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UPREMIER" proporá
Reforma A 9 r á f i a
e m duas etapas
FORTALEZA, 13 (v. AJ talmente da reforma da

_ O primeiro-ministro Constituição. Salientou ser

Tancredo Neves anunciou esse "o problema mais
em entrevista à imprensa importante desta admtnís

local, que o Gabinete pro- tração" e que deve ser

porli. ao Congresso uma re- resolvido com urgencía,
forma agrafia em duas pois representa arma capaz
elapas: a primeira corres- de anular "as atividades

ponderá 'em parte aos an- ilegais das ligas campone
seios dos agricultores, adap sas e outras entidades ru

tando-se, porem, à Constí- rals criadas em varias re

tuição Federal: na segun- glões do pais".
da, será iniciada a reror- ° sr. Tancredo Neves
ma propriamente dita. concedeu a entrevista por
O presidente do Conselho ocasião de visita que fez a

acrescentou que uma re- Fortaleza, para participar
forma agr-ária que atenda das comemorações do jubí
às necessidades da contun- leu sacerdotal do arcebispo
tura socto-economtca do desta capital, d. Almeida
país depende fundamen- Lustosa, seu conterraneo.

Reunião Hoje Para Traçar Diretrizes
BRASíLIA, 13 (A. P.) - tos de maior realce dessas

A UDN estará reunida ho

je, nesta capital, para um

debate preliminar sobre

sua conduta politica com

vista as eleições de outu

bro. Trata-se de uma reu

nião preparatorto da que
foi convocada para o dia

21, quando o assunto será

apreciado em dlflnitlvo,
traçando-se as diretrizes

politicas que o partido se

guira até o termino da

campanha eleitoral.
Considera-se inevitável que

surja, como um dos assun-

municado, informando que
a Convenção estadual do

partido, marcada para os

dias 17 e 18 do corrente, foi
transferida para o dia 1.6
de março. A Convenção é

para a escolha dos 'candi
datas do partido a gover
nador, deputados federais e

estaduais.

reuniões, a tese de altera

ções imediatas no governo,
levantada no PSD sob a

justificativa de que somen

te assim se evitariam as

dificuldades da substitui
ção do Gabinete em plena
campanha eleitoral, conse

quencia. da necessidade de
se desincompatibilizarem
os ministros que concor

rerão ao pleito.

Videira na Rola

Temporais Assolam a Capital do
Cinema: Vários Mortos

HOLLYWOOD, 13 (A. P.)
- A má sorte parece ter
se apossado, há algum
tempo, da capital do cine
ma. Depois dos violentos
Incendios de há alguns
meses, torrentes de lama
e grandes inundações aba
teram, agora, sobre a ca-

�!�:a:�o Ci���:in��s !���
...

fados. "7",",
° alarma continua, pois

que os serviços metecrctc

glcos anunciam novas e

persistentes êhuvas na re

gião.

.TA-G-",\:
")1).0 (Meteorológico)

intese do Boletim Geomcteorológlco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 M. do

dia 14 de fevereiro de 1962
F'RENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI·
CA MeDIA: 1023.5 mb; TEMPERATURA MmIA:
24.10 C; UMIDADE RELATIVA M�DIA: 78%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Nega
tivo I Grupos de precipitação (chuvas) nos aglome
rados de CB / Nevoeiro cumular I Tempo estável.

Imediata aprovação PQIQ
o plano habitacíonall

h.(O, 13 (v. A.·) _ A ul- clpais .abordados pelo em- gtr discussões em torno de ladas, num total de 56 mi

tlmaqâo de preparativos baixador norte-americano sua grandeza financeira. lhôes de dotares, pagavels

paran execução do auxilio Brasil, sr. Lincoln Gordon, Afirmou que se coloca em em 40 anos,' 60% dessa

ao Nordeste, dentro do que regressou ao Rio, na plano inteiramente oposto verba destinar-se-a ao

plano Aliança para o Pro- madrugada de' hoje. ao das criticas feitas aos BNOE: 20% ao Nordeste e

gresso: o IV Acordo do resultados da Conferencia outros auxilios; e os 20%

Trlgó, no montante de 56 Revelou o sr. Lincoln de Punta dei Este, por jut- restantes às despesas com

milhões de dotares: e a vi- Gordon que o "Plano Habi- ga-jas injustas. Disse arn- a aplicação do plano.
sita do presidente João tactonet'', proposto pelo da que não terminou a lei- Adiantou ainda que, de
Goulart aos EUA, antecipa- ministro Franco Montara, tura do retatorto apresen- acordo com os entendlmen

da do dia 9 para 3 de abril, deverá contar com ímedia- tadc ao Congresso dos EUA, tos que manteve com O

foram os três pontos pr-ln- ta aprovação, podendo sur- pelo senador Mike Mans- embaixador Monroe, ficou

_____ ��e�:�i�:�Oest:n��':e�t����: acertada a vinda deste ao

Rio, na proxima semana,

para que seja imedlata.

mente executado o plano
Aliança pum o Progresso

LANÇ��N�õ"HOJE DO ASTRONAUTA
AMERICANO J Ô H N GLENN

Antecipada a Viagem
de João Goulart

. Sobre o IV Acordo do
Trigo, revelou o sr. Lincoln
Gordon que engloba. o

montante de 800 mil tone- no Brasil

---------- ----'----------
RIO, 13 (V. A.) - ° pre

sidente João Goulart dever
rá antecipar de alguns dias
a sua viagem nos EUA,
marcada anteriormente pn
";'a o dia 9 de abril.

Alheio a qualquer preces um só problema ou uma que não retificou uma sô

ceita politico partidário, só zona que não ficasse in linha do que prometera aç

mas atento a tudo quando clulda no seu programa de povo como candidato.
diz respeite ao bem estar governo.
das populações e à prosce- Daí a realização de um

rldade do Estado, o Gover- Se Isso não, bastasse na- governo sem' reservas, sem

nador Celso Ramos não ora na oposição, o prece- .sinuosidades, sem ímpro
tem preferências por ne- seus adversários pornícos. visecões. A retidão do pen

nhuma região cetertnense. era na oposição, o prece- sarnento repercute na re

Governa com o mapa aber di m e nto "

governementat, tidâo dos atos do Governa

to - como faz questão de lembremos uma partlcula- dor Celso Ramos. Nem foi

que também procedam os ridade que não deixa de outro o motivo por que fez

seus auxiliares. Por isso, ser inédIta, apesar de olvi- questão do planejamento,
no território de Santa Ca- dada. na orientação que se que' converteu em lei, in

tarina, por onde quer que traçou o eminente Gover- cluido todos os ítens da.

haja problemas a "reclamar nadar. Referimo-nos ao fa sua plataforma. O' PLA

a presença do Poder Pübli to de o discurso _ pia ta- MEG não é um simples es

co, o Governador prevê as forma do candidato, pro- quema de trabalho sujeito

Inecessidades locais, dando_ ferido por ocasl�o da me a caprichosas alteraço�s:

lhes a assistência de que morável Convenção do P. é uma lei - e e�tâ sendo

precisam, MO lhe Impor� S.O. qne o escolheu, vtt a executado com a seguran

tando se com isso favorece ser, depois de haver á.�su- ça e continuidade preo::i

aos que não comung9.m mido o cargo Integralmen sas. O Banco de Desenvol

das suas convicções políti- te e fleimente transCrito vimento do Estado ai el't.ã

caso Aliás, não há quem na' Mensagem que dirigiu organizado, tendo a especi

desconheça esse traço De à Assembléia Leglsla�lva. ficar-lhes a s diretrizes

cuHar à administraçâo do O pensamento do can<iida uma lei que lhe preve a

sr. Celso. Ramos. Tendo, no to não sofreu alteração: e função em sentido de assp

discurso de candidato, que o mesmo do Governador. gurar a prosperidade ca

se pode ler na sua Primei- Nisso já vai um testemu- tarinense. O Irasc, para a

ra Mensagem ao P.oder Le nho indestrutível da lnte- execuçâo das medidas de

glslativo, em que foi trans gddade moral e da objeti- proteção ao trabaJho rural

crito, não houve emissões vldade com que o sr. Celso e expansão da econom18 a

quanto a qualquer. dos p;'o Ramos governa o Est,ado. grária, não é mais um pro

blemas regionais ou ger9.is As proméssas do candidato jeto, é uma realidade que

e muito menos rese'rvas não sofreram o recuo que a lei alicerçou. Tudo iSSO

quando a situação pontli'!a tão comumente se verilic<'- depõe em favor da integri

dos munIcípios. ° sr. Celso va da parte de .outros go- dade do Governador Celso

Ramos registrou, com ab- vernantes alguns dos Quais Ramos e torna compreensi
Boluta objetivIdade, as con timbravam em discordar, vel a estima que se manl

clusões de pesquisas e ob� por atos, após alcançado festa no regozijo das popu

servações feitas através de ,() Poder das próprias pala- lações de todos os qua

toda a superfícIe geográfi- nas de candidato. Nilo dranlies do Estado: q1lO o

" antectpaçâo dn viagem
,do presidente da Republi
ca. que deverá agora ser

iniciada no dia 3 de abril,
decorreu da necessidade

,CABO CANAVERAL, 13 (A.r.) - No de sua presença a uma

dia 14 de fevereiro deverá realizar-se o lança ��:!ãOaut:�da::Sh�!��e�
menta ao espaço do. tenente-coronel John americanas, inclusive com

Glenn, comunicou ontem, oficialmente, a NA �a��� :u�::o�I��,o�'u:e���
SA, Administração Nacional da Aeronauti. um encontro em Buenos

ca e do Espaço. :���s p�rt����,r ndãoo ��d:ri:'

A NASA prevê que as condições mete- estar nos EUA durante a

orclogicas serão, nessa data favoráveis em ����art�O presidente João

"0°v���n!!ri�ide��a j���:� 10 por cento. Os peritos declararam que "o

r
I d-

a ação do Oovérno do E,- foguete, a capsula, a rede radiofônica,' as uni-
.-- nun açoes na

taco. naquele 'município, dades destinadas à rtec�peração. do, ast,ro-� R.euruao'- d Cal,'fo'rn,'afaz o registro de obras que
1"11 "

ee (détlel1\l'OtVeYn� e1'I'r�O naut�Q,�O de-�_&....Q:.�� "" -Y_U.ltIJS 1p((lJ1f. Q.S llwtqri.s-
satisfatório, especialmente to estão prontos para o lançamento". tns que- eomc eSS68", 81!

;�� :'t��:::,:'i��t:,�:�'la- Glenn foi submetido, hoje a um exame Cupula Rejeitada ��:;" ,u,:��:�:"a��, l"�::_
sa� ô:�!O h�d:�:��:e :��� :::�:d��nue�;:�i:L treinou a fundo com o

WASHINGTON, 13: (A. conferencia sobre o desar- Ia progresso na solu�ã� das I ���al �i:;ie��sad�a�U�h����
���sa::;vldências eram es-

P.) _ O secretario de ss-
memento. dl��:�Ç�a�I�:s�: �:�de�� que ::�r�i1�COc���/O��i:�bam

,'---------

C �
tado, Dean Rusk, rejeitou Rusk. contudo, deixou a

Estados Unidos e a URSS - ___

Ar,'nos no Senado Relatara' sua
FORRO�' �����;:IS[:�ta :��ctf:�� p�r�a a�er�\ �ar� que os

já estão em um "acordo

Ed J'QSBII<N'-O;'RT
cees e sao aa gran- substancial com respeito a

er olrer>. [. "- v Niklta Kruchev, para uma des potencias do Oriente e

i ("oI e c o ... ·(I lO"'f ,.�, reunião de cupula no pro- do Ocidente possam reu-
um numero dos principios

Atuação na ONU .�� ...

:'
.. ""

ximo mês. por motivo da nrr-se mais trade, caso na- �::��:n:�,,�le:a�cre�c��=
RIO, 13 (v. A.l - O se- York, depois de chefiar a tou que o ponto prineipnl

�=;�uA��:�ng:'in::. N��= ::�;,:i=O ��';';:'I'�a 'o:�: Por onde Quer que Passe. o Governador Celso ,Ramos �u�oa�7,�:m':"�;;"�;'��,:
�;:�:'"�: a�:�ahã,B:as;:� I é, Recebido com ,Expressivas Manifeslac,ões de Estima ���t:�,�:':'a�:;an��';la�a:,
de Inscrever-se para falar medida que se efetue o do-

;a� se�:ãOqU��t�en��o s�;�:= Geral ,

.�
feira, quando relatará àque
la casa do Congresso, a sua

atuação nas Nações Uni

das. Hoje, o senador Afon

so Arinos foi ao Itamaratl

para prestar Informações
ao chanceler, sobre os re

sultados de sua missão.

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

Chuvas tonencials cau

&aram avalanchas tremen

da.s, que arrasaram varias

"vilall" antes gue seus ocu

Pab.fjs
.

tivessem tempo de

evac�á_las. E�tre o;> c�d'i
ver.es, contam-se varias

crianças de tEml"a Idade.
A torrente de lama, que

àescla da.'s ve'rdes colinas,
CObriu em seguida os bair
tos residenciais e Interrom
lletJ� em muitos· trechos, o

tra�ego. A Policia declara
que 15 pessoas pereceram
de'ido aos acidentes· rodo-
91arios. ° atar Richard
boone conseguiu salvar sua.
"vUa" çe 100.000 dolares

COnstrUindo, a toda pressa,
Iln:t dique. A "vila" em que
lllorava antes havia sido

�rUldo pelo incendlo que
hã. pouco atingiu a cidade.
.\ lama inflltrou-tle hoje

:r todos os cantos, en- �

baaen��s a:t��:.su0S;� CI����' f�'
alllerlcano. Centenas de_,�j������I.II�����te.rros que se achavam em esLadual e não houve assim () sr. Celso Ramos. l"t�cebl'lll J"est,ivalllcllll'

e'1..iWf', foram espRti- _�__�__�
_

sarmamento.

O secretario de Estado

rejeitou a proposta de

Kruchev para uma reunião

dos chefes de Estado dos

18 países que se reunirão

em Genebra, a 14 de mar

ço, dizendo que o que se

necessita é de negociações
mais ststemancas. serias,

precisas e determinadas. a

um nlvel diplomatlco me

nos elevado, com' o fim de

preparar o terreno para
lima passivei reunlâo de

chefes de Estado, mais
tarde.

Encontros

repercutem SAO PAULO - Depo:........
mais de 48 horas aU8ente
dos treinamentos, Edcr Jo
Ire voltou ontem li tarde ri:
Academia Brasileira de Bo
xe, onde ensaiou dura11te
mais de 40 minutos. Orie11-
tado por seu pai, Kid Jo
Ire, o ·'Galo de Ouro" pra
ticou inicialme7�te vurios
71Umtlos de ginastica de
solo e aparelhos, para lu
zer em segUida, Tavida,
treino de "sombra", sem

"spaTring". Movimentou-se
lambem no "puching.ball" •

mas não muito, pois ai1lda
não está recuperado (lu.
contusão que solreu 1LU

pulso esquerdo, na semana

p;tssada. 1

Por ocasião dos encon�ros

com os prefeitos do sul, o

Governador Celso RI'-mvs
concedeu vários benefi.-:ios
à cldad-e de Icara. iinl a

gradecimento, o Chefe do

Poder Executivo cat9.ri

nense recebeu despacho te

legra1ico expedido pelo ?r('

feito Municipal daquela
localidade, do segwnte
teõr:
Km nOlJle do povo'Muni

dpio agradeço pelos Sene
Cicios concedidos ocasião
encontrll com prefeítos do'
Sul cidade Criciullla,.�lcara
como semllrc ficarah der

namentc ltl.'oonheciüa. V.S.
I' seu G(!\·I�r!lu. SHS, I:'l"�

feilo .l\luuicilliu 1J,:ara,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(�"Jnl')l}radf)r(!s: ntversos

R,.prflJltl,nnnl :>14'
,

�pprp�r>nt:!.�,jf\fI A. $ L:lrfl Ltdn.

ltio r(m, Run Senador Dnnrns lfJ - f:..O '!.nrlar,
"/'1'1.: 22-J"j!')-24
Sân P:.olrJ - RU:l Vitórln f,.')7 - ('{In;. ;.2
!-'ót'lrr A'II!;:'T(, ..... pnop,"L - Pr:l('a [\_ Fef i
dano 15 - conj. 11- �'{:1.:·7��AO
Azentcs. e correspondentes .em ·o,jo.� 'I.:; mu

nicínios de �!lnta Catarina
Anünclos niedtante contrato de acô-de- com a

tfllll:!1l em vigC,r.
A._c;S,rNAT�JRA ANüAL - �r$ a.coo oo

vF,NDA A VIJLSA _ (")'$ ;0,00
A mr�<,J!in nAn 'lf.' r('�IJOn"rthilizll r-lll� • ,rn·

,,.11.,Il0l rmltldoA' nfl� Itrtigl)-1 1I;!r-:ónan'I�.
�---�------------
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- sr. Atoir Guimarães de Oliveira
- sr. Carmeto Prisco
- sr. dr. tvo Spoganicz
- sr. Capitão Otovo Beck
- sr., Djolmo Coelho Pinto
- sr. Carlos Fernandes Neves
- sr. Theodoro Bucker
- sr. Louro Oliveira
- sra. Mario do Conceiçôa Unbares
.:.._ sra. Valéria Gome" Ribas
- sra, Olimpia Dias Silvo
- sra. Maria. Silveira de Souza
- sr dr. Vinicius de Oliveira
- sr. Nestor Teixeira
- sr. Antenór Senna
- sra. vvo. Mario Conceição Moura
- menino Alvaro 1.:.ima
- srta. Maria Luz
- sra Esmeraldina Santos
- sra. Eulóuia Bittencourt da Silveira

PARTIDAC DE
fLORIANdPoLl� EM
DIAC ÚTEIC AG

Ihoras_!
Tac�CruzeirOdD Sul

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados Em Tra,orfes e Cargas
Delegacia Estadual de Santa Catarina

EDIT.AL
Comunicamos o quem interessar possa .que se

encontram abertos nesta Delegacia Estadual, sito à
Praça Pereira e Oliveira, andor térreo, oté o.dio 15
de morsa próximo, os inscrições poro concurso de
provimento de cargos da classe "A" da série·de·clas�
ses de Artífice de Manutenção do I.A;P;E.T.C.

Qualquer esclarecimento poderó ser prestado
aos interessados no enderêço acima, no horário de
12 às 15 horas, de 20. o 60. feiro,

Florian6polis, 2 de·fevereiro de 1962.
'_ro,Mlrando cio, Cruz'

. _��lI:��,_ tn,.".gQdó ::1

\-1 I
I
( -

Jornal"smo de provínc· )
Dedicou-me o V.M.K., um cão governamental do' �'Ilaudatório, vasado nas suas Celso Ramos, Que /ocal'i-,(/

costumeiras rep&tições de aspectos interessantes r/a

renegado ton: acomodado?), herança heribertilw. A Ii-

i ��ess��ti�;fr(��oa���ne�� �:l� o d'�O!�:st����o�.�u;nf�t�

'De inicio, d�vo confessar tando euz. certa parte, sô- uma olhada no "BllM'01lPS"
une sou a11UgO e grande bre (L tl'a1ltUI.ç(tO do Gm)�r- de "0 E,�tcLdo" (le oll/f'1n",
admirador do 1l0VO "mel- no do Est(ldo com a Pre- onde tícam. ('on/jrm(l(ln,�

•

teur erc sceue" politico da feitura da Capital (ter- certos erros d(� .�lIrt 11'm(/

"Diária da Manhã", o meu renas dlt prainha), onde, céia calculista, !('iln r/('

1 _ Comemorando mais um antver- 7 - Já se encontre. em sua residên-. caro Vitor Marcos Konder. diz, encontrou o "supera-' �!�::'sz: cos/.1I1IIe, ri

súrto do SESI, os Diretores daquela autar era restabetectda de sua IntC'!'v('IH.;ao ti., Admiro e respeito a muc vii" deixa(1o como he�;an�a Mas, eu jei csunc indo ,/Jft-quf a promoveram festlvidades. Na Cate ��reg:;:;; �M���li�a ::;entlora depurado ))11), cultura e' as SIWS idéias pelo Gm1êl'1to Hen J:r ,? d {j i

�:���t:��I�':;:�::�E��!��O��;:' o" " • �fi.:;::Zçi�;':i;:;;,�Ji,,,;';:. E�;i��:�;:;';�;:,(:::::���: ��i ;r�:::w;:i,�:�lc�i'i�;,:>";:;;::
gnnte coquítel aconteceu com a presencr rn"oU:,;,inU,�nr'['�.':,�,�".iI:::r�.·.. ;,,�,',:.�,i,I,�.',:.I;�:�l�;��lia 1:::;al��I��l�� (!1Iadr() politico catareneiue. CLt/ml j{()l'iinw, era wn .�(ll- blâ,-hlá 1I!uj/o l//(mj(/l/n

de uutortôaocs e convidados especiais T '" 'L..

