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!alário� �!rão [onl!la�Ollor um ,ano: ��r�r a infl!tãoBRASíLIA, 5 (V. A.) - Pode-se revelar que o êo- A principal dessas medi- elaborado por um tecnIco e militares na base conhe- cação causara consequen-
'lemo pretende adotar imediatamente medidas drastt- das é o que ali se denomina de reconhecida capacidade cida de '40 pon cento. Uma cias positivas para o or-

cas, destinadas a conter a Intlação, ainda que para isso' uma "tregua salarial" de _ cujo nome se acha sob alta fonte do ,"governo, por ganismo Inflacionado do
tenha de enfrentar reslstenclas, sobretudo junto aos tra- pelo menos "um ano de sigilo, por enquanto ..:..... quem o projeto passou a País". Não se trata de uma

balhadores e aos runcíonaríos publlcos. Na verdade, o duração". A tregua signl- cresce de importancla so- caminho do presidente, nos prolbiçãn exageradamente
presidente João Goulart dedicou grande parte de seu fim fica uma prOibição de ma- bretudo no momento em declarou que se trata de rlgida ou de um congela
de semana (na Granja do Torto) ao exame de um es- joração não somente de que o .Gabinete, através um documento "de peque- menta total mas e certo

tudO, elaborado a seu pedido, contendo medidas de com- salarlos, mas também de do DASP, estuda a forma na extensão. mas de gran- que será uma barreira aos

bate à espiral inflacionaria. vencimentos. Esse projeto, de um aumento para civis de profundidade, cuja apll- aumentos isolados, provo-
cados por pressões politi
cas".
É provável que o presi

dente discuta o projeto
com o "prenuer" 'rancredo
Neves antes de quinta-feira
(mais precisamente: na

quarta-feira), de modo que
o Gabinete dele tome co

nhecimento durante a reu

nião ministerial do dia se

gulnte.
Outro projeto que o pre-

:��:!ene!;;°dm Pd:rasem��l
na é o que sugere medidas
destinadas a incrementar
a exportação de mercado
rias. O documento objetiva
precisamente expurgar os

entraves ourocraucos e atê
isentar de impostos alguns
produtos brasileiros, com

vistas à criação de melho
res condições de competi
ção da exportação brasi

leira, Inclusive para o mer

cado consumidor dos Esta
dos Unidos. _A elaboração
deste projeto esteve a car

go de uina equipe ligada a

um grande parque automo

bllistico em expansão 110

Pai1j. A despeito desse vin

culo, não se retere somente
à tela burocratica que di

ficulta a exportação de
veiculas. mas, de maneira

ti��:a�\' :�ot���!�!
ções de vendei" para o Ex

terlor,· com vantagens para

Presos Comparsas de Lucky Luciano
com outros dois conhecidosNOVA IORQUE, 6 (F. P.)

- Quarenta. e cinco poli
ciais, armados com ruais

metralhadoras, foram, on

tem ii noite, ao aeroporto
de Idlewlld para "receber"
os três amigos do "rel da
droga", Lucky Luciano, re

centemente falecido, que

"gangsters", no ano pas
sado.

Os três protestaram
energicamente ao chegar
ao aeroporto: "Tudo isto

e puro cinema", disse Ca

ruso. "Não entendo nada

Govêrno não tolerará perturbações da Ordem
BRASíLIA, 5 (V. A.) - O ministro Alfredo Nasser, publicada pelos jorn�ls, vai eu perguntei a mim mes- gações como as que agora

da Justiça, advertiu que o "governo não permítírá ne- ser enviada ao secretario mo, e tive minhas duvidas, realiza para identificar os
nhum desafio à sua autoridade", Informando que será de Segurança da ouene- ,ae eu deveria ou não dar terroristas. E' que, com a
usado o peso da repressão contra qualquer tentativa de bara, pelo Departamento os nomes à. divulgação. transferencia da capital
perturbação da ordem, em qualquer campo. Falando Federal de Segurança Pu- AgoJla, vejo que agi na tio- para Brasilia, 0 governo
a Imprensa o ministro AlJredo Nasser disse que "co- blica. Informou que a pro- ra certa". deixou de dispor de uma

, mo homem sem nenhuma vinculação com grupos ou vldencia e "a uníca cabt- organização como a DOPS,
interesses, aceitará a luta onde ela se apresentar", pois vel", de vez que ê na Gua- O PIOR TE,RRORISMO' entregue ao novo Estado.
'sabe que sua atuação contra os arremedos terroristas nabara, Estado autónomo. O ministro considera que "Na falta de pessoal espe-
provocará - como já está provocando _ uma serte de que se desenvolve' o pro- é legitima a existencla de clalmente capacitado -

crl\as de certos meios Inconformados com o governo. cesso, "como não poderia organismos de direita, das confessou - tivemos de
Textualmente, disse o da em que sua divulgação deixar de ser". classes economicas.· para recorrer aos serviços se-

m����o c��:I��tiÇ:s: invés- �;I�;:�c::s �o:�s e�t;ilca� "Afirmam - disse o mi- ::�!�t:�nt�d;�:ab�:s:�e��� �r:�s �:�s����as :er�::��
tlgações e som�nte deixa- dos em atividades terrorts- ��::s �ec��edal��s tr�:s d�. os seus metodo, para atín- rança".
rei de revelá-las na medl- tas, divulgada por mim e proprio MAC, como tenho ��nl:��� c:��etl:::��tr! �� PaI" fim, � falta de mnto-

:!:�:ad�o:�ita�;:��:�::a� os metodos são legais ou �::t�::all�e:�t�um!�I:��oUI��
do contrario [á o terlamos não. Não acredita em qual-

tes hipoteses sobre as crt-
Identificado". �:� :intC��Çã�rga��::�õe:' gens dos atos de terrorts-

CUMPRIU O DEVER Acha que nem sempre ter- mos: 1) - E' obra de al-

Declarou o ministro: rorísmc é lançar bombas :::b:��I;ta2�0 �u� ��:�el��
��:� n�:re:� q��I���tI�:�� :0 drl������ "p��oter:�::. �em de mm, destinado a

sim. Estou cumprindo o I' agentes atuantes dentro' de

meu dever de dar ao País ���:I���:On� �r��:��ee ::= organizações brasileiras; 3)

uma explicação cabal do gumas organização, 0lra ,�e �l�i;i�n�ed:Seb;�� �:;:a�s�
�u:s t��m���r���, ;:tat;:: prepara�do para sso,

publicidade
-

e agitação;
PQ.Iie acr�scen.

ou.

.,� _ tl:!-tel"e:;;��. d� ii,.e.ju-::::çar�e;��:idllib� �iaS. t ��(. \�' ��;'se
com as atenções com que glco que transcenda a pro- O ministro Alfredo Nãs- er ao .xtertor que o Wra.
foram cumulados por par- �������: ��::trêa o �bf;:v�� �e:s s:u�e�:�uM��I::!���I��� ��ra c��;��so d�o��;ra���
��ic�Ii��;ean�oa:u=I�lh:�; Cada cidadão brasíletro contra para fa.zer investl- �e.:o.��o�. _

oelar Unidade do nosso tem o direito de saber co- . .
.

.. ----.-,----
Oslfuturos oficiais da �:QIOrIO$�ort�:!:�IOO�ob�e��� :ao dsOe ;:i:����d;e:.�r���.PunIa' d-e;fEsle: Decisões n�oRésolYe rem Problema,müícta catarinense tiveram .....

.' lU:

oportunidade de ver em nelra os Jã tradicionais la- sair a rua e se esta seguro

b não tomar qualquer medi- ç a. Para o Progl"es�'
ação e mesmo operar todo' ços de amízade existentes ríentrn de sua proprla ca- (u ano da positiva. "Parece que .ou a participação dos Es-

a moderno armamento de entre,as duas corporações. sa. Num certo momento,
. NOVA IORQUE, G (A.P.) Isto não surpreendeu a tactos Unidos nesta aJian-

------------�___;;:_-�:;:;;:;;:;-;:;;;;;;;;:;;;;;;;>o
-

- A conferencia de Pu.nta ninguém, prossegue o jcr- ça, em consequenclã da

dia à. melhor compreensão -?OPUlar,. a
Del Este sobre o problema naL exceto o Departamen- frieza ae alguns Esta"",

Enfrentar os Problemas,
despeito da reação que lhe tem susclta-

cubano não foi "o exilo to de Estado". com respeito a sanções con

Planejar as Soluções e Executá4 do alguns grupOS contrariados n�s. suas retumliante para os �. Mesmo .assim, considera tra Cuba, só pode ser ore-

las _ EI's o Que Tem Feito o 'amblções, os quais pretende� legltmlar- dos Unidos que pretendeu o jornal, a conferencia vacada por uma louca cu-

se sob o rótulo de oposicloms�o. O �er- o' seel'etârio' do Esíado, não foi tampouco uma der ra criminosa,"
Governador Celso Ramos to e que, ao findar-se o prlmelrQ ano .de Dean Ruslc", disse ontem rota: "O fato ê que a con- --, ....._-_._--

Durante a conversa Que teve com OS govêrno, pode o sr. Celso Ramos
_

sentlr-
o 'New York "eraid Tribu ferencla e suas resolu<;6es Chegou genr'o dejornalistas, a propÓSito do traflScurso do

se a vontade para dar execusao, sem ne" em seu editorial domi- não mudaram grande coi!i.a
�:��=�roor an�:�::â��:s s�eav:e:�:;;ã� G�� �::e�el��:;;�;s� a;a::: �:��;i�:. ra� ni�:I. nações das Amêrlcas �ã�ro��;:,aaodqeue ca;���ce� Kruschev:
expor, na linguagem da franqueza que Reconhece o Governador

_

que esta não puderam lvgrar a una uma influencia profunda E
.

Iera própria duma reunião informal, o rodeado de uma equipe que nao des�a nlmidade sobre as medl- sobre a política de Was- ntrevls a com
panorama administrati'lo do Estado, e�- do ,seu pensamento. Todos OS seus auxI-

das a adotar contra Cut>a hington. Toda a proposta Iclarecendo o seu pe-nsamento a r-espelto lIares estáo Imbuldos dos mesmos pro e a maior parte das malO- que pretenda modificar (J Jango.dos diversos problemas qUe lhe têm me- prósitos de trabalhar po� ,Uma Santa
dessas nações preteriU conceit,., de base da 'Alian

IUO, 6 (V.A.)

���!=oo :!el����� '����na���'1�C���"p�s �:�ae�;ao m:�: �e:�:dee :���0:���oco�:'100
•• • ._______

_ ACO.\11panhado de

SfOI;a�Oo Pp'a'niQo�aOmdaO dmO'UESt::�d;:�� mpo:!� Eh'a.'umd' 'a:ove�ã�o::;a i��a�� �::gc�I;� �i:��:a �O�i:ti����os 1:;e��
.

�::::�t�ot"t��;�I�PI���t���:�
... • •

barcou, no Rio procedente. r:ra Nova Guiné - e!lse
Slbilldade de alteração da fisionomia porta o espírltã (I� rotina, o �reconcelto iii dos. Estados Unidos e do pais. remoto que o�tc,:,e a-
catarlnense só aparece em razão da açao formal que costumava impedir, desgr�-

Mêxico, o sr.•Aiexel Adju- , tuah.dade �m o litlglO en
slstcl ..�;,tli.:ada"_ Aludia, logo de Imcio çadamente, o desen'lolvlmento catarl-

"'bel, diretor do jornal "Iz- tre mdoneslOs e holande-
Por essa forma ao pla.nejamento que tem nense, Pois o Governador Celso Ramo� ses os papuas temem
sido sua. preocupação no primeiro ano traçados os rwnos de sua marcha a vestia", de MoscOU e genro

uma civasão. Alguns aae-
de seu govérno. São evidentes as va.nta- frente dum Estado disposto a marchal ��e��r�:le;:p���t�e�:�:� .

ditam que os Invasores- se
gens dêsse sistema, qUe exclui qualquer aceleradamente �ara a conqul�ta. de seu

ções 8. reportagem, disse .
rão os alemães do "Kai'ier"

Pm'�,sO�da-�a,,,sn,q'UUa,ln"dl.' fd"uÇm,spae��::�:s d! IsUIS','.'s �� ����� e����on��, m:�� �:o�:�:: que vem entrevistar o prc Guilherme, ou os japonen-
........ ....

.

sldente João Goulart e o ses,. e os mais sabidos pen
administração. O Governador C"elso Ra- para trâz.

governador Brlzola e que sam qce serão simples-

;,��Jl{:I����;;:���E:�:�;:�:,:,�� a ,,;:I:n::�,:;:' c�,�%i':'�:;,��� ��� :i:��:\:2:;:'�i,��:o:��: ::��1:'fi�:::��:��::�,::
_nense procurou plantar a sua atividade vernador ja. pode deciarar: ."A admmlS-

o sr. Adjubel visitou O Ita- conside:'ações sobre a "con
dentr.o do esquema que constitui a sua tração esta armada �os Instrumentos

marati e amanhã, passiVei junçào de planetas". Em
plataforma. indispensâvels à. execuçao

.

da,l tarefas.
mente, concederã entre�IS- forma mais prosaica. pre-

Não serâ sido fácil manter-se neste ca· 1!:ste foi o balanço do primeIro ano. Pas-

ta coletiva a Imprensa. tende-se que os valores da
mlnh ret obediente a rltimo inaltera· sei a minha campanha �uma. pIata.

Bolsa IndIana dlminUlram
vel vfsand� aos r.esulLados que infalível ma que est.ou cumprmdo a risca. O as

mente se verificarão ao termo do cum- pecto mais fundamental da minha. pla

prlment.o do seu programa. ConCessa mes taCorma. é a idéia do desenvolVimento

mo o Guvernador Que houve resistencia economnico e social."
das estruturas crlst""aiisadas pela temp6 Tem razão u eminente governante
t que, á semelhança da sombra da 'Iara SOlução fundamental para todos os pie
que nâo se corrige sem que se retlfl- blemas que inquletazh as coletlvlQades e

que a própria vara, não se pode esperaI lhes empecem a expresão integral deve

qUe uma m-entalldade cimentada na 1'0- ser buscada numa. politica desenvolvi

tina sob pressão de Interêsse invariavel- mentista, no sentido de u�a se(j�menta
mente superficiais se amolde a no'lo� ção economlca de que derive � hvre a

imperativos para dilatà-lo, por nova pl1cação do esfõrço e �� capa�ldade do

acepção, à amplitude dos reclames ge- homem para afirmar-se atra�es do pro
rallt.. gresso social --e cultural. Está certíssimo

F,ellzmente," � Governador Celso Ra- o Governador, a quem o '{lovo acaba. de

mos o tem conseguido, inlpondo-se dia n reiterar a sua confiança.

de nerccucos'', acrescerr-

tau Mauro-foram detidos em Barce
lona no mês passado. Des
de os tempos de AI Capone
não se havia voltado a ver

�al deslocamento de força.
Os três são Vlncent Mauro,
Prankei Ccruso e Salvatore

\ A policia tentarã cesco

brtr qual era ... papel exa
to do finado Lucky Lucia

no no trafico internacional
e se a organízacâc desman

telada na gspanha tem al

guma relação, com a des

coberta. em Nova Iorque,
ramificações em Pa-

Maneuri. A policia procu
rara evitar que estes ho
mens sejam liquidados an

tes de ralnr, como 'ocorreu ris.

Alunos do CFO Fazem eslágio em

Unidade do Exército
A convite do CeL New- que dispõe do 23° h.L.

ton Machado Vieira, ilustre
Comandante do 23° RI, se-

Voltaram os jovens aiu

nos, bem como o Diretor

do CFO, Ten. CeI. Jorge da

Cunha Ocampo More, viva
mente impressionados, não

só com o que lhes f9j dado
observar. mae, --SObretudo.

dlado em mumeaau, este

ve naquela cidad� duran

te alguns dias, a turma de

alunos do 3° Ano do curse

de Formação de oücíajs da

policia Militar que, naque

la Unidade, realizou pro
veitoso estágio de Instru-

sua economia.
cêo.

Na tato o foguete Atlas momentos alltes .do seu lança
mento. O Atlas pode atingir a velocidade de 28.1UO Km/h.

�m�ões�evitaralJl fim �o'mun�o
PARIS,6 (A.P.) - Nume um significado beneficl:!

para a humanldade. Os

astronomos, por sua parte,
efetuaram uma retificação
não são oito corpos celeste

���i� cl;rC� :uoeu:o l,����jUndiO�'" COlUo se cha
ma a esta psicose, surgida
na india. ganhou o mundo
inteiro.

Na India, ha dias, as fa
milias se reuniram pJ.ra
enfrentar, juntas ,esta pro
va. Enormes multidões se

dirigiram ii cidade santa
de Benares, com a eSPeran
ça de Que ali se IIvrarao
do cataclismo, ou, pelo me

nos, morrerão em sant.k1f1.
de. Outras pessoas aJuç:-J
ram tendas de campanha
pelo temor de permanecer·
em su;!s casas. Por todos
os lugares, se elevam ora·

ções coletlvB-". a fim de
conjurar a calamidade

rosas habitantes de Nova
Delhi despertaram e s t a
manhã surpresos de se

encontrarem vivos ainda.
Uma centena de ingleses
escalou os montes para

orar, conduzidos por um

antigo chofer de taxi lon-

nal.

