., • ,"n· Ü'f. Normalmente não existem essas P�ssibilidades. NOi'· dia:

er .gao J. • omerclO e �lr a ::��ee�tedi�!�ir�x����:h:s:a:e n���:ii:�li:��ces� Ct���m��� a) Discussõo e aprovação do Reiotõrio da Diretoria,
AssemBléia Geral' Exlraordhídtid cousas necessárias. Todavia, tOdavia, as vezes surgem Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e

At t
.

as opor!.unidades. De longe em longe abre-se uma cla- ����O!�::r���: �� ��n��h�e����;;��t��o� l�o
exer�

(ONVOC
.
"e reir�t oSU;���l�i\"��:Se::�O'r�deer�e�aads�� a ter uma força

b) Eleição dos membros do Diretoria, paro o biênio
Sõo convidados os senhores Acionistas da PER, de aquisição surpreendente. Com pouco dinheiro toma- 1962/1963 e fixação dos respectivos honorarios;

DIGÃO SIA COMÉRCIO E INDUSTRIA, Çl se reuni� se possível comprar bastante. Muito. mesmo
c) Eleição dos membros do CO[lselho Fiscal poro o exer

rem em Assembléia Geral Extraordinária, o reali,zm·se É o caso das liquidações de A Modelar. Ê quando a cicio fiscal de 1962 e fixoç·ão da sua remuneraçõo a�

às 14 (quatorze) horas do dia 31 do próximo mês de direção de A Modelar entende de sacudir os est!)ques e
nual:

março, em suo séde social, à Rua do Comércio s/n, jogar fora o que não mais interessa cOl.1servar. Então os d) Outros assuntos de interesse soéiol.
nésta cidade d�Videiro, Estado de Santo Catarina, o· preços caem. Os preços' se reduzem. Encolhem. E o di·
fim de deliberarem sobre o seguinte ordem do dia: nhelro passa a rea'lizar compras Inespelj,'l.das. O dinhci
o) Discussõo e aprovaçõO do Prbposta Justificativo ro pouco compra muito.
da Diretoria, relativo 00 aumento do Capital Social e Muitas e muitas mercadorias passam a custar até

consequente alteração do artigo 50 dos Estatutos $0- um terço do que valem. E quem deixará de aproveitar
essas oportunidades? Quem n�o tem amai' ao seu dinhei
ro.? E agor esmo e�tá ai, lerve�do, mpvjmentada e

prnC11l"[tdis�illla a. liquidação de ,�aldo dc vcri'i,o de A Mo�

del!l�!

y.- Comecnrenos Sociais
-d. ( III

Q\. \ 't
..
.._.._.U-ot.....-

I O casamento de Sandra - Edli homenageada - Luiz
Fernando hóje nó OOerêlftiil Pai a c e Hotel
1 _ Na manhã de .sábadc dava en * » �

tradp,., na, capela ...Divlnc . �s�,i\"i�o .S;tr!.t.0� ,.'
10 -r-. "çoment�.!"ios . �o. �

,so�ie,ty: .
Baryd);p. CoeI tio de Sou�. para sua benõaõ Porque Marcia AraUJO '{'.)nO:I'.� Pçrcuc
nt!PSla.l J.-: N� altar. ��r�

.

fOI, o. e.n�9n�.·.'.' .0. uísque, M.a�lslon House �stá. cO,m a !J .t�
de Sandra com o. �l'. ,Uplra)ar� Tlrp,. � reréncía tO b!'otin�o Rita de Crrssia Vir'
noiva, ostentando seu lindo �e�bdo bran: ?as em fÓco:- O Jovem Abelardo Gor:r��'
ca"l"l1;�j,sJeal�_r:., deu à\ sua eleF,ã�cla; .cl,��' ,Filho não. voltara .a Bl'.a,sil,l� se,não dep,�ls
se, e. parsqnaldidae e beleza. ;ApoS, .a, :!.e�l' d? c,ar�ava.l - A rl:,uma:o no

.

bar eo

mQ!1ià.. o, joyem cas.al .. S!ll1d�a.�b�.r31j:ar.a .Qp�rêncla ralace sexta-teu-a. ? .dla bem

receberam .os con.vld��?,s n� res}d�ncHl, está sendo a��unto O acad�lHlCo pedrof
de s�u.s pa�s EV. e S.r!l Dr. J.ulio Coelho dr GUllhÇl�1 Pereira de Mello vaJ usar ber·f
$'Ou,_?Rr. Pll-',a

,. 9 alm�q. ame�!,cano. Nad.a m�da no carnaval - Uma Espanhala

�:ixdo�u�:r�::;:!"e�uf��se a��I:����od���:�� vaJ acontecer .

Quel�ê�cia p'ala�e !iate!. 11 � Festeja hoje seu LO aniversá-

rio., a menina Ivana Lúcia Lentz. Na rc·

,� -:-, Recebeu' \)ára p-m 'Chá ·em s�a sidóncia de praia de seus pais �r e <;rn

rcsi9ç,ncia, a senhora. J.o�é" Reis (Mariall Lentz aconteceu bonita fcsta com balõ;�
quandÇ> era homenageada a senhorinha e tudo. - Desejamo.s a. Ivana Lúcia, fe,

Edl! Schweidso.n. licitações.'

3 ;_ Verdadeira pa;rtda· de eIf!gãncia
está acontecendo na Drogaria Farmaci<J
Cal!arinense, para a visita aos discuLi�o,;
pro'dutos de b'eleza "G�r�aine Monteil"
_' Traud, � Assistente dos proqutos. in·

dicará seu tratamento de beleza.

12.... - "1ilahia à No:te" uma bonita
festa nos salões do Clube 6 de Jancirf'

sábado pp" promocão de Carlos Mullpr,
cronista do jornal Diário da

.....
Tarde.

13 - Os foliões de "mei.o auilo" viorn
ram na festa de sábacLo no,� salões dQ
Clube Doze de Agôsto, com muito cal'·

naval. Acanhados e Tímidas em pauta
como já se esperava

4,- Nas rodas politicas continua em

(óco o nome da senhor Charles E�gard
Moritz, para Senador.

5 - ,Também será d'ecorado com os
. bonitos móveis "Cimo" o 'éscritório 'do

De. João Batista Bi:massis, #conc�ituado
advogado em nossa Cidade.

14 - O brotinho Dayse Talita Luz,
festejou J5�anos no· último sibado.'"O
broto em fóco do society de Blumenau,
recepcionou convidados.

6 -. DandQ "shaw" de elegância na

praia de Cabeçudas as srtM. Leninha.

Bat::er e Juracy Fóes,
* •

15 - O senha!" Fernando Faria, aca
ba de ser'eorl .... idadó do.'senhor Dr. Bafi
lho Secretário da Assembléia Legislativa
de São Pau'lo para um� viagem àqueln
Capital

•.. _��:�:�:�,��.
• C

- ra o ensino clttarinense, veira,

id Ad o.ngreg�ç�1O da Fa-
que jei eoírcu com o «tas- ,-0 Será q11C (I ['relelt

C�t a e de .znreuo. es�o- lamento cio outro yrrmde, V(ti. ornamentar as

6se�01�:�tem;te ��;n v�!��ao� Prctessor Af/o.stinho cla Si.'-. 7lrinci�ais ela Ca71ilal,
l' t tri l'

q
d

.

P
l

.,
ua. devemo permanecer a([T,IS a, ?"lp Ice, a qua sCLlr� * O pró:rimo encontro elo. íes "norrõee" snie estão

um, a110niado .pe.lo PreSl_ Gover1!ad01' com os Pre- ieíanao os postos dCldente da �epu_bllca. para jeitos da zona norte do Bs- de?
ocupar a. dlreç,a� da Casa: tado. deverá ser realizado � No mais, o
os nomes escolhIdos são os entre os dias 15 a 25 de
dos Proíeseçr Henrique Sto-

marco p1"óximo.
dieck, Joaquim Madúra "O Presidente do rrnni-
Neves e waiaonuro Cns- nai. de Justiça, De,çemDur_ sem j1t,�titic(tçilG,

c��s, :.ara ,o ca�go d� �Il�- gador. Arno. Hoe:jchel> j�í a.çucaT o caté €m
D :t�, - .este ,OClflU{�a a entrou em eniendimentas (juil; e saceL não

dlre;a,o ale u ?wmeaça.o qo com o gOllérllO do Estado rim�. OÚ será que
oue for escolf"ldo 1>k�o' PI"(- para a construção. do. Pa- dos 'CtÍ1és aUtnei�taram
si�ente na aludida lzsta -'-, ·lâcio da Justtça, que deverá -metade dos !salãrtos mtoi eieuo por grande ma�o- ser erraao na Prainha ou mo' �ue. as mocinhas
.río de votos.•. o �tl�al Dir€_"' no mesmo locai do edúíciO balcão ganhnm'! Pais
ÍDr, ,PI'otes,sor Henrique.do Tribunal de Justiça, será isso mesmo?
Stodleck. tudo d"enll'o das prevísões ,mais? '

" O Profr!ss01" El:doro de do Plame,g. •

II
S,u,a,. da ·F",ul.dade de • O d'p"'"do "tivalel

11 .Fl10sofza, foi conmdado. pa- Pires, d4ve/'á ser reel:!ito ���_�.: .�;;l�:::�I�i;��:od:o��.:: ::r�,�(�C�:I::���nc;J(�g�.�lc�i:�:� riiA;

CINÉiÃs�-'-'�riaies �o ��
--c E N 1-10-

Cine.SAiJ JOSE Cine GLORIA
FONE: 3G':l1l FONE: 6252

il,� 3 c 8 h: ás 8 hs.

I3ur� Lancaster

Donna Reed
Frank Sinatra

Montgo.mery Clift em:

A UM PASSO DA l�TF.RNWADB
CinemaScope

Censura aló 18 an.os

Cine IMPEIIO
(ESTREITO) .,. ,- .. Fonctl2!l5

às 7 - 8 hs.
Sr...�sÕcs das Moças
Caries Rigoel� - Nadia Haro Oliva

Os Segredos da Magia Negra
çen.�ura ató J4 ano,,,

Burt LancasLer
Jean Simmons em:

'EN1'RI\ OIms fi: O PECA no
Cçnsu.ra até 14 anos

Cine RIT2.
�o�: "!43f'

às2-5-7V2-9hs.

so;��e����� :;:o:ç�s" r
,

o ME'DICO DE LOUCAS
Censura até 14 finos

Ch,e RnXy

Cine IAJA IS. Jasé)
lu 8 11.�.

Glenn Ford cm:

O SENTENCIA.DO

Catarina - Escola de Edúcaçãll
. Física - EDITAL

1_ De o.rdem do Exmo. Sr, Coronel Comandante oe-

:�l�r���� ;��b�IC�i: iaued: ��!:�:�;�r d�o�so�:r;�:e s:n��h ai
inscrições ao exame de admissão ao Curso de Instru�
res de Educação Física,

II - Os candidatos deverão satisfazer
condições:
a) Quando se tratar de militares:

1. Ser o.ficial combatente;
2. Ter idade inferio.r a 35, anos; _

3. Apresentar condições de .saúde e rubuste:>: rísl(l

compatíveis com as funções de Instrutor;
4. Ter sido julgado aoto para o regime de lrbll1b9da Es.cola,

'.

t,
.;

b) Quando se tratar de civis: (De ambos os sexos).

AVISO

1. Scr brasileiro nato;
2. Ter mai�1 de 18 anos e meno's de 30;
3. Possuir o Curs,o Ginasial co�pleto ou equivalente;
4. Tcr boa conduta; ..

5. Estar em dia com o ser,viço militar;
6. Ter �ido. julgado a!Jto nos exames médicoS C pr&'

vas físicas a que .serão submetidos.
III - As inscrições dos militares serã� feitas pel.q!

Q.omandates de corpo e chefe de lierviças alravés de II'
dicações ao Comando Geral da Polícia Militar, dan�
preferência aos que tenham revelado. acentuado gôS
pelal.�r�ic�sd:a����:t�ãso. C��íi:adeVerão. requere!" inscrlçiO
ao Diretor da Escoia dc Educação Física, aco.mpnnhado
90S seguintes documentos:
a) atestado dc vacinação anti-variólica:
b) quatro fot::;w:rafias recente (3 x 4) de frente, l)\1stO, (1

beca descoberta;
c) 'certificado de conclusão do curso ginasial Oll CqulVIIO

�e)nl:ie;;tado de conduta, passado pela autorid:'Hir da 10"

calidacle de domicilio;
f!) ('erLidão de nascimento;

. õelI
Í) .!)ro.va de que se acha em dia com as ,�UfiS obngaÇ
milita]"e,�,

Avisamos aos senhores Acionistas que se encon·
trOfTl à suo disposição, no séde soc·ial, todos Os docu
mentos de que trota o artigo ,99 do Decreto·Lei na
2.627 ",dj!:26 de Setembro....de 1940A

_ Qunr�el em Florianópolis, .10 de feverei!"o dII

Ten, Cpl THESEU DOMINGOS MUNIZ =- 1)

t.(lt' da. E�coJa.Videira, 22 Fevereiro de 1961

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TERCEIRA PA'r:iCi-<A
o ESTADO O Mais AnUgo Diário de Santa Catarina

�e�artamep.to Central de Coras (ditai óe eon�orrêneia
deocr::;:�a7;�6. ��tr:.! ru'hl'lca n 12 021'!1 ta�t� !e;e�s os envelopes,

nformidade com o art. U ti cada um dos interessados

� ItelIl III do Regulamen mU cruzeiros) unídade um· proposta deverão constar
tem o direito de apõr a sua

lO' aprovado pelo Decreto
Quantidade l' os seguintes dizeres: CON-

rubrica nas fõlhas das pra-

S? - 25/08/61/382, torna -, ' postas dos demais concorreu

púb!:O1:�: :;�!ço ::e�::;: o� ;:e:-�Çc?e:rão �2��:��n�;Zf!u�� te�. _ As propostas (Modelo
IID

sua séde à Praça Lauro apresentar 08 documentos
moveI Mercury e de 1 au-

001, à vendà na Imprensa O

������:NC��n���� mVIas�n,�sel°';.a'!das:"c':.om�:;c_· dl,u,aOOs :��::'::�F:,:;:'�� ����e::, E::a::�dIç:::e::�a
ali seguintes condições. .., belecldas nêste Edital, nas

:.: OBJ��:C�ACONCOR� �:x=ê.�� E:�!�� e

es:ú: �:��: ,�����;��,�:� !::tr;!:e�::;����::�
VENDA de Cr$ 10,00 por fõlha, em �:r�:�:rl��e�em :,:s�::�t:s; ás exigências do Decreto SF

1 _ Carro Mercury, tipo envelope fechado e lacrado 25-08-61/382 de 1961, e de-

lllOOusme, 4 portas, ano contendo: cOPlprobatórlos de ldentlda tais disposições Estaduais

de fabricação 1954, cór pre aJ oferta para 1 ou 2 vel
dea� l:�����:de�e ldonelda

e Federais sôbre concorrêc ,

to, motor nc 15486372, e_m euros: de financeira, passado por
cía.

�:� e�!�:; �in�::e:vaç�� to�) condições de pagamen Banco ou Casa Bancária.
1I� ;el�U�������lga.