.. O fi : �;(t ;17t��:'�:lt �n�;��:(�o: ��OIl��IS;":;I::1)�, 1II�����esql:: ;1��I1::!I)P!��:z 01'1:�):�:'�(/� �:;�
����r�� ;���l:rei��a�grl.lr����he;�t;a!:�:l�; - III

escrita _ que apoia as fac- por uto 1uio l1cnh(t à luz, eu âesêio lIlCMttO ri ront t-

e Dr. Rcnato Ramos da Silva -r- A pra- nes� �oS��::�,u 00 P:;���I� �� �il���'n q::�- cp'���fl!::����tesdO: d;ró����: �;� àec��:�::�:�:�{�u:oo i��_= ;�ta�oS�����T;��:��;';,�.-
m"o",:nd��ase�l(����� �oever�:::'�eC.n��S;:d:a� Ano", volta a dar show no bar do Qur.�J grup"as. Ressalvo inclusive, »erno l-lerllJerto Hulse uno Eu acredito, one de 1I(Ultl

nustrc chefe do Estado, recebeu diploma
rênota Palace.

o O o • (file naouétes bate-papos deixou 11111(t D/DIVA. lra- vale, a gente ficar 1It(l.�n-

ele honra como ptonetro fundador de ln - É os coment:trio.� de a "Noite da' :;tf�::;��S'all.:�:a�a::1:��:_ :�tt!:r;�: ;J��;ii��:, der::;� �:li!�cl:;ie;tt:lllJO�iÇÕ;,���lIi;;;�SESI.
o o. o :��:�::teCf�I��:::I; c :��g��:ta(��a:lIl:r�: • Ihores métodos e por 7IIaio- truturação de orçaos e ser- lando 1IOS moinhos qui.fO-

Z - Na praia de Darnber-iú, �\lis!! pacabnna Palace, ou Teatro MuniCillaL' ���(m�::��� .z: q;�,: p��= ����s�I:,��e::Oçõ;; !�á��:7�� ���?�rez�d:�: 1n:�o:�;l;�
��:��a�:�:r��;;t:. S�171��ar �:��:ac��dai:::. 11 _ Vai resi�i�Oe,'n Brasília DF .. c' tic�, prezndo V.M.K., :�i!!��t::::�I�:t:��t�e��on�; �:�da;:�b1en�a:bo;;�ea1�::;��

o O o s.rnjráttco casal senhor e senhora Dr. A-'
simplesmente contrário .eos adiciotwis, ampliação do 1nais de' perto aos tnterés-

3 - Joaçaba - De parabéns o casal betarrto Gomes {Doris), • Mt.TODOS adotados pelo mhnem de funções gratifi- ses da coletividade, e tuio
Walter Ziguelli, pelo nascimento de sua II O o • então 1Jrogram(t político, cedas. Sómente' isso, 'repre- os de um grupo, E eu. ,�('i,
filhinha Ana Maria. 12 - Na próxima. semana ('f1lllenlnrc "A Marcha dos AC01lteci- sentou pura o GOllêrno que que com o seu npôio, co", (I

o O o scnee o earuava! que "ai acouteeer UH' mentos". se ÚW1t(jl11YlVlI, mn tolal de se!t brilho de intelirlbtcia c

, 4 - Festejou aniveniá.rio s.ábado o Clube n01.e de A�()Hlf), • Agom, ou melhor, 01t- flastos c01l11Jrome:idos, na perspicâcia, você 7J()rll'l'lÍ

:�I:::::�:iC:cr;:::::�n�i�� .�ü;�:� -;n:�::· :;� 13 _ DOmlng�)
O

°IlILimo "Enrontro' !';;��e;!� ;��e!�:�o��-:e(fu:o�� �;:�;ei��S. G:�ra "�i:h�J�;dit�: ��çZ;; ';�:�lt�lt�:�:, l�::;t 17,����
cellcimul1t COllvida!luli. dp n!'olinho�" com n nova, (' n()vl,�,�im::.' é tescrt/adfJ, no seu "Co- adft:ionais, abertos pelo Sr do Estado, e daquéle,ç intl'-

5 _ O Dr. G:;�hOenne Renaux. Sr
geração em paULa, • meniário do Dia". "Ferveu" HeMberio Hu/..se, por c�nta .�éSS�S �x'Pos!os �ciJ;�(t: N(I(�/1

Platão de Castro Faria e senhor NU.<:on 14 _ Muito :�O;iada a simpatia' repito, mas não foi hones- do excesso de arrecadação. e rel!la-rema, e lçoes te

.'
Carloni, foram os oradores na recepçao simplicidade e distinção do casal .!oã()' t:ni:��::;s. aSH���j�iZO��:!�� !:C�é�;7:aed�r�:::�:�' o t��:� �;��;,.�f��sll�l:a�;"';;:;ct!;�·�

• de aniversário do S�SI. Arno Bauer {CrslaJ, em nossa socieilade_. ;cgou-as pela e,çcotilha do rio aliciai de 10 de feve- tende colocar 100 quilos em

• 000 000 seu NOVO BARCO POLI- reiro de 1961, 1'erá na pri_ ca�:I:::�OS\(W a.�slmto. "I.. 6 - A me�a do Chefe do Gabinete da 15 - Nâo menos elogiada a beleza' T1CO. melra pâgina a determilw-
• R use P d

-

� __ -- --

---I
ficarmos contra tudo (l(/ui- :eitoria da . rof.� Renato Barbosa e istinçao da senhora FranCisco Grjllll., _• se constituiu Illlm dos pontos de rcfer;'n- (Anita), na festa "Noite 00 Pierrot"'.. PARTlCIPAÇAO �d:U;O all;;�����;� n� .Ç(':;(� !� ��::c;aa �1:li�:ed�':�e��,dOG�!�;eO, e;:o:�!�ea Pensamento dOO

O

'�ia: "QUEM rfllt' Anita e Noema partiCipam aos parentes e am!- construtivídade�' é i1tCC1t/�-!• do Magnifico Reitor! FF.UZ NO AMOR NAO nF:VE JOGAI _ gos ce seus paiS, Volmy e Ztlmo Blttencourt, o nos varmos os pTltTtdos ,dO m(�I,� I

o���idi�;;M����j�;�m����� ';:�:���'�d�d�'I•••:!
, e os grilhões são a mi pela mentira. Repetiram-se grande semelhança com a- com os pês" fugir para a contra a gigantesca cadeia I Inha recompensa" - Mani- Os aplausos frené�lcos, conLecimentos na era da di área da liberdade. Agora es atrás dn Cortina de Fen-o.

festação de IIberd:lde nê! quando o coro cantou o seu tadura de Hitler, ii. qual o tá circundada por uma mu .--
_

Opera do Sec:ol" Sovü�tico gra�de final:

/,Nt'O contii rcgime de Ulbrictl_t ,�e assc

I ralha, Não resta.a
miníma

de tBerHm ,nuaL ajoelhad,s mo e, t.e,ha 'de maneil\ maca- dUvidâ. 6ue ser' privadA de
Ber.im � (Por U1rich cravos, afasta-I o rigor bra. Registraram-se nes�a qualquer possibihdade de

Kordtl - O publico levan dos tiranos, o irmão procu altura Incidentes em Ham manifesta� o seu desejo de
tau-se espontâneamente e ra os seus irmãos e presta- burgo e cm Berlim quando liberdade. O diretor da Ope
aplaudiu com entusiasmo. 'lhes auxilio se puder."' Es da representação do "Don ra do Sector Soviético de
A orquestra Lentou vârias sas paldvras foram inter- Caarlos de Schil!er. No mo Berlim recebeu ordem de
vezes em vão fazer calaI' os pretadas como uI! apelo im menta em que o Marquês se pronunciar sobre o "in
aplausos, Não se tratava pr�ssionante à solidarieda Posa prBnun{'iou as paia- cidente", Os dirigentes da
nem de uma estrela nem de de todos os �liIDlães. A vras: "Senhor, dai liberda ona Soviética da Alemanha
de uma representação ex- representação da ópera e a de de pensamento!" o pu- envidado todos os esrõrços
cepclonal que justificassem reação do publico transfor bllco aplaudiu com uma para impedir manifesta-
esta reação espontânea. Foi maram-se numa manifesta inslsténcia Inequívoca. ções semelhantes. Mas a ce
levado a cena no Opera do ção da vontade de reunlfi- Durante multo tempo a na comovente do "Fide-
SecWr Soviêtico de Berlim caçãQ do povo alemão. popUlação da Zona Soviêti lia" ficarâ gravada na me-
o "Fidello" de Beethoven. Esta manifestação no se ca da Alemanha podia, co- máfia daqueles que assisti

��s�ed.::�!0�·3 S�;i����t�e�: tor soviético de Berlim tem mo se disse algures, "voltar ram a esta de':)-onstração

iE:b��'"I�:�>,i:;::��:,��: M snifesto da imprensa carioca
trópole alemã. A imprensa carioca divul "Não sou cu a vítima, pIes, o esclarecimento: na
A cena era impresslonan gou, hâ dias, haver o Se- meu amigo. da tenho com o assunto."

te. No chão estavam estlra- nhor Charles Edgar Moritz, Não há suspensão algu-
dos os presos com as suas

Presidente dos Conselhos ma em relação ii minha si Edgar Moritz, a quem o

correntes atrás de uma mu Nacionais do SESC e do tuação como Presidente dos Brasil conhece e reconhe
ralha estilizada. Olttros fi- SENAC sofrido a pena de Conselhos Nacionais do ce como um dos seus ho-
cavam deslumbrados ante suspensão do seu cargo, SESC e do SENAC.
a luz do dia, desesperados, j,mposta pelo Tribunal de Há, em tudo isso, um !a
mas alimentando ainda 11- Contas da Unj,ão.

-

mentâve! equivoco do pró- relevo, pelo seu carâter, pe
ma esperança. Ouviu-se o

A noticia constituiu la- prio Tribunal de Contas da la retidão dos seus atos,
grito dos presos, o seu coro; mentâvel equivoco daquele União, uma vez que aquela pela dedicação e pela pro
"O que aiegrla respirai' o Orgão, uma vez quê a razão Egrégia Côrte reconheceu o
ar livre, o que alegria sõ is alegada era, como ê, de in seu êrro, atribuindo-me res bidade de uma vida exem-
to ê 'a vida e o cârcere é teira responsabilidade do ponsabilidade de, outro pIar:
um túmu!o."' Neste momen Presidente do Regional do: Esciadeci ao Tribunal de "A verdade, meu amigo,

SESC da Guanabara Contas a minha qualidade graças a Deus, sobrenada,to os espectadores compren O nosso jomal, em sabeu de Presidente do SESC Na sempre e aparece vltorlo-deram que era os presos a do da chegada do Sr. Char cional, cabendo, porisso,trâs de uma murálha. Os les Edgar Moritz a esta ao Regional da Guanabara sa. Foi o que aconteceu co
seus aplausos demonstra ti- Capital, procurou-o, a fim fornecer os dados solicita- migo. Não guardo ressenti
vos acusavam aquêles que de esclarecer, com seguran dos, sendo de assinarar que, menta do fato. Aceito-o

�rSásm��t��r:7�:r�e�':d��r: ça, o assunto em tela.
ao atual PreSidente do ���lS :�;-lÍ���:eaose hO:;��

vessa Berllm. Protestavam Deixou-nos a v.ontade o SESC Regiona! Guanabari-
ilustre e digno catarinense'

y CO/7/r;CI/nentos Sociais

• I

E concluiu o Sr. Charles

mens de emprêsa de malar

assim contra as barragens
de arame farpado e contra que, na Presidência Nacio
a arbitrariedade. o aplau- nal da Confederação do Co
so na Opera transformou- mércio, do SESC e do SE
se numa manifestação do NAC e, ainda, recentemen

desejo de liberdade, num te, na _Legião Brasileira de

grito pelo direito e pela dig Assistência, se vem dlstin
nidade humana. No inicio guindo, em t.odos €ses pos
do segundo ato os aplausos tos, como autêntico lider,
atingiram o auge quando que continua a honrOSa tra

Florestão cantou a grande dição barriga-verde no pie
ât"ia: "Ousei corajOSamf'nLe nário nacional

dizer a verdade e os �Ti- No gabinete do Presi- a pena foi tornada Inexis-
lhões são a minha recom- dente da Federação do Co

pensa." NingUém se páde sob ,mércio de Santa Catarina, tente.

�:��v;a�m::;:��:mq:ueo e��� ;��:��n�f�c�����:, SEp��� SE��re�i:cn�u��f�o�:.�1 d�
ralellsmo com os métodos sente o senhor Ha.roldo Soa quem sofrcu a penalidade,
do ditado!" da Zona Soviéti res Glavam, Presidente em at.e que sati::;faça a eXigên
tlca U1bricht e dos seus se exercício, da Federação.o.
quazes, Os aplausos tI\llns- Presidente do Conselho Na � cla do Tribunal de Contas
formaram-se numa acusa clonai dessas entidades foi da União.
çfto do regime que troca direto claro e lílllpldo nas �lIant;o a mim nnda exls
cOnStanlemenle a vC'l'dade -sitas dC:darações: te. É sImples, e multo sill1-

no, a quem rendo as mi
nhas homenagens como ho
mem honesto e de morai,
lhe não cabe culpa alguma:
trata-se de contas de 1952,
em acentuando, ainda, que
houve, inclusive, extt"avio

que desejam prestar ser

serviços à coletividade,"
Na despedida abraçando-

nos, expressou o desejo de
flue ióssemos por�dores
de uma mensagem de fé ao

de correspondência, remeti
da pelo Tribunal aquele Re

gional.
Restabelecida a verdadf',

povo catarinense:
"união de todos ne'<:sa ho

ra de intranquilidade, por
que o Brasil há de, assim.

com o esfôrço, o trabalho
e a dedicação dos seus fi

lhos, cumprir a meta da
sua grandiOSa vocação: Pá

tria, livre e soberana, abel'
ta, sam preconceitos de
qualquer espéCie a todos
fJllantos queiram colahorar
]l.'1.l":t o seu �'loso desti
no",

o CONSELHO ADMINISTRATIVO DO I A P E T C
baixou a seguinte orientaÇ'5o para os Seg�r�d'o� co�
relação ao requerimento de AUXILIO NATALIDADE,

1 - O pagamento da auxílio natalidade é devido,
após... o realização de 12 (doie) contribuições men
sais: o) - à segurada, gestante, pelo porto; b) _ ao

segurado, pelo porto de dependente designada �10"têrmos do ítem IV do art. 14, desde que inscrita 110

Instituto, pela menos 300 (trezentos) dias antes do
porto ..

2 - Considera-se parto, poro 6 efeito do conC!�s
são do ouxíJio-notalidode, evento ocorrido a partir
co 6° (sexta) mês de gestação.

3 - Em se trotando de parto com nascimento de
mais de um filha, serõo devidos tantos auxilias-na
talidade quantos forem os mesmos.

4 - O auxílio�natalidode é devido à viuva ou a

dependente designado, cosa o segurado haja fal�ci·
do antes de verificado a porto, desde que seiorYl
preenchjdas as condições regulamentares e não ho
ja duvida quanto a paternidade.

5 - O auxílio-natalidade é fixado em uma quo
ta correspondente 00 valor do sólario mínimo vigen
te n"l sede do trabalha � segurado, destinando_'se
a auxiliar os despesas do parto e outros resultanle�
do nascimento do filho.

Quando não houver passibilida'de de pre'Stn
çõo de__ assistência médico à gestante, seja por inc·
xistir na localidade serviço médico do Instituto hn- I

bilitodo paro êsse fim, seia em virtude de circun5·
tâncios esoeciois do momento, conveniel1tementc
comprovadas, o auxilia-natalidade, será devido, no
ra cada filho, em valor iguala0 dôbro do estabele-
cido no ítem 5.

'

•

6 - Na verificaçã" do pertoda de carê'lcio esta
belecido, observar-se-á o disposto nas artigos 38,41
e seu parágrafo único, 42 e 43 do Regulamento da
Lei Orgônico do Previdência Social, aprovado pelo
Decreto nO. 48.959 - A, de 19.9.60. _

.
7 - Nos exoressões "seguradas" e u-de"end('n-

tes", subentendem·se o individuo no pleno QÔZO de
uma dessas condi"ões, e, no suo Qualificação: (l('en
der-se-ó, riaaroso�ente, ao disposto nos capítulos I,
II e III do titulo II, bem como no i'ncisa I do art 36
C!O Requlamento do lei Orgânica do Previdência 5rr
ciol os qUais ficam constituindo normas integran
tes desta Resolução.,

8 - As Delegacias, Agências e Postos de ·Ben"·
fieios oplicarõo, provisoriamente, no processamento
e poqamento do auxiljo-notolidade, no (Jue cou!;!',
as normas vigentes paro os demais benefícios

" 9 - O julgamento originário dos requerim�nt()S
de auxilio-natalidade bem como a

• acãa revisório,
dos' processes respectivos, far-se�ó nos têrmos do
Resolução nO. 241, de 26,1.61.

10 - A presente Resoluçõo enfTo em vigor ime"

diatamente, rsvagadas as disposições em contrórlo.
o) DonUo Mlilrquiar = Presidente do ConselhO

Administrotlv.
__ ,__ .........LI_�L,.__ .•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA

EDITAL

o ESTADO O Mai.:!o Antigo Diário de San�a caterma TeRCEiRA PA'O[l�A

anos. O expediente da Secretaria será
TENIS CLUBE· dia 17 sábado

A Diretoria dos serviços de Extensõo do Secre-

;����sd�oE�:�SÇe��i�oC��;���al�:a���tfev;a��r���'h�:
cimento dos interessados <lve se encontra aberto
até o dia 31 do mês corrente, a inscrição de ccndl
datas ao V curso de Especialistas em Educação para
a América Latina, patrocinado pelo Centro Regiona;
de Pesquisas Educacionais de São Paulo, de -acôrd6
com o Projeto Principal, nO 1 do U.N.E.S.C.O.

São condições poro Q obtenção da bôlsa de es

tudo;
1°_ Ter idade minima de 25 e máximo de 40

GRITO DE CARNAVAL - Reserva de mesas: Relojoaria Muller. Não será permitida a entrada de menores de 15
das 14 às 18 horas. Fóra do horário ,cima, não serão, em hipótese alguma, atendidos pedidos de ,convites.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE .--
ii-- ._-- _'_�'..i""ii_E"_=,::;:...�_::;:_51'!õ!_;<l_51'!õ!_;<l_�iili'!&;;;:."'_�_=_!>'_�_!>'_�...�_"'_�_=.-�

COMP�A� Edital de Concorrência :
'

HoteUlffi Sl'ra::eOr HeosrP'lesdatr-oSevnoa-o :
Publica N.O 07 - 02 -11 - :

o Departamento Central 5 :_ Os envelopes conten • -0- ESTREITO -0- •
de Compras (D.C.C.), de do propostas ou documen- • Rua Santos Saraiva, N.o 453
conformidade com o art. tos, deverão ser entregues

• ESTREITO _ FLORIANO'POLIS
•

��r�t::ollp��oR���::en�; �� �!���:�:n��aç��:�� • Fone 6369
• •

_ 25�08-61/382, torna pu Muller nc 2, (fone 3410), III
•

bl1co que fará realizar, no nesta capital, até às 14 no .. •
dia 12 de março de 1062, ras do dia 12 de março de • ,
na sua séde, ii Praça Lauro !��\em��:�I�:::��bdatae� • _ •
�;���RU;_t!:;ci��:ÚB�4Ilg�: hora do recebimento, asst- • INSTALADO EM PREDIO NOVO DE.
nas seguintes condições: nado por funcionário do D. • ·VN'R�OO:W ovonaassoo
I OBJETO DA CONCOR- C',C,_ A' p;opo,'a, mão li ·SV'IOW 3:a S3:QH::>'IO::> 3: SV.L3:'IJ-

"">rCIA abertas a, qulnae homo do _ ·WO::> SVnIV.LJNVS S3:QJV'IV.LSNI �
mesmo dia doze de março, III "

por funcionários designados ,. -3.iliION 3: VIa: 3:S-3.0N3.iliV e
pelo Presidente do D. C. C'.' ..

e na presença dos propo-
,.

t�se�!::i�.u seus representan •
•

7 - Abertos os envelopes •
•

cnda um dos interessados •
•

um. ��:���:��;ço'Es ���ri�adi�:�Of:l�:;'�a: ��.� •
•

Os interessados deverão postas dos demais concor- •
•

apresentar os documentos rentes.
- •

m�n�n:;'��o:t=�g��: duns ó - AS propostas (Modê- • , •
lo DOI, à venda na Impren _ .._ .. _ � ._. � _ _ ...