A seita Inglesa que es

cala os montes parece ser

a mais flQnvlctú. l!; a 'jode
dade Eterna. fundada dc'
lo porta-vóz interpiane!;â
rio George King, que con

centrou seus adaptos I..'rn

.. colinas brltãnlcas "parti
cularmente carregadas de

�ergia cosmica". O certo
é cue tanto. os magos co

mo os membros das seitas
terão rezão, flnalmel'lte: �e

o mundo terminar an.mllu
suas prõl'Ccln se cUtllpn'l
se nã::> �ermil1ar, suas

çõei:i teruo sido t!!ica��s,

consideravelmente.
Presos em París
PARIS, 6 (A.P.)
_ Três oficiais do E�tci
to francês, intimamente II

gados à Orgarrizaçaf" Ar

mada Secreta (entidade
dlretista partldaria da Ar

gelia francesa) foram pr..

sos, ontem a noite, pelas
autoridades policiais. Um

dos detl6(.l� ê o coronel
Bertrand de Seze, ex-ad
íunto do general Monco.• ,

Corpo EXpl!llicion�;
frances na Gorein,

Tudo Isto sucede _pO!'(Jue
os astrologos Indus afiSE'll:u
raram que, �ntre sabv.do e

segunda-feirll. oito. plane�
tas entrariam em conjun
ção, o que slgnltLca, em OU
tras palavras. que ser� o

fim do mundo.

Outros astrologos e 1\1011

ges budistas, no Tlb8t, em

Hong-Kong, e em muit,as
partes .. inclusive em Paris,"aflrma.m "o c"nll"ârio. que
cs:;a tüllflguruçZw t.;xtraor
dimüia do ceu a�Ual telll,)�

i'ji;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"uile de Colonia
,fhJI,P\.iilWill1l l:JIJ .wt,It hlUa.#_..,;. ....

-

t:"iscolizodo pelo Govêm-, Federal
, INSTRUÇOES PARA O ANO LETIVO DE 1962
I - Exames de Admissão 00 Curso Comercial Bósico
Inscrição: de 1° o 15 de fevereiro, dos 19,jo... ã=
21,30 horas. Início dos exames: 16 de fevereiro, às
1-9 horcs
ri - Exames de 2° época e 2° chamado. Início dos
provas! 16 de fevere'ro, os 19 horas
III - Matrícula para todos os Curso'
tnscrtçõo: durante todo o mês de fevereiro, no horó
rio dos 19,30 os 21,30 horas.

A Escalo Técnico de Comercio "São Marcos",
functonoró no ano letivo de 1962, com os seguintes

Carlos correa.

DES�EDIDA
VALDEMIRO CESARIO DOS SANTOS E FAMILIA.

impo:-;sihllltados de se despedirem pessoalm.ente de seus

arntgos e pessoas conhecidas o fazem por -êste meio, a

gradecendo o acolhimento que tiveram durante o temp

que aqui residiram, e oferecem, a partir desta data, a

sua residência em Itajai,

DIplomado pela p'aeuldade

Nacional de i.!edlcina. lia

Universidade' do Brasil

Ex-lrterno por concurso da

Maternidade-Escola. (Ser

vtcc do Prof. Octãvio Ro

drigues Lima). Ex-interno

do Servico de Cirurgia do

HosPital' I.A.P.E.T.C. do RIo

de Janeiro. Médico do Hos

pital de canüeee e da Ma

ternidade. Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS _ OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico*profllatlco
consuttõrtc: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atencte com

horas marcadas. Telefone

3035 _ Residência: Rua
----.. -- ..

�-E N "i)(R É ç -0------nenere' Bit.tf'l"'rourt n "'11. A. RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua:
Conselheirn Mafra n.o 154, de um lado a sua

seedo de PEÇAS f: ACf.SeóRIOS, e do outro a

sect;ão de PINTURAS E CONCERTOS. _

_ BlOUAQU, 6 de fevereiro de H162.

COLf'.GIO CATARINENSE
� EDITAL
HORÁRIOS DE EXAMES: 8 horcs

II" �POCA _ FEVEREIRO 1962

D!c 3/2 � Esocnhol - Conto
.

Dia 5/2 _ Geogafia Georl e do Brasil

Dia 6/2 - Inglês

gi� �;i= ��!�ó��!s Geral e do Brasil - De-

scnhoOiO 9/2 _ Matemótica - Químico
oiá 10 - Farncês
Dia 12/2 - Física - Ciências - Latim

�

II' CHAMADA - FEVEREIRO DE 1962
INICIO B HORAS

Dia 3/2 _ Espanhol - Filosofia - História

Natural - Cont-
Dia 5/2 _ Geo(.:ofia Geral e do Brasil

Dia 6/2 - lnnlfo�
Dia l/2 - Português

.

Dto R/2 _ História Geral e do Brostl - De-

senho
Dia 9/2 _ . Mo'temótico - Química
Dia 10/2 - Francês
Dia 12/2 � Física - Clêuelos. - Latim -

T. Manuais.
MATRICULAS:

Horúrlo: das 8 os 11, e doe 14 as 17 horas
lOs séries - dia 15/2
2°s série� -'dia 16/2
3°s séries e 40s _ Dia 17/2
Científico - Pia 19/2
Curso Médio Dia 20/2

• NB. O Colégio não se responso6ilozor6 por vagos
de alunos que naD se motri,ul.arem nos respectivos
dotes fixados. ,

lr.. José Jadir Hartmann 5,J.
Secretório

CURSO COMERCIAL BÁSICO - em 4 séries
CURSO HCNICO DE CONTABILlDAn,

em 3 séries
Todo e qualquer informação poderó ser pres

tado dióriamente, das 19,30 as 21,30 boroa,
Secretória do Escola, o ruo Marechal Guilherme
Grupo Escolar Louro Muller

Florianópolis Janeiro de 1962
Hilton Proz-eres' - Secret.irio

cartazes de
��@(l®/];I®� Procura-se

BÕA CASA Cf GARAGE, PARA COMPRAR ou ALUG:\R
Informações: teter. 3188 c/Sr. José.

---CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
A1lgllstia _ Complexos - Ataques _ Manias

Problemátir.o Afetiva e sexual.

WALI' PUBLICIOA/)f
TEL. 14-13

Rua fernando MachadO, 6

'r'ratamento pelo Eletror.hoque com

Insullnaterapla - Cardlozolorapla -

Psicoterapia.
Direção dos PsiquiAtras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSI!: T_"-VARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da>! 15 à.� 18 horas
Elldere_co: Avenida Mauro Rnmex. 2RR

IPnlç,1 Etelvma Lu7.) _'I�one 37-5:1

anestesia
aonoter"pia e

1 BOLA DE FUTEBOL _

Elizabeth Mendes _ R.

Preso Faria, 380 apto. 3 _

CURITIBA (PR)

1 ROLA DF. VOLLF.Y -

Sidney Gaspar _ R. Pro

jetada, 28 _: CAPITAL IV.

Cardo)

1 BOLA DE VOLLEY -

Decio Cassapula _ R. Dr.

Juquim, 81 (Santana) _

CAPITAL
1 PAR DE PATI:\'S -

Neusa Maria Dorigon _

R. Dr. Barreto, 34 _ VA

LINHOS (SP)

1 JOGO DE CANETAS -

Waldyr ooortsstc _ Ala

meda Maracatlns. 1131 _

CAPITAL (Indlanópolls)
1 RELO'GIO DE PULSO _

Ramom Page - R. Padre

Fabiano, 915 _ CAPIVARI
(SP)

1 MA 'QUINA FOTOGRA'
FICA _

José Adolphi Fllho- R. b.
Joaquim de Mello, 284 _

CAPITAL
1 TREM ELE'TRICO -

Davi R. da Silva _ R. das
Palmeiras, 283 apto. 2 -

CAPITAL
1 BICICLETA _

Marcia Luzia N. Camar

go _. Av. Ruy Barbosa.
2271 _ S. JOSE' DOS CAM
POS

1 KART _

Marllda Piras - R. EI!, 5tH
casa 1 _ CAPITAL

GRANDE CONCURSO
PING-PONG

Siio Paulo, 28 de janeiro
de 1962

UMA PROMOÇAO DOS.
OfUCIOSOS CHICL..E$ DE lU

PnIQ·Pd4G'
Cg"PUNIA BRISILlIU
HOV!OWS DOCllfiAS

Barco Lightning
vence-se em' ótimo es-

ALllGA-SE
A rua Mal. GIl!1h'cn"í!, 1.

tado de cono;ervação me

dindo 6,00 de como. xa.eo
esquina Arcipreste Paiva.

duas salas para consultório
médico ou esc ri tóriode boca r jnrgura}. Tratar

com sr. Aurélio. rua "-I. Tratar nf) mesmo local.

----------------��-------------
ESCOLA TE'CNICA DE CO,JviE'RCIO

SENNA PER(IRA
," (Fistalizada pelo Govérno Federal)
ESTREITO FlORIANO'POLlS STA. CATARINA

ANO LETIVO D E 1962
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÃSIO COMERCIAL

Inscrição - de 25 de janeiro a 19 de teve-erro

Realização dos Exames - dias 20, 21. 27 . o

23 de feveret roo
EXAMES DE 2.° E'PCA::A

Inscriçõo - Os alunos devem r-equerer (l j-.

criçõo até adie, _j 1 de janeiro.
Realização do Exames - A partir do dia 16 .....

tcreretro •

MATPI'CULAS PARA O GI�A'S'O COMERCIAL E

COLt ,,10 COMERCIAL
De 25 de janeiro o 28 de fevereiro.

OBS: _ ASecretoria da Escola esrcró fuoc!o

ncndo, diáriqment€, paro atender aos senhores in

teressados, no horário de 19 horas 0S 22 horas.

Estreito, 23 de janeiro de 1962
,

Prof. Rubens Victor da Silva - Diretor

Serviço Social do Comércio - SESC
Conselho Regional do Estado de

Santa Catarina
EDITAL DE CONCORRENClA

o Presidente em exercício do Conselho aeioonru do
SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO _ SESC, em Santa
Catarina:

1. Faço saber a Quem interessar possa e deste conltr
cimento tiver, que esta a venda, em ccnccrrõncia. uma

II) caminhonete, marca "CHEVROLET", com seis (6) ní

lindros, modelo 1948. para passageírns -om capar-Idade
para alto possôas.

2. O prêco minimo para a venda da mr-sma li II"
CrS 500.00000 rqutnhentos mil cruzeiros), acrescentando
se à proposta' vencedora, as importâncias ctecon entes da
transmissão do veículo.

3. O veículo estará à otsocsícão dos intore-saoos. din
r-lamente, no Centro SESC SENAC desta cidade, na Prnca
da Bandeira.

4. As propostas deverão ser entregues em envelope
fechado, na sede do Departamento Regional do SESC, no
Centro SESC-SENAC desta capital, no dia 19 (dezenove)
de fevereiro, as 15 (quinze) horas, quando serão abertas c

julgadas na' presença dos interessados.
5. O pagamento deverá ser feito no ato da entrega do

veículo, o qual não excederá a ctnco (5) dias após a data
do julgamento.

'

6. Não havendo proposta que atinja o.mtntmo ostabc
reemo, ficará sem efeito a presente concorrência.

stonanôpous, 1o de .revereíro de-J.962.

llAROLDO SOARES GLAVAM
Presidente ('IH cxcrc+eto do Conselho RC,,:lOn!lJ do SESC

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ME�HOR A�I�ENTA�ÃO -"I�:"
,

PARA MELHOR' S[lUDE, ,

O' MARIA SILV�I1tA !!Pa
etaerc•• Qt. C911NHA ItOYAL" ri.....,...- i[/(II�liJ;TiIl1If(/h>..

MariO Silveira,
Diretoria do Cozinho Revel

Uma rôsca com geleio de morangos é sempre
delícia.
Expertmente qervl-!o com chá e esteja certo decue
obterá um lanche gostoso e atraente

RôSCA DôCE •

1/2 xícara de leite
1/2 xicoro 2 colheres (5000) de ncúcor
J 1 j'} colher (chá) de sal
1/4 ,..',,;O(Ó de monteiao
1/2 xícara de agua morno dois ovos

2 colheres (scoc) de Fermento Seco Ffeischmonn
ou 4 tobletes de Fermf>nt:l Flaisrhmqnn

3 3/4 xlcorc de farinha de trigo
I xicoro de celé!o de mornnqos
FervI" o leite. Junte 1/2 xícara de oçucor eõ mor.

teig". r��xe esfriar A porte, meço o agua morno,
Junte 2 colheres (sopa) de

. ocúcar e polvilhe o
fermento. [)�i)(e descansar 10 minutos e misture
bem. SAb�e pedro-marmor�. penei�e o farinha COIT'
(' sol. Fnço um �ulco no meio e oi vá colocando no

seoui.nte ordem. o fermento dissolvido. o misturo
de lelt'T e os ovos. Mi<;ture tudo muito bem. sovando
de V2Z em ouando, até que a mosso fique .Iisa e sol
te completamente dos môos e da mesa. Ponho a
massa nl 'mo tiaelo unt'ldo. pincele o sUDerfície
c("lm onrduro, cubro e dpixe <re�cer "m: luoor quentp (lnnne rie rnrrentf'" dI" ar) até rlohrac de tomo
rohn (("1Nnx. 2 horos), Leve-o entã':' à mesa enfori_
n�("Ida ,� cnrt.<'_a em 2 portes iouois. Abro com um

r:--I? dando-Ih!" forma retonoulor. Pincele o S' ,nl"f_f,,-,<> rnm fl"flntei,.,., e eo;oolhe nor cimo a geléio[)"h." ""'; 1(',.1" c:;,hl'p .. Ol,Irn p foco um rfllo c"ln�
r"'ndn_n "'m f;"'I""'I(l (lltn. redonoo e untada.' Unor?m (lO; ? ...."ntn<; '" r(l"1 U"'10 tesouro dê uns cortes
nn moc:<:,., (v. ilust·ocãa). Rpoita o mesmo com n

���: m<>t�rle do mnc:<:,., ClJlvn ("IS ? fôrmas rom um
'" ,1p'xe crp<:,...p� rté n clAbr,., dn tomnnhn (1 11I 1/2 h"r("l<: r'vnx l A<:<:p prn f�rno mnd"'rado d _

�7,.,�� /0 �in"tn". Fn.�'fontn m0�nn. cub,o r.o';' Uo
preferirnfelte com geleia, cerejas em calde ou o qUf'

GLAC�
.

1 )licor" dI' nnknr cnnfeiteiro
1/4 colher (Chó) de essência de bi3unilha

Leite
Penreiu� ("I nrurnr (' ilJnt(-' n ('<:sêncin. Vá acresc"'n
t("lnd("l I""te am ('''''''rne; batendo até ficar um glo
rp ,1P 1-- ....,., r .......c'C'�"'nr:io.
NOTAS � SUG�STO�S:

I

*0 mu.to nacional do f)inomarco é o Smor�p

brori. Anesar do no,...-,'" rnmlJlicedo. n Smorrehrnd é

o denr"lminC'cõo de cipli.cil"!'a<; <;ondu;ches abertos.

oue rhamnm o atracã .... ons olhl')s (lue aQradam':::I'
I"nlodar. Até 0<; mais simnles são servidos como s�

fôsc:pm de envior ou IOQosta. Cada Smarrei-)rod é o

Nó",,'in simplicidade em nreporo. ooesor d" colari

ri". belehza () sobor. t uma pxn�rent� idél!=l Dora

festas. A vMierJode é imenso' I')nde incluir carne, 0-

v ....<;. I"eixe ('I'J leaumes rom um oeoueno to�ue ..... -

tistico ounnt .... n a'JQrnieão. O nõ') devI" ser ti'scolhi�
d" com C"',idndo. (')od�m S"'�· lI"ndns vários tioos cie

roõo, mr><; '<:1' ....... , .. )(1' cortndo fininhn. A ,....,,.,ntein,, oe!
v'" SPr I"nO;<;(lrj,., opnerClsnme,..te. Umn idéin: misturt::
rI;l, currv. mnstordo olJ anchovas à manteiqo antes
rle errr;�eQo-l'
c·
!oesti"�

.

tír,.ramente dinamomuesos paro os

C::rnar(l'!brod

C,..,mor(in' (" .... Inoll'" rnmnrõl>!' <:Ahr'" n "';:;" r",,:", f'Y1""

lPi"r .. ?M fij,.,<;· 1"1...1"'....... ,1,.,<;. Temp("re com plmento
�"l r"'!l�n p <;urn 1", li,yuia

_

n,,"';, ..... (nlnnup tntin<: cip ('I,,,",io t"� • .,, <:Ah"" � I"In"

Pnlvilhp. rn,.,.., rnhnn"tp<; �... lndn" () C:;m""",l'Hrrl I"TD_

ci<:,., rle um t"""fle fin('ll. /'vInmp.,tO<; nnt ...�,..I", <;prv'r.

pnf..,;te ('C'lm fntio,; dI" I"Ipnino frp<;n,: ·"rrv·.,II-,,,,tp<; rl�

Clnri<Í .... nu salsa, ou pequpnos leques de peoinos em

:��s�:� m,.,h('ira de ocr('<;rentar "m cert" ""'1.11'"

I"Ins SPI ,<; nudins: o('(esc",.,tor (ln ('IÓ llR nfl 1 /4 co

Ih<>r (chá} d" p<;l')ecimin<;. a o';<;tn nl"t<><: cle nrpnn

r"r o nu,1im. �xnerimf'nte noz-,.,.... .....�,...r,..l., r .... ...., ...... -

rI'M ri", chnrn]nt" rnnp.1n rnm 1'" ,rI, ...... ,..I" h", ,.,;jho
nu róco e ('(('Ivn mrío.., com Dudirr. (h carnmpln.

