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f�clareclmeutos Motins sangrentos em Paris: Agência TASS destruida
� C� le

PARIS, 9 (Al',) - Oito r as.

n sr !Ir S pessoas morreram Inclusí., Entr:mentes outras qua.,
---

U •
.

U ve duas mulheres e pelo tro bombas presncesc-, a ...... ............. ....���

[��ar Moritz ����:�;��:�i�i� ;�:;��:0j;��;fF;;� Reuni�o� do Gover��dor com o Se-
.10,9 (V,A.) dad" A ""lieia Informou trutu a «dação da egen- crelarlado· 'Conlençao de DespesasdeR��:::;dtOd: !rl�:;l�: q.�:te�ãod:enO�'d,dm' ','oO,aam- cta Informativa sovrence _ •

.

.

,

• TASS Os edificlosafetados" .

caçães necessarla através fendas e que dez estão em sofreram danos. Não nou-
de um portador do sesc, estado grave. Os dlsturbios ve. vitimas das bombas.
o seu presidente sr. Char- duraram mais de duas no-
tes Edgar Morltz e.!")p.�ã.

que o órgão encarregado f-I � Oda nsceüeacão' do orçam:n :IS es ato, revogue a suspensao U

::::;:���:��:,� :��o p:!f fJntrevl'st� �O1959 .sõbre a gestão do sr. II II U

�:��mBI:!�oR;:":U:.::: Secretário �a
:u����ou: 19d�e (J����� �� [duca�a-o etimo) na entrega�? um LUalicio do Tribunal de Con-

1M ao presidente do SESC

Culturaonde era exigido o cum-

primento da dlllgencla no

prazo de oito dias, provo
cou ,segundo o sr. Charles
Morltz a desagradável si
tuação porque passa ase-

.------

'Quando recebi o oficio o

prazo já se havia passado
há multo tempo e o Tri
bunal de Contas não' po
dia fazer outra coisa se

não me aplicar a suspen
são", explicou.

o PRIMEIRO

EXTRAVIADO

o primeiro oficio do Trl

bunal de Contas datado de
18 de mala de 1959 foi ex
traviado e não tendo sido

•
possível encontra-lo nos

arquivos d.o SESC o sr,

Charles Mor:'\z comunicou

o fato ao Tribunal, pedin
do remessa de cõpfa. do
cumento e um novo prazo.
Encerrando suas exp!1-

cações ao "Diário de No
ticias" o sr. Charles Moritz

c�mentou que estando o

"Tribunal de Contas agora
bem esclarecIdo sobre o ln
cident.e, haverá por certo
de reexaminar a sua deel
são".

.

E acentuou. "Convem
notar aqui um detalhe in

teressante: as contas da
gestão de 1952 que estão
sendo apreciadas. não ca

bem aos atuais administra
dores do SE."SC NacIonal e
Od Regional no Estado da

Gua,nabara" concluIu.
Csr. Charles Morltz mo,:;

trou ao "Diário de Notí
cias" o envelope remetido
Pelo Tribunal de Contas

�SESC: -atrasou 3 meses.

Agronomia: Ves
tibulares

AVisamos aos Interes
sados. Inscritos a prestarem
exames vestibulares ii. Es-

\ �ie��, ��:�no:�a�����:.
se realizarão, nesta Capi
tal, no período de 23 a 28
do Corrente.

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

N.O 14365

O .piano da construção de
l.000 salas de auias, pelo
Govêrno do Estado, esta
em execução. A primeira
etapa abrange 500 salas.
Ainda êste ano teremos em

andament., a segunda eta
pa, consoante propósito
governamental. A revela
ção é. do secretario Osny de
Medeiros Régls, na entre
vista concedida à Rádio
oueruja.

xx,x

A Politicagem que eam
peou no setor-ensino, nos
últimos lO anos, féz com

que a SEC ficasse com um

numero excessivo de fun
cionários. cêrce de 12.000
é o total de servidores,
quandn 8.000 bastariam às

necessidades da pasta.
Exemplo; o Grupo Esco

lar "José Boltaux", do Es
treito, tem um excedente
de 9 serventes.
Esclareceu o dr. Osny

Régls que se trata de pes
soal quase todo efetivado.
Todavia o Oovêrno estu

da uma melhor\distribul_
ção dos excedentes, que
represeptam em cifras des
pesa mensal de, aproxima
damente, quatro milhões
de cruzeiros.

xxx

As autoridades do ensino
catarinense emprestam in
tegral apolo à campanha.
de Erradicação do Analfa
betismo. A minoração do
déficit escolar é uma das
metas objetivas. O Govér
no impulsiona por todo O
Estado a construção de
grupos e escolas muitos já
em fase conclusiva.

x x x

.. A lei que reorganIzou a
SEC teve em mira uma ra

cionalização 'de suas ativi
dades, a par de oferecer
horizonte maIs amplo ao

magistério.
x -x x

A prImeira reforma do
ensino em Santa Catarina,
recordou o Secretário, foi
feita pelo saudoso Vidal
Ramos pai do atual Gover
nador do Estado.

Barnabés da União.
aumento de 40"

FLORIANOPOLIS (Sábado) , 10 de Fevereiro de 1962 - EDIÇAO DE HOJE - 8 P A O I NAS

A s brigadas espéclallza_
das em dlsturblos e a geri
darmerla movei da pcucte
parisienSe atacaram e en

traram em choque na P ar

ça do Bastilha, com ma

ntrestantes. os Quais pro
testavam contra. a onda
de vlolencla fascista provo
cada pelos extremistas em

apoio de sua exlgenoia de
"Argella francesa".

O primeiro choqUe ocor

reu meIa hora depoIs de
Iniciar-se ás 18,30, uma

manifestação disposta pe
los grupos da ala esquerda
dos stndícatos operllrlos. A
multidão de mais de 5.000

Para discutir hipnose,
médicos e dentistas esta
rão reunidos num congres
So pan-amerlcano Que se

instalara na cidade do RI'ô
de Janeiro, em data a ser
ainda determinada.

BUENOS AIRES, 9 (FP) � O rompimento de retecêes
diplomancas entre a Argentina e Cuba ror anunciado ofi

cialmente por um comun'1cado do ministro argentino de
'

Relações Exteriores, Miguel A�gel carcano.
O comunicado do goverrM Frondizi anuncia também

que os dlolomatas cubanos credenciados na Argentina re

ceberam '"seus passaportes ontem à tarde, no transcurso

de uma entrevista Que tiveram com carcano. que lhes
comunicou a deolsãc do governo argentino, e assinalou

lhes que dispunham de 48 horas para deixar o país.
ESSe rompimento foi provocado por um uttímatc dos

chefes mllltares a Frondizi.
FALA ARINOS

NAÇÕES UNIDAS, 9 (FP) .escassamente desenvolvi
- "Cuba, por sua procta- dos. O Brasil considera que
mada adesão à doutrina o sistema democratico ra

marxlsta-Iênlnlsta, eras
teu-se do sistema demo
crnttco inter-americano,
mas todos os Estados-

lidade interna dos países

vorece o progresso econo

mico e a paz social desses

países",
NENHUMA PR'ESSAO

membros, tanto do sistema Declarou que dentro da
Interamertcano como da estrutura da ONU toda
ONU, estão obrigados a pressão exercida contra
tentar resolver seus litlglos qualquer sstaco-membro

� por meios pacificas" _ de- por razões de sua forma de

elarou, em nome do Bra- governo, e uma violação da

sil, o senador Afonso Ari- Carta.

nos de Melo Franco, duran- Afonso Arinos disse que
te seu discurso de ontem seu pais teria preferido que
na comissão pouuca das na recente Conferencia de
ações Unidas, Que debate Puntá Del Este rôsse apro

a denuncia cubana contra vada uma "coextsténcia li
as Estados Unidos. mttaca" com o regime de
O s e n a d o r brasileiro Fidel Castro e não a que

acrescentou que essas con- foi adotada ali _ denomi
slderações Influirão em nada por ele de formula
seu voto sobre a resolução "ísclaclontsta'",
romeno-checoslovaca, 'que ·'A G-EA...I.. disse _ re

tal submetida a comissão. quer a adoção de um de
na qual se pede aos Esta- terminado sistema de ga
dos Unidos que deixem de vemo. isto e, a democracia
Intrometer-se nos assuntos repre-sentativa. Todo o se-

��lteer��sb�:��n�:i:esS�.I!���� ;��ota�n:��'��ao ���tar:jee��
vam suas divergenclas por vinculas de solidariedade

,melo de negociações. "O com os demais Estados.
proposítc do Brasil - Porem, as Nações Unidas
acrescentou - e diminuir não impõem forma alguma
a tensão internacional e .," de governo aos seus men_r
contribuir para a paz e a bras; e seu conceito de so

segurança, que estão tntr- lidariedade tem base nas

mamente ltgadas Jlo P1:0- rela-ções pactnces entre
cesso economico e à estabi- todos os t.ípos de Estados".

1lÓpolis, srta. Wanla Ma

riz, h_oie representara nos

sa Capital, na l',u Festa de

Conftatemização da Socie
dade catarinense a ser rea-

lizada logo mais à noite no

Lira T. C., que marcará um

gra11de acontecimento so

cial em Santa Catarina.

pessoas desanou uma proi
bição policial de. eretuar e
tos públicos. Estava ll.dera
da por membros do Parti

do Comunista e .dlrigentt's
da Confederação Geral dos
Trabalhadores. O descon- ""III!IIII •

tentamento aumentou on, Para enfrentar a despesa rJ,5 bilhões) com o w.IIllento concedido ao [uncunia-
tem, ao serem publicadas, usmo público, sem previsão orçamentária "para: o exercicio de 1962, o Governa-

nas paginas dos jornais, dor' Celso Ramal; elaborou um Pla1l0 de Economia, Pl'evendo a máxima C01L-

varias fotografias de uma tenção nos gastos,' visando u.m corte, em tôdas cs secreterses. de 20% nos

,menina de 4 anos Que fl� seus respectivos orcamentos, O flagrante � da reunião l·ealizada no Palácio

cou cega au ,(l�plodlr uma ia Agro714mica, no
-

di.a 8, fJ 'ando o Chefe rlo Poder Eexecutivo exPôs, de "mu*

bomba de presuco eoíoca., nesra objiffi>a, (õda a Sítu1çdo, InSl'sWHto 1mrtrr �ulad,,� V«Joo.

da na restcencta do minis
maior e71�penlto para Q ccnceeussac da meta em vista.

tro de Cultura. Andre Mal
- __�_-� _

r��?E��:��i.��:����:'Governador Celso Ramos no Extremo Oeste
dos ontem por uma grana
da lançada por um terro- Segue hoje, para o extre bunal de Contas, secreta- Um Miguel do Serviço de municípios de São Miguel
rlsta quando formava' fila mo oeste do Estado ,o Go- rio da vtecão e Obras Pu- Imprensa do Palácio Wil- O'Oeste, Descanso. Itaoi

para receber seus salarlos. vernador Ceiso Ramos. E bUcas Se:cretário do Inte- san T. Pereira,
.

fot.ogr�fo ranga, Mondai. Maravilha,
O a'tentado ocorreu em a seguinte a ComitiVa 'do rlor e JustlQIl. Secretário da do Serviçb ôo Palácio e sr Cunhã-Porã São Jose, rio

Constantina, de popula-çâo Chefe do Executivo: Presi- Saúde e AsMstêncla 80- Karl Rischbieter. Cedro, DionísIo Cerqueira.
emInentemente muçulma_ dente do Tribunal de JUS_o cial, Secretário da Edl1ea- Amanhã., dia 11. o Oover Guaraciaba, Guarujâ e

na e terceira cidade -da Ílça, Presidente da Àssem ção e ClIltura Secretirio nadar Celso Ramos �starâ Palma Sola.

Argella. 'Em diversos pono bléia LegislaÜva, Almiran-� da Agrlcuaura, Secretário presente â sessão .solene No dia 13 .o Govemador
tos de Paris, registraram_ te Cmte. do 5.° Distrito Sem Pasta, Pr.ocurador 'Ge de instalação da Comarca estará Instalando o encon�

�� :a tot:��e��u�: ex��� �;aVr�I'p�e��!:n�ea �as;r:���. ���e�� ��ai'el���:: �:�i� deN�io�:�S�Oeg���i�eir�i, o ��:t:���Jn!�me: ��e;:�:�
sões de granads ... ou bom_ nal Regional Eleitoral, De. cas, Deputado Ivo Silveira Governador reiniciara ,em de Prefeitos e Vereador�s
ba; de plastlco.

J �embargadOr Fer�ira Bas- �jt�:��eteC�te�r�;n�.od�i��' �:�tr��g�:�I���I::t:'t:�d:�= deste munlcipio e mais os
o resto do palS, o nu- os, Desembargador Alves.

,",'to Na"', jo"'a""" Sa- d
'

de Xaxim, Xanxere: Faxi-
mero de vitimas da vlo- Pedrosa, Presidente do Trl • o as reivindicações dos nal dos Guedes, Abelardo
lencia aumentou durante Luz, São Louren.ço D.Oeste
o dia. As 18 horas, nove Campo Erê São Carlos, Pai
pessoas havIam sIdo mor- mitos, Modelo, Plnhalzinno

:':: �:.,,;:;�.�� °m���:)'� Pacifícação para o trabalho ;�:,�::" Quilombo· C,!

706 e o de ferdos a 1.204,. O retorno dd Gbvernador
desde o principio do ano. I b Ih

Celso Ramos a Florianó_

da��s ���t:�t:a�Sose;I�:= e pe o tra a o
!

���ls14�sta previsto para o

cios publicas prlnclpais de t imperioso reconhecer. pouco seguido pelos gover- pirita democrático - nun

pOis do atentado cometido ante a evidência dos fatos, nantes. O Governador Cel- ca será demais lembrar Que-'-'G-o-"-ta-R-ad-a-'''-d-.-F-'-O'-'ia�_contra os 30 trabalhadores que o Governador Celso soo Ramos. com o planeja- essa' prerrogativa do ho Iempregados do Aqueduto. Ramos realiza, neste mo- q-lento da administração mem civico não exclui ;

Imenta, no Estado, uma po- para o seu quinquênlo de ponderação, o apêgo à ver-

Hipnose:' den- litica de pacificação d� mandato e com, a fixação dade e, sobretudo, as su

familla catarinense. No pa- em lei de uin plano que periOi:es razões de ordem"

fistas e me'dl'cos norama estadual, não vê o inclui to.dos os problemas coletiva O Governador I
ilustre homem publiCO se- fundamentais' de Santa Celso Ramos foi h�melll de

Ivão discut�r �:�ir��P:Ob���t��u��: :�� �e�ar��:�I���d��e!;lIl.�!fe��� ���:;ã��eM:S g��êl����S d���
pedindo o desenvolvimento vida. o seu elevado e nobre xar-se influir pelas emo-

.

econénnico de Santa Cata- critério civlco-políUco, em ções da luta partidária, é

rlna. A seu ver, as praxes contraste com a rotina da exatamente com a expe- ------- ---�-- -.,----

de governar menos com politização dos setores ad- riência no debate dos pro

olhÇls de administrador do ministrativos do Estado. biemas do povo, em con

que com viseiras politlco- Na verdade, a paz dos tacto com os quais vivia e

partldarlas devem ser su- espirltos. Que produz a or- atuava, que se alteia para

O conclave, qUe se cha* peradas por mais atento demo favorece o trabalho e que as contingência oriun

marâ II COngresso Pan-
lnterêsse aos reclamos do propulsiona a riqueza. O das de suas convicções par-

Americano de Hipnologia e :��:::o a�o b!:a:�tar QU: ���I�mt�I�Oa�:c!���, ;�:; !��:�ia�o n:�no�:�:ed�:ra�
����l���: ct;: �ra����:ss:e tranqUilidade do povo. salientar o que,_Jlesta hora do Estado, onde se agita

realizado em julfiõ de 1961 deN!�t!O�.:�bde����: P��!� �e fi�:l��:�:s ��s Grr:,��r��� �;;s�:t:� �:�ori���[j: p��
BRASILIA, 9 (A,P.) _ O ministro �:o��:I:aç��a���r:::Srã� s�: çar o seu programa de se está observando no cur- melhores dias para a exls-

Valter Moreira Sales aprovou, quase inteira- Etica) foram IndIcados os ��:êl�r:gO�al�a��jeet�o:s��� ��sd�e:����IS�����osge;� tê;�ira i!� �O��!V�d��inen_
mente, os resultados dos estudos efetuados, :�::!�:esd:::��:e d�e��= realidades s.ociológica's e Santa Catarina. Alias, por te Governador não olha a

p�lo DASP, sôbre O aumento do funcionaHs- ca: David /tttsteln, A. R. ��o�:���s�e ,���:Is;g'r�e '������C:;�líti�u�"e���r�! ���::eI'���:r�: �:l'�u:s�:=
�o da :!.ni�o. O referido aumento será, con-

. ::doca�t����,on��:�hl'��u: vando preclGumenle em 1'a- da condula r;ovemarnental sistencia administrativa a

, arlUe Ja divulgamos amplamente, de 40(/0 t,oscar Farina (<I e S ãy ���c��o P;'�:ç��:�â��iapo�� "�Ie �'e����:o U�l::P���i;�:��
...."----

Paulo.), tlca administrativa ate 'hã i:gl�imus es,-

......��������==:L__-=====���� '�

J020
'

Goulart hoje
em Itajaí

Sua excelência,'o Presid'ente da Rcpú�
blica, sr. JoãQ Goulart, estará ausente da ca

pital federal·, Bra.sília, até à semana vindou·
'ra, terça-feira, quando deverá -retornar.

Ontem, o mais allo magistrado da nação,
viajou para o Rio de Janeiro. Hoje, deverá

chegar à ltalaí, onde passará () fim (Ic SCIll<J-

nn, devendo regressar a o r.- i o . (lomingo à� .��
noite. J: 'l!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• �a �_�_

• �;p;;s;�iiQ;;�8' àTAi'O� nd;.
II nUIi CU/lllelhei10" Mafra, JM

ti 'r'ererone 3('22 - Caüa r'/l,lnl 1;'19

• r:llderti�re�lelráfico Jõ:!;1''',oU

Rubens de Arruda RaMOI
Gereate

Domingos Fernandes d" Aquino
ReeI'tore.