;�oOfi�:�e:eor E::a����l1��:: deOc�p�:�a�l��t�. ���,tr:� DEPARTAMENTO CENTRAL DE �� �:�i��de:t�oa�:i��I�I��
estabelecidas neste Editai, conformidade com o arte mediata ec paga.mento.

nas Instrução constantes item U do Regufamento a COMPRAS EdUal de Concorrência 2 - Em caso de ígualda-

do verso das mesmas, bem 'Provado pelo Decreto SF de de propostas, será sor-

como às exígêncías do De-
- 25-08�61/382, torna pu PúbJica N O 08 _ 02 _ 12 teado o vencedor.

ereto SF-08�61/382 de 1961, bllco Que fará realizar, no .

• 3 � A concorrência po-

e demais disposições Esta dia 12 de março de 1962, .. rão obedecer às condições derá ser anulada, uma vez

duais e Federais sôbre ccn na sua séde, à Praça Lauro II ESTIPULAÇõES estabelecidas nêste Edital, Que tenha sido preterida
Miller, nO 2, (fone 3410), nas instruções constantes formalidade expl'essamente
CONCORR€CIA PÚBLICA. Os �nteressados deverão do verSo das mesmas, bem exigida pelas referidas leis,
nas seguintes condições: apresentar os documentos como às exigências do De� e Que importe em prejuizo

mencionados a seguir: ereto SF - 25�08�6l/382, aos concorrentes, ao Estado

�:se���t� �udi:�S:ã�aà�eng�� do�a�p�:!:r��:�s��: J���.�
I - ci�:�;c�1 CON vi:s,�e�:���S�%::; ��� :�es196ist:d�:�a�s ::���:;� �:n:ia�oralidade da concor

tacão referentes a ccncor-
declarado vencedor o pro-

CrS 12,00 de Sêlo Estadual sôbre Concorrências. 4 - A Comissão Julgado-
rênctas.

ponente que oferecer:
(VENDA) �a��!S :ea��.sd�o��U���ã�õ� III JULGAMENTO ��u�:�e:v���eCo�rê�I����oca��

2 _ Na parte externa do ço�) .memor (maior) pre-
1 _ Camioneta, marca lha, em envelope fechado 1 - Pela Comissão Julga as propostas não ccrrespon

envelope .contenecor da pro
b) caução de 10% em 48 Ford, modelo 1946. nc esta e lacrado contendo: dom, posteriormente, será dam ao interêsse do Esta-

posta deverão constar os
horas; <10, qoo se encontra na 0- a) orerta para 1 ou 2 ver declarado vencedor o pro- do.

seguintes dizeres: CONCOR flcJna do Departamento de cuias no prazo estabelecido: ponente, que oferecer: Florianópolis, em 8 de

RENCIA PUBLICA N° 07� Estradas de Rodagem, na dI declaração de conhe- a) melhor (malar) pre- fevereiro de 1962.

02�11 (VENDA DE 1 AUTO' c) pagamento atê 10 dias; cidade de Blumenau, cujo cimento e submissão às nor co:

MOVEL MARCA "DESO- d) retirada do veiculo valor base é de CrS . mas deste Edital e da Le- b) caução de 10% em 48

TO"). imediata ao pagamento. 100.000,00 (cem mil cruzei- gtstaçãc re}erente a concor horas;
2 _ Em caso de ígualda- zelros) . Unidade - Um, rénctas.

de de propostas, será ser- Quantidade - 1. 2 � Na parte externa do.

anos;
2° - Possuir conhecimentos básicos de inglês;
30 - Apresentar atestado de saúde;
4° - Nõo ter realizado cursos, recentemente,
como bolsista;
5° - Assinar compromisso de trabalho ne

campo de suo especlclízcçõo, durante o perío
do de 2 anos após o conclusão do curso.

Dor-se-á preferência aos candidatos que
exerçam, em caráter efetivo, uma dos sequint-as
funções:

1° - Diretor de Departamento de Educação cu

�����r�i��:�i��iCO, diretamente ligado ú edu-

2° - Diretor de Religião Escolar, Inspetor '*
Supervisor de educcçõo elementar;
3° - Orientador -de Ensino elernentor. �
tenho exerctcte em Centro de Pesquiso e 011-
entcçõc do ensino primário;
4° - Diretor de estabelecimento de ens.nc
normal;
5° - Professor de Escalo Normal de Instituto
de Educação;
6° - Diretor de unidade escolar primário.
Melhores esclarecimentos poderão ser presta-

dos, diáriomente, das 12,00 horas às 18,00 horas,.
no Diretoria dos Serviços de Extensão do Secretário
de Educaçõo e Cultura.

Diretoria dos Serviços de Extensão, em 22 de
Janeiro de 1962.

Prof. Milton Rezende
Diretor

Prof. José Alcides Goulort

i �d�:al de citação ;ra
conhecimento de' ter-

Edital
também com os, talões de

cetros, pelo prazo de

trinta dias.

A DOUTORA THERESA

GRISO'LIA TANG, Juiz de

Direito da Comarca de Sao

Josê, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei,
etc.

�"I ".

FAZ SABER aos que o

presentp, edital virem ou

dele conhecimento tlvert'tn

que, por parte de Walde

mar João AdolfO, se proces_

sa uma ação de usucapiao,
em qUe e objeto o Imóvel

sito no distrito de ,Bar.rel

ros, nesta Comarca, �uja
petição inicial é a se

gUinte: PETIÇAO: �xmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito da

Comarca de São Josê. Wal_

demar João �dolfo, brasi

leiro, solteiro, lavrador, re.
sidente em Barreiros, neste

Municipio por seu defensor

Infra-firmado, com escri

tório à rua �al. !Bitten

court, em FlorianôpoUs,
onde recebe Intirnaçoes e

notificações, vem, com o

deVido respeito e com .{un

damento no art. 520 do

Código Civil, expor e re

querer a V. Excla. o se

gUinte: 1 _ Que possue,
Como seu, ha mais de 20

anos, mansa,' pacifica e

Ininterruptamente, um imó
vel composto de uma caSa
e um ter.reno, situado em

Barreiros. neste Munlcipio,
tendo o terreno a areI:!. de

��::: ��!te ����.nd;e::s
de frente, por quatrocen
tos e quinze (415) metros
de fundos, e com as seguin
tes confrontações ao norte
COm Erma{lo Beilhe Viana;
ao sul com Josê Rosário
de Araujo; ao leste com

José Rosário de Araujo; e

ao oeste com Teobaldo A

nana. 2 _ que 'faz prova
dessa afirmação nao só
com testemunhas,

A l U G A·H

recibo do imposto territo

rial e s/exploração agríco
la e industrial, em número

de 31, datando o mais an

Mgo de 1942; 3 - desta

forma, como o peticioná
rio já adquiriu o dormnío
do Imóvel, através da fígu;
ra juridlca do usucapiao,
vem requerer que V. Excia.

depois de feita a justifica
ção previa ,quando serao

ouvidas 'as testemunhas
João Natividade Vlrissimo

e Manoel Luiz Florentino,

as quais comparecerão in

dependente de lntima<;ao,
declare (> dominio sobre a

dita propriedade; 4 - Afi_

nal, depois de proferida a

sentença declaratória de

dominlo, pede que a mesma

seja transcrita no Regis
tro de Imóveis, conforme

a parte final do referido
art. 550; 5 - Requer, ain

da, que o dr. Promotor-Pu
blico acompanhe todos os

te1'mos do processo e que

sejam falsas as citaçoes
por edital, dos interessados

Incertos, e dos confrontan
tes por mandado para con

testarem ,se quiserem den

tro do prazo da lei; 6 �

Da-se a causa o valor de

cr$ 2.100,00. Nestes Termos,

espera deferimento. Sao

Jose. de janeiro de 1961.

(as) Marlene Abraham,

Assistente Judiciaria. Tes

temunhas João Natividade
Virissimo. Manoel Luiz

Florentino. E, pata que

chegue ao conhecimento
de todos. mandei pa$
presente edital e mais de

igual teor para ser publi
cado na imprensa. e atixa�

do no lugar do costume.

Dado e passado nesta ci

dade de São Josê, aos cinco

dias do mes de outubro de

mil novecentos e sessenta e

um. Eu, Arnaldo M. de

Souza, escrivão a. datilo

grafei e subscrevo.
Tberesa. Crisólia Tang

Juiz de Direito

(VENDA)

� Automóvel, marca

"DESOTO"" modêlo aecen

4 portas, côr prêto, ano de

fabricação 1952, nc do mo-

tor 1405849-3. Unidade �

vias, seladas ambas com .

CrS 12,00 de eêtc Estadual
e mais Taxa de Educação e

Saúde de crs 10,00 por rõ-

lha, em envelope fechado e

lacrado contendo:

a) oferta para o veículo.

b) condições de pagamen

to;
c) compromisso de reta-

corrênclaa.
rade do ou dos veículos no

prazo estabelecido;
d) declaração de conne- UI JULGAMENTO

3 _ Em envelope separa

do. coneenco Os dizeres do

inciso anterior. atém da pa
lavra "Documentos", em 3 � A concorrência pode
caracteres bem destacados, rá ser anulada, uma vez

os seguintes documentos que tenha sido preterida
comprobatórios de Identlda formalidade expressamen
de e idoneidade' te exigida pelas referidas
al atestado de idoneida- leis, e que a oposição Impor

de financeira, passado por te em prejuizo aos concor

banco ou casa bancaria; rentes, ao Estado ou â mo-

b) prova de quitaç�o ralidade da Concorrência.
com as Fazendas Federal,' 4 _ A Comissão Julgado
Estadual e Municipal; rá reserva-se o direito de

c) procuração, se fôr o anular a concorrência, ca

caso, passada a pessõa re- so as propostas apresenta
presentante do proponente das não correspondam ao

à 4a�r�f�r�;�s:a:o���!��0 interêsse do Estado.

ser aprf'sentadas em duas

vias, com rubrica dos pro

ponentes em rodas as pá
ginas, seladas na forma do

ítem I do titulo II.

teado o vencedor.
2 _ Caminhão, marca

Chevrolet, modêlo 1946, no

estado, que se encontra na

ollclna do Departamento de

Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
valôr base é de CrS.

100.000,00 (cem mil cruzei�

ros). Unidade - um. Quan
tidade _ L

OBSERVAÇõES:
Quer Informação poderá ser

obtida com o Sr. Dr. Anito

Zeno Petry, ou pessõa pelo
mesmo designada, na Dire

toria de Agua e· Esgôto. no
Edifício das Diretorias, nes

ta Capital, ou na Residên

cia (oficina) do Departa
mento de Estradas de Roda

gem, em Blumenau.

Florianópolis, em 8 de
fevereiro de 1962.

Hermes Justino Patria

nova, PRESIDENTE

CI�EM1� cartazes �o "dia
-CEHTBU

Cine'SAO JOS!
-BAI'IOS

Cine GLÓRIA
FONE: 6252

ás 7lh - 9Ya lTs.
SesSOes . Populares

FONE: 3636

�
as 3 e 8 hs.

Norma Wisdom
Susannah york em:

ROUBOU MAS FEZ

-Censura: � atê 5 anos.-

John payne
Maureen ,O'Hara em:

TRIPOLI
Censura. atê 14 anos

CiDe BIT6
!tOll"E: �

ás 5 e 8 hs. CiDe DlPEBIO
(ESTREITO) Fone6295

ás 8 hs.vittorio Gassmau

CarroU Bccker em.

O MILÃGltE
TecniRama - TecniColor
Censura atê 10 anos

Sessão Popular
John payne
Maureen O'Hara em,:

TRI'POL[
Censura atê 14 anos

Ciile BOIY

Qual-

f:!pvelope ccntenedor da pro

posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR

RENCIA PúBLICA NO 07-

02�12 (VENDA DE 1 CAMI

ONETA FORD e DE 1 CA·

MINHAO CHEVROL�T).

3 - Em envelope separa

do, contendo os dizeres do

inciso anterior, alêm da

palavra "Documentos", em

caracteres bem destacados.

os seguintes documentos

comprobatórios de identida

de e idoneidade:
a) atestado de idoneida

de financeira, passado por
banco ou casa bancária;
b) prova de quitação com

as Fazendas Federal, Esta�

dual e Municipal;
c) procuração, se fõr o

caso, passada a p'essõa re·

presentante proponente à a

bertura das propostas.
4 _ As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas vias, com rubrica dos

proponentes em tôdas as

páginas, seladas na forma

do ítem I do titulo II.

5 � Os envelopes, conten
do propostas ou documen�

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

de Compras, a Praça Lauro

Muller nO 2, (fone 3410),
nesta capital, até às 14 ho

ras do dia 17. de março de

I!)62, mediante recibo, em

que se mencionarão data e

hora do recebimento, asina
do por funcionário de D.
C. C.

Hermes Justino Patrla

nova. PRESIDENTE

6 � As propostas serão

abertas às quinze horas, do

mesmo dia doze de março

por funcionário designado

pelo Presidente !ia D. C. C.

e na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.

7 _ Abertos os envelopes
cada um dos interessados

tem o direito de apor a sua

rubrica nas tolhas dos de-

JUIZO DE DIREITO DA 1.a VARA
CíVEL DE FLORIANÓPOLIS

Edita'l. de Praça Com o Prazo de
Vinte c20l Dias

fub������ :Jlf;m���cun����ç��' i��ici��i�
do Estado, no exercicio pleno do cargo de
Juiz tle Direito do la Varo Cível do Co�
marca de Florianópolis, Estado de Santo

Cotairino, no formo da lei,
FAZ SABER aos que o presente edital de praça cor"

o prazo de vinte dias virem, ou dêle conhecimento

tiverem, que, no dia 8 de março de 1962, às 15 ho
ras, à porta do edifício do la Varo Qvel, à Praça
Pereira Oliveira, n.o la, o Porteiro dos Auditórios
dêste Juizo, levará a público, pregão de vendo e ar

rematação o quem' mais der e o maior lanço ofere
cer sôbre o avaliação de CrS 250.000,00, dos imó
veis abaixo descritos, penhorados o CASTÚLlO DO
AMARAL e suo mulher, nos autos nO 13.023, de 0-

çõo executivo que lhes move o MONTEPIO DOS
FUNCIONÁRIOS �ÚBLlCOS DO ESTADO DE SAN
TA CATARINA:
1 - Um terreno designado por lote nO 44 com 17m
de frnte à Ruo 15 de Novembro, por 30' ditos ce
fundos que os foz com ferros de Conrado Coelho
Costa, extremando, de um Iodo, sul, com ditos de
AceJon Dario de Souza, e de outro Iodo, com c.s Ia
tes n.os. 41 e 42, adiante descritos e porte do lote
nO 43 de propriedade de Oto Niebuhr, ovoiiado em

C.$ 1'00,000,00,
2 _ Um terreno designado pejos lotes nOs. 41 e 42,
com 24 metros de frente à Ruo Casimro de Abreu,
por 30 ditos de fundos, até o lote nO 44 at:imo des

crito, extremando, de um lado, com o rua 15 de No
vembro e, de outro lodo

-

com terras de Oto Nieb!.lhr,
avaliado em Cr$ 150:obo,oo. Ditos terrenos estco
situados na Ponta do Leol�Estreito. E, poro que che�

gue 00 conhecimento de todos, mondou expedir o

presente edital de praça que será afixado 110 IU:Jor
de costume e publicado na formo do lei. Dad;) e

passado nesta cidade de FlorianÓpolis, Estodo de
Santo Catarina, aos trinta dias do mês de dezembro
do de mil novecentos e sesse'nta e um .. Eu, (a) Mo·
ria Juraci do Silvo - Escrevente Juramentado o

datilografei e subscrevo (Al Waldemiro Cascoes '_
Juiz de Direito.
CONFERE COM O ORIGINAL.

Maria Juroci do Silva
Escrevente Juramentado

ãs 8 hs.

Mande Van Doren

Ray Anthony
P",ul Anka em'

GJ\lWTAS 1S!::!'1 LAR

FOl'iE: 8431J
CiDe IIJ1 (S. Joséi

às 8 hs.

Carlos Thompson
Duas salas ó ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquina de

de Arcipreste Paiva.
Para Consultário m�Jlco OU ,"scritollo. Trotar com

l p propri�tório no mesmo !ocal.
� ..;__' _

Sabine Sill,ien {'In:

STliFAN.It:

mais concorrent.es
(i -- A." pl'Opostus I Modu�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�." Coopere com i1 Campanha do tEl!ão de Iinía para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos Umões. Todas as ceeper»

ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Catedral Metropolita"a o,P nesta Redaçije.

«-Incãcodor Prolissional-»
DR. LAURI! DAqRA

Cl:nica Geral
L-

F..Gpeclall!:�a em n.otésüa de Senuoraa e vias urt- I
ná�la.'1. Cura j-adí-al das .nrecccões agudas e crô- I
nJ,�;,,�, do -narênic -enuo-unnàno em ambos os I
nexos. Dm-nçaz. do uparêlhn Dígesttvo e do síste- I
1TIf1. nervoso.

uoreno: das 10 is. 1l,SiJ horas e das 1't,30 !�.; 17,00
1101"ns. _ ocr-souóno: Rua Saldanha Ma.r+nho, 2

�
!

1." anov-. IC'I(l. d .. flua rouc P�n�,l) - Fone: :i24t} I
nl'sldt,nCla: aun Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chã· !
e:lf:l do Espanha) - Fone: 324a. I

�__ MEDiCO -

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGAN"rA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ �SOFAGOLOGIA

f-:pf't:"in!i7(1çõO na Clínica Prof JeJSÓ Kós,
dn Rio de J�nei:o.•

Atende pela manhã, no Hospitol de Caridade
• • •

I

Ccnsulrcs � tarde dos 14 ás i 8 horas, em
Consultório instalado à Ruo Ten. Sítv-trc 15
Edifício Porthpnon

11:l. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidodes relo oito velocidede.
nC�DEN AIROTOR '). S. VJHITE

1(ndi0logio Dentório
CIRURGI':' E PRóTESE BUCO-FACIAl
C'ln""lt6rio: Ruo Jerônimo Coetho 16-

: o ondor _ Fone 22:3
E.c(u",;yorncnte com haras morcoc......

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Alcndc só com hora marcado dos 8 às 12 e dcs 14
n", 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à porti� de
1° de março - telefone 2891.

DR. OSMARD AKDRADE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Garganto
Ex·chefe dos serviços de orl da assistencia médico
social da armado (Rio), do hospital do arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro e do hospital do univer
siu'lde rural, - Ex-assistente dos serviços de arl do
fl(llic:linica de botafogo, Rio (pro( Da"vid Sans(�n)
Fx-ce;togiário do clínico de arl do escola de medici_
na c cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José K0S).

Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108
(Edifício Julieta)

Dióriamente dos 16 os 18 hs.
Tel. _ 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN-
TE POBRES

. _!_ ....1...111

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANT�

Gv;:.ô,,;!(Õc; (J�� '::'M{GOAL.\S· por proçesso
I MOut::HI'jO

.

EQUIPO de nf0RRINnitJ"tr:o na Capital)
para exame .:Je OU J!COS, NARIZ e

G:.\RGoANTA
Refratar BAUSCH fi LOMB po,a tecelia

de dCULOS
lro�ume.lto dos SINUSITl� pur 0i_JhASOM

Or.·GUERREIRO d\_j FONSÊCA
G,,,>/�(J, 10..::> ":,,cu. M,,;�I-iA c: A T�Fi(.rc

(" 'n!.· ... ,- RUI) .1::0(,0 P'nte 35 - F one 3�50
rlc,,;;; 1;'0 Felipe �e�m'd{ 99 - Fo.,e 3560

llr. Camidío do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma�lstraLlO aposentado.
Advo::aci{t em Geral

aso. e Res : Rua Baldo. Ilha

Narínno. 2 -- apt,c 30l

1f'.�fll1lna J,l.íin vtnt ...})

C A S·A
COMPRo.) OU ALPGO

\,),\1� f"AVOR MARCAR
E;NTREVISTA PELO TE
r F:pnNR NO 3611

Dr. Ayrlon Ramalho
CJ,lNH'A nF. CRIANÇAS
Con<;nlt:t.e;: Pela manhi"l

no lIo�pital dI' Carid:uh·.

.1\ tardt', no consunurr,

uns 1:',30 ns. às '':,30 t.s.