PESSCAS ATIVA\S
Ocupação que pode �]NDER MU):.TU

VENDA D!�' LOTES cio mais bf'lo c f\lt.\!ro�o

lotcamento d:l Cal'I�:lI: ",JARDIM ATLANTICO"

Jnfonll\lçi}es na "A MODELAR"

(Conclusão da '1.4 1Iag-1na)

o Esporte Clube Cru7.�I·

ro, de Pôrto Alegre, co

nhecldo como o clube es

trelado, foi fundado no dia

13 de julho de 1913. <fendo
uma das expressões mnia

radiantes do pcbol g'aúr-ho.

o Fluminellse é, Inega
velmente, maior clube do
Brasil. Um lideI' autentico
tanto na csrera social, ':'0-

mo no terreno esporuvo.
o tricolor tem se saltenta
do ao cclectonar um núme
ro extraorrltnàr-ío e, porque
não dizer, Inlguajúvel. de

galardõcs capazes de ôct
xar com Inveja a quufquer
outro clube do mundo. Pa

ra consolidar tal afirmati

va, basta dizer que, no üm

bno cenoruvc. o clube das

Laranjeiras, até hoje, ven

ceu um total de cempco
natos superior à somn de
todos os titulas de seus

adversários cariocas. E, se

esse argumento rõsse a

n<.llado, teria o Fluminen

Sc - como autentico do

cumento em seu IIvrõ de

Impressões - a assrnatu
ra de "Monsleur" Jules
Rímet, o saudoso prest
dente da F.I.F.A., que a

pontou o FluminenSe como

o mu ís completa dotMun
do. Dono de um extraor
drnártc patrimônio mate

rial e moral, o Plumínen

se é. assim, uma organi-

,.._-----_

Ainda o Aniver
sário

1 - Pelo presente, comunicamos às ernnresas vin
r\11nrlas a êste Instituto, que, nas termos do Dec. nr ..

'il.1b3. de 010861, só poderão obter a Patente de Regts
aacão perfeita, onne tudo tm nnra HlR2, desde QUC. perante a re-oecuva Coletoria
é .estudeao para que narln Fodernl. eornnrovem por melo de Certid5.o a ser romeet,

sala errado. 'Esse pntl'lmõ- n'l !,,,II') I. A. P. E. T.·-C .. que não são dcvcdorns desta riis
nlo material pode ser �I· tltuleão.

tado, de pasagem. com o 2. - Firam, pois. as emprêsns que estejam em débl

jogo de. piscinas, as qua- til nnrn eom este Instituto, convidadas a regularfzn-e-n
drus de tênis. o otnusto sua <:jt,lHlriío, a fim de que esta neteaaeta nnssn exoeatr

de basquete e valei, o crrm, as Cerl!dões que serão exigidas nelas Coletorias Federais.

po de futebol, o. "stnnd" de parn frwne('irnento da referida Patente.

tiro e a tmpnnnnte e;{'d(' 3. Os esctnrocímento a respeito do assunto. .�('1'!'i()

SOCial, chamada, não !'''S ll'·f'.�t;ndof' noa tntercssndos. pela Delegaria do TAPETe.
lembramos por quem. "a DivJ.�iio dI' Arreeadncão e r'rseansacêo. sita à Prncn pe

catedral dos esportes". 1'I'il'!1. r ouvcnn. Edifício IPASE. 30 andar, nostn {'apitai:

cambeão em futebol, vou-
....,......._..- ,

��;�tj�����et�:i��' til���t����� �l��.n.ópalls, �O de janoiro de J ,f)62.

ADIL REBELO-M.2f16, Delegado Es�n.dualde mêsa e outras niodrui
dndes tantas. o trtcoror

prefere snnbouscr os seus

lauréis, com a 'raca OHm

pica - seu mais' querido
troféu. E' assim o Flumi

nense, u-na glória do »n

porte nacional, nutõnuca
escola esporuvn. máquina
de Cabricar gente de alma
nobre c de músculos de
ferro. O Fluminense, so

bretudo, dá fôrça de per
sonalidade ao esporte na
cional há cuest 60 anos

x x x

A BOLA IUJS PERFEITA DO BAAsr_

Dr_ AyrlaR R.tmalho
CI.INJr.A OE cp.rANçAS

Consultas: Pela manhá
no Hospital de Caridade.
A tanre, no COI1!:iIIIt.ori ....

das 15,30 hs.:is 17,301.s.
Com:u!tório: nua Nunes

Machado, 7 .....:.. }Q andar _

te�!:��l12C7j!";' /. Rua Pa<lrc

Roma, 63 - Telefone 27!Hi

Explosão Nuclear Sovié!ita
ESTOCOLMO, 3 (A. P.)

- A Explosão nuclear 'so-

DR. L ,1\ U R C

(Conclusão da úa.)
realidade. A modIficação
polJLico-admlnlstratlva por

que pass.u Santa Catarina
é cI fato maIs festejado nos

comentários com que se

rendem homenagens à fi

gura do govel'nante bar

rjga�verdc.
"q Município ..... cfe Bvus-

qve, recorda as �uas pala-

�t3:"
\'J *�vras de 31 de Janeiro de �. ---

1.961, quando o sr. Celso I ,
em s ffU·r..../�."..

Ramos tomou posse, e as- I
I

{OIf!lOOIIl-It OII'iOOil: ""
sinala QU esó tem motivos !II O:.lY!

de contentamento por vê- �.,. I ...d,u r......_ •• 'jt
las confirmadas.

WALI' PUBLICIDADE

lRua
fernando Machado, 6
TEL. �4-13

Florianópolis

fI�uLelJol discute-se,
po'rem qualidade cO'.n

prova-se. Pneus - Câ
maras DUNLOP ..:.....

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:
3137 - Rua.: Conse�
luelro Mafra. 154.

C 1; n i C a

�-\·-----·;;;"-.:ãiiie2iii"
INSTITUTO DOS BANCA'RIOS

-----

--.-.------ ------ 1

�2DEA�.....'J
PR OGRAMA QO MES v

de Fevereiro
Dia - 4 Encontro dQS Brotinhos Orquestro Melódico

"Ccstelcn"
Dia _ 8 Noite Dançante Conjunto de "Carlinhos"
Dia _ J J Encontro dos Brotinhos Orquestro Melódi
co "Cosrelcn"
Dia - 15 Noite Dcnçcnte Conjunto de "Cqrfínbos"
Dia - 24 Sotrrée Carnavalesco.

CINEMAS
Dia - 6 Cinema
Dia - 13 Cinema
Dia -20 Cinema
Dia - 27 Cinema

Carteira Imobiliário
Comunico que os relações de classificação das

candidatos o financiamento imobiliário estõa à diSpo
sição dos Senhores Segurados, nes�a Delegacia Re

gional, devendo qualquer interposição de recurso ser

remetido à Comissão de Classificação Imobiliória

(CCI) até o do 9 de fevereiro de 1962. {

Florianópolis, 29 de Janeiro de 1962

Reinaldo Wendhou$en - Delegado Regional

,
O

__-_�_-.
I

: O '<;QgrQdo· qü�' faz :

i 8 ·difºmnt.a ..�
I <::»: i
I· ... I

: ã=:
I I
I Crescimento desi91J�1 ' •

.

Cr�clm.";o· uniforme I

I Um fermento ;Ilferior provo: A '�çãó Icvedantc d� Royal I
Iça

um crescimento ddi!;ll�) c prQP��cion� ,um crescimento I
I

prejudic� <Í5 del11:li� in!:rdli' I'Ctf�IIO. A nrassa Ilca deh-
Ientes. A ll1ass� fica pc��da c ciosa, leve c macia.

I sem [;&tQ. I
L_______ J

Ra<ll u01�pr1"m"l']uan'
lid.l(lc ... 1"1:0 �c v,� a

gr.m".ql1alid�dc! Ap,·
"''''rI.' b[l v ..·rn,..lh� ,I"
l ermcnto cm Pô I',"pl
cnnrrJ L1,,,g�,,,,drwl:n:
do ... um ICl:r�"o l']l1c'
f.lI.· mibgr�'< n,,, pr.un<
de }"'m .r.ár/n .. Observe
COI11('1 {) .i'l·rlllento cm

1'()l{oyaltOrlllnllisIe·
vee macis a "'J�S:f de
bQIQs, biscoilos c piz
l,IS .. O Pcrmento cm

1\\ RQ)'al valoriza'o sa

bor naiur.rl dos (lcmai\
,n);rcdicl\lCS!

EXIJA ,o",p,e a !'adlclonol e

lncanlundl'ella!Jnhover",elhOdo RoyalFERMENTO EM PÓ
MAIS UM PRODUTO ix OUAUOAQf OA STANDARO MANOS DF BRAZlL. lNC

n:t. SAMUl:L FONSECA
�IRURGI�O-DENTlSTA

Preparo de covidode.1 rela alta yelocidade.
BC�D�N AIROTOR >. 5. \'IH/TE

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRóTESE SUCO-FACIAL
Consultório: Ru .... Jerônimo CaE"lha 16 -

l° andor ,_ Fone 22::'5
Exdu,ivomente ,com horos·m�rco(._.

=-DR-:--:MARIO GENTIL CO�TA
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
SRONCO _ ESOFAGOLOGIA

Especiolizacão no Clínico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei�o. *'

Atende pelo "!a"�ã, =0 Hospital de Caridade

Ccnsultas .j tarde das 14 às � 8 horas, em

Consultório instalodo à Ruo Ten Si!v"';rc 15

Edifício Porthpnon

J CONDOMI'NIO' CARIOCA VENDA DE
LOJAS E ESCRITO'RIOS

OS incorporadores do CONDOMINIO .CARIOCA
prédio O ser edificado à ruo Vidál Ramos esquino
com Jerônimo Coelho, estõo vendendo conjuntos po
ro consultório o .... escritório e lojas.

Os conjuntas terõo acabamento de primeiro.
Entrego dos choves em 365' dias úteis.
Preços fixos, não sujeitos o reajustamentos.
Ver � trotar, diarioP1ente, exceto aos sábados,

� ;�����a�� �:I;�:��;��� ��n 10 andor, das 10 às

----_

DAVRA

vlétlca assinalada, pela Co

missão Americana de Ener

gia Atômica é dez vezes

superior a que foi levada a r--------

cabo no dia 10 do mês de I ��STI\ Df Cf.fÉ? t )l'''lIJII1l.ai!!l!!!!IIaIl1Si!lilil!!lm.i!:\1IlIIlliII••••••••
=:::m!:�ht�Li�::�. ;��;��!�� ENTÃU PECA \:!\fÉ Zlrr

MO·TORE·S ELE'TRICOSdo Instituto 'Cosmológico - _

de Hupsala

ARNO
___ M'fi:D.fCO -

G e r a I

funcionamento perfeitC'. durabilidade excepcional, qualidade
comprovado."

* Eis o� Irês fatares de garantia qu� os Motores Arno representam poro o

comumidor.

E.�peclaH��a em n.oléstla de Sel'"l.1ora8 e vlall url

n�-tas. Cura r:tdl�aI das :nfe{'C('ôes agudas e ero· I

Inlc::.'s. do "parêihe. O'enlto-urlnáT1o em ambos os

tiexQs. Dot'nca� do aparêlha OI�estlVo e do siste·

ma t!crv08:).

HorárlO: das 10 u H,Si) hor!lS e das 14..30 t..517,00 •
horas. _ C01'slltt6rlo: Rua Saldanha Ma.rlnho, :!

1.0 aTlda". (e<:{J. da :R,ua [oão Plnt;:)) _ Fone: 3246

R('slrlência: P,ua Lacerda Coutinho, n.O 13. (Chá

r.ara do E.sQar.ha) - Fone: 3248.

\.........
- .•.

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

* Motores monofásicos ate 1 !l2 H p:
* Motores Irifásicos até 300 H P

* Molares para máquinas de coslura

* Molares especiaiS

®
·ARNOS.A.

* Os Motores Aroo são rigorosamente controlados pero Sistema C. I. Q., COn
Irôle Integral cie Ouolidade, o (;nico que asseguro perfeição Inóximo no

produção em série.

MA'QUINA DE IMPRESSÃO
Vende-se uma máquina de impressão de fabricação
alemã marco Fraukento! formata 56 x 73r próprio
para 'impressão de jornais, Revistos, Livros etc.

Vêr nO Ruo Tiradentes 53 entre 9 e 11 horas

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Diretora - Proli. Maria Madalena de ,

Moura Ferro
DIRETORA � MARIA MADALENA DE MOURA

.

- FERRO
CURSO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita alunos paro os seguintes classes:

Pré_primário, l°, 21'1, 31'1, 40 e 51'1 anos preJimi
nores.

Preparo ,alunos para o exame de admissão 00

ginásio monl1endo dumnte o ano uma classe especial
po.-a êsse fim.

A motrícula och:':l-se aberta à ruo Salç;lonho Ma

rinho, 34, iodos os dias uteis

FIGlfianópo!is, 9 de janeiro de 1962.
Mario Madalena de Moura Ferro, Diretora

REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOliS I

MEYER &. elA.,'
�1JO Fe'ipe Sch'l1�, 33

•

•

INDÚSTRIA COMÉRCIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO O mais antigo Di6riry de Santo Cn'orino

LIRA T. (. - dia 10 de 'eveeriro - Fesla de Con-'ra-Ie-mi-zaéão da Sociedade Calarinense - Desfile das Garotas RADAR com um "show" de elegân
tiar tieleza e graça - Uma promoção do cronista social LáÍaro Bar1oloméu. As Rainhas do Allântico Calarinense e Misses Estaduais participarão.

MESAS NA RELOJOARIA MULLER. Não será permilida a entrada a menóres de 1.4 anos. Os menores de 18 e maiores de 14 poderão entrar
.

Acompanhados dos pais.

FI"l'iUTlÚlllJll� _ 1/2/1962

CADA VEZ MAIS APURADA A
,

ELEGANCIA MASCULlN� COMUNI�AÇA
Há um fenômeno universal de aprimoramento

do vestuário masculino. Jamais houve uma .cornoett
ção tão acentuado entre Q elegância do homem e da
mulher. Corte, colorida, tecidos de acabamento refi
nado, um quosi exagêro de tons, enfim, uma tendên
cia geral de subordtncçõg aos ditames da modo,
mesmo quando extravagante e exagerado até nos

tons, é o que se percebe em todo o mundo.
. Aqui em Florianópolis ainda não se verificam
os exagêras do modo masculino. Solvo excepções.
Todavia, o que está evidente é o aprimoramento con

tínuo aqui da elegância masculino. Tanto nas roupas
de passeio como nas de esporte predomina um capri
choso bom gosto. Os artigoS' dos mais famosas mar

cos existem aqui na praça. E são vendidos rópida
mente

J6.. secçõc dos artigos masculinos de A Modelar
está acompanhando o progresso e os tendências do
modo. Ali se encontro, tanto em camisas, como ter

nos, c?lças esportes, gravatas, calçados, etc. etc. o

que de mais elegante existe nos grandes centros. A
Modelar apresenta, ainda, a vontagm de facilitar os

pagamentos. e: uma coopeação valioso poro quem 90S
to de vestir bem.

Um Calarinense que se Deslaca
Foi com real e grande satisfação, que recebemos a

notícia de que Q nosso distinto eonterrêneo, jovem OLIM
PIO OTAVIO SCIEFLEL MOTTA, obteve um expressivo
e honroso 7° lugar no concurso de admissão à Escola da

Aeronáutica, quando se submeteram ao' mesmo exame

nada menos do que 3.000 candidatos
E o laureado filho do Senhor Geraldo Passos da

Motta e de dona Maria de Lourdes Schiefler Mata, e ne
to do nosso prezado amigo e correligionário senhor octã
via Carlos da Silva Schiefler, decano dos viajantes co

merciais do Brasil, e da sua exma. espôsa sra. da. Irace

ma Bueno de Govêa Schiefler.
Ao conterrâneo Ollmpio otavio Schiefler Motta. que

tão alto soube elevar o bom nome de nosso querido Es
tado. bem como aos acus dignisslmos proaenãores e avós.
os sinceros votos de felicidades de "O ESTADO", e que.
no transcorrer do curso, ao oficialato avia tório, venha

colher outros e brilhantes feitos.

-

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS
EDITAL DE PRAÇA, COM
O PRAZO' DE TRINTA

Forum. DESCRIÇAO E

AVALIAÇAO DO IMOVEL

QUE SERA' LEVADO 'A'
PRAÇA: - "Um terreno
situado no lugar Ser-tao

de Santa Luzia, desta Co

meree, com oitenta e emec

(85) metros e oito (8) de

címetros de frentes. com

mil e cem (LIOO) ditos de
fundos, ou sejam noventa

e quatro mil trezentos e

oitenta (94.380) metros

quadrados; fazendo frente
a Leste em terras de FI

delix Garcia e fundos a Oe�

t'e em ditas de Germano

Furtado: extremando
Sul em terms de Germano

Furtado e ao Norte rm di

tas do Executado." AvalIa_
do por qUJ\tcnta e CIl1CO

mil cruzeiros .. E para que
chegue au conheclm,'nto
dos Interessados e nln·

guêm possa alegar Igno
rância, mandou expedir o

presente editai, que sera

aIixado na sede dêste Jui

zo, no lugar do costume,
e, por cópla,--publlcado uma

vez no jornal "O Estado",
de F1orlanópolis. Dado �

passado nesta cidade de

Tljucas. aos dois dias dO

DIAS

o Cidadão Carlos 'rer
nes, Juiz õe Paz no exer

cicio do cargo de Juiz de
Direito da Comarca de

'rttuces. Estado de Santa
Catarina, na forma da lei,
ete ..

