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o TEM P O (Meteorológico)
rSilltese do Boletim GeomcteOTotógico. de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 tu. do

dia 15 de fevereiro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERI
CA MÊDIA: 1021.9 mb; TEMPERATURA M�DIA:
25.10 C; UMIDADE RELATIVA MÊ{)IA: 80%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: !f�gat!vo I 12,5 mms: Nega-

LORIANÓPOLIS (Quinta-feira) 15 de Fevereiro de 1962 _ ÊDIÇAO DE HOJE _ 8 P A G I NAS Uva / Grupos de prectpttecões (chuvas) esparsas
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Camora Federal, um movimento destinado a apre
sentar e a aprovar uma emendo à Constituição,
conferindo poderes constituintes aos deputados que

• forem eleitos em outubro vindourcf."O plano, em seu

esquema-piloto, para efeito dos conversações ora

desenvolvidos pelos varias partidos, inclui:
- Limite de prazo de lideres partidarios - com

vtaencte desses poderes, o apoio (discreto, mas In

possivelmerite em 90 dias. teressado) do presidente
- Previa elaboração de da Republtca e do prlmel-

Santa

para o
segundo Informações pro

cedentes do Rio, o Banco

Regional de Desenvolvi

mento Econornlco contará

com a importância de 8

milhões de dólares, no to

tal dos financiamentos a

projétos bj-esnetros pela
Aliança para o Progresso,

planejamento do presIden
te Kennedy de auxílio ao

desenvolvimento dos paises
latino-americanos.
O Banco Regional de

Desenvolvimento EconomI

co é o estabelecimento

criado em convênio entre

Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul, com

aprovação do govêrno fede

ral e que visa a assistir
aos Estados meridionais

nos objetivos que sua pró
pria denominação estâ a

indicar, isto é, o desenvol

vimento economtco.

Se a execução do pro

grama da Aliança para o

Progresso se verificar, par
tlndo das bases já anuncia

das, sem sofrer embaraços,
e se os projétos brasileiros,
já formulados, forem apro
vados, não resta duvida

que SantD, Catarina, atra
vés do BRDE, virá a con

tar com substanciais re

cursos financeiros para a

\arefa do seu desenvolvi
aento.

Os oito milhões .de dó
laras, somados aos recur

$OS em moeda nacional de
que vlrâ a dispõr o Banco
Regional, poderão propor
cionar aos três Estados
fundadores do estabeleci
mento os meios de execu

tarem largos programas
administrativos, de sentido
rundementat para o seu

desenvolvimento.
Allâs, atendendo li sua

função especifica, que é a

do desenvolvimento econo

mico, o BRDE só pode con

ceder financiamento a pro
jetos de relevante Interes
se para a economia regio
nal e que obedeçam, ás
normas técmco-economtcas
A subordinação a essas

normas. antes de uma li

mitação, representa um es

timulo á introdução entre
nós dos métodos de uma

racional aplicação de re

cursos,. que conduzirâ a ni
veis superiores de planeja
mento administrativo e de
respeito a elevados crité
rios técnicos nos Investi
mentos abrangendo tanto
a administração pública
quanto a iniciatlva- prlva
da.

o MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATARINA.

Catarina e a Aliança
Progresso: ajuda
Neste sentido uma alta rica Latina.

autoridade em economia e De nossa parte, em San
nnanças dos Estados Uni- ta Catarina, estaremos por
dos jã. ch�mou � atenção certo preparados para pôr
para .a �clrcunst�nci� de em prâtlca aquelas normas

que o êxito da aplicaçao do e crttér íos técnicos recta
programa da Aliança para medos no investimento dos
o Progresso dependerâ não recursos que nos couberem,
apenas da ação dos govêr- pois outro não tem sido o
nos mas também da coope- sentido da orientação ado
ração sincera que lhes em- tada na politica econornt
prestarem os homens de co-financeira do Ooverna
emprêsa nos países latino- dor Celso Rarrlos.
americanos. sa)j""e� sem dúvida
São principias que devem

ser desde jâ estatuídos, na

espectatlva da concretiza
ção desse grande programa
com que o govêrno dos
Estados Unidos tenta dar
um grande impulso é so-

lução do problema do sub-
desenvolvimento em nosso

bemísrérto.

uma agenda fixa contendo,
especificamente, todas as

reformas a serem feitas

pela Constituinte. Entre as

reformas preconizadas es

tão . a agraria, a de voto

para o analfabeto, a ban

cal'la� remessa de lucros.
estatuto do trabalhador

rural lei anütruste e a

dos codlgos.
_ A Constituição tel'la o

poder de decidir entre a

continuação do r e gim e

parlamentarista' e a ado

ção de um "prestoencíans
mo rerorrnndo". Pela refor

ma do presidencialismo se

entenderia a faculdade do

presidente demitir os mi

nistros de Estado a seu

aproveitar bem as possibi
lidades que se nos depa
ram.

(Extraido do jornal "A
Noticia" de Joinvlllel.

D. Edite Gam(l Ramos, 'rcpreSc1Ita71do seu ítustre espósc, Gover1lador Celso Ra

mos, ouve o diicurso do Dr. Gullhcrme Rell(w:l', tnretor do SESI. (Texto na 811),

E o chamado que é feito
aos homens de empresa
baseia-se sobretudo no fa
to de que o sub-desenvol
vímento atinge natural e

principalmente as velasses

assalariadas, as mais den
sas e mais obscuras cama

das da população.
Pelo que, em soma de

recursos. esté projetando
para o Ba·nco Regional de
Desenvolvimento Economi

co, pode-se formar idéia do
vulto da ajuda financeira

que representa o plano
para 6 psSs e pata li. Anlé-

Usina do
curso, por motivo de re

provação, considerar-se-á

rescindido o contrato. deso
brigado o flnanciador, no

caso o Estado. dos compro
nussos assumidos.

tros com Os Prefeitos do Oeste

Desembarcou ontem. no

aeroporto Hercilio Luz, por

volta das 9 horas, o Chefe

do governo barriga-verde,
sr. Celso Ramos. após per
correr extensa zona do oes

te catartnense
. mantendo

contato com Prefeitos e

pessoas Interessadas no de

senvolvimento daquela re

gião. No ato de desembar

que de S. Excia., estiveram
presentes Inúm�ras autori

dades e grande número de

populares. 'A reportagem,
na ocasião, o eminenle ca

tarinense declarou que vai
tava satisfeito com os re

sultados dos encontros que

manteve com os Prefeitos

e que as reivindicações por
eles formuladas. terão sua

máxima atenção.

Oportunamente divulgare
mos completo ncücíano
da ida do

ao Oeste.

sr. governador

1) Prova de' naturalidade
catannense. expressa atra

vés de certidão' de nasci

menta;RB no Gabinete da Reitoria da

Universidade de S. Catarina
Causou excelente ímpres- fico. o ato do Magnifico

São no niero unlversltârlo e Reitor, Professor Ferreira
nos circulas culturais, [or- Lima, não só se subordinou

nalistlcQs, politicas e- na ã preocupação de ccnsn
SOCiedade catarlnense, a tuir autênticas elites, na

tl.eslgnação, feita pelo Rei- Importantlsslma adminls
\or da Use do Uustre Pro- tração que lhe foi confiada
ressar Renato Barbosa pa- pelo governo da República,
ra a Chefia de Gabinete

_

como premiou, publica-
1St Reitoria. Catedrât1co mente, a luta, longa e ár
IIor concurso de Direito In- dua, mantida a seu lado
tnaclonal Privado; repre- pelo Professor Renato Bar-

8entante da Faculdade de bosa na concretização da

�Ito no Egrégtu Conse- Universidade. Amigo de
ho Untversttártc.. mestre velha data dos que' nesta

�e prestigiO e de renome; casa labutam, tendo, nas

tUlar da Sociedade Bra- colunas de "O ESTADO"
8Uelra de Direito Interna- mantido brilhantes e me

dDnai e membro do Insti- mOI,.ávelS campanhas poli
I
tU � Advogados Brast- ticas. enviamos ao prezado

r�kos; da Academia Cata- e eminente confrade cor

t'�ense de Letras e do Ins- diais felicitações pelo hon-
.