Con�ullor In: Rua. N'.iJlCS

nrncnarrn. 7 _ 1° andar -

telefone 278C.

ncsmêncra- Rua Padre

Roma, fi3 � Telcfone 27�fi

Dr. Walm�r Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional ,le ,:!edicina da

Universidade do IIrasil

Ex-irterno pf:Jr concurso da

Maternidade-Escola. (Ser

viço do Pr.of. octávio Ro

dflgues LuuaJ. Ex-interno
do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico. do Hos
pital de Cal"iuade e da Ma
ternidade Dr. CarlOs Corrca.
PARTOS - {)I'E;ltA.Ç(jJ':S
DOENÇAS DE SENHOltl\S
- PAItTOS SEM nO!(- pelo
método psico-profilatico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 _ das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Gener.. ' Bittp!"'f'ourt n .'11.

'. DR HOLDEMAB O.
DEMEHEZES

Formado pela Escola de
Medicina c Cirurf:"ia do Rio
de Janciro. Ex-Interno do

Hospital da Camhôa .- Da

Maternidade Clara "Ras
baum -'- Da Maternidadc
i\-Iãe-Pobrc.
Especialidade: DOENÇAS

DE SF.NHOUAS _ ['AUTO
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

.Carmela nutra,' pc·Ia ma

nhã.

Rc�irl;;'nei:>..: Estl'ves Ju

nior, 62 - Tel: 2235.

�t3:r'\'4e€m S ltUiw

.!COIlfIWOIIl.!f OO'iOO!� ,.,
Dlcr.lVl

o.. iI...ilnr...o!M. ... 1I

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

• SESI com 11m "Coq." comemorou rloze anos ... - Próximo

Doenças Nervosas e Menlais ,
Angustia - Complexos - Ataques _ Manjas _ •

prob�������:n��re�:�o eEI:�;��n��rzllc com anest.ostn • O SESI, comemorou os seus dez anos A Senhora Ivone Bruggmann Leal,'
Insulinaterapla. _ curcrceotorapta _ SonIJ1.r>l""pla e • de bons SCl"Vi70S. �I"estados à San,ta Ca� acompanhada de um gr�po .de Senhor.as,
PSjC�i�:���·dOS Pslquiâtraa _

• ��ri,l�:l :::;;:?,�I:o;�n!����g:OâeE�\�I.- �:d:e�;ta��n����r�t:r�i:�ca�.c�,a r������'
DR. PERCY JOAO DE BORBA f unuvos de ouro jnnuguracão das f, to- ram um juri para uma opinião - o !"('-'
DR. JOSE TAVARES lRACEMA ; grafias dos srs ; Dr. ounherme Renaux v sultado foi igualo d.o oficial que e�cg('ram.

CON��L���� :'�SJ�O�� �: hAo��RAnE t �;�h�;�a��i�a;:Sm�:' re���:� � ��;:_ ::rt�:��mM�:eS:'c��ii:�, .. �uitas pessons �

.•
• ma do GOvernador Celso Ramos - Hon- •
• ��CS:�d:é�!OS:���SR�·:�:���C�s s�::;;�� É quasl certo Que no proxirnn l1\111H'-,
• �Oor�:ge�v.�s�a c��e����:ir�;�t:n�r�� �n��-'

CU,RSO PARTICULAR SÃO JOSÉ _ �i:.o��.e sOau:lo:o�;�i�a�n��� �:::S'�a!i!� tas Radar de Santa Catarina. •
Filho, Srta. Nair cartone, Sr. Platão de

Direlor41 - Proll. Maria Madalena de ; Castro Fari"3.. Dr. Raul Caldas Sr. A'tila O Lü-a T.C., em preparativos para o,
.

,

Moura Ferro .

• �!::� �a:���a·M�r;tj�l:�éS���\:�;a. �r:!� ::G���O ���co�,:n::sa�mdb:�:�I:� �l��r�I��nl"'
tovat Schiesel, Sr. Odlm Moelmann B:J.· depois irá ao Clube da Colina para oj"j-'
tista, Sra. Enelina Outra Rllha,. Srta. cíatíaar o carnaval de 1962. •
��:as::;�:, ·�:��a��orG�U:I�:��, "S�:.a��!, No Clube ·"12 *�: :gosto", as garota.�1
da Aguiar Suphiatti, Sr. Herculano Car- Radar e os repor-teres Ubirn.tam do 1.('.'
�:�:� sdr� �:��:; �l;����ci�e �1l�:II�: �.:. mos, Indaléeio wasoertcv. acont('rel"aml
Rosa Fernandes de Medeiros e Sra.Ruth

no "Encontro com* �s *Brotinho.�." I
Rufino de Souza. NJ:I. ocasião foi lembra- A Diretoria do Lira T. C., homena-'
��b�S��:�i:SO o�:���:� �:!��� '�: ���a �:��o���d:C:, c���:�ia:s G��:�;:� :�����.
vra. Um "SHOW·' de occuttet, organtaa- Rainha do Atlãntico catarinense. O Dr'
do pelo Sr. Eduardo Rosa, foi servido ao>, Ferreira Lima Presidente em exercir'IOI
��:;��a��� ��it;:r:�il��:S: t��:::sa:o�� �:�u h��::!:::�·asO a���udn:�!a ael�e:��;l��I
feccionados pela Sra. Teima Schaéfer. \ za I
'�u���teie����:�u�:m s�s:,es��;::��esp�� A Senhora jo:n:l�ta Jaime (Zila)1

,
Senhora Vereador Domingos (Maria de Mendes da sociedad� hrtisquense. f{'.<;lPI')I!'

• Lurdes) Aquino. U� bonito bolo com de:.: "niver" sabado pp. Os. cumprlmcnto� r!fI,
I ����s aeo: ��::�t��. e���:oR��::· ::1 s���

Colunista pelo aco*n:ec�mento. ,
_ La Catarina. Srta. Wanla Morltz, pal"t.i- No "Musical Bar" - Royal Hotel �,
• �i�Oc�n��te.noitada. Agradeço a gentileza acontecerá um elegantíssimo coquitel o-I
� ...... *

ferecido aos casai� �e�ut�doS cstadllni�.
I

• tau u� '��������: ad�a%i����a�f��- Felicito o radialista Dnkir Polidora,'
• Crieillma �:II::l s��p."njver" que transcorreu srl!:Ullcl�1
����-�------------�---�---

sábado "Grito de Carnaval" no Lira Tênis Cluhe

•
•
•

En(!f'I"('çll: Avenida M;,uro Hamor.t.;, 21!P.,

(Praça E(elvina Lll?;) _ Fone :17-!i�

DIRETORA _ MARIA MADALENA DE MOURA
FER�D

CURSO corresponder te aos Grupos Escolares e o

ceita alunos poro os seguintes classes:
Pré-primário, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelírni-

nerres

Preparo alunos poro O exame de admissão 00

ginósio mantendo durcnta o cno uma closse especial
poro êsse fim.

A matrícula ocho-se aberto à ruo Saldanhc Ma
rinho, 3:4, todos os dias utels.

Florianópolis, 9 de janeiro de 1962.
Mario Madalena d .. Mouro Ferro, Diretora

(urso Antonieta de Barros
Externato fundado em 1922

Alfabetizo e preparo poro os exames de admis-
são 00 ginásio.

Matriculo: tàdos os dias úteis dos 8 os 12
Endereço: Fernando Machodo, 32.
Abertura dos aulas 8 de março.

Departamento de Estradas de

Rodagem - Curso de A�xiliares
Técnicos - COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO
A Direção do Curso de Auxiliares T6cniC03 do

Depmtamento de Estrados de Rodagem comunico
aos interessados, que estarão abertos os inscriçi1cs
no referido curso até o dia 20 de março.

O curso destino-se à formação de auxiliares
técnicos de campo de laboratório ou escritorio, (IS

quais, quando graduados, terõo assegurado o �cu

\ ingresso no Departamento de Estrados de Rodcrgern,
uma vez preenchidos os requiSitos poro admissão no

serviço público estadual.
O curso tem a duração de um ano. Durante O

realização do mesmo, os alunos perceberão ajudo
de custo.

Oe; candidatos deverão atender os seguintes e

xigências:
1) Ser brasileiro
2) Ser Solteiro
3) Te( no máximo 30 anos de idade
4) Possuir certificado de conclusão do curSO

ginasial ou_ equivalente.
'

No coso do candidato nõo possuir tal certifico·
do será submetido o exame prévio nos disciplinas
oe Português, Matemático e Desenho.

Os servidores do D.E.R. têm desempet')ho no rc·

ferido Departamento, funções compativeis com o

ob;etivo do curso.

Maiores esclarecimentos serõo prestlJdos nl)

Divisõo Técnico do Departamento de Est·radas de Ro·

dagem, GO andor do Edifício dos Diretorias, em Fio·

rianópo)is, diariamente, de segundo à sexl0 feiro
dos 9 às 11 horas e dos 13 às 16 horas e (los,sába·
dos dos 9 às 1 I horas, e no interior do Estado noS

sedes dos Residências do Departamen�o de Estrados
de Ro.dag.em.

-

A DIREÇi�O.

WAlI· PUBLICIDADE

LRua
fernando iachado, 6
TEL. 24-13

Florianópolis

Dr. Kéiio �eixolo
Advo�adr

Re.·II"'�ncla - .,..am""
Ad'lHu Konder, 27 - CflUD
�Ia ..

POlital, 408 - telp.!vne 24'22.
Kq"rl1,ório _ Rua JI'''!lIp••
S(, ....c:.:1t, 17 _ 1.° _r.��r _

DEPARTAMENTO DE SAODE PÚBLICA
PLANTÕES DE FABMÁCIA

MÊS DE FEVERJ;IRO

nelícias. . . : tf::
pela RADIO GUARUJA de Florianópolis

de 2.a a Sábado.
10 - Sabado (tarde)
11 - Domingo ,

17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo

Dr. NILTON
PEREIRA

Farmácia Central
Farmácia Central

Farmác!a Modema

Fatmácla Moderna

Farmácia St.o. Antônio

Farmácia Sto. Antônio

Rua Felipe Schmldt

RJla Felipe Schmldt
Rua JOão Pinto

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

� .

�.:=3

8,00 -r- Correspondente CoJumbus
10,55 - Informo a Ródio Guarujá
11,55 - Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
16,00 - Correspondente Columbus
16,55 - Reporter Alfred
18,10 - Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 --....:. Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Calumbus
(A maior Datência radiofônico de Santo Catarinl)
8,55 - Reporter Alfred

ONDA MEDIA - 211 mts - 5 Kilowatts

22,05 - Gra,lde i�formativo Guarujó Sensacional estréio da Companhia Guanabara de
C"média. apresentado:

MARIA CACHUCHA
3 Atos maravilhosos de Jorocy Camargo. Um cspe
tacul0 para o suo sensibilidade. Mendigo; FranciSCO
de Assis: Rodolfo Arena. Maria Cachucho: Fernanda
Amaral. Nos demais Papeis: Carlos Costa, Dirceu
Conte, Cléo Navarro, J. Gonçalves, Donila. Gomes,
Luc'f Machado e LHo MQfhado. I ngr�sos á vendo
na Bilheteria do 1'êQiro.

O plantão noturno será efe' tmldo pelas farmácias sto. Antonio, Noturna, Vitória.

O planfão diúrno compren dido entre 12 e 12,30 horas será efetnada pelas farmá·
rias Vitória e Central.ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

ESTREITO
Farmácia do Canto
"Farmácia Indiana

Fnrmãcia Catarinense

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
HOJE A'S. 20,30

Rua Pedro Demoro
Rlnl. ?4 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será ete tuada pelas farmácias do Canto. Tt"lrliana "! Cat.'),.

MA'OUINA DE IMPRESSÃOA presente tabela não pode r� ser alterada sem prÕvl!l. 'utor!1.ação dêste D(!Dnrta··

�
�ento. "

(D.8.P., em Flo"anópoU" �'C-"-"-"-O-d-'-I-",-2---
,,: Dr. Luiz Osvaldo d'J\campOfa,

AIOe.&·........... DOIItAIIt. Inapetor.-de.tllrmáeln,

Vende-se uma máquina ele impressão de fabricoc;õo
alemei marco Fraukentol formota 56 x 73, próprio
floro 'imr:ressão de jornais, Revistos, Livros etc.
v�n;o RLr� Tircdf!ntes 53' entre 9 e ·11 10ros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�;�H,�p;;ils, ,'14-2-(i�
_____ � ...L..__ _

CLUBE DOZE DE AGOSTO
t_;ÚMUlUt.:\I.;_A

/I Diretoria do Clube Doze de Agosto reunida. tomou

ris srgllln1.e.<; rcsotucôes, Que vtacrarão para os festejos
carnllvalescos:

..

PR,OGRAMAo DOS FESTE.JOS

f!nl1f<rlrl - 3 - nano d� AtH'rt.\l1'a

J)rln1]lljl;(1 - 4 Baile na Sede Socla) I"' na Rl"'dl"' Dnlnr:'t

ri:!.
Rl"'gllllrla _ 5 - Dnllt"' rnrnntn na Sl"'dl"' SoC'lnl
nnllt"' Arlllltos na. sede Sorlal I"' na Sede 311lnrflrln
Terça - fi - nane na Sede SClrlnl e na Sede �nll1cá_

ri'

os flATT..ES COMEÇARAO:

pnra AdIIJl.o.� {Ias 22,00 nome

r-nrn. mmnut das JiJ,UO ns 19,00 horas

MESAS - PREÇOS:
Na S('(le Bnfneárfa .....:.. 3 noites - crs 1.000,00
Na sõde Balneária - uma noite - Ct'$ 400,00
NfL Sédf' Soela! - 4 noItes -.- crs 1.500,00
Na sede Bor-Ia l - Uma noite - Cr$ 500,00

OB8. - Cada sócio poderá ndqutrtr uma mesa em carln
st"dc.

nru .. lfA: - crs 400,00 PQI' noite.

CONVITES:

e"" - Cr$ 350u.uo par. todos as noites .UII'EI.
Casal - CrS !.5.0!},00 para uma noite ,

rndlvtdual - CrS 3.000,00 para todas as nbites
Individual - crs 1.000,00 por uma noite
Estudantes devidamente ereoencraooa ors 2.500,00
para todas as noites.

gstudantes devídamente credenciados Crg 800.00
uma noite.
A posse da mesa não dará direito à. entrada, sendo

nete;;.�ários n carteira f- o talão do mês ou (anuidade de
Jnfl21 ou o convite aco_mpanhado de dO,cumento compro
vndor da, Idcnttdnde.

INTr.nCAMRTO: c-s 500.00

RESERVA:

ln. - As .senhas serão dtatrlbutdas às 7,oà noras do

dia 24 do fevereiro (sabado), e a venda sE:rfl. iniciada às
�,O() horas. •

2" O pagnmento será feito no .ntc da aquisição,
�() O.� convites obedecernq. nS exigr-nrlas csLaLuta-

rl.'\.� e .só :�rráo forneei{:lo.�· !ln;; 14, Il.,� 17,00 hor'as' do dia
(I� frsln.

4" No ato da aquisição do eonvltc o sócio solicitan
lrÓ"vl"'r:'t:

ApresenLar a cartelm social e o talão do m!!s.
)õ''l�(>r-.�e acompanhar do convidado

50 _ Os convites só poderão ser fomecidos pela Se
cretarIa.

fi" _ O convlt.e não dará direito a mesa que será pa
glt ii. parte.

70 .,..-- A compra da mesa terá que seI" feita peJO pró
priO ,�ó('lo ou "seu dependente, podendo no entanto a se

nna .�er cntrcp:uc a qualquer pessoa. uma vêz credencia
da' !lelo a.,,-wclado.

RO só SF.R,A PERMITIDO QUATRO CADEIRAS

POR MF�O:;A.

nRTERMINAÇ(')ES:

ln :_ t!; l'lgorosamente vedada a. cntrada de menorcs

dr 14 nnos nofl. bailes noturnos.
20 _ No baile infantil não scrá permitido o U,qo do

lança perfume.
30 _ A Cadeira Social e o talô.o 60 mês ali ( anui

dadc de 19621 ou Q convite serão rigorosamente exigido,�
à. entrada.

4" Os portadores de convl\.es terão que apre,qentar
dorllmento de idcntldade.

50 _ Os B:liles do oeparLnmento Bnlnrnl'!o fPraln)

rl'p;rr-sr-ão pelas ml'smas Il1!itruçõ('s.
fln _ O.� ('nrti'ies de 1rerJu�ncIB, não tcrno vnlol' pnl'a

/l cnt'nilval.

ONTnUR:

PARA OS BAILES NA SEDE BALNEARIA ESTA GA

RANTIDA A VOLTA EM ONIBUS ESPECIAIS;
SERÀ RIGOROSAMENTE PROlBIDO O USO DO

LANÇA PERFUME COMO EM TORPECENTE ICHERE

TA). �
Aconselhada pela prática, a Diretoria ex�larece os

seguintes pontos relativos ao Carnaval:
.

10 _ Não serão atendidos, no decurso dos Bailes,

ra.�os dc e.�queclmentos de carteira sociais ou dc tnlões

dr mensalidades (anuidades).
2" _ Nilo �erão atendidos, no decurso d,::: Baile-s,

prclldos ou aquisição de convites-Ingressos.,
30 _. Não serão atendidos pedidOS de ingressos a

folilgrafos.
Florlnnópolis, I de fevereiro de 1962: .

Mallro JltllO Amonm

2° Sccrct:'ll"lo
VISTO

Josr F:l1ns

IIrClfllr!rnt.e

Há cinquenta anos atrás, quando o transporte
era ainda bastante precário e Os aviões não podiam
voar mais do que alguns poucos minutos, surgiu um

novo tipo de clube, poro os homens de neQócios_ I:s:'ie
Clube é o Rotary Club e, hoje, em países n,o munde
inteiro, o 57° aniversário do fundação dêsse clube
está sendo celebrado par mais de 11.000 Rotary
Clubs que são descendentes do primeiro.

Foi em Chicago, no dia 23 de fevereiro de 1905,
que um jovem advogado, Paul H. Harris, Fundadcr .---------,
do Rotary reunindo-se com três homens de "egó- CAFEZINtI,O, NAU!

��s�����i��i�Sn��I:u������i:;�Od�u��i�o�iI�eÕ: (; A l' E ':.i TO!
de executivos de negócios e profissionais _ médicos,
advogados, educadores, comerciantes e centenas de
oLltros representantes de diferentes ocupações.

No bairro do Estreito o Rotary Club tem 28 sócios,
cada um dêles selecionado não sómente à base de
suo ocupaSão, mas também pelo sftu iriterêsse e�,
servir esta comunidade, em elevar os normas do e·

tica profissional e em aceitar sua responsabilidade
pessoal poro o melhoria da compreensõo humano
como um meio de assegurar o paz: mundial.

Com os rotoria"os em todo o mundo, dedicadc'i ----
a trabalhar em prol dês,es objetivos, o Rotary estó
levando a sua mensagem de servir a milhões de pes
soas e estó exercendo !Jma grande fôrça poro o bem

geral.
Pela sua dedicação 00 ideal de ser útil e de ter

consideração poro com o próximo, saudamos os ro

IClrlonos do mtfhdo, -fazendo votos oindi9 poro maior

suce�so no seu progroma de serviso.
'

Fábrica de Tecidos Carlos Renaux tA.
Assembléia Geral E�traorqjnária
Ficam convidados os senhores acionistas o se reu

nirem �m Assembléia Geral Extraordinária, na séde
sector. o Ruo 1° de Maio, 1283, no dia 26 de Feve
reiro d.e 1962, às 10 horas, poro deli�arem sobre
a seguinte:

.ORDEM DO DIA
a).Apreciação de proposto do Diretoria, com parecerfovorove! do Conselho Ftscct, poro aumento de cc
pito! social;
I:') reformo dos estatutos sociais'
c) assunto de rnterêsse do sociedade.

Brusque, 9 de ,Fevereiro de 1962.-

Oito Renaux - Diretor-Superintendente
Guilherme Renaux - Dtretor-Presídente
Dr. Erich Walter Bueckmonn _ Diretor
Carlos Cid Renaux·- Diretor

....._-_.._-:.Recebemos e agradecemos o seguinte oficio do dire
toria do Guarani:

@!1�
.

PROGRAMA DO MÊS'
Dia - 15 Noite Dançante-Conjunto de-t'Ccrlinhos"
Dia - 24 Soirrée Carnavalesca.