FAZ SABER aos que o

presente edHal virem ou

delc conhecimento tive
rem, expedido nos �utos
número sete, de AÇAO
EXECUTIVA, flue se pro
cessa perante este Juizo e

cartârlo da Escrivão que

é:;besubscrelfe, � atendendo
ao que lllf.l foi requerido
pelo ,cx!'!{IUente BANCO DO
BRASIL S.A.) e tendO em

vista ao mais que dos au

tos consta, por despacno
proferido aos 31 dias '10

mês ci� janeiro "do ano 'de

HI62,. autorizou a venda,
em hasta pública, do Imo

vel abaixo descriLo, com

sua respectiva avallaçao.
pertencente ao executado
ELEUTE'RIO JOAO MA-

ÇANEIRO, que será levado mes de fevereiro do ano

a públiCO pregão de v-enda de mil novecentos e �('s

e arrematação, a quem senta e dois. Eu. (as) Ger
mais der e malar lanço cy dos Anjos, Escrlvao. o

oferecer, acima da respec·
• datilografei, conferi e �u

tlva avaliação, pelo por- bsc7evl. (as) Carlos Ter
teiro dos auditórios, ou nes - J. de Paz, no ex<:>rc.

queIrJ. suas veses fl2ler, no do cargo de J. de Dlrpito.
dia 12 (doze) de março p. Está conforme o originai
vindouro, lis 10 (dez) no� afixado na sede deste Jlli-
ras, no local em que se zo, no lugar do. costume.
rcallz;'ll11 as vendas em sõbre o qUe m� repor�� e

hasta pública determina- dou fé.

das por este Juizo, á porta Data supra. O Escrivão:
principal do edlflclo do Gerc)' dos Anjos

-------

notícias ...
pe�a RADIO GUARUJA de Florianópolis

de 2.a a Jábado
8.00 _ Correspondente Columbus
8,55 - Reporter Alfred
10.55 - Informo o Rádio Guorujá
11,55 - Reporter Alfred
12,25 - CorrespQndente Columbus
16,00 - Correspondente Columbus
16,55 - Reporter AlfTed
18, I O - Resenha Titànus
t 8,55 - Corresponden!e Columbus
21,.00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande infotmotivo Guarurá

ONDA CU_TA. - 49 mts - 10 Kilowott!
ONDA MI!:D1A - 211 mts - 5 Kilo..,"H'�

de Santo Coton!)'))

CLUBE DOZ! DE A60STO Dr. NILTON
PEREIRA

ADVOGADO
A Diretoria do Clube Doze de Agosto reunida, tomou

as seguintes resoluções, que vigorarão para os resteíos
carnavalescos:
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PROGRAMA DOS FESTEJOFl DR. BOLDEM(lR O.
DEMENElES

Próximo d0!llingo almoço no balneário. da Jurerê - Dia 17 •
..

iirilo de Carnavel" no Lira T. C. - Fesla de çoafralerni- •

zação da Soçiedade Calarinense. :
���:�t��;:I� ����� 0c��eU:!�r���'" do,

• • • •
CIrculam nesta capner, .os casais: Ge,

����I ���;Ó:i:tr��i���e��v�:�t�,_caPltâo.
....

.

.
Pela TAC-Cruzeiro do Sul, viaja.•.

�:I:a. �:':";;;sOarP��á�a��:'eA���m��i.aA�::'
eueruerto. Deputado Joaquim Ramos e'
Sr. Jacques SChW�d:O�. •

O Sr. Rivaldo Mala é o novo presl-'
dente do E. C. "A Jato" de cricluma.
:l:��a�t:es�::n� S�� ���p�:��o, d�o�U;��'
Município. O primeiro circula na Capital e'
deverá regressar *ho:e� para enciume. •

O Sr. Adolfo �guelli, no seu confor-'

Babado _ 3 - Baile de AlJertur'a,
Domingo _ 4 Baile. na Sede Social e na Sede aetneé Formado pela Escola de

ria Mêdlcina e Cirurgia do Rio
Segunda - 5 - Baile Infantil na Sede Social \ de, Janeiro. Ex-Interno do
Baile Adultos na Sede Social e na Sede Balneária Hospital da Cambõa _ Da
Terça - 6 - Baile na Sede Social e na Sede Balneá- Maternidade Clara Bas-

ria

OS BAILES COMEÇARAO;

baum - Da Maternld<ldc
"1íie-Pob�, •

Especialidade: DO"-:NÇAS
DE SENHORAS _ PARTO
_ CIRURGIA

CORSult'\: ""aternidade
Carmela Dutra, pela ma

nhi.
f4.esldência: Esteves Ju

nior, �2 - Tel: 2235.

Para Adullos das 2?.00 horas
Para Infantll das 15,00 as 1-9,00 horas

MESAS - PREÇOS:

Na Séde Balneária - 3 noites - Cr$ 1.000,00
Na Sede Balneária - uma notte - Cr$ 400,00
Na sede Social - 4 noites - CrS·1.5oo,0Q
Na Séde SOcial - Uma "norte _ CrS 500,00

OBS. - Cada sócio poderâ adquirir uma mesa em cada
séde.

ROLHA: - crs 400,00 por noite.

Ur. Canadio do

Amaral e Silva
AJlVOGADOCONVITES:

Mal!o • .:IUI:u.o <lllu"t:1It.:lUU

uc��vo;:�ae: �:�:!uha ta.vel apartamento recepciOnou com um,
Martnno, 2 _ apt.." ;'0\

almoço o casal Dl'
...tr:: zomer Garcia.,

u�!(r.lultla J,)J\o "'Ib[.O· A Senhora Antunes Severo, dentre'
L O I f � :�n���cos dias receberá a visita da Ce

=
VENDE-SE .[ 01'85 A II �a::i::S�::�en;W:;�xiC::;O!:b:::a:St=� A menina-mo:a

-

A*rlete SChelbauer'
A posse da mesã não dará dtrertc sa entrada, sendo �)��O PRAZO SEM III • rã se apresentando à sociedade norrano- aluna interna do colégio Estadual de'

necessários a carteira e o talão do mês ou r anuldade de TRA'(,AR RUA FELIPE • politana, na Festa de Confraternizaçal> Rio Negro, esté acontecendo na nossa,
�:��r °dua °ld:on����d:.companhado de documento compro-

.. ����_� , :sa t�:��:d��e :i:!a�';�:��'pe�i;:��:�� �:�f:�� �:rá19��a 1"�_Balle dl',
C A r A. ' e Simpatia, * - * ,INTERC,wBIO: CrS 500.00

'COMPRu �u AJ..l'OO' no :are�e:�::rês���� ::l�:en H����e����n.
RESERVA: ltMA FAVOR MARt.:rl.R' O II Ensaio para o Grito de cerne- paunadn do-Dr. Mauricio Reis, com urr.'

l0 _ As senhas serão dlstrlbuidas as 7,00 horas do �::g��I��! 361�F.LO TE-. ::�n��ce�ir�O�'I���;:;�:;m�� O te������,l !���í:ic%Oo Vae;!���ld�e ng:�e: 1: �:a;�s'.dia 24 de fevereiro (sabado j e a. venda será Iniciada às

[-------l
• oficial será realizado no prôxímo

d.i:l.
1'. "boutlques" de Champs ElIsees em Paris.

8.00 horas. FOP.'R.O c • * - * •2° - O pagamento será feito no ato da aquisição. _ _. • "A Modelar", vai inaugurar breve As faixas de Mlss Simpatia, MI�',3° - Os convites obedecerão as exigências estatutã-
.•.

"r)' :111i:.N\.OVR.T I Utente uma fnissima

�.n_u;�lidade-e Miss Radar Santa-cata-rias e só serão fornecidos das 14, às 17,00 hqr.. 40 $. r�::..;,"::,"',:-� .. :(.'�'.� .::� J ; TrajaDO esquina com t.âo sendo confeccionadas pela Bt_';.'d'\ festa.
.

--- .. * - *,

.

nhora Lorena. •4° - No ato da acuísícãc do convite o sócio sollcitan __._ • Passando uma temperada de rértas ... _ *
IIIte devera:

.

VENDE-SE LOTE If;, eleg�lltc srta. Letícia 'Mayr, da S?Cied�- O Lux Hotel, em preparativos para a fes""A - Ap-esentarva carteira social e o talão do mês. , de carioca. Está hospedada na restdencta ta de encerramento das- Garotas Radar'�o -= ��?���:it:�o:P;�:e��od�e�O�o:i�:c���s pela Se- Jr�:��e-S;all�;: I��:aa :�� II do Sr e Sr,a Ur. Ewaldo' Mosimann, qUe acontecerli n� �r�xlmo domíng.o. •
cretaria. .J�etr08., O Clube 12 de Agosto, oferec�u a O Balneário da Jurerê, marcara épo-'
ga :0 ;r�. convite não dará direito a mesa qu� será pa IP��\:; � r::n:el�i=5 dl!� • ���:���no��� d:;�:g��.;�ncontro cem o:: ca com o almoço que será oferecido pa-'

7° .- A compra da mesa terá que ser feita pelo pró-
• •

II �u:sC:iis::s d��:��:lI:�a:Speec��:�:d�:'prio �óclo ou seu dependente, podendo no entanto a se-

G;l)
li A Senhora Luiz Carlos Pessoa BI "fHl da imprensa nacional, estarão presentes'��:lp:�� �:��:����.a qualquer pessoa, un!a vêz credencla-
� mUlto breve recebera a vlslt.a da �:Jego. * III * •

�" SI) 8ER,o. PERMITIDO QUATRO CADEIRAS •
IlHa

1[" " borl�al�����n:!l�pBa����I���e�ou�e c��:jjPOR MESA.

• Ehzabeth Sousa da socIedade cUrJ catre, com o boato de que" o mundo s;,
DETERMINAÇÕES; II ��:���' ::t01 r:=::�:ç�:d�n:rta CaJ�:;�� �lc:sba���UeCl: ��:I:�bl�a�Z:7;:�: :�u"-

l0 _ É ri�{)l'osamente vedada a entrada de menores
• TOtSl Lorenz assustadoramente Gente esclarecida ain.

de 14 anos nos bailes noturnos, ' li da vão no conto do mundo vai se acabar_
lan,!'p-;-,�::ail' infantIl não se,' p"mitldo o u'" do

A..,... .... ....,.". DOMAS/L

-,-D;:Die�:t:=l(�;:�g:,:�o:. :: ,:a.:':.a: 'a_ �
3° - A CarteJra Social e o talãó do mês ou (anui- ---- ----

RArDIO TEreNICO AUZ'��t�:d�062l ou o oonvit. mão Hgocos.m.nt. exigido, Aprenda Música AdvOllad� e XILlAR DE
40 __ Os portadores de convItes terã.o que apresentar Em sua própria �asa,

Rest.1êncla - lUam«ll"

documento de identidade. com o prof. IVANO GIUS- ,o(doJtu Konder, 27 - CaLl.. ESCRI'TO'RIO COM PRA'IICArege�:s;ã�sp::2e�e���e�:;;:���:.0 Balne�rio, (Praia) TIEnslna acOrdSOl1, violao, ;:��a:, 408 _ telef..,ne �U.
6° - Os cartões de frequência não terão valor para solfejo e teoria musical. It.sm·tt.ório - Rua Jl'ellpt

o ca"Tnaval. Tratar pelo fone 3553 e
St.......Cl1dt. J'J -- 1.° ...n&ar -

.

3890.

Casal - CrS 3.500.00 para todas as noites
Casal - CrS 1.500.00 para uma noite
Individual - CrS 3.000.00 para todas as noites
Individual - CrS 1.0uO.00 por uma noite
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 2.2500,00
para todas as noites.
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 2.500,00
uma noite.

NECESSITA" A MODELAR"
ÕNIBUS:

...
,.__�- .. -�'- ....--'-.----.--:.. .. ---�- .....--.

RA:.r��1 �sV���:SE�AO����SB��;:����;ESTA GA- , ]f. Um Prazer Hospedar-se no •
SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO' Hotel Sa-o (ri' t - .•

��ÇA ,PERFUME COMO EM TORPECENTE (CHERE-,' .... S ovao _
Aconselhada pela prlitica. a Diretoria exclarece os • -0- 'ESTREITO -0- '.seguintes pontos relativos ao Carnaval: ,Rua Sa'nto::i Saraiva, N.o 453 ,raso�<) d� e����e;i%��t�!e��i���tel;no ������so oudO:e �:�l;:� III ESTREITO - FLORIANO'POLIS

de mensallfiades 1 anuidades). • Fone 6369 •
20 _ Não serão atendid�. no decUrso dos Bailt's, • •

pedi��s�uN:�u�:�ç:oo a�:n���:�t�s������:so;� Ingressos a , •
• •

INSTALADO EM PRÉDIO NOVO DE:
CONSTRUÇÃO MODERNA. •

•
INSTALAÇÕES SANITARIAS COM.:PLETAS E COLCHÕES DE 'MOLAS. ,

•
ATENDE-SE DIA E NOITE. :

•
•
•

�
� .�.

-----�,------�--,-----------------,�,

,,'/ii,

fotõg-rafos.
FlorianóP9Jis. 1 de fevereiro de 1962.

Mauro Julio Amo1'Í1Il
2° Secretârlo

VISTO
.To .• é Elias

Presidente

PONTA LEAL
rsnuinn Tnbim; Bnrrpto com COSlm"iro de A·

breu 'Jmo frpntp r....ermitindo !,,:rnc;truir 3 caSOS

trotar no liA MODELAR"

� - � .. - ·1---------·--

LOTES NA ESTACÃO AGRONÓMICA
no liA MODELAR"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTIVO

SANTA CATARINA

.7 ANOS DE LABUTA CONST4NTE

PELO PROGRESSO Df

NO SETOR

Também Em Ação o Coritiba

.

O Coritiba, Que até agora �ihha atuan
do em seu reduto na disputa do Torneio da
Legalidade, deverá receber nova visita; a do
Grêmio Pôrto' Alegrense, � ',

. .:>líder. Grande
pugna que os araucarianos assistirão.

'

------- -----_ ..�-----

papo com o treinador He
lio Rosa, da equipe do
Paula Ramos Estlorte Clu
be, surgindo como é OUVIO,
algumas novidades. Infor
mou Hélio Rosa Que o

Paula Ramos continua Lreí
nando aos sábados a tar

de, em seu estádio na 'I'rtn

dade, devendo até o
í

mcto
do certan:c regional, estar
com sua equipe devida
mente .organizada para as

grandes disputas.
x x x

Hêlio, acrescentou ainda
que está promovendo aque
-Ies que demonstraram qua,
lidades no certame de JU
venis, para a equipe titu
lar [á 'que o clube no mo

mento não tem condiçoes
para contratar jogadores.

x x x

O Paula Ramos este ano

vai disputar o regional
ceei os mesmos jogadores
da temporada passada com

excessêc é claro do mela.

Sombra e do lateral Mar

reco que se transferiram
para o Marcilib Dias e A

tlético, eespecuvemente.
Em compensação promoveu

o juvenil EH que atua co

mo médio marcador, apre
vettando o extrema ver
ner pela esquerda enquan
to Hamilton que era mar,

ceder passou a jogar na

extrema direita com estu

pendo sucesso.

Disse ainda Hélio Ro""
que Hamilton será por
certo a grande figura do
regional pois tem apresen
tado excelente rendimento
nos treinos. O publico verá

�:alid��;; ����eirUfigUCro:�
entre os melhores do Es
tado.

x x x

Ainda com a palavra
Hélio Rosa roi inquerido a

respeito do Atlético assim
se manifestando:
"Conheço de longe o tra
balho do treinador Waldir
Mafra e posso assegurar

i:re f�i�tI:���o�ã�o���:;!�
cão. E' competente e sabe
incutir nos espíritos dOS
jogadores a devida respon
sabilidade para. com a

equipe. Creio que o Atletico
será uma sensação no pro
xtmo certame pais será
integradO por valores de
categoria do

�

futebol Ilhéu
nnenaou Hélio Rosa".

'

x x x

Si�adr�n�la;al:::::m�:I� d:
reporte teve a oportunida_
de dt:; informar que nao

pretende aceitar .() cargo
de vice-presidente do Aldo
Luz, nas eleíçóas "'que de
verão Ocorrer ainda é-te
mes. conforme é desejo de
cer tos desportistas ligados
ao ciube aldista.

Goleado o Paula Ramos Pelo (arava
na do Ar na Primeira Partida

da Série Decisiva
Após uma grande para- �aproveitar as deficiências

lIzação. finalmente tlvemos dos trlcolores para golea�

na noite de s'exta fcir .. , o 10 por 7x2. A primeira "'eta�
cotejo saonista entre Ca- pa terminou com o mar

ravnna do Ar e Paula Rn.- cador de 2xO, favorável ao

mos em disputa do Tor- grêmio da Corporação _Mi-
nelo "Hamilton Berreta", lltar.

•

em sua fase final.

O c!enco da Base Í\�rca Essa foi a pril1lcii·a IJar

tida da série melhor de

'·quatru pOl110s·',

���:co:��:�r�:!:�:�:l�L EM B R A 1\. D Opai por 4 x I; gols de Amé- ê..'" •••

rico, Vavã. e .rutínno ·(2) �uando alguém escre- gaúche.mas no ano segum,
� X X crever a história do Iute- te as saudadas da terra

No próximo domingo, c boi de Santa Catarina, um natal foram tantas que ele
C. R. Flamengo enfrenta- dos capítulos mals belos e regressou a esta Capw
rã. na cidade do .Méxtco. a dlgrufícanües naturalmen- reingressando no Avai ctu-

seleção Mexicana que in- te quo:'! estará reservado ao be que jamais deixou como

tervtrâ no certame mundial desportista dr. gaul Olivei- jogador .de futebol, tendo
O México, será o primeiro ra. Desde g!!l"0lf que esta abandonado a prática oo

adversaria dos brasileiros ligado ao nosso futebol. esporte-rei em 1954, mas

no Chile. F.oi quasí tudo.: jogodor,téc ao mesmo jamais se aes-
X X X nico, juiz de. futebol. cro- ligou, pois posteriormente

9 avante Sombra, deve- rnsta esportivo, dirigente, fomos encontra-ia apitan-

�·!te����:��alh�= c����:a d� merrâiro do Tribunal ne do jogos, dirigindo quadros

Põrto Alegre, já que termi ��:ti;ea r�::i:��i:a� e;;p��� ;:���:�n��p�:::al1�:nai:u�
nou domingo a pena ím-

tista esforcado- capaz e colaboração à FCF com
posta pel��DXda F. C. F.

honesto. ocmecou no fute- vice-presidente e técni o

da Seleção e fazendo Int r_

pretar as le�� esport jas

O Santos F. C. goleou es

petacularmente o campeão
argentino por 8 x 3, gols de

Coutinho (3) Pepe (3)

Pelé e Sacia contra. A ren
da foi de crs 22.000.000,00.
Na próxima quarta feira o

clube Santlsta jogará con

tra- o Rlver Plate.
XXX

O Botafogo de F. R. ven

cendo ao América local na

cidade do México, Sagrou
se campeão "do Torneio. Pen

tagona!. gagalc e Amaril

do marcaram os tentos dos

ccriocds que venceram por
2 x 1.