1 uto Hist.órico C Grogrn.- rnsn tnvcsuoum.

2) prova de restdôncta no

terntórto de Santa Cata
rina. expresso através ates

tado de autoridadc poli-
2) certi�ão de óbito do, cial;

ex-combatente, ou doeu-
menta que o substitua;
3) prova de. naturalidade

3) prova de ter parttct-

catarinense
tente; ,

do ex-comoa-
pado. auvarnente, da Fôrça
Expedlcionâria Brasileira,
expressa através de certi
ficado militar. ou fotocópia
devidamente autenticada

por tabelião;"Bahia à Noite" 4) prova de ter Ü' ex

combatente participado,
atIvamente, da Fôrça Ex

pedlclonâria Brasileira, ex

presso através de certifica
do militar, ou fotocópia
devidamente autenticada

por tabelião;

4) laudo de Junta Médica

Oficial, onde fique provada
a moléstia e a impossibili
dade de locomoção.
exerciclo de qualquer ativi- LAUREADUS CO,1f O PREMIO NOBEL - Os tl'ês cientisws norte-americanos

dade profissional. «mstos nus fotos mereceram o Premio. Nobel de 1961. Da esquerda para (I direita,

Os processos objetlvando apar?C�11\ George Von Bekest, da Universidade de Hal'Vard com o premio de M.f.-
n pen�nd"'cujd" e�ceM[o"'õ d!c'i.na. lJ"'eI!fse1l'triflJa1ho em tooór (la correcõa rIefeitos ria audiçao; fI-'lelllin

presente dccl'clo regula C(t/llill, du Universidade da �alifómia. com () rze Qlúmica, disUllfluido

�il��c�l'a���a���nd:�gdrl:���� lJr::j:i;:%:i:�b�': �U;I���:���r��s:·�s CC()�1�7��;�te1���S�:d��:�le�eU:�'�11t:�:·�· :I�����;'
.�:r? : ��C�!1linl��t�s _' ;�sie;iA..,;J;_' ;;:;,/�>;--''':i.�"--;-
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...... e o lI,eutro/l..
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Em prol das obras sociais

da Casa da Amizade das

ares. dos Rotarianos do Es

treito, será realizada no

próximo dia 24 de feverei

ro no Clube Recreativo "6

DE JANEIRO" a festa de

nominada "BAHIA A NOI

.TE", uma orornocãc do co

lunista social, Carlos Sa
lum Muller. que apresenta
rá um Interessante shuw
revista !olclóri!:o,

5) prova de ter. na qua
lidade de ex-Integrante da:

Fôrça Expedicionâria Bra

sileira. falecido em serviço

d!l.:FlÍ--l�ia. na �ltil1la (;011-

""l�ra.ça� mundial.
". .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Peça li D. Maria Silm!!iro, Caixa
Os exames de admissão terõo início no dia 20, PtMla!. 1119 - Depto. FSD-3, Rio

,tcrço-fei[o, às 8 horas. As inscrições estarão ober- de JrmeiTO, o folheto "Conselhos

tos oté O dia 17. Úteis" sóbre, o Fermento Sêco

Informações: Dióriomente, das 8 às 11,30 e das Fleisd'Wílll1t

111 às J7 hO,ros, na sede do Escola, à Praça Getúlio ..

Mais um flTodmo (je.�ahdadc <.la STANDARD �/{;INOo:;OF BRAZILVargas, 5 ou pejo telefo(le _, 2086 ,.
�
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R�'d:lt( ros ftIlKJ!lan's: M:01Jt·V llort!(I." Hill T
·OllbpJ'I.f! Nat".fls.
(;'Jlf,l-..:n,t!ul'f'x: /)Ivllr.�o:l

ICt'Pr«'fWnl/lnj:�8
J{('l1reF.t-nl:H:,J('.'t· A. ti l.:'Ir(l !.tll:t.

/tio (CB, 1�lIa !-!f.rr:tl!or D..anurs 10 '- �.o ",miar
Te!.: 22-!i�-24
S{w P1,nlo -'- Run Vitória r,rJ7 - coní. :)2
!'õrll, Alf';[re - PROPAL _ Praca P. Felt-
dane' 15 - conf. 11 - �'{;I.: 7�-40 ,

•
Agentes E.> correspoudentes em 'odoa (B 1!lU

njclpio� de <::f'nta Catartna
Anúncio; media nts �")ntrat(l de acordO"' com 3

tfl hedR em vigGr.
!\.."i�'H�,AT;jq_A ANLJAL' _ (;r.'$ Z.(,Oo 00
vl<:�I)r\ AVULSA _ Cr$ :o,eo

II ;.. I:::;·��(j'i il(l,�: ��I�r�;��:�;;�.�I:li.�:;;�I1�::,l;�� "m- �
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eccFAZEM ANOS HOJE
- sr. Hélio Gnig'nett, DI

reLor da Delegacia Especia-
• li�adn em FUl tos, roubos e

fal.�ificações
- sr. Aldcracy SampaIo

MlIricy
.'H'. Frnncisco Max ela Si!

"'V:1.

- sr. Julio Veigt
- sr. Ruy Mal'li,arida
- srta. Ivete Rosa'
- sr. Gean Raul
-sra. Luiza Beirão NUr

nes Pires
- Jovem Walter Rlba's
""7 meni,na

Mero

SI'. Júlio Gonçalves
-

\ sr. SilVIo Ferrari
sr. dr. José Dias

- sr, Érico Stmtz Junior
- sr. João Cândido Dei-

fino

.�r. Antõnio Ul'ubatan
nlll('il'l n(Jrf!"(!.<;

� menino Wanir Cardoso

Mepino Aderson Mario
Lõbo

Festeja ho�e, mais UIll a
niversário natalicio o jo
vem Aderson Mário Lobo.
filho do sr. Mário Lobo e

de sua exma esposa dona
Jaclra Linhares- da. Lobo.

JuilG de Direilo �a 1.a ViHcl Civil'
de FloriiJftóQOlj�

EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE VINTE

o DOUT��J ��tDE;M I RO CASCAES
la Juiz Substituto da la Circunscricão J�
ridiciório do Estado, no exercício I)J�no do
corg"a de Juiz de Direito do 1 a )Iara Cível
da Comarco de FlorianópoJis;Estodo de

Santa Catarina, na forma da lei,
FAZ SABER aos Que o presente edital de praça

com o prazo de vinte (20) dias virem, ou dêJe conhe
.c:imento tiverem que, no dia 1'5 de fevereiro de 1962,
0<; 15 horas, na edificio do ]0 Varo Cívil,':) Pr.:lça
Pereira Oliveira, nO 10, o Porteiro dos Auditório,; dés
te Juizo, levoró o público, pregão de venda e arre

matação o quem mais der e o maicr lonco oferecer
sôbre o avaliação de Cr$ 55.000,00, d,., i�óvel {Ibai
Xo descrito, penhorado a N rVEA MARQUES NUNES,
nos autos nQ 82-60, de oçõo executiva gLl,� lhe 'no
ve A MODELAR SIA

Um dcze ovos i J / 12) de 'úrnb caso sob nO 32,
do Ruo Alves de Brito, construida de tijolo;;, coberto
de telhas, forrado assoalhado e envidroçodo com

diverso_" compartiment�s, em regular estodo de o::on
servoçoo e seu respectivo terreno medindo 6 m de

fr�nte a dita rua, �xlTemando aq'_ 'Norte .,.com pro
nnedode de. herdeiros de Procópio Borjo, do outro
Iodo com dito de Emoncel Gevoerd e fundo� cc'm

quem de direito. Registrado as fls. 122, do li';ro 3-F
sob nO 6622, no Cartório do l° O!:.::;io d,�� R.egistr�
de Imóveis, desta Capital.