Cr$ 600.000,00 (seiscentos c) compromisSo ee retira asb�::�:�a�e ;��:�:�. c;: dota, posteriormente, será

pill cruzeiros). Unidade Um da dos veiculos no prazo deral e Municipal;
declarado vencedor o pro-

_ Quantidade - 1; estabelecido; c) procuração, se fõr o
ponente que oferecer:

2 - Carro cnrveíer, tipo d) declaração de conhe- caso, passada a pessõa re- ço�) Melhor (maior) pre-

:��!�:� 41�501�ta:õra�:e�:, ����r;: d�s::b;�:::t e�: f:e�en::r�ur�od�o��:;s-_ b) caução de 10%

lIlotor N. 0959 em regu.lar Legislação reterente a con tas.
48c�o�e.:�amento até 10

:��aIO:e�í�=erv:ç�� co;r�c�:S'parte externa do
4 - As propostas deverão dias;

cr$ ;JO�:OOO,OO (trezentos envelope contenedor da !��s����e�����:ae:os ���� im��iat:e�:a�aag��e,,::�IO
ponentes em tõdas as pág! 2 _ Em caso de Igualda
nas, seladas na forma do de de prôpostas, seré sor-

item I do titulo II. teado o vencedor.

informaçAo literária 3_AConcorrênclapo-

sa.llm mlguo:l ;r;o�:senv:�o�e;c��::��� derá ser anulada, urna vez

_------- -.:.=;.;._c== deverão ser entregues no ���!�l���eSi:;pre�::::��
�:rr�s�e:�r�;:tra�au�: exigida pelas referidas Leis,

Muller nv 2 (tone 3410) nes e que a omissão importe em

ta Capital, até as 14 horas prejuízo aos concorrentes,

t�:':�����:.�::::!��,:::� �� ;��:�::::O':I��;:�
hora do recebimento, assl- dora reverve-se o dlr�o
nado por funcionário do de anular a aoneorrênc!a.

D. C. C.
caso' as propostas apreaen

6 _ As propostas serão tadas não correspondam no

abertas is quinze horas, do ínterêsse do Estado.

::s��nci��âr��s ded'e���� l· Florianópolis, em 12 de

dos pelo Presidente do D. fevereiro de 1962.

C C e na presença dos pro (Hermes Justino Patrla

�n�ntPs' ou seus represen nova), PRESIDENTE

Há Ânsia Para Comprar Barato .. :
Inflação à galope. Dinheior que pouco vale. Dé

ficit em visto de centenas de bilhões. São os cabe

ças do hidra. São os cousas do�eu estar e dos

"provévets agitações sociais.
A necessidade de poupar é um imperativo de 50-

brevlvencíc. Comprar onde é mais barato é a pre

ocupoçõc de cada um. Aproveitar as bôcs, oportu
nidades é o ânsia do momento.

Doi o razão do sucesso da venda de soldos de ve·

rõo de A ty\odelor. Doí porque o estabelecimento se

tornou pequeno poro atender os avalanches de
-

po

vo que oH ocorre pore aproveitar os grandes redu

ções de preços.
Tonto em artigos para senhoras, cama paro ho

mens e crianças, se encontro agora na f' M�elar
�:c����:o�I���h��C��Sr'c�o��sd:la� ;��� ���I��::
pondo dinheiro. A cnsíc de comprar barato é uma

realidade.

I M fO R- T-A n T E

"Curso Preparatório Continente'"

Agora,
ELDORADO

DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA -;

PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PARA CONCURSOS
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

_ Baseado nos mais mordenos processos pedo·
gógicos.

_ Equipado com máquina. novas.
Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS

. Faça sua inscrição o Ruo Dr. FulyJI) Aducc\,
antiga 24 de Maio, 748 _ 1° ondor.
ESTREITO
--------

O NOSSO CRUZ E SOUZA - Contribuição do Prof.

}lenrlque da Silva Fontes às comemorações do centená

rio do poeta,lIdo, em nome do Instituto Histórico e Geo

gráfico de Santa Catarina, na sessão de encerramento

das soiemoesee, e agora publicado pelo autor, traz, ês

te trabalho, dados de bastante Interesse para' o escla

recimento de alguns aspectos ligados à vida do grande

�mbollsta. Procura{ especialmente, situar a questão
controversa de se teria Cruz e Souza sido ou não aluno

4e Fritz Muller. Acreditando, pelos elementos colhidos,

que CS dificilmente poderia ter sido aluno do grande sá

bio alemão, diz, o Prof. Fontes, com multa razão: "Por

que havemos de nos mostrar racistas, refugando a possi
bilidade de outro qualquer preto desterrense de superior
Inteligência? Cruz e Souza teve a ventura de viver e po-

Florionápolis

Aulas de Inglês
o professor Mister Green, comunica aos prezados

alunos e aos outros interessandos, que está aberta a

inscrição para aulas de inglês em pequenas turmas,

inclusiYe aulas de conyenoção.
Rua Tte. Silyeira, 42 dos 9,00 à. 11,00 e dos

17,30 às 19,30.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SURDEZ

der afirmar-se. O outro, coitado (no caso o que teria Im

pressionado, por sua inteligência precoce, ao sábio ale

mão Fritz Muller que a ête se refere em cartas) ou mor

reu menino, ou não teve oportunidades, nem lutas, nem

fibra que lhe permitissem subir e rebrilhar."
,
Também.

nas pesquisas que fez, o Prof. Fontes não encontrou re

terênctas à nomeação de Cruz e Souza para. -a prometo
rte de Laguna e consequente caso criado com a recusa

população em aceitar um preto como promotor.
EMAS ESCOLHIDOS DE CRUZ E SOUZA _ A Edito

ta CULTRIX, de São pauio, .também prestou sua home

nagem ao stmboltsta catarlnense cujo centenário de nas

dmento transcorreu no ano findo. Assim, como primeiro
volume de sua nova coleção "Poesia do Brasil", publicou,
tom seleção e Introdução de Massaud Moisés, os "Poemas

Escolhidos de Cruz e Souza". Em sua introdução, Mas

saud Moisés situa multo bem o poeta catarlnense, anali
sando-lhe a obra e lhe dando o lugar merecido em nos

1& poesia. A seleção foi feita com bastante critério. dan
do uma idéia precisa do .poeta le da qualidade de seu ver

lO, embora, par; um' visão geral mais ampla, julgássemoo
neeessérte a Inclusão de alguns poemas corno, por exem-

plo, "Litania dos Pobres" e "caveira." Desenho linear, perspectiva; Baixo e alto relevo;
REVISTA BRASILEIRA DE FOLCLORES _ Corres- Sombra e luz; Técnica de adaptação e conhecimento ge

pendente a set. dez. (ano 1, n. 1) foi lançada, pela Cam- ral de todas as escolas com liberdade de execução.
panha de Defesa do Folclore Brasileiro, órgão do MEC, 2 vezes por semana de lY:e ás 5lf2 horas.

esta publicação. t diretor executivo da Campanha o es- Mil cruee'-os por mês.

erttor Edison Carneiro; e da revista, o escritor Renato Matricula até dia 28 deste. As -ulns reabrtr-se-ão

Almeida. Depois de expor, susclntamente, em sua apre- dia 10 de Março.
aentação a que Já nos referimos, assinada por Edison Rua Rafael Bandeira, 74 c-ssta

eam: "As pâglnas desta revista serão um espelho do ----- -- -- -----

"""" entendImento crescente da mUdade da v'da po. Caixa de Esmolas aos Indigentes de
PUlar brasileira." Um dos membro� da Campanha é o

::It�� ������o���:r�� ���I�eS>:����!�IOs:n�: �:�= Florianópolis Dr. Heilor Blum
�=�I!�, �s�uenJ�e��s d:ef:::��:, co�;���=ao:O;eg���s:e� Assembléia Geral Ordinária
trabalhos: "Da cultura popular", por Luiz da Cãmara De ordem do Snr. Presidente do Caixa de Es-

���:�d��r"���:I�� ���::::o�e c�ll�U:��F�:;a f���a::c���= moias aos indigentes de Florianópolis Dr. Heitor

ros" �r Mário Yplranga Monteiro;" "Presença do ro- �J�:�ã�o�:i�s�:m��é�a s����1 �;��n���i,e�a�:;lrz�r�
::��:i:�/���t��la�e::s;,�d!i::m����od�á��:�il:o:� se no dia 26 do corrente, segUI/do-feira, às 14,30

clore e seu regimento, pela redação. �O:o��r��e�:i��od� ;:::�� �u�v����r�e�c��o C���
selho Fiscal e, ainda, para leitura do relatório e do

balanço geral correspondente 00 ano de 1961.
Não havendt, numero legal paro a realização

do sessão no hora designada, será o mesmo reali
zado meio hora depois, com qualquer numero de

T, •• ou. up. (.Iocl •• Unido•• Eu,op.
R.� M.'lIIIu •• d. II�, 106 . 4.0 . Tel. U·06lt· �ÁO PAUlO

Clube Recreativo "12 de Setembro"
A Diretoria do clube Recreativo "12 de Serem

bto". de Capoeiros, solicito aos seus associados em

Geral poro colaborarem com o clube no que diz

respeito O "CARTEiRAS SOCIAIS".
"

Outrossim aviso que poro êsse fim, diariamen
te das 19 às 21 horas (Exceto aos Domingos), es

tará um de seus Diretores na séde do clube, até o

carnoval, afim de atender o todos os que não pos

suem Carteiras.

Portanto, pede-se o cc-npcrectrnentc de todos,
inclusive senhoras e senhoritas, munidos de 2 fotos

3 X 4, para a devido regularização cas ccrtetrcs so.

ciois.
A Diretoria agradece o colaboração de todos.

CURSO-DE i>iNTÜRÃ--------

I [seola �ara excc�ciónar-
I A Legião Brasileira de Assistencia, em

'

convênio com o govêrno do Estado e o SESC

.
acabai de criar em Florianópolis uma escola

:.p a r a crianças excepcionais (retardadas).
i As aulas começarão dia 10 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 perto
do das 13 e 17 horas, com as professoras
Aidemé Mambrini, Nadir Almeida e Emi

liana Silva.
SURDOS MUDOS TAMBEM TEM ESCOLA

I
Novo horizonte se descortína, agora,

para os surdos-mudos, com a criação, por

patte da Legião Brasileira de Assistencia,

I
de um escola especializada, que .os atenderá,
ministr�do-lhe ensinamentos capazes de o'"

integrar na sociedade.
I A iniciativa da LBA repercutiu de

I 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 ppol daqueles que procu

rarem seus ensinamentos.

As matriculas e maio'res informações

Ipoderão ser fornecidas no período das 13. às
17 horas, no prédio da LBA

..
As aulas

terão,inicio no dia 10 de março próximo.
--==----

A VISO

Cr$ 25,10
Milhares de fumantes já ccmprovcrcm que

Eldorado satisfaz melhor o seu gôsto de

fumar! Novo cigarra do tradicional marco

Souza Crvz. Eldorado está sendo aclamado

como o melhor da suo classe!

, cigarros

ELDORADO
bem na medida do seu�ôsto

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

NOHõE"PCKE TEM

EDITAL
Marca prazo para promoção

e Matrícula
(Para remessa de publicações: SM - CP 384

Florianópolis - Santa Catarina'
---&�-����.��-�--

, NO HOEPCKE TEM ,

- s _

- De ordem do Senhor DiretJr do Faculdade de

Direito do Universidade d-:! Santo Cot::Jrina, comu

nico que, nos têrmos dos arts. 11)7 _ 169 do Regi
mento desta Faculdade, e:;tcrq o�erta, nesta Secre

taria, a partir do 10 a 23 ::Je re·...e.rir" do corrente o�

no, diàriamente, inscrição ;.)ara P�OMoçÂO E' MA
TRICULA nos séries subsequentes.
2 _ Pelo C.T.A. foi fixad;) em 10.) (cem, o número

de vagos em cada séri� e curS0.

3 - A inscrição será feit'l :J vista de requerimel"lto
escrito dirigido 00 Diretor, e devidamenre in�truidG

com o recibo de pagamento dos taxas devdcs.

4 _ Os pedidos de transferência devE:rão ser feitos

sócios.
Nelson Andrade _ Secretário

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO
nAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI

ZAoA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA

OBF.SIDADE, DORES REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
INxAQUECAS etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA).

O amigo está convidado a assistir as conferências

que a lO. Igreja promoverá por ocasião da inauguração
do pavimento térreo de seu novo templo a partir do dia

21 até 25 dêste mes, às 19,45 horas.

O conferencista será o Rev. Dr. Paulo Porter, de São

ENTRADA FRANCA

LOCAL: Rua Tenente Silveira (prôximo ao Lago

Avisamos aos senhores Beneficiários

do Serviço Social da Indústria (SESI), que

se acham abertas as incrições para o curso

de enfermagem do lar, no núcleo Regional,
sito à rua Felife Schmidt, 71 faz-se neces

sária a apresentação da carteira de b�nefi
ciário do SESI.

Horários: das 16 às 19 horas

no .prazo a.-ima.
------

1

Secretario do Faculdade de Direito do !..'niver�
sidorle de Santo Catarina, Floriçm0pclis, 29 de Ja
neirc de 1.962.

Fagundes)

Inspetoria Regional de Educação
.'lorlanôpolis, 22/2/1962

PAGAMENTO NA In. INSPETORIA REGIONAL DE

EDUCAÇAO

BICICLETA Dyr.ce Sordá
Secretório �m :cxerCiciO

VI.STO:
Vende-se�uma completamente reformada� marca

APOLO. Tratar nesta redação, com Ivan SUva.
Hep":��c Stodieck

Diretor
o pagamento na 111. Inspetoria Regional de Educa-

ção, obelecerã. a seguinte tabela:

Ola 27 a 28 de fevereiro, protessõres em exercício;
DIas 1 a 2 de março, professores lnativos;
Dia 3 para os que não receberem nos dias acima fi

''Xados....

NOTA: O beneficiário que não tiver

a carteira do SESI, deve trazer a do institu

to, a profissional e uma fotografia 3/4 a

fim de obtê-la.

VENDE-SE LOTE >:NDEREÇO

Vende-se um lot� 'a rua

iJrbano Salles, Area 40S
lllE'tros.
Tratar, a rlla Fel1pe �h·.

,lUldt;,E�;'��i.�:O�'. 31ü-u �

A RAINHA nAS BICIQJ,ETAS, fica na Rua:
SABOROSO?

SO CAfE ZITa DAGl\lAR ROSA
Canrlido Alxlnrn G{'Í!l�d. ln�pp.tnl' Regional de

'� Educação ... - illl':
,,,,fitÍlÍlti'i#'..,'�.....�"'!:.t"''''''!Ii=�=�=�'--- _:.!:,�-...l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

- v- --c,

(oo�ele C()hl ii (üiii�{;íiliil �O GQt�il uç tliõiii para a magnilka capela de �ossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos Um(j,ci. Todas

ções dos bondosos crJslãos deverão ser entlegues na (atedral Metropolilana ou "Cita Redação.

---«-Indiccdor Proríssíoncl-»
DR. L.' ii R (j II A U li A Ilr. Can.idio do

'

C I ; n i c a G e r a I Amaral e Silva
ADVOGADO'___ MIi".UtCO ---

F.spedalí�·a "!fJI n.ou,,,th ce Ser-t.oraa e vias urt-

I �;����:,� 'f!� I� r� a��"�l;,:al,,�::�j ;Jn���l�;:�ê :��:I ::�1� I:: ,.� I�,�
",,)(,,�, I }')(';I';"I 'lo aparelho fJI\.\"sllV.) " rll' .il�t,f'

!lIa l'erv<.,� ..

JI,)I':lrl;); (Ja,� lO Ir lI.:},) hurns ç d;,,� 1 .....lll f •. , 11.01.