:ri:XX

As aulas práticas, minis-
tradas na parte da manhã, prendam o máximo e sai-

,das 7,15 as 11,25, são real-
bam aplicar devidamente p,.n1.d'u�Uagar

- Kon Tlki e

mente puxadas, e funcío- os ensinamentos adquiridos ..

nam como professôres os
Altamente especializados, 2.0 lugar - Penélope

Senhores ánco Stratz Ju- observamos o Professor tri 3.0 lugar - Audax

���r��:���iOsa��n!i,IVr�n!::
co com aulas de esportiva ::: :�::; = ���:ta

do' ainda como monitôres ,-------------- --.
�
-
Il
•
f

....

-: .,.p:��
.. .v ..• 'v" ::�rX.·:�·�"}7"�"'��;':)���\"·:":'-:��r::·""

O ESTAqO O mais 'antigo Diárj�·'de Souto Cót�'rln�

BOLA AO CíI�,CULO: Uma das fases de aula,
Líbóríc Silva e NUton

ministrada
Pereira.

pelos professores

co em diversas oportunida
des, as equipes do Avet,
Paula Ramos e Figueirense,
tendo sido o responsável
pela seleção

-

que em 1959

O F. C. do Pôrto vencen-

do ontem ao Sporting pOl.
boI como o menlno-crack,

1 x O licou há 1 ponto de em time da diVisão princl

diferença do primeit"O co. pai, cabendo a honra ao

locado. Azumir, ex-at.acan- Tamandaré. Sua p051çao

te do Madureira marcou o
foi a mesma que o cansa·

tento da vitôrla. Nada me grol.:. extrema esquerda
Aconteceu em 1935. Em 37

formação da seleção que

tomará parte no próximo
Campeonato Brasileiro de

Futebol. Saulzinho j<f esta

escolhido para o põstc de

técni.co, com merecimento,
alias. Há pouco, o g.over
nador Ceiso RamOS, inst.1-

tuindo o Grupo de Traba
lho para Estudo dos Pro

blemas do Esporte, n9.O

hesitou em eSGolher Saul

Oliveira !para membro do

mesmo: Nâo pensem que
Saulzinho dedicou-se 'em
todos êsses anos ao fute
bol. Inteligente e esf.orça�
do ,evidenciOU-Se nos es

tudos de tal maneira que
conseguiu formar-se �m

Direito e Ciencias Econô
micas. sendoaavogaélo m\·
"hntt' r;':r fôr'1 rl� ('8jlt�1
(I,.,Úll!.lLla.t U .• .j .... 1- ... .., ....

nos que cinco brasileiros;
intervieram no match. Ivan
e Azumir pelo F CPôrto e

Lucia, Oéo e Pacotl peio
Sporting.

XXX

Perante 90.000 o Interna
donal desbancou o MUan

da liderança no certame

italiano. Arenda iol. de 62

milhoes de cnlzelros e- "O

l)1(jc!io Oino do Milan foi ex

pulso da cancha POI" agl"es

são,
-

transferiu-se para Sao
Bento do Sul, disputando
uma temporada pelo Ban
deh'antes.· No ano seguinte
tog-ressou no Ayaí, clu�e
(le sua pt;edileção. t(!ndo
·nêle pennnnecido até 1940.
Em 194.1, deixou o futebol
catarlnense para Ingressar
no '�soccer" dR--terra dos

)lampas. como del"ensOl· ri')
Cl"uze;ro. de Pqrt.o .A1CI;rr
.,0:.. UiS.íHolll. UI.i -:. .......y"l,..w .• O

Saulzinho, como ê 'onhe

cido na tntlmdade con

quistou os seguin s titu

los: Campeão do Es�ado
nos anos de 42, 43 44 c 45;

Campeão da Ci5iade nos

anos de- 38.

4�O,
42, 43, 44.

45, 49, 51, 52 53. F.oi in-

tegrante da leção cata-

rlnensc nos adas d� 39, 42,

43, 44, 45, 47) 49, 52 e 54

. t�!Ido delx�o de integrar
o escréte Jm 1941 por se

encontra!",. como integTan
te do .Cr,\:tZt'lro de Porto

Al�br". 6:.JU·l.J ... , ,,�u.t ��,,�lM

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

'5.0 Sire

'A TARDE

movimentos e elasticidade.
Nota-se o cuidado dos pro
ressôres em fazer com que
os alunos, futuros mestres

da juventude brasileira, a-

1.' Kon T.J.kl
2." Pinduca
3.' Pirata

4.' Penélope
s.« Sise
6.' Audax

COLOCAÇAO

•
•
•
•

-------y ._---_ ..�
rata munes, os resultados. do MarClho Dias na rto-

rescente terra paranaense foram algo de surpreendente.
Não para n?s, 9U�, jé por ocasião do match entre o time

colorado � o. Me��pol, vencido pel.o.l?r�meiro qpel assim,
dltop a reaUzaçã� 'de UmarilOTa pã.H1Ófl parti. dêotsâç da.
coroar suprema do futebol �ar:l<lga-verdll, ha;Viamos p�ocla
mado a excelência do "onze" marcilista, oelo seu ótimo
tratn ce jogo, sua disposição de luta, etc. Os dois resulta

��������o: :::�an��s�:�:::é:· ��r��r:i���a� ��:;:��.
e oonnjie, respectivamente. Dois triunfos, portanto, • de
vez que marcadores iguais, quando estabelecidos no redu
to adversaria, por vêzes têm a interpretação de um triuo
to. O MareiUo brilhou como poucas vêees. Deu aos arau

cartanos tão descrentes das suas possibilidades técnicas e

conjuntivas em relação aos dois mais poderosos quadros
do vizinho Estado uma autentica lição que o consagra em

definitivo como o melhor esquadrão que Santa CatarIna.

possuí. Hoje, em Pórto "Alegre, no estádío dos Eucaliptos,
estará o MarcíUo Dias dando combate ao pelotão do Inter
nacional que vem de abater o Metropol por quatro gols a

zero. Não é infalível o onze gaúcho que em Curit.iba co

nheceu a derrota frente ao tricampeão local. Se obter no
vc resultado revorévet, não tenhamos duvida: o Marcillo
virá a ser o campeão do Torneio da Legalidade. Vamos,
pois, torcer pelo êxito da;�i� de Itajai, hoje á noite-,

Quanto ao Metropcl, nos surpreenderam os dois re
sultados adversos colhidos em Pôrto Alegre. Não que nOO
adnutrssemos a sua derrota frente a Grêmio e Internai
clonai que passaram -rãcn, o primeiro por 3xO e o segun
do por 4x3. As contagens é que representam uma interro

ção.
Preferimos acredítar que os ventos da chance não têm
batejado o clube de Criciúma que é tão bom quanto o Mar
cílio Dias. Veremos, agora, como se conduzirá o pelotão
de Nllzo frente aos paranaenses.

XXX

CARROSSEL

Anteontem esteve de aniversario uma das figuras
mais singulares do esporte barriga-verde: Arnoldo Sua
ree Cuneo, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportl
va e elemento por excelência do esporte veieiro de Santa
CatarIna, quer como paTedro quer como velejador. a ele
embora um pouco tarde., aqúi deixamos o nosso abraço d�
felicItações.

XXX

Hoje estarA. em festa a família bugrina: 17 anos de
existência devotada â formaçãõ de craques de primeira
grandeza que iocupletam os nossos ciubes. Autêntico ce
leiro de valores o ciube presidido por Fausto Corrêa e que
tem como seu maior incentivador a figura Simpática de
Newton, José Oarcez. Nossos parabens.

XXX
O desenhista José Cipriano dJt Silva por ocasião do

transcurso dos ,meus quarenta risonhos verões, t'eve a gen
tlleza de me presentear com um sugestivo desenho para.
esta coluna dupla. Aguardem-no. Ao Zé o(mC'u multo abrI
gado, assim como aos que me endereçaram felicitações pe
ln data que, Co�lO se constuma dizer,�tId'''TmI:'"1'iõ-\
vo comêcl"\ fie V!'.!.;.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDIT!cL t.E CONCORRÊNCIA \DDn�rr1fs-�pr;J�n Cent1r�1 de C�ln'"r'JIS
vr�'�A N0 23-01-01 ,li.;" ;"'"",,'Jui)..,J IIn� e p ri

o Dep::o�:n,o ce:"ol de Compres (DccJEdital de cORcorrênciaPública n.11�Ol-06
de conformidade com O crtv. J 1, ítem III, do Regula- � O Departnmentn Cl'ntr:l.l. de Compras rD. C. C.), de 3 - Em caso de absoluta igualdade de propostas. se

rnento aprovado pelo Decreto nOSF-2s-08-61 /3 '1 corormtoade r-cm o :lIto.l1. nem III, do Regulamento a- rú sorteado o vencedor,

82, torno público que fará realizar, no dia vinte se- I. provado pelo D,'[Tl'jo RF 25 OH 6t/3R2, tomn público que 4 - A Concorrência poderá ser anulada, uma vez que

is (26) de feve,relro d,e 1.962, no séde dêste Deporto- �
rarã �'ealb:ar, no rua vfnto 11m

ti!',
reveretro de 1962, na

I tenha sido preterida formalidade expressamcnte eX,lgldamente, à prece Louro Müller, nO 2, (fone3410), sua sede, à Prnçu Lauro Muller, »o 2, (fone 34\0) CON- pelas rerertôss Leis e a omissiio Importe em prejllho aos'

CONCORRt"NCJA PuBLICA, nas condições seguin- CORRENClA PUBLICA. nas conrucõos seguinte. concorrentes. ao Estado aLI à moralidade da concorrên-

teso ." I . OBJETO DA CONCORRENCIA da. I

i
(AQUlSICAO DE MEDICAMENTOS PARA ° 5 - A Comissão Julgadora reserva-se o direito de a-

I _ OBJETO DA CONCORRçNClA DEPARTAMI':NTC ESTADUAL DE CAÇA E PESCA nular a. Concorrência, caso ns propostas apresentadas

(AQUISiÇÃO) • Medicamento R<;Péf'Íp. untrtndo - Quantidade não enrrespcndnm aos rntcrêsscs do Estado,
- 1) vancooot for!.if vtoro 500 Ftnrfunópof ís, em 17 de Janeiro de 1062.

I. AUTOMóVEL de côr preto, tipo hmoustne. fecho- 3) S�dol rorur. vidro.l.- .

500 HERMES JUSTINO PATRTANOVA Prestden-

do, capacidade para 5 (cvico) passageiros, motor de"

-j
'15) LI�O.l" de cacau vcrmtr. - Vidro - 500 te.

no mínimo, 90 HP., colocado na parte dianteiro, por-.
7) EIIXII' .M(.'ia Massn VIdro .- 500

ta-molas esoocoso, na porte traseira, com estofa- 9)

con,'PI"I.mlel?S
dP,

prot.o,
xcrato de FeITO - compro 30,000 -------. ---

menta de couro. Unidade Um -Qualidade 1. 11) Lombngueu'o catnnnensc - Vidro � 1.000

II - ESTIPULAÇOES •

131 B"oo. - nuecôea - arupoln - LOOO Departamenlo Cenlral de Compras
.

Os interessados deverão apresentar os doeu- 15) OZ8.11l1 vítnm. lnfan�ll ampola - 1.000

mentas mencionados o seguir:
. 171 cedlgal. - Vidros

.

�
200

EDITAL DE CONCORRJ'iJ- d

CrS 112:00 �:o���!OÉst��I��IO! m��b�\��a �i�sEd��: ��� �:l�:���l" �O)l]I)I"o!�;�:�' V�(�;�P!�nidOS - 2.��� GIA PÚBLICA N° 05-01-02. f;::��;���ad�d�����:���=
i��h�d�0�d'���dC;Sc��t2�d�r folha, em

envelope!,
���) A�:!n�:��('nad�a�o�� �h:��[.I:�-;-Itro _ 5�� O pepartarnento Central tas.

a) designocã� do nom� endere d f ,27) Algodão sacote de 1/2 ouuo lO de Compras (D.C.C,), de m� �uO�a��;u;i�I::�o�:!=
proponente;

e co o Irmo

��: �S��I'<lf���I�O I' (5 �t�l x 15 [{'ms '.
--

_

50 �����;�i��d�IO ��;uI�m:�t� râo ser subxüuudos pelos

c!USI�� �S�r���i��Ç!�'teOn�a��:�:o�r�%�:;S����'�c�r� la _.;:_
1

�("
x- (\ 1";( (' c ujocoes - soro �

am�� ;������60�1�2,Dee;�r�: �:;i=��n�: fI����r��o �:_
c) �reco u�ltono e global, com a explicação de

I
Madtcamento _ ESDcCle _ Unidade cuenudece público que Iará realizar. Compras, do zstado de aan -

que esrõo ou nao inqluicícs os despesas de Impostos, 2) Oapivarcl _ FOltlf _ vidro _ 1000 no dia quinze (15) de fe- ta Catarina.

taxas, fretes corretas, seguros, etc, 4) Renascln s'orttr _ vidro _ 500 vereíro de 1962, na séde dês 5 _. As propostas deverão

d) cendíções e prazo de entrego da material, no 6) PIltllas vnatízuntes _ vidro 500 te Departamento, à Praça ser apresentadas em duas

local m.dlcado SECRETARI� SEM PASTA, Pclócto B"j Elixir dr Nogueira _ Vidro 5(1(1
I..auto Muller. nc 2. (fonp vrns.rom a rubrica dos pro

do Governo nesta Cooítot, onde serô procedido o -e-� lO) Comprirrüdos de SulfatHl�ol _ comprtmtdos _ 5000 ��������;������.!A �e� ponemes em tôdas as pá-

xomeef���f�������� conhecimento e subrntssõo às � �!� �::��c�:II�:n:O;��itoun. �:�:l: = �:��� guintes. r::�\:��::;:� T��Ulf�.rma do

norn;os.deste Edital e do legislação referente.o Con- � 16). Pu!mofilim injeçôss a�pola _

.

1.000 I - OBJETO DA CON- 6 - Os E'nvelopes, eonten

:orrenCIOS.· .;': 18) Hormo Hopático Injf'�õcs ampola _ 200 CORRi1:NCIA do propostas ou documen-
--

20) Butalgin Sódico Comp. vidro _ 200 AQUISIÇÃO) tos, deverão SN entregues

NOTA: Serão recusados os materiais com di- 22) Melagrião x:.nopc _ vidro _ 1.000
1. CAMIONETA, 'Plck- no Departamento Central

;l'lensões e,outras características aquém das especi- 24) Men'lIl"iO-rl'mno-titlL 2':f litro 10 up", com a capacidade pa- ele Compras. n Praca Lau-

;��fr�õ;�, uOrq�Unete�C���o���e���g��c��gdUen��b��t�����, ;:: ��ez�ol 5 :l�t:I;�� �l.�\�O r�o _ �� �:r;ao�em7�i; �;:s:�ei:�I;' �)�t�u�:;- à�O c!'to�;!ta Ii:;
exigência da diferenço de preço pelo faltoso, caução 30) Anfj trloí.nif':'"l<; IllJe<,;õe.s ampola � 50

com 3 velocldadp.s, oll mais, horas do dia Qlllnzc OS) de

futuro, suspensão do registro de fornecedor, etc, 32) SterogH ()I'nl I ampola 50
à frente, motor com potên- fcvereiro de 1962. mediante

2 - No porte externa do envelope contenedor Os prf'{'os do, mrdkatlH'nto!l tH'imn fical'fio reglstra-
da de 130 HP, ou m::tls. 6 rerlIJo, em que. m('nriona-

do proposto,deverõo constar o� seQuintes dizeres' dos P"I":l fall1r:ll'll'n!o ll1C'lbal <1(' "('111 mil t' rlnqllentn.
l'ilindros, 0\1' mais. rodados !"ll d"ta (' hor" do rf'f'cbi-

C{)NCORRENClA PúBLICA N° 23-01-07 (a- mil nllz<'iros," cif'nl.ro (Ias (fllnnli(I!HI('s nrima rsupllln-
altos, com to(lo o equipa- m('nto. assinado pOI" fun-

Ql1tSiiÕO de I (IU11 autolTlovel, poro a Secretário 'Sem elas, a (�ollt.ar rI(' jani'iro (1�!!)62.
menta comum. inclUsive clnnárlo· do .D. C. C.

Paçlo)
ferl'amcntos C' pn('lIS so- 7 - As pl"Opnsta.� .s('r5.o fi.