'

.

E, paro Que chegue 00 conhecimenfo de lodos
mondou expeair o presente edita! que será �odo
no lugar de costume e publicado no forma da fei
Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, �anta
Catarina, aos quinze dias do mês de dezembr_J de
mil novecentcs e sessenta e um Eu, la} Mario Juroci
da Silva - Escrevente Juramentada, o subscrevo.
(1\) Waldemfro Coscoes - Juiz de Direito. CONFE
RE COM O ORIGI NAL.

Maria' Jurcu:i da SilWl
Escrevente Juramentada

EStola de Auxiliar de Enfermagem.

''Madre lIen.vtmdi" \

Roscmp,ry

1---------:;--'-----------,
p

.

! VIDINHA
',-� ...

Ocorre IWV(tme1�te em to- no Senado, na Câmara, dinheiro para noaercm .'0.

do o pais uma: onda eu- 1taS Assem.bUias Leyislati- breviver.

menttsta. Os nrécos dos »as, tnce fazem? Nada" O çonêrno, ano acim(/ 111_

gêneros alimentícios,' so- Aliás. /1(t�(I rtt.io. Fazem (fI- qUirimM,. tambêm f(/.'":. 11/.

bem nertiçínosnménie; os' çumu C()l,�(/ os nossos re- çnm« coisa, trata rio caso

de primeira necessidaCle, presentanl.es. Na Câmara, das desinc01nlm/,iIJilill((l/rR ,

então. os mais -procurusios, trattL1�l fio nroíeto (tntt- (puxa pala1J1'i7l}tll (:�})I!)ll'l_
desafiltlll o conslt1lli(lo1", f(t- const�lllci01Utl 1lant. (t ,e�e-I aan, Isto e, lrfll(!lII rir si

venna-o cometer (t cara t/1)açflO (l(),ç fllll�UJn(/no,ç os hO�llellS (lo {I01/f'rnO, ttue

mais feia clês!_e lItlt.nsLo na

i1tlerll.�os;.
etcuvaoao est.a lambem desejalll lJN'1IIm/,..

tnonc do lmr!umenlo A cur- que del'errt c1(1r !)(ms vou- ccr nas réderts, no C01ll1mr!o

ne, a batuta e teijâo e o uIUl.' naru lt recteíçâo dos âêste lJO!Jre pOllo, ('ri/mo

arroz 1/(10 têm 1//ais cces- r!epu:ac/os. Nus Assem- paciente e faminto. Se a

so p�r ���::s :�:.r�l:iO a 1�0. ���::;;�m o�ra:::;;t(t/�::lt:l:�! :���:!�rl�ên;:�L;o:'�:!;:d;::�� t
tícia do aumellto da çazo- -ectercões. Pura étes não ali nas bordas dos mrirro�

Una. Vocês já i1ll{/(/illara711 interessa ,'ida caril. Quem- da Capital, e constate ln

como TUDO' vai triplicar do c neaócío aperta, étes loco, aquilo Que os rear/o_

de -préco. A gelzolina é. a têm A UBERDADE de se udrtcs chamam de, 11/(/IIr

mola mestra no transporte alllo-cl1IlIIelltarem. ideal dos malra.ldros (111(//.

e na distribuição dos .pre- A virlinha vai corren.- tabetos e pr6{J1Uço.ÇOs.

dutos alimel1tidos: (Iumen- do as.çim, com estas tiesi-

I
tado o tiéte. esl.ri -conse- r!Iutldades: Uns çonnonao n.
.Quentemente

mimentuda o 11!llítO e gastam�o mU1�o, �.WãJ&produ�o.
-

o:ttros - que =. a maw-'••'MI_IfI_iili_illIlE () aovêrno ou.z faz? E fia, !lanhando mUlto �ouco I

os representantes do povo e gastandO lt111 rlwndao de

--Homem -Cêrio-::-

___ cO/7/eámntos· Sociaís

o casal J. A. Bauer homenageadr com almoço �

Figurinista Francês no Rio
1 _ �a slmpáticn residê�cia de praia 10 _ juntava no QlIr!'?nein _P:tl!l{'C o

do cnsat Nutc» Chercm I Eliana), ii se- senhor Nestor Dutra. Mana rnss r- H(

uhor c senhora João Arno Bauer rcrts- lena Miroski..
tat. ro-em homenageados com mcvtroen

"lado almoço. • 11 __ xâo é verdade os comentarto

de Que no Clube 007.(' de Agoslo não hn

2 _ Na lista de hospedes do Copnca-. verá carnavat. O Que estamos tnrurma

bana. r'nteee o F-igurinisla Prancês . :... dos ê hem ao contrario - A heliSRim:l
mnl Pipart. que no Rio '(ará �-"posiçãn de decoração será executada 111'10 Sl'nhclI

seus Mndos e valiosos modelos. -Eduardo Rosa. e custará alguns mil cru-

zetros. J
••3 - A beleza de .russé Cabral em Co-

Iomtüna na noite do Pierrot, foi nota 12 ...:.. No r:'ight And Day, Carlos �o-

alta. coado apresenta o show cem por cento

5 _ TUBARAO: O senhor 'Alcules
nacionalista. "Obl�g:d� ,Rio",

•
•
,

Santos, promoveu nos salões do Clu.be 13 _ Mma belissima rccell(_'ão vai :1-

M"arisco o 1.(1 concu� de "Miss Brnti-' contec�r 11:'_ ('idade - Os conl'idaflos ,;erao

nho" _ Entr(' lindos brotos da cidade do rig(lro�amentc �elecionadf)s - A !'lt'1:"an
Sul, Maria Carvalho foi a vencedora. cia. beleza (' m:\ravill"o.�a Ilt!curaç:!/J esla

rá cm paula,
5 - O Dr, Prisco Paraiso e Senho:-a.

jantavam no bar do Ouerencia palace.
(Cont. 'da ].a pág.'

o 'espanto de Attilio F'on

tana, porque ele jamaiS
pensara, antes em ocupar

qualquer cargo que pudes
se envolve-ia nas tmalhas

complicadas e quase sem

pre desgastado:as da PO'"

litica. Mas Fontana. �que
\
tantas vezes criticara as

acões e omissões dos ho

mens pÚblicos de seu ama

do Municipio. viu logo a

oportunidade de resolver

sem delongas inúmero� pro

blemas que af1igiam prin
cipalmente os l'aborlo

sos colonos daquelas ter

ras.

Hoje. Attilio ,Fontana é

Deputado Fedel'al Secretá
rio da Agricultura de S.

Catarina, e afirma, com

�����:a��:n:��_·�Ui�O Cá:��
ra Federal e tornar-se um

===================="",,,,,,,is dos mais respeitados auxl-

14 _ Em nossa cldaqe o eiegant'
casal senhor e senhora Dr. Victor Adane

(Vanira). Dona Vanl-a, qfte com sua be-
6 - Foi assunto para o "socieLy". a leza, classe e elegância m'lnté'm o tltulo

pres�nça do Uarão e Baronesa Dietricl. ele uma da� Dez Mais Elegantes na C'
Von Wange.nheim, na festa Noite llo dndfO dI' Caca dor, aqui na Capital me�e-

Pierrot. cid:lmete foi e!ogia'da
... ",' ...

cred:n�a:::so:�m�ent:avt:�o:ri� ela�:��t�:e. 15 - A cie�ade dr Caçador vai. el"!?;t'r;
vel <Lue aInda nâo tenhamos um ambi.m- ::n:o��:�: �:�I�tl�:e���l:�, e::lr;:;�'i'm����
te como tem a praia de Cabeçudas � tada festa beneficente,
Iate Clube era o aSsunto - Realmente, o

local do nosso Iate Clube é marav:-.ho- 16 - A beleza de Ligia Moellmann

estreando u� plO�elo verd;_-malva. c()m

rm casal anllgo drlncava no bar do 4ue-

8 _ Uma no"a geraçâo está se in.
rêncin Palace.

filtrando na socie:da{lé _ Brotos bonitos

elegantes e por d.emais exigentes: 17 - Festejou idade nova o locutor,
senhor Daldr Polidm'o _ Cumprimen�,

-

9 - Tereza Rainich Coelho em re- tamos com votos de fcllcitaçiles.
'�nte reuniâo social, usou lindo vestido * '" *

que foi \ PEN�!\.tF.NTO DO OIAl "O am,lr b

lu�inosur cu�o \1 aurora e �Ienci{lso 1'0-

m .... o tumulo."