I." and»-. Il'.u_ l!.-, Pua :OH" P"nl,ol . (i"Jlw: :1'l�6
HI'sld,'nda: 1111�' Lncerda CJJII�inll" o" I:; ICh:\

i '-:ora d'J 1';'Ip;�r,llfll Fun+: :i:l41-1

I -

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

DR. MARIO l\ENTlL COSTA
OUVIDO _ NARIZ - G·\RGt�NfA

BRC���I�� �SOi��;;LC:;�IA
[-:pf'ciull/(;((jl) na Ct.n.co P_rllf J.,"-J' Kós.
rio Rio de Jcnctro

Atende pelo "!"n�ã,,:o Hospitcd de Co.ridad'e
Ccoscltos 6 tarde dos 14 cs i8 horo�. em
Consultório instolodo 6 RuI') Ten 'jil,,� rt; 15
rdilir,n Prlrtr. r» .,,..,"

na SAMUEL FONSECA
:IRURGIÁO.DENTIS·TA

Preparo de cO'lidade� relo oito 'Icloc.idou;!.
BC'?'OFf\1 AIRQTOr\ l) l) 'y\IHiH

\.f'1dít}lngi,) l)�nt6rio
CIRURGI:" E PR6iESE SUCO FACIAL
Cnmljlt/',;n Ruu Jerônimo Cop1hn 16 __

:'" andor - Fone 22::.3
E:,.",I'je;volm,,"te .-:om horos morcet._.

Dr. MARCOS E. FLACH
mWRGIÃO DENTISTA

Atcnne só com hora marcado dos 8 os 12 e dos 14
os I A horas. Ruo Arcipreste Paiva n'' 13 6 partir de
1 (J de mo-ço - telefone 2891.

DR.' OSMARD ANDRADE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Garganta
Ex-chefe dos serviços de arl do assistencio médico
srciol do armado (Pio), do hospital do arsenal de
Marinhn do Rio de Janeiro e do hospital do univer
sidnrJf' rural, - Ex' assistente dos serviços de arl do
policlínica de bC'llafogo, Rio (prof. David Son%n)
Ex-estagiário do clin;co de orl do escola de medici_
na e cirllrgia do Rio c)e Janeiro (Prof, José Kos),

ConsultQria' R, Jerônimo Coelho, 325 si. 108
(Edifício Julieta)

Dióriamente dos 16 às 18 hs.
Tel. - 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE rOBRES

Ot.I{QS·· OUVI nos -,N AR IZ
,,"' 41 GARGAlif'f!\'

Opetiõ6s'·' dos', AMíGOAlAS pq.l' .p'rocesSo,
.

MODERNO"
EQUIPO de OTORRINO (único '�a Capital)
poro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refratar 8AUSCH 8 i..QMB PO"Q ,receila

de ÓCULOS
Tralamenlo das SINUSITE� par ULTRASOM

Dr.,GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS Ph.A MANHÃ. E A TARDE

C0nsultó'Jo - Ruo Joó'o Pirlto, 35 - Fone 3560

Rt5\dr:nc� - Ruo f;elloe Scnrr"dt, 99�Fone 3560

Dr. Héiio ?eiyoto
Àdvo�adr

llo!:d.1Cndu � ....mrn&.ll"

}1..1"l)ru Konder, 27 Calxc

Alugar uma casa prefe
rêncla no Estreito ou Co-
queiros, dirigir-se a Cia.
Wetzel Tndustrial Filial -

l'(l.�tal, 406 - tel"r"n" 'J'!?:2.
F'I,·rlt,i)rlO � RII� II'°Up,
">c, .• Co � -1 t. ::!'I _. 1 " �,A .

Dr. NILTON
PE�fIRA

Vencle-se ou

Aluga-se
Uma residência de ma

tcvial nova à rua Paquetá
s/n Bairro Bom Abrigo.
Tratar no mesmo local

'lU pelo f.one-: 3351.,
25·2.

ADVOGADO
nUA STLVA JARDIM 173

f': A IOLA MAlI HM�ITA DO IfWtl,.

��" ��:" . '. ���"'_�;'-�

Mu!!o,sLrnuo aposentado.
Aclvo-.:adu em Geral

1,<,:;1:: e fie,"; Rua �;Ild", 'lha

MarulI\o, :.l "". avi.. " :101
jf·"nulrln ,/,):1(1 '�inU)l

C A S A
COMPR0 ou ALI'OO

I",'M" FAVOR MAftt,;lIft
ENTREVrSTA PF:LO -nc
!.I':F'IINF: N" :HII'I

Dr. Ayrlon R�malho
(;U!'l.'lt�i\ lU: oni\N(,;AS
(;on�tltla"; Pf'l!! m,l/Ih,l

110 Ilo"piwl rte C:lric)ac!<'.
A ..arde, nu. çllnsnl.lúrl,

õns 15,30 hs, às 17,:1" 1.<;.

Com;ultól'!o: Rua N!jll'''�

l\Jach:ulo. -: _ 1° andar -

telefone 278;;.

rtestdênctu: Rua Parir!'.

R"ma. r.3 - Teh·fone 27'tr.

rr.-;�!:f0i
I rr.:"':;I';'II 1"'1" \"1" Z'1\ iI 1,,11,'1., !

Dr. Waim:.r Zomer
Garcia

Diplomadu Ilda ê'acuídarle
Naeitlll:ll Je ;.!cdicin;o. du

untverstuauc (lo Hraso!
EX-Il"LernO co. concurse do.!
Matern.cíuoe-Escora. 'tkl

viço 0:;0 i-ror. Octavio no
d rlgues Limm , Ex-Interne
do Serviço de CiJ uru.a uo
nosonat LA.P.KT.C, do RIO
de Janeiro. Mec!I{'1) do HO:i
pítal de Candade e da Ma

ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS - {jf':::ItAÇõES
DOENÇAS DE SENUOnAS
- PARTOS SEM DOIt pelo
_ ...rHodo psico-prorilatico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas. marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Generíll Blttrncollrt n ·01.

DR. JWLDEMAB O.
OEMEHEZES

Formado pela E<;Cllla de
Me<licina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, Ex-Interno do

Hospital da Cambõa .- Da

Maternidade Clara Bas�
baum - Da. l\Iater:'1idJ.de
i\Jãe-Po�re,
Espeeialidade: DOENÇAS

DE SENIIORAS _ PAUTO
_ CJRunGIA
ConSlJlta: 1\I1Ilernidluie

Carmela "utra. pela ma

nhã,
Residência: Este�'es Ju�

nior, 62 - Tcl: ;>'23fj

�:t3 :r.SiASi.m $ wu',."u!itJ
(O'IJHCIkI·:lfOllLiOW:�

D!{I'JI'l

'N' hlndluloIt.hM.n'lI

(UNIU SANTA CA1ARINA
Clínica Geral

.

Doenças Nervosas e Mentais
/I 'I�' '1,,(;;, CutlIJlII''';''s

Prttllfl'Jllid.k·1 AJ'('l.lv�1. I' .'�{'Xll:l.l
f\I;"1111'S

Trnl:illlf'ntn pelo F.lill,roc'lln(jIIC com

Jn.�\!ljn.'ll,f'r.'lpia - Cardtoznluraptn

.r�i(·b;;·�;,'J.�a, dns Psiquiatras ..
DR. PERCY JOAO DE BORnA
DR. ,JO::;(:: T/IVARES lRi\Cf!:MA
DR IVAN BASTOS DE ANllfti\rm

\lnc·,-t".�I,\

!--;.f111("4·r"pln f'

I" ,',� I,P, '''JI'.I,�

f!:11(11', I''''': t'vt'n'rb Mi"I!,') Jt,IIllflS, :-!:�I:
c ('1';1".1 1,:1 (·1 vi nn I.' IZ j F'unr- :�1 .r,:I

NO lfOEPCKE TEM

(ASA - ALUGA-SE
Coso com 11 peçcs: _ 4 quartos, 2 salas, VOf'Jn

da, copo, estolccõo somtór!c. cozinho e vcrondõo.
Dispõe de telefone. Terreno cóm 330 m2. Ver A

trotar à Av, Rio Bronco, 60 (o 50 metros do Assem
bléia Legislativo), dos 9,30 hs. às 11,30 horas e

dos 14.30 hs. �<; 17,30horos com Antônio Med"i· �(ros Vicfro ou telefonar poro 3750 no horário acima I'
I!
'I
I

AlUúA-SE
Duas solos 6 ruo Mélt Guilherme n

" 1 'esoumo de
dr Aroiprevte Pcivo

Poro Cnn<;uItório módico ..... " es-rttórto T�,ltnr com
t"l nr'r)nri"tnri" (ln mp<;m' Inrnl

COMUH'UUf\
PROTETORA COMPANHIA NACION'L DE SE
GUROS GERAIS tem a satisfação d? comunicar ccs

seus Segurados e ArniJoc: o Mudança de SU'l S,.'
cursai poro a RUA CONSELHEIRO MAFRA, 37
onde espero continuar merecendo o mesmo canc:i
deração que lhe tem sido dispensado oté 090ra.

Flortcnóoolts. 19 de Fevereiro de 1962.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
CARNAVAL

'

Dia 3 - sábado - SOirée Carnavalesco

�ii� � = ��:if��� -=- �����g��i:�a�����:�I,
Dia 6 - 3.0 feira - Soirée Carnavolesca

DISPOSiÇÕES I

É indispensóvel o apresentação da carteira social
e provo óe quitação com o TesOuraria.

É proibido O Uso de lonça·perfume como er.torpc-

cen�eo:c�����)�oturnos só seró permitido o �ntr�a
de maiores de �4 anos; no baile infantil só POdE:�Õ9
dançar mf!nores de 14 anos.

.

I NÇ;RESSOS

3 noites
2 noites
1 noite

Os ingressO" serão vendidos, pela Scretoria, nos

guintes boses:
Ingresso Individual

Cr$ 1.200,00
C,S 800,00
CiS 500,00

noites
2 noites
1 noite.

Ingresso poro Casal
C,S \'800,00

. CrS 1.200,00
.Cr5 750,00

MESAS
Reservas de mesas o partir do dia 26, no Motriz

dos "Lojas A Sedutora", Edi�ício Montepio. A c·

quisição de mesas não dá direIto o ingresso, deven
do êste ser odC'juirido à porte.

Florianópolis, 20 de Fevereiro de 1962.

Carlos José Gomes Faroco - Secretória.
._---

Dr. Hélio Freila�
nOENç ..\S nE SF:NIIORM
PARTOS. ONnAS CUltTo\t
,_ r. ...ETROr:Oi\GUI,!\Ç.1.0

ConsultóriO - Victor

Melrelt», 24 - das 4 à
6 horas.

Reflidênela - I'\llíficio

FTorlanópol1!1 _!iP II...",I:u�

_ fmu:: 21-,r;.

Vende-se
Máquinas de escrever

marca SMITH-CORONA,
novas LIPo escrltôrio. Ver

à rua E.�tevrs Junior 47

fom' 3402

Né�ta

VENDE-SE
Vende-se uma casa em

Barrel!lê1s 101"1'0 da Escola
de Aprendizes de MarinheL
ros. ótima praia, e quatro
lotes de erreno em Trin
dade.
Tra�ar ã rua Silva Jar

dim, 89 ou pelo fone: 2918,

FOGÃO' A
,QUEROZENE

Vende-se um fogão
querozene, marca Heldenlll..
com duas bõca$ e forno,

V,,!' " (1l,lal' a t'lIa Ma.jol'
Costa, 119.

./

PROCURA-SE--Inslilulo de Aposenladoria-e Pensões
dos Bancários - Delegacia
Regional de Sanla Calarina

,

Paro conhecimento dos interessados, C;O;'Tlunl-
Florlan6p('ljs ma, Francisco

co que o clossificoçõO oficial de finonci0n:entosTolentlno n. 9 - fano> 2953.
imobiliários Se encontro fixado roesto Delego,c,� Re

gional, sola 203, devendo qualqu�r. interpaslçao. de
recursos apresentado no prazo mOXlmo de 10 dias,
a partir desta doto. •

· .."..1
Esclareço Que os recursos deverõo ser en,:a·

. hodos o esta Delegacia Regionol poro o CO·

��SSÃO DE CLASS1FICAÇÃO IMOBILIÁRIA,
A verbo destinado 00 Estado de Santo Coto·

rina, poro imediato atendimento é de

CiS 134,0\ 6.957,60.
,

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 196.2-
Reinaldo Wendhausen - Delegado Regl<lnal

==-=�==�����=
Clube Recreativo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 22 _ Quinta·feira - Bingo Dançante
Dia 24 _ Sábado - Soirée Promovido pelo casa du
Amizade das Senhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todos as Terços - Reunião 00 Diretoria e do SODE

Todas os Sextos - Reuniõo do ROTARY
NOTA: 1) - Reserva de mesas no Secretario do Clu
be

2) _ Solicito-sE' a apresentação do Carlei

:-- ro·Social-e O-tQl.õo·da més corrente, .

__ : __ �_�_��,"J'!�.�'i�*:e{�t0;'Á';

.....:........i:II_..
;
'1iss Santa Catarina, Vania M"rih: (Fpo !is); Mis� Doçura, )\.faria Lúcia Frnncatlae,
Oi Cl'uhar:lo·; Miss Simpatia, Denise Rosa (Canoinhas) e l\liss Personalidade, Rag.
nne Ftcber r Jotnvüte-,

A PRESTIGIADA Revista "O Cru fadas. E' uma llha com uma ponte pnm
zetrc''. orgão da Imprensa nacional, de IJ Continente. Mas Vânia Morit7., MI.�
maior panewecêo na América Latina Santa Catarina, se fi beleza tusutar. rn:
apresentou uma magnifica reportaeem pnrt.e de um arquipélago de brotos. nu
na edição de três de março feita nela, 11m cotejo de graça entre a Cidade c ns
famosos c renomados repórteres Ijutr-a- moças. O recorte belo das pratas, o ma
tan Lemos e Indalécio Wanderley. 111- verde, o céu limpo, o ar fino. o sol puro
ter-nacionalmente conhecidos, que -iqut E as Garôtas na redoma dos meS'110

vieram numa deferência toda e�pecial ddjcLivos de Florianópolis. Foi nesse am_

para com o Colunista. na escolha de Misg blente de sol constante e ventos man.�o'

Santa Catarina de 1962, que recaiu sã- que o Concurso Miss Brasil de 62 tf'V
bre a srta. Vânia Moritz. estréia de Miss Santa Catarina, fórmula

Florianópolis, deu Vânia, broto escoln.r fi

EM POUCAS HORAS esgolou-::;e Q esportivo, a l,fI. Miss Estadual.
último número de "O Cruzeiro" na nossa

Capital.
--X-_

rit?,l�i� ;����;�s�2��1:��;la��
NAS PA'GINAS 6, 7, 8. 9, 10 c 11, 12 polis, mostram a facrirlr.e " a graça elA

c 13, obl-if'l'va-se lima rnamvilllOsa I'f'por- juvrntuClc elo Su,"'
tagcm fotográflcn de'Indaléolo Wander- --x--

ley, em estilo moderníssimo. REMETI por via WesLcrn, 11m
- - x - - cabograma, tranerevo - Ubiratan Inda�

VANIA MORITZ, Miss Santa Cata- lécio O Cruzeiro Rio de Janeiro _ NOIlll'
rina de 62; Márcia Reis, Vlc!!�Miss Santa &-ociedade catarinense Vânia Marcia de·
Catarina: DeniSe Itnsa, Miss Simpatia; mnis yandidatas agradeço magnífica re.
Ragnite Ficher, Miss Personn-;'Idad(! {' portagem elevando alto nível Com:urso
Maria Lúcia Fl'ancalacci, Miss Doçura; Miss Brasil região Santa Catarina vg of(!
aparecem com destaque na comentada reço minha colaboração Associados O
reportagem. Cruzeiro Obrigado Abraços Lázaro Sar-

__ x__ tolomeu

I
TRANSCREVO frases e tópicos ae - - x --

Ubirat:)n de Lemos: UM ESPECIAL agradecimen�O, rc-

Miss Per,�onalidudc (Ragnltc Fichcr) meti 3.0 jorna!is�a Roberto Faria. de "O

����I� porte das mo<;as de aristocracia ���i��� ep�:;i:��:Ç�: r�:is����d:C�:I;;'
--x-_ tagem, a primeira no gênero dedicad

A SOCIEDADE de Florianópolis, pro- gentilmente a Santa CatarIna,
moveu no Lira Tênis Clube, uma 'das
mais concorridas festas do ano, na Cida_
de, para escolha de Miss Santa Catarina.
Lá estavam dos mais tradicionais clubes
do Estado. prestigiando o desfile das can
didatas e a escolha de Vânia Morltz.