3 EI"l1 envelepe separado, contendo os dizeres lf, ESTrT>ULAÇóTI:S bressalcn!e (estcprL \)('rtas. às quinze 1151 ho-

do inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS,' men��ni����{,�I���':lil�If'VNiV' .'lpl·es('lIlar os documentos JJn��.:""",:u:ST-;-P������� ���'),d�O!:n�':I�;iO���'io�li�:�
�m coracleres bem uestacados, encerrar-se·ão c:s 1 Proposta .. �f'ladas ambas as vias com Cr$ 1200 Os Interessados deverão slgnados pelo Presidente do

d���entos comp(ebOIÓ�Os de identidade e idonei- de sêlo Est.adual (' mais a Taxa dc Educação e Saude 'de apresentar os documentos D. C. C. e na prcscn{'a dos

CI'$ 10.00. por f<llha, rm ('nvl']ojJ(' fr('hndo e ia{'rado, con- lY"nclotlados a seguir: proponent�s Oll seus re-

lendo; 1 _ Propllsta, selada am- presentantes legnis.
a) De.�igllat'!l() ,lo 1l0lnr f' endereço da firma propo-

b::ts as vias com Cr$ 12.0n 8 - Abertos oi envelo-

nente: de Sêlo Estadual e mai.� <I pes, cada IIlll dos inthes-
bf eSIJf'f'lflf'n('iio n mais df'lalllada possivel, Inrlllslve "Taxa. de Edllc::tcão e Snude saelos tem a direito de apõr

mnl'r::t, do ma{!'I'ial Illl(, se propõem fornccer' dc Cr$ 10,00 por rõlha, em a sua rubrica na.� fôlha.�

e.�tà�'O�r�;�.�,I::�;.t!'I'I!;;;;'�' ��:�h;;;:�l�';��S ad�x:�;li�����,d�'l;I��� ���c���u���ade e la('f�- ��n�:I�r:�e�� dos d('l11als

fretes. e;ll·!·(\to ;""1Jl"os, ('tI' a) de.�lgna�5.o do nome 9 - As pl'Opo.stns Imodê

di condi�,ô('� C' p�Ju::o de entr('j!n do material, no 10-
e endereço dn ritma propo- lo 001. à venda nn Impren-

4) Os documCl1tos acima (ou porte dêles) pode- �nlp:�����f�ol�'/�:�'�'��{'����:���liroE�l��l�����, ��d('C��,� ne�\te�slleelf!e::tl'flo, a mai.� ��I.�fir��('(��O('e�st.��o��n��=
rão Ser substiluidos pelo Registro da firma no Depar- prof'('dido o (':\:(111(' dl' l"ecl'uinLento; detalhada ·�.'iSívcl. inchl- c"'r.� I'.�tnhelel']drls ne.�te E

t"'mento Central de Compras do Estado de Santo el deelarar'flo df' conheeimento e suumissão às nor-
sive marca do material que dUal. bem como as exi�ên-

Catarina. mas dêste Edilnl c da Legislação reCerente a Concorrên-
se propõe fornecer; elas do Decreto nO SF-25-

'5) As propostos poderõo ser apresentados em cias r) pteço unitário e glo- 08 611382. de 19111. e demais

duas vias, cem o rubrico dos proponentes em tôdas ?NOTA' Se6w I·eru..:.�ados os materiais com dimens;es bal, com a explicação de dJ.�nosiei'ies F..stM1uais e

os póainas, seladas na formo do ítem I, dêste Titulo. e outr::ts �ract('ri�tl("as aquém da� especificações, que
que est.ão ou nua Incluidn.q Federais a respeito.

6) Os envelopes, 'contendo propostos ou docu- Of'asionar� exlgi'llt'ia de substituição, retirada urgente
as despesas de Impost.os, ta III - JULGAMENTO

mentos, deverão ser entregues no DeDartamnto Cen- eh::tmarrenLo do sl"wndo coloc�do, exlgen"Cia da dlferên� xas, fretes, carretas, segu- 1 - Piela Comissão Jul-

trai de Compras, à Praça Louro Müller, nO 2, nesta �a de prêço pelo faltoso. caução futura.,suspensão do re-
ros, etc.; gadora, PO.stf'rlormente. se-

Capital, até ae; 14horos do dia vinte seis(26) de feve- glstro de fOI"llL','pdor. ef.{',
d) condl�ões de prazo df' rá df'clnrr>rl .... vl"'n('f'ndor o

reiro de 1.962, mediante recibo, em que Se meneio- 2 - Nn parU' rxtr.:rna do rnve'ope contenedor da
entrega do matf'l'ial. no 10- proponf'nt(' (111(' l,iel'C'Cf'r:

nnrá doto f' hora do recebimt1to assinado por funciOH P"oposta devf'rCIO ('om;tar os �e�uint€'.� di�eres; CONCOR
cal Indicado - OF.PARTA- a) menor "pl·ero. considc

nário do DCc.' Rf:NCIA PúBLICA N') 17-01-06. (aquiSição de medica
MENTO DE SAúDE PúBLI rnndo-se deSContos. boni-

,

7) As propostos serão abertos, às quinze (15) mentos para o Departamento Estadual de Caça e Pes-
CA, à rua. FellDe Schmldt. ficacões. impostos, despesas

horas, do mesmo dia vinte seis (26), f,or funcionários ca. esquina com a rua Duarte e outras vantagens:

designados pelo Presidente do D·.C.C. e no presença 3 - Em pnv('lopc separado, contendo Os dizeres do �ehutt:l, nesta Capital, on en�!e;:'�lhO:,(!3 condiçõ�es àe

dos proponentes ou seuS representantes legais. inciso anterior, alfm do termo DOCUMENTOS, em carae �: ::ebf�oec:��o o exump

sados8:e�b�r���e�tSo e�:����s� ���or��i!a�O�n:�r��; :���r���ió���tn�:di��n;i�:�;a�-�����ida�e: documentos

ci;�n�:c!a;:�:iS::O ��n�:; pa�a:e��:r�s condições de

de proooslas dos demais concorrentes. a) certidão de Registro na Junta Comercial ou Dlâ- mas dêste EditaI e ela Le-

2

d�-
Em Il?unldade de

pren�)O��c:lo��s���a�:f,d::���, ot:;;c�� �� c��� ���ç�:;ieial que tellha publicado o documento de consti-

!��ê�c�as,referente a Con- I�1��i:e::t�;;ad:��a:e�:=
dições estabelecidas neste Edital, bem como às exi· b) atestado de idoneidade, passado por Banco ou NOTA: Serão recusados 3 _ Em e1>.50.:ii. alJsaIu-
gêncios do Decreto nO SF -25--08-61/382, d€' duas firmas de comprovada idoneidade �omereiaI; os materiais com dimens(i ...� ta \gualdade de proposta,
1961, e demais disposições Estaduais e Federais c

c) prova, de quitm;ão com as F::tzendas Estadual, Fe- e outras caracicristicas a- sera s'rteadr o vpnr�dor.

respeito.
deral e Mumc�pal: .

.

qu�m das especificações, o 4 _ A 1''''''ronênCia po-
III - JULGAMENTO

d) prOCUl'a('HO, .'" Cor (j CflSO, pns�ada a. pessoa l'epre- que ocasionará exigênria derá SP.;' anulada, uma vrz

1 - Pelo Comissão Julgadora, pasteriorment� .

sentante do prOj)ol")f'nte à �!JcI"Lul"a da.� propostas. J de substituição, I'etiraã::t. Que tenha 'oi(, preterida
será dcclorauo vencedor o proponente qUe oferecer p, 4 - .Os. doelll11entos aelmll. 1011 pade dêles) podérão urgente-, chamamento do formnlidade ex.:ressamente

a) menor prcço, considerando-se descontos, bo- I·
�er SUhStJtUldo·, llf'IO,Rf'gistro da ril'll1a nO'Departamen_ segundO colocado, exigência e�igi9a nelas referidas leis

nificações, impostos, despesas e outrol vantagens
to Central. de Comp' ns do �st \do de Santa Catarina. da diferença de pre�o pelo (' 11. omissão importe

_.

em

b) melhores condições de entrega'
" 5· As proposLls d('�'f'!"ao ser. tlprcsentadas em duas faltoso, cnu�ão futura. sus- preiuizo aos con�()rrl'nt('s,

c) mj!lhores condições de pogome�to. vm\�'l I"ub ,·.�s propon�ntes em 1.ôdas as páginas, pensão do registro de for ao Est::t,do nu à. momlidade
2 Em igualdade de condições, seró dado

sela � ! dn .Jte>m I. dCHte TltuJo, necederes, etc. da Concorrência.

prefe;�nta o fir�a e�tolbetlec.ida l�o dEstâdo. . tos, devel"ão':�
1

lr;'�:;'l�;�I\��d�e��(:.l;Z�:��uc�����e�� 2 - Na parte externa no 5 - À Comissãn Jllhmdo-

será sorl:d�as� v:n�e���
o Iguo o e e proposto, Compras, à pl.·;,e .oUI"" Mnl.lcr, nO 2 1 fone 3410), atê às ��:t�o:v���enc��:l�a�a Jl�'� ��u�:�er:a;��c�r:.::��\:� c��

4) A C?ncorrênci.o poderá s:r anulada, uma vez ��1 hqOl�:��ed�n��:'h; I.�I�:'; r����e�r�1�I�a \��2;.('��e:í�:��re�!�� seguintes dizeres: CONCOR .so as· 1l1'OIlostas nm·e.<;pnta-

(]u.e .tenha Sido pretenda �ormohda�e :x�ress(]mente nado por futll'ioll:i,io �In II C c. : ":'�2�:'�aq�1�"'�t;��C�eN� ��= ;��ser:.!�sC(1d'O'·'E�.�,t;,',;'l,m no.�

eXI�I�a pelos refendos leIS e a omlssao �mp-':"te.em 7 As ill:0\l'Js&,:.�erá() aU('ltas, tl� (I\litf7..e homs, do
� .,�, .. , .. "

�reJ�lzoC
aos co�co:rentes, ao Estado ou o m.,rallda- mesmo dia vilJl.� um '�"11, por funclonã�os deSignados :�:�t�e �a:�deo p�������- n('iL.:I��i���';l.Oli.<;, 15 de Ja

e �) Ao��o������aiUlgodara �eservo-se o direitQ de r:,�oo�l"�:��{'�'��,/��('�au�.:�· 1:'���S.pr{'scn�a, do.� proponco- 3 - Em envelope separa rH"prm(!.<: Jn.sl.lnn Patrln.

anula� o concorr�ncia, ca�� os propostos apresenta- R A�l'I'to.� (I; C'IlV. npf'.�. ('Mia um dos interessados �:�I.:n!����I("1�� �:::es �:
.

n ....vnJ PRESIDENTE

das nao correspondam aos Interesses do Estado .

......,..... ��d�.�d�(�I��i.��(���:1"l�f'l� �. nlbrkn nas folhas de propos termo DOCUMENTOS, em

Hermes Justino Patrionova 9 - As propostas (mo fio 001, à venda. na Imprensa. ��:��!:��:e�:: o�e��c����
Presidente. Oficial do Esln(jo) dfOv"rno oltedE't'f'I" as c,ondições estabe tidade e idoneidade:

iecidas neste �ditnl. nas ln, tl'lH,'ões constan.t;es do verso a) Certidão de Registro
das mewlas, bem como às ex 'l�ências do Decrêto nO SF- na Junta Comercial ou Dlá

2S-08-6.1/3�2, dI' 1!11l1. f' denl::t'{s disposiçÕf'.� El'Itaéluals (' rio Oficial que tenha publl
Fedl'l'[l_ls sobr(' CO�l;�()ITi'�C����JvfENTO ��:�ç:o�ocumento de cons-

1 - Pelo. Comiy;;1o Julgadrft'a, posteriorment.e, será. b) atestado de idoneida-
d('c1arndo .vence(fnr JI proponentJ. quc Oferecer; de, passado por Banco. ou

nl Mf'onl' PI'(I["l). ronsidf'l·al}fI'o-.�t' descontos, bonlCl- duas firmas de comprovada
cações, �mpôstos, desJ)f'sas c olltmi, vnnt,ngens; Moneldode come�lal;
III I1lrJJlOl·I'.� f(l]){li/:il!'.� (lI' I'nll'l'g�: c) prova de quita�ão com
c) melhor('� rondkõps dr paga\�lcnto. as Fazendas Estaduais, Fe
2) - F.m ip,ufllrl[l.{!p dI' ('ondj�õf's\será d::trla. preferên deral e Municipal:

cl!\...A. (kma;. e,st.abelec1d!1..J'lO t.ndo, rn prne1tTnf;!!J�" �e -rOr 15

o) Cerfidão d€ Registro na Junta Comercial 011

Diório Oficial, que tenho publicado o documento de
Icon51 ituição;

b) atestado de idoneidade, passado por Banco
cu 'duos firmas de comprovado idoneidade comercial;

cJ provo de quitação com as Fazendas Estadu-
al, f'e"'?-rol e MuniôpoJ.� ,

d} procuração, se fôr o caso, passada o pessôa
represenlanle do proponente à abertura doÁ propos
tos.

SHOROSO 1

SÓ CAfE ZlTO
---------------�

VENDE-SE
CHACARA - CASA GRANDE

Dr. Hélio Freitas
DOENÇAS DF. SF.NJlORAS

PARTOS, ONDAS CURTAS
- ELETROCOAGVI.AÇAO
Crmsultiirio - Victor

Meirele.<;, 24 - das" às
G horas. ."

Residência.. _ Edifieio

Corn' de 2 143 m2.
00 Iodo do...Palócio Pr�SlCtencial da Agrcl"lõmica.

_'prúpr;opara n."sidencia de grande famT1ia .

Reoorticão Público 01' Cata de hu'e
.

- Recanto tronQl'IJo _
1rat'lr no "A MODELAR"

Florianópolis - 5"
- Fnnf'::! -of7,

I!!urian(,jlulls, G-2-6Z

DEPARTAMENTO mURAL DE'
COMPRAS

ED"AL DE CONCORRENCIA PÚBLICA
N.O 25 - 01-08

O Departamento Cen-
tral dI;! Compras (D.C,C.),
de' conrormida(!It com' o

art. li. ítem III, elo Regu
lamento aprovado pelo Dé.,

ereto SF-25-OB-61/382, tor

na publico que rarã reurt

zar. no dia cinco (5) de

marco de )962, na sua sé

de. ti. Praça Lauro Muller.
n. 2, (fone3410\ CONCOR
R1!:NCIA PúBLICA,

condições s�guin.t'l's.
I _ OBJETO DA CON

CORtU:NCIA
AQUISIÇAO

1 - Papel apergamínha
do, de primeira qunltdade,
branco, de 16 quilos, em

rõnias tamanho 66x96. unt,

dadc-fôlha. quantidade -

300,000.
2 - Papel apergaminha

do, de primeira qualidade,
branco, de 20 ounoe. om

rõnias tamanho 66x96, Uni-

dade _ fôlha,
de - 50.000.

quantlda-

publicado o documento dI'

consüru-enc :

b l atestado de Idorft>.ldn

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova

da ídoneldnde comorcíal:

c) prova de quitação com

as Fazendas zsteduat, Fe

derai e Municipal:
d) procueaeão, se lõr o

caso, pussndn a. pessoa 're

presentam- do proponenj,e
à abertura cas propostas.

4 _ Os documentos aci

ma Cou parte deles) pode
rão ser suosututoos pelo
Registr.o da firma no De

partamento Central de

Compras fio Estado de

Santa Catarina.
5 - As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas víns. com a rubrica

dos proponentes em l.ôdu�

as paginas. seladas na ror

ma do ítem 1. deste Titulo.

6 .- Os ellvelopes, con

tendo propostas ou decu

mentos, deverão ser entre

gues no oepa-tementc
Central de Compras.
Praça Lnul'o Muller, n. 2

(fone 3410), até às 14 ho

ras do dia 5 de março de
196:. -mediante refOibo, em

que se mencionará data e

hora do recebiment.o, assi- ..

nado oor funcionário do

D.C.C
7 - A.� proposla.� se,rao

abertas, ás oujnzc horas,
do m('smo (lia por funcio

nários designados pelo Pre_

sident.e do O,C.C. l! na pre

sença dos propollf'nte.s 011

seus rC'presl'ntantrs legais.
8 - AbNtos nS env('lo

peso cnda um dos intNes

.�ado.� !.('111 o dil'eil0 de

apôl' fi SUil. rllbriea nas Io-

::;;: :�I1���:�;��:: .

.dos d\-
9 _ As propostas (mo

delo 001, fi. venrla nn Im

prensaA1Tkinl do Estado).
deverão obedecer as con

dições estabelecidas nest-fl

Edital, nas instruções cons

tantes (Ia Vf'rso elas mes

mas. uem ('omo às exigên
cias do Dc{'relo n. SF-,;-

25-08-61/382, dc L96t, c

demaiS [tispor,l�ões Ji'..stn
duai.� e Ji'('dpl'ai.� sob�e

a) Designação do nome

e enderêço da firma pro,
ponente:
b) espeCificação, a mal.'l

detalhada possivel. ill('lu
sive marca, do materiaJ
que se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com a explica�ão de
que estão ou não inclui
das as despesas de impos
tos, taxas, fretes, carretos,
seguros, etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no
Jocal Indicado: fMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, 2D
dias após a realização des_
ta CONCORRENCIA será.
procedido o exame de rece
bimento;
e) declaração de cOllhe_

cimento e submissão às
normas (leste Edital e da
Lcglslaçã6 referente a COIl
corrênclas.
NOTA: Serão recusados

os materiais com dimen_
sões e outras caracterlsM_
(las aquém das especlfica_
�õcs, o que o easionaní exi
gencia da difercl1ca de
pre�o Pelo falto.�o, caução
futura. suspensão do re
glst,ro de fornecedol', et.c.
2 - Na parte externa • Desenhos

:�o;�Vt�o�:v���enec�:st�� • Painéis
os seguintes dizeres: CON- • Pimurae de

��':�:'CI�A:::::t;A' :,; propaqanda
material para a Imprensa • Faixas
Oficiai do Estado de Santa • Flât't1w'as
�:'taCr��:'�do os dizeres do f--:::------
3 - Em envelope separado
inciso anterior, além do têr
mo DOCUMENTOS, em ('0._ t-�'-------l
racteres bem destacados,
eneerrar-se-ão os docllmen
tos comprobatórios de iden
tidade e Idoneidade.
a) certidão de �gl�tro

na Junta Comercial ou
nlnrlo Oricinl qlll> ((,llha

3 - Papel apergaminha
do, de primeira qualidade.
branco, de 24' quilos,
rôthas tamanho 66x96,

unidade _ fõlha, quantida
de -- 3UO.000

4 - Papel apergamlnhn
do, de primeira qualidadc,
branco, de 30 quilos, em

fõlhas tamanho 66x96. un!..

dade - fôlha. qunntidnd('
-50.000.