FláVk�:��oe::: �:��::: e (l�vaI1o Md� •
�i�����: :;�:�ndo li" Amaral e Silva -

••
Colab, radore. •

Prof. Burrerros 'FHho - Dr Owatdc Bodrt- •
����� �ng�,f�\)��do:����!9.:�;j(l�I;::�;� • r
f,msQ ,JUVI'(I1t1 - Dr. MiIIlin L�ite da Cesta • �i'- Dr. Ruhelll!. COfIta - Waltd Lar . .re -l"rj.' • iMnehs'Jo - Lharnellrtolomeu -� limar (:;Ir- ..

va�:;t..-_P;::·�f;;�O���[;;r.f"lO .Ie Ar'l!'jo • II
DEPARTAMENfv ESPORTivO • J.

Redator- P,",,,, Pauln ...ebado , I

��;:���e.���:��I.res: MlturV Borges, �lJj T. ,1A">{) e,
rioraboradores: Diversos. •

'\'�!�':'" ';�
�",.·',,,, .. ,,'rf ji,.'�-,;;�

Reprf'lllent.nl�!'I
Rerr�s(>nlll.�i}e� A. :.; Lflffl Urja.

Rio f({RJ RUII �ertll{lf)r nanllts 10 - s.o 'lnllar
'1'1'1.: 22-!'í9-24
Silll Phil/O - Rua Vitlíria f,f)7 - "onl :�2
!'t'lrtl) Alel!re - pnO.PAL - PraçA P. Feti
r-fano 15 - conj. J 1 - �·E:I.: 7� -40.
AI{Pntes e eorrespondentee em '0-:10:. 1\3 mu

nidpit)j.l de santa Catarina
Anúncios mediante cmteato de aco"df' tom a

tatwlH. em vigôr
, A...SSINA1'�JIlA ANTJAL - '::rf �.(,OI,O,1

vl·;Nll,... AVULSA - ('r� JI,flO

II :PI!:,i:�t!�Ii��: ::�r:�:�;;:I�i�:�::.�':)��s ..m-

�---�--�---------

NlnglJém $er6 mau hnda Que voc:f, ,_

'°"Lêlte :ile (ff,lonia.
. 'AlllJIIP"""''/If1 _..., 1",,_rJc._

ANIVERSARIts
FAZEM ANOS H'oJE:

- sr. Odir Sllya
- sr. dr. Alfredo Chinl�l-

lo
- sr. Cândido Cardoso dOS

Santos
- srta. Te.1ma ElIta r1e

Souza

� sr. Aldo de Freitas No-

vârias pontes neste Est:l�

do e outros importantps
serviços aq\:i e diver.'.os

pontos do país
Trabalhou durante al-

guns anos nas grandes o

bras da Baixada Flumi

nense.
I!: autor de um livro '10-

tâvel sobre Hjdróst�tica.
Casado com a Profe�so-ronha

- menino Joel
gue1ra Júnior

Falecimento

Dias FI- r ra Albina Monteiro de S.

Thiago, deixa-a viúva com

um casal de filhos: Silvio

e Helena,
Dr. SILVIO LOBO DE , S.

THIAGO Adepto fervoroso õo Es

piritismo pronunciou em

�dlversa5 cidades proveito
sas conferencias de cara

ter cientifico e, no Rio, de
dlcava-se à construçâo da
sede e hospital do Centro

Espirita Bezerra de Me!1e
zes, deixando-o quase cc,n

cluido. Amig.o dos pobres,
dedicava-se últimamente ,a
percorrer, em determina
dos dias com os seus riais
filhos e em seu automf)vel
as favelas do Rio, lenndo
remédios e a� lentos alls

necessitadas, para alguns
dos quais construiu caSRS.

Foi um exemplo de cul

tura, de dedicação ao tra

balho, de amor ii fam(lja e

Trouxe-nos o telégraJo
a notícia do falecimento,

no Rio de Janeiro. no dia

7 do corrente, vitimado

por apoplexia fulminante

do nosso distinto coesta

duano, cuj::! nome ep"ctma
estas linhas.

Descendente das famllL

as Lobo e S. Triago, era

flIho do sr. Vicente Olavo
elc S. Thiago, já falecido

c da profesora Castonna
Lóbo de S. Thiago, da Aca

demia' Catar� ense de Le

�ras.
Engenheiro civil, eSQec1a

lizado em hidráulica, pou
tes e estradas, diplomou-se
em 1932 pela Escola Poli

técnica do Rio de Janeiro
e era sócio de importante
firma construtora, cam se ,... ......,
de na capItal guanabarina
que mantém relações mui

.�ólidas com a administra-

çãq catarinense Lendo sido 1.... --'

o sr. Silvio o c9nstrutor de

·
•
•
·
"
•
•

,

a humanidade.

CHEZI�HO, NAO!
CHE �I�O!

•

:
'"

r
..

•
I.
I •

osnALDO MBr O

RealiZOU-Se no dio oito, o enlace matrimonial do
DR. JOÃO PAULO RODRIGUES, advogado, alto fun
cionáf"io do Departamento de Estatística e vereador

pela bancado da U.D.N. na Câmara Municip;J1 de

Biguaçú, com a prendado SRTA. MARLI SIQUEIRA,
de tradicional família daquela cidade.
Poro o ato religioso, que foi celeb-rO{fo na Igreja

Matriz às 16 horas, fe,TOm convidados para padri
abos o' SR. CÁNDI DO PEDRO RODRIGUES E SRA,
o SR, JOS� RODRIGUES E SRA., o SR. IPIRANGA
CAUBI DE CAMPOS E SRA., óSR. ABRÃO SALUM
NETTO e o SRTA. AVANIR MARIA PRAZERES. No
civil, testemunharam, por porte do noivo, o DR. OS':
WALDb BULCÁO VIANA E SRA. o o DR. NELSON
MORITZ LA PORTA E SRA.; por porte do noival o
SR, PEDRO JOS� ,AZEVEDO E SRA. 0'0 SR. RUI
WOLFF e SRA. - _.�,

Ao jovem par as felicitações de "O ESTADO"

(!)(iensivo� aos seus genitores.
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Sociais

Fillllmenle Hoje, "Noile do Píerre!" a Fesla Assunlo Em

Sociedade
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I - A Rádio Guarujâ está apresen-

A eleganJe senhora Ber1wdete

do Dia.
.viegas, Aniversariante

residência do sr e sra r'r. Romeu. MI)
tando as quintas feiras, as 20 horas, reira genitores da noi"l'a.

Contos, Romanticos, de autoria da escri

tora Zélia Mellm Trompowsky. 10 _ Na lista de hospedes do Que-
rência Palace, o simpático casal senhOl

e t.-nhora dr. João lIarno llauer (Crista)

_ O casal em foco logo mais acontC'cerá
2 - O casal Harry E. Krieger rece

beu em seu apartamento para um limo

ço, o Prof. Marco Aurélio Krieger. na festa "oNite do ierrot".
. ..

11 - aTmbém em' nossa cidade e logo3 - A Farmácia Drogaria Catarinen

se, Vera Lúcia Modas, Jane MadRS e mais acortte.cerá. em pauta na festa do

�hez Moy "bolltiQUe", oferecem lindol; Querência Pala.ce, I:) simpático casal rir

premlos para serem s'Jrteados hoje, entre Sergio Nobrega (Tere7.1nha).
as mais lindas fantas1a.s oue circularem
nos salões do Queréncia Palace, na ta·1 1Z - Fste,iou aniversirio a bonit3

esperada festa "Noite do Pierrot" _ L:lgr senhora dr. Paulo Konder Bornhausen

mais, entre confetes e serpentinas (,

"society" estal·à em pauta.

(lvete) - Em sua confortável re:'iidênria
na flraia de Camboriú, o casal Bornhau

sen rccepcionou amigos para um jantar
...

13 _jQ\::lnt� fe'ira- a "bQlte" pjaz� a-4 _ Os Grâficos de • FlorianôJtolis
com sua equipe esportil'a marcaram en- conteceu bastante movimentada. Apre
contro com os Gráficos de Blumcnau sentou cantora, e o conjunto continua

com Silvio, Paulinho, Nabor, Aldo e Os-

5 - O Clube da Colina, Lira Tp.ni� vaI. merecendo os melhor'es elogios.
Club, vai apresentar uma maravilho'3a .. * .. \
decoração para o carnaval. .,.

14 - Com (I casal deputado Wolney
Collaço Oliveira, drincava. nll bar do

6 - Os cumprimentos de Aconteci Querência Paface antcs do jantar, o �

mentos Sociais ao casal sentlor e scnhora nbor Alvaro Catão.
dr. 1.#00 Riga (Tereza), pelo nascimen

to de seu filhinho. 15 - A bonita e elegante senhora

deputado Fernando V1égas (BernadeteJ
7 ....., O senhor e senhora Osmar N�s festeja hoje idade nova - Aconi:.ecimen·

cimento, em sua confortaveJ reSidência tos Sociais cumprimenta com votos <ii

.na praia de Camboriú, recebe:;am amiros feliCitações.
para uma movimentada peixada.

16 - Não é bem chevar nas reuniõ;ls

fest:j; i:a:,:n:::: !:::mLe:o�es��=:�s �:���od(>�slt�:;i h;��:�:i::;��,�es:e �:::�
a. dona Verinha os mclhores votos de Iy", convidados para a movimentada
felicitações. festa nos saiões do Querência PalaCf.'

"Noite do Pierrot".

Eis porque cometem gra
ve Injustiça os adversarias
do Governador, quando lhe
atribuem propóSitos de

perseguições a funcionários
públicos que teriam sido
favorecidos pela adminis

tração passada, enquanto a

verdade é que, ao Invés dc

favorecê-los, os atos feitos

sob o atropêlo dos ültimos
dias do quinquénio nem

.

COMUNIDADE EURDfEIA AJUDA ..'\OS

SEUS ASSOCIADOS AFRICANOS

Prof. Dr. Hermann 1\1. Georgl'n

o tratado de Roma de 1958 prevê a con

tribuição dos seis membros da comum

dade Buropeia (Mercado Comum) para o

desenvolvimento dos então membros da

Comunidade francesa na Afrlca. Entre

tanto a onda de Independência e liber

dade levou todas as anJ;lgas ccrontes

francesas a completa soberânta. de modo

que os seis E.�tados europeus tio-e esteo

ajudando a Estados independente, eujox
requerimentos de aseoctecão à comum

dade Europeia, enesee de ainda não df's

pacrados em definitivo. Intensificaram o

fluxo continuo de auxllo previsto no Tra

tado de Roma.

Qwmto ao carater deste auxilio quero

para exemplificar, hoje analisar o rosul

taco das dellbera�s da respectiva co

-missão do Mercado Comum Europeu em

sua sessão de 18 de dezembro de 1961.
Foram despachados requerimentos dos

seguintes governes: República da Afrira

Central. aepüouce do Senegal, Repúoürn
Mali, República Costa de Martim e P.e-

pública Niger.
'rrata-se em sua totalidade de investi

mentes de cara ter soctai-oedesomcos.
portanto, ao meu ver, de ccnntbuicoes
das Jllllls essencteis para o desenvolvi
mento destes Estados africanos que _

além e antes do capital - precisam de
entes ro- ma/los para que possam assu

mir as responsabilldades administrativas
e técnicas exigidas por um Estado mortor .

no e a comrncace organização Indus+rãa!
e esríccre de hoje.
A República Central-Africano está rcce

bende. meios para a construção de 16i
salas de aula, já existentes em estado pr.

, caríssimo, e para construlrr e In.qt8:la� �,

novas salas de aulas, alêém de 216 m')ra,

dias para professores. Espera-se um re

sultado favorável para a . eficlencia do
sistema escolar da República.
O Senegal será beneficiado com uma

Escola Agrícola de nivel médio-superior;
"E'cole·Nationale des Cadres Ruraux" em

Bambey. Os consultores franceses ainda
são indisperuâvels em geral e especial.
mente no setor agricola. Elaborou o go
verno senegalês um plano de quatro a

nos para a formaçjo dt! especialistas se

negalêses. A escola financiada pela Co
munidade Europeia permitirá a tormaçao
de um numero quasp suficiente de peri.
tos e técnicos agricultores.
O govérno de MaU estabeleceu um plano
qUinquenal de desenvolvimento econõmi"
co e social. Faz parte do plan(l a cons
trução e instalação de um "Instituto A-

!����-�� I��!�ua�' fm S '_·.u�·
Jrball(; Sal!es, Arca 40S l \ /GIiII(CIOCI.' OIJ!rOlJi. tta
<petros. ,,� DI (I'",

Trajar a rua Fellpe ';c[i �... Irerldsr.f1_.• '1
.1'll1t. 21 _ "'Onl� 314!j _

g. ícota". destinado a coordenar tOdos
esforços de planejamento e execueae
da destina-se à construcac dos Pféd_
obras agrícolas. A verba concedida d
cessàrtos para o funcionamento
Instituto.
A República Costa de Marfim sofre
um Impacto demográfico em sua Sê

cidade. aouaxo, que dobrou em dez

o número de habitantes. O abasteci

to de agua. potável para esta cidade

é satisfatório. Com 390 milhões de fr

coa CFA a Costa de Marfim estara
conotcões de garantir o abasteclm

rl'agl1� em Bouako para 30 anos, já !é

do sido Incluído nêsse cálculo o prova

aumento de populaeao.
A R('pública de Nlger é benertctaca

somas apreciáveis para o descnv·olvlrn
to de seu sistema educacional. Em e

anterior a República já pôde di.�PÕr
verba para a construcào de 116 e\:co

primá: ias e 6 escolas tiPo secundária

nova verba permitira a construção c

tníaeão de mais 50 escolas primárlu,
escolas scct.ndárias com Internato, m

6 tntornutos ti. se-em ligados a e.

secundárias existentes. f' um lyecu

moças. Os planos governamentais p

vêem um passo cccísrvc dentro de

anos no sentido de assegurar a juvcn
de do país rormacâo e mstrucâc adeq
da. COr1l'as novas ver.as votadas o

gel" estará em condtcôes de comi

uma escalá secundaria com CU1"SOq

quatro anos em 80% dos riistrltos ad

nisto attvos do país. 250 formados [la

postos de grau médio sairão por ano d

tas escolas. O lyccu dará chances de Co

mação ao dobro das moças até agora

míttdas ao estudo. Nos trcs di.�tritos m

atrasados a rreqi.êncm da escola prltnà
será futuramente de 61!: t!). uma

executados os planos agora financiad

Para elevar fl nivel da produçãn agric
a Comunidade Eur:lpeia concedeu à

pública Niger verbas destinadas à om.

nização de 100 postos agricolas. Sao �en

tros de consult!.l e do apo;,) rflm (I.� qua:
calcula-se atingir um aumento de

em valor da producão agricola .

. Estou apresentando êSte 'corte tranve.
saI", mediante apresentação, dos r"esul
tados de uma única sessão da comis.od

respectiva aos meus leitore.q, para m

Lrar�lhes duas coisas: II A Comunld

Europeia estâ tomando multo a .�

desenvolvimento de seus associado.� IV

fricanos, abstendo-se de toao {' qualqu
gesto "Colonialista".
2) A base de desenvolvimento dn Arrl

DB. ROLDEMAB O.
OEMENEZES

Formado pela ESCOla de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do
Hospital da Cambôa _ Da
Maternidade Clara Bas_

- •.

_;-_.
-' .. ----.• -� •..---------

::.":�po;;;:,. Da Mat'm;d.d, (entrais Elétricas 4e Santa Catari
D:s�:�;;����, �o::;:� S. A. "CELESC" Assembléia Geral

9 - Logo mais as 15 horas, reali�'lr· PENSAMENTO DO DIA: "Mas que -c�!����'A..Maternidade Extraordinária Ed:tal de Convocal''''
Sf!-a a benção nupcial da srta. Ana Maria infeliz estudo é este, em qUe se aprend( Carmela Outra, pela ma-

Moreira, com o senhor Everaldo Oliveira mt.Has vezes o caminho por onde se VIlI nhã.
Os noivos receberão cumprimentos na ao inferno!" Resfdincia: Esteves Ju-

Pãi:ificação para lâííBE��o trabalho e·pelo... t5S w :;::-:;;
pr�:oe:t�;:s�ç��odad:�:i:g�g�,1 !ed�le:�!li���� n;���:m����· P.R OGRAMA DO· MÊS·no mapa do Estado, fron- constitucional ou outros.

���:; �:r��:r���emQU:ala� ��:a:�a'p:�:;:::ia;:::�t�V�� de Fevereiro
em nome dos municípios Poder Judiciário, se lhes Dia - 11 Encontro dos Brotinhos Orquestra Melódi-
cujos prefeitos não perten- assegurava a legitimidade, co "Caste!on"
cem às fileiras do P.S.D., eram logo acatados pela Dia - 15 Noite Dançante Conjunto de "Carlinhos"
os quais, valha a verdade, Executivo. O que o sr. Cel- Dia - 24 Soirrée Carnavalesca.
são recebidos e tratados so Ramos não poederia to- CINEMAS
com as mesmas atenções Jerara e com o que não Dia _ 6 Cinema
com que o são os c<>rreli- transigira é com a ilegali- Dia _ 13 Cinema '

glonáriOS do sr. Cel� Ra� dade a injustiça. .s:le, que Dia -20 Cinema
se faf escravo �a lei, não Dia _ 27 Cinema
saberia desprestigia-la ou

consentir que a despresti
giassem para servir a es�

terltos e imediatos interes

se" (te facção.
Daí, a autoridade que

possui para concitar os Ca

tarinenses a que confiem

nos destinos de Santa Ca

tarina e continuem dando

ao desenvolvimento de sua

terra os melhor.i!S eSforços,
9.OS quais se reunem m; do

Govi>�·no. para o comum �

gloriom ohjctivo.