Esta é uma receita aprovada pela "Cozinha Royal". Prove êstes "Muftin" cOln Chá. Tender L.eaJ

Não sobraFá um: é pura delícia! ._.,;..::. "c'
,:. .. " . "MUFFIN" CÔR-DE-ROSA 'e�� r:_:.

I..
8 1/3 xic, de farinha de trigo
I 314 xic. + 1 colh. (sopa)
de água

3 colho (sopa) de Fermento Sêço
Fleischmann ou ., labletes
de Fermento F/eiscln'nalln

11 colh. (sopa) de açúcar
G co/li. Isopa) de gordura
Jcolll. (SOJl(l) de sa!
20vos
J pacote de Gelatilla Roya!,

� $(100r Morango

;� GR,A'TlS!'

Coloque a metade da âgua para ferver e dissolva nela a gelatina. Deixe
amornar. A água restante (apenas morna), junte o fermento e deixe 10 minu
tos em repouso. Bata para dissolver. Junte as duõ'is misturas e, em seguida,
todos os outros ingredientes, Vá amassando até ligar tudo e formar u'a
massa uniforme e lisa, capaz de soltar da vasilha.

Coloque a massa para fermentar em vasilha coberLE, fora de correnie de
ar, durante 2 1/2 horas aproximadamente. Soque a massa e deixe nova
mente crescer por mais 1/2 hora. Leve, então, para a mesa enfal'inhada e
abra a massa com rõlo, na espessura de 1 cm. Pincele com manteiga e do
bre ao meio, calcando ligeiramente para grudar.

;�;�ed;a���s laet��a1 ec;on�: ����e�:� ���:n10or�i���a:eo:�����00���
tabuleiro com sulcos próprios para crescer. Depois de 40 minutos, pincele
com gema de 6vo e deixe terminar de crescer (mais 20 minutos). Asse em
forno moderada, durante 20 minutas,

FERMENTO sko

',,/

liares do govcrno catari

nense do que deixar os .�e

us vulLuosos interesses P:1_

ticulares para trabalhar

em beneficio' de sua gente.
E aos Q\..e 'lhe pergunt'3m
porque deixou a Câmara

dos Deputados de onde po

deria licenciar-se quando
bem entendesse. para ocu

par a Socretaria de A,gri
cultura de seu Estado, na

qual o trabalho é continuo

e intenso. Fontana respoil
de q'ue, como Secretário.

trabalha[ldo e m Florianó

polis. ele se:�te mais de

perto as necer:.sidades dos

colonos, o:;: verdl'rl.elros ar

tiflces do protresso de Sta.

Catarina

ai está: 409.120 quilOS di.
sementes distribui dos 8.C'l

agrlcuitores de todo o Es

tado, organização do prt
meiro curso prático dc mo
nitores de Apicultura, aJo

teração fundamental da
Fazenda da Ressacada, I

gora adaptada às reais fl
nalidades de f.omento •
gado leiteiro qye já produ
zil.., nos últimos sete mew:t
cerca de 30.000 litros ri", III

te. distribuição .de t;';nta e

cinco toneladas de prod
tos quimicos para comI)

à saúva e às lagarla�.
esguimento do ensino

cola com a instalação

ch�;ou n�e:�ret��ae�e q��. tres escolas. em Lages,

griculttna Fontana forQ1ou'- ��:::a:e cdO�:al;;I��:i�
uma equipe de auxiliares

diretos "com grande espl-'
rito empreendedor, huma

na e, port.anto. ótima". se

gundo eie mesmo diz, a

crescent:lndo. "foi a mi

nha vitÓI'la".· Esse conse

lho consultivo órgão que'
substituiu, por decisão de
Attilio Fontana, o Conse

lho Diretor que havia <;iao

sugerido peio Seminário
Sócio Economico realizado

meses antes. foi constitui
uo de elementos represen
tativos das ciasses produto
!'as. consumidoras e técni

cas, d e modo a poder apre
ciar os mais diferentes as

suntos levados à sua consi

deração. Formado esse pe_
queno mas efÍcientisslmo
ocército, examinada,:; as

.:!onciusões a que chegar�
o grupo de trabaiho presi
dido pelo próprio Seéretá
rio, Fontana e seus ho
mens atiram-se à execu
ção das suas tarefas, como
se estivessem organizandc
um desmesurjldo estabeleci
menta industriai que lhes
fosse dar lucro de bilhões (da
de cruzelros.E o result�do

cruz'Mros, desenvolvim
da suino-cultura com

venda. a preco mínImo

1169 animais de raca

cessarias à reprodu
compra pelo gov{'rno
Estado. da �Ieba on<1('
construido. a Escola
cola de Concórdia.

ciativas Que Fontana c

us homens estão emp

,dendo e que, com abSO

segurança levarão n te

pois o pl'incipio quc I

r.{i. na Secretat'ia dc

cultura de Santa Cata
é o do "homem certo

o lugar certo", 'Gente

competente nâo se

com Fontana" é o Que
zem os Que conhecem
perto sua maneira de
car racionalmente os

blem8S, Bom exemplo
ql..e nos de Sant.a Ca

1.eonor n. dB SiJfI

Revista dilo;; lUuDIIt-
pios)

fOimacão (je Mvoganos RS
Brasil

De ocôrdo com os dados do "Si"opse Ester'
tístico do Ensi@o Superior _ 1961", do ServiÇO dt
Estatístico do Educação e Cultura o número de ",1-

versitórios nos cursos de Direito foi de 23 519'
nos, o que represento 23,8% do total dos motric�kIS
dos cursos de nível superior.

Dos 57 faculdades existentes no Pois, 11 ei'

tão f�coJizodas em S�o Paulo, com 7 291 014motnculodos; ,7 no RIO Grande do Sul, com I 73%ósno Guanabara, com 4 470; no Paraná, com 1
.

5 em Minas Gerais, com 1 509-; 3 no Rio de J"t1fl�com I 460; 3 em Pernambuco, d..'m 1 056, 3
Bahia, com 862; 2 em G:>iás, com 528; 1 no C
com 632; 1 no Espírito Santo, com 517; 1 ern

goos, com 27'; 1 em Santo Cotorina, com 26.4; 'raPoró, com 200; 1 no Paraíba, com 198; 1 nb MIO rIOnh__� com 192; 1 em Moto Grc.\.sa, com 184; ..43
Piauí, com 168; 1 no Rio Grande do Norte, com lOI1 no Amazonas, com 133 e 1 em Sergi!?e, corn
alunos.

.
S"

Quanto ao corpo docente, era b mesmo G�
títuido de 352 professôres, dos quais 493 fedfJJO
65 estaduais, 35 �unicipais e 759 particutele � Ié;

Em 1960,'rorom diplomocY5s 3 27� boc �!6
'

is, sendo I 828 em estabelecimentos oflciOls e I

em fac uldades particulares.
-

. __
. ....-'
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TENIS CLUBE· aia 17 sábado
GRITO DE CARNAVAL - Reserva de mesas: Relojoaria Muller. Não será permitida. a entrada de menores de 15 anos. O expediente da Secretaria será
das 14 às 18 horas. Fóra do horário acima, não serão, em hipótese alguma, atendidos pedidos de convites.