5 - Papel apergaminha
do, d� primeim qualld"J.de,
branco. de 35 quilos, em fô

lhns tamanho 66x96, uni

dade _ (ôlha, quanUclall('
- 25.000.

6 - Papl'l ailerJ;::::tmlnha
do. de pl'imeira, quItTl(!acl(!,
btanro, de 60 Quilos. em

fõlha.� t'amanho 66x96. uni_

dade - fÕlha, quantldad�
- 25.000.

7 - Papel acetinado.

de pl'imeira qualld,1de.
branco. de 24 quilos, em

fôlhas tamanho 66x96, uni.

dade - fôlha, quantidade
- 50.000.
U _ ESTIPULAÇõES
Os inLeressados

.
dev�rao

apresentaI" os documentos
m(,llrlonados a segUir,

I � Pl'opostn, :;eladns
<lmbns a1; vias com nS
12,00 de selo Estadual e

mois a Taxa de Eaucaçao e

Saude de cr$ 10,00, por fo
lha, em envelOPe fechado e

lacrado. contendo:

C.-,neu(rrncias.
UI - JULGA"MENTO
I - Pcla Comissão Jul

gadera, posteriormente, se
rá decln rado vencedor' o

p'roponenle que oferecer;
a) Menor n'""p"o'> eonsidc
r�ndo-se �eseontos, br

cações, Imposto::!, despesas,
e outras vantagens;
bl melho]"('s ('Olldl�õ('� dI'

el1ln't�a:
c) melllores condições dOe

pagamento.
- Em Igualdade 'de con

diçôes, será clada preferên
cia ::t firma estabelecida
no Estado.

3 - Em caso de absoluta

tgualdade de propostas, se

râ sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência po

derá ser anulada uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas Leis
e a comissão importe
em prejuiso aos concorren_

tes, ao Estado ou à mora

lidade da Concorrencia
5 - A COllllr.�ão Julgado

ra rf'serva-s(' o direito dp
anular a COllcorrcncla ca

so as propostas apresenta
das não corre.�pondam aos

Interésse.� do Estado.

Florianópolis, cm 25 de ja
neiro de' 1962.
lIermes Justino Patrianova
Presid('nlf'

ruo f.,rnano.lo machada. 6

l°. ondor, lone 24,13

PERfarÃO-RAPtDÊl

\. ,-<.- .r..'

_/�p;:;��,_ __..·:_;3+;i:�·,c*,:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMPORTAttTf
"(urso Prenaralório Continente"
j.fILOGRAFIA
TAp���g�::��Al

AULAS PARA CONCURSO�
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

-7"" Baseado nos mais mordenos processos pode-

Ógit::_:'- EQu'ipo�o Ç_0"l ",QquinJl� ".0:tQs-.
,

.

Oirigido pelo:'
,

PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS': DIURN'OS" E' NOTURNO�
Faço suo inscrição a Ruo. Dr, Fulvio Aducci

.tigo 24 de Maio, 748 - 11) andor.
REITO .. - rrlt)�ionôl",.,I;<;
_------

Departamento de Corre'os e Telé
grafos De!eQada da EsC!la de Aper

. feiçoamento em San!! Catarina
EDITAL

o Del"""(1I]O- do Escola de Aoerfeícocmenro dos
Correios e Telégrofo& em Santo Catarina foz público

t �I��i��t�,o��rr�:anf�t�eC:�����S��,�oi����rCo���
r-oro os exomes de Rodiotelegrofisto Rodtorelefonistc,
e Rodtotécruco-Auxíltcr.

As referidas inscrições serõo encerrados no dia
,
15 do corrente mês,

. .

Florionópotis, 3 de fevereiro de 1962

Olavo �,.h ... ;..Jt Neto
DEACT

.

Re�ondendo pelo Expediente
-

MINISTE'Rio DA MARiNHA
C(lm�ndo do 5.° D;strito Naval

COMUNICADO N° 0006/1962
AVISO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MI
NISTÉRIO DA MARINHA VINCULADOS AO CO
MANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

A partir do dia 6 do corrente, terá inicio no

Caixa Econômica Federal ele Santo Catarina, o paga
roer-rc.reterenre 06 mês de Janeiro, poro os inativos

'Vendo Estado de Novo, Zero Quilometras. A vista ou
prezo. entrada Gl'S 260.000,00. Ver a Rua Trajano 23.

4-2
-

e oensíoetstos

cartazes U� �ia
•-Cr:URO -

Cine :lA(l JOSE
--B A" RD S
Cine GLOR!A

FONE: 3636 FDNE: 6252

ás 3 e 8 hs.

TRIO IRAKITAN

ELIANA - em-

3 COLEGAS DE BATINA

Censu ra : - n té 5 anos.c-

ás 8 os.

Gaston Santos

onua L-arran�$e�11 __

II °FLEXA ENVENENADA
_Mexlcopo

Cine RIU censura ató 14 anox

Cine iMPÉRIOás 2 - 5 - 7Y2 - 9 hs

Sessões das Mocas fF.STRE:ITOl F'nnc62!)5
o-Ccrvi
onnc Sansen em:

4 I�SPAnAS
_ Ci-mmra,: - at.r' 5 :-tnns

lÍ:'I 7 c 9 -hs

Sossôos das Mocas
Romy SC'llnell:,r

Cbte SnXy
SCAMPOLO

_EnstmnnColor_
�lSl,fri até 14 anos

ás 8 tis.
Cine HAJÁ rs. José)Sessão das Mocas

Gino C('n-I
rvcnne Sansen em:

'I ESPAnAS
Censura até 14 anos

â� R }1.�.

Christopher Knight
venene stevenson

-em-

UMA VIDA EM PECADO

São José· às 3 e 8 horas
generalizada, ó Professor

Libórlo com tmctacão espe
cteueaoa nos desportos co

letivos ministrando ensi
namentos em forma de -jo
gos e processos pedagógicos.
As aulas prá tlcas agradam
em cheio e os alunos. as as

sistem com prazer e execu

tam com facilidade, dada
a forma com que são ensi
nados os diferentes tipos
de gfnásttca tais como, ca

Jlstênica, Acrobática, suéca
e moderna; educacão física
Infantil, recreativa, depor
uva é rítmica, desportos
individuais e coletivas, a

são ministradas na sede
Iém da natação cujas aulas
balneária do clube 12de
agõsto ou do clube
ATLÉTICO CATARINEN-
SE, Assim. além do intensi
vo programa de aulas prá
trena. os alunos vem rece

bendo lnstrucão altamente
necessaria nas _aulas teóri
ca onde aprendem anata
mia, fisiolpgía Ílumana e

blometria eom professôres
especializados aos demais

proressôrest sem medir sa

crifícios, vem fazendo o -'--:-:-------�:__:�:--
m'xlmo. afim de dot'r ." A Colocarão do Sul Brasileiro
so Estado de Regentes de "
Educação Física capazes e Após o,� caLejas realiza- com 3 p.p.

aptos a desempenharem dos pelo Sul Brasileiro, el.� 5.° lugar '- Metroool

suas fun�ões com. capaclda como se o.j)rcsentam os com4 p.p.

de, para maior incremento clubes na Lábua de classi- 6.° lugar - Operário
dos exercícios fislcos na ju fica�ào: 001 6 p,p

ventude brasileira. Para- 1.0 lug� - Grcmio Hoje à noite o �ertame
bens governador por" mais com O PP l)!'osseguirá com dois jo-
esta grande realização no 2.° ·lugar Mfll'('!l1o gos,
setor esportivo, parabens Dias com 1 p.p Em Curitiba - Corltiba
Coronel Theseu, pelo alto 3.° htgar - Internnlf)-
gnlu de apcrfeiçoamenfo na"'! com 2 pT
dos pro{essôr�s c alunos.

. _

4.° lugar - Corltiba

Oposição sentiu
A oP::lsiGiio esteve mur-

��� ;;o�:.: 3�en��m��
senuu _n�s ruas que o Go

vêrno
....
Celso Rumos está

realmente assen�ado
bases populares .

Espetácu!o
reeeíe-se

Vem sendo ligada, tôdas

as noites. a ílumtnanân "à

mercúrio" da Praça 15 ('

.rnrdtm "Oliveira Belo"

POI' voita das' 19 horas, ini
cia-se o belo espetáculo da

uencão. O centro da mda
de lucrou. em sua estética
noturna

CREA AplalHle
A desrenecão do en-e

nhelro Celso Ramos FUho

pnm a Secretaria da Via

câo e Obras Públiras foi

elogiada pelo con-ctno Re

gional de. Engenharia e

Arquitetura, da tOa. Regina
(CREM.

Rumos novos
�ara a e�uca�Ho
física em ...

CLUBP.S BRASILF.IROS NO EXTERIOR:
NO MEXICO:

notafngo 2 x Am(o.rira 1

!i'lanu'n!-to 2 x IA'OIl (j

NO EQUAOOR:
Pnlmclrn 4 -:. Liga nesporuvn 1

NA ARGENTINA:
'

notaroeo R. Preto 2 x Santa Fé 1

Santos 8 Rnclng 3
EM LIMA:

Scleçi'to Rmsil('it,u AC'e,%o O x gotccão Argentina O

eer.o BRASIL

SACPAULO:
jnumtncnse 2 x r'oruurucsa J)('.�pOt·tos 1

Jnbaqunrn 2 x JlIhntH.� 1

MINAS GERAIS:
América 1 x Guarani I

AUétleol x Renascença O
Cruzeiro 3 X Vale Rio DOce 1

uncraon 1 x Pedro Leopoldo I

VITORIA:
'

Uniào 1 x Atlético O

Caxias 1 x América O
NATAL

euõuco 1 x Alecrim O

SALVADOR:

Portuguesa (Rio) 1 x Fluminense 1

Bahia 5 x ocuctn O

.....":� -. :'"

BELEM:

Bangu (Rio) 4 x patsandú 1

Tuna Lusa .') x Clube elo Remo 2

RECIFE:
Santa crua 3 x 1:1 dl' Campina Grande 2

PETROPOLIS:

FJ':bUl'g� 3 x Pcu-opolts 2

SERGIPE:

Vasco da Gama I Rio) 3 x Sergipe' 1

I!0NTA GROSS.'\:

Grémio (P;II'!.n Alf'p;!'r) 1 x- OI)C'l-:'lrió Ferroviário O

LAJES:
rntcmaeronar 4 x Marcílto Dins 2

PORTO AI,EGRE:
Rão José :j x Rio Grandcnxe I

Bra�il 2 x AI,Ifl.ntko O

NO EXTERIOR

PORTUGAL:
Pôr-te 1 x Sp::ll,ting O
Bcntlca 5 x smnucíro 4

aotenonsos 4 x Covilhã 2

LIDI�R: Sporting

ESlp\NHA:
Rral Madrid O x 'ronortrc O

n:i.·i'(:cI0l1a 4 x Oviedo 1

v.uõnern 2 x Atlético Madrid 1

LTI1F.R RN\] Madrid

ITALIA:
Internacional 2 x Milfln O

Juvcntus $ x Turim 1

Catânia O x Fiorentina O

LIbER: Internacional

250 BRASILEIRO DE BASQUETE
SABADO:

Pernambuco 72 x Sta.. Catarina 45

R. G. do Sul 66 x Paraná 44

Ounnnbnm 64 x Ceará 50

DOMINGO:
Pernambuco 65 x Paraná 59,
Silo Paulo RI x R. a. rio Sul 62

Ceará 87 x Stn. catrn-rnn 56

Departamento Técnico
Na reunião de sexta feira bttrc An'ónto Silveira. Foi

esteve reunido o nento téc- também enviado ao Presi

nico, sendo Aprovada a Ata dente osm Mello oficio re

Anterior referente a taxas teuvo ao caso de arbitra-
de arbitragens bem como gens.

incluído no quadro o ex-ar X X X

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

O.LHOS "OUVIDOS - NARIZ
_ e· GARGANTA

Operações dos AMíGDALAS por processo
MODERNO

EQUIPO de QTORRINO (único no Copilol)
paro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refrator BAUSCH 8: LOMB poro receito

de OCULOS
rrotéJm�nto dos SINUSITE�por ULTRASOM

Dr, GUERREIRO da FONSÊCA
CONS')LTAS PELA M&lNHA E A TARDE

11�� JGCç Pinto, 35 - Fone 3560

Re"oên�,o - Rue fel,pe 5ChIT,;dt, 99 - Fone 3560

x Grêmio
Em Pôrto Alegre In-

ternAcional � M!1rciliO P1U5

UMA

PREFERENCIA,

TELEFONE
Trcnsfere-se um. Telefonar poro 2348

. [9légio e Esco!a Normal
Coração de Jesus
EDITAL Para 1962

r REMATRICULA DAS ALUNAS
Ola 13 _ 2, às 8 h - Jardim da lnfancia,

las do Jardl.v
Dia 13 - 2, às 14 h - alunas dos exames d.! 2� ('poC'P

do Curso, Secundário
INIClO DO ANO LETIVO: Dia 1° de mar�o de 1962

No l° dia aula, as alunas apresentam-se de unifor
me de gnla completo: Blusa de manga comprida, boina,
luvas. sapato pr-eto fechado. E queiram a.o; a�unas do

�ll��·S�SSI�����;·j� ��::.r 2 fotografias" 3 x 4, elC' unHor

NO TU'NEL DO COLI:;QIO INDICAÇÃO DO MATE
R.IAL ESCOLAR:

tias 8hs às 11 hs. e das 14 hs. ii:> 17 11�,
Dia 22-2-02: I e TI séries do Curso Primúrio

.

23-2-62: III e rv Ilt>rir� {lo Curso Primário r Pré
C:lrt�jaL

24-2-62: ! e rr ,�éries do GinÍlsin
;" ?rt-?-"2� ln " 'TV !'!fo.rlt"!! riro A1ni1�,.,

27-2-02: CUl'!:ú::: Ci('ntiüco e Cb.:::ico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�f!I�q!i;:·\\$';'··'.I:�"f···�,�ri?K!��+��.i·�'Mk,Mgjff"l;,/,'�.!i%;�lI"L;l1II'liéHM�KI@,I'>:*'*1t,·1IIti§.M";;Pjpii!'t'!"é"*:"�(7"w+ '+i�
Desbarrancamento de Grande's. 'Proporções.O ESTAO:--'"A ustraua Jorge Lacerda

E CJ J [, CJ
pela terra -descarrsncede, O MAIS AllnGO DlilIO DE SANTA CATABlhA

�

que liga nossa cidade à

na stra a orge acer a
o sr. qurt EnefSt e seua.a FLO!UANOPOLIS (Terça-feira), 6 de FevereiroGaspar, no trajeto compre acompanhantess aerrr- nada

endído entre Gaspar e Ita r sofre�em fIsicamente o que
�:i� n�r:��:�n:�:!:�a_�: sou a dar sInal para os ou e exatamente quando atin neste últimos anos numa semi-encoberto pela terra se pode atribuir a verda

Interrompida desde às 5
tros motoristas que

-

v i- gia o local perigoso, foi das margens do Rio Itajai numa profundIdade de IS ��lro milagre, isso às 5 ho

'horas e 190 minutos da ma
nham em seguida. com seu veiculo levado pe AÇÚ. metros abaiXo do nível nor ras e 12 minutos, conse

nhâ do dia 29. ./
Um deles entretanto, o lo grande volume de terra O carro Austin do sr Curt mal da estrada, com o mo guírem 4eixar o veiculo a

Verificou-se naquele Jocal :� ���t d�r�:�'e q':eec�:� que. s e deslocou num a. Ernep'" ,CUja familil!t:_�arâ tor, rodas Qiantekas e ja-'
.

brindo com grande esforço
há. aproximadamente

-

cu- quantidade bastante acen- na. ra a de Cemboríú, en nelas díantetras, sob a ter uma porta. trazeíra.
eeritos m-etros da Estaçao dirigindo o seu carro aus- tuada.