VENDE·SE
Por motivo de viagem uma confortovel residen�

cio à rua Duorte Schute! n.o 41. J

Trator no mesmo dos 9 às 10 e dos 15 (,., 17 �()o

Ficam C<lnvidados os Senhores Acionistas. da cd
TRAIS EL"I!:TRl :::AS DE SANTA CATARINA S.A: CELP.SCl
- para se reuljirem em Assembléia Geral Extraordini·
ria que se realizara no dia 28 de fevel·eiro de 1962, iS
10.00 horas, nf,\ sede social da Companhia, a rua Almi
rante Alvim nO 3"6. na cidade de Florianópolis, Capital

.. do Estado de Santa Catarina e deliberarem sobre a st'

�ulntc

A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua: •
Conselhelr,. Mafra n.Q ISf, de um lado a sua

!leeçlo de PEÇAS E ACES�ÓRIOS. e dO outro a

'iPc(.'.ãn de PINTURAS E CONCERTOS.
"'f"'.flfi! Illn.

Emprêsa de Turismo Balneário
Canasvieiras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembléia
Geral Extraordinária

.-------;-----------/ Pelo presente Edital são convi9ados os senha'"
,

E N O E R _E ç O ,acionistas para se reunirem em Assembléia Geral •

traordinárla. no dia 16 de fevereiro de 1962, às 20 hO

no Clube Doze de Agosto, sita â RUa João Pinto, n

cidade, para 'peliberarem sóbre a seguinte ordem do dia
a) - Venda do Hotel Balneârio CanasvlelrflS
b-) - Outros assuntos de interessf' so�ial

Nflo havendo número regimental na primelrn col')

vocação, a Assembléia reuni.r-se-a meia hora nllós, c

qualquer número.

.FJOI·lanópolis. 6 de fevereiro de 1962

JOSIt RUAS
obedeciam sequere a crité

rio legal, sendo de flagran-

V E N D E-$ E
Moveis e utensltios domesticas, de coso o ser des�

montado. Ruo Tiradentes esquino de ruo Nune!> Ma

chado, 12.

"

ORDEM DO DIA
fi. - Eleição de membros da Diretoria
b Outros a:�sunios de interêsse social.

Florl:1nr'ipo)i.�. fl de fevereiro de 1962
Dr. Julio H. Z(l(lraZII.lI

Dir. Prc.�identc

,'ir. Jlennelino UIT(IUm
Dir. ComerCial

Enf.f' Ileinz Li1J7Jej
Dir Técnico

Presidente f'm rX(\I"('Í{I\o
-_.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ORDEM DO DIA

I _ Elelcõo da Diretoria e suplentes do Sindicato
dos Contabilistas de Florianópolis, poro o biênio
de 1"62/63

II -

oE���:od�c"�2���'ho Fiscal e suplentes pote

III -:- Eleição dos Representantes junto 00 Conse
lho da Fcderocõ., e suplentes para o

período
IV - Outros assuntos de Interêsse gereI.

Florianópolis, 24 de Janeiro de 1.962
SINDICATO DOS CONTABILISTAS OE FLO

�IANóPOLIS

Airton Perrone Machodo
Presidente em exercício

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
.. GARGANTA

;)peroções dos AMíGDALl\c; por processo
MODER'JO

eoulPo de OTORRiNO (I_ínico no Capital)
poro eKome de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refrator 8AUSCH 8 LOMB para receito

de deul CC;

Tr(J'ofTl�nto do!> SINUSITE" �)or ULT'iASOM

Dr, GUERREIRO do FONSÊCA
GQN5\ILTA�:' Pf:IA �AW�A E A TARDE

'·"",u!l..),!" flulI )"'J" P".'". ,�) - fone 3560

Re!.,dencio,.. R'uo Felipe �chm,dt, 99 - F on e 3560

C9!égio e Eseo!a Normal

Coração de Jesus

EDITAL Para 1962
REMATRICULA DAS ALUNAS

las :��:d� 2, às B h - Jardim da }nfãneia, nas S:J.

Dia 13 _ 2, às 14 h _ alunas dos exames de 211 épocc
do Curso Secundário
INICIO DO ANO LETIVO: Dia ]0 de março de 1062

TURNO DA MANHÃ
I e 111 séries do Ginásio
I e II �ri.es do Escola 'Normol

TURNO DA TARDE

ale Clube de F orianópolis
Conselho Deliberativo

EOllAL DE CONVOCAÇÃO
Convido os membros do Conselho Deliberativo

poro o rechaocõo de uma reuntõo extraordinórla,
em 1.° convocccõo, às 19,30 (dezenove e trinta)
horas, do dto 1 � do corrente mês, no sede social à
rue Frei Caneco, para deliberar sobre a seçutnte

ORDEM DO DIA

a) Reforma dos estatutos sociais, -vlscn-.
do regularizar a situação do sócio Juvenil.

De conformidade com o disposto no artigo -40
dos estatutos .socicis, nõo se constatando a presença
de maioria à hora marcado, deverá o Conselho De

liberativo reunir-se e deliberar definitivamente
com qualquer número de membros presentes. meio

hora depois, em segundo e último convocaçõo.

Ptortonópous, 8 de fevereiro de 1862.

João Eduardo Morih:
Presidente

Outro Qlle o Mareílio Quer: SCHELO
O médio gchelo, perten

cente à equipe do cestas

·'utebol Clube, de Joinvllle,
steve treinando no esqua
dra do Marcílio Dias, a

presentando uma atuação
Diretores norcnístes man

tiveram logo apôs contacto

com o jovem e futuroso ío
gador, oportunidade em

que o aLléta solicitou por
um contrato de um ano a

Importância de 30J()OD,00 de
luvas e' ordenados mensais
de 8.000,00, Uvre� de quais
quer toutras ãeepeeae.
A duetone. do rubroann

praianu achou exagerada a

pretensão do Jogador.

ESCOLA TE'(NICA DE COME'RCIO
SENNA 'PER�IRA

ESTREITO FLORIANO'POLIS STA. CATARINA
ANO LETIVO DE 1962

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO COMÉRCIAL
Inscrição - de 25 de janeiro a 19 de fevereiro
Realização dos Exames - dias 20, 21. 22 PI

23 de fevereiro.
EXAMES DE 2.0 E'Pv..:A

Inscriçõo - Os alunos devem requerer o I .....

criçõo até o di« j1 de janeiro.
Realização do Exames - A partir do dia 16 �

tr-eretro
MATRI'CULAS PARA O Glo;A'S'O COMERCIAL E
COLé GIO COMERCIAL

De 25 de [onetro o 28 de fevereiro.
OBS: - ASecretaria do Escola estcró funcio

nando, diáriomente, poro atender aos senhores in

teressados, no horário de 19 horas às 22 horos.

Estreito, 23 de jcneirovde 1962
Prof. Rubens Victor do Silvo - Difietor

Jardim de Infância "Sanla Catarina"
.

EDITAL DE MATRICULA'
Comunico, o.quem póssc tnreressor. oue o por

ttr do dia 12 do corrente mês, cbríor-se-ó o me+ri
cuia poro crianças de ambos os sexos, de 'l Q 7 a

nos incompletos.
Os interessados, poderão dirigir-se à rua Bo

cai uva n." 143, séde do referido jardim de Inbncia.
O início dos aulas dar-se-á no dia 1° de Ma:ço.

IMPORTANTE: - O referido Jardim possua ca

minhonete próp�a paro' condução do� crion(;as:]
domicílio.

II e IV séries do' Ginásio
I fi séries da Escola Normal

l,d.·1 e III 'séries dos Cursos Científico e Clósstco
,

No
\

�o dia aula .. as alunas apresentam!.se de unlfor�
me de gala completo: Blusa de manga comprida. boina,

luvas, sapato preto fechado. E queiram as alunas. do

curso, Secundário trazer 2 fot.ografias, 3 x 4, de unttor-

me: As novatas 4 rotes.
.

NO TU'NEL DO COLÉGI? INDICAGAO DO MATE-

.:Ii�lilíaiililljjlil�RIAL E�����: :�s 11 hs. e das 14 hs. às 17 hs.

Dia. 22-2�62: I e u séries do Curso Primário
,. 23�2-62: III e IV séries do Curso prjmário e Pré

Ginasial. .

'""' "-24-2-62: I e II séries do Giuisio
.

"26-2-62: III e IV séries do Ginásio
" -; :á-2-62: cursos Cientifico P. Clássico

COLE'GIO CATARINENSE
EDITAL

HORÁRIOS DE EXAMES: 8 hora.

II" ÉPOCA _ FEVEREIRO 1962

Dia 3/2�- Espanhol - Conto
.

Dia 5/2 _ Geocofio Gear! e do BraSil

Dia 6/2 - Inglês.

g�� �j� = ��:�i�!s Geral e do Brasil - De-

senh_ODia 9/2.- Matemático - Química
Dia 10 - Forncês
Dia 12/2 _ Físico - Ctênctos - Lotim

II" CHAMADA _ FEVEREIRO DE 1962
INICIO 8 HORAS

Di� 3/2 _ Espanhol _ Filosofia - História

Natural - Cont ....
Dio 5/2 - Geoc.cf!o Geral e do Brasil
Dia 6/2 - Inglês
Dia 7/2 - Português

• Dia �/2 _ História Geral e do Brasil - De-

senho
Dia 9/2 _ Matemático - Químico
Dia 10/2 - Francês
Dia 12/2 _ Físico - Ciências - Latim -

T. Manuais.
MATRICULAS'

Horário: dos 8 as 11, e doe 14 as 17 horas
las sér.ies - dia 15/2

.

2°s séries - dia 16/2
\ 3°s séries e 4°s - Dia 17/2
Científico - Dia 19/2
Curso Médio oro 20/2

NB, O Coléoto nõo se rasoonsobtlczcré pN vagos
de alunos nue nãn se mGltricw'arem' nos respectlvos
dol'os ftxodos.

•

Ir .. José J(ldir Hortmann S.l.
Secretário •

;,':t:

• ·>�'ie:,'f,"'.:.::"�"'>.:.'"'i-:...."':"';,.�,,·:.�"".. ;�.L)"':".'">...:.:_ ��!.

A DIRETORIA

CIGARROS

SOUZA CRUZ

de tra.dlção •

preferêncIa

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARlr - G.RGANTA

CLJNr'CA [ CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

Esoectonzdcõo nc Clínica Prof. JO$é Kós,
. do Rio de Janeiro:

V E N D E.H
INTERNACIONÁl

Urn.troror equipado corn
'

lamino' e um ccmtnhõc
com -coccrobc. -Trcror à rua Feltpe Schmtd+, 34 sele
9, fone·3642. .

Atende peta manhã, no H"Ospi.t�t de' Caridade
* 1< "*

-Ccnsultos ó torde.dos 14 eis � 8' boros. em
Consultório instol�dQ à Rue Ten Silv;;rc 15
Edlficio Pcrrheoon

AUXILIAR DÉ ESêRITÓRIO
Com prático de serviço e DA.TILÓGRAFO __ A

dmitirrrõs _;_ trotor: 'Sul I\m·érico·....,-- rua Arcipreste
Polvo h.o·1S �··1° Andar' - Fpols.

------------_.:..'----�_:.-,-----

DR,

Transfere-se um, Telefonor para 2348. MOTORES -ELÉTRICOS

ARNO

Lu.!
fernando Machado, 6

TEL. 24-13

Florianópolis

l"utelJol discute-se,

porem qualidade ec.n

prova-se. Pneus - Oâ

rnaras DUNLOP -

RAINHA DAS BICI

CLETAS - Telefone:

3137 - Rua: Conse

lnp.lro Mafra, 154.

L,\URC DAURA

Cj:nica Geral
__ M&DICO---

Especiali.!:"'"a em moléstia ce genuoraa e �as url��
na-tas. Cura ra.dl"'.al das .nrecccõee agudas e crê

nlccs. do �parê;h(. aenlto·urlnárlo �m ambos os

sexos. ncencer do aparêlho tueesuvc e do eiete

ma nervoso.

Horârrc: dee tc \lll,Sil horas e das 14,30 jI.,J 17,00
horas. _ COl'ls111tórlo: Rua Saldanha Ma.ttnhn, 2
1.0 anda-. teso. da Rua reão P!nt,J) - Fone: 324&

R�sidêncla: F.�a Lacerda Coutinho, n.c 13, lCbl\·

cara do EspaphaJ - Fone,: �248.

Funcionamento' perfeito. dvrobtlidc'de excepcional, quetrdcde
comprovado".

* Eis os três falares qt' garonlia qU3 os Matare, Arno representem poro o

con�umid�r.
* Os Molares Arno são rigorosamente controlado! pelo Sistema C. r. Q.• Con

trôle lnteqrul "e Quolidode, ° õnrcc que osseguro· perfeição I"óximo no

próduçôo em série,

•

I
•

MA'QUlNA DE IMPRESSÃO
Vende-se uma móquina de impressão de fobncocõo
alemã marco Froukentol formato 56 x 73, própria
para' impressão de jornais, Revistos, Livros etc.

Vêr no Ruo Tiradentes 53 entre 9 e 11 horas

CURSO �ARTlCULAR SÃO JOSÉ IDiretora - ProfS, Maria Madalena de
Moura ferro

DIRETORA _ MARIA MADALENA DE'MDURA
FERRO

CURSO correspondente 005 Grupos Escolores e O

ceita alunos poro as seguintes classes:

Pré-primário, la, 2°, 3°, 40 e 50 anos preliml
notes.

Preparo alunos para o exame de odmlssõo 00

ginósio mannendo durante o ano emo classe especial
pore êsse fim.

A motrfcvlo acho-se aberta à rua Saldanha Ma- .,
tinha, 34, todos os dias ute!s.

Flcrtcnópolts. 9 de janeiro de 1962.
Mario Modalena de Moura Ferro, Diretora

•

.�
* Motores monofásicos até 1 V2 H p/ \0/
* Maiores trifásicos até 300 H P

.Ór-

ARN'O SA* Motores poro móqlJinos de ccstore e

.* Motores especiaiS INDÚSTRIA COMERCIO

REPRESENl' ANTE EM FLORIANÓPOLIS;

(V,'EYER & elA.
r 'O" '''ip. S,hmidi, 33

'
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o ESTADO O mais ont ign Di6ri.:,., de $nnl'FI Coto-too
�---------------------- -----,. - -_.- _._-'-_ ...._-----------�--------

LIRA T. (. - dia 10 de leveeriro - Festa de Conlraternização da Socieda de Catarinense.,..- Desfile das �rola5 RADAR com um "show" de ai
cia, beleza e graça':_ Uma prólllOÇão do cronista social Lázaro Bartolome, u. As Rainhas do Atlântico (atarlne�e é. Misses Estaduais participar
MESAS NA RELOJOARIA MULLER. Não será permilidaa entrada a menoreS de 14 anos • Os menores de 18e'tnalore$ de 14 poderão entrar

Acompanhados dos pab.
.'

\;','_ � ,

.

QUARTA P/lGlNA

- -=-0" :�e�e��o���=--------_ .. ----- -'�- -��--�----� '::s�e�fi:'i-:e��:-\�.•

.

u:n resumo geral da

rcst<f..de
hoje, em J �

-ri::--=
'

__

�·I:.
lendo para a eleição dos tres titllloa.

virtude de fnumeros afazeres e compro-

! II'
.=-

-

:; -/-/-
missas com as noss�s gentis vrsitantes. Ill'�I'!':JC �.
�:���s contarei_,m/u_/,,_a

corsa para vo- _!::-
� �i:=::=���:_O.L�eiJ�..

, '.�Convidamos os senhores acionistas da firma Madei-
reira Brastlptnho S. A. para se reunirem em Assembléia ( . ." '

Geral Ext(aordinárla que terá lugar no dia tv de Março
_
de 1962, as nove horas em sua séde social sita na reta
das Campinas, para dellberarem sôbre o seguinte:

1 - Aumento de Capital, com o aproveitamento dos
lucros em suspenso ou outra modalidade.

2 - Alteração no quadro de diretoria.
3 - Reforma dos estatutos sociais da sociedade.
4 - A�suntos de interesse geral para a sociedade.
São José, 31 de Janeiro de 1962

ANTONIO SCHERER - Diretor Presidente
AMILCAR SCHERER - Diretor Gerente

l�··ff' ('''''unl.�h serÍl ",om"hall'earlo

pelo 'cronis� social Oarl� �en'o da

Ultima Hora,: do Rio de Japelro, ainda

l! .... c- ,,, ;).111 ,WI nula no jUJ"llal do dia

seis p.p.. Anteclpadam"nle arra'I\e!jo hon

rosa manifestação. Acredito qDe devo Ir

ao Rio. Vamos acuardar ..

Secret���c:!a::�rcíCiO A Rainha do Atlântico Calarlnense, srta.
A Diretoria-;-/�::-T. C., preste" ,� Srta. A1da CoutiD�:�e Morais, Miss G .....

Visto:
,. luarei� ,Reis, s�rá ,��r.esen�da boje, na S.:mdra Ribas, Ga�ota Radar de Curiti- pelo sr. Ewaldo Moritz, hoje, à noite no- nabara, com o seu bélissimo vestido

Henrique Stodrec:k passaveta do Lira - srus Clu.ue. tlba, que boje sera coroada com a faixa menagear
á

as moças vísttentee com baile, qllandl) desfilava na passarela
Diretor -/-/-

I simbólica. Champagne. Maracanãzinho.

-·--'----:--·--lmcirlbO-S�-A:liid(is-ti·i'à-e-Ociii�iclõ-----------
RELATORIO DA DIRETORIA

MADEIREIRA BRASILPINHO S. A •

EDITAL DE (ONVOCA(10 .

Assembléia Geral Extraordinária'

EDITAL N.O 4
De ordem do sr. Diretor do Faculdade de Duei-

��edSt�d��vCe:,si�:r�� ����cn:,a p���o���he���f�n�oe�I�� •
interessados, que os candidatos qQ_concurso de Hc
bilitoçõo deverõ., comparecer à Faculdade de Di
reito no dia 19 de fevereiro às 9 horas.

Os candidatos regularmente inscritos deverão

comparecer munidos de documento de identificação
sem o que, não terão ingresso às provas.

Os candidatos que ainda não apresentoram o

documentação completo deverão fazê-lo até o dia
J 5 do corrente.

Secretario do Faculdode de Direito da Univer
sidade de Santo Catarina, Florianópolis, 8 de feve
reiro de 1962.