-_x __

TRANSFORMOU-SE em campanha
municipalista o Concurso de Mis... Br:osr:
de 1962. Em Santa Catarina o júri teve
dificuldade de escolha .

--x-_

O COLUNISTA, está muito satisfei
lo, lógico, pelo sucesso adquirido numa

reportagem de oito páginas na, "O Cru
zeiro", que na oportunidade c(\ristituiu
uma ótima propaganda para o nosso Es
t(ldo, Mais uma vez, os meus sinCeros
agradecimentos aos jornalistas UbiróllAn
de Lemos, Indalécio Wanderley e RODerto
Faria.

--x-� Por hoje é só ;_ amanhã com novl-
FLORIANO'POLIS, é um buquê ma. dades da semana:.

dtimo flutuante deptro de ·uma baia de

DEPAR TAMENTO ilE SAUDE P3RL.CA
PLANTÕES DE FARMACIA

MÉS DE FEVEREIRO
11 _ Domin�o
17 - SábadO (tarde)
18 _ Domingo
24 - Sábado (tarde)

Farmâda Central
Fa rmácia Moderna
Farmácia Moderna

Farmâcia Bta. António

Fnrmácia Sto. An1.iJnio

Rua Felipe Schml{lt
Rua João PlnLo I

Rua JOão Pinto
Rua Felipe Scllmidt
Rua Felipe. Scl1rnidt25 - Domingo

O plantão noturno será ete tl'ndo pelas farmácias sto. Antonio, Noturna. VII.MIA'

O plantão diúrno compren dido entre 12 e 12,30 horas será efetuada pe!:l,S fa.rm'�
('jas Vitória e Centra1.

11 _ Domin�o
111 _l)om!l1p;o
25 - Dnll1im�o

ESTREITO
li';tt-tn:'tcia do Canto
�'nl'mft(:j:l Indiana
Farm(lcia Catarinen.'le

Rua PNl!'o Drmoro
Run. 24 de Maio
Rua Pedro Drmnro

O pl.'lnt(1O noturno será eCo:: tuado pelas farmácias do Canto, lndlnna. <! cntPJ"'

A presente tabela não pode ró. ser alterada sem préVla:l.utorlzaçâo dê::;te
Illf'nto.

I).S.F., em ,Florlnnõpolls, fevereiro de 1962
II!'. I.I!I�. {}"vald\1 {j'i\('.'lIllP'lt'.'l, tsu���;'-'·.lInspe-lor-de-farmácla�

J
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Dilzu DébIL Dl/tI a

Colóquio de Dialectologia
Hispano-Americana

Como programa dos Cm'

aos de rértas do IES do Uru

1;1IaY realizou-se um colo

(juio ln! -ramortcuno de dia

lPcto](IAla, no Castelo do

l';d'4IUI' rwdo. Il,l Cnphul
Urllp;unia, cujas sessões sr

PI'(II:t:ssaram às segundas,

(lua1'la.� c sextas-rctms. no

prt'Ífldo de 5 a 17 co eorren

te. Nf"st.n oooruuucnnc fi

�lgn:lt{\)'ln foi eonvtdnnn pn

t''l 'l1'<ltrLp:lrilwl' (f� í.rnhn

lhos f' tnetustve nju-csoutou
\lUla -uomuntr-nr-ton' ln-n-

I,j[ril':l S(,[1 fi 1.('111;1: "LAS

JNVESTIOACJONES DJA

I.ECTOLOGICAS EN EL

nRASTL".
E aqui temos a rotte opor

lunldnde de trazer ii lume

U111 tl'!lhalho lmpresaícnnn
tr. ]l:"l(l \':11111' drn1Íflr() r

rlllrllS'l, fllH' f'st;t s('IHI') jlO"O

rN!ido por 111ll:'! N[lIlpf' 11['

j)'1n(J-nml': rennn r-omanctn

da pr!n Professor José Pc

drll R'ma, Incansável c JXl

tente batalhador petas cnu

sas dtalee toloetcns PR Ame

rira do SuL. Autor d':I<;, a

tuais mapas Jinguisticos do

uruvuav. numa �()m'l de.

J)1ai� OI! monos dll{':f'nt.o�;
a!"qn� rl'1f: rumie uvomos

rl1sl'in (1(' ver prnjutndns e

('nlllrlll:l.(!(I'i

No rr-rci nh. srmposto in

tetmrnos-nos do trnbntho

renllzndn pr-ln cqulpe nlurl
rta nn zona nor-cnhn da �r
ecnunn. Departamento de

'rueumsm. Icenttdudc de Te

r-ma. Três profcssõrns uni
vrrsi1ári!\s tnbutaram

qlld:1 7(J!HI. {'", pr'V'lIil':1 co

(';tPl'�() '·""'\li-Ia (' «t-ive,

l1�'1nrtl) m,�I,,(\,,� o� nHI.!<; n

))l1f:1r]O" ('W'''1 "'''>''llnr nsets

1[• .,1"'1. rl'1 prorcssor r-ruun n

(\�n!('. Fi?rr:'l.m nmvncõcs C

i<;()f)'lo.�n.s rins ratares dtn

toctnts do 'rocono. fl'('ou('n

t.ando o n1f'in .�cllli-n:1Uvo
e ronvi'/el'1rlll rom Sl'lI� na

tl1r:1I.�. (:OllWI'!Wl. clrsta fO!'

ma, farto e fcrtili.�,�lmo ma

nnm

teria! do ponto de vista \in

emsuco. e folclórico e pelas
deduções tníctats quast oo
deru ratar de um substrato
ttngutstaco naquela xcnu. o

(lU!! virta provar in'jva«'ll's
no cumpu ulal<:!(:l()!(jl--Çl,:o
Li�lno-all1CIH:,lI.l'J �;::s�,'.,
1�62 rcal,%;,.,·:.UI a tr.m . -cr-í

cao ronéu-:a. apesar da t-u

roncrn de recursos teenreos
realizaram, um tt abnlho
runstnnto C neuardmu mo-

111'Jrr'� dias, lrall:ll[1I[Il(!n
,�('lllj}I'(' C \l.'1:ln(]o II1I'S))U).
IUO rurux I'ex/'s, J111'I(I,� (,_

1:(Ill(JJlIIOJ,� oropro...:
É arlmfrnvej sua

Desejam traçar, de
lIlll trabalho de 1l.1llJ)I:tude
e extensão, o mapa di<tl(,cto
1<.;:'il'o1 de hispano- am(riea
moderno c:il'nlifieo, em a

diantamento ao já IWIll tra
IÜH10 dI' divisflfJ n{'.�tt.. sr'n

ti(\o n':lfizado· p:'lo rucxtcn
no P('(I;o Heru-lquez Urf'ni.
() rn'oressor aONA, flue

tem visitado em várias 0-

part.untdadaa o Brasil e a

Europa e concorreu b-ühun
temente ao I congresso Bra
süetro de Dialectolo:-:ia rea

llzado em 1960 em Pórtn A
revro. sob os awpírios da

Uni"cy.�iclflrlc darll!e!r F"b_
do. viri àquela r-Idade cm

al'lril p. vindouro .. ox-cron.
: te t){':lsHi:(I un-a tt':tz';-Io a

Flor!anripoli�, a _,rim de qur
Jl'ls -nrnos usufruir da su n

eapnf'ir!:1df' � (lo seu nropa
ro ('�pcrft'di7'Hi(). A Farulda
(II' rtc FilMoria Cien"ias· e
Lot rn«, flue breve tem ur-ra
(' ....ntpc tra!)nnmndo no er-u
tlrfn (la or""ini7.ar:10 oo A
jl:'l� Iin"'uisUrn ri... Snntn
C'"lt;l.I'·n:l l''''lil1hit'l':_sc_5.
norn n ";-:õf'l fi,.., .ih'�lr(' om.,
!lJ'cen(lrrl"r ri., "'l'1;�r oh"n
(II' prSn)1;�"l ([ia1r"tolo"ir':)
al.11:1jn1l'111 ... cm euJ'.so I1n A
lII("i('n hi.<:p"tnira mru-Idio-
11:11 e nas suas sonns limí
trofe.� rom o nJ':1.�il
Agll:\I'df'lllOS o {ri i?, ('fll1-

vlvló r(lm fi ])rilll:lllt� !1les
j,)'('.

--.,

S. Thiago A t

'-.
presen a

..tillG,zq
CRíTICA E NOTICIARIO

QUADRO DAS COTAÇÕES
li - Excepcional. 5 - d>timo. 4 - Muito Bom.

3 Bom. 2 - Regular. 1 - Fraco. O _ Péssimo.
APAIXONADOS IMPETUOSOS

(Ali the fine Yong Cannibals)
Uma produção em METROCOLOR e CINEMASCOPE

com uma história sentimental e por vezes "água com

açucflJ''', é sucesso de bllheterla, atraindo o grande pú_
blirfl. O filme em Questão, está néste terreno senth}1cn
tal, não sendo "água com açúcar", possuindo uma histô
riu aceitável, mas levada à tela com· certas inverossimi

lhanças. A direção do Inglês MICHAEL ANDERSON não

proporcionou ii. película uma narativa eficiente, decaindo
para o monótono em muitas sequências, apezar do bom

trabalho do cast Que age com sinceridade, sendo a foto-

grafia cuidada. ROBERT WAGNER e NATALIE WOOD" = _

compõem uma boa dupla de atores da nova geração que fo único - 'R-:-Õ. p, S.L ...
� MA'QUINA DE 1UftÍK.Ul'ftmuito promete, pois suas interpretações marcam com

V; �
�

.... O auxilio p�ra tratamento fora''\it;\iomici�io cons- . .. I�"",
cenas de \roa dramatlcldade. O mesmo se pode dizer do

"

A -:\ slstlra no forneCimento de ,transporte pela via, mais adc Vende-se urna maquina d�' impressão de fabricação
outro casal vivido pelos mUÍt.o bons atores GEORGE HA

'III, P R EV IDE N C IA S O C I A L ',11\
Quada e, n,o pagame�to a�la.ntado de 3 (três)

.. ��rias. 01 Õ marca Froukentol formot 56 x 73 Pl6prio
MILTON 'o ótimo ator de "HERANÇA DA CARNE" fHo- de beneflCl? a que tl�er direito o segurado. �. '��Sã de jornais; Revis�os, Livro; etc,
�l�I�;; ��:r���llc:ms���:e �����:'s:o;'c�:��· �:�� a,��.r_L:l maisS�:d� 1�1�:�sc�7:;v��r�u�00 ���:�I��, ����a�:i�o p�� Vêr nn Ruao,-iradentes �3 entf�.��e l·l.hori]S

NEY, ONSLOW STEVENS Ibom coadjuvantel, ANNE tratamento ou do exame ser-I�e-ào pagas mais t.antas

SEYMOUR, LOUISE BEAVERS (a ótima "colored" da Mantenha-se bem informado a respeito das vanta· diárias quantos sejam os dias excedentes

primeira versão de "IMITAÇAO DA VIDA" lImitation gens (direitos e devercs que lhe oferece a Lei Orgânica O processamento dêsse auxílio se fará ex-offício,
of Lifel e outros. Portanto, no conjunto,

.

"APAIXONA- da Previdência SocIal e seu Regulamento. Nosso traba- por iniciativa do órgão que de�rminar o tratamento ou

DOS IMPETUOSOS" fAli the,_fine Young Cannibalsl, lho, nesta coluna é desentranhar do decreto tão sõmente o exame e terá caráter sumaríssimo, de modo a garantir
tem muito a perder, constituIndo-se um bom espetãcu- os artigos ele m:\ior interesse dos diversos contribuintes ao segurado o recebimento prévio dos meios de transpor-
Ia para a massa, mas não para os amantes' do cinema da previdênciit-..social. t.e e lllanutençãQ a que tiver direito, (Artigo 112, $* 1° e

COTAÇAO: 2 \
*. � E licita a arunHllação de prestação, não sendo, po_ 2° do R. G, P. S,) \

HAYLEY MILIS _ Uma extraordinária descoberta dra rém. pcrmHicla ao segurado a percepção conjunta, pela ... O auxilio-funcml consistirá:
mrsma In�tltuição de previdêncIa social. I - quando se tratar de dependentes, em uma Quota

al de auxílio_doença e aposentadoria; únicU! conespondente 00 valor do dõbro do salário mini-

bl de aposcntadola de Qualquer natureza; mo dc adulto vigente na,localid!,:.de onde se reali;o:ar o

cl ele auxílio natalidade, (Veja-se artigo J95 do Rég, enterramento, destInada a. aUl'iliar. as despesas 'com o

Geral ela Prev, Social) funeral' e o luto:
Nosso comentário: Pela forma como está redigido II _ quando se tratar de executor do funeral, na

o artigo, o segurn.do que contribuir para mais de um ins- indenização das despesas feitas para êsse fim, devida

tituto podera obter, pelo nascimento do mesmo filho, tan mente comprovadas, atê o mâ.ximo estabelecido no ítem

tos au:dlios-natalidade quantos forem os institutos para I. (ArtIgo 105 do R. G, p, SJ
os quais estej:\ contribuindo). **, Mediante autorização expressa dos dependentes, po-

• Nenhum bencfidário poderá adquirir direito ás pres derA o Instituto encarregar-se da. realização do rune-

trações com o ,�imple$ pagamento anteCipado de contri- ral do segurado falecido, indenizando-se das dpspp'.<;:J.s
buiçõf"s com o simples pagamento antecipado de contri- fciLas até o máximo previsto no item I do artigo lOS e

buições. fAl't!gO 203 do R, G. p, S.) p:\gando aos dependentes o saldo, se houver,
••• Os emprestimos simples consistirão na entrega ao be S l° Na falta de dependentes, poderá. do mesmo modo, o

ncficiárto de um:t quan{;ia em dinheiro com Obrigação Instituto encarregar-se da. realtzação do funeral.

de amortização total, em parcelas mensais, dentro de um S 20 Para facllltar a execução do disposto no artigo e

pra%o certo, mediante determinadas condições básicas, no S lO, poderão os Institutos manter contratos locais, a

IArtigo 166 do R. G. p, S.) Cu.sto môdir'o. com organIzações funerarIas idôneas, (Al'

u A assl.�têneia. médica visa a proporcionar aos bene- tI�o 106 do G, G, P. S.)
Ciciarias da prcvldcncla social clÍnica, cirúrgica, farma- ,t •• O Instituto mediante indicação do seu Serviço So

réutira 'c odontológica, em ambulatório, hospital, sana- cial c uma v('z 'que ji tenha decorrido o períOdO de ('a

tório ou domicilio, com a amplitude que os recursos fi- l'ênrln. podcri fazer, nntecipadamente, o pagamento de

nanf'('iro,� e as condições locais permitem, na confor- 50% (cinquenta pai' cento) do auxílio-natalidade, a par

midade do di.'lposto neste Regulamento, til' do oitavo meS de gestação, a que a gest;ante seja as