CINEMAS
Dia -:- 13 Ónema
Dia -20 Cinema
Dio - 27 Cinema

-

Bolsa �e [stu�os para [noen�cirO
A Componho Nacional de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPE5.l levo .:::0 conheci
menta dos interessados que a "Durqtex SoA Indus
tria e Comercio" ° Banco Federot de Crédito ,S.A.,
e o Companhia 'Segurad0ra Brostlejrc :nst'it�lirol11
o bôlsQ "Alfredo Egydio", poro estudas Dós-grudua_
no exterior,

Essa bôlsa, no valor de CrS 3 QOO.OOO,OO
(três milhões de cruzeiros), fOi criado em homena
gem o memória do Dr, Alfredo Egydio de Souza /'f.

ranho, fundador e ex-presidente dos referid'::JS ::om

panhias, e: destina-se o permitir Q um e(lgenheim o

obtenção do gróu de "Moster of Serene.e", QU '�qui
valente, em Metalurgia, Mecôniço, Eletricidade ou

Química.
Os candidatos a eSsa oportunidade deverão ser

engenheiros diplomados por uma EscQla brosileira
e contar com um mínimo de 3 anos de experiência
profissional, 'em laboratÓriO, docência ou prcdução.

Os pedidos de inscrição devem ser dirigído�ó:
Comiss_ão do bôlsa de estLfdos "Alfredo
Egydio"
Rua Líbero Sadaro, 582 - 9°' ndar
São Paulo - SP

Os pedidos de inscriç<ío deverão constar os se

guirhes dados:

o) Nome e endereço completos do candidato;
bl Provo de que é engenheirci diplomado por

escola brasileiro;
c) Histórico escolor do curso superior;
oj) Provo de que possui um minimo de 3 anoS

de atividade, sejq em laboratório, ensino superior
� produçã.o;

c) Prova de que domina o língua do país onde
pretende estudar;

f) Descrição detalhado dos estudos pretendidos,
acentuado Os aspectos téc�iC?S ou cien!ífic.os. _dos
mesmos; indicação do inst,ltuIÇõO, ou Instlturçoes,
onde se realizarão êsses estudos; plano de aplicaçõo,
no Brasil,' do experiência adquirido;

g) Declaração sôbre o passibilidade de obter (I

"M.S. degree" no menor tempo possível; compro
misso de regressar ao Brasil e aqui permanecer pelo _

menos durante 2 anos após o termino do curso; com- /
promisso de apresentar o Presidência do Comissão, fI
relatórios bimestrais sóbre os estudos feitos e um re

latório final visado pelo professor sob cuja orienta-

ção tenham' sido feitos êsses estudos.
'

O prazo paro o reconhecimento de inscriçães
encerror-se.à em 30 de abril próximo, .......

o 57.0 ANIVERSARIO DO ROTARY

Documentos exigidos:
a) Certidão de nascimento;
bl Atestados médico e de vacina;
c) Certificado de conclusão do Curso Primário.
Estes documentos devem trazer firmas reconhecidas.

Ta:l)a de Inscrição: CrS 200,00.

II) EXAMES DE 2n. ÉPOCA E 2a. CHAMADA
Inscrições: Acham-se abertas até o dia 15 de feve

reiro, das 19�30 as 21,30 horas, de 2.11. a r..a: feira,
,

costuros tortos entortam até Os mais belos pernas! Época dos exames:
Aliós, os meios estão caríssimas nos dias de hoje e Dia 16 -,Provas EscriLas
por isso você deve procurar fazer 0c; suas durarem ,. )9. _ Provas Orais
o móxima. Lave-os sempre depois de cddo uso, O IH) M,ATRICULAS PARA A l.a, 2.n e 3.a. StRIES
suor, o poeira etc., arruinom o fibra do "nylon" DO CURSO COMERCIAL BASICO E La. E 2.11. SÉRIES
Mergulhe-as em água morno á qual foi

...ocrescen- DO CURSO 'N:CNICO DE CONTABILIDADE
t.'7do sabão em flocos, suave. Esprema sem torcer. Época: Acham-se abertas até o dia 28 de fcverclro,
Enxágue vários 'vêzes, e pendure-os, pelo pé, langó das 19,30 às 21,30 horas, de 2.a a 6.a feira.
de calor, Tenho cuidado, 00 calçar os suds meias. NOTA: OS EXAMES DE ADMISSAO, DE 2.a ÉPO-
Não os puxe, antes desenrole suavemente. Cuidado CA E 2.a CHAMAI:W\ TERÃO INICIO AS 19 HORAS.
com os aneis, pulseiras etc., que puxam os fios dos TODA E' QUALQUER INFORMAÇAO PODERA SER

meies. Também os unhas lascadas. são inimigos dos PRESTADA NA SECRE'1;'ARIA DA ESCOLA, DE 2.a A

suas meios. 6.a FEIRA,. DAS, 19,30 AS 21,30 HORAS.

Limpe as garrafas enchendo-os .de bórro de café Florian6ppJll!, fe,vereiro de 1962.
e deixando-os em repouso durante dois dias. Ao fim Evaldo. da Costa Meira - SrrreL:ÍI"lo

Õpe';E��i��a. Médio 1'�"'E;',s"i961
le��O�n��i�C��dCoOl�:�t�sa�� �i�: �� ���7�:S�e���a�st,l- ::tP;��n��pg�:;��t:O 2:0��·., i:���:� ���. f��rSS:f�a�nC\:�_

1961 "�o do Serviço de Estatis cursos c(JJ11erc;ial e normal, cias e letras em que pJ;edo
tica da Educação e Cultura, os quais são os q1.le- figuram. minam em boa escala os

atingiu a 1.308.000 estudan- em seguida, �mborll. bastan. �tuda,ntes do sexo femlni
tes a matricula nos 4.135 te dis�anci_ados, com, res- no. ., ...
estabelecimentos de nivel pectivamente, '210 ia. 100

medio; essa massa estudan mil matrículas. Os cursos Sôbre a dependêncla ad
til é assistida por 78.800 agrícola e Indústrlol apare minlstratlva, a distribuição
pmfessôres, equivalendo a cem como pouco expl"ess!- dai' matriculas, segundo a

mais de 102 mil, se eonsl- vos em relação às nQssas natureza dos estabelecimen
derados tantas vezes quan� necessidades nesses $Stôres, tos (públicos e partieula
tos os cursos em que lecio reunindo sàmente 30,8 e res), revela que o ensino

A BOlA MAIS PERFErrA 00 PASr_ ��:iu::e��� oedo�r:U;:::� 6, :i�!� :!��:s� Secundário, I :;��e p:�����a�::�o e:e
mente, que em relação a.. a referida Sinopse ressalta particulares (65%), seguin

1960 foi de 11,2%, ou sejã, ��ed�� ��i:e;�a:�:t���� ��,;�,\e�e;ead:;!�d:�::
::�� �3:·��u�����!' d� ��; mais da metade dos alunos nicipal, com, l'cspectivamen
sos médios é aInda de pau :s�� ;:�:���I���n�!e��ç�� !e�r�í�1 ee:t!%du�seC���o e�,�
�� S!g:���;��ose ��m:s���� legia!. q_�e o curso clãsslco (90,7%) entregue a inlcla

vem sendo frequentado, a- tlva· privada e o normal

centuadaomente, por maio- pratricamente dividido en

'tia feminina; de 42 em 1950 tre a órbita oficial e a par

Festa de aniversário de crtcnçc é sempre um 9ron.:;
de acontecimento no família. Você, que é mõeziriha
moderno, por certo desejará oferecer esta novidade
aos seus filhos e seus omiqulnhos].
PUDIM GURI
1 pacote de Pudim Royal, sabor BaUnilha,
1/4 xic. de açucar mascavo
2 xic. de leite
4 colh. (sopa) de manteiga
1 x!c. de creme chantilly ,

1/2 xic, de nozes picados (ou amendoim)
Cerejas em caldo (para guarnecer) do:

.

Leve �o forno moderac!P o pudim, O oçuccr e o

I:,te: M,sture sempre, até o pudim tomar conste
tenClo. Retire dç fogo e junte 2colh. (sopa) de mcn
terço. Deixe esfriar, Mexendo de vez em quando.
Coloque nos fôrmas. de gêlo, .. pora'começor o tomar
consistencio. Enqucnto isso, derreto o resto do man-
teiga (2 coth.), [unte as nozes e deixe torrar em'·fôr.,
no moderado, durante aproximadamente 10 minutos.
Desenforne' a misturo 'gelada e bata-o, 'de preferêncto
com batedeira elétrico. Junte'3/4 de xtc. de creme
chantillye os nozes torradas, lar�e o'colocar no re

;:fgC1"aeor e ,�ejxe gelar até ficar firme. Si.rv.o �e-m
:asqumhas ou copos de papel, cobrindo cada per-

eco com creme. chcnttltv. Guarneço com ceretos. CJI�
gumos nozes picadas ou amendoim, chocolate der-
retido, etc. Dó' paro 8 porções.'

.

NOTAS E SUGESTÕES;

O ccucor é um ingrediente amaciador, ,que dá sebo
e doçura aos bóias. d açucar amacia a prctelnc cen- .

tido no farínhà, tornando o bôlo ainda mais mede.
O teor alimentíCio do oçuccr é também elevado. U
se sempre açucar refinado; nunca o açucar moido,
que não permite uma boa expansão do bôlo.
Muito gente tem o hábito de "beliscar" entre os

refeições. Isto não é nocivo, solve se a pessoa recu-

�?bel�����,rd�, b��r::�;�e��c���n��(Õêq�:j�;�Ss:
sumo alimentos que façam bem à sua saúde em ge
rai, ao invés dos qUe só contém calorias. Frutos,
(frescos ?U sêcas), legumes, queijo, são todos exce
lentes a),mentos, tonto paro crianças como poro a
dultos Também as nozes podem fazer parte destas
pequena" refeições, embora sejam mais ricos em ca
lorias. Mos, lembre-se que tonto os nozes como o

queijo são uma valiosa fonte de proteínas.
A alimentação de uma pessoa deve ser tão vari

ado quanto possível. Essa varied\::le é nécessária pa�
ra uma boa nutrição. A sobrevi\)ência, o crescimen
to, o reprodução e o bem est.::Jr físico são ba'seados
no uso de diferentes tipos de alimento, '

Poro retirar t'I::I,.anchas de café do suo toalha, es

fregue a mancha com glicerina puro, enxógue com
água morno e passe pelo avêsso

Muito Cuidado com os costuras das meios! As

LO TES
VENDE-SE LOTES A

LONGO PRAZO SEM JU·
ROS.
TRATAR RUA FELIPE

SCHMTDT 21 _ 1.0 Alldar.

mOLA DE SAMBA 'UNIDOS DA

COLO""'"
Recebemos e agradecemos:

Em 31 de Janeiro de 1962
Oficio _ Circular nO 1
Do 1° Secretória
A6 Jo�nal O ESTADO Néstc
Assunto: Comunicação

De ordem do Senhor Presidente, tenho o ho-irc
d comunicar a Vosso Excelência haver sido fundo

d�, em 10 do corrente, neste Subdistrito, a Escola
de Sambo UNIDOS DA COLONINHA.

A SOCiedade em cprêço, com finalidades Iên

ticos às das suas congêneres desta Capital, dtsttn

que-se das mesmos par ser const!tuida de m':!n?res
até 16 anos, constttutndo-se. ass�m: em ?rganlza
cõo "sui generis" entre nós e, qcnçc, n� POIS,

..

A Diretoria da Sociedade esta cssrrn ccnstttur-

Presidel:lte: Rodolfo Silvo

Vice-Pr�5i4ente: ....atalicio Sizenando do Cu"ho
Tesoureiro: Otávio José de Oliveira
2° Tesoureiro: Raul André de Andrade
Secr4't,-ria: Antônio Sizenando da, Cunha
Cgp�J!u.o Fiscal: Santelhoo Alberto C. Moc:�a
do' Eradita Sizenanda: da Cunha . Hermundlno

�S���:�dO contar com a ttôlaboraçõo de Vosso
Excelênclc paro o desenvolvi":,ento da novel !Oocie:dcde valho-me desta oportUnidade paro opresen
tar-Ihe protestos de elevada estimo e conslderoçõo.

Carlos Sizenando do Cunha
-

Secretório

�eoJ.ll TÉCNICA p� COMtRtIO
"NJ:Rtu R�MOS"

EDITAL 1/62
I EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL

BASICO
rnscrtcões: Acham-se abertas ate o dia 21 de rcvc

retro, das -19,30 as 21,30 horas, de za. a ea. rctrn.

Época dos exames:

PROVAS ESCRITAS

Dia 22 _ português
23 - Matnmátlea

" 26 _ Geografia Geral e do BrasH
" 27 _ História Geral e do :fIJ'MIl

PROVAS ORAIS

Dia 24 - PortuguêS e Matemática
" 26 _ Geografia Geral e do Rrnsll
" 27 _ História Geral e do Brasil

primária: para cada 100
dêstes, existem apenas 16

��t:�s��� ame���� ���ár�: para 65,5% em 1961. como tieular, com algwn predo

abrange pouco mais da. me condição indispensável ao mínio desta. (52'J,).

�:�:;d�:��i:�Ç:S :!:o�ç�! --,....----.....------

;:;;:::a�"nú�:�; ::s c��� Faculdade de FHosolia, Ciências e
soas que não prosseguem

L AVISO
•

seus estudos. 'sto é. 30 do eiras
2° ciclo para cada 100 do
}O , ou, de um total de .

1.308.000 apenas 301.000
(23%) estão cursando o ai
cio mais adiantado.

Quanto a distribuição das
matrículas segundo os cur-

I-:-F�bo1di� I
I porém qualidade com- III prova-se_ Pneus - CA-

I maras DUNLOP - I
\ RAINHA DAS BICI- I

I CLETAS - Telefone: I
3137 - Rua: Conse- I

I llleit'o Mafra, 154. I
--c

VENDE-SE LOTE

Caml,lnica-nas a Secretório do Faculdade de
Filosofja, Ciências e letras da UniverSidade de San
to Catarinà que os exames de 2° época bem como
os de concurso de habilitação {vestibular} se iniciam
o 16 do corrente, os 7,30 da manhõ, no Faculdade
situada na Cidade Universitário de Trindade,

Vende-se um lote a rua

Urbano Salles, Area 405
metros.

T atar a rua Felipe dcn�
mldl, 21 - ;"one 31i,,') -

sas, verifica-se glande con �

centração no secundário Acham-Se abertos QS matriculas poro os diver�
(960,5 mil alunos ou 74,4';b) sos cursos o partir de 20 ct 28 do corrente.
dada a elevada frequência .., � ••

ao ciclo ginasial (835 mil) A inscrição para vestibular em 2Q chamado se

que vem senckJ feito tllm-' ró aberta a 26 de fevereiro corrente, encerrando a 2
bém com I} cal' (er Cle b� dç marso do corrente ano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO O Mais: Antigo DJarlo de Santa Catarlna Flutianópoli�. H�2-62
----------------------------

SEXTA PAGINA

U ! ,II rtamento central �e compras Uital �e concorr8ncia Departamento Central �e cumpras-Uilal �e concorrência
deoc����:am;��.c�)e,nt�� Pu"II'ca r 22 01 04 ��;ê��!es� sf��adae��ab��·:= Pu'''I'lca U' 04-01-0e:J �:t!:nr:,tr�p�o;:a�ea�e�:� ::�::é��;��=�:r
conformidade cem.o arl.ll, U ctda no Estado. U � LI te, com caixa. com chave ças, um Absorvedor,

�,e:v�I�� dOp,Rloegul�meer�toto (fone :3410), até às 14 ho- deverão obedecer às condi- ig�a;a�� ;easpor:peo:t::o,l�!� O Departamento Central �BORG, válvula de a- magnética de reversão e manha pequeno, para
e

do di 26 de fev I ç-es est b I td t de Compras (DCC) de nestesia. com dois cilindros relê de tempo, chave par- tentes, uma VálvuIa.1i

�[e�:��:-::;!:�;:;;e��9;; ;! I:�: ,;e::::���Ei; �!:�i�:v�Eu;�:� :::� . :��:��oe�F��::����: :�:'i�::'��'d:�;�I:�:�: ;:.r��:a��:.n:b:���a:�:; ;���:��'d:I;:::�:,::� �:::E:��:;r�a�:";na sua séde, à Praça Lauro a:Sl�ad�ra po� r���cli�::ri� ::::' d e�com� às oexi�ên- será sorteado o vencedor. �� ��;:���o8�:i�3:c!"e�� �:dt:�;.inu�\oq�:Ci��:r: água e visor para nível, nascidos, uma MáqUlrJ&lMüeller, no 21 (fone 3410),
do D.C.C. 25 08/�1 3

cre n S - 4 - A Concorrência po- .. água, volante para dirigir lavar roupa, tipo hOSUílí:CONCORRl!:CIA PúBLICA, -I I 82, de 1961, e de- d�.rá ser anulada, uma vez 1961, torna públiCO . que outro ao absorvedor, tendo
o cesto na posição certa lar, um Secador para. rat.nas condições seguintes. 7 - As propostas serão ma s disposições Estaduais que tenha sido pretenda fará realízar, 'no dia 2� na base, de um lado, o de-
trinco cromado na tampa pa, e uma AmbUl.....I - OBJETO DA CONCOR- abertas, às quinze horas, e. Federais sôbre Concor- formalidade expressamente (vinte e oito) de reverei- senho qUe indica a saída
do cêstc, puchador na para a Maternidade "eãt.:R1!:NCIA d() mesmo dia 26 (vinte e rencias. exigida pelas referidas Leis ro de 1962, lia séde dêste para absorvedor e, no ou-
tampa do tambor, 1 no- meia Dutra".(AQUlSIÇAO DE MATE- seis) por funcionários de- III - JULGAMENTO e a omissiio importe em

.

Departamento, à Praça tro, para o paciente, val-
tor elétrico com proteção. 3) Em envelOPe Se&IartrRI�A��R�O �;;���N- ��n���. P:l�a p�erS�:::;: ga�o;;, :�:te��;�s:!�e,J:�= ��e�si::d:o;u :o����l��!�� �4���� ��!���ê��I:' P����: ;::�;iai;S::;:c���:S P:/��!� coretas em V, instalação do, contendo os dizeres

1 _ SOROO PARA VAS- dos proponentes ou seus râ declarado vencedor o da Concorrência. ca, nas condições segutn- xo das tampas de vidro
elétrica com tubulação de inciso anterior, além •

��:�:deu� q�li��:n-; re�r�e:�:�:: o�e:���lopes,. pr:��::�r ��:;�e���:��e_ do�a-re�r�:_��SSã� ��l:i��·· tos. �::ór��i�����d�OI:� res:� �Çe�r:adem!���n:�la, t:nr:� :::�ter���:��t�
20.000 (vinte mil) (entre- cada um dos interessados rando-se descontos, bonlf1- de. anular a conccrrêncre. I _ OBJETO DA bocal sob a válvula. de ms- dor para nível do óleo na. encerrar-se-ão os docllrlla
ga parcelada, dentro do tem o direito de a pôr a sua cações, impostos, despesas caso as propostas apresei, CONCORRtNCIA piração e sob a válvula de

caixa de redutor, fundo de tos compr.obatórios de tdIt
prazo); rubrica nas folhas de pro- e outras vantagens; tadas lião correspondam expiração, uma axtremt- antIferrugem, esmalte sin- tídade e Idoneidade:

2 _ CABO PARA VAS- postas dos demais conccr- bj melhores condições aos tnterêsses do Estado. (Aquisição) dade éem salda ligando-a tético e ponmentc nas par- a - C.ertlcião de Re8Übl
SOURA, de la qualidade _ rentes. de entrega; FlorianópolIs, em 22 de ao absorvedor. Unld. U

tes de aço Inoxidável. Unido na Junta Comercial •
Unidade: Um _ ··fiuant: 9 - As propostas (modê- c) melhores condições de janeiro de 1962. 1 _ APARELHO DE A- Quant. 1. U Quant. 1. Diário Oficial ou Certl�20.000 (vínte v mll) (entre- lo 001, à venda na rm-' pagamento. Hermes Justino Patrianova NESTESIA GASOSA, equí- 5 _ MICROCO·SPIQ BI- 8- SECADOR DE RQU-

co arquivamento dos 4-
se, segundo as neeesslda- prensa' 0tlé��;:tie: Estada), 2 - Em igualdade de PRESIDENTE pado com fluxômetros se- NOCULAR, inclinado, In- PA, rotativo, eapacídade

cumentos da constitui..