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às dtsposicões legais e estatutárias,

'deliberação de VV. Ss., o Balanço Geral e a Demonstração
Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 30

Outrossim, colocamo-nos ao inteiro dispor dos
informação que porventura julgarem necessários.

Todas as mesas do Lira T. C., ocupa- -/-f;___
das terão direito a uma bonita flâmula O primeiro destile se-é de slack pa-
Garota Radar de Santa Catarina. ra as Garotas Radar - dcpçia.serac ('0-

-1-1_ roadas p.� Garotas Radar do Rio de Ja

neiro, Ou-Ittba c do Peru - srtas:, Lctr
ela Mayr. Sandra Ribas, Doris Hurtarto.
Estas também recebei ào suas faixas.

__:_I-/-
Finalmente hoje, após um trabarho

de muitos dias, será reener-ce a. espera

da festa de conrretemteecr;c. da êoctc-
darte catann-n (' nn I � 'T"t" ,."

nirá moças de treze munícípíce catart
nenses com o desfile uas G,:I.l'OHIS 1'(.:::,,(.I"r

de Santa Catarina, Q1.;e disputarão 'os n

tutos de Mlss Radar de Santa Cata lua.

l'v2SS Personalidade e Mlss aiqlps..t1'a.
-1-/-,..-

PASSIVO
NAO EXIGíVEL

senhores acionistas para qualquer

temos a honra de submeter à apreciação e consequente
da conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do
de Novembro de 1961.

7.184.432,20

Tangarã, 15 d� Dezembrn de 1'961

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1961

(compreendendo as operações da Matr:z e' Filiais)

IMOBILIZADO
Imóveis
Nevas Construções
Maquinismos
Veiculas
Equipamentos
Benfeitorias
Móveís e utensüíoe

Cauções e Requisições

DISPONíVEL
Caixas
Bancos

REALIZAVEL
a curto prazo:

Àlmuxu rifu de- gxísténcías .

Pinheiros
Madeiras
Produtos
Mat.crials Diversos

suínos
Madeiras Beneficiadas

Compradores por Duplicatas
Devedores Diversos

Contas a Receber

Letras do Tesouro Nacional

ii. longo prazo:
Depõsitos Compulsórios
Investimentos em Outras SOciedades

PENDENTE
r-remtos de geguros à Vencer

Imposto vonoas e Consignações e Taxas

lm'po�to de Renda

Despesas Antecipadas
Impostos Federais

Sub - total

COMPENSAÇAO
Ações Caucíonadas

Apólices de ISeguros
Bancos o/cobrança
Banco cf Cauções
Filla:is c/Mercadorias

TOTAL DO ATIVO

'rungurá, 30 de Novembro de 1961

Nelson Piaaui
Diretor - Comercial

A T I V O

42.615.053,30
7.172.608,80
8.713.34;;,30
24.086.165,70
8.347.:H3.00

34!l.265,40
2.443.072.90

28.8GS.OO

1.4:13.527,70
2.4:�2.725,70

55.S22.376.20
1!J.838.52J,30

106.362,00
5015.677,00
2Of:.000,UO
5!l4.386,00 '77.208.324.,50

44.:Wll.t1Ua,30
6.18U.443,00
450.890,80
300.000,00

C.apital 100.000.000,00

2.441.153,70
2.878.400,00

353.357,40
40.308,00
266.037.00
33.0QO.OO
1.175,00

50.000.00
38.945.000.00

10.840,00
9.845.7..47,30
4.236.402,30

PARP(CER DO CONSELHO FISCAL

Fundo de Reserva Legal
esctarecfmento ou Para Aumento do Capital

Provisões:

, Para Devedores Duvidosos
A DIR�RIA'" "tI'nndo ptlra neprecrecões ._',

EXIGíVEL

2.603.913.30
4.580.428,90

4.382.000,00
14.817.428,60'("'. j. 19.1'99.428.60

à curto prazo :

Fornecedores
Obrigações â. Pagar
Titulas Descontados
Bancos c/Garantida
Credores Diversos
Representantes
Financiamentos
Contas a Pagar

1&.227.629,70
4.126.400.00

9.287.864,30
9.287.018,10
26.794.029,40
�. 521.515.20
1:>.794.198.00
2.177.509,00 86.216.163,70

à longo prazo:
êcionístas 1.238.677.00

900.000.00 2.228.077,00

'17.152.010,60-

93.755.725,40
Banco c/zmpréstamos Agrícolas

PENDENTE
Lucros e Perdas

3.866.253,4Ó Sub - total

COMPENSAÇAO
Caução da Diretoria
Seguros Contratados
Endossos de Títulos em Cobrança
Endossos de Títulos em Caução
Mercadorias Transferidas 53.137.989

.1 ?' , " 231.980.622,10

50.000,00
38.945.000,00

10.840,00
9.845.747.30
4.286.402,30

TOTAL 00 PASSIVO 285.118.611,70

128.345.161,60

DEMONSTRAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAs"
EM 30 DE NOVEMBRO DE 1961

(Compreendendo as operações da Matriz e Filiais)
CRtDITO

w-suttado das ooeracões Sociais
Lucro bruto' das vendas

Rendas Diversas
51.520.081,10-
3.035.405,30 54.555.486,70

3.007.000,00

57.562.486,70

18.031.092,80
5.299.503,10
1.295.214,10
4.785.328,90 30.311.139,20

t·382.000,00

1.143.467,40
4.573.869,50
17.152.010,60 22.869.347,50

57.562,486,70

5.319.553,70 Provisões
Reversão do saldo do. Fundo para
Devedores Duvidosos

.

Soma

693.928,00 DÉBITO
Despesas Admtnístranvas
Impostos
Variações Patrtmoníaía
Despesas Financeiras231.980.622,11 J
Provisões
Pn ra devedores duvidosos

Distribuição do saido:

5'3.137.989.60 FUndo de Reserva Legal
Fundo para Aumento do Capital
A dispcaíçâo da Assembléía Geral285.118.611,70

SOma

Carlos Plsani
Diretor - Industrial

Hercillo Nardi
Técnico em Contabilidade,
reg. CRG SC nc 1.266 •

Os abaixe «ssínauos, membros efetivos do Conselho F' xral ela Inuufbo 8. 'A. ]ndús(.l'ia e Comércio, tendo pro eedídc ao devido exame do Balanço Geral, demonstração da ,cõnta Lucros e Perdas, dema'is contas, bem como
de todos os. documentos, livros de escrtturaçào da con tnbifdade relativos no exercicio encerrado em 30 de No vembro ,dr. 1961 d�aram ter encontrado t,udo em perfeita ordem, pelo que são de parecer que as menclona- .

das pCJ,;.us �st.ão de. pleno ucõxdo eom a situação da sorlr.rtndr (!('tll'ndó p1rt!r,' serem a,p!"ovaaos em as.�elllblé �a dos sellÍlorrs ItdOI1i.�ta.�.

T,JU!õ;J.t'�1. 11 (}(o J)"',:l'tllbl'U d{' 1�)(j1. .SHd Br:llldali::t! Darcy Francisco Cásagrande
..

Hetuy Marin

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" ",",OS DE .....BUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO Df

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

BLUMENAU � A direto.
ria de Itoupava Norte, vem
de contratar mais um ío
vem valor do futebol Ita-

Barroso, apôs rescindir com
o América, jâ entrou em

ação e está observando os

pontos frâgeis da equipe
para. solicitar retorces a (iI_
retoría.

jaíense. Trata-se de Carli

nhos que nos testes que
realizou agradou em cneto
aos me�tores do clube su-

Nilson do Olímpico, Bian
chlne qUe militou no Co
ríntians de. Presidente Pru
dente, zéqunha do Cimen
port, são as últimas contra
tacões do clube de Camilo
MussL

burbano, sendo posterior-
mente contratado,

BLUMENAU - O treina.
dor Expedito de cnvetra
que vinha dirigindo o

Grémio Esportivo Olimplco,
vem de ser afastado do

sto que vinha ocupando
ã vàrtôs'1neses com grnn
de dedicação. A lat(.tnde
do departamento de fute
bol do clube da Baixada
surpreendeu '8. !1nÍlmeros
diretores do Querido clube
blumenauense.

BLUMENAU - O pontei
ro esquerdo 'Risa.da que
teve seu contrato rescindi_
do com o OlimpJco e que
estava treinando no Mar
cílio Dias, retornou Incsne_
rada a Blumenau onde,rlr
mou nov.õcõi'm'fLl.o co-m o

clube da Aiameda Rio

Branco, por uma temoora-
da.

.

TUBARAO - A diretoria
do HercílIQ Luz elabora um

programr" com relaçao a

temporada de 1962. Espe
ram os mentores do clube
alvirubro tubaronense, rea_
lizarem uma série de gran
des contratações.

ITAJAI' - O trelmid'or
Hélio Pimentel, que firmou
contrato com '0 Aimlr<lnte

---...;;;.'

Como estava anunciado

teve lugar, sábado último
no campo éo Iplranga Fu

tebol Clube. em Saco rtos

A:� 14,30 horas, houve a

apresentação ele todas as

equipes uniformizadas, a

fim de concorrerem ';0

prémio de 11 medalhas '0-

prensa Oficial. 1.° tempo
Qx1. Final Ix!. Decisão por
penaltis, Tesouro 1 x Im

prensa O. TESOURO DO
ESTADO: Mosimann; 'Va
dinho, Porco e Marréco;
Adão e Cabrera; Vilson,
João Batista, Altamlro, El
son e Elson II. IMPRENSA
OFICIAL: Alvlnho; Lauro,
Si��ey e Zenon; Hermes "'
HellO, Sebastião, RodrL
gues, Vavá, Zezinho e SId
ney II. Eliminado o 1m:

pren!;a Oficial.
Juiz Virgil(o Jorge e

Aux. Hamilton Pereira e

Gilberto Nahas.
A 's 15,30 horas jogaram

Educação e Cultura x Tri
bunal de Justiça. 1.0 tem

po OxO. Final Ox1. EDU

CAÇA0 E CULTURA; Mo

alr; Celso, Ezlo e Lauri;
Luiz e Ramon; Jadel Joao
José, Hamilton, Lourival e

po OxO. Final OxO. Declsao

por penaltis Tribunal 2x!.

Foi juiz o sr. Ernani Silva

auxiliado por Gilberto Na_

bas e Hamilton peréira.
TESOURO DO ESTA'

Conforme tivemos a Opol'
tunidade de dlvu,lgar, a pro

;: .��a����:�e����à7�rc��
I

ao Campeonato do. Segun
da no ultimo domingo, foi
vencida pelos barcos Kon
Tikl e Plnduca, que desta·
forma se mantém empata
dos.
REMO -

Mesmo apesar das fo;tes
chuvas que desabaram sô
bre a cidade na tarde de
sábado e domingo, os re

madores do Martlnelli e

Aldo Luz estiveram reali
zando "puxados" treinos
na baía sul.

BASQUETEBOL _

Depois de se classificar
para a. finais, o seleclona

)do adulto de basquetebol
de Santa Catarina vem de

cepcionando totalmente,
perdendo por larga mar

gem de pontos no certame
nacional que se realiza em

Franca, cidade de São Pau
lo.

VELA _

Esta marcado para o pró
xlmo dia 18 a terceira e

últijna etapa do Campeo
nato Estadual de Vela clas
se

_
Scharpie. �esta op�rtu

nldade, em caso do barco
Pioneiro lograr nova vitó
rIa, terá assegurado o titu

J'I=tit!lII,J
•�

."���"�!�:�.� o gigante de Pr�<a da Bandeira
p-abalhOS que se processam o propósito de lev�r ate

pendências e ficamos de- feita cobertura, já foram vo marco na história �s- Ontem foram i�iclados do cimento armado. Agora, processam, ecemcs de ver

no Largo da Bandeira em os senhores desPortisu vídarnente Impressionados Iniciados. portlva. de Santa cetartna. os trabalhos de retirada jã. 'se nota o "esqueleto" tar dentro de breves dll.1

))OSSa cidade, onde o Oen- marcha dos trabalhos do
pela grandiosidade da obra As linhas modernas do especialmente para a. do madeiramento que ser- com alguma roupagem, para apresentar para o pu,

\tO Sesc-Senac faz erguer "Ibante" que se ergue em
que ali se ergue num tre- magnifico ginásio nos tm- pital do Estado. viu para sustentar as vtaas permitindo antever a gran , blico mais alguns dados a

o monumental ginásio co- nossa cidade, nos desloca-
balho diário oue mostmen- pressionaram sobremaneL djcstdade daquela praça de respeito ...d-esk. obra ava-

r��oarc.e�m.õ�a�::��::.e para. �:o:t;e:e���l:s 10cpa:IOon,�:. :a'dt::!�te�omens, aproxí- ra. A visão que s� desfruta
e. L __

....� es�r�s. decorre ,lnormal- �:::ei:: q!! �Il�� 1��
<w "..... t d,oala.lotodd,"no·.·ta,qv�I'.bancadas �_�_;,>DO set

O glnásío, contorme fOI Hilton Prazeres que tor-
No a-se já em fase de ,,�� mente nos Informou o dr ciativa arrojada do Centro

fOClI/ii:ado emplamente pe- nou-se o nosso "cícerune" ,acabamento os bares que Tudo caminha confórme
�

Hilton Prazeres. O planeja, Sesc-Senac lem oferecer

10 "O �stado Esportivo", decorrendo em eXPlicaç:e� estão sendo erguidos junto deliberáção dos diretores FUTEBOL _ lo de TriCampeão da ím-
menta vem sendo executa- aos comercttírlos e especial

foi projetado dentro _ das a respeito do Ginásio.
a entrada ..-O ginásl.o, fi- do Centro Sesc-Senac o �1"OOt'a disputado embal portante prova, •

do rigorosamente tudo te- mente ao püblico ücrteno-

lIlai� modernas Unhas, com A primeira vista, prati-
cando ao alto, bem como o que vale dizer que teremos xo de .torte aguaceiro, o Porém o barco Pirata se

vando a crer que no praxe politano, um estádio espor-

tendência para agasajhar camente nada se nota, 9-
palco do teatro. aos tun- para b.eve a Inauguraçâo Torneio l111Clo de Verão dos apresenta como a grande a

estabelecido teremos o gi- tive digno da evolução de

OS desportistas da cidade penas um amontoado .de
dos. Também os trabalhos daquela gigantesca prece Barnabés alcançou total meaça.

nlt�i.o completamente cons., uma metrópole. acom-

de rto-tenõpous e� dIa de tábuas e morõas que escon; _

de prepa:r_�.:.��e� esportiva, ��ue será u�_no- õxno. O quadro represen-
truido,' nhando assim � marcha

grande gala. Porem etgu- dem A monumental gtnâ- T' d T b
.tante do 'r'rtbuuat de Jusu- aJO'I'CI'a'rl'O

PlOmetendo acompanhar do progresso.

mas semanas Se passaram sto. Percorremos suas de- Ime O ri unal de Ju�fra Venceu o ça roí o campeão. n, os trabalhos que ali se MAURY BORGES

'f BÚiQUETEBOL _

"'nilillm" dos F!mdonários PiÍhr!cos Em reumão realíeuda na do, Remo
Federação Atlética oata- Os treinamentos do Oito

Wllmar. TRIBUNAL DE rinense, ficou decidido en- Gigante do Martlnelli fo-
JUSTIÇA: Aldo; '\ jA.lclno, tre outros assuntos que os

ram iniciados na tarde -de
1!:lpldio e Carlos; .rceo clubes que disputarem o sábado, estando seus re-

Limões, a realização do ���: �a�:::a�rr:�n���e��� �:�:m�ad�e!:�.���b��t:� madores csnnentes de que

Torneio Inicio, do Grande do e Miguel. Eliminado o rão obrlgatóriamente de a :;snp��mdOpo::�r��o pd:rfel�u.�Torneio do Servidor PÍl� Educação e Cultura. presentar também uma e-
'"

�!c:' P��lil:��oa:e��rnu�:� cloA'� ;:���ir:��:: ::vee r;�= qU��:::d!�v=�sll:' a FAC
:e::á;i�q�rl:r:a�:u��

chuvas caldas naquela tar- niu lRASC x DER. 1.0 tem; dar seu total apôlo ao bas- gura nas próximas eltml-

de. ' po OxO. Final Oxl, tento (]e quetebol íuvenu um tanto natónas, com um olho no

A·lalr. Foi juiz o sr. Hamil- esquecido em nossa capital
Brasileiro.

ton Pereira, auxiliaao por VOLEIBOL _

x i x

Virgilio Jorge e Silvano Continuam a treinar as-
O "oito" gigante mart.í-

Dias. slduamente os quadros de nellno está assim forma-

IRASC; João Carlos; Va- voleibol da Associação 7 do: Manoel Silveira, waí-

rene, Eduardo e Mlrlnho; de Setembro do Estreito. rreôo Santos. E'ric Passig,

Acidio e João; m'son, va- O seu treinador .orestes Rui Souza Lopes Edson

dlnho, Oliveira, Guara e Araújo continua empenhan Schmidt Ernesto Vahl FI

Carlinhos. DElJ,> Gilberto; do seus pupilos a forçados lho Teodoro Vahl e Si'dne.y

Osn!, Fausto Nilton e Wal- exercícios. Prats. Como se pode notar.

dlr; Valdo e Otacilio; Zé- CICLISMO -
uma forte �uarni!Ção que

lIo, Erooi, AIat. �II&. ..... .-Ço}l1eÇSl a se movimentar poderá brilhar no Brasi-

oTinho. Eliminado lrasc. .

a equipe esportiva da Rã- leiro.

A's 16,20 horas jogaram ,dio Guarujá para a organl

Tesouro (venc. 1.0) x Tri- zação da prova IV Volta ao

bunal (venc. 2.°). LO" tem- Morro, 1:ste ano, a gigan
tesca prova deverá alcan
çar nôvo êxito, pois aqui
estarão participando ciclis
tas de vários Estados do
Brasil.