A asslstc.ncia mé_dlca prestada em i t.ili!!ções hos- I'Ilsllda pelo rcferldo Srrviço de modo a, ficar assegurada.
I'IU ;11l1[1111:J1(1l'iroS ('OI11I11'('cnde I,;lmbc'm :1. [\s�l�- ;1 rJ'rlivn lllili",".·:I(1 no \'[,n(' i(' f'l (lrntro (1(' ::;tl:t fln:'llt<1n!1"

d(' cl1fcrJllaoClll. .• lVeia·�c artigo 119 e seu pariÍgl'a \ArU�o 00 do Hegulamcnto Ceral da Previdência Social)

mnlÍl'a.,
Po\lyanna, a mais recente produção de Walt Disncy,

apresentou âs platéias americanas uma iinportante des

coberta em atriz juvenIl. Ela é Hayley MilIs, uma garota
de 13 UIlOS de idade. O desempenho de Hayley,em "pol

Iyanna" importava por seus contracenantes, todos as

tros importantes de Hollywood e de renome internacio

nal, tais GOmo: Jane Wyman, Richard Egan, Karl Mal
dcn, Nancy Olson, Adolphe Menjou, Donald Crisp, Ag
nes Moorehead e o jovem Kevin COl'coran, Malden e

Crisp declararam sem reservas: Ela é verdadeiramen-
1(' um grande talento". O atenção de Disney sõbre ela

foi alertada quando, com o seu pai o atar John Mills, li
derou o clenco de "A Cidadela dos Robinsons" e do qual
ela fazia parte, Descjando ver a atuação do então mais

l'('rpnte trabalho de Mills, foi soIÍcitada uma cópia de

'"'Marl'ados pelo Destino", 'em cujo filme Hayley tambêm
apal'ece fazendo sua estréia cinematográfica, Naquela
epoca Dlsney estava promovendo um concurso nacional

para C!scolher uma jovem atriz que desempenhasse "pol-

:�;n��;,� ���:i:�adml:��e��l����� ��: :stl;::�:��q�:sH�;=
ra. <,ontrnLar a jovem, Sua dedicação inicial em "Mnrca

rado,� pelo Destino" não sô lhe granjeou o papel-titulo
em "PólIyanna" mas também o cobiçado "Urso de Pra

,", pl''rmlo ao Jõ'�tlll:;1 C!nl'mntom'lÍffeo de Berlim, e.

1;))1111('111 (j 1I\:\inr 1'.'1I:trd:'io (la inrlllst.l'ia çinrn1rttng'l':ilirrl.
da AeOdemi!). de l'1011ywood .- o hmo�o O�·CDr.

Frota de uma·Kombi sójJ
Em muitos ramos de negócio as necés·
sidades de transporte variam bastante
num mesmo dia, Numa hora, o trans·

parle e de carga, apenas, Noutra, de

pessoas e carga e, com freqüência,
somente de pessoas,
De quantos veículos v, precisaria para
atender a necessidades tão variadas e

quase simultâneas? De três - no caso

de não serem Kombi,
Com a Kombi v. tem a solução única
para todos os problemas, porque ela é,
no seu género, o veículo mais versátil
que' existe,
A Kombi é ampla co!T}o um vagão e

rápicJa como um automóvel. Transporta

até 810 kg de carga - ou 9 passageiros
f"!1ais 'um grande volume de bagagem.
E só colocar ou tirar os. bancos tra
seiros (2 minutos), A Komhl sàzinh�
vale por �uma frpta comple'ta; I

Procure O seu Revendedor iAUtoriz!ldo
Volkswagen.

-

VENDE--SE
Chocara em Carrego gronde especial poro qualquer
tipo de granja terra fetil, agua obundonte. Auto
movei morco Nash ano 1949 maquino reti

ficada, em bom estodo; ou troco-se por camionete
chevrolct ano 37 paro cimo,

Poro ambos os artigos aceito-se porte financiado,
sem intermediarias,
Ver e t-rotar: Rua Antonio Motos Areias - 364
Estreito - (LOTAÇÃO OSVALDO CRUZ)
------,-

nolícias, ..

pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis
de l.a a Sábado ..

8,00 _ Correspondente Columbus.
_ 8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa a Radio Guarujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Política de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reparter Alfred
18,10 -Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Coluinbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guaruja
Departamento de Notícias: Teis, 3816 - 3822

Rádio Guorujó - onda média - 1420 Kela _ 5
Kilownth - nndI'J ClJrto - 5915 Kds - 49 m.troa

- '0 Kilowatts. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BD HOEPCKE TEM

AA.A-:B'i Participará de Todos os

Jogos do Calendário da F.A.C.
Gilberto Nahas marcados no �alendárlo

esportivo da FAC, estando

A reportagem :esteve presente emvolei basque-

presente à hemenagem qU<;l te, futebol de salão e a

a A. A. Barriga Verde. tletismo, estando inclus�
prestou MS, 'seus' campeõe3 nos planos da diretoria a

estaduais die" bolão, ocasi1iü construção de uma �aclra
em q�e toril.o�·coinhecimen- nos fundos da séde, para

to da bela campanha rea· treinamento e prática des.

lizada pelos bolonlstas 't1'l.. tes esportes. Após a. entre

campeões da Cidade •. aba.. vista concedida por dlreto_

tendo nos dois turnos a res do Barriga Verde, ns

equipe da Sociedade Ati- atlétas foram homenageu
radares de F!orianópolis e dos com uma feijoada, es

chegando invicta ao fim.l tando presentes convida·

do campeonato. Marcadas dos especiais, direlores,
as datas para a dr,;puta impren�a e ('s cam'.lei),�3

do Estadual, inexplicavel- estaduais de bol5.o.

mente os clubes dr,.: 'Blu-

:�nau�ã�taj:�:p!��era� I-T-\�--.----
'o',andO a "CBB. at"" �OTI[IA5
vés seu Presidente e pro-

Iclamar a A.A.8.V. campeã D"l"\.!IA��ed:���\ o�:a������ II

. .-

São os seguintes os cam

peões estaduais de bola0:

Alfredo MachadO'. Luiz

Alves, Adoacyr Schmidt,
Anibal I Athaide, Alfre10

Ferreira, Waldir Teodoro

Eurioo .oliveira, Osmar R,=

giso; Ari Silva, Hartwing
Beck e tendo como reSêr

vas Carlos Gevaer& e Moa ..

cyr Schmid't. Braulio San-
I tos, diretor de Bolão, foi o

técnico. Atualmente sob a

presidência do jovem des-
- portista Dr. Carlos Gevae:"d

e eom uma diretoria com

posta de elementos tra_

balhadores e capazes, a

A. A. B. V. vem reali7,ando
um programa digno de
nota, estand.o em seus pia
nos a rápida conclusão das

obras da séde social, e

segundo declarações 'do

Sr. Heber L. Poeta, Vire
Presidente de Recreações
Sociais e Esportivas, o

BarrIga Verde etp. 1964

disputará todos os jogas

o oito do MartinelJi vem
treinando quasi que diária

mente, apresentando um

rendimento excelente. Num

dos ensaios o prôa Ernesto

Vahl, teve uma das braça
deiras partidas, no momen

to em que a guarnição tes
tava sua força nos últimos
500 metros, num

.

"puxão"
impressionante.

x x x '

O Aido Luz realizou uma

regata interna, em home

nagem a posse de sua no

va diretoria. No Sklff ven-

ceu o xemador Odilon Maia

Martins enqpanto que o

Quatro com, com Orildo Lis

boa, remando como vóga,
foi o vencedor.

XXX

As guarnições do Riachu
elo conMnuam em treina
mentos constantes, estando
seus remadores bastante
entusiasmados pela produ
ção' dã guarnição, apresen

tada nos últimos ensaios.

CUMPRIMENTOS
A Família Abelardo da Silva Gomes,' transferindo

residéncla para Brasilia, apresenta cumprimentos às
.

amigas e de suas relat;oes, agradecendo a consi

q;_!C jl1� foi r�jS]lrns:HI� (Iur;\n�.e sua permanên_
eSL:1 ef-,pftnl,

Salvador Lem{)s dos Santos
Diretor 10 D.1'.
Gilberto Nah.as

Secretar!:)

fel' com a esquadra do Usa

ti, de são João Batista, ven
cedor da Chav'e B.

Com a reailzação do
Quadrangular Sebas�ião
Cruz, Palmeiras, Paisandú
Carlos Renaux e Olimpico
--estarão realizando experiên
dus com vários jogadores
ql,e se en(�ont,l";\11l rm rli,,_

x x x

Diretores do Grêmio en

traram em tentendimento
corp a -diretoria do Coritiba,
na tentativa de ser realiza
a troca entre o ponteiro
Ronald e o zagueiro central
Nico. Os responsáveis pelo
clube paranaense responde·
ram neg'ativamente à con

sulta.

Enquanto isso, o avante
Oda, do Coritiba, está em

adiantados entendimentos
com o Floriano de Novo

Hamburgo: Falta tão so
mente um pequeno acêrto
nas' bases financeiras para

que a transferência venha

x x x

A seleção de voleibol adi,1
to continua em intensos

treinamentos sob o coman

do do treinador Orestes A

raujo. Os ensaios vem sen

do realizados no estâdio
Santa Catarina.

Por seu turno, também o

selecionado de voleibol fe

-minlno continu'a a se exer

citar na cidade de

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:
I

MAURY BORGES, RUI LOBO •

<�._ I

GILB>:RTO NAHAS

COLABORADORFS: DIVERSOS

Brus�

os juiz relator DIJ, Ema
Luz proferindo seu parecer;
disse que o 5r.- juiz Deltyr
'1. da Silveira estava rm

possibilitado de partiClpar
·da reunião do dia 10 de

julho de 1961, em que oa

atletas acima foram puni
dos com a pena de sus�

pensão de 800 dias; CON

SIDERANDO - que de a

cordo com o art_ 15 letr'l
p, do' ,Código desportivo, o

juiz Delcyr I. Silveira,
achava-se impossibilitado
d participar e decidir do
julgamento Ifealizado no

dia 10 de julho próximo
passad.o, por ser sócio da.

firma onde o sr. Od.y Va
rella também o é; ACOR
DA0 - por maioria de

votos, anular a sentença
imposta aos atletas Wilton
Costa, Francisco J. Wiggers

,
e Ermi Faisca da Socieda_

d� Esportiva Cruzeiro, dc
volvendo os autos a audi·
torla para pro�r nova

denuncia e con'Vocar' o juiz
suplente para patricipar e

decidir. - Registe-se. Pu

blique-se e Comuni�e-se.
Florianópolis, 21 de, novem
bro de 1961. (Ass.... FeIL�
Praum - Preso e Dr. Enlo
Luz- - Juiz,'
ACORDA0 N.o 9/61 _

Vistos, relatados e discuti
dos estes au'tos referentes
ap processo n. 8/61, no qual
são indiciados, atléta .João
José Aguiar e Sociedade
Esportiva Cruzeiro filiad:t a

F.A.C., os rs. juizes d.o Tri_
bunal de Justiça Despol'tiva
da Feçieração Atlêtica Ca
tarinense em sessão otdi
nária, realizad.a no dia 11
de dezembro de 1961,
CONSIDERANDO _ que

a I Sociedade \ :Esportiva
Cruzeiro não podia incluir
em sua equipe .os atlêtas
constantes nestes autos Ui:!

acordo com o art. 173 do
Código Desportivo; CON
SIDERANDO - que o atle
ta João, José Aguiar não
possuia condição legal pa.
ra participar de competi
ção a não ser sua equipe
de' acôrdo com o art. 22f
do C.B .. D. CONSIDER..>\N_
DO - que ·a defesa apre·
sentada pela' Sociedade
Esportiva Cruzeiro, por
seu presidente em nome
desLa t: do atleta em n�'.l:y
ll10ciificOII a r!ütlllllein, dn,

- juiz.
ACORDA0 N.o 10/61 _

Vistos, relatados e discuti-
d.os estes autos referente
ao processo n.c 9/61, no

qual é indiciados o' atle
ta Mareio perMra do A. S
Colegial, filiada a Federa
ção Atlética Catarinense
os juizes do Tribunal de
J:ustiça Des�rtivat da
FAC em reunião realizada
no dia 11 de dezembro de
1961. CONSIDERANDO_
que o atleta Mareio' Pereí-,
re; foi denunciado corno

incurso no art. 212 e 158 de 4
q:S.J.D.D.; CONSIDERAN!-
DO - que a defesa aure

sentada peLo defensor-do
atleta, em nada moe!"ficou
a denuncia; ACORDA0' �
por maioria de votos voto

êst,e vencido pelo juiz Atdo
Nunes, aplicar ao atleta
MarcLo Pereira a pena de
pelo ar,t. 212 suspensão De
20 dias e art. 158 suspensão
de 10 dias totalizfi.o 30
dias de suspensão. RegiS
tre-se, Comunique·se e

Publique-se. �orianópolis,
16 de dezembro de 1961,
(Ass.) Dr. Enio Luz - Pres,
e Felix praum _ juiz A
CORDA0 N,o 11/61 Vistós,
relatados e discutidos e'st<)s
autos referente ao processo
n.o 10/61, no qual � indi
ciado o técnico do C:ube
Doze de Agosto sr, Rubens
Lange, .os juizes do Tribu·
nal -de Justiça Desportiva
da Federação Atletic' Ce
tarinense, em sessão ardi
nária realizada no dia 11
de dezembro de 1961; CON
SIDERANDO - q�e o téc-
nico sr. Rubens La1l!_e tem
prestado valiosos servicos a

Federação Atletica Ca-tari
nense, bem como ao des
porto de Santa Catarina;
CONSIDERANDO _ que o

técnico sr. RUQens Lange
foi denunciado com incurso
no art, 148 do C.B.J.D.D.
ACORDA0 - por unân!.

midade de votos, atJsolver
o técnico sr Rubens Lan·
ge, levando em considera.
ções os bons servicos ures
tados ao' esporte

-

C�tari
nense. Registre-se, Comu
nique-se e Publique-se.
FlorIanópolis, 16 de dezem
bro de 1961. (Ass.) Dr, Enio
Luz - Preso e Aldo Nunes
- Juiz.

ACORDA0 N.o 01/62 _

Vistos relatados e discuti·
dos estes autos, referen
t.e ao processo n.o 5/61, no
qual são indiciados os a

tletas Wilton Costa Fran
cisco J. Wigge�s e' Erm!
Faisca ,tQdos pertenc"*tes
a S. E. Cruzeiro. filiada 7.