::;::�::���Kd�;::;:�'!: Departamento Central �e COlllJlras - Uital �e a;d;a�:p!t�'�V�,PI':a�o:::,�e�tet�m:�a�:ell�r� �E�e���:�:��lI�����I- '::;:�i: k:I:�f,;� 2�D:!!: :!:;:��;:op:: ':
.., crométnce, aumento até comprimento 1,00 III X ou duas firmas de OOIIP

�l::�:::=,:�:U�::.a, concorrência Pu�iica U' 05.01.0� �:;::�� '��:�:�����e::' :5:::':��:����:�;:�:: �;;�:�!;�Ld:::�:���; ��:�I�pr:::n::a::ta:���� :;a::l�eE������io : o Departamento Central gêncía de substituição, re- corrênctes. o sistema "circular" ser quelação. Unido U Quant. diâmetro x 0,85 de prorun- com as Faezndas Estadual,
Saúde de Cr$ 10.00, por �;nfo���:S (��C)� a�:' �::�� d:r:::��dO ���:�= lII=- -;e�a��!�:ã�TjUl_ ���:��,id:�:r:n�e dsei;;�ei: 1.

6 _ INCUBADORA PA- �:i��d��n:�u:���e;etopar��� Fe:e�lp:o��::�d��; fôr t��hea'la::�d��:�l�feen!��ha- 11, ítem III, do Regula- do, exigência da diferença gadora, posteriormente, se- manipulação, com vsâvu- RA RECE'M-NASCIDOS, e chave para restetêncte caso, passada à pessõe, te
a) Designação do nome e menta aprovado pelo De- de preço pelo faltoso, cau- râ declarado vencedor o �::s;�te�:a���o p:aga:ees-, . com ligação em corrente terOo�Ie ddle'POt'cmItlpVeOraPtu"'raa, 't�nr- Pte"'a.e�a'b.,nrt,eur.dOdaP,"'pProo-_enderêco da firma propu- c r e t o SF_25_08_611382, ção futura, susPimsào do proponente que orerecor: monofâsica. de :&20 vamos '

-

_

nente; torna públiCO que fará. referido de fornecedor, etc. a) Menor preço, conside- bolsa. de re-Inetecêc colo-
x 50/60 ciclos, isolamento mõmetro, exaustor, saida tas. ,

b) especificação, a mais realizar, no dia 28 de re- 2 - Na parte do enveto- rando-se descontos, boni-
cada à frente do eperêího, completo, conexão para o de ar, lâmpada. piloto, 4) Os documentos aclm&

detalhada possível, Inclusí- "Ierelr.o de 1962, na sua pe contenedor da proposta ncecõee, impostos, despe-
com ajuste de altura. no

ar mlcro!lltrado da sala correias em V, porta de (OU parte dêles). pod.e��ve marca, do material que séce, à Praça Laura Mul- deverão constar os seguln- sas e outras vantagens; cabeçote do aparêlho, uni-
ou para o ar do exterior, vidro, 1 caixa em reststên- ser substltuldos pelo r�

se propõem fornecer; ler, n. 2, (fone 3410), CON· tes dizeres: CONCORRtN_ b) melhores condições de dade de susção operando sistema de cIrculação de da elétrica, 1 motor ele- tro da firma no Departa-
c) preço unitário e glo- CORRENCIA PUBLICA, CIA PUBLICA N. 05.01.05, entrega; em pressão reduzida do

ar que permita regulagem trico, instalação elétrica, mento Central de COmprai
bal, com a explicação de nas condições seguintes. (aquisição de 1 ambulânci!\ c) melhores condiçõ�s de

cilindro de oxigênio, vál-
exata da temperatura, re- com tubo flexivel fta má- do Estado de Santa Ca�

que estão ou não incluidas I _.OBJETO DA e 1 camioneta, para a Se- pagamento. vulas de direção inspirató-
gulagem da humidade fe- quina, medidor para nível rlOa.

as despesas de impostos, CONCORReNCIA cretaria da Segurança PÚ- 2 _ Em igualdade de
ria �on�adas no. cabeçote lativa. até 100% estrla- de óleo na caixa de r�uu- :;) As propostas deve�

taxas, fretes, carretos, se- 1 - AMBULANCIA com blica. condições, será dada pre':. • d.o. aparelho, para uso ao
mento adequado faclllda- ção, fundo de antiterru- ser apresentadas em dUU

guros etc.; capacidade para 2 a 4 doen
3 _ Em envelope sepa- feência a fírma estabele-

cllmdro de ar com capf.C"_ de de limpeza, dispositivo gem esmalte slntét!f'..o, vias, com a rubrica dei
d) condições e prazo de tes ou feridos, tendo 2 ma- rado, contenão

I
os dizeres cida no Estado. dade para 10 litros, para limitador de oxigênio, ter- Unido U Quant. 1. proponentes em tôdas li

entrega do material no 10- cas, lado a lado, 1 cadelra- do Inicio anterior, além 3 _ Em. caso de absoluta oxigênio e protox1do d-e
mostate automático de páginas, seladas na forma

cal ind1CAdo: PENITEN- maca, 1 cad2im. estofada do termo DOCUMENTOS, Igualdade de propostas, azoto, com absorvedor ta-
segurança com campainha 9 - AMBULANCIA, com do item L dêste Titulo.

CIARIA DO ESTAbO à rua amovlvel, 1 banco bascu-·
em caracteres bem desta- será sorteado o vencedor.

manha standard, para a-
e lâmpada de alarme com capacidade para 2 a 4 6) Os envelopes, CGD

Delmlnda Silveira s/n - lante, armários e gavetas, cados, encerrar-se-ão.os 4 _ A Concorrência po-
dults, com reguladores de

dlspoaltlvo Becker SR e
doentes ou feridos, tendo tendo propostas ou doeu·Pedra Grande, nesta. capl- boa Iluminação, ventllaçao, documentos comprobató- dará ser anulada, uma

válvulas de oxigênio, do
Vapojete, e outras carac-

2 macas lado a lado, 1 ca- mentos, deverão Ser entretal, onde será ,procedido o revestimento hlgênico nas· rios de identidade e ido- vez que tenha sido prt!te- oxigênio, do aspirador e do
teristicas a expeclflcar. lIeira-maca, 1 cadeira es- gues no DepartamenliOexame de recebimento; paredes Internas, linôleo neidade: rida fúrmalidade eXpreilsa_ absorvedor, com proteçao
Unido U Quant. 1. tofada amovível, 1 banc!) Central de Compras, t.e) declaração de _conh�ri,/, no soalho, janelas de vi- al certidão de Registro mente exigida pelas referi- de vidro para os fluxomt:-

7 _ MAQUINA DE LA- basculante, armários e r:a- Praça LaurQ Muller, tL J,.cimcnto e submissao as dros foscos e outros Inova-
na Junta Comercial ou tros e recepientes para vetas. bõa tlumlnação, v<:!n. nesta capital ,até as "1normas

_

deste Edital e c'a
ções úteis ao serviço, mo- Diãrio OficIal que tenha pd:rteL:� ep�J.u��I�:ã,O c��= de'.'d" u,.nidade um quantl- ��:!" ���� t!:ro ha'::� tilação, revestimento b1glê� ,'vqUlnate'o","olhto0,rasdedo"d1v,'",Leglslaçao referente a Con- tor com potênCia de 30 ou publicado.o documento de nico das apredes internas,corrênclas. mais HP, com 3 voloclda- constituição; :::;:���� a:a ������r�nuci:

-

�,CIIlI :�ti�;�., c:�a�����e SêC��r: lInólio no soalho, janela ro de 1962, medlan.te reei-

osN����la�er:�mre�::�� ���:�eZ::!�d: !:e��o��:� da�e, a�e:!aa�� ct;o� ��:��- 5 - A Comissão JuIga- 2 - ABSORv�DOR, TA- ou mais HP., 220 vólt.!os x �:ov�::s f::�I�' 8I:Je s��:;ç:� :�tae: h��� � rZ::e��:=
sões e outras caracteristi- equipada com f�rramentas ou duas firmas de co:n- ::r:n:�::�v:�:n�o���!ia !!�a���, a:!�:�'l a�a:� :��O �,�I;�x�������20,la:� motor com potencia de 30 assinado" por funcLonádo
cas aquém das .�specifica- e pneu sobressallJDte(

es_,
provada idoneidade co-

caso as proposk\s apre3e�- parêlbo de anestesia ga- pr,oximadamente, cêsto de
ou mais HP., e equipada do DCC.

ções, o que ocasionará exi- tépe), para cargft. de 80 merelaI, 11"'11:1,.,.1 U d U Q t 1 "xl." I com ferramentas e pneu 7' As propostas serão a·

i
't. tadas não correspondam sosa. Dl. m uan. . aço mo ave com 0,85 mgêncla de substituição, re- Kg, OU mais U dade c) prova de qUltação com sobressalente (estepe), {'ar bertas às 15 horas (quIn·tirada urgen�e, chatnamen- Qua�tidade 1.

as Fazendas Estadual, Fe-
aos mteresses do Esta- 3 - ABSORVEDOR, TA-

. TELHAS T1JOLOS � ga de 800 kgs ou mais. ze) do mesmo dia 28 (vin.

!��e��I:egd:�d�tlirCe���a�o� 2"'_ CAMIQ A tipo d;ral e �uruClpal� f' dOFlorlanópolis, 5 d� Ja- ::::��s,P�Ua��el pa:: :;M�bLSÉB���ltOURT U��d._U �����U�AÇOES !:s�g:��� P;:l:u;;!:;:;preço pelo falWSO ,caüção j'perua.", com pa.cl�e
) proc, ��P, u ot o

nelro de 1962 aparelho de anestesia �so C",I� 8 .... 0ARÓ . 'ONI nOI Os Interessados deverão do DCC e na presença dDI
futura, suspensão' do re- para"8 ou mais pa.ssage ro� caso,�:� ad a, �:;::;- lIermes Jus.,tlOo Patrlsnova sa. Unido Um Quant. 1. ""mc;o OIPÓ.\ITO O",MIANI apresentar os documentos· proponentes ou seus repre-listro de fornecedor, etc. e carga. de 800 Kg, com 3 !;ese be tura °das propos- PRESIDENTE 4 - VA'LVULA DE RAT- mencionados a seguir. sentantes legais.2 - Na. parte externa do ;:�:c��a!�iorO�omn;,���ncl: tas

a a r -

--..
1) Proposta, seladas· am- 8) Abertos os envelopei,

envelope contenedor da de 30 ,ou malS BP, COIlGU- 4 - Os docu�entos aci- �:s s:r� �:tSadc�::: ecr��I!'o� cada um cios InteressadOS

proposta. deverão constar mo reduzido de gasolina, ma. (ou parte deles)

POdeI-l- , Taxa d, Edueaça-o e Sau' _
tem °bdllreito de, I"hPÔr ...�equipada com ferramentas rão ser substituídos pe o sua ru r ca. nas o as ....

��=�:��� di���c��- e pneu sobressalente (es- Registro da firma no De- MOTORES ELÉTRICOS"":' de'de cr$ 10,00 por folha, propostas dos demais C(I1I..

NO 22-01-04, (aquiSição de tépe). ;;-_' partamento Central de ee�ad�n,v���e,n�:c:hado .�. 1a- correntes.
2 00 klI d· Unidade". Um - Quan'l- Compras do Estado de

R O
"" 9) As propostas deverão0.0 os e sorgo para

-..
a _ designação do nomevassoura e 20.000 cabos pa- dade.'t J,. '-8 ;;1.·

Santa Catarina.

I obedecer às condições e&-

ra vassoura, para a Penl-· ::.-.
.

5 - As propostas deve- e endereço da firma oro- .tabelecidas nêste Edital.
tenclãrla do Estdo)..... rão ser apresentadas em penente; bem como às exigências dO

3 E I
II - ESTIPULAÇOES duas vias, com a rubrica -t-�-.:::.- b....!.. espeCificação, a Decreto n· SF_25_08-611

rado-:-con:n��ve ��edi:::� -ofinteressad�Pdeverãi :�sp::�:e:�es�:�a:mna���

I
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade :��:Sí�:t:.��:, d�O:���l� ;�:iç:s l!::a:u�l:m:iSt:

��r�:Cj���r�C;T��m e: ::���:�o�s a d;e�':.�ntos :� do item 1, dêste :rítu-
* :i::�rt�ê:af��8��·S de garantia que.os Motores-Arn; ;epre5;�tom. poro o ��:\ que se proPÕem forne-

ra��I a�es���GAMENTOcaracteres b_em destacados, 1 _ propôsta, selada.s 6 _ Os envelopes, con-
consumidor.

c - prêço unltl!-rio e glo- 1) Pela Comissão Julp·encerrar-se-ao os documen
ambas as vias com cr$ tendo propostas ou dO-. bal, com a explicação de dora, posterLormente, serã

l�oS t1dc�mpro�:tór��s d fe 12,00 de sêlo Estadual I! cumentos, deverão ser en- * Os Motores Arno sôo rigorosamente controlados pelo Sistema C,!. Q.• Con·
• �edee',tãp-,O,ao,udneãO Ilmneplou,ld,oa,', .. declarado vencedor o pro-en a e e onel a e:

mais a Taxa de Educaçáo tregues no Departamento trale Integral de Qualidade, O único que assegura perfeição máximo no.... ponente que· oferecer:naa) J�e�:�dãOco!:r:flst:� e Saúde de cr$ 10,00, por Central de compras. à I�
-

-

�:;w .

"""
....... produção em série. taxas, fretes, carretos, se· a - menor prêço, consl-

��lh:'lae:ad:�v;�C:�n�:�ha- �:oa�: 3����� at��ei4 �o: -.'�
---.��� gU�O� :��dlções e p.azo de !����:�;:,e �;:;����;

a) Designa� do nome ras do dia 28 de fev:erei- '� entrega, do material no sas e outras vantagens;
e enderêço da firma pro- ro de 1962, mediante recl- local indicado Maternlda- b - melhore,., condl�
ponente; I�·�" bo, em que se menc10narâ II de "Carmela Dutra", Rua: de entrega;
b) espeCIfIcaçãO. " mafs data e hora do recebltnen- Irmã Benvarda, s/n,. nes- c - melhores condiçõeS

detalhada. possível, inclu- to, assinado por funcionfi.: ta Capital, onde serã pro- de pagamento;
sive marca, do material rio do D.C.C. cedido o exame de recebi- 2) Em igualdade' de ��
que propõem fornecer; 7 _ As propostas serão menta; ...., diçóes, serã dada prefe-
c} preço Unitário e plo- abertas, às quinze horas, e - declaração de co- rênc1a a firma estabeleel-

bal, com a explicação de do mesmo dia por funclo- ! nhecimento e submissão às da no Estado.
qUe estão ou l!à.o inclui- nárlos designados pelo Pre- • \! normas dêste Edital e da 3) Em caso de absolU
das as despesas de imp�s- sldente do D.C.C. e na pre'- t Legislação referente II Con igualdade de proposta, se-

tos, taxas, fretes, carretos, sença dos proponentes OU , i corrências. rá ser anuaJada, uma veS

seguros, etc; seus representantes legais. J) NOTA: - Serão recusa- 4) A concorrência po<ie"
d) condições e prazo de 8 _ Abertos os· envelo-

'�
. "" :� dos os materiais c6m di- rá ser anualada, uma vel

entrega, do material, no pes, cada um dos interes-

®
mensóes e outras caracte- qUe <tenha sido preterida.

��l ��d�:��a:��E��: ::�sa t::a rJbr�!:el�s f�� .

__
'

._�� � I �!:��:s,a�u��e d::�:le:;� �r��:��;:e p:��sress:l�
BLlCA _ Palácio das Se· lhas de propostas dos de- t- . exigência de substituiÇão, leis, e a omissão impOrte
cretarias, ,onde serã proce- mais concorrentes. * Motores monofásicos olé 1 �h H p.� �.. retirada urgente, chama- em prejuízos aos coIlCor
dido o exame de recebl- 9 - As propostas (mo- * Motores trifálicos. ot� 300 H P -';-'�-·AR.O SA mento do segundo coloca- rentes ao Estado ou ã �

m:�tod�claração de conhe- :;��S�06f�Ci:tn:Oa ��a:)� * Mofares poro maquinas de cOlhJrd . :�' p��::��o �l����r=�� ra�l:a.�e g:m�:or:::_
cimento e submissão às deverão obedecer às condl- * Motor.s especiaiS I N O Ú S T R I A E C O M É R C lOÇão futura, suspensão de se o direito de an....r II-

normas dêste Edital e da c;ões estabelecidas neste registro de fornecedor, etc, concorrência, ca�o as pro--
Legislação referente a Con 'Edital, nas instruções cons REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS, 2) Na parte externa do postas apresentadas 11-"
corrênclas�

,

tantes do verso das mes· MEYER & C IA
,.

envelope contenoor da. correspondam ao Jntertr
NOTA: Serão recusados mas, bem como às exi- ..•

,
proposta -deverão constar se do EstadD,

Os materiais com d!men� gênclas do Decreto n.. Ruo Felj"e Sçhmidl. 33
os seguint.es di".::cres: CON- FlorianópoliS, 30 de 3":

SÕeS � outras caraderisti- SF-25-08-61/382. de 1961, ... CORRf:NCIA PUBLIC/\ N.o neiro de 1962.' .".

cas aquem da,:; especifica- c demais disposições E:-;La- 04-01-03. (aquisição de um Htrmes Justino Patriil-JlUVJ
!:õel:i, ,. Que �ca:;iC'!!.ari ctiw duai::: í< Fed�riHs /jóbre GOL! l\,t)ól.rê!ho de auestesli. ga": Pr�dente

��.��:l.-��';����,..�.J-:i�.:�:,[��.�.:::.'::._:�"<,

duas firmas de có'mprova·
da idoneIdade comercial;
c) 1,lrova de qUitação

com as Fazendas Estadual,
Federal e MuniCipal;
d) procuração, se fôr o

Diário Oficial que tenhA.

pubÍicaao o documento de

constituição;
b) atestado de idoneida·

de, passado ·por Banco ou

:.. ,'t{
•

huça LuU!ú Mü!!<;.!·, ,_J �

iii!

caso, passada a pessoa re�

presentante do proponente
à abertura das propostas.
4 _ Os d�umentos aci

m.a (ou parte dêles) pode
rão ser substltuidos pelo
registro da flrina no De

partamento Central de

Compras do Estado de San

Ita Catarina.
5 - As ,propostas deverão

ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos

proponentell em tôdas as

páginas, seladas na forma.
do ítem 1, dêste Titulo.

S _ Os envelopes, con

tendo propostas ou docu

mentos, dcverão ser en

trc;::ucs no Depa,·tu!l1('nto
CClltml de CutllIJ1..I::'. à

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'1 ANOS DE LABUTA CONSUHn

pELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

REOA.TOR:
�

'PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES·AUXILIARES:

II
MAURY BORW. RUI LOIO I

GILBUTO "AHAS

�=� �_.:____
�

_ ;��OlABORADORES: DIVERSOS

Domingo o choque Marcílio x Metropol
p e I o ,o r n e i o d a te 9 a I i d ed e

o cheque Marcí- sua reaJiza.çã� trans-------- -------- --- ::---:---

ferida para o prôxi- Penally DUYidOSO Impe�ill Que o A,vai -.--.... - -

3Ji(J((iJ.
Paulistas. Tetracampeões; Sanla

mo domingo, por mo- ( •

N V'
. 11-�· mb

'

(E 1 O L
tive de fôrça maior, onsegu!sse ove. Doria. e te . li alarina m. uoar

Um penalty duvidoso do seu final, quando o t.r�itro 'I I ,FRANCA, 14 (V. A.) _ 2.° GUANABARA - Cln-

E' grande o entu-, arbitro da contenda de do- da-mesma resolveu' premiar A equipe de São Paulo co vitórias; uma. derrota.

siasrno reinante em mingo, cm Sào' João Bat.ís- a equipe local com jim
- ",01_ FOi a 8 de junho de base para • �peonat.o conquistou, sâbado à not- Pontos marcados, 424; pon ,

Itajaf e Criciuma pe- ��� i:OP���1 ouCedn�u�:t���� m:di�te o ccnstgnaeão, dt' :��td::: �::��\�a, aco:s:a ���:!���o d�:p��!e��:�la:��� �:' t::rS::a��de�de, b�as��!��� i��. sofridos, 308. Saldo

lo encontro entre os mals uma vitória. A· pele- um penal, isto oúando o nome de Federação Brnsi- em 1923, com os paulistas de basquetebol, na partida 3.° - RIO GRANDE DO

dois maiores 'rivais �a����\;� �n\�����la�:l�:�:� � -�:��:;e'?0ge���:��r'���- �'�fase(�C p���:��.� t��:S�d��= .

��i�a:do���.;am:����i!� ��e�s����' �:ntr�u:�:�:Çrã:, ��:; �rr�:a:�r�ont:�oo:ll:;��
vetin rOlllc(;ar a disnu catarinenses destes -------,--�--.-.;-- -:...... . t� o Sr .: .Alvaro zanntn. do rprtmetro ,campeona.to e que venceu por 68 a 53 cados. 405; pontos somdos.