VELA _

rerectôes pela Diretoria a

melhor se apresentasse.
FInda essa apresentação, a

BLUMENAU _ O ata-
omissão Julgadora compos_

cante Waldir que se en(".on-
ta pelos srs, Antonio Dias

trava em Porto Alegre =-e-
Patr:ocinlo Aguiar e Josê

tornou ti. Blumenáu onde
CarIO&. Dom1ngucB CarneL

foi posto a par da nova
ro, chegou ao seguinte re

deliberação da diretoriao. suJtado� L° lugar - DER e

Waldir depois de ouvir Que
Educaçao e Cuitura; 2,° -

seus vencimentos sofrerial�- lugar - ffiASC e Tribunal

alteração de acordo com o
de Justiça; 3.0 lugar -

que perceben'l. .os seus Co- Tesouro do Estado;-4.0 lu

legas. todos obedecentlo um
gar - Imprensa Ofici!'Ll

nível, ficou de dar um
Em face do empate, foi lcl

resposta, Caso concorde.
to (I sorteio para ser cOflhe

permanecerá \no GremÍo cldo o Campeão. Ven

da Baixada.�d.SO contrario,
ceu o DER.

ter4-' seu contrato rescindl-
A's 15,00. horas teve im-

do com o clube gren�. �:so�r:r��e!:�a��g� e��:�

A Associoção dos Servidores Públicos do Est:Jdo
de Santo Catarina vem de coiocar à disposiçõo do

Depor!omento Esport.iii:>, que organizo e realizo o

TorneiO de Verão dos funcionáários públicas, a ver
bo de Cr$ 120.000,00 paro cobrir os despesas.

-xxxxxxx-

Os borcos KQn-Tiki e Pinduca, nas competições
reolizados no baia sul, domingo, foram. os vencedo
res da prmeira etopa do Cor-�eonoto de Vela poro
o classe "Sarpie" do segundá divisõo, Err: segundo
lugar aparece o borço Pelope.

-xxxxxxx-

A ,diretoria do Martineffi estevJ reunidq 110 tarde

�� sabado �uando ficou deliberado que o clube ru-

.!.![o.negro somente se apresentará para os elimina-

�tonos, visando o Brasileiro de Remo no bor"'os de p U b II' C I· d a d e2 Sem e Oito Gigante.
,. s

-

A diretoria de A�����:x��oso pretende armar
.l 1-- em Sta. Catarina

�a��t���:n���e��i��rt�r�i�::�x���n���:��i��;�� Confecção � conservação d. painéis Clube Alléllco Recreativo Olímpico
e Zito. Pare-:: o ataque além de contar com Hélo que

em todo o Estado De conformidade com os estatutos em vigor, fi-

p:rtenceu ao Paulo Ramos, Mimo que foi do Pa�sor:- com convidados Os senhores associados e simpati-
du e Godoberto que também integrou por muitos zontes Q se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL, no

anos o conjunto olvi-verde de Brusque, esperam os sede provisória à rua Coronel- Pedro -Demoro s/n.o,
mentores borrosistos contar com mais dois nomes de defronte 00 Cine Glória no sub-distrito do Estreito

projeção do futebol cotarinense. às 20,00 horas, do dia 19 paro deliberarem sôbre

O dr, Ciro Morq-::�:�xe:�em rd'pido contac.to D:I. SAIlUEL FONSECA
O s�Jl��ti��o da Diret�ri�, Consêlho Deliberativo e

que manteve com a reportagem, informou que o seu CIIURGI.lO-OENTISTA Diretor Esportivo,
\

clube, o Paulo Ramos, continuo treinando, com afin- P,eparo de covldodea pelo alto ..e'ocidade. 2°0utros osuntaS' referentes à mesmo.

Co esperando mesmo que o tricolor venho o se oprer BCROEN AIROTOR �. S. '#HITE Não havendo número legal paro a la convoca-

Sentar no certame com magníficos exibições. . Radiologia Dentório çõo, após 30 minutos, haverá o 20 convocoçõo, an-
o Como se sabe, o conjunto praiano foi totàlmen-te CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL de se procederá o eleiçõo com qualquer número de

m�dlficodo, permanecendo openos dois veteranos Çonsultório: Rua Jerónimo Coelllo 16 - assobados e simpatizantes gresentes.

O}�gueiro central Nery o médio Valéria. Os demais ,
}O andor - Fone 2225 Estreito, 5 de Janeiro de 1962,

<;eroo tod9S., elementos jovens que procuram '�Im "LI- Exclusivamente com horas marco�. João do Silva F'ôres

90.,.Q.O.S.Oli'!.·é.m•.n.Q.ss.0.f.u.,e.bQ.I·llililiii--i-j-i-ií-.I.•'i�I��.·--ii-'�i-i--�-iiilii:'ii�IiIi-�.�--�'.'-.�;-����=D�.j���::lo�r�Eis�pn�rl�;,:o�,�r�es�PO,n�dé�!�'d=n�p�ce:o::r=rC�Si�dc�.n�c�;a�.������_����.�I��_��

Mosimann; Vadinho, Porco

e Marreco; Adão e Cabre

ra; Wilson, João �atis.ta,
Altamiro, Elson e Elson II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Aldo; AlcÍ!1o, Elpidio e

Carlos; Mauricio e }Ij-aza

reno; Alberto, Luiz Carlos,
Armando, Vado e Miguel
A's 16,55 horas. DER (venc.
3.°) x Ti'ibunal de Justiclt

(venc. 4.°). Duração �

partida 60 m. 1.0 tempo:
Ox1. Final lx1. Decisão por

penaltis Tribunal 3x2, Foi

juiz o sr· Silvano Dias au

xiliado por Hamilton Pe

reira e Ernani Slva. TRI
BUNAL DE JUSTIÇA_ Al

do; Alcino, Elpidio e'Car
los; Mauricio e Nazareno;
Afúerto, Luib Car�o, Ar

mando, Vad'o e )MigUel.
DER: Gilberto; Osrn, Faus
to Nilton e WaldIr; Valdo
e Otacilio; 'Zélio, E'rico,
Alair, Gerti e Toinho, Cam
peão o TRlBUNAL DE
JUSTIgA , Vice-Campeao
o DER.

x .x x

Desse oito gigante ape
nas dois remadores Erlc

Passig e Walfredo Santos

que "dobrarão" no Dõ}s
Sem.

Enquanto isso, o Aldo
Luz vem se dedicando de
corpo e alma aos barcos a

Ql\oq e aó dois' sem, .onde

re�f,dem ��as: � ina1are� es

peranças. �sa.bem I
que o

Oito Gigante terão pela
frente o conjunto m!lrtli
nelino, mas, mesmo' assim,
treinam assiduamente, vi

sando uma campanha das
mais brilhantes nas próxi-
mas eliminatórias.

'

x x x

Também os diretores al
destas armaram um possan
te Quatro Com que deverá
deixar os demais competf
dores de olho aberto e com

muita 'preocupação. O

Quatro Com do Aldo Luz,
que deverâ ser a grande
sensação, está assim for

mado; Carlos Hentz. Ça
rioca, Hamilton Cordeiro e

João Teixeira.

Como se pode observar,
o remador campeão sul

americano Hamilton Cor

deiro, após longo perlodo
de inatividade, volta a

prática .do remo, tornando

es um dos mais esperanço

sos de que o barco em que

rema atingirá, até as eli

minatórias; um bom rendi_

mento, podendo lutar pe
los primeiros postos.

QUINTA l"NGtNA

REDATOR.

'EORO 'AULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARES •

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADOR"S: IlIVERSOS

,��,,'<7 Tõlando de cadeipà.o.
I 1«:.:.. ;,;):/d-dv CJ:{. r.,
LI· �-

Poro O esporte do Capital e do _ Estado, o dote
comemortiva 00 primeiro cnlversde!c do Govêrno
Celso Ramos também foi de festas, pais S. Excio,
desde suo mocidade, sempre esteve ligado às coisas-
Tõo logo assumiu a suprema mcçlstrcturc do Es-.

do esporte, seja como atleta,
.

seja como dirigente.
todo, por il\termédio de seus auxiliares mais diretos,
tomou conhecimento dos necessidades mais pre
mentes do esporte do Capital, tomando inclusive

providencias rápidos para sonar os dificuldades
existentes. A remodelaçõo do estádio da FAC, foi o
primeiro grande passo do Govêrno, seguindo-se.a
do Estádio Adolfo Konder, ambos atualmente ccm

aparência diferente, graças 00 auxilio do Estado. A
lém de apresentarem ospécto belo, permitem in
clusive maior número de assistentes confortàvel
mente instolad�,

€stes dois melhoramentos executados como 0UJtr1
lia do Governador Celso Ramos, sõo poro nás do
U;npren!io esportiva um indício cloro e insofismóvel
de que o Govêrno tudo fará pelo engrandecimento
do esporte no Estado, ouxiliondo-o, pois, no verdade
nossos dirigentes lutam com dificuldades tremendos

paro manter o que ainda nos resta de patrimônio.
Afora isto, a plano do Governador Celso Ramos

prevê anualmente o Curso de RegEihtes de Educa
çõo Física, ora em andamento nq Polícia Militar do
Estado, sob os uspícios da Secretária' jde �"ucoÇão.
e Cultura, curso êste de inesti�vi!l��dlía �Órd di
Estado, sob cs auspicias do Secref6t'ía de t'du2açã0
educaçõo física, o esporte seró mais desenvo1vidc,
nos Escolas, nos educandórios e nos ginásios.
Ainda no último dia 31, quanéro homenageado

pelo f.!:eside"te do F.C.F., e pelos dois conjuntos
iriam disputar um prélio amistoso disse S, Excia,
'com aquela focilidade�que possuem as pessoos que
militam no esporte: "Ao pisar neste retângulo verde,

, recordo-me de minha mocidade, Quondo,sem deixor
de lutar com bravura, sempre primei pelo lealdade

e' disciplina atributos' necessáiios o um bom despor
tista; sempre pautei em jamais usar o revide, fos
sem quais fossem as. situações".

Melhor lembrança nõo poderia ter sido ofertado
00 Governador; uma jorro de porcelana com os cô

res e escudo do F.C.F., órgõo o que S. Excia presto
inestimável auxilio.

E ao dor O ponta pé inicial do partida, o Gover
nador Celso Rmos, com a fôrça que it:TIpulsionou a

pelota sob a relvo nova, macia, deu o entender o

todos OS presentes que o mesmo fQrj como vem fa

zendo, com o esporte cotarinense, impulsionando-o
poro o p'rogresso de Santo Catarina no cenário Es

portivo brasileiro, E por esta razõo, com toda justi-
. ça, o ç;overno1d<;>r Celso Ramos foi escolhido a des

portista número um do Estado Catarinense.
___ o _� __ • _

Irmandade 'Nossa Senhora da
Conceição Assembléia Geral

CONVITE
Em nome do Sr. Provedor, Convido Srs ir-

mõos, poro comparecerem, no Consistório da 1 rman
dode no dia 11 do corrente mês domingo prqxima os

20 h�ros para tomarem porte' do 1 ° Assembléia Ge
rai ordinário, com a seguinte ordem do dia:

1° Eleiçõo do novo diretoria poro o biênio
de 1962 Q 1964
2°' Assüntos gerais

-

Consistório do Irmandade em 8 de Fevereiro de 1962
Américo Oliveira

Secretário em Exercício
------

EDITAL
Ficam os senhores contribuintes avisados qlle,

os Impostos de Industrias e Profissões, Lic�nços e

Taxas correspondentes, serão cobrados sem multo
até o dia 10 de fevereiro do corrente ano.

S de fevereiro d,e 1962

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEPARTAMENTO CENTRAL Df
-_ '�

COM A
EDITAL DE CONCORREHCIA POBUCA

H,O 25 -01-08

; asPUBUCA H,o 23-01-07 fEd·' IdA. P' bl-o DepOttomento Centrcl de Compres (DCO,:, I a e CORcorrenCI8 U Ica 0.17-01-06
de conformidade Com o artO. 11, item 111, do Regulo-] O oeoarternento Central de Compras 10. C. C.). de 3 - Em caso oe noscruta igualdade de propostas, se

;{n:�r��r�:���:��e ����e:�o�:���!5�0��: l/e:'� ����:��d��70 C�;�r:t�I'�Fl!S ,i��n;1��2,d��:U!�I�I��OOOq��
râ

4�t�a��:ro:�.����:I�derã ser anulada. uma vez que

is (26) d.c fe\le, reiro de 1.962, no séde dêste Deporto- �
tará rf'allznr, no dia vtnte um ríe rewretro de 196z.;. na tenha stdo prrt('r�dn form:-tlid_ad«: exprf's.�:unent� :xlglda

menta, a prece Louro Müller, nO 2, (fone3410), sua séee. à Praça Lauro MuJll'r, no 2, (fone 3410) OON- pelas referidas Lets e a omlssao Importe em prermzo aos

CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições seguin-. CORRE�CM PUBLICA, nas condições seguinte. concorrentes. ao Estndo ou ii. moralidade da Concorrên-

tes: I - OBJETO DA CONCORRENCIA da.

(AQUIsrçAO DE MEDICAMENTOS PARA O 5 - A Comissão Julgadora reserva-se o direito de a-

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CACA E P'ESdA nular n Concorrência, caso as propostas aprcsentndna
Medicamento __ E.,>pt>c!p - Unidade � Quanti�l(le não cnrrespondam aos tntcrósses do gs-ndn

1') vnnndeo! _ rorttr. - vidro - 500 mortanóuous. em 17 de Janeiro de 1!)62.

J. AUTOMóVEL de côr prelo, tipo limousine, fecho- 3\ Sado! - rorttr vtdro - 500 HERMES ,TUS'T'INO PATRTANOVA - Prcstdcn-

do, capacidade POI'O 5 (cinco) passageiros, motor do., 5) Licor de Cacau - vcrmír. - vtrtro - 500 te.

no mínimo, 90 HP" colocado na parte dianteiro, per- 7) Ell'xl!' Meia MitSf:!1 vidro 500

ta-molas espaçoso no porte traseiro, com estofo- 9) Comprtmtdox (If' Protoxntuto de Perro - compr 30000
menta de couro Unidade Um -Qualidade] l l ) Lombrlgueho catarínensc - Vidro ___: 1000

II _ ESTIPULAÇOES

1131
Beícd - tnjccõee ampola - 1000 Departamenlo Cenlral de ComprasOs interessados deverão apresentar os doeu-I 15) oscnn VILam rnrnntn ampola - 1000

mentos mencíonodo o sequrr
171 Cedlgnl gotas vtoros - 200

EDITAL DE COtlCORR'-
'

d '

1 _ Propo<;to,S selados ambos as vrcs com
19) Butalgtm <;alf'lco t-omp VIdro - 200 , o �_ _

caso. passa a a pessoa re-

Cr$ 12,00 de Sê lo Estadual e mais o Taxo d Educa- 21) Cr-lperidnt comnrcnuoos comprimidos 2000 � PÚBLICA N O .. Ql 02. r;e�en::;l�:rad��ro;o����
cõo e Scude de c-s 10,00 por folho, em

�nvelope!
23) AMelrmel.o xarope - vidro - 500 _"'O Departamento Central tas.

��chado e I�crod�, contendo: �;! A�����:lg:('r;���t� �� ���u�:;il-; �tro �� de compras m.c.c.i, de 4 _ Os documentos ncí-

PlopoO�e���,�9nuçao do nome e endereço do firma, 29) Espal'a.�l"a,1'0 5, mts. x 15 r-ma. _ 50
conrormtdade com o art. ma (ou parte dêles) pode-

b} espectü
- .

d t Ih d 'I'
311 Anu-ondtcas-r'ortvatente - inje"ões - sõrc _ atnpo

11, Item IH do Regulümen- râo ser substitui dos pelos

ctusíve morcJnl��Ç��'t�rj:;o��e :: pr�p�:;s:����cl;r� la -

'""T'*'\'WVt,. 4JW I ,
.

50 �oF���6f;��2,DeC;�r�: ::;::��n�: f��n�r�O �:-

�:b::tE�� ���,:�l;,���i�:�;,�::���o�X�!i��g�,t�,� ';�d�:���:�1 = F!:�;'I�, �d,�:"OdO Quaoti�o::� �;�1:� �:�o,�'t::,::�:'Ii; �:mc":t:�;�� Estado de aan

d) ccndtções e prazo de entr.ega do material, no :; :[7�1::Ci�ltall�:��,�;' _- v���.:o =-- 50Q
te Departnmento. à Praça se� -;��:.�::�:�:�a:I�1ev�:��

�O��oi�����,d��s�����i��I�nJ:��r�A�r:��di:Oo���� 8) Elixil: «c Nngurlrn vidro MO
Lauro Muller. no 2. (fol1P ��������� :I�U��'��: d:: ���

xcmc dfl rccebirnenro; l.�� ��;:al�;��daOS40do�0��lli��a;,�p�aC�primitlOs '- ;:��� ��i�A��:sC�:n����!A �e� ginas, seladas na forma do

nOlm00: dd�:rt�roEç,lã"tOo�Jee cdoOnhleegC,.�mloeçno_too :efe:uebnmtei'o'ÕCOoon'= 141 Ozenil Vi-tam. n'clulio - am!)Ola - 1.000 gu,in�S'OBJE'TO DA CON-
item 1, dêste Titulo.