FAC, s juizes � Tribunal
de Justiça Desportiva, da

Federação Atletica Catari
l1el1se, em sessá',o ordiná-

"Ploneírc" com Valmor e Osvaldo, sagrou-se
triçampeão catarinense de Sharpie

�Drili�a �eS�8DCOU O Marcilio �a Yice·lideraQ�a: I X � ��;�:� ª�}�{:�� ?��\�
osN;:g����ic:: a:��t!��: êste é o fator mais coorde- que recuavam para buscar o meia Sombra, entrara em Porém, o panorama da lu :;:al�����ã�a::t::u::co�� ;�;�e��;,U!:�:i�O �e p�:��� ���;õe�o:sod:�l�a�oe:c�;�!��
a equipe do Marcillo Dias �::t�, i�o eeq�:�n�:hO�n:�� �ôê�o d:���a�t:r:a:���e:e; ��g�a�es:����� ;u�e:�� �a:��iotr��:;o::;���sc:nd� da, a terceira havia sido com Rafael Linhares Filho por tão brilhante conquís,

como a ganhadora do cor» metiam "gaffes" tremeu- setor de Antonínho. Com ritmo de alguns de seus gradativamente, usando en
realízada apenas uma eta , e Waldir 'Lopes, cabendo o ta ..

tiba, a equipe catartnensa das, forçando a' Que seus isso, a defesa do Coritiba, companheiros. tão os jogadores do conu-
pa quando se sagrou vence

F d A I Ccontrastando com a opi companheiros abandones- podia se armar e quando ----- ca de vários artificias pa- g� 2Pi��:��0,�i�a��r�e;nu��� ,e eração t ética
.

atar;,nense
nião pública caiu h-reme sem seus setores e se deslo os pralanoa realizavam as ra arrefecer o entusiasmo t' P

,

I NOTA ·OFICIAL N.o 02/62 autoria; ACORDA0 _ por
diavelmente para o cors, cassem, em socorro, tentan pontadas eram totalmente Aprendà Música de seus adversários, Mas, a t��id:�=r:: �i���: afOi o��:_ Decisões e Resoluções dos . unânímídade votos, apli�ar

ti�i:a�:e1 : ��m da verda �� ��: ai::�. evitar a queda f:;�r�sa����::�e q:i::!n�: Em sua própria casa, ��taIt�;:�s����:v= �n:i���: tjgada por um forte vent� Orgãos e Poderes da FAC: a Sociedade Esportiva Cru-

de que o conjunto do con- No entanto, o Coritiba e cinco minutos foram en- com o prof. IVANO GIUS- mente o empate. Idésio por
e muita chuva, obrigando

TRIBUNAL' DE JUSTIÇA
zeiro a multa de crs 1.000,00

tlba foi muito mais senhor foi o primeiro a marcar cerrados. Esperava o públi TI. várias vêzes contou com a :.o'�. ::�:�::�re� :·c:��· DESPORTIVA. ���c:�!�:a�O::inc��:� ��
�aesiT�;õ:� d;7���0�ofnic�;�; ��;e:: :!�o�o: ����::. fi: ��lt��:e ac�!Ui�eai:�b��:;,n�!; soir:n: t:��;:��i:��.UlO, ��:O�;�:s� ::use:t��;adiS��� ACORDA0 N.O 8/61 - art. 173 do C.B.J.D.D. con-

��:n::atr�el�nh:;. s:�·t�:_ �:��oar:o��:::��:�t� �::� �!Oq:e :�lsh�l;timC�Sor!����: 389��atar pelO fone 3553 e ��n��o �pn�::��i;:dZfer;�:: federação ��:toêS�t:t���:�sreefe�:��ti� ;��' ::��B.�����R:;iS�::
tesa atuava certa, coesa, de te do Paraná cabecear a __ marcar e atirou para Ha« 'Catarinense revisão do processo n.o se, e Publique-se; �lor1a_

sembaraçadamente, e seu pelota que vinha cruzada, Á Margem do Apilo milton defender. O pontes-
5/61 impetrada pelo Sr. nópolis, 16 de dezembro dê

:ei�u�:o c:::oco�nci��i:� �:��q�:/êd�:f�:a�br�e::� 'Everardo Lopes ��d�e�i!���V��: �l�e�'::�i: de Futebol �I�c;%i��Oo� JO�:s c=�:�� ����. (:s�a�:����o c���s�
�:P�:::i���, :o�u��� ��� ���p� :a�ci�:��a���v��n� nh�a��S��ed�:����t��'r_�� ;:��7�e�: df�s���sd�:ul�� ���u;��o;r::ii���::trea :���: DE���:aNTO ::��e1s co:taÉr:tnc:�i:C�:
��:�� p:�:r;;�t�d;:l �;� I����a p���n��m�eé� ;;;�:�� g��:u��a��:�d�� �:;r!a�f� f��:��I�. ��: ��i��e�� Em contraposição o cc- Bi���I�lt�:� ����a fal-a, �::�:ã:orto��� di�:rLC��
gcsas. na importante função do plicar cabalmente as 17 reis, seja punindo as Infro- :�t���� ve: PO�u���l:aCi:il:: dia 23 do corrente, esteve centes a Sociedade Espor-

,

Em contraposição, os de vai-vem, aparecia pouco, ções ou interpretando fatos quê às vêzes perdem a oiaostone e Juquinha des., reunido o DT da F.'J.F-. tlva Cruzeiro filiada a Fe·

tensores do Marcilio Dias, não dando conta da tarefa, característico de infração, e, por isso mesmo, não perdiçaram bôas chances sobre a Presidência do Sr. deraçâu Atlética Catar-i-

pecavam gravemente na de sobrecarregando o extrema devem ser levados em conto, Não; não chega sómente para elevar o marcador. Salvador Lemos dos San- nense, os srs. juizes do 'I'rr-,

Ifesa, coisa .que a crônica ��:ii:h�ei���d�esci:ol�:ri�:, isso. Além d um estado de espirita tão desanuyiado' Com Marcilio Dias bem tos, com o compareeimnn- bunal de Justiça riesriorn-
e o próprio público estre- quanto passivei, isento de preocupações que lhe mais superior que seu an- to da maioria dos árbi,tros va da FAC em sessão oror-

nhou pois todos sabem que no ataque Idésio e Aquiles sobrecarreguem o subconsciente, o arbitra _ prin- tagonista a partida foi che da entidade.
.

nária, realizada no dia 17

_

cipalmente êle - deve deixar fora dos quatro unhes gando ao seu término com Foram aprovados os se- de novembro- de 1961.

qualquer inquietação que acaso lhe esteja toldando o o placar registrando a vtto guintes assuntos: CONSIDERANDO ___. que:

s�renjdade. Sere preferlvét, num coso dêsses, renun- ria final do oonpbe por 1 )3.) aprovação da taxa

crer 00 desempenho que lhe foi otribuiQ_o. através do x O, alijando o clube praia- de arbitragens contra pro

escoloçõc, do que pôr e mrisco sua reputação de bom no da vice-liderança que posta pelo Conselho Ami._

arbitro _ às vêzes com prejuízo poro um dos quo- pa-ssou a ser ocupada pelo traI da FCF;
dros disputantes, ou até os dois. Não são uma nem Internacional. b) Consentimento para

duas vêzes que tem ocorrido. O arbitro atuo premia- Detalhes técnicos: que os árbitros ]Jre<;tem
do à ação de um dêsss fenômenos psic�gicOs De- Local - Estádio dr. Her- seus serviços ao Dep'uta-
'tepciona, ao contrario do que lhe é habitual. Eviden� cílio Luz em Itajai menta de Jogos e Diver_
temente que a explicação não oparce de pronto. Mos 10 tempo: C,?ritiba 1 x O, sões da Associação 60S

vem)á um dia em que ao curso \de uma palestro gol de-Duilio aos 32m. Seryidiores l"(iblic03 de

despretenciosa, surge à bailo o episódio. Ou foi en, Final: Coritiba 1 x Mar_ Santa Catarina;
fermidade em pess'oo·.da faiTIília; ou um coso ínt;'õ\o cílio Dias O. c) Inscrição do Sr. Wal·

de menor mOnta,1 óll rrle'stTu:i Um contratempo funcio- Quadros: Coritiba: Ha- ter Vicente Vieira no De

nal em suo repartição oUlestritÓrio. _ "Mos, fulano, milton; julinho; Nico e Ca_ partamento de A'rbit,ros'

por que V. nõo revelou isso antes do jô_go?" De. razzai; Ariel mago) e Gu! d) Advertência velbal ao

pois, às vêzes muito depois, evidenteml�te que roi marães; Calita, Juquinha, árbitro Iolando Rodrlr;ues
tarde. .--- Gladstone, Duilio (Milti- tendo em vista ter'" l'!!ito

xXXx nho) e Gauchinho (Rodri. ileclaraçQ'es à imprerJ:a
O ESTADO físicQ, clara que à margem dos funda- gues). falada, criticando a I1tua-

mentos psicológicos, é outro fator importantíssimo
Marcilio Dias: Jorge; An� ção. do Sr. Zóide Tomé

paro o sucesso. Um arbitro que preze o missão, pre- toninha, Ivo e Joel II; Di- após o prélio Marcilic Dia;
cisa cuidar-se como qualquer atleta, evitando exces-'

co e Joel I; Renê, Idésio, A_ x Metropol.
sos que venham ou possam vir a ter influência naque- ;������;�mbra), Odilon e

. ��u:f;e��ra":���:�� d�eot�%�i�:�:���� �����sa�:� Arbitragem de José Fer-

entre u�a área e Outro _ inclusive as régras o que é ����e.e anormalidades não

importante. Tem de lembrar-se que, enquanto o qua,
dro q\,le ataco facilita relativa folgo aos seus zaguei·
ras, por exemplo, que atualmente são quatro, e tom.
bém aos dianteiros contrários, que ficam aguardandO
o oportunidade do contracorga poro entrar em acão
- 00 órbitro .cabe encOntrar-se onde estiver a jogo.
da. Tem de colocar-se à margem dos ava�tes que es

tãp na ofensiva poro às vêzes já no klnce seg�inte, es
tar no outra cabeceiro. Isto, é lógico, dependendo dos
al,ternativas do jôgo. E, prinçipalmente, de suas ha.
bilidades em prejulgar Os lanc�s. Quando, porém, a

peleja é Ilá_e_cá" tal coma costuma dizer o torcido,
oi, então" coitado do árbitro que não estiver suficien
temente munido de fálega para suportar os vai-e-vens
É o razão por que alguns árbitros fogem de penetrar
nos áreas, como é de seu dever, ou pelo menos acom,

panhor o que ali se possa em situação privilegiada-
,
ou seja faro do órea mos na sua vizinhança, parale�

I Jamente aos atacantes. É o fantasma da pOSSibilidade
físico - com acentuado incidência no fôlego.

. xXXx-
•

Por isso é que Os cuidados físicos com árbitros e au

xiliares devem ir ao máximo. A observação e o próti
co ensinaram que aquela simples sessõo de ginástica
uma vez por semana, coma era feito de inicio, pouco
ou nado adiantava. Principalmente pe.la ausência de
um contrôle mais consentâneo aos fundamentos do
educação físico. Uma campanha cOnsciente de pre·
poro físico para órbitros e auxiliares, notadamente os

primeiros, tem de compreender duas aulas semanais.
Can.sideranda q'ue deve haver grupamento homogêneo
para realizaçÇio do trabalho físico, devem ser forma·
dos pelo menos duas turmas, que receberão.dosagem
de acôrdo com idade, pêso, altura e fatôres Qfins. ea
ra isso o encarregado do educaçãO fJska necessória
mente um professor da especialidade - e a Federa
ção tem êsse elemento em coso,' no pessoa do profes
sor Paulo Ferreira. diretOr do Escala de Arbitros-

. tem de estar capacitado o orientQr regimes para con

servação de pêso, exercícios especiais banhos de sau

atlético também faz_.parte do personalidQde técniGo
na', etc. Porque, é preciso não esquecer, o aparênCia
do árbitrO.

A situação do campo pa
ra o Avaí construir seu está
dia continua 'sem ,solução.
Diretores do clube azurra,
falando à reportagem, afir
maram que até o momento
o casei de seu terreno cori
tinua indefinido, embora
continuem a trabalh�r.

x x X

A direção técnica do Clu
bé

.

Atlético yatarineilse,
confIrmou ,ao reporter que
díversos' jogadores do club_e
tricolor foram multados
em 30% de seus vencimen_
tos.

x x x

A equipe do Paisanctú
derrotando ao Carlos Re-�
naux por 2 x O, na tercei' ·a se concretizar.
ra partida da série "melhor
de quatro pontos", classifi
cou-se para decidir o título
do Torneio Arnoldo Schef

jJünll.lilirl,ulc,
I. __ �r_."'�_:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ÕZE DÊ AGOSTO
A tnretorta do Clube Doze de Agosto reunida. tomou

ns seguintes resoluções, que vIgorarão para os fest.eJos
carnavalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS
anrmdo --.. 3 - Baile de Aber:tura
Domingo - 4 Baile na Sede Social e na Sede Balnea

ri-
Sf'gunrla - 5 - Baile [nfantÜ na aedo Borla!
Oall!' ertuttos nn Srdl' Soclr.,l f' na Sede Ralne{lrln.
Tel'�·fl. - G - nane na êecto 50rlal (' na Sede Balueá-

-m

os nATt,P',q COME'QARAO:
P!1 rn AfluJtos das 2'.!j)U horns
1':11'1'\ JnJ'anLlI dria 15,00 às ID,aO horas

" .

MERAS - PRF.C;:OS:
Na Sf�de Rnlnc{Lria - 3 nOjtrs - Cr$ 1.0nO,nO
N:L R{'dr Bnfneártn, - uma noite ,_ Cr$ '{OH.no
N!l Bi'{(r So(;Jil� "", 4 noites - Cr$ 1.500,00
N.1 Sé(li" soelnt - Urna noite.- �rS 500,00 .

ons. - C:H1n socto podrrn adqutrtr umn mesa em cndn.
sérte.

.

ROLHA: -. Cr$ <I(lO,OO por noite.

CONVITES:

C:lMI.I - CrS :l.5fJn,uO para todns as nGites
C:l�fl.l _._ CI'S 1.500.00 pnra uma nnite

rndtvídun! _ Cr$ :'1.000,00 para todas as noites
rnutvtdunt - Cr$ 1.000,00 por uma nono
Esludnntes dcvtdnmente credenciados CrS. 25000(..

para todas as noites.
.

,

EstuQantes devidamente credenciados Cr$ 800,00
uma noite.

'

A pnsae da mesa não dará dírelto à entraria, sendo
nnnessru-ios a carteira e o talão 'do mês 011' ranutdadc de
1!1fI2l ou o convite acompnnhadn de documento compro-
vndnr tia Identidade.

.

JNTERCAMBTO: Cr$ 500,00
RERRRV1\:

'

1" - As .�enhas serão dístrnnuôas às 7,00 110.as do

dia 24 de fevereiro tsauado) , c a venda. será ínteíndn às

ano horas.
•

2° - O pagamento será feito no ato da' aquisição.
:10 _ os convues obedecerão às exigências estatutá

rtns c só serão fornecidos das, 14, às 17,00 horas do dia

dll. resta.
4" - No ato da aquisição do convite o sócio solicitan

te ccverã:
'

A Apresenf.nr a carteira SI)Clai, C' o talão do mês.
R - Fnaer-so neompnnhar do convidado.
50 _ Os convites só poderão ser rcrn-otdos pcln Se·

crotnna.
GO _ O convite não dará direito a mesa que será pj)

gn a parte.
7" -r- A compra da mesa terá 'que ser feita ocre pró

)')1'10 sócio ou seu dependente, podendo no entanto a se

nna ser entregue a qualquer pessoa, uma vê? credencio

da pelo associado.

!lO _ SO SERA PERMITIDO QUATRo' CADEIRAS

POR MESA
nr.:TRnMINAcnES:

JO _ E rteorosemente vedada a entrada de mcncrce

dr> 14 anos nos ball!"s notlll'no.�.

:lO _ No baile lnrantll não f';crft permitido o y'.')(l do

Jança perfumc.
30 _ A Carteira Social e o talão do mê.� ou ( anui

dade de 1!162) ou o convite serão rigorosamente exigido"
à f'ntrada.