==================�======

EDITAL
A Diretoria dos serviços de Extensão do Secre

tária de Educação e Cultura de Santo Cctcrtnc, a
través do seu Serviço Especializado, leva ao conhe
cimento dos interessados qUe se encontro aberto,
até o dia 31 do mês corrente, o inscrição de candi
datos ao V curso de Especialistas em Educação para
a América Latina, patrocinado pelo Centro Regional'
de Pesquisas Educacionais de São Paulo, de -ocôrdo
com o Projeto Principal, nO 1 da U.N.E.S.C.O.

São condições poro a obtenção da bêlsc de es

tudo;

__, ��� Ter idade minima de 25 e máxima de 40

2° - Possuir conhecimentos básicos de inglês;
3° - Apresentar atestado de scúde: ,

4° - Nõo ter realizado cursos, recentemente,
como bolsista;
5° - Assinar compromisso de trabalho no

campo de suo especialização, durante o perío
do de t çmos após o 50nclusão do curso.

Dor-sJ6. preferêncfc aos candidatos que
exerçam, em caráter efetivo, uma dos seçulntes
funções:

1° - Diretor de Depcrtcrrento de Educação ou
de Serviço Técnico, dir......nte ligado á edu
cação primário;
2° - Diretor de Religião Escolar, Inspetor �
Supervisor de educação elementar;
3° - Orientador -de Ensino elernentor, qu.r
tenho exercício em Centro de Pesquisa e Otf-
entcçõo do ensino primório; I
4° - Diretor de estabelecimento de ens.no
normal;
5° - Professorde Escola Normal de Instituto
de Educaçõo;
6° - Diretor de unidade escolar primária.
Melhores esç:larecimentos poderão ser preste-

dos, dióriomente, das 12,00 horas às 18,00 horas,
na Diretoria dos Serviços de Extensão do Secretária
de Educação e Cultura.

Diretoria dos Serviços de Extensõo, em 22 de
Janeir� de 1962.

Prof. Milton Re:r:ende '.

Diretor

Prof. José Alc:ides Goulort

Edital
Edital de citação para

conhecimento de ter

ceiros, pelo prazo de

trinta dias.

A DOUTORA THERESA

GRISO'LIA TANG, Juiz de
Direito da Comarca de Sao

rcsé, Estado de Santa Ca

tarina, na forma
.

da Lei,
etc.

FAZ SABER aos que a

presentP. edital virem ou

dele conhecimento tiverem

que, por parte de Walde

mar João Adol1o, se preces,
sa uma ação de usucapíao,
em que é objeto o Imóvel

sito no distrito de Barrei

ros, nesta Comarca, cuía
petição Inicial é a se

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

comarca de São José. waí
detnar' João Adolfo. brasi

leiro, solteiro, lavrador, re ..

stdente em Barreiros, neste
Munlciplo por seu defensor

Infrà-firmado, com escri
.

tório à rua �al. !Bltten-

court, em FlorlanópoUs,
onde recebe .Intímaçoes e

nonncecões. vem, com o

devido �espeito e com fun

damento no art. 520 do

Côdigo Civil, expor e re

querer a V. Excla, o se

guinta: 1 - Qt.'e possue,
cerno seu, hã. mais de 20

anos, mansa, pacifica e

Ininterruptamente, um ,imó
vel composto de uma casa
e um terreno, situado em

Barreiros, neste Munlciplo,
tende o terreno a arca de
31.955 mts2, medindo se

tenta e sete (77) metros
de frente, por quatrocen
tos e quinze (415) metros
ãe fundos, e com as seguín
tes confrontações ao norte
com Ermano Betlhe Viana;
ao sul com José RJJsárlo
de Araujo; ao leste com

JOsé Rosârlo de AraujO; e

ae .oeste com Teobaldo A

fiana. 2 _ que faz prova
de$Sa afirmaçãO nao só
com testemimhas,

também com os talões de

recibo do imposto territo

rial e s/expicrecão agrlco
la e Industrial, em número
de 31, datando o mais an

tigo de 1942; 3 - desta

forma, como o peticioná.
rio jâ adquiriu o dommlo

do imóvel, através da fígu;
ra jurídica do usucapiao,
vem requerer que V. Excia.

depois de Teita a justifica
ção prévia ,quando serac

ouvidas as- testemunhas
João Natividade Virissimo

e Manoel' Luiz Florentino,
as quais .comparecerão in

dependente de lntlmaçao,
declare Q dominio sobre a

dita propriedade; 4 - ert,

nal, dapoís de proferida a

sentença declaratória. de

domlnlo, pede que a mesma

seja transcrita no Regrs
tro de Imóveis, conforme

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

da, que o dr. ,promotor PÚ

blico acompanhe todos os

termos do processo e que

sejam farsas as cítecoes

por edital, dos Interessados
Incertos, e dos confrontan
tes por mandado para con

testarem .se quiserem cen- .

tro do prazo da lei.; 6 -

Dá-se a causa o valor de

cr$ 2.100,00. Nestes Tennos,

espera deferimento. Sao

José, de janeiro de 1961.

(as) Marlene Abraham,

Assistente Judiciário. Tes

temunhas João Natividade
Virissimo. Manoel Luiz

Florentino. E, p�a que

chegue ao conhecimento
de todos, mandei pas
presente edital e mais de

igual teor para ser publi
cado na Imprensa e anxa

do no lugar do costume.

Dado e passada nesta ci

dade de São José, aOS cinco

dias do mes de outubro de

mil novecentos e sessenta e

um. Eu, Arnaldo M. de

�:;e�' ée:�::r:J:. üatilo-

Tberesa Crisólla Tang
'Juiz 'de Direito

'A L U G A-S E

Acresce, ainda, que o condição de .outônomo seré
sàmente no caso de não possuirem empregados a seu

mantida pelo JAPC, poro os
. profissionais liberais,

serviço, pois neste coso possarõo à categoria de em

pregadores, sujeitos a tôdcs as obrigações decorren
tes do legislação de previdência e do trcbclhc- Per

dendo, nessa hipótese, o condição de autônomo, pas
sarão o contribuir, individualmente, com os duas

�����' g�era�m:�:g:a�c�e��d�������om�����: >

mo pessoa física e como pessoa jurídica".
"Em fevereiro de 1961, através da Circular CFA

323, foram bclxodqs tnstruçõe, completos com refe
rência à execução da Lei Orgânico da Previdência
Social e 00 Regulamento Geral, nelas incluídos, ó-

�:����:�' oàoss r;:�;��;��ofsdS'ib:r����Om��n�'rôl;e���
recolbtmentos. após o inscrção, obedece à rottnc

geral'';.,

"A vinculação dos profissionais liberais ao IAPC I
faZ-Se através do exercicio do J1·ofissão. Não rios pc- j a çÚca r
����d:'e�í1�100�r���s1�n!7,��ituto exigir a apresento-

•
p O u eO, P o U c o A J) o c A MUI T o

liA filiação dos profissionais liberais co !APC se' i ProdulO MORGAHTI da Helinadora Paulisla S. �. - 70 .n[lj na refinação de íIC1iI:�1

��;::���2t�:����:i�;i.�â: �'[���::l:��s����� Ei�� Efi:�i�R:'FA�§��I?:!S�:;��!:�,�"I.
dade pelo visito fiscal. Não se exige, para os profis- "AÇCAREIRA" _ Caixa Postal, 371 _ FlorianópoU:::.
profissionais liberais declaração fornecido por --:-==c-::--::-:-c--=-=-------.:_--

.