_, ,,�._ .;>' , 16' Pulmofllim injf'çôes ampola _ 1.000
6 - Os f'nvf'lopes, ponten

:orrêncios 18) Hormo HOpÀ�lco _ Injeções ampola _ 200
COPRtNCIA do propos!a.� ou dOCllrnen-

20) Butalgln Sódiro Comp. vidro _ 200 AQUISrçAO) tos,. deverão ser cnlreguf's

NOTA: Serõo recusados os materiais �om �. 221 Melagrlão xarope _ v.idro _ 1.(\00
1. CAMIONETA. "Plck- no Departamento Central

,11ensõe<; e outros característicos aquém dos especi- 24) Mcrcurio�('romo-tint. 2�; litro _ 10
up", con1 a cnpacid'ade pa- -de Compras. ?> Praça. Lau-

:����Õd�' Uarq�Unete�C���a���e��g��t:��gdUen��b��I����� ::� ��rz�oJ 5 �:t.Jl�'l�� e��i�O r�o _ �� :�r:ao��m7�� �;:S��ICi::i:' ��t:tl���" à:n c�'to�::ta (�:;
exigência du diferenço de preço pelo faltoso, caução _lO; Anil tetftnkas injcções _ ampola _ 50

com 3 velocidadf'�. Oll mais, horas do día o\linzc (J5) d('

'utur�, �lJ,.��n�oOrl�oe:�;���od�ee��;,��:d�;;n�:�edor 321 Stl'rO�it Oml - ampola - SO :i;r���30m:;,r ��I��I��ên� ��;'��'��r�n�C q!��2�1���\i��;�
dr) nroIJI)<,la dl>vcrõo constar o" seQuintes dizeres' dos ��I,�1·���:lr�II:·:e;':�clil��:111�,�.�t��e a;�:�all�:��'ãO(::���s����! cilindros. ou maIs, rodados rá data e hor:1. do rr-r-('bl-

�3�;;,���E��,I,� �2t����I, �:'O ;3��!;&f:'s�::; mH "H";"" denUo "" ,,,mnUdade, ",;,n, "t;pnlo- �;��o ,o;o��� ° t:�I�::'�; �:��l�io a;:t';;d� P;'
',m-

Papal
da.�. a l'onlar (\r- jan,�11"O (Ir 1062.

ferr�mentas (' pnf'llS ,�o- 7 -.- As prop(l.�t:1.S seriio fi

3 Em ('nvelope separado, contendo os dizeres ]f E;STIPULAÇOES hrf!ssalent(' (e.�tepf'). br'I'b_�, às {[lIim,r' (15) ho-

do inci<;o anterior, além do têrmo DOCUMENTOS,
Os int.cres,�ados (jPV1'I':'i.O apl·f'.�el1t,:lr os documenLos Unld.: Um - Quant.· Iras. dt? mesmo dia quinzf'

cm caracteres bem destacados, encerrar-se-ão os
mf'l1clonados a Segl�Il'. II - FSTIPULAÇOE,'> 11:'), por fUllrion{tI'ios (Ip.-

���I��enlO� ('omprobolórios de identidade e .idonei- y. de S�I;E�t�o:�:�a� �����a: ���baa.�:sE���:���l1eC�'!Ud�2,�� ap�!s����.eS��d�socu��;���' ����d�� �el�°rl P;;�������ed��
o) Certidão de Regisfra no Junto Comercial ou iJ Cr� 10.00, I}Or rOlllrl, l'm ('nvelope ff'chado c lacrado, con- r.:c,:,nclonRdo� a seguir: ul"oponrnte� Oll seus I"e-

Diári0 Oficial, que lenho publicado o documento de � tendo: �. 1 - Pl"Oposta, se\at1a 3.m- presentantc,� legais.

conslituíçõo' I
aI Düslgnnçao do nome c endereço da firma prolio-

bas as vlall com Cr$ 12,00 fi - Abertos o� envelo-

b) ates'tado de idoneidade, passado por Banco
nente;

. .. ��x�êl�e E;'����:!.o(' C"ll���d� pes, cada um dos interes-

cu duo,; firmas de comprovado idoneidade comercial'
b) espcclflca�ào :-t mais det�lhada possível, Inclll.�lv�

d C $ J.OOO rMh �ridso��te;�b�i��re�t�� d�ô���;
I F c� pr�vo �e �u!ta��o tom os Fazendas Estodu_: I ma]"��, 1:11�f'�lal��\I;��l\:i��ll;' :�()::�.�.p��:�� �o��i)����câo de que ,,�vW:pe_. fO('l��:� f' I�e��� de Jlropnsh.� (lns d('mal�
,), CI)el��oc�raç�:,c':c0 f6r o c�so, possada, o

peSSÔOI�:
e��'��e.�a cl�:��(':�::h�t�I�\:ro;�S ('���.p�as de impô�J.().�, tnxas, do�)co�!:�;�o�ÇáO do nome C(l;r:r��;��:OPOSL!lS (mo�ê

;��resentonle do prOponente o abertura dos p�- dI condirijf'S e ])1":\1.0 dr' e�tl"ega do material, no 10-
e enderêço d.!l firm3 propo- lo 001. à v('lldn l1a Impl'f'n_

) O ' •
cal Indicado: DEPARTAMENTO FSTADUP..L DE CAÇA

nente: sa Ofirjal do E.�tadol, r!i'-

_

4 s d_oc�mcnfos oClm? (ou par.te deles) pode- E PESCA. :1.1!() do Mf'i·C":-tdo Públir-o Municipal ol)dc serã
bl esoecifjcacão, a mais verão obt'dN'I'I' à,� rondi-

roo Sér substllUldos pelo Registro do. hrma no Depar� pl'orr-dido o C'xamf' d(' I'rf'l'bimrnto;
.,

detalhada "possível. iuf'lu- ('nc::; estab�('{'id:ls ne:::tc E

�a����.Cenlr(l1 de Compras do Estado de Santo I f')
. d('clal"�ção df' ('onh�eim�mto e submissão àIl nor- :�v����n f��n�d:��rial qur �:!�I'd�C�é'���;� �� e;��;�=

5) As 'rropostas poderõo ser' apresentados f��,1 ��:. dcstf' EdItal (' da Leglslaçao refel'ente a Concorrên-
r) preço unitárIo e glo- 08 6113B2, de 1!l61. c demali;

Ó.lOS, \I!OS, cem o rubrico dos pr?ponentes. em !ôdas N NOTA: S('J'i:\o recusados os l11ateIinis �om dimensões
bnlj COIl1 a expliração de disposicõrs E.�taduais e

0<: pOQInOS, selados no forma �o Item 1, deste Titulo.

I
e outras caracterisUcas aquém das espeCificações, que

que estão ou não lneluid!ls Federais a respeito.
6) Os en�elopes, contendo propostos ou docu- oeasion:ll'á exlgent'la de subst;ituiqão, retirada urgente,

as despesas de impostos, ta III � JULGAMENTO

fll<:!>"ÜOS, deveroo s�r entregues no ��Dartar�lnto Ct'l1- chamalT'enlo do segundo rnloc�do" rxigêneia da diferên-
xas, fretes, carretos, segu- 1 - PI-l; Comisi'5.o Jul-

tro, .de C0';1�ra'i, o Praça L�ur� Mull�r, n .2, nesta ça de prêço pe�o fnltoso, caução futura, suspensão do re-
. ros, etc.; gadora, poi;tf'l'iormf'nte. se-

C�PltOJ, ate os 14horas do dia vinte sels(2oS) de ft�"9- glstl'o de forneCedOl', ck...:-
d) condições de prazo de rã df'rl�w."() vr>nrf'T1dor O

relro de 1,962, mediante recibo, em que se meneio.. 2 __ Nn parLe externa do enve'.opc eontenedot. da
entrega do nlatf'l'lal, no 10- prnllont>ntf' que l,lerccer:

�Z;i� ��toD��,��a tio rccebimnto, assInado por

funciO�fJ ��6;L: ����;��o�;a�7��1��:�i(!�:i::��es�eC����� ��:6c��o s�u��P���� rn��o�::ll�l�s����:�.c�:��i_e
71 As propostos serão abertos, às. quinze (15) mentos para o Depal't.amento E.�tadual de Caca e Pes-

CA, à ruO. Felloe Schmidt. ficacões, impostos. dcspA.�as

horas, do mesmo dia vinte seis (26), par funcionários/l ca.
. esquina com a rua Duarte e outras vantagens'

aesignados pelo Presidente do O.c.c. e no presença" 3 _ Em envelope sepabdo. contendo Os dizeres do
Bchuttel, nesta Capital. on b) melho:'e� condições de

dos proponentes ou seus representantes legoi�,

11
Inciso anterior, alem do têrmo DOCUMENTOS, em carac

de será procedido o exam" entrega:

!3il Abertos os envelopes, cada um dos Interes- teres bem destacados, encerrar-se-ão Os documentos
de recebimento; c) melhores condições de

sodas tem o direito de opôr o suo rubrica nos fôlhas comprobatórios de identidade e idoneidade: cI;�n�:c�a:���S�ãeO ��n;::; pa�amento;

de pr�)�:o�r���s�aesm(%�dc�:c��r�es�eAdo no Im- rio ��iC�:�t�duãeO t��h�eg���I�C:;OJ:n��c�;�:;�i�eO�o�it�= mas dêste Edital e da \.e- (,o�d;õe�,m i'f'i�Ua!���e pr��
prenso Oficial do Estado), deverão obeQecer às con-

1
tulção;

glslação referente a Con- ferênci? a firma estabele

d�.,õ�s estabelecidos neste Edital, bem como às exi· b). atestado de idoneidade, passado por Banco ou co;����s'serãq recusados ci�a�OE!�t:��� .1t ..os01u
genl:IOS do Decreto nO SF -25-08-61/382, d", I d6as firmas de comprovada idoneidade comercial; os materiais com dlmensõf'S ta igualdade de· propQsta,

����it�.demais dispOSições Estaduais e Federais G

j dern�\ P:::le�;a(;ultaç5.O com as Fazendas Estadual, Fe- e outras caraci.erísticas a- serã ��rteado o venr�dor.

III - JULGAMENTO d) pl'ocurat;'ão. se rôr o caso, passada a Jfessoa repre- �:moc���o�:�:elfi�:�:��i� de!ft -:13"i�a;:;;;::,rê��: ��;
sera �e�r�� v��:���ooJ��������t:a��:i�;:r:��;' • sent:n� �� (f:;:�����: ;c�:rt(�rUa :aRrSteP��r::�as�derão ��ge�Ut��tit�����m;�:�add� ��:'���dha�e ���re�::�:��:o) menor preço, conSiderando-se descontos, bo- I ser substituidos pelo Registro da firma no Departamen- \ segundO colocado, exigência exigida pelas refe�idas leis
nificações, ímposLos! despesas e outros vantagens; to Central de Compras do Est",do --de Santa Catarina, da diferença de preço pelo f' a omissão importe em

b� melhores condições de entrego; 5 - A.� propostas deverão ser apresentadas em dU!ls faltoso, caução fU�lll"rt, ,�llS- pr{'iui:>_o aos con{'orrf'nk�,
c} melhores condições de .pagomento. vias. com a l"ubl'le!l dos proponf'ntes Nn tÓdaB ,1S págin!ls, pensão do registro de for a.o F..�tfido ou à. moralid:lde

Plele�n�l?al:'�i:��������ia�i1:t���::oP::t:� ::���:�::�t��:;�:�:r;;�::�;��id�:������:��uc�����7°�; ::��::�;:::�e::;'::�';:: �:�:�:�::���;,::';':�Od�;
seró sorteado o \lencedor. Compras, � Pl'RCrl Louro Muller, nO 2 (fone 3410), até às posta dcverão const.ar o:'; anular:-l concorrência. ea-

que t:�:o�f;�o;;:;:���:���;a�i����U����és�;:e��: !� hqO�':Ss:!�n�:;Ci��rl��� f�:��e�'�1�ll�1 1(��2;'el��eh������e�!�� ���i;jt�s ;�����AC��C��, ���a�fi�ro:O���.t�:�()�ll:;�;��n��:
exigida peJa� referidos leis e o omissão impr,·te em nndo por fllnrlonnrio di) D. C. C.. 01-02, (aquisição, de J ca- íntf"'''��Ps do F.�trHlo.
prejuizo aos con::::orrentes, 00 Estado ou à m.)rolido- 7 - As proposlas sprão :lbertas. ils Quinze hQfas, do m!oneta, para o Departa- Y1Mil'lnlil'J01iS, 15 de J:-t'
de do Concorrência. mei'mo·din. vinte 11m 1211. pOI' funcionários designados mento de Sa(lde Pública'. neiro clr' 1962

5) À Comissão julgadora reservo-se o direito de JX'lo Presidente do n. C. C. r' na presença dos proponr'n- 3 � Em envi'lope separa (Her]T1f'.� ,Tustino Patrla
anular o concorrência, coso os propostos opresentn.- tes ou seus I'f!prcsf'ntantcs I('gnls. do, contendo os dlzcre::; do nova.) PRESIDF.NTE
dos nõo corr('�ponrlam 00'$ interesse!> do Estado. 8 - Abrrt.os os cnvf'lopC'-s. rada um dos interessados incIso ant.erIClr. alem do

Hermes Justino Potria=-! ��; (�:I�:·:��;:e(':::�·I·I���:�.\'ubriea nns folhas de prapos ;���r�err:���e����deO�, r--S-\-h-O-R-O-S-O-?-""
Presidente .

9 _ .. As prop()�tns (modelo 001. â. venda na. Imprensa f>nrerrar-sf'�iio os documen
Oficial do Estado), rh'v('riio obede('er às condições estabe tldade e idoneidade: S O C � f E Z I T O
leclda.s llf!s!e Ediial, na.� instrllçÕf!S constantes do verso a) Certidão de I«-glstro
das mesmas, bem como :lS C'xigêncías do Decreto nO SF- na Junta Coml!rclal ou Olá
25-08-61/382. d(' H)61, e demais dispoSições Estaduais C' rio OfIcIal que tenha publi
Fedem.ls sõbl"f' Concorrlõncias. rado O dor.umento d(' cons-

III .J\JLGAMENTO W,nlç1i.o:
\)) nt.eHtlldo de idonelda

d!"', pns!lndo por Banco ou

duns firmas de comprovnda
ldoncldndc comenelal:
c) prova de qUitação com

lU; FfI,p.en�9.! EstatluA,l.'I, 11'"

CONCOR.RÊNCIA.

pUblicado o documento de
cortstteu-cao:
b) atestado de ldonf'lda�

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova

da ídoneldade comercíar:
c) prova de quitação com

as Fazendas E::<;�a.dual, Fe

deral c Munlelpal:
<1) procuração. se fõr o

caso, passada a pessoa re

presentantc do proponente
à abertura. das propnst:

4 - Os documentos ar-I
ma (ou parte deles) pode
rão ser subsututdos pelo
Registro da firma no De

partamento Central de

Compras rio' Estado rte
Santa Catarina.

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

rluas vtes. com a rubrica
dos prqponentes em tôdas
as páginas. seladas na for
ma do item 1, dêste Titulo.

6 - Os eiwelopes, con

tendo propostas ou docu

mentos. deverão ser entre

gues no Depa.rtamento
Central de Compras, à

Praça Lauro Muller, n. 2

(fone 3410), até às n ho
ras do dia 5 de março dt

19f:, medianti'
. recibo, ..m

que se menrlonará tlataft1
hora do �'f'cebll1lel1io, assl

nario por fUllCiOm'llpO do
D.C.C.

7 _ AS propost.as scrào

abertas, is (lUill'l.e hpras,
do '11e�ml) dia por funclo

nârios (lesignados pdo\. Pre_
sidentE' do D.C.C. C' na pre

lwnça dos prOpOIlf'I)tes 0\1

Sf'US represl'ntnntes legal:,;.
8 - Abertos OS envelo

pes. cada 11m dos Interes

sados tem o dlrf'lto de

apõr 3_sun l'Il\)rica nas fo

lhas d(> propostas dos cfi.
mais concorrCl'ites.

9 _ As proposta.s {mo

dêlo 001, à venda. na Im

prensa Oficia! do E.�tndo},
deverão obedeccl' às con

dições, estabelecidas ne.�tfl

Edital, nas insLruções COllS

tnntes (lo \'erf>O das mes

mas, b(']ll como às f'x)'g�n
das <lo Df'(TeW n. SF-
25-08-6:/382. de 1961.• e

demais dispooições Esta
duais e Federais sobre

o Departamento Cen-

tral de Compras (D.C.C.),
dr conformldad4e com o

art. li, ítem III, do Regu
lamento aprovado pelo ne,

ereto SF_25_0B_61/382, tor

na público que fará reali

zar, no dia cinco (5) de

março clf' 1962, na sua. sé

de, :\ Praça Laura Muller,
n. 2, (fone341O), CONCOR
RtNctA P.ÜBLICA, \1:lS

oondtcões sf'guln.t-es,
I _ OBJETO DA COlj

CORR1!:NCIA

AQUISI<;:AO
1 - Papel apergamlnha

do. de nrtmetra qualidade,
branco, de 16 qunce. em

fôlhas tamanho 66x06, um,

dade-fôlha, quantidade -

300.000.
2 - Papel apetgaminha

do, de primeira qualidade.
branco, de 20 quilos, f!nl

fôlhas tamanho 66x96, Uni

dade _ fôlha, quuntida
de - 50.000.

3 - Papel apergaminha-'
do, de primeira qualidade.
branco, de 24 quilos, em

fôlhas tamanho 66x9G,
unidade _ fOll111, quanl,icla
de - 300.000,
4 ...,... Papel apergaminha

do, (]e primeira qualilladf!,
branco. de 30 quilo�. em

fôlhas tamanho 66x96. uni ..

dade - fôlha, quantidade
-50.000

5 - Papel apergaminhn
do, de primeim Ilualld'lde,
branro, de 3S quilos, cm ró

lhas tamanho r.Gx96. uni

{lade _ rôlha, quantidar]r
-25.000.

O - Pnpr-I apergaminha
do, fIe prlmf'lra quandade,
branl'rl, di' 60 quitos. em

fúlha..� t:l!11anho 66x06. UI1i
{lade - fôlha, quantidade
- 2;;.000.

7 - Papel aCetinado,
de prtmelJ'a qualidade,
branco, dC,24 quilos, em

fôlhrls tamanho 66x06, uni_

dade - fÔlhf>., quantid!lcte
- 50.000.
H _ ESTIPULAÇõES
Os IntNf'Ssados dcverio

apl"esf'nL:-tr os documentos
mc>nc!onados a. sf'guir.

I - Pl'Opo.�La, seladas
rrmh!ls as vías com cr�
12.00 df' sr'lo Estadual e

I _ OBJETO DA CONCORR�NCIA
(AOUISIÇÃO)

c,)]jcc,,'rên('ia.�.
III - JULGAMENTO
1. - Pela Comissão Jul-mais a Taxa de Educação ,�

Saúde de crS 10,00, por fo- gadora. pDsteriormente, se

lha, em envf'lopf! fechado c
râ declarado \lencedor o

lacrado, contendo: proponente que ofer('eer;

_a) DeSignação do nome
a) Menor preco conside-

e enderêço da firma pro.
rando-se descontos, bo

ponente; cações, impostos, despesas,
• bl eSt).,eclflcação, a maIs e outras vantagens;

detalhada possível, inclu- � bl melhores cOI1(I!.9õe� de

slve marca, do material f!ntrf'ga:
c) melhores condições eleque se pl'opõem forneceI':

c) preço unitário e glo
bal, com a explicação de
que estão ou não inclul
das as despesas de Impos
tos, taxas, fretes, carretos,
seguros, etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no
local Indicado; IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, 20
dias. após a realização des
ta CONCORRtNCIA' ser!
procedido o exame de rece-
bimento;

-

e) declaração de eonhe�

cimenfio e submissão às
normas tlêste Edital e da
LegiSlação referente a Con
corrênclo.s.