�

<'Iuanto ele C1irigia-se para

da Estrada de Ferro Santa tin, de côr verde garrafa Foi este o maior descer- Rio do Sul em companhia Sob grande impacto ema

Catarina o desbarranca-, não observou bem o sinal rancamento j á ocorrido de mais dois amigos, flCOU cíonal .e semi-encoberto

mento da margem direita
do Rio rtaíat Açü, atíngtn-
do a rodovia numa exten-

SESCsão de aproximadamente
70 metros e parcialmente
o leito da estrada de feno,
em consecuencía da erosao.
A reportagem de "O Es

tado" esteve no local da
ocorrencía, e conforme nós
fomos inf.ormados no ins
tante em oue ocorreu o

desbarancam�nto, transita
va pelo local um-�omó
vel particular de mo do
Sul, e que procedente da
Praia de Camborfú, dirigia
-se para a cidade do alto
do Vale do Itajai.
Ao chegar no local ·(le

nominado Poço'Graude, a

rodovIa Jorje Lacerda já·
começava 3,

.

ser atin�da
pelo desbarrancamento' e o

motorista cujo nome não
conseguimos apurar, pas-

Patrocina
,

Escoteiros

órgãos prestigiosos .dã
i.mprensa de todo o Estado
saudaram jubilosamente o

primeiro aniversário de

Govêrno do sr. Celso Ra-

Ainda o Aniversário .

mos. Os comentârl
tram que as pr
candidato estão
formando em a

(Continua na;

de

Em face da ccorrencía

um dos postes da linha de ---------------J
alta tensão" da Empresa
Força e Luz Santa Catar!
na, t.oi deslocado vários
metros, estando o forneci-

ALA.MoçA DO M.D.
Edilal de (onvocaçãoCurso de' Chefe

Rio Tavares ameaçado de ser cortado a

qualquer momento, bastan
do para isso que novo des-

Ola 12lnício das Alividades do Cenlro
de Recreação Infanlo Juvenil "Murilo

Braga" Para Comerciários
Conforme vimos npti- As inscrições já se en-

clando, terão inicio no pró- centram abertas, devendo

ximo dia 12 de fevereiro, os interessados procurar,

as atividades do Centro de no Departamento Regional
Recreação Infanto Juvenil do SESC, Divisão de Coorde

"Murilo Braga", à rua Ar- nação, à Praça da Bandei

cipestre Paiva, nesta Capi- ra. no C e n t r o SESC

tal. SENAC, peseôas encarrega-

NOITE DO PiERROT DIA 10
Sob O patrocínio da Exma. Senhora Dona

Edith Gama Ramos, e organizada pelo cro

nista social Zury Machado, realizar-se-á no

próximo dia 10, nos salões do Querência Pá
lace Hotel, uma festa carnavalesca fadada ao

maior sucesso, intitulada NOITE DE PIER
ROT, e que será em benefício da "Associa

ção de Santa Catarina de Reabilitação".

.(urso
Teve inicio ontem às 15

horas; tendo par local o

Instituto de Educação Dias

G [ em' vias �e
conclusão

Iniciadas pelo
Celso Ramos,. estão em sua

fase final as obras de

construção de um estabele

cimento de ensino primário
em Paulo Lopes.
Executa�e a Diretoria

de Obras Públicas, por sua

Divisão de Construção.

co! �;;: sa�:�Q!a ca1a���:�
de para abrigar 120 alunos
em cada· turno. O término
está previsto para 15 do

corrente, segundo informou
à reportagem o engenhei
ro Domingos Trindade, di
retor da DOP.

Para as cnaacas cujos
pais não são comerctanos.
as inscrições se processarão
nos dias 8, 9 e lO, no- mes
mo horário.

de Férias: Programa
Velho, o Curso de Férias,
para Delegados de Ensino

e rnsretõres Escolares, pa
trocinado pelá Secretaria

de Educação e Cultura,
através do ,Departamento
de Educação:

PROGRAMA

Govêrno

1. PSIcologia Educacional
- Professõra Emiliana SI
ma Cardoso da Silva.

2. Didática Geral - Pro�\
fessõr José Benedito Pintó�
3. Português (conferid'l)

- Professõr Osvaldo Mello.
4. Português' (Didâtica

especial) - Professõra adi
la Batista dos Santos.

5. Didâtica Especial
(Curso PrilhárioJ - Pro
fessõra Maria da Glória
Matos.

6. Desenho - Professõr
Domingos Fossari.
PROGRAMA DE DIDATI
CA - PROFESSOR JOSÉ

BEN�ITO PINTO _ 10
AULAS

1. O Educador e o Edll
cando

2. Aprendizagerp. - tipos
(métodos)

. 3. A motivação e sua 1m';;:
portâncía - o. enstno

" oce-!
sional - o material d_1dá-
tICO.

4. Verificação da apren
dizagem provas tradicio
nais - provas modernas,
provas subjetivas e provas
objetivas.
5. O papel da Escola_ na

sociedade. Deficíêncla. A

n"j-entalid·ade do Professôr.
cpNCURS6 DE INGRESSO
- REGENTE' DE ENSINO
AOS CANDIDATOS CLAS-

SIFICADOS
'

A Secretária de Educação
e éultura, vem cumprindo
a ris��, o calendário· por
ela traçado com respejto a

realização dos diversos
concursos que são efetua
dos de acôrdo com a lei no
início de cada ano.

Assim sendo, hoje terá
inicio a escolha de vagas,
correspondentes ao Con
curso de Ingresso à carrei
ra de Regente de Ensino
Primário, até o dia 8 do
corrente no período das 8
às,12 e das 14 às 18 horas
iperante a mesa Diretoria
instalada no Grupo Esco
lar Lauro Müller.

em
o Serviço Social do Co-

mércío, SESC, está patro
cinando um Curso de Chefe

de Escoteiros, em Rio Ta-
.. vares, recanto magnífico
ao sul da 'Ilha e que conta
com a supervisão do Chefe
Arão, do Rio de Janeiro,
aqui vlndo especialmente
pata ministrar as aulas.

:6:sse Curso, contando
com escçteíroa de vários

municípios de Santa Cata-
rina, vem se processando
em rítmo normal, estando
deapertandg grande inte

rêsse, nos meios de escoteí-

As dividas a saldar re

montavam, não raro, aos

anos de 1.952 e 53,

. Havia beneficios, como

no caso da. �i 327, apenas
no papel. O dinheiro, êste

os sujosfos beneüctécíos
não recebiam. Por outro

lado o débito com torne

cim�ntos ao Estado tam

bém era muito grande. Um

dia, um fornecedor de

�;!�a���sv�om{õ�ap�!alc::
zeiros, importância que o

Gov-êrno passada não lhe

pagará. _ Os créditos para a

eobertura da HERANÇA,
am1ude, e podem se� cons

tatados pela coleção do'

"Diário Oficia!" de 1.961.

, Até as cotas do artigo 20

(!a cOnstituição, devidas à"
Prefeit�ras Municipais, es

tavam em atrazo, embora
sua retenção importasse
num ato flagrant1!mente
atentatôrio às norfnas ad

ministrativas. Os Govêrnos

udenist-as, que se ufana

vam de pontualidade falsa,
certamente, quando fala

vam em pontualidade, que
riam aduzir que sempre
atenderam pontualmente
os Interesses dos correli-
glonários, mesmo

tando a leI.

O 57.0 Aniversário do Rolary
Em Chicago, no·dia 23 de

Fevereiro de 1905, um jo
. vem advogado organizOU
um clube que não era co

nhecido em todos os cantos
do mundo.

:G:sse clube é o Rotary
Club e o do Estreito ê com

posto de 28 de seus vIzI

nhos e amigos, sendo cada

um deles um homem de ne

gócios OU profissional desta
comunidade.

Nêste 57° aniversário da

Fun'dação de Rotary, os

rottarianos do Estreito es

tarão' celebrando o acon

tecimento com um grande
jantar fes�ivo nos salões
do Lh'a Tenls Clube, jun
tamente com os rotarianos
de Florianópolis.

do mesmo modo comemo

rando o aniversário da or

ganizac;ã.o que não se preo
cupa. com as crenças politi
cas ou religiosas do ho

mem, mas tão. sómente
com a sua capacidade de
fazer amizades e de servir
o próximo.

Prazo prorrogado
,

o Governador Celso Ra
mos vem de assinar ato na

Pasta da Fazenda pror
rogando até o dia 28 o re

colW,mento dos impostos
sôbre Tabacos e Derivados
e· sõbre Bebida- Alcoólicas e

as taxas sôbre Transações
e Serviços de Assistência à
Indústria local, devidos pe-

Mais de melo milhão de las operações reaUzac;las n::>

outrOSl'otal"lanos em ... ·-mês de Janeiro do corren-

ll.f)(lO Roti!l'Y (,]\�bs tP. FIno,

mente de energia para I

lhota, Itajaí e Carnboriü.

roe, êsse acontecimento
que é, no momento, patro
cínio do SESC.

locamento venha a ccõr-
rer 'o que é possível, em

virtude de existirem váriasAmanhã, terça-feira, te

ré inicio, no Centro 'de Re

creecão Infanto' Juvenil
"Murilo Braga", nesta oe-:

pital, à rua Arcipreste Pai-

e acentuadas fendas

proximidades.

De ordem do sr. Presidente do Conselho

'convoco todos os senhores sócios da Ala Mõça
para uma eseembtére Geral á realizar-se 1

no pr'
7 de Fevereiro, com início marcado para às 19
Praça Pereira e Oliveira nO 12.

.

Waldir Comicholli
l° Secretário

OBS _ ORDEM DO DIA: Eleição para os

Presidente, Vice Presidente e Diretor de Propa
Só poderão votar, os sócios 'quItes com a Teso

Industria' automotiva: Crescim

101" ano de, Govêrnoi

va, frente à Escola Indus

trial, um Curso de Chefe

de' Lobinhos, tambêrn sob

o patrocínio. do SESC.

violen-

(De A NOTiCIA)

Segundo o IBGE, 1961

v.erificou-se um acréscimo
de pouco mais de 10% na

produção da indüstria eu

tomoüva nacional, segundo
os dados do GEIA (Grupo
Executivo da Indústrta Au-

bro últjmo asst

construção de 13.7
los, sendo 461 c

pesados, 2.598 c

médios, 3.705 ca

de carga e de pa
1.635 utilitários (ti
e 5.348 eutomõveía
ramo de Indústria

das de matrículas, nos se-

guintes horários dias 5, 6, -- -- •�----

Completa-se hoje o primeiro ano de gestão do sr.

7 das 15 às 21 horas e aos

V I�
Celso Ramos á frente do govêrnc de Santa Catarina. AS tomobütstíca) . Nos psi-

sábados das 15 às 21 ho-

e a e �esmo materias que, em comemoração ao acontecimento, crere- melros onze meses do ano

ras, para íriscríçâo de • -: cernes hoje aos nossos leitores num caderno extra, de- passado, a produção atin-
crianças cujos pais são co- talham o que foi a ação do govêrno, nos mais diversos glu a casa dos 133.078 veí-
rrrerciárjos, No dia lO, às 16

,. � t
setores da administração públlca, nesses 365 dias. De sua cuias, enquanto, que em

horas, reunião dos pais, no r� Iza a esc' leitura poderão os catarlnenses extrair o conhecimento igúal per-íodo de 1960 foi
mesmo local, para troca de U daquilo "'"que se fez e se está. fazendo no sentido. de recu- além das 119.738 unidades

��:i�Ses:��vi�O.trabalho a
Insiste ainda a emissora pexar para Santa Catarina as ,condições eeeencíets ao fabricadas. A cifra global

da oposição em dizer que seu desenvolvimento, ao proveltamento dos recursos na- de veiculas produzidos nos

o er. Heriberto Hulse turais que lhe possibIlitam uma posição de destaque no ��ncoa a�;_�I:�����dOS d�::�
���s:!:!u :�::�ã�els:x:� conj�::ir��oN��ã�'rográma que se traçou já como can- indústria. já anda à volta

clonai, com as finanças do dídato ao govêrno e nos amplos estudos realizados, atra- do meio milhar: 454.027.

Estado envoltas num mar vês do Seminário Sócio-Econômico, diretamente, em .... tô

de rosas. O· contrário é das as regiões do Estado, o governador Celso Ramos está

exatamente a verdade. �:v:::�oc:mcoar: c�����oasd�e�:;:e�ed�es:�;���:!����; _�:s ��5�raS!I, p��g!e;�r::�
Santa Catarina, a organização do Instituto da Reforma Inicial das fábricas era de

Agrária, a instituição do Plano de Metas do Govêrno
(Plameg), a criação do Conselho qe Contribuintes e

muitos outros empreendimentos em cuja planificação .se
concretiza a promessa do candíeatc de que, se eleito,
governaria sôbre o !JUWlt aberto de Santa Catarina, sem
estabelecer priVilégios para regiões por motivos politicas
ou outros quaisquer,' ���:�l�ses �� :��i���sad��"
ceis::��:i�;!�od�Sa��S:c��:ê���re��s:a:�o:t:��U::i: a produçâo de automóveis

do presidente Jânlo Qu�dr�s, qU? qtlase inutlllzou o ::��::.u 1:�i���; a ad:eca���:
grande esforço de planejamento efetuado no enco�tro netas, 38.915; a de cami

�o ex-presiden:e com os governadores em. Flor�an�po- -·nhões médíos, 22.67.3, e ""a

��� ��ri!�g��lt�i�m�!�:�i!�e :ev�;:u��mi�i:����:��: �e Ibcam�n:6�es O P�S�dOS e

ainda as catastroficas enchentes no Vale do Itajai, a
on US, . . s a os re-

·exlgirem do povo e do govêrno energias e sacrifícios pa- • -,-__--'
'1"8: a recuperação das regiõe. devà'stadas.. Ao par disto

houve a necessidade da reorganização geral dos serviços
pÚblic'os, que havia.m sofrido um completo desbarato nos

ultimas dias do govêrno anterior.
' .

Mau grado tudo, os 'programa, firmemente traçado
pelo candidato, vem sendo

.

executado rigorosamente .
e

dentro de pouco te.mpo estaremos apreciando os. seus

grandes resultados no fomento de rodas as atividades
criadoras de Santa: Catarina.

Há, pois, motivos de SObejo para que Os catarinen
ses. comemorem com regosljo o aniversárIo que hoje se

assina'ra, verHlcando que as atenções de.as preocupações
do governante se tem volt�do parp. todos os setores e

para tõdas as rjlgiões do Estado, num amplo esforço de

recuperação e rej!onstrução, que vai desde o reequilibrio
das finanças ao estímulo das atividades economicas em

tódas as suas fontes, à reorganização do ensino, ã am�

pliação e melhoria da rêde rodoviária estadual e ao

atendimento de tôdas as necessIdades das populações no

que tange aos serviços püblicos indispensáveis ao con�

for� e ao bem estar do povo.
Na realidade uma nova mentalidade dirIgente ins

talou-se no Estado a 31 de janeiro de 1961 e hoje, um

ano passado, pelos resultados ·evldentes em tóda parte,
o povb catarinense se assegura de que soube escolher,
soube votar, soube encontrar o homem necessário, numa
ocasião em que se acumulavam as raroes de decepção e

desencanto em face da lnepcia e tambêm da má fé que
predominavam na vida publica, em· cujos 'postos só Sjl
encontravam homens preocupados com sua própria po
sição e seus exclusivos lnterêsses.

Joinvllle, com a eleição de Celso Ramos, libertou-se
das 'peias da ma vontade que lhe tolhiam o progresso.
Estamos vendo se desenvolverem aqui os planos do go
vêrno relacionados com nosso município e nossa região.
Algumas· das obras prometidas estão ainda - é verdade
- na. fase dos projetos, como por exemplo o edlflcio do

Ginásio Estadual, outras porém, como a paVimentação
da rodovia Joinvllle-São Francisco e a de Plrabelraba.
estão em plend desenvo!>,imento. E como temos testemu
nhado que o go.vernador Celso Ramos cumpre a, sua pa

lavra, nã-o resta'm duvidas de que aqu1!o que nos foi·

prometido. será feito. AUãs, cumprindo rigorosamente os

compromissos financeiros do Estado para com o Muni

cípio, compreendidos no pagamento das cotas do art. 20,
antes por tanto tempo sonegados, já. o govêrno atual li
berou substanciais recursos financeiros que vêm permi
tindo á administração municipal a execução de um dI
nâmico programa de óbras públicas que marcarâ a at"ual

gestão como uma das mais fecundas que Jolnvllle .jã·
teve.

É pois com sinceridade e com entusiasmo que regis
tramos os. nossos aplausos a este primeIro ano de govêr
no do ilustre catarinense, que abre tão amplas e �onfor
tadoras persepectivas para o grandiOSO futuro de Santa.
CatarIna

Ao íníctar sua� atívída-

de 1959, o enercacc
tor terá, em 1962, a

cipação de seis fã

estando. duas delas já
trabalho. A produção
junta. em novembro

passado foi de 217
des, ao passo que, em

lançamento de apenas .

30.700 unidades; a estima
tiva. prevista para todo o

ano de 1961, porém, já as

sinala um total de 141.600

Há dias\ passados, aqui deste cantinho,
cei elogios _ sinceros. e merecidos - e agrad
tos aos diretores da PERDIGAO, de Videira,

gentileza de um/caixote, super-luxuoso, atulh

magnífica variedade de frios, que recebi pelo
Hoje, reiterando os elogios, reexamino os

decimentos, que foram indevidos: o remetente
valheiroso não foi a firma fabricante, mas

celente ami�o e brilhante colega, dr. Dante

rano. ."
.

Não fóra, todavia, o meu pronunciamento
decido, eu ficaria sem saber o autor da gell

O episódio, por outro. lado, vale pela seu

tismo juridiéo: dois advogados complicadOS nlU11
so e�:cif���o,d� ���:::!�O-����ria terminar cOlll �
sentença sumária, mais ou menos assim:

"Vistos' e examinados os presentes autos,
I

Considerando que o autor do feito
todas as despesas;

Considerando que o beneficiqrto.
as trocas na correspondência do gesto;

Consid_erando que a firma. em

além do preço da rnercaJoria, pago ao

tado, recebeu retribuição publicitária
vida, pósto que justa;

RESOLVO· 10 _ Determinar ao sr,

lherme
t

Tal q�e devolva ao dr. Da1L�
rano ao

.. agradecimentos que erroM

�fe;:. à firma PERDIGÃO; lO) det

que se lance o nome do dr. Dante Mi

no no rol dos grandes amigos e pro
res da indústria vtdeirense; 30) det
ao sr. Saul Brandalizzi que remeta
Guilher1!Ze Tal, de imediato, novo cu

produtos PERDIGAO, de igual conte
que deu margem à questão ora dectcUdi',
custas."
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