��.���'�::_:.:I�� .. ��t�����_. LIRA TENIS 'CLUBE �r��7!e é C��e 2� ;.�.��n3�� �:��di�n:e �ot����i���sP�� ins����;���ss pa�l�st�sd�;iU� 3�.� S�d�;�RA _ Três

freu uma transformação e não deixou de pãi'ticiDar faram no primeiro tempo derrotas. Pontos marcados,

Programa e Reg�lam'enIo para o
ficou sendo a oonreeíeraceo de um só certame mundial. por 27 a 16. 348: pontos sofridos, 438,

urasüetra ue Desportos, até chegar à gloriosa con- A Guanabara ficou, as- Deficit, 54,

Carnaval de 1962 ;l��� ! a����a��s Ji��:in�: ��:,tanad�u!��� J�::s 1:S�� ���r'a�;o�::uc:� �':!:\��= D:�os �t!�����:t���e;=
PROGRA.MA brasileira foi fundada De- Em 1952 participou do tenda o XXV Campeonato rotas, pontos marcados,

Dia 3 _ Baile de Aóertura, Os 22 horas (Scbodo) los clubes do Rio e s:ao primeiro campeonato pan- Brasileiro Masculino de 363; pontos lSof�os, 424,

Dto 4 Ba!Je Infantil, dos 15 às 19 horas (Dorr-irt- Paulo, visando a narucr- americano em Santiago do Basquetebol, que aqui vi- Deficit, 61.

gol pacâo de uma setecêo na- Chiue, sagrando-se caru- nha sendo disputado des- 6.° - PARANA' - UmR.

Dia 4 _ Baile às 22 horas (Domingo)
clonai na disputa da Copa psà. A presença do futebol de o dia 27 de janeiro (11- vítórta: cincó den�::n.,

Dia 5 _ Trcdícíonol Baile, às 22 horas (Segut1(la Roca oferecida pelo gene- brasileir.o em todas as timo. Pontos marcados, 324; pon

Feiro) ., ,ral Julio Roca. Essa dispu- competições internacionais No que 'Se refere à con- tos sofridos, 385. Deficit,

Dia 6 _ Baile de Encerramento, às 22 horas (Ter- ta teve lugar a 27 de se- �em sido uma das m-us rugem observa-se que ela 61.

ça-Feira)' tembrc de 1914. em Buenos poderosas razões do pres- não foi muito expressiva 7.° - SANTA CATARI-

REGULAMENTO Aires, no campo do Gtn-í- tígio que desfruta a enu- para um jogo de tal en- NA - Nenhuma vitoria;

1 _ Reserve de Mp.sos· sio e Esgrima e os orasi- onde nacional. O primeiro vergadura, que. reuniu, in- seIs derrotas. Pontos rna

As senhas 'serão distribuidos dia 27 de feveret- leiros, atuando pela prí- presidente da C.B.D., como contestavermentc, as duas rados, 233; pontos sorridos.

ro: terce-feiro. as 19 horas, no sede social e are-
metra vez sob a banõ.�ira citamos inicialmente, foi o melhores equipes brasilei- 46'3. Deficit, 230.

servo será feito, em seguido, no mesmo local. E o-
de uma entidade nncronnt, Sr. Alvaro Zamith, cujo

brigatório a apresentação do Carteira Social e To- venceram por 1xO. com 11m mandato terminou 1\ 21 de

Ião do mês corrente. O Sr. Cobrador estore gresente got do cent.ro-médio Ru- julho de 1916. Segulram.se
poro efetuar o competente contrôle. bens Sales. O quadro bra- depois na pres(dênCia dn

IMPORTAN:rE; Ovsócto teró cítreíro, sórocote, sueíro nesse jOi""J qu" rnsr- entidade os seguintes dos,

o reservo de I (UMA) mesa, mediante o apresenta- COl� a cstrém da F.ii "5.. pornsta.�: Antônio Menaes

ção do respectiva senha" hoje C.BD" foi ê.�Le� M''-f- de Oliveira Castro, de
2 _ Preço das mesas paro Associados cos (Fluminense) -� Pin-

4 noites CrS 1,500,00 daro (Flamengo) e Neri

Preço das mesas para Convidados (Flami!ngo) - Lagreca
4 noites" CrS 2.000,00 rSão Bento) - RuoellS

3 _ Convites ' Sales (Paulistano) e Pt'r-

A Diretoria, o seu critério, pode�á expedir con- nambuco (Fluminense) -

vites os pessoas em trânsito, sob o inteiro respcn-.
Osvaldo Gomes (Flumi�e!"l_

sobilidade de um sócio, mediante o pagamento das sei - Bartolomeu l�'lll-

seguintes taxas de frequência: minense) _ MlIlOll" (Pau-

Casal. .. CrS 3.000,00, parGl 4 noites Iisl"_no) - Friedenreirh

Casal. .Cr$ 1.500,00, poro 1 (uma) noite npll"angB� de Sã.o P�l.11lo)

indiViduai CrS 2.500,00, poro 4 noites c Arnaldo (Paulistano).

Individllol CrS 1.000,00, paro 1 (noite) noite. DOis nno� depois, em J916.

Solicitamos aos Srs, pois ou responsáveis, não a CBD participou do. pri-

se fo<;erem acompanhar d� filhos ou. dependentes meiro campeona.to SUl a-

menores de 15 (quinze) anos, �endo que o não obser- ·m.ericano dê futebol em

vância desta determi'nação, implicara nos penas
Buenos A'lres e empatou de

previstos por lei. lxl com os argentinos, de

Os filhos ou dependentes maiores de 15 (quin- Ixl com os chilenos, per-

ze) e até 18 (dezoito) anos, só terão ingresso :1as
dendo de 2xl para os UI"U-

dependências do Clube, quando ocomp'anhodos' dos guaios. com êste quadro.

responsáveis. II Marcos (Casemiro) - Or'-

No baile infantil, nõo será p�rmitiºo O uso de Jando e Nery - Lagl'eca _

lanço-perfume. _.1 Sidney e Galo _. Menezes

A Carteira Social e o talão do mês de feverei-
- Demostenes (AfmiCar)

ro, ou o anuidade respectivo, serão rig�rasomente
- Friedenreich - (Alon_

exigidos à entrada, I carl - (Mimi Sodre) e

A Diretoria punirá rigorosamente O sócio que e
Arnaldo. Em 1922 a CBD

fizer uso de lanço-perfume, como entorpecente, -promoveu um torn�io ln-

Os convites só serôo fornecidos (conforme o
terestadual comemorativo

ac';mo determinado) no dia de eo\da festa, dos 14 às do �entenário da Indepen-
18 horas.

dnela do Brasil e que .foi a

NOTA IMPORTANTE,

"O SETOR

ESPORTivo

jaí, a primeira etapa
do Torneio da Lega
llrladc (Sul Brasilei
ro Iutercluhcs):

T<11 encontro de-

Mais Milhões Para a. Seleção
Brasileira Que Vai Tentar o "Bi"

ptnnlmonto. no gabinete
do Ministro da Fazenda.

IJrf'srntp atem do titular
da jlfl<;la. Sr Walter Mo
rcíra Sales, o Ministro
uusses Oulmnrâes. da ln

dI(strin e comercio o Sm-

hníxndcr Sérgio Prazao.

presidente do Tns(f,uto
nrasnetro do Café, rêa a

ontrona do chcque de trin
ta milhões de cruzeiros ao

p"rsidente· da CBD. reão ra liberaç.ão urgente, será

lln.,velang,"c. O dirigente da utilizada. no Brasil para
entidade �esporl.iva usou cabril' parte dos compro-
d:J. pnlnvra cxcucnnco a rntssos com a convocação
razão do npêlo frito ao dos craques e transporte.
1W(>\'I1') c eprencccnco a Para ccrmpl-ementa-l"·"1I. l"f'".

IllJlI·rl"'n.�iio tio Prestdcnto ceita »ecessérta. a C.B.D,
o.'io Gonlnl'L do P\·Irnril'O ('onta a renda.. dos jOjl;Os
M.!nls\.\·(l Tal1('f('(!o Neves prOl{ramados ('om c{[ui
t' cios titlll:l\"r.� dus pastas pes estrangeiras.
-------------�----�._--

da Fazenda e Indústria e

Comércio. bem como do
I.B.C, O dinheiro, como a-

nunciamos. será deposi
tado no Banco do Brasil.
trocado em dólares. cara

atender às despesas
-

que
serão feitas no Chile. Quan
lo à verba de 20 mi,hões.
com determinação do "Pre ,

mier" 'I'ancredo Neves pa-

Deparlamento (entrai de (ompras
REGISTRO DE FORNECEDORES

DO ESTADO
o Departamento Central de Compras do Esto::fo

de Santa CatOTlna cientifica aos interessados, co

merciantes e industriais, que a participação em con

corrências (públicos e adminlstrotivas), coleta de

preços'e pedidos de materiais, depende de �egis
tro no mesmo Deportomnto, providenciado da se

guinte formo.
l) Requerimento dirigido 00 Presidente do De

partamento Central de Compras, pedindo registro
e juntando Os seguintes documentos:

o - Certidão Negativo do !mpôsto de Rendo
b - Certidão Negativa da Alfândega au Cole

toria Federal;
c - Certidão Negativo da Coletoria Estodu:J1
d - Certidão Negativo do Prefeitura Muniçj

pai'

Ou Pôsta de Arrecadação;
e - Atestado de Idoneidade Financeira, pas-

sado ro�u�e��Çnãc; o�P���f�C��:,asd�Glsór����adodos
do seu comér-::io, representação ou industrio;

9 - Cerhdão do Registro no junta Comercial,
Contrato -do firmo ou Diório Oficial que houver pu
blicado o documento do Constituição do scr.iedade;
.

h - Procuração,. passado 00 represerlar.:e
Junto o êste Departamento, autorizondo-o assinar
propostas, atos, recibos, contratos, etc.

2) O requerimento e todos os documentos ele
vem ser selados com Cr$ 12,00 de Sêlo E�tadual e

CTC; 10,00 de Educação e Saúde por fôlho, mesmo

que estejam sujeitos o outros tributos.

\
3) Dos firmas registrados no Departamento

Federal de Compras exige�se sómente o Certificodo
do REGISTRO DOS FORNECEDORES DO GO·Jt,,�JO
e as certidões negativos do Coletoria Estod'.Jol de
FlorianópoliS e do Prefeitura do mesmo M ...midoio,

4) Do Registro, que tem validade ,até 31 de
d€zembro de cada ano, expede-se tontos certifica�
do quantos forem pedidos em requerimento, cus

tando, cada um, o impartâncio de CrS 45,uO em

(íQJos (CrS 35,00 Estadual e Cr$ 10,00 Educacão e

Saúde).
-

_
5) O Certificado do Registro de Fornecedores

do Estado substitui os docum..mtos ac.\'l1a enumera

�s, poro apresentação e participaçôo nos (.oncor

Tencios abertos pelo Departamento Central de Com
pras,

Departamento Central de Compras rto E�tado
de Santo Catarina, em Floriol'lópolis, 2 de Janeiro
d. 1962.

Iii;
Hl!rme. JUltinn Patrinno'll)

\allJn:!.:..ht.�L:!:._. .. _

Presidente

21-7-1916 à 26/1011916;
Marcondes Romero de
26�1O�1916 à 4/11/1916; Ar

naldo Guinle, de 4-11-1916

à 8/1/1920; Ariovisto de
Almeida Rego, de 8-1-1920
â 4/3/1921; J, E. Macedo

Soares. de 4-3-1921 à 24/11/

1921; Osvaldo Gomes; de
24-11-1921 â. 28/111924:
José Oliveira Santos, de
211-1-1924 à 20/6/1924; VIa.

demir Bernardes, de..20-6-
1924 à 9/8/1924; Renato
Pacheco, de 9-8-1924 a
19/12/1924;. Oscar Costa
de 19-12-1924 à 13/10/1927;
Renato Pacheco (segunda
vez), de 13-10-1927 à 23/11
1933; Alvaro Cat5.o, de
-23-7-1933 ii. 5/9/36; LuIz

Aranha, de 5/9/36 à 28-1-
1943: Rivadavia Correia

Meier, de 28-1-43 à 14/1/
55: Silvio Corrêa Pac!heco,
de 14-1-55 ã 14/1/58; e

rJean Marie Godefrois Ha

velange, de 14/l/19SS atê
os dias de hoje, com man

dato até a prôxima elei

ção em janeiro de 1963.

Não serão atendidos, sob qualquer hipótese, ----------------�
no decurso dos Bailes, casos de esquecimento de Car
'!"'"I"ro Social, talão de mensalidades ou ol'fUidode,
bem como pedido paro oquisiçõo de �onvite-ing!"esso.

I

Floric.yópolÍf>, 13 de fevereiro de 1.962,
.e A DIRETORIA

A Noya Diretoria do Clube
Allélico Guaraní

Florianópalis, 8 de Feve)'éiro de 1.962.

IMPORTANTE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA
PRt·GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais mordel\OI processos pedct
gógicos.

- Equipado com máquinas novos.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
, Faça sua inlcrição a Rua Dr. FulvI" Aduc:ci,
onti.ga 24 da Maia, 148 ._ 1"'" orador.
ESTREIT!;) riluiGiigpoli.

Senhor Qiretot'> ___:..j_
Apraz-me levar 00 conhecimento de V.S, Que,

foi eleito e empossado o Diretoria do Clube Atlético
Guorany, poro O biênio 1962/1963, nos eleições re

alizadas no sede Social do clube em 6/2/62, o qual
ficou assim. canstituida: I

Prflsidente - Foústo Corrêa
Vice-Presidente _ Orlando Nic:o'ou Chaplin
10 Secretório __. Manoel Santos Dias
2° Secretório....:. Nestor Raso
1° Tesoureiro -'-'- Carlos Agenor Alves
2° Tesoureiro - Walmor Pires
Diretor Técnico - Newton Jasé Garcez
Sem mais reitero meus protestos de elevada

estimo e distinto consideração.

ATENCIOSAMENTE
Manoel Santot Dia.

, Secretória

raa .•

VICE-CAMPEõES
GUANABARA: Fernando

(r6J, onvtcri (12), Rl'lIC

(23), Fritz (41. Arnnldo

(6), M:trar.an.'i. (2) e Lu

pcrclo.

Juizes, Renato "Righeto e

Nllton Agra, com oLimo

desempenho. Renda: CI"S

375.800,00. Somando-se essa

renda ã das r!)dadas ante

rIores e ao numeraria de

corrente da venda de vo

tos para eleição da rainha

do certame, tem-se a im

portância pe ·cr$ '

..

2.455,700,00, recorde absolu

to dentro de todos os cam

Peonntos brasileiros da mo:'"

dalidade.
A classificação final do

campeonato, "por pontos
perdidos, ficou sendo a

seguinte: 1.0 - São Paulo.
O (invicto e tel.racampeão
brasileiro); 2.0 � Guana

bara, 1; 3.° - Rio Grande
do Sul, 2; 4,0 -:- Cear;<l. 3:
5.° _ Pernambuco, 4: 6.0
- Paraná, 5: 7.° - Santa

Catarina. 17,
.

O turno final do' Ca.m
peonato Brasileiro de Bas

quetebol apresentou no que
se refere â produção de

pontos das equipes pa.tici
pantes, os numeros seguin_
tes:

'.

}.O _ f,AO PAULO
Seis vitórias; nenhuma
derrota. Pontos marcados.
500; pontos sofridos, 270.
Salrio 239.

PARANA', PRO'XTMA

SE'DE
A ultima sessão do con

gressc do cnmpeonnto foi

realizada sexta-feira, às
17 horas, na. Assoc\açao
dos Empre�dos no Co

mércio de Franca. Ficou
decidido que o Parnnn. se'"

rá o Estado a sedea.r o

próximo certame brasllel-

RENE e AZIZ

OS "CESTINHAS"

O carioca Renê (tam-
bem "cestinha" do certn

me anterior) e o cearense

Aziz foram os "cestinhas"

do campeonato.' Assinala

ram, cada um 121 pontos,
no transcorrer do tu.no
final. O paulista VIamlr
colocou-se em terceiro; com
116 pontos.

JATrR CAMPEAO DO
LANCE LIVRE

O jogador Jatlr, da se

leção paulista, foi o cam

peão de lance livre, Em
vinte arremessos livres, Ja
tir conseguiU converter 18.
Outro paulis�, Amilton,
apresentou o mesmo itid\l"e
de aproveitamento L(!JO(l>� /,
convertendo 9 em 10 arrt?
messos livres.
O terceiro lugar coube

ao paranaense Eurico, (lue
obteVe aproveitamento de
80% nos lances livres, con
veltendo 16 em 20 arre

messos.

EDITAL H.O 4
De ordem do sr, Diretor do Faculdade de Direi

to do Universidade de Santa Catarina. Prof, Henri
que Stodieck, torno público, poro conhecimento dos
;nteressados, que os candidatos 00 concurso de Ho'
bilitoção deverõa comparecer à Faculdade de Di
reito no dia 19 de fevereiro às 9 horas.

Os candidatos regularmente inscritos deverão
comparecer munidos de documento de identificoção
sem o que, não terão ingresso às provas,

Os ca�idotas que ainda nõo apresentaram a

1f�;������fe completo deverão fazê-lo até o dia

.

Secretaria' da Faculdade de Direito da Univer�

:���oded�e l��i.O Catarina, Florianópolis, 8 de feve�

DyrC8 Sardá
Secretória em exercício

Visto:

H.nrlqu. Stocn.ck
Diretor

.:i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eivindtcações e . Cerqueira,� a masola, . J. do Cedro e �.uarujá do UI
Reuniões, em S. Miguel do Oesle e Ch apecó confirmam prestígio do Governo ;_ Relôrno à Capilal previslo paraHoje! .

. .�

A visita do Governador Celso Ramos aos muníci- ro em Bernardo Irtgcyen, município, a Secretaria da já do Sul em Grupo asco- daram, na tarde de domin- lações Públicas, visitarão
pios do oeste catarinense, acompanhado de sua comi- na Argentina, também era Fazenda estudará a toca- lar e transformação da go ultimo a São 'Miguel do COMITIVA HOJE DE RE- vários munlcipíca, em míe
tíva, vem repetindo o êxito das que o Chefe do Exe- assunto de órbita federal, lização dos mesmos. Sôbre Escola Municipal em Esoo- Oeste, instalando, segunda-TORNO são administrativa, deven�
cutivo empreendeu ao norte catarinense e ao sul do mas o governo estadual a solicitação de energia la Isolada Estadual; a Se- feira, o Encontro Regional Conforme estava pro- do retornar sexta-feira ou
Estado. envídarâ todos os esforços para Dionlsio Cerqueira, a tretaria de Educação eten- . com prefeitos, vereadores e gramado, o Governador sábado.

Despachas de Dionísio õerqueíra nos dão conta do junto ao Ministério de Be- Comissão de Energia Elé- dera a solicitação; autoridades daquela loca- Celso Ramos e comitiva re-

grande jubilo popular de tóda a vasta e rica região, lações Exteriores, afim de trlca tratará imediata- - Criação do Grupo Es- lidade e visinhas, eviden- tornam hoje a Plorianópn- Detalhes sôbre os encon,
pela instalação daquela comarca. Na ocasião da insta- que aquele objetivo fosse mente da matéria. colar de' Princeza, em São cíando-se, mais uma vez, o liso Os Secretários de Edu- tros realizados pelo Chefe
lação da mesma, domingo às 10 horas, após o Juiz de colimado. Quanto à pre-

- Criação de uma Es- José do Cedro, transtorma-" enorme prestigio de que cação e Viação, drs. Osny do Executivo, no oeste, da
Direito abrir a sessão solene, manifestando-se sôbre o tensão atinente à transfe- cola Estadual em Serro cão da Escola Isolada de goza, ali, o Chefe do Exe- Regis e Celso Ramos Filho, remos nas nossas .próxlmas
ato e passando a presidência dos trabalhos ao Gover- rêncía da Delegacia de Azul: a Secretaria de Edu- Mariflor em Escolas Reu- cutivo, que procurou,' em e ainda o dr. Fulvio Vieira, edições, com farto material
nadar Celso Ramos, vários oradores se manifestaram, Recrutamento de Mondai cesa. O Governador Celso nidas, reconhecimento do reunião sem formalidade, Chefe do Gabinete de Re- ilustrado.

realçando a importância do acontecimento. para Dionisio ceroueíre, o dicação; Jardim de Infância da sede o ouvir e atender tôdas as

O Chefe do Executivo rês um breve retrospecto dos Chefe do Executivo, em � Instalação de um Pôs- municipal: a Secretaria da reivindicações que lhe to-

fatos que decidiram a checêo da nova comarca, termi- despacho, citou entender- to dos Correios em Palma- Educação atenderá tôdas ram "feitas. Após, envolvido
nando por congratular-se com a população e autortda- se-ia com o comando da sola � o Governador Cel- essas reivindicações; pelo carinho da população
des dos municípios integrados naquela nova divisão 16a. Circunscrição. de Re- so Ramos entender-se-á - Instalação do Põsto e tôdas as autoridades, se-

judiciária. r crutamento, nesta capitaL com as autoridades fede- de Arrecadação em Prin- guíu para Chapecó, onde

No armóço que se seguiu, oferecido pelo prefeito de Outra reivindicação apre rais, visando a consecução cesa o Governador Celso chegou tarde da noite de

Dionísio Cerqueira, o deputado Ivo Silveira, Iider do sentada é a que se refere à daquele pedido; Ramos despachou favora- segunda-feira.
Govêmo na Assembléia Legislativa, agradeceu em no- transferência das terras - Ligação rodoviária velmente, na Pasta da Fa- Mesmo as s i rn, gran-
me do Governador Celso Ramos.