NOTA:. Seriio recusados
.P-'" materiaIs com dímen�
sões e outras earacteristl_
cas aqllém..drls especifica_
ções, o Que o ca.�ionará exl
g-êncía da. dHerellea de
preço j)plo faltoso, 'caução
futura, suspensão do re
gistro de fprnecedor, etc:
2 - Na parte externa

do envelope eonLenedor da
proposta df>verlio constar
Oi; ""guintes dizeres: CON
COY.ENCIA 'PUBLICA N,
25-01-08. (AqUiSição do
material para a Imprensa
Oficiai do Estado de Santa

�:'t:r����l(IO oS dizeres do 1-::-' ......
3 - Em envelope separado
inci,�o anterior, alêm do têr
]no DOCUMENTOS, em ca_ (-'--''--------1
taeteres bem dest(lCado,�.
cncerrnr-se-ão os docum{'1l
t.o,� comprobatórios (le iden
tldn,le f! Idoneidade,

n 1 nerlildlio de J{(>gl�tro
nn ,l'1ll1fl, Comf'rrlal
Diário OrJclal que tenha

pagamento.
- Em Igualdade de con

díçÕeS, será dada preferên
cia a firmà estabelecida
no Es�ado.

Ig�al�a�: :eas;r��:!�l'-
rã sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência po

derá ser anulada uma \lez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
eXigida pelas referidas Leis
e a comissão. importe
em prejuíso aos concorren_

tes, ao Estado ou à mora

lidade da Concorrencia,
5 - A Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de
anular a .Concorrellcia ca

so as propostas apresenta.
das não COITi'sponcl:lnt ao.�

interêssc,� do Est.ado

Florianópolís, em 25 de ja
neiro de 1962.
lIermes Juslillo P:ltri:ulllva
Pr('sidl'nl('

• Desenhos
• Painéis

MINERAÇÃO SULBRASiEIRAs.A.
AVISO Dr. Hélio Freilas

nOENçAS DF. SENIIORM

PARTOS. ONDAS CURTI\!'4

.:::... F.J,J':TROCOAGUJ,AÇAO
Pf']o prf'sr-nt r, rlentlflcamos aos srs, acionistas que

s.� �H'l1alll iJ f',WI llispostçüo, no escritório desta Conlpa
l1hia ('11\ S,lls<:tro, l1f',�ta cltlade, 08 documéntos II. que
se I'rferc o al'lo !I!l da atual lei dM sociedades por açõef
(d('I.]"('to+ki 11" 2.027. de 20.9.HI40l e relatlvOII ao e�l'

rir.io<lJ' 1.9fJI.

It.ajai, 31 de J:lnclro de 1962

1 r Pcla Comissão Julgadom, posteriormente, será
decl!li-:Hlo vrnel'dor o pI"Oj)on('n\.c (Ilie oferecer:

'a) Menor preço, considerando-se descontos. honlfl

cnçõe.�, impostos, dospesas r outras vanln�rn,q;
bl nlf'lhol"cs ('oncliçú('fi lll' ('nLI'ega:
c) melhores condl!:õcl!'I de pagamento.

ruo le\-nondo mochodo, 6

l°. ondor. fone 24·13
- Victor

Meireles, 24 - das 4 à

6 ho'ta!Õ!. .. .....

Resid ei - F.llírir.lo· PERfEI�ÃO-RAmÊl
�) I?m ir.-1I1Iid:1.{h' dr I'ondi��õ(·.� Sf'l":'( rlndn lwpfrl'!:n (ti'I'�,1 p Ml11l1einal; florian ,polis - r." :l;'rl:o.r

cla :o. firma eslabcleci<l:l no E�l:o.do. d) procuração, se tôr o _ Fone: :::-7-47,
1'('[:1 dlf"I'I'Jri:l:
IDRQ ,ANTONIO PRADO, dil'etol'-t-écnlco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

pere com a (am�anha do Galão de fnla í1aa a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos Limões. Todas as cooperi1
.

ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Cate ral'"Metropoli In. ou nesta Redação.

Edital

Departamento Central de Comoras
REGISTRO DE FORNECEDORES

no ESTADO
o Departamento Central de Compras do Estado

de Santo Catarina cientifica aos inter�ssados. co

merciantes e industriais, que a participação em con-

• corrências (públicos e administrativas), coleta de

Dr. Ayrlon Rdmalho preços e pedidos de materiais, depende d",
. "egis"

tra no meSmo Deportamnto, providenciado do se-

C�;�:�:as�E p���A:���i\ Quinte formo.

no Hospital de Caridade.
1) Requerimento dirigido 00 Presidente do De-

A tarde, no conSllltor" �Qi����r;;� o�e�;��lin1:s ���:���to��dindo n"gistro

da�o�5;!:tõr�:; à�u�j',!�!:,� O - Certidão Negativo do !moôsto de Rendo

Machado, l' _ 10 andar _

toria ��r�rtidõa Negativa da Alfândega ou ':::ole-

telefone 2786, c _ Certidão Negativa da C01etoria Estadu"J1
Residência: Rua ,Padre d _ Certidõo Negativo da Prefeitura Muni::i-

Roma, 63 - Telefone 27�6 par;
ou Pôsto de Arrecadação;

1
e - Atestado de Idoneidade Financeira, pas

sado por urrl Banco Ou duas firmas idôn�s;
f - Relação, especificado, das mercadorias

do seu comércio, representação ou industrio;
g - Certidão do Registro na junto Comercial,

Contrato da firmo ou Diário Oficial que houver pu
blicado o documento da Constituição do sociedade;

h - Procuração, passado 00 represel'ltanl'e
junto a êste Departamento, out�Hizando-o assinar

propostas, .otas, recibos, contratos, etc.
2) O requerimento e todos es documentes ele

vem ser selados com Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual e

Cr$ 10,00 de Educação e Saúde por fôlhe, mesmo

que estejam sujeites o outros tributos.
Informações diretamente 3) Das firmas registrados no Depc.:rtamento

('..om o proprietário à Federal de Compras exige-se sómente o CertificCldo
Fernall(lo Machado 46 do REGISTRO DOS FORNECEDORES DO GO·/':RNO
Nf'sta.· e as certidões negativos do Coletoria Estadual de

11/2/62. Florianópolis e do Prefeitura do mesmo Mi.micípio.

-V-E------ 4) Do Registro, que tem validade até 31 de

N D E - S E dezembro de cada ano, expede�se tontos certifica-

Uma casa â rua A'lvaro de �oOn:.a���� f�;,mo im�r��n�� d:q���m���Oc:�
Carvalho n. 69. �Ios (Cr$ 35,00 Estadual e Cr$ 10,00 Educaçõo e
Tratar na mesma. Saúde).

5) O Certificado do Registro de Fornecedores
do Estado substitui os documZ'IÍtos oC\ma enumera

dos, poro apresentação e participação nos concor-

Advogadr ����.iOS abertos pelo Departamento Central de Com-,
ftest.1êncl.� _ AJam.. Departamento Central de Compras do Estado
I\d'lJ.1:u IS:onder, 27 - C8.lX8 de Santa Cotorino, em .Florianópolis, 2 de Janeiro
�I. • de 1962.
Postal, 408 __ tél,.lliDe 24'22. (
}l.!!l('.rllllno' - 'RulL Fellpl HCi!rmf!$ Justintl Pntrionovo
ik..&l.idt: 1'1 -= 1,(1� _,

__ .-....J.-._ ......._._ • .,..._
Presidente

I.'" 1', •

ma Sombra Ofusca .

o, Brilho do Car'naval na
Tradições mllenaL'!as

emal h. 11" .

oca - Cada Qual escc eman a
.

\Q le.nuncmrem aos res. glnal. Indivtdualldades de

iha o seu papel JLI� cal navarescos. relevo da vida politica a-

I
a Quarta-Feira de Cln parecem em interessantes

• IMia _ (Por chrtsta" duzivel de "Fáschirlg". O za.:" a lantaslila�oria tel.·- transfigurações numortsu

; _ nnpressõea da A- Dia de Reis marca o tmc:o ;�n:� �mc���::aple�ío�eogUd'·' caso E estes autênticos al

Jel1lanhll) um pirata com
desta testa POPular Que se meouacão. de absten ão

vos do humor e do ridiculo

plllll venda �el"melha a ta �esdobra em !numeros bai de renuncia aos Pl"�zel'e: z: a��m:�i�:d�S �:sb���
r a vls�a. esquerda nerse rui e em reuniões alegres e da vida. Um elemento esscn creuedes carnavareecas.

kue dC.('ld!dllmente uma nUamoros�� Durante semn- ctnt db Carnaval na Renâ- Não fanam evidentemente
ada d.el!clldft enquanto um

jo
s ,�egu

I
as baile!> e corte- ura são os disctU"�ll.� hum0- os "cabeçudos", com as

('gulu a,fJl"lu10. COr ue cu- ve�semJ)o gam lanl:o os Jc- risUros nos quais se comen suas cabeças de mais de

é, ajuda um floco de neve.:
como Os velhos. Em tnr» acontcctmontos políti dois melros dc diâmetro. O

da em tule branco a des ��mer�sa� cidades pror-e., cos e Culturais de todo o último carro do corteje
er do banco Junto ao bar.

e �se e eícâo de Uln Rei ano. Outro aspecto mais Acompanhado por milhares

aae em vez de st derreter e uma Rainha ou, pele. ruidoso são os COrtejos que 'te pessoas é o carro do
calor da sala e da pat- ;ee':'a �eri�:s:��ecia�n:l� marcam o apogeu do Car-, Princlpe Carnaval, brandi-

vai. Não fanam as guard�s ;:'���e:�idcaa:e: u��a Re��� �.�r�ss�ub��:�tl;a;al�:�:��de honra. em uniformes fan nta na segunda-feira de lados.
e -umos do jazz com tal tésucos. Em certas cidades rosas.Casses cortejos cons- Este ano os grandes
t.usiasmo que o régulo

vaf -rão toma-se o Cama- tltuem uma autêntica com centros carnavalescos da
rrc o perigo de perder a va tao â sérío que müitos petição. Não se poupando Alemanha Ocidental resct-

ua:n��;'Q: db�����:' :i�;�= ��:!��·e":. s
empenhar até dinheiro para dar às cnr- veram interromper de eer-

jeScos, lámpadas envolvidas

o ua cama para ruagcns o aspecto mais nr-i- ta maneira a tradição mui

::n:;P�isbU����\�o��re;a i��
-

Departamento de Estradas de ��l:t����� �:n::�::so t:
Cecoracões curiosos, gri R d

vistas e, desta maneira, e-

paldas de pélpel, balões de O agem - (urso de Auxiliares �o�������(� �:r�'l°nti:S!:�
todas as cores e centena:;

T"de masr.a:·ndo.� (':'!um um ecnu·os _ COMUNICArÃO pital da A.emanh:l, Búlim,

IIJl1bicnte magico. NI�gllém � '" cindida p"lo a:'h; rio co.,;

:��:"��;:'i ,���:�;;�aE; Depo�o�;���Od���7;�2��:�t���;�:é�:���;�� ���:,t�<o:,��::,���:;;:nb��:;
dc, normalmente, pãey.lnhos oo� interessadcs, que estarão abertos os in-:,cric'::,es ea)"navale.<;cos. O dia 13 de

a sun pndaria que o cava
no referido curso até o dia "'20 de março.

.

Agõst,o nrélj.�na ;1 sua SOll1+

beiro elegante, com monó-
O curso destino-se à formação @-ouxiliores bra :;inistr:l sobre toda a

culo não pasSa de utn sjm� técnicos .de campo de laboratório ou escrito;'in, C'S
cidade. Qun'i todos os ha-

)aes estudante. No presl- quais, quondo graduados, ·terão assegurodO:1 �eu �!�a�et�s �� �ee;��� s���:���
:�á�i;roeS;;'lr�:�a���t��r: � ���e:s:z ��e����r�����t�e�Zi:i�;��o���ad:d����;ej�� da ·cidade ou na Zona So-

resto de uma cadela de serviço públic'o estadual. viCtka amizos dos nuais a-

terro ii. volta do braço" nln O ct..rso tem o duração de um ano. O, "onte a gora esL5.o separa(h� pela

�m c��;��t���dOo eC�':���; ��o���tc:o do mesmo, os alunas perceberõo Jiuda ��:a�;id:��a�o�a �la���J���
Litor que dardeja debai-. O", candidatos deverão atender as scguir,tcs e- �e:t"'���c l'���o:�em)s alc�rl)

das pestanas de prata xig6ncias:
o trai a secrctária exem T) Ser brasileiro
lar que por uma noite se 2) Ser Solteiro
nsformou numa sereia 3) Ter no máximo 30 anos de idade
t::mtadora. 4) Possuir certificado de conclusão do curso carfazesde

�@l®L\I®Gginasial ou equivalente.
No coso da candidato não possuir tal certifica

do será submetido a exame prévia nos disciplinas
de Português, MlJtemótico e Desenho.

.

Os servidores do D.E.R. têm desempenho 1'"10 re

ferido Departamento, funções compotiveis com o

objetivo do curso

Maiores esclarecimentos serõo prestlJdos na

Divisão Técnica do Departamento de Estrarlll$ de Ro

dagem, 6° andar do Edifício das OõretoriC!s, em Flo

rianópolis diariamente, de segundo ó sexto feira

das 9 cs '11 horas e dos 13 às 16 horas·e oos sába
dos das 9 às � I horas, e no interior do . Ec;to�n nos

sedes das ResIdências do Departamer�o de Estradas
de Rodagem

A DIREÇÃO

DECRETO H.O 150' WALI· PU8L1CIDADE
TEl. 24-13

Rua fernando Mach·ado. 6DECRETO N o 150

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no u��'
de suas atribuições, •

CONSIDERANDO - que o desconto de 1,5%
mês paro Os prestações pagas antecipada
mente conforme Ç>ecreto nO 103 de 18 de Ou
tubro de 1960, publicado no Diário Oficial do

Estado de 26/10/60, na maioria dos casos é

superior 00 abatimento para pagamento o vista,
DECRETA

Arf. lO _ Flcaln�vogada o § 2° do art. 4° do Decre

to nO 103 de 18/10/1960.
Art. 2° _ Este Decreto entrará em vigôr na doto do

suo publicação, revogadas as disposições em con-

Mag,strat>O aposentado.
AdvQ :acia em Geral

t.sc. e Res : .Rua bl:lld9raha
Marinho, 2 -- aptO 301
1f".�lllllna J;)ito "'inLO.

trório
5 de feverei.(o de 1962

Waldemor Vieiro

Prefeito Municipal

cartazes' �o' �ia Dr. HILTON

PEREIRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDJ1,.1 173

--B A; B R o S
tine GLOB!A

-CENTRU -

ti"e nil JOSE Vende-se
Uma ca.�a de materlál.

FONE: 62!'i2

ás 5 - 71/3 9Vz hs
FONE: 3636

ás 3 - 7'12 - 9% hs.

CANTINFLAS em '/

SOBE E DESCE
Andy Griffit,h
FeUcia Farr cm:

•

MAU TEMPO l'F.I,A PROA

Gen.�urn: - ate'- !í anos.
Ea.�tmanColor. -

n.té 5 anos

CiBe IMPERIO
(ESrnIT.IT()) . Fone6295�01'"'"fl:' -431

ás 414 - 71h - !)l!2 hs.
Carlos Thompson ..I

Sablne Slnjen em:
'

STF.FANfE

ás 8 hs.

Mamie Van Doren

Mel Torme
Ray Anthony

Paul Anka ('01

(;!\Ro'r."'S !ômM I,All

EastmanColor
Dr. Hélio 'eho:o'.- Ct"'nSUl"a: - n.Lé 5 ano.�.

fl'ON'E: 8436
as 4 e 8 hs

Peter Graves
'Mo. á Powel"s em
A MOR1'E EM PF.QUF.NAS nmms

Censura. até 14 anos

Cine HAJA (S. Josél
ás 7 e !) hs

�lIana
Trio Iraklt.nn rm: ....

Z COLEGAS DE BATINA,

Editai de cltaçào para
conhecimento de ter

cetros. Jlf'lo prnzn de
trinta dias.

A DOUTORA THERESA

GRISO'LII\ TANQ, Juiz ele
mectto da Comarca de ano

J(lSé, Estado de Bnntu Ca

tarina, na forma (la r.ot.
r-te..