Mauro JI'lio Amorim

2° Secrctãrio

VISTO
José RUas

Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência Pública

CONCORR:t!:NCIA PÚBLICA NO 25 01 23

O Departamento Central de Cümpras avisa aos Inte·

reK�ados que as concorrências acima menclonadas serão

alwrtas no dia SE'l'E (7) OE MARÇO DE 1!l62. em virtu·

dI' de ser Donto facultatIvo (Carnaval) o dia 5 do

.me.�mo mês.

Florianôpolis, em 23 de fevereiro de 1962.
Hermes Justino Patrianova, Presidente.

ValhQ.me do ensêjo para reiterar a Vossa Senhoria •
os Ill'Otestos dc alta estima e.

distinta

conSidera.cão. I.. , � Her,rnes Jl.lstlno�atrianova� PR�ID�NT�E
.__ .�---.-.���--

PRODUTDS DE MUlA
DISTRIBUlDÓR Ptl CoRtÁ PRO'PRIA

Firma Francesa fabricando linho completo de
produtos de beleza, maquilagem e colonia5 (rr.ais de

30. produtOs ,de otima qualidade) procura Daro esse

Estado um representante, tral:>alhondo por Conta

PROPRIA. Três grandes novidades: leite de beleza
Para bronzear sem sol, cera fria. para depilação
creme para emagrecer. Dó-se preferência o pessôa
capaz de organizar a vendo o domiciliO. Oferece
mos orientação técnica. Cortas com referências po

ro BELMONT, Ruo Santo Isabel 38/46 Vila Buar ..

que, São Paulo,
--------------------

NO HDEPCKE TEM

.

ipal d flcrianóp6!is
De�amento de AdtriÍnistració

'UltAl '.1
Com o presente sõo convidados os abaixo- relocto-

���: :��r�:��r�l:s�Q3�r����tu�ac��;�;o�e::�I:r���:
mentes:

·

t'JUMERO NOME ASSUNTO
')921/59 .. Alccbiodcs Fermíno di) Silva. .Hobtre-se
730/57 .. Calvy de Souza: Tavares .••. Habite-se
39/59 .. Calvy de .Souzo Tavares ..•• Habite-se

6�7/60 .. José Pauli.: .. , •.••. " •• Hcbtte-se
928/59 . Herminio dos Anjos . , _ ...•• Hcbite-se
93/60 . José Ramos da- Silva. , , •.••• Habite-se

866/60 .. Bertaldo Nunes. de Souza ...• Habite-se
987/60 . Eleodcro Miguel... ... , ". Habite-se
975/60 .. Ranulfo José de Souza, ••... Hcbtte-se

1003/60. .Arncldo Cardoso," ., .. , Habite-se
91/61 .. Prcncjscc Luiz dos Santos, _ .. Habite-se
645/60 .. João José de "Scuec ...••..• Habite-se
765/60 .. Catarina do Costa Silvo, r' . , _ Habite-se
2356/59, .Joõo do "Cruz .Meir.o .. , , •.• Hcbtte-se
2'301/59 .. Nicolau Antonio Costa.

"
.• Habite-se

931/60, .Cvrc •. Scbmldr . :, .. , .. , . , ... Habite-sr!
250/61 .. Euclides Laço. , •.•.•..• Habite-se

2107/59. tdcttnc Brustalini '1' •••••••• Hobtte-se
3723/59 .. Mario Santo Brinhoso-. Hob'ite-se
3335/59 .. Odtlto Scntcnqelc ... ',;." Habite-se
3186/58'. .Elzi Dutra .. �. • Hcbtre-se

Cer+rtftco outrossim, que findo o-prezo indicado,
sem qua seja prestado quc+squer inforrr�ç:õe,s P('\f
porte dos acima cotwoccdos será 0_ respectivo Pr'>

cessg-orqcfvodo, o visto do oue-dtspõe. o.ocróçrcto
único do' artigo 44,- do 'Lei n� 127 d� 14 de julho de

1952.

Depcrrcmentc -de AdmiliJí'stro<;,õo, em" 12 de fe'/c-

retro, de 1.962. it' I
,

Ernestiha A. ·Guímarae!l

Chefe.ido. Exp .. e Pessool

-,C--URS-OS-DE íNGLEf-
Instituto Brasil-Estados Unidos

APRENDA INGLÊS POR PROFESSORES AMERICA-
NOS E INGLESES,

.

MATRICULAS ABERTAS DIÀRIAMENTE ,DAS 9

ÁS 12 HORAS E DAS 14 AS 11 HORAS. PR(COS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA' OS

_
MEMBROS DA UFE E UCE.

.

EolFICIO ZAHIA, 6' ANDAR _. FONE 2390
---------,--�_ ... -;. ......------

Y'AIIGI
Rua Tr�jano 14 - 1.0 Andar

(esquina com a Felipe Sclirni(ftl
Já estão abertas no secretaria deste Instituto

as inscrições paro os cursos normais, de 1962. Es

too sendo aceitas matrículas pára o curso' de inglês,
·

nos três estágios de cdtcntornenro. bem como Fran

cês e Alemõa, cem os horários variados nos tres
·

turnos, Melhores informações poderão ser obtidas

no j5rõprfb tnst+tultl.

""'-------------
/' VEM"A"G wr.rece """�
( �,g,tt ...a _)
" a camioneta que voce J
....' . -táilto deSejou! ./
'
..........._-- """0#'

IOA
tÃO SIMPLES! TAO potEfttE! TAo ECONftMlcl! tAo MOOERftA!

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

...-;.------ .......,
, • P"r;, pre�tnr gmndes serviçcs . ". '\
( ti L,w;lr "tôd" � twma"!

• PREÇO ACESSIVEL

\ (mudo m�nos do que

"',
vod� im3p'iM�)

.......
_-----"...--

INTERNMJlENTE. v.�.

""C�""",,\ "'1."". cont,·".
lo <lu" c",.c'� I,K O•• ,-'

cul, 01(1" VC�A

w� As qualidades técnicas são as mesmas que consagraram os veículos da linha

DKVV-VEMAG: tração dianteíra, proporcionando excepcional estabilidade. Motor do

dois tempos' - económico, potente, de fá?il lubrificação e manutençào. Chassi ultra

reforçado, cóm todas as peças 'vitais colocadas a salvo das saliências do terr-eno.

Vá conhecer o adquirir a CAlCARA
nós Revendedcrea VEMAG

. , ,

.

,

,',

.. ,_..... AUD-"_DE JUSTifiCA A 'r\.Y<"

produção em série.
.....-. ..........._""'.

COM É R·C I O

Emprêsa de Luz & Fettt de
Floriânópoli$ S. A. - nffÁ -AVISO

AuradetilllllnlD e ,�sa de,1.0 diâ
FRANCISCO, MAROn DOS PRAUR�S

Viúva, filho�, genro, noras sogra e demais parenLes
de Francisco Manoel dos Prazeres, agradecendo a todos

quantos confortaram sua faroilia, enviando telegramas
e como:lt'ecenclo às às cerimônias do seu sepurtamento,

. convid�m seus amigos e pessÕas de suas relações para

a missa de sétimo dia que mandam rc?ur na prôxlma.

terça.feil'D., dia 27 do corrente às 8 horas, na Capela do

. Colégio Caklrinense.
AnteC'ipam ag:��n.;:...._

.

__
----------------�=:

•

INSC.RIÇÕES A CARGO DO INSTITUTO I)E ,vo
SENTAoORIA E PENSOES DOS COMERCIÁRIOS
, _ DASP-DSA -

Choma·se a atenção dos interessados para a E
ditais publicados no "oIARIQ ,OFICIAL DA iJNI.
ÃO" de 17 e 18 de Janeiro de 1962, que estobele""
ceu normas poro O realizoção do Concurso em epi
grafe, poro os órgõos de Previdenêio Social abaixo
relociondos cujo enceramento do respectivo ins-
criçõo é a seguinte: .

DATI LOGRAFO: poro os Quadros de Pes
soal do SAPS e IAPETC, até às 17,00 horos
do dia 26·2-62.
Taxa de inscriçSo: Cr$ 100,00

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

'

40 _ Os portadorcs de convl!.cs terão que apresentar 'Venc!l'·s(' uma em bom estado de conservacão mar-

documento de Identidade. �� 1(.\:�il�;�\'I:.ll:�\�a�tcc��as�ã��.. T;:l���ni: ��: ���.�s Trep-
fi" _ Os Ballcs (10 Departamento Balneário (Prata) nossaAs�����eR�od�s�r���� ��e'I��' ��iO;�sto�e;t:

rcger·sc-iio ]lcla.� mesmas Instruções. ---- cidade, os documentos a que se-refere·o ar;' 99 do

o car;:�a�" cartões de r"quõncla nüo te"fio valar.paco
•

Auxiliar de Escritório _ PRECISA-SI decceto.-'ei n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940,

(lNIDUS:
PRECISA-SE :m'ej�tl��sd��e�x�;�i�� 1s��;�1 d 1961, terminado

PARA OS nMLES�A SEDE BALNF:ARIA ESTA GA-
OS condidolo� serão subme�i�os o teste. Informo- Florianápolis, 22 de Fevereir.o de· 19B2

RANTIDA J\ VOLTA EM ÔNIBUS F:SPECIAIS; .����/elo Telefone 2761 diO'rlom€;nte ,dos 7 oc; .13 Lúcia Freitos da .Silva - DiretOr Presidente
SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO _1�iArt\�1 EngO Hein%' Li�pel - Diretor'Técnico

iJANÇA PERFUME COMO EM TORPECENTE (CHERE-
,.( -���.��

a
TA).

,
" '

".,,��'�:';:����� ;�;:ti�:;t��c:rn���;�'ia cxcl"", os

I MO'TOR'E5 ELE'T"IC05
' �·Imfiluto de Aposentadoria e Pensôe�'

I" _ Não ."rão atendidos, no decu"'o dos Bailes,
..

. � -

oums de esquecimentos de cartel,. social, ou de talões

'A'R'"•.O
"

dO$ (o"'�"'cia'r·los - EDITALde mensalidades (anuidades).

I
IIi::.

20 _ Não ee.rão atendidos, no decurso . dos Bailes,

pedidos ou aquiSição de convites-Ingressos.

rotõ;:.;;;,NãO mão atendidos pedidos de ingresso' � Cóiftúrso Para Datilógrafo
Florlanópolls, 1 de fevereiro de 1962.

FVncionomento perfeito. durabilidade excepcional, quolid,!de

I
comprovada ...

* Eis os três fotôres de garantia qu� os MotOf(!$ Arno representam para o

cOrltumidor. .

_ j
• * Os Motores Arno sõa rfgorasamente controlados pela Sistema C. I. Q .• Con·

trôle Integral de Qualidade, ° vnica que asseguro perfeifôão máximo no

GRADtlRA

* Mot.)re\ ml')Oofó�;cos ale 1 /2 H P

* i,4,olon:!\ hifó�icos oté .100 H P .

- A
1r Mvlor'!� );f't..J rnôquinos de co\lvra

*- Molo,es t:\pec:iaj� INbúSTRIA

RfpRESENTÁNTE �M Ftl?'RlAN6p�LlS.
jV'EYER &. elA.,

Rup Felipe Schmicji, 33

Florianópolis, 22 de fever�iro de 1962.
Dolmiro Dwnte Sil.., ...- QeJHcWlo

J
t � �_�•••: _

• ESCOLA TÉCRICA DE COMÉRCIO
�- ......."ar.af:U RAMOS"

EDITAL 1/62
,v,

III) MATRICULAS PARA A 1.n, 2.a e 3.8. SmIES
no CURSO COMERCIAL BASICO E 1.0. E 2.a. SlmIES
DO CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

'

tpoca: Acham�se abertas até o dia 28 de tevere1r&
das 19,30 às 2J,30 horas, de 2.a a 6.a. felrll,

TODA E QUALQUER INFORMAÇl'.D PODEftA SER
PRESTADA NA SECRETARIA DA ESCOr,A, DE 2,a A
'fi.a. FEIRA, DAS 19,30 AS 21;� nORAs.

FlorlanópolLç everelro de 962.
ElJ(lldo dn CoM(/. Melr(l _ SrCI'r.t41'Io
Lui;,: C .. .sllvelra tfe .sour;;a _ DlreLor

WllLl-PU8L1CfI)AOf
TEl, 24-13

Rua fernandô MachadO, 6

LOTES
VENDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM .m

ROS .

TRATAR, RUA FELIPB
RCHM1DT :1 - 1.0 Andar

Vendedores
Aceita-se .que ten!ha

condições. para' : .....cnda de
bolachas e �1l1as n. base de
comissão.
Tratar na fábrica NI-

ckel à rua Almiranc [,a�
mêgo 25 nesea.

. 2'1�2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



vtmento de marés, práti..
ca de respiração artificial,
.recuperacão de vitimas no

local do socôrro, etc. orga
nizando' um "dossier" com..

pleto do aparelhamento
utilizado e instalações
ideais para eficiente exee

cução do serviço.
Declarou ainda o Cap.

Hugo ter sido escolhida a

cidade de Santos como lo ..

cal do seu estágio em vir
tude da intenção de se

atribuir, o Serviço de Sal..

vamento, em nosso Estado,
ao Corpo de Bombeiros,
como lá acontece, e mes

mo em razão de existir
certa semelhança entre as

o aumento sempre crer»

cente de frequência às

práias de banho existentes

em nosso Estado, prtncr
palmente Oambortú, para

onde, em época de férias

de verão convergem turis ..

tas de todos pontos de San

ta Catarina e de outros

Estados, levou o govêrno
catarinense a incluir em

seu programa a adoção de

medidas tendentes a ofe

recer aos frequentadores
daquele balneário melhor

•

•assistência e segurança,
procurando evitar aciden ..

tes que, não poucas vezes,
têm sacrificado preciosas
vidas humanas.

Oficiais da PM catarínense

referido oficial seguiu pa-
Assim é que, visando a ra Santos em princípios de

.meeeiacêo de policiamen- janeiro, tendo regressado
to especializado em Cam .. 'há dias, após proveitoso
boriú, etendendo .. o pro- período de instrução.
gressivamente às demais

localidades'do Estado onde
isso se fizer' necessário, o

Comandante Geral da Pc. Procurado pela reporta
Iicta Militár,' õóronel

.

AD.:'
.

gem, afirmou ô Oap. Carlos
tõnto de Lara Ribas, aten- Hugo de Souza ter obtido,
dendo à. deteirnlriação do em seu estágio, os conne
Governador

.

Celso Ramos, cimentos básicos e indis ..

designou d Capitão canos pensáveis ao comando de

Hugo de Souzà
'

para. esta- urna equipe de salvamen

giar junto a la.. Companhia to.

Independente
.

de Bombeí- Disse ..nos aquele militar
ros de santos,' á cuja uni. ter travado conhecimento
dade está' afeto o Serviço com os métodos mais me ..

de Salvamento ' das práias dernos de salvamento, ,mo ..

daquela cidade paulista, O

Tratamento fidalgo

Entrevista Prosseguindo, fez questão
o Cap. Hugo de salientar
o tratamento fidalgo de
que foi alvo por parte do
pessoal da la. CIE, em es.
pecial de seu Comandante
1° Ten. Roberto Barreto, o�
quais não mediram esfo�
ços no. sentido de transml..
tír-nie os conhecimentos
que buscava, dando início
assim, a um intercâmbi�
que só poderá ser proveito,
so. com maior entrelaça..

menta entre as duas cor..

porações e o registro de
sugestões valiosas para o
maior sucesso do setviço
comum.

------ ------,-..