.

pertencentes à União para entre Palmosola e São José zenda. de massa de populares e

REUNIAO E REIVINDICA- federal, p o r é m estaria o Estado. O Governador do Cedro: a Secretaria da SAO MIGUEL DO OESTE E autoridades locais aguar-

ÇOES APRESENTADAS pronto a facilitar gestões Celso Ramos despachou Viação estudará a poasibl- CHAPECó daram o Governador Celso

Em seguida, verificou-se que teriam por fim a rea- para o IRASC estudar de- lidade dessa construção; Entusiasticamente acta- Ramos e acompanhantes.
a reunião com prefeitos e Iieacão

.

daquele empreen- vidamente o assunto. Rela- - Transformaçãp da mado, o Governador Celso Na manhã de terça-feira,
vereadores de Dionísio Cer- dimento. Quanto à crtacão ttvamente à criação e ms- Escola Reunida de Guaru- Ramos e comitiva deman- foram instalados os tra-

queira, palmasoja, Guaru- do vice-consulado brasiÍei- talação de postos fiscais no balhos do ultimo Encontro

já do Sul e São José do cé- --- Regional do Oeste, onde o

dro. Do primeiro munfcipio, ---
foram apresentadas as rei

vindicações referentes à

construção de duas salas
de aulas anexas ao Grupo
Escolar Teodoreto Frias

Souto e:l construção da

ponte. internacional entre
Brasil e Argentina. O Che
fe do Executivo, na ocasião,
observou que a matéria
estava mais afeta ao setor

Necessidade Inadiável
Ninguém melhor demons que esooniãneamentê cola., .

tra seu amor à terra em bera com os administrado-
res locais, transmitindo
lhes impressões e avisando

-os de deficiencias obser
vadas.
Para cumprir esse dever

[ornalistíeo, dirigimos estas
notas de solidariedade hu
mana ao sr. prefeito de

Florianópolis, no sentido
de lhe fazer ver que a es

trada que dá acesso ao

belvedere da Lagoa - um
dos pontos mais encanta
dores da capital _ está em

péssimas condições, ctncut-

que vive ou pela qual .
se

interessa, sem qualquar
partl-prts d e bairrismo,
únicamente movido pelo
propósito de ser útil à co

letividade do que aquele

o Govêrno Celso Ramos Reforma
o Sistema Educacional do Estado

tando sêrlamente a via

gem ,de automóvel ao local

Opreferido por todos que
desejam conhecer o que

Florianópolis pode oferecer
de mais belo aos que' a vi
sitam.

Os napolitanos tem uma
expressão de- suma' reíevên
cta para significar o valor

que sabem dar à paisagem
de sua terra natal: Veri

Napoli, poi morire; os flo
r i anopolltenses p o d e m

também dizer com a ale-
gria que lhes põe um cõns
tante sorriso de simpatia
nas faces: Ver o nascer do
sol na Lagoa e depois' mar
rer _. porque realmente o

espe�áêul,Ó" é:i�randjoso !á!.:..'
Em '1"913, nos bons tem-

pos do Congresso Repre
sentativo, f.omos lá: aPre
sidente João Pinho, o 10.

secret.ário e o rabiscador
destas linhas que era en-

tão 20. secretário da Mesa.
Fomos, ã. tarde. Mesmo as

sim encantamo-nos com a

magnificencia da vista que
se desfruta do alto do .ou

teiro que fica a cavaleiro
da Lagoa. Decorridos quã-
se 5 anos, voltámos lá �

Comissão de Recebimenlo de
Prédios Escolàres

O Governador Celso Ra

mos vem de ordenar que
se constituam as Comis
sões de Recebimento

'
de

Prêdios
�

nscotares. construi
dos pelo Gabinete de Pla

nejamento do Plameg em

convênio com os munteí-,
pios.
As referidas comissões,

em número de .14, com se

de nas Residencias do' De
partamento de Estradas
de Róâagem, serão consn-

tuidas. cada uma, segundo
o decreto baixado, pelo
Engenheiro Residente e pe
lo Inspetor Escolar da res

pectrva circunscrição.

O Secretário Executivo
do Gabinete d� Planeja
mento do Plano de Metas
ficou autorizado ao cum

primento dessa tarefa, â.
qual se fará em caráter
de serviço belevante, sem

ônus para o Estado.

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

Dep. Attílio Fontana,·
recebe . felicitações
o Secretário da Agrícul- creténo, acaítar os ãossos'

tura, Deputado Federal At cumprimentos com _.Iaugú
tilio Fontana, recebeu do rios de felicidades e novos

snr. Prefeito Municipal de exttos no desempenho des
Joinvllle ,o seguínté alicio sa alta investidura.
de felicitações:

\
..

Com o presente, tenho a

grata satlsf.!lção de congra
tular-me com "'I. S. pelo
transcurso do primeiro. ano
(le atividades a frente ncs

ta, imJ}ortante Secretaria.

Felicitámo-lo, pois que
encontramos em V.S. um

idealista 'que na direçao
dessa Secretaria tem envl

dado o maior e melhor fios

seus es.f.orços no sentido
de dotar o nosso Estaao
de uma agricultura e pecu
ária na altura das nec&

sidades de hã muito senti

das e recla1nadas pelos ca

tarinenses.

Concluido G. E;
de Paulo Lopes
A meta escolar do go

verno catarinense vai se

tornando realidade. Ontem

era um. estabelecimento' de
ensino concluído em ape
nas seis meses na. cidade
de Araranguá, cóm capa-

_

cidade para 40IJ crtancas.
Hoje, podemos divulgar
estar pronta a unidade es

colar de Paulo Lopes, tom
tres salas e apta a êbrt

gar 120 alunos em cada
turno. A inauguração des
te grupo, cujas obras 'esti

veram afetas à DOP, de
verá se verificar em breva.
come O de Araranguà, es

tará integrando a rede es

colar no peitado letivo ee
1962.

Governador ouviu reivin

dicações de 14 municípios
visinhos a Chapecó.
GOV. CELSO RAMOS E

MaIs eseetes. para maior

progresso, ê o lema do go
-vemo Celso Ramos.

Govêrno- em 'Chapecó
Ontem a sede do Gover- pa inteiro de Santa Cata-

Ra instalou-se 'no munici- rina.
__�

pio de Chapecó, no encer-

ram�to do Encontro Re-

gional do Ex�remo-Oeste.
com Prefeitos, Vereado

res e demais pessoas re

presentantes daquele m u

nicípios e outros da laixa

do Encontro, o Governa

dor Celso Ramos debateu

os problemas que malg\ de

perto diz.em respeito ao

desenvolvimento das va-

rias comunas,

Foi por observar o seu a- 'Gomo no ,sul, o sr. Cel-

cendrado amor a nossa so Ramos trará comigo
terra e o seu proficiente uma pauta. ,ae reiVindIca
trabalho à testa dessa Se- ções prioritárias e urgen-
cretaria que nos 3:-llimamos tap.

.

em imitá�lo em nosso Mu- •
nlcipio ,encontrando, para O Chefe do Executivo
felicidáde nossa o mais põe em prática uma das

amplo apOio e cOlaJjoraçao. promessas de sUa campa-

Queira, pois, Senhor Se- nha: Go;"erno sôbre o ma-

Eslrada São FranciscO-Joinville
Vão muito adiantados

os serviços de asfaltamen-

V!,ü Regafa oce

ânica Buenos
. Aires-'Rio

14/2/%2

Maitt II, o alemão Germa

ni>' V, .. n Nõ!('j'w:1I ("':r"

lU,_ .. __ ..........___�

Dos 'probteruas que o Governador Celso Ramos in
cluiu no seu plano administrativo para o quínquênío, os
do setor educacional têm merecido do ilustre Chefe do
zxecuuvo particular atenção. Por diversas vezes, nos
seus discursos da campanha eleitoral, .aludia o então
candtdato, com exaltação cívica, ao visível desínterêsse
que o ensino público sofria dos poderes do Estado. Mi
lhares de crianças não estudavam, por faIta de escolas.
No entanto, não havia falta de proressôres êste; se

acumulavam, nos grupos escolares, superlotando os

quadros do magistério, que aliás ninguém conseguia
saber o que era numericamente, tal a prodigalidade
governamental nas nomeações feitas para fins eleito
rais.

Atualmente, o Governador Celso Ramos conhece o

numero exato de arcressôres dos diversos graus ou ca

'fegorías funcionais. E se ainda não conseguiu melhor
distribuição do pessoa! do magtsténo, de modo a evi
tar que continuem ainda superlotados alguns estabele

cimentos, é que essas providências demandam mais

tempo e estudo, que está sendo realizado. Além disso, a

criação de novas escolas, o desdobramento de muitas

classes, a ampliação de oü"tras·.estão Lexigindo a mobili-

�:;t:�od�o�������::��n::�ponivell �ue .}f;i. sendo apro-

A propósito, é do conhecimento publico o plano de

construção de quinhentas novas salas de aula. Pode
mos auspíciosamente declarar que, segundo informa
çõet> colhidas em fontes oficiais, a primeira série dessas
construções já esta quase integralmente realizada, sen

do de cêrca de quatrocentas as salas que se acham em

vésperas de inauguração.
Vai assim o sr. Celso Ramos atendendo aos proble

mas que tanto' lhe impressionaram a visão do panora
ma educacional catarinense, quando apenas candidato
e que o levaram, como Governador, a acelerar provi
dências ao encontro' das necessidades désse relevante
setor da administração pública. Questões como educa

ção e saude constituem, para o nosso eminente Gover- isto apenas há tres ou qua

nadar, reclamos imperiosos de primeiro plano. Com- tro dias. Encontrámos o

preendida a educação atê nos aspectos do ensino têcni- bem feito belvedere, apro
co�profissional, assume significação fundamental na priadíssimo, pela sua con-

poÚtica desenvolvimentista a que' se propõe o Gover- veniente localiz,ção, ao

nadar. Dai, o empenhC"> em que põe tôdas as suas ener- .objetivo que levou a Pre
gias, no sentido de multiplicar os estabelecimentos de feitura Municipal a deter
ensino, � fim de que não fique sem escola uma

SÓI"" .mlnar
a sua construção,

criança : e' que, por onde quer que haja uma popu- que ê prÇlporcionar aos

lação atuando pelo progresso material da coletividade, visitantes da Lagóa a me
também haja a escola para a formação dos espíritós e lhor possibilidade de ob-
orie�tação intelectual da comunidade. servarem a contento o.Jln�

Perde, dessa forma, o setor da educação aquele do panorama. Que dificul
nocivo papel de instrumento politico-partidária, que dade, porém, para chegar
era a causa de estarem sendo custeados, por acumulo ate lá! A estrada está em
de pessoal nos estabelecimentos educacionais do Esta- péssimas condições. E é pe

sádr��s:na!:mden:���� P;;��:z�e\:r:a:d:fiC�:���: d:ec:�: na, pois o nascer dó sol na
Lagoa é sem'pre um mara-

-----

sino público, apena,s 8.000. O sr. Celso Ramos teve de vilhoso' imprevisto de' bele
realizar ,antes mais nada, o levantamento dêsse pes- za, da refulgencia para

����'z:a�:s .c;�:ç��:r-!h�S g�:� �óa °fO�!�:��' ;::iS�O�:I� quem tem alma para sen�

O resultado foi' que se evi&ncioú, incontrastàvelme�_ �: o�::c:�;o�á�:a:a:tll��
!�'��d:u:��:ia d�ê�:S c:li::!��o���n�:a;dae e���l�a d�� asas espalmadas que vao

quais porventura esfdrç'ados, mas sem as qualidades
como que subindo da terra

imprescindíveis a ll'mã. tarefa de 'tão iÍnJ'íortante signi- para. .o cêu: u� azulado
. Com os iates atingindo

fica�:n�:, e;����n��a'!�:e;�;i��a de,'err:dicação dp ����:o'as��t�ãOms:it�or�::- as costas do Rio Grande as

analfabetismo no Estado. o Governador' está agora
do luminosas ã. propçm:ao :::::i:::a. ::�O:::Õ:::â!i�

���n:ope���:ls e:scCeO�a;:te�i�'���o�:��a:do: :r��:��:� :�l�: ��:s.o r��p:�rd:ae s�Sa ���= lca Buenos Aires-Rio são

cacional, como O preconiza a Lei que, reformou a Se- quest.ra matinal. as seguintes:
cretaria da Educação' e curttua ê tórnando o magisté- É preciso levar todo o Em primeiro o barco Sul

rio uma carreira ao níveJ �Q.G.lal e JuncionaI dum setor mundo a ver nascer o sol ' Africano Stormovõgel
essencialmente técnico. A par di$so, a ;melhor e condig- nà Lagoa; �as ê preciso Em segundo o iate Ame-
na remuneração do ptofe!lsorado haverá de influir no que se lhes de boa estrada ricano Royano

.!..

aprimoramento dos quadros do pessoal, que ni'
_

E é iSSO, apenas 1S80 .que Em terceiro o argentino
'- deixar de const;ituir, dentro do organismo ativo do Es- p�dimos mui respeltosa- Fort�na,

tado., em... JatoJ.: de éli� cui:t voc[!çãQ estará :voltada mente ao sqJ'. Prefeito Mu Seguem-se... o italiano

:��� ;�a�:I;!�j,��I',��:.õ�:.�o d:1. SO�'.I,enct����e f!�,��;.�;,.,� \ q,l:,�\,�lãO falte

�" [Im't",
">Ola" de ,'C, :.• '.,!c,i, �LtÓ,',co.

._ . ...
(.�!ml.!d!l B. Thiago)

� �
p,i .J:

Nomeado
Prefeilo

O sr. governado� Celso

Ramos, nomeou o sr. An

tonio Francisco Machado,

Prefeito 'provisório do Mu

nicípio de Angelina. A. no
meaç§.o foi muito bem re

ceblda naquele murucipio
e na Inspetoria Regioíml
de Estatistica de Santa

Catarina, onde o nomeado

exerce as funções de Che

fe de Setor de Estatlstica
da 'Capital. O novo j,"erfei

to tem uma grande mlSsao

a cumprir, a de recoristru_
"ir todas as estradas. e pon

tes, pois o municipio de

Angelina, foi um dos mais

atingidos pelas últmas en

chentes.

to desta rodovia, cuja im� �a
portâl).cia é vital para. o de

II
. -

senv.olvimento economico' umlnaçao
do norte do Estado.

Bem haja a visão escia- pronla
recida dQ_ governo do snr, Em nome de vários mo

Celso Ramos que en;t boa radares do Bairro de Co-

hora compreendeu a neces'

sidade de contribuir forte

mente para o desenvolvi
mento de uma região do Es

tado, que tem a servi-Ia o

magnifico porto de Sao

Francisco e a iniciativa de

tantos industriais e ho
mens de comêrcio, que
tem feito a grandeza da

cidade dos Princlpes.
Unidas! em um mesmo

superior objetivo as popu

lações, daqueles dois muni�

cípios confinantes, magni
ficas são as perspectivas
que se lhes àntolham e ca

da :vez máis pr6speras·�se�
rão as condiçpes de vida

queiras, recebeu .o gover
·nador Celso Ramos despa.
cho telegráfiCo vazado nos

Jeguintes termos.

Durante muitos anos mo

radores Praia Meio reivin

dicaram de.balde, i1umina

çio Públic� aprazivel re·

canto nossa capital. Xgora
viram seus apelos atendi

dos e, por isso, vem agra
decer vossencia, cuja pre

ocupaçã.o é proporcionar
bem estar seu povo tão de

seJado melhoramento -

Walter Mussi - Osvaldo
Lenzi - Paulo Holanda. -

Antonio Peixot;-=-Mol1es
to Primo _ José MUra0
:'-icrr:' f�,,�ta. - f,alll'" DalI<,e S"?� l'C.�Ilf'('tiV:l<; 11°1'11

laçôes. ra _ Milton da. Costa.
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íJ Es:rAD�O
O MAIS AH!IGO DIABlO Dt SANTA cATABura

FLORIANóPOLIS (Quarta-feira), 14 de Fevereiro de 19�

(seola �ara fxee�eionais
A Legião Brasileira

_.
de Assistência, 'em

convênio com o govêrno do Estado e o SESC
acaba de c;iar em Florianópolis urna esco�
p ar a crianças excepcionais (retardadas).
As aulas começarão "dia 10 de março, no

período da tarde, entre 13 e 17 horas. Serão
ministradas por Professoras especializadas
no Rio. As matriculas .estarão abertas duran,
te esta semana no prédio da L.B.A. no perí
odo das 13 e 17 horas, com as professoras
Aidemé Mambrini e Nadir Almeida e Emi
liana Silva.

�.. \:��!'�
IV

Pinheira � Ao sopé dos Papagáios _ De bordO
do Rancho Alegre - 21.1.62.

A nossa missão, peja manhã, com o dr. Ch1eo
Assis e o Sêrgio, foi assar, ao espeto. um leitãozinbo
de primo-grunhido, oferta do primeiro, por nós e

colhido na sua cabanha de Saco Grande.
Tivemos ainda o auxílio do Henrique na prepa

'ração 'técnica do aparelho assador _ que runcíonee
à perfeição, com degráus e gráus calculados em ra

zão do calor do fogo, do sol e do rebôjo do vento.
A caravana visitante fêz justiça ao capricho do

no'sso churrasco, do qual não sobrou nem retrato,
Em compensação, os visitados atiraram-se ao

piquenique das visitantes e banquetearam-se sem &

menor cerimônia. Com três donas de casa no Ran
cho - Duna Santa, Dona Rute e Dona Anita _ tf>.
vemos pão de casa, bolos de casa, macarrão de casa,
assados de casa, maionese de casa, sobremêsas de
casa.

O PaU, refugando o trivial do Rancho, piscava
os olhos e atolava a colher:

.

- Quê Lageano, que nada! Quf Querência, q�
nada!

Pelas 11 .horas, m:i: :u menos, a POPulação �
Rancho estava quase tôda na praia, exceto Dona
San ta, que ficara à sombra e os assadores de leitão..
que curtIam o calor das brasas e do sol. E a esteB,
como era natural, veio a sêde. Mas o regulamentD
só permitia cerveja ã. refeição. AS circunstância&.
tod�via, unidas' à ausência dos rancheiros, justln
cava, naquela hora, uma exceção. Para que Dona
,Santa não compreendesse o pedido, us'ei da gírIa:

- Filó, tire o Chapéu de duas meninas!
Mas Dona'Santa - que ê mesmo santa, ate no

nome, e (la imenso bem que eu lhe quero _ inter
- pretou a solicitação antes que o Flló cometesse a

infração:
- O Jú está começando cêdo.
Não fôsse, no entanto, umas biers, àquela altu

ra, e os assadores acabariam mais assados que O

assado.
-...

Sem água' fresca no radiador .. fundem-se OS

mancais!
x x x· ,'.

Os pescadores de caniço, espalhados pe�s �

�õãe:, t:�Zi��!O���, :::s7r:.e �r��h��:�I��' �m�
traziam a mais devoradora das fomes.

xxx

A noite, o mais alegre rancheiro
Mestre Cuca, o Lageano:'

- Eu hoje arrombei!
Houve contestação:
- Arrombaste nada. Teu fe.ljão boiou! O �

veio féito e foi completado pelo.. leitão assado! No.
que é que tu arrombaste?

O Lageano .foi ao espelha, ajeitou na cabeÇa o

seu chapeuzinhO furado, sem abas, sentou-se calIXla
mente e proclamou sua vitória:

,

- Tudo isso é certo! Mas o Doutor fêz um brtl

elogio para mim, em separado, pela sôpa de batatll
que eu fiz para o netinho, que tomou dois pratoS
bem cheios. O Vovô me falou assim: Bôa sôpa, IA"

geano! Venceu o fastio do menino.
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