FAZ SABER nos quo o

presente odltnl vlrom 011

dele conhecimento üv-u-om

Que, por parte de wntde

mar João Adolfo. se orocos;
sa uma acão de usucaptao.
em quo é objeto o imóvel
sito no distrito de Bnrrui
ros. nesta -ccmarca, cuja
petição inicial c a. se

guinte: PETIÇAO: :'txmo.
Sr. Dr. Juiz de DIreito da
Comarca de São JO.�é. wat.,

demar João Adolfo, brasi

leiro, solteiro, lavrador, re.,

sidente em Barreiros. neste
Municlpio por seu defensor
infl·a-firmado. com escr!
tóri� à rua Qal. Bitten
court, em Florianópolis.
onde recebe intinl[l,ç()"S .'_

notificações, vem. com b
devIdo rcspc!(,o e ('001 run

danwnto no art. 520 do

C6!lig'o CJvil, expor c rc

querer 11 V. Exda. o �e

gulnte: 1 __ Ql,.e po�sue.
cnmo Se\l, hã mais de 20
anos, mansa, pa.cifica e

t.igo de 1942; 3 - desta

forma, COUlO o peticioná
rio [á ndqufrlu o dommio
do imóvel, através �a. Iigu ,

ra juridica do usucaptao,
vem requerer que V. zxcte.

depois de feita a justifica
ção prévia ,quando serao

ouvidas as testemunhas
.roúo Natividadn Vlrissimo
!' Mn.noel Luiz moronuno.
as quais comnurccemo in

dependente de intim:lçn.o.
dedure o dommio sobre a

dita'propriedade; 4 - .Afi_
nal, dePois de proferida a

sentença declaratória de

domínio, pede que a mesma

seja transcrita no aems
t.ro de Imóveis, conforme

a parte final do referido

art. 550; 5 - Requer, ain

da. que o dr. Promotor Pú

blico acompanhe todos os

te.mos do processo e que

sejam falsas as cttacoes

po- edital. dos Interessados

incertos. e dos eourrcntan

tes por mandado para CO:1

tesLarem ,se quiserem jen

tro do
. prazo da If'i; fi -

Dá-se a C/l.usa o valor de

r.r$ 2.100,00. Ncstes Termos.

e.�pcra deferimento. Sao

José. de janeiro de 1061.

fa.�) Marlene Abraham,
A.;;sistente Judiciário. Tes

temunhas João Natividade

V�rissimo. Manoel Luiz

Florentino. E, pa,a que

chegue ao ('1)11heeimeni..o

d� todos, mandei pnf
presente e(lltaJ c mais df'

igual teor para Sf'r puhli
cado na imJlren,�a 'C' aCix'

��d:� e !t��:'�a�l� n::�U!��� :nlll�:lá .. iO minlmo de Canoinha.s Cr$ !lAOS.OO - Mini-

dnde de São Josó. aos cinco ��()D��l"��l��I/�i��e��a����Ci�e ���'S9:.��,�� �t��d�:�5:1:
dias rio mes de outubro de

3m
míl noveecntos e s('ssenta e

PERIODO DE CARENCIA;
um. Eu, Arnaldo M. de
SOUZ:õl., escrivão a dntUo

g"J'affi e subscrevo.

1'heresa Cri.�ólia Tang
Juiz de Dircito

Aprenda Música
-eo��n o �:f. ����; i}t��
TI.

Ensina aCOrdMn, violao,
solfejo e teoria mllsical.

Tratar pf4Jo fone 3553 e

3890,

'III PREVIDÊNCIA
SOCIAL i

LL_--'__ a-� 1fhI;Hq-

Atendendo o pedida formulado por um tenor. vamos

transcrever, novamente, o Decreto 48.959-A, de 19.9.1960

_ Regulamerito Geral da Previdência Social - na parte
oue trutn do AUXíLIO PARA TRATAMEN1'O FORA no

POMJCILro .

c- Regulamento diz o seguínrc:
Arl.lgo 111. - O auxilio para Lratamenlo Com do do

mtolttc !;crá concedido ao segurndn que tiver prescrito tra

tnmento médico, por certe da previdência social, que te

nha de efetuar-se em lugar diverso do seu domicílio.

Parágrafo único. - Caberá. também �sse auxílio, quan
do se tratar de exames necessários à concessào ou manu

tenção de beneficio ao segurado.
Artigo 112. _ O auxiliO para tratamento fora de do

micilio consistirá no fornecimento de transporte pela
via mais adequada e no pagamento adiantado de 3 r tresj

diárias, de valor igual. cada uma, ao da diária de bendi

cio a Que tiver direito o segurado.
� 10 _ Sendo ímprescíndivel que o segurado perma

neca por mais de 3 (�rês) dias fora do domicilio. para e

feito do tratamento ou do exame, ser-uie-êc pagas tan

tas dtárlas quantos sejam os dias excedentes.

�?,.., _ O processamento dêsse auxilio se fará ex-or

neto. por iniciativa do órgão Que determinar o tratamen

to ati o exame e terâ caráter sumaríssimo de modo a ga

ranti!" ao segnrado o recebimento prêvio dos meios de

tr:tmpol'te e manutenção a que tiver dircito.

EXEMPLO: - Determinado segurado, ganhando o

salário minimo, residente em Canoinhas, necessitando
fazer exames complell1entares, é chamado p�lo Serviço

Mêdico do Instituto para o qual desconta. Na Agência
do Instituto recebera a passagem Canoinhas-Florlanó

polis e mais Cr$ 658,50, correspondent� a 3 diárias de

21!l,50 lartigo 112). Conforme estabelece o � 2°, Q pro

,cessamellto desse auxílio (passagem mais diárias) se

fará ex-offício e ten'!. camter sumaríssimo, nào depen
dendo de prévia consulta ou autorizaçào da Delegacia.

Caso o mesmo segurado permaneça. fora do doml

f'j]jo por mais de3 dias, recebera tantns ve7.es Cr$ 219,50,

quanto.,> [orem os dirrs ncef'ssários fl ('olllulf'tnf'ntaçflo dos

in:ntc'ruptamcnte, um imó
v('1 composto dI' uma casa

c um tNreno, situado em

Barrelro.�, neste MunicJpio,
lendo o t.f'1"ff'1l0 a área de
31.055 mts2, medindo se

tenta c Sf'te (77) 111f'tros
de fqmle, po�· quatrOf'en·
tos e f>uj)lze (415) metros
de fundos. e com as seguin
tes ronfr·ont.acõt"'s ao norte
com EI'mano BeiJhc Viana:
aO sul cam Jose Rosario
de Araú.jo; ao leste com

José Rosário de Araú.jo: c

ao .oesLe com Teobuldo A
nana. 2 - �!uc faz l)J"ova
dessa afirmação nao só
com testelllunhas, ma.�

também com os ta.lões de
recibo do Imposto territo.
rial e s/exploracão agríco
la e Industrial. f'm n(Illlf'rO
de 31, datando o llUlis all-

Denomina-se periodo de carência o lapso de tempo

durante o qual os beneficiários não têm direito a deter

minadas prestações, em razào de ainda não haverem pa

go o número minimo de contribuições mensai,� exigido

para êsse !imo fArtigo 38 do R. G. P. S.)

Estão s!licitos aos s�guint,es pel"iodo� de carência pa

ra sua concessão:
I _ de 12 (doze) meses de contribuições: I

a) auxílio doença (artigo DO)

))) a.ousentadoria por invalidez (artigo 46)

c) auxilio natalidade (arUgo' 971 •
dl auxílio para tratamento fora do domleillo (arti

go 111)
e1 pensão por morte (artigo 831

fJ a-..xíllo reclusào (artigo 100)

g) assistência financeira (artigo 164)

h1 a<l.�istência médica, salvo os casos de tratamento

em ambulatório ou domiciliUl" de urgência ( SAMDU).

11 _ 'carência de 60 (sessenta) meses de contribuieões:

aI aoosent.adoria por velhice' (artigo 53)

b) apõsentadorla por tempo de serviço e abono de

permanênCia em serviço para os domésticos.

III _ earênciã de 180 (cento e oitenta) meses de con�

tribuiçáes:
a) aposentadoria por velhice (artigo 53)

b) aposentadoria. por tempo de serviço e abono de

permanência em serviço para os domésticos.

III '- carência de 180 (cento'e oitenta) meses de contribui

ções:
aposentadoria. especiul (artigo 65)
INDEPENDEM DE CARENCIA:

Indepfmdem de período de carência a concessão de:

I _ aposentadoria !1{\r inv::J,lidez e a pensão por mor

te, nos casos em que o segurado, após o seu ingresso no

regime da !ll'evldência soelal, for acometido de tuberculo

se ativa. lepro, alienação mental, neoplasia maligna (cãn

cer). '!eltueira paralisia ou cardiopatia grave:
II _ auxilio-doença aposentadoria por' invalidez c

pensão por morte, nos casos de acidente do traba:lho.

III _ Aposentadoria por tempo de serviço e abono de

permanê�cia em serviço.
IV _ auxílio funeral e o pecúlio
V _ assistência médica em ambulawrio ou domiciliar

de urgência (SAMDU)
VI - assistência alimentar, habitacional, complemen

�al" e a. reedueativa e de readaptação profissional.

.!.....,

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

.. Doenças Nervosas e Mentais
Al1gus{ia ...... Complexos - ALaqucs - Manias

Problemático AfeUva e sexual.

Tratamento pela Eletrochoque com ane.�tesla

Insullnaterapla - Card.iozolorapin. - sonot.er ...pln. e

psicoterapia,
Direcão do! Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORRA

DR. JOS-e TAVARES IRACEMA

DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida. Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

PARTICIPACAO
Ros.1.ngcla Maria _ Lilian Margal-eth e Regina Ma

l'a. participar aos parentes e amigos de seus pais HEN

E-JQUl� (JACIRA) ORTIOA o nascimento de seu Irmã!'·
?,lnho HENRIQUE ocorrido dia 2 na Maternidade Dr,

(':HtO.� Corrêo.

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(
9 Governador Celso Ramos tem prima

do, na escolha de seus auxiliares, em colocar
sempre homens capazes e afinados com as

funções que irão eXercer. Desta maneira, po
dem êles, em suas funções específicas, dar o

melhor de seus esforços prestando a colabo
ração de. que necessita o Govêrno para a ple
na execução d seu pragrama administrativo.

Em nossa edição do dia 31 tivémos
oportunidade de divulgar o Secretariado do
Govêrno, numa justa homenagem aos ho
mens que mais diretamente colaboram com

o Chefe do Poder Executivo Catarinense,
Agora, numa homenagem de igual ma

neira justa e merecida, damos, nesta página,
outros dos principais co�aboradores, que. à
testa de organismos os mais diversos, vem
trabalhando ativamente para a recuperaçgr,
do Estado.

-

Prometemos, para próxima e d i ç ã o.
completar êste trabalho, dando assim aos

leitores, uma idéia do quadro q�e com�õe o

escalão governamental.

PRESo DA CEE

Liberado o· Preço do Pescado
A COAP, através da Por- guir a exploração, o pro- a vigência da citada porta

taria nc 32/61, de 27 de se- blema agravou-semaís aín- Qa de 27 de setembro de

tembro, tabelou o preço da porque o pescado cesa- 1961.

�m�es�:d�ab;es��;ap!:� �:�ec�esu ::rve::�p�to das .: t:rl:,rl�������t��' �!�=
medida, que v'eava extin- cada em abundância porém

custando os olhos da cara!

Dr. Abel Capela

SUB CHEFE DA CASA MI

LITAR

CHEFE DO CERIMONIAL
Sr. Ivo Maes

Agora, o Presidente da

COAP,' após prolonga�a. __.
sessão a que .compareceram

A .questão os membros daquele orgão ( •

A
,. controlador de preços. bai-' Noyo Instituto de

grana em xou novo ato, suspenden-' Ed
-

do, até ulterior deliberação,'
I ucaçao

I Sanla .catarina Foram retmcíaoaa há

I dias as obras do novo lns-
O interêsse do Governa-

� -i'
muto de Educação, de.

dor Celso Ramos em dar
TELHAS. TIJOLCS Florianópolis.I solução racional à questão CAL E AFt.EIA li: desejo do Governador

'l.grária cutartnense foi te- IRMÃOS B1TENCOURf I·.• Celso Ramos proporcionar, ....ma de reportagem publí- c ... ,� 8ADA�Ó • lONI HOt ainda no pertocc letivo de
cada no "Díárlo de Noti- AN11c.;0 ou>6s"0 O"''''''AN' 1.962, apreciável aumento Capitão Luiz. Gonzaga de
elas" do Rio, por seu en- - nos índices de matricula. Souzavlado especial, Gambarra .

. De posse dos elementos

que lhe permitiram um

exame da matéria, aquele
articulista emprestou espe

-

1
crer retêvo ao conjunto de

providencias do sr. Celso
Ramos e que culminaram
com 'a criação do Instituto
de Reforma' Agrária: de
Santa -catartne- (I&ASC).

DIRETOR DO DEGC

SUB CHE;FE 'DA CASA

CIVILSolução à Vista: Beco Caramurú
o problema do Beco Ca· Em l.960, quase tivemos,

ramuru é bastante antigo. alí, um caso de calamidade
Quando chove,' os seus mo- públíea. Conforme se doeu
radares vêm-se às voltas mentou à época, as águas

.

com a falta de escoamen- Invadiram residências, su-
to. bindo alarmantemente.

O •

Governador Celso RaM
---�--------._--- mos determinou ao sr.

wãlmor de Oliveira, Secre
tário da Saúde ,as' provi
dências urgentes que o ca
so requer. A decisão foi
tomada ontem, após a ex

posição que o deputado Dib
Chercm fêz ao Chefe do
Executivo catarlnense.
Está, pois, ii, vista a so

lução q�e os habitantes do
Beco Caramuru esperam
com tanta ansiedade.

DIRETOR DO !RASC

Pro], rdson Luiz Teixeira
Nunes Sr. Carlos Buchele

Aprenda Inglês 'Em Sua Casa
o Instituto de Idiomas Yázigi estará promovendo a

partir do dia 11, domingo próximo, o seu tradicional cur
so "Engllsh at Rome". já apresentado com tanto su

cesso em diversas outras cIdades brasileiras. Trata-se de
aulas de inglês através do rádio e jornais, que podem
ser acompanhadas, inclusive com farto material didáti
co por qualquer pessoa ínjeressace. A primeira lição se

rá publicada domingo, através deste jornal e irradiada
às :9.45 hs. pela Rádio Guarujá. Maiores informações po
derão ser prestadas na secretaria do Instituto, à rua

Trajano, nv 14.
•

Um cri:Jico dos nossos processos politicas,. satirizando
as campanhas eleitorais, escreveu que SE OS CANDiDA_
TOS SAO AS TESES, OS ELEITOS SAO AS ANTITESES.

Há muito pessimismo na tirada.
O sr. Celso Ramos, por exemplol Na sua primeira

mensagem ao Legislativo incluiu o seu programa de can;

didato. Com isso quis demonstrar que os compromissos
assumidos não tinham sido arquivados; que o Governador
era o candidato eleito; que o eleito não renegava. o can;

didato.

nistr::sd:�;::d�ti:��r:s oa::�:�r;;�ese;a:;:P����ri�:.a���. -------�
ésse propósito iã esteve no Norte, no Vale, no Sul. HOje
estará no Oeste. s o sosemo do Estado reunido com os

govêmos lacaia.
Os processos discriminatórios, que funcionavam até

1961, com um Estado DO GOVERNO e outro DA OPOSI

ÇAO - estão superados em nossos costumes políticos.
graças ao governador que, como candidato, não fei pro
messas com prazo escondido, para vencimento marcado
para o dia da eleição.

Q seu cooémo passará. Mas o exemplo ficará como

7)e�1I!. lJ� sem g'fõna e sem vis&õ. o« ad
:J:;1t!�LI"G.t.:"".;.,: çnc v ,o;ucedercm governarão UMA Só SAN
TA r.1TMUNA.

Dr. Emanuel Campos

Conselho Diretor
do Montepio
o Governador Celso Ra

mos vem de assinar porta
ria designando para no pe
ríodo de mais dois, fazer

parte do Conselho Dire
tor do Montepio dos Fun
cionários Públicos do Es
tndo OS senhores Acácio
Mello e Elpidio da Silva

LOTERIA DOUTADO DE SANTA
'CATARINA

'EXTRAÇAO DE ONTEM
RESULTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
6.019 - CR$ 800.000,00 - Rio Negrinho
5.062 CRS 80.000,00 - Lajes
2.377 - CR$ 40.000.00 _ Florianópolis
;U;o-1 - CRS 20.000,,00 - Florianópolis

j

�.fl63 - cns Hi.OIlO,OO - Flmianópoll;;

'f-:
r». Lili;" NCWl:..n;o si« ..

{
, .. �

Direçâo Nacional quer Expur'
o Diretoria Nacional do elementos jenteses.

Partido 'Social Democrati
co decidiu fazer gestoeé
junto ao "presníer" Tancre
do Neyes, no Sentido de

promover um, expurgo ;(tos

III

Pinheira - Ao sopé dos Papagáios - A bordf
Rancho Alegre. 20.l.62.

O Rancho, em 1961, era decididamente r'
O seu piso era de areia. E o sistema de vent
funclonà:va pelas frestas laterais.

Este ano, o 'nosso dr. rsrcez Pinheiro co

tànclou duas metas: pavimentou o piso e sar

as frestas, não móde o vento, mas múde a areia.
Meta de 62: água encanada.

x x x

O dr. Aderbal, pelo lado materno, tem uma.

finidade de médicas não diplomados na família.
úm do� mais afamados e milagreiros foi o

Onofre Ramos, com consultório as margens do
vetras - et pour ca.use - em Lages.

Receltador contumaz foi o saudoso dr. N
,
que não podia ouvir queixa de doença sem eu

a mezinha, quantum satíst Tambêm nos caiem

nos e no tártaro, o nosso Governador aviava
ao bico do canivete, nos tempos da Coxilha
onêe nunca perdeu um caso de pneumonia gê
curava unânimes!

Na Plnheira, o Doutor não desmereceu dos
- Doutó, eu truxe aí um doente pro slnbõ
- Mas, não sou médico! Sou advpgado!
- Puis é! Mais sabe mais dlj que a gente! g

mado!

Quando a doencinha era caseira, dessas de
xír paregórjco, alho sauvo. enteroviofórmio,
mom ou melhorai - era pra já!

No dia seguinte lá estava o paciente:
- Doutô, vim gardecê!
- O remédio fez bem?
- Foi que nem tirá co'as mão 1
Mas quando o quadro clínico se mostrava

nos claro, o doutor refugava.:
.

- Não é minha especialidade. Ê bom Ir co

tar os colegas da Capital! Vai de tarde, Junto

outr�s! o jipe do Galego, apelidado áe Samdú�
carreira da Plnhelra até aqui. Para esses cnen
receita do doutor eram alguns retratos de D.

reproduzidos pelo American Bank Note Com
com altas virtudes recuperatrvas.

noite e não fechou� mais a própria. sanout

se,' de entrada, com duas cantoneiras de pão,
das de manteIga e ligadas por uma talha de q

�::o:�\elt:�US!��:�:�!IV��el:elad:u�tta
jantou desassombradamente sob o regime do
idem; e adernou,.fatlgaao, numa cama, SODre Il

estava pendurado um opulento cacho de ban

maçã -

"louras como as espigas
e como as moedas antlgas."

No dia eesuínte, o Nemésio amanheceu.
nanas, não.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