:,i;i�����te, o Sr. Niraldo Ambro teceu os seguintes VENDE-SE LOTE
considerações:
A margem Oc; quesitos formulados, seja-nos lícito

pondercr que, no caso dos segurados outônoncs,
verificou-se a extensão, o todos os Institutos, de U"

mo ccteoorlc de segurados só existente, por exem

plo, no IAPTEC (motoristas profissionais) e 110 IAPM

(pequenos pescadores e barqueiros),
A extensão criou paro os demcl, lAPS crcblemcs

naturais de classificação, dentro dos grupos profiS
sloncts obrannidos, de tais segurados.
Tem o IAPC, de seu lado, receblds" çedidos de

inscricão de pessoas qUe exercem os mais variados
atividades: ccmelôs. vendedores de bilhetes de lote
ria e de compositor de mústcos populares, de ven

dedor svulsc de estatuetas, de rnodelcdcres de bone

cos de areia e outros. Com tal problema também se

hão de estar defrontando o IAPB, o .IAPFéSP e o

IAPI. De nosso parte, estamo ... classificando as -itlvl

dodes conhecidas, para solução de ordem geral";

..

Duas solos· à r.ua Mal. Guilherme n.o 1 esquina de
de Arcipreste Paiva.

Para Consultório rrédico ou escritório. Trator çom
o proprietório no mesmo local. �_� �

PREVIDÊNCIA
'--'- a.��

OS PROFISSIONAIS LIBERAIS E O I.A.P.C.
Estando os profissionais liberais' vinculados ao Ins

tituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,
o reportagem da revisto "Resenhe do Previdência
Social" ouviu o Diretor do Departamento de Arreca-
dação e Fiscalização, Sr. Niroldo Ambra, C'Jle se pro
nunciou 'sobre os seguintes pontos: - Por que os

profissionais liberais foram incluídos entre os

"trabalhadores autônomos?')" jó teriam sido elabo
rados instruções especiais paro controlar as contri
buiçães? A condição poro fazer jus à previdência
está em função do título ou exige que o profissional
esteja em pleno exercício da profissão? Bastaré o

declaração fornecida pelos Sindicatos, ou .bcveré ne

cessidade de sindicância por porte do IAPC?
"A inclusão dos profissionais liberais na categoria

de segurados (não trabalhadores cutônomos, decor
re do próprio texto do art. 5°, inciso IV do Regula
merec Geral da Previdência Social, que define o au

tônomo como cquêle" que exerce, habitual e por
conta próprio atividade profissional remunerado"
(Trabalhadores é exoresõo genérica que não se clas
sificam como "emprêsos" ou "empregados"· no enu

meração do citado art. 5°, A denominação geral de
'.'segurodos" nos é dada pelo art. 2° do mesmo Re
gulamento: há, nos IAPS, "segurados" e "dependen
tes). Não é, pois, entendimento do IAPC, como trcn
parece da pe.[gunto, mos de texto legal, o inclusão
dos profissionais liberais como segurados autônomos.

Cabe informar que, pelo Regulamento do IAPC
(dec. 32.667, de 1° maio de- 1953), os profissionais
liberais eram constderodos segurados focultcttvos.

.. recolhimentos, após a inscrição, obedece à ..ottnc

sequência, os quotas de emprêso e de empregado. A
Lei Orgânica, nesse particular, beneficiou-os, eis

que o autônomo recolhe somente a quota do empre

gado. Seja, embora, o nosso vêr, inconstitucional a .

concessão não nos cabe senão acatar o que dispõe a

Lei.

Clube Recreativo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 1 - Quinta-feira - Bingo Dcnçcnte
Dia 4 - Domingo - pence com Disco
Dia 8 - Quinto-feira - Bingo Dançante
Dia 10 - Sábado - Soirée Carnavalesca (II)
Dia 15 - Quinto-feira - Bingo Dançante
Dia 17 - Sábado - Bingo em Benefício ao Grupo
Escoteiro Guarani
Dia 18 - DomingG - Dance com Disco
Dia 22 - Quinto-feiro - Bi�o Dançante
Dia 24 - Sábado - SOirée Promovida pela casa da
Amizade dos Senhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todos os Terços - Reunião do Diretoria e do SODE

Todos os Sextas - Reunião da ROTARY
NOTA: 1) - Reserva de mesas na Secretaria do Clu�
be.

.

'2) - $olicifo-se o apresentaçõo da'C�ei
ro SociOl e o talão do mêS corrente,

� ._.__---........"'0....

para fazer mais doce o seu lar...

açúcar TaMOYO
A pureza e a ahu qualidade do Açúcar ;rAMOYO
fazem doces e bolos muito mais gostosos

EXPERIMENTE ESTA !;,.'CEITA COM AÇÚCAR TAMOyq
RUIJINU,\S 1)1.; renn .... NE (1I01.L'SIlO l'rAU.\NO),

200 gr. de Iubú: 100 gr. de Açúcar TAMOYO;

) ôvo; raspas de UID limão; 100 gr. de

manteiga 'e 1 pit;dinha de erva doce. Misture
tudo e amasse bem. F.'H.;a pequenos bolinhos,
coloque em fôrma untada. Pincelar com gema
de ôvo. Leve a forno moderado até dourar

TIMOYO

vende-se um lote a rua

Urbano seües. Area lOS
PARTlCIPACÃO

Anita e Noema participam' aos parentes e on.i
gos de seus pois, Volmy e Zilma Bittencourt, o nos

cimento'de sua irmõsinha JUSSARA, no dia 11 do
'corrente, na Maternidade Carlos Corrêa.

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

CHEZI�HO, NAU!

CAtE �I'!'O!
-metros.

•

Trai ar a rua Felipe dch.
mJdt, 21 _ e'one 3145

Futebol discute-se,
porêm qualidade com

prova-se. Pneus - Cã
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS _ Telefone:
3137 - Rua.: Conse
lneiro Mafra, 154.

cartazes �o dia
-CENTRO

tine SAi) JOSE.
-BAíllIOS

Cine GLÓRIA
FONE: 6252

ás 7112 - 9Y2 hs.

Carlos Thompson
Sabine amíen em:

STEFANIE

FONE: 3636

ás "3 - 7lh - 9Y2 hs.

Harry Belafente

Inger Stevens

Mel Ferrer em:

O DIABO, A CARNE E O MUNDO
CinemaScope EastmanColor

Censura ate 5 anos Censura até 14 anos

..
-

.

CiDe BIT� CiDe IMPEIIO
(ESTREITO) Fone6295

ás 5 e 8 hs. ás 8 hs.

CANTINFLAS em

SOBE E DESCE
- EaslmanColor, -

-Censura; - até 5 anos.-

Carlos Thompsom
Sabine Slnjen em:

STEFANIE
Censura até 14 anos

Cine ROXY· ti�e RAJ� (S. Joséi
às 8 hs.

Mamie Van Doren

Ray Anthony
Paul IInka CIIl:

GAltoTAS SEM LA" '�_..:i-__ _ G�Ill:;l.U:: i),tê 1!I auo!) _�:::.

Norma Wisdoll1
Susann�,1'; Yolli rl11:

ROUBOU MAS FEZ

Censura ate 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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roopere com il Campanha tio Gaião de TinIa para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos Limões. Todas

ções dos bondosos crlsllos de,erão. ser enlregues na Catedral Metropolitana ou nesla Redação.

DR. LAuaa
C!;nica Geral
___ M·g o I C o - - - -

E�TJr.r!all.�la em n.oresuc de sermoraa e vias urt

nÚ"lnl-l. Cura -adt-al das .nreoccões agudas e crõ

nlo:\..�, do n purÔjh(. eentto-urmúrío em amuos o.,;

H('Xl\: uoencae do apnrêlho DI�cM.1VO e do slste-

tua nl!;V08o.
'

uornrro: das 10 :U; ll,Si) horas e das-I't:30 !.J 17,00
nnrns. _ ooneouorto: Rua gnldanha Ml1rlnhl),::'
t." uno .. ''. IC'Iq. d�. nua :o:io P!nL.1) _ FIJ!1c: :1�46

Rr-atdrncln: P,ua Lacerou Coutinho, n.c 13. (Chá

cara dn ssnnnna i _ s'cne: 32411.