Í) ESTAD�O
O filAIS AI'!IGO DIAB10 Dr: SANTA CATARlhA

FLORIANóPOLIS (Terça .. feira, 27 rte
:

Fevereiro de 1\)62

Sucessão Paulista: Partidos

Movimentam-se Finalizando, o nosso en.

trevistado afirmou já te
rem sido dados Os prime:.
ros passos para a instala"
ção efetiva do Serviço de
Salvamento, como seleção
do pessoal, uniformes, etc.,
tendo o Governo do Estado
'ordenado a construção de
uma torre de salvamento
em Camboriú, já em fase
de conclusão.

O 1° Ten. Roberto Barreto, cmi. da 1a. CIB, mostra ao Cap. Carlos Hugo de
Souza um aparelho de recuperação

São Paulo, -

Movimentam-se os par
tidos da area situacionista
em São Paulo para tom'a
da de posição diante do

problema- sucessõrto este
dual e, especialmente da
próxima chegada do sr,

Jânio Quadros ao Pais. O
retorno do ex-preaídêhte
da República e a sua anun

crede candidatura ao go
verno do Estado vem rc-

zendo com que as agre
miações políticas Iigudus
aos Campos Elisios se de-

finam desde já sobre a 8'1-

cessão do governador Car
valho Pinto, para evitar

que a chegada ia sr. Jânio

Quadros p-esa alterar lo
Quadro sucessório. Acrerf í

tando os partidos sttuactc

nistas que w volta do ex

presidente possa n.cotncar
o panorama sucessório, pre
tendem fazer com que o

sr. Jânío Quadros, ao che-

gar a São paulo,�encontra
as posições já definidas.

o Funcionalismo' Catarinense tem� Merecido
�,Esp�cial atenção do Governador Celso Ramos

o Governador Celso Ramos tem, a respeito da aests- so Ramos, voltada assim da reforma, que estão sen- de evitar delongas nos pro
téncta aos servidores do Estado e respectivas familias, para a segurança familiar <ia feitos por atuários ca- cessas de licença, conces-

as mais elevadas intenções. A maneira como, reajus- dos servidores do Estado, é pazes, não deverão tardar são d e salário-família,
tando os quadros do pessoal dos serviços públicos, me- tranquilizadora para o-s e serão amplamente dívul- gra.tificações adicionais e

Ihorou a remuneração do funcionalismo em proporções Que aplicam os seus es- gados. aposentadoria - processos
que superaram os índices de melhoria até agora conce- torças, a sua capacidade Assim é que o funciona- esses que agora percorrem
didos por passados governantes, não deixa quaisquer de trabalho, a sua tnteü- lismo catarinense vem ob- os trâmites regulamentares

.- �

�:;::;=n��r�as: i��esrê��: �r�st�: �u:t���a��;:��:d:� �:n�iac:u�a s�� ��:���tr:� !:���m�:t:iualosges!��iO��� ::;asa ed:��::d::Sqi����=
Estado, desde os hierarquicamente menos elevados até ção estadual. Certo, mere- testemunhos de solicitude. ctes protelatórias - o fun
os mais destacados pela natureza das suas atribuições e cem estes mais do aquilo Sem Que seja preciso ain- cionalismo conquistou já

,p:s;::������:dqe�� PJ.�rs:upt:�cel��O, :U:;i����::�'nteO, pe�; qU!'l_ presentemente se lhes da insistir nas �oviden- assinaláveis vantagens, que
oferece por intermédio da ciãSrec:entemente tomadas fica a dever à iniciátiva

a construção do Hospital dos Servidores Públicos de previdencia que se preten- pelo governador com o fim do sr. Celso Ramos.
Santa Catarina, iniciativa que constituia velha aspira- de reformar. Os estudos
ção da classe CLlle encontrou nos pendores morais e nu-

-_� -
_

manos do Governador Celso Ramos um intérprete fiel e

realizador.

Presença do Govêrno

Como se vê, é mais um

aspecto da realidade ca

tarinense em que se faz
presente o Governo Celso
Ramos, através de um dos
seus mais dinâmicos seta.
res, o Comando Geral, da
Policia Militar.

'..
TELHAS, TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS aiTENCOURI
CAIS BAOARÓ r o .. t 1'01

..... lIGO OfPÓ,lfO D"'''"''A.'''

•
VOC� 08TEM MAIS PELO SEU

,�� DINHEIRO ."

, DOBRA SEU CAPITAL EM 3 ANOS'da Nova: Novo
IBICARE

Deputado Oscar
Municipio
Câmaras de Joaçaba, Tangaré 'E 'H. d o Oeste Homologam

Deu entrada ontem, na Municipal de Joaçaba, nr. altura também denomina- d� acima citadas até
As sem bléía Legislativa, 173, da' câmara de Herval

.

do São Bentinho), pela atingir a nascente do La

projeto de lei de autoria d,Oeste e nr. 54, da Càma- margem direita do referi- geado da Linha Rica, dês
do deputado Oscar Rodri- ra Municipal de Tangará, do Rio São Bento até a te ponto, pelo Lageado Li-

gues da Nova, ilustre 're- criado o Municípi6 de Ibi- confluencia, neste, em sua nha Rica abaixo até sua

presentante do � de Jo- caré. margem esquerda, .dO Rio confluencia com o Rio do

��ab;bi�r�::,�o dOev%�z;!�i�� dt��ic!�Oé �ri C:;�l���� r��r�:�o °Zag�:��adop:r:�;�- =:ix:�f�� margem esquer-

homologado pelas Câmadas a localidade do mesmo no; .acima até o marco do 'rra- I J;V) '-"Ao Oeste, com os

Municipais de Joaçaba, me. vessão da Linha Uniao e Municípios de JoacfOa e

Herval do Oeste e TanKa- Art. 3.0 _ Os limites.J,er Colonia Mueller. Agua D::Ice.
.

rá, ritoriais do Município'·
.

de II) _ Ao Leste, com o "Partindo da confluenM
Pela importância da prO Ibicaré, (incluindo-se as Município de Tangara: cia do Lageado Linha Rica

posição, transcrevemos a- áreas desmembradas d.o5' '''partindo do marco do pelo Rio do Peixe até atin
baxo o texto cmpleto do Municipios de Joaçaba, Travessão entre a linha gir a confluência do Rio
projeto de lei do deputado Herval ·d, Oeste e Tanga-

..
União e C.olonia MueUer, Estreitó no Rio do Peixe,

Oscar R. da N.ova, criando rá), são .os seguintes. por uma linha seca e reta, na margem direita deste,
nova unidade no !leste 1) - Ao Norte, cõm os em direção do topo da ;3er- pelo Rio Estreito acima
catarinense: MunicípiOS de Salto Veloso ra da linha. Duque çle Ca- até a cnfluência do Rio ou

Art. 1.0 - Fica de con.. e Videira: xias, em terras de proprie- Lageado Tatetos, no refe ..

formidade com as Leis ns. 'Partindo da nascente do dade de João Trevisol, des rido RIo Estreito, deste
3/57/ e 1/61 da Camara Rio São Bento (naquela te ponto, �ormando um ponto, pelo Legeado Tate-

ângulo em direção Leste, tos acima até a sua nas-
•

por uma linha seca e reta. cente, deste ponto, por

até atingir a nascente <lo uma linha seca e reta, até

Lageado Grande, !em ter- atingIr o Lageado ou Río

ras de Francisco _tta- Bom Retiro um pouco aci-
chlk, deste ponto, nascen- ma da fóz do Rio Caçador
te do Lageado Grande; Zính.o, deste ponto, pelo
pelo Lageado Grande a- Rio Bom Retir.o acima a

baixo até sua confluencia té atingir sua mais alta

no Rio do Peixe, em sua cabeceira digo, nascente,
margem direita, dêste r.n deste ponto, par uma li

to, pelo Rio do Peixe até nha seca e reta, até atin_

a concluencia do Lageado gir a nascente do Rio Sáo

(Bonito no Rio do Peixe em Bento, ponto de partida do

sua margem esquerda, pnesente roteiro.

deste ponto, pelo Lageado Art.· 4.0 - Esta lei entra
Bonito, (também denomi- em vigor na data da sua

nado Lageado V,eado), a- PUblicação rê'!I!Qgadas as

cima até a divi�.a sul das disPosições iElIrl contrário.
terras de propriedade de
Adelino Dissegna. Sala das Sessões, em 26 de
III) - Ao Sul, com o fevereiro de 1962.

Município de Herval a,Oes Oscar ROdrigues da Nova
te,

governo Celso Ramos, ex

presso arnda recentemente,

por ocesíêc da passagem
do primeiro aniversário de

seu governo. "Em seu lu

gar, pretendo criar o Ins

tituto de Previdencla do

Estado". Segundo estamos

informados, já se encontra
em estudos a anunciada

reforma, que, evídentemen

te, dará ao velho MOntepio
não só a moderna estru

turação dum amplo orga
nismo de. previdencia, vol

tado li assistencía ao run

cionàno e �ua famllia.

:mas tamBém. alargará. ex
tranquilizadora para .os

de ,beneficência, através
de múltiplas formas de

amparo aos que prestam
os seus serviços à admi ..

nistração púbIica.
De qualquer maneira, a

atenção do g.overnador CeI

Anunciou o eminente.

Chefe do Executivo d o

Estado o seu propósito de

'remodelar o MontepIo dos

Funcionarias Públicos de

Santa Catarina. Na verda

de, a antiga. Instituição
fundada ceio Inesquecível
homem público que f o i

Gustavo Richard t e fn,
por mais de m e j o se

cuia, prestado relevantes

s e r vícos assi.stenciais a

classe
.

dos f�ncionários �o
Estado. Vivendo da contn

buíçâo apenas dos servi

dores, o seu. sistema de

I beneficj,Qs tem a restrin�

gir-Ihe a expansão essa

circunstância, que já nao

se coaduna com as moder

nas organizações de previ
dencia, a que o Estado de

ve, por sua vez, a sua co

ta-parte de contrlbuiçao.
Daí o pensamento do

..�. fundo de Investimentos de Conlas em Partici·pação
! "COFINANCE ACCEPTANCE"

de
Pela técnica da relnversáo dos tuCIOS. um capital iniciai de Cr$ 100.000.GO
aumenta após um. ano, para Cr$�25.600, _ após 5 anos para
Cr$ 313.800. _ apus tO anos para Cr$ 996.150. e após 20 l"O� para
Cr$IO.t19.890,_
/
'G S�cite inlo:macões �c '�-::- \,

.<,_j �'7Ul!i,a..f:�'�t:(i(ai.J:,'Jdb-IIIC'lk 61"/a1la1 '1
•• b� 6i'1l(/,JO'�";;;"w;,.,C(a/lu:,JO'

Capital integralizado: I .

,
Cart·a da n utc rir a c

á
o

Cr$ 50.000.000,00 ......s:_ _
n." 015 da Sumoc

SAo PAULO - Rua Canso Crisplnian� 53 (6." Cj.63) Tel. 36.0666
ou.a seu Representante

�ONSOR�IO Ol OmNVOlVIMlHlO l�ONOMI�D S/I,�
FLORIANOPOLlS • Rua Ccns Ma.lra.72 (I.· andar) '1.\.� ().JZ
LONDRINA (PR).RuaMaranhao,35(3.·andar) �

á "Cofinance" - ao "Consorcio"
Desejo intormaCo.1's sobra o fundo "Cofinance Acceplance"

NOME

ENDEREÇD_
CIDADE TEL.

David Nasser, ésse infernal jornalista, em seu último

artigo e.screve verdades duras sôbnli os partidas brasi.

leiros, Forra--se de razão ellL suas observações, que par_

tem. desta incompreensivel realidad€.' o mais novo dos

programas dos nossos par!idcé D-,!-TA' DE VllfTE A�OS:
O que houve de evoluçao, nos' ult:tmos quatro lustros,

está' fora do n�sso pragmatisll�o �artidário. "
_ _

Ocorre, dat, como consequencLa, que os reprd,sentan ..

les dos nossos partidos, nos executivos ·e nos legislativolS,
veem-se obrigados a esquecer os programas oomo co!sa
superada, como resquício reacionário, para agirem de7l"

tro do ESpIRITa DA ÉPOCA, que é a do desenvolvimen ..

tismo, do progresso e das caminhadas socializantes, sob

as exigências de reformr1,s de base.
Os que não querem adatar-se ao imp.ério dessa .re�

!idade são, como diria o Conselheiro Acácio, aquelelJ sol ..

dados que, por não acompanharem seus exercitas, ficam
7Jam trás, ..

O Carnaval é uma fuga. Os que não o toleram,

fogem para longe, para os retiros tranquilos; os que
o adoram, esbaldam-se três dias, sem peiaS'; sem

problemas, sem dividas, sem fomes, saturados de

alegria.
\ A fest1t de Momo é a festa do povo. O Bnlsil até
vira reinado..

'

xxx

Não. c01n1Jreendo medidas restritivas, a tradições
caT1�avalescas. Na, CalJital, desde. (fltundo eu ainda
fui J0ltão, (4S barraquinhas .da Praça, com seus

BINGOS de produtos carnavalescos, era7l� atração,
eram divertimento popular.

_

Este ano todo mundo reclama· que foram proibi ..
dos pela Secretaria de Segurança. Para que o erro?
Deixem o povo brincar, �ivertir-se, como ele se acOS
tumou a fazê.. !o. nesses três dia.s. O povo gostu dos

bingds? Bingos para o povo!

PARTlDA� DE
FLORIANOPOLl!: ,

EM
DIA� ÚTEI� AS

9horas!

Conira o môfo que a e,smagava a UDN nacional aca_

ba de lançar sua CARTA DE PRINCIPIOS. Evidente ..

mente jâ foi acusada de comunista, porque acolheu

idéias novas. A acusação e estulta e dela não escaparam
h01/iens de inderrocávél formação cristã, como êsse no..

tável lider católico, que 11 Tristão de Ataide, e êsses lú..

cidos pensadores espiritualistas que são Franco Montara

e Paulo dé Tarso.

A atitude iia UDN nacional é U1n exemplo para os

demais partidos,
.

"Pertinho do marco, n�

divisá sul das terras ue CONDESSA MARIA ASI

Adellno Dissegna, deste NARI SIGItAY DI SAN

ponto, seguilldol semore MARZANO

por uma linha- seca -e pe- Faleceu a 21 do corrente

las linhas demarcatorius na cidade de Roma, a Sra.

dos terrenos de proprieda- Condessa Maria Asinari

de, atualmente, d-e AdeIi- Sigray di San Mari:ano, es·
no Dissegna, Roça Vavalli , posa do Senhor Consul Ge

Ciusti -e Filhos, Angelo BoI ral da Itália. com jurisdi�
san, Pedro Atilio Salv�i ção nos Estados do Paraná
José Oliva, Algemiro Alve�, e Santa Catarina, que se

Angelo Merlo, Henrique encontravam naquela ci

He�ere, Cesiro [Jose Clar- dade.em gozo de fêrias.
n�sc'1if" Ricardo Arptf!i e 'A ramina enJutada, apre

sent�mos as nossas since
ras nl:111ire,st.:1!:oos fll' flC-

A restrição ao que já se fez tradicional, sem m�

les que ameacem o regime, age apenas como fator de

impopularidade.
O SI'. Ca-rlos Lacerda 7Jrega a união dos grandes

partidos como única jórm.ula de SALVAR O BRASIL.

Além de iné:requível &sa solução ê odiosamente anti ..

democrática. Reformulem-se os partidos, atualizem-se,
d&lilwm .. 1e faCJ} aos problemas sociais

.. abandone7l� as

POS;ÇÕ2S (/úlJia�. os medos c.�lércis. H.Ç ollli�l1ôcs CODar..

eles e ludo sei"ri salvo

Como naquela velha niarchinha vamos deixar a

lua sossegada e o Carnaval també�?
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