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

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CltNICA E CIRURGIA
BRONCO - ESOFAGOLOGIA

ETIt"rirJli/(lr/l(l na Clinico Prof J!)<;(> Kns,
d,) I<in de J�nei:o .•

Atende pela "!on�ã, =0 Hospitol de Caridade

Ccnsuitcs 6 tarde das 14 às � 8 horas, em
<, Consultório instalado à Ruo Ten. Silv"';rc 15

Fdd icio Poetbe ....nn

lJJ. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidade! relo alto velocidede.
r,G�DFN AIROTOR �. s. VlHITE

\(f1(lif)IOflio . Dentária
CIR-URGI:" E PRóTESE BUCO-FACIAl
Conwnórto: Rlh.,·JerÔnimo Coe'bo 16�-

. :0 andor _ Fone ,22:5
(.du"õyc"'''ente oeo", horas mOrCOb...

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atendo só COIT, hora marcada dos 8 às 12 e dos 14
n,> 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva ;'0 13 à pcrt!- de
l v de março - telefone 2891.

DR. OSMARD ANDRADE
-c-Cfinico e Cirurgia de Ouvidos, Nortz e Gorganta
Ex-chefe dos serviços de orl da assistencio médico
sn<.Íol da armado (Rio), do hospital do arsenal de
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital da univer
<;id(lde rural, - E)(�assistente dos serviços de orl da
policlínica de botofogo, Rio (prof, David Sonson)
Ex-estagiário da dínica de arl da escola de me'dici_
no e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

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

Diáriomente dos 16 às 18 hs.
Tel. - 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN-
TE POBRES

. ��II

OLHOS - OUVIDOS -., N"RIZ
e GARGANTA,
-------

Operoç(ies dos 'AMíG'1ALAS por processo
MODERNO

EQUIPO "? OTOf'PINO (,jni"" PC Cop".ol)
poro examE: de OUVIDOS, NAHIZ e

GARGANTA

Refratar BAUSCH 8 LOMB po,a receita

de ÓCULOS
Tra fomenfo das SIN!JSITt.� oor I.I!

__ TRASOM

Or.,GUERREIRO da FONSÊ(:I\
CONSULTAS PELA MANHA E A TtH'IJ'::

C')n'ultórlo - Ruo Joáo PInto. 3!) - Fone "j56a
Re"dênc'o - Rua FelIpe St�midf. 99 -Fone 3560

UL Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Mal!lJstral.oO aposentado.
AlivQ::actu em Gerai

êao. e ges.: .Rua l:::Ialdvoha
Marinho. 2 -- apt.o 301
1P'.'Ioll1nR. J,11!iO "Int.ol I

C A S A
COMPRl) ou ALPOO

t; ..\rfA FAVOR MARCAR
ENTREVISTA PELO TE�
r r,:p(lNIi'. N° :161'1

Dr. Ayrlon Ramalho
./ CUNICA nF. CRIAN<)AS

CllnSlJlla<;: Pela lIl:lnhii

nu ltospiUll de Carld:ul r-.

!\ I:Lrdf', nu cunsultl,rl,
lia .. 15,3D hs. as 1':'.3D 1.1>.

Cfln!'u1torio: Rua N'JlwS

I\fachado, 7 - II) andar -

telerutre 27RC.

rtestnêncta- Rua Padre

Ruma, 63 - Telefone 27116

G�SH nr Cr.I'f:l I
,I>Nl'ÁII rE�c'\��
Dr. Walm;r Zomer

,

tareia
Diplomado pela Fnculrtade
.-Naei8nal ae i.!edicina da

Universidade do urasn

Ex-Ir-terno por concurso da
Maternfüade-Escota. (Ser

viço do Prof. Octnvlo Ro-.

drrgues Limai. Ex-Interno
do �erviço de Cirurgia do

HospiLal I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Hos

pital de cendade e da Mn.
ternidade Dr. Curtes Corrõn.
PAntds - OI'I':ItAÇOI�S
DQF.NÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM 1)()lt pelo
mHolJo psico-prorilatico
Consultório; Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas ma.rcadas. Telefonq
3035 - Residência: Rua
Gener�' Bittencourt n '01.

nR.IfOLDEMAR O.
DE MENEZES

Formado pela [scula de
Medicina e Cirurgia do Rh,
de Janeiro. [,,-Interno do
1I08pital da Cambôa .- Da

M:lt�rnldade Clara Bas

baum - Da 1\1aternid ..de
·Mâe-�otore.
Especialidade: O(n:NçAS

UE SENHORAS _ PAftTt.l
- cmURGIA.
Consulta: Maternidade

C3ttt1elá nutra, pela ma�

rihã •.

Residênçia: Esteves Ju�

ohtr, 62 - Tel: 2235.

,,'3:1."49im $ HUÍUJ" :

.

(O'IIItCOOlI·IfOll'iotRrr.t
D!.crlVl

-x-

.. O SESI. promoveu uma leijOada. na

.. praia da Forte. (Jurerê) oferecido aos

.. :e:�a���:�n�r��;;; �e!���a:r�!::i:�n f�

.. homenageada pelo seu "Nlver", asua be-

_ �:��e:, s!mb����� �����a�� P;�o�I.���
, meus cumprimentos pelo aco)"lteclmento.

•
�
�
•
, "HASSIS", �c:ntratado pela Dlre-

• toria do Lira T. C. para confeccionar n

.. �:�;.raçào do Clube para o Camaval de

�. -x-
. .,II Encontra-se na Cidae de ItajaL dI.'-

.. A familia Sidney Morltz, mudou·se d h J

•
para a "Chacara do Espanha" _ Rua, Me. �:7ro� :eg;:::�r jO��:íi:�raR�b�:�o d;ar�;'

.. ::'r�n�h�:'J:�;. é o pai de l\-Tlss S'ahta Ca- de 'O Globo", e Diretor da Revista "SC�.,
• �:a e:!:o��:���n�� ;:��: d�I::�f�:;�'

_______�--------_ .."
O :olunista foi convdado pelo E. C. das Dez Personalidades de Santa cnta-'

I _�a�o. ,�a; .:g,:z;:.. ;f�:. .;!n�d:'::,_,._ � ..... _ •• ,
CURSOS DE INGLES

Institulo Brasil-Estados Unidos
APRENDA INGl!S POR PROFESSORES AMERlCk
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARjlÁMENTE. DAS 9
AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. pREÇOS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECiAIS PÁRA OS
MtMBROS DA UFE E UCE.

•

EDIFICIO ZAHIA, 6' ANDAR _ FONE 2390

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

•
•
•

gl��:�!�::'A;��(,�;��1 I�A��lr�a II:�;;��< 2:�P. •
(Praça rcu-rvtnn I,m:) "'"nl' :\7·5:� ,

--------

�

• Direção dos Paíqulátraa _

DR. PERCY JOÃO DE BOnOA
DR. JOSli: 1'AVAR"�S lRACRMA
DR. IVAN BASTOS DE: ANllnA_rm

CURJO PARTICULAR SÃO JOSé
Diretora - Prola• Maria Madalena de

Mour� Ferro
bIU-rdRA - MARIA MADALENA DE MOURA

FERRO
CURSO correspondente aos Grupos Escolores e o

ceita otcnos poro os seguintes classes:
Pré-pnmér!o, 1°, 2°, 3°, 4° c 5" anos prelimi

n04E!S.

Preparo alunoí por9�õe.xam.ç de admissão 00

ginósja mantendo durcnte o C.nO iJrri6 clcsse esoec!o!
coro êsse fim.

A matrícula cebo-se cbérro à ruo Soldonhc Mo·
rinho, 34, todos' os dias IJteis

.

Flo-íonóoolts. 9 de rcneiro.de 1962.
.\Ãorio Madoleno d .. Mo�ra ferro. lJir('tórr"J

Curso Antonilla de Barros
Externato- fundado em 1922

Alfabetizo e preparo poro os excroes de odm!s-
sõo ooçtnósto

Matricula: todos os dias úteis dos 8 às 1.2.
Endereço: Fernando Machado, 32
Abertura das aulas: 8 de março.

Dr. Héilo kleill:olo
Advo:ladr

Rl'Il{1.1ênr:11l - I\lam�
Ad1Hu Konder, 27 - CalxlI

DEPARTAJltR'I'O lif! SAUDE PUBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

IifES Bt FEVEREIRO

notícias .. ,

Pn.�;;al, 406 - telr-t ....np 1."?2
F.s.... rr.ijrio _ Rua II'�Jtp.
SL.r...'1t. lt'7 _ 1.0 .. ,. ...�r _

10 - Sábado (tarde)
II - Domingo
17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
24 - Sábada (tarde)

25 - Domingo

Dr. NILTON
PEREIRA

Farmácia Central
Farmácia Central
Fatmacia Moderna

Farmácia Moderna

Farmátla Sto. Antônio

Farmó.cla fito. Antônio

o plantão noturno será efe tr.�do pelas farmâclas sto.

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM 173

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

O plantão noturno será ete tuado pelas farmácias do

A presente tabela não pade
mento.

(---------------
D.S.P., em Florianópolis, fevereiro de 10112

Dr. Luiz Osvaldo d'Acam1Y'ra,
lnspetor�de-farm'eta.

ESTREITO
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarlnense

Vania Moritz Miss Sahta Catarina
'Reis Suplente

Rosa.

neceor cabograma western - pl'- Clube Mamptuba, quando será COlllCI1lO
gente - mrecão 'Superior C�ncurso rado o seu 4.° �niversário de fundaçno,
Miss Bra�ii aprovou juntamente �vlsta' O convite 'foi formulado pelo Sr. RIVl\ldo'"O Cruzeiro". nome Vania Morltz para Maia, Presidente do Clube.
Miss Santa Catarina de 1962. No próximo _ x-

número nossa revista publicará ampla Dentro de poucos dias irci ao H:d.
reportagem sobre candidatas de Santa neãrto do Morro dos Conventos, a cllllvllt
Catarina, Incluindo vistas panofamí- do se. Deomiclo de Freitas. Está qll
cas de g'Iortanópults. Abraços Ubiratan confirmada uma promoção do Culullrlrta
Lemos Indalécio Wanderley. naquele bonito e mün Irequerundn loc

.. chichê - A Senhora Osni da Gama
(lUza) D' Eça, fazendo a entrera ila fai
xa simbólica de Miss Radar, (Mias S�LlI
la. Catarina de 1962) obsHva-se tamb::m
a Garota Radar de TuHarão, Maria I,u
eia Francalacci e Miss Simpatia. Derii_
se Rosa.

-x�� praia no.
l'tfarcia Reis, Rainha do Atlântico Ca

tarlrierr�e. ee L962, ficou como suplente Em nome das Garotas Radar e WUl'
�I�m;�::::(::o p��:s A;:::�d�� �s:::):o:�; ;::i!�r:�, Va�i��:i: �a:'�ln:it�Z�r:l�o�:'
Guanabara. um belíssimo passeio até a ilha de Anha'

A Direcão �e:;;;�:"''-dOS Diários As-
tomirim ,

sociacos e Revista "O Cruzeiro", a,"xa- O Governador Celso RanH,s .. SUl
ram a minha promoção que aconteceu eomwa regressaram ontem, a est;l ('11..1
no sábado p.p. no Lira T. C. - I. Festa pjal.
de Confraternização da Sociedade t.�ia-
rrnense. no Concurso de Miss Brasil. Pa

-,x-
A decoracão com rosas no Ciube d

ra mim foi uma surpresa pelo Interesse Colina, sábado pp. foi feita pelo cotunu
da festa que agradou os representantes ta Cetso Pamplona que contou com aro.
oos biários Assoctaüos e da Revista "O laboração do cíuntste Carlos Muller.
Oruzeiro". ambos os meus agradecimentos pela f'('Jlo

tlleza. J

o presiden�:'i�OUlarl, irá :135'
Estados Utfidils, no Jlróximu dia tr;'.�'·
abril.

_x_

Após a Quaresma - os Ml.I4icipi
Catarinenses, . ihioiarão as escolha"); o�
Garotas Radar de 1962, para. a II FC'sll;
de Confraternização da Soiccdadc en-

tarinense.

O Clube da 'Colina' em preparativos
para "CUlTO" lIe Carnaval ii prxlmo
silhad. Rei Momo, estará presente. Um
"SIIOW". vili acontecer. \

-x_

As senhas para as compras de mc·�
sas no Clube 12 de Ago,,>tO. para o Carna.•
vaI. serão dlstrlbuidas, no pl'óxlnw dlnJ
24, as 7 horas. No Lira T. C. serão di.�LrJi
buidas no dia 27 às 19 horas.

O jovem Edson xbllvelra da soeieda.'
de de Criei uma, fará exame hoje. na

Faculdade de Engehharia de Porto Ale

gre. - Vestibular.

Rua Felipe Schmitlt
Rua. Felipe Schmidt
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua FeliPe Schmidt

R�la Felipe Schmldt

de z.a a Sábado.

pela RADIO�UARUJÁ de Florianópolis

8,00 - Correspondente Columbus
�D,55 - Informo o Rádio Guorujô
11,55 - Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
16,00 - Correspondente Calumbus
16,55 - Report�r AI fred •

18, '0 - Resenho Titânus
18,55 _ C::orrespondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21.30 - Correspondente Columbus

(�,;;o� ���:��� ��1riZ�óni�a de Sonto
.
Cotarinf])

ONbA MEDIA - 21 I mts _ 5 Kilowatts ,

22,05 Gra,lde informativo Guorujá

AntonIo, Noturna. VitOria _

serâ efetuada pelas rarmá�

Rua Pedro Demoro
RIl:). 24 de Maio
Rua Pedro Dem(}ro

Cinto. l)'tliana � Cnt.:1'"

17_2

O pla.nt.ão diúrno compren dido entre 12 e 12,30 horas
elas Vitória e Central.

CASA VfNDE;SE
A rua Palhoclnha, 7 em ....------""t.

Coqueiros.
Tratar com Lidla Põtto

no Hospital Sagrada Fnmi-
lia. Estreito 1------

-----

Aulas nó YÁIIGI
A Secretária do Instituto oe Idioma:l" Yáligi I'es�

cidade já está recebendo os i�crições poro 0, forrT1le'
ção de' novos turmas de aula, poro êste perrod.o doStivo. Como no ano passado os horórios são varra

ln.
nos três turnos, existindo vogas paro o curso de

eS
glês, nos três estôgios de adiantamento. M?�"'�IiHformações "oder60 seI' .obtldtis tio próprio ali

à rua Trajano, nO. 14.

DCpar-ta.··

---- - --- --------,

MA'OUlNA DE IMPRESJÃOrã ser alterada sem prêV1:l autorização dêste

Vende-se uma máquina de impressõo de fabricação
alemã, marco Fraukental formato 56 x 73� próprio
[larn imrressõ" de 'ornais, Revistos ... Uvro� etc. (

,,! r n (l 11"0 cn <'s S'j CriFre 9 e Í1 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGOSTO
COMUNICAÇA

A ruretorta do Clube Doze de Agosto reunida, tomou
ns seguintes resoluções, ôue vigorarão para os restejos
t'flmavalescos:

•.

PROGRAMA DÓS FESTEJOS

S:l.]lndo - 3 - Baile- de Abertnrn
Domingo - 4 �DfLile na. Sede Social e nâ S('dc Rnlnf'a

rín
Aeannrla � -5 _ Bnile' Tnfantll ria' sede Social
nnnc Adultos na, Sede aoctar e na SMe 3alnc{ll'in.
'rcrca - fi -. naüc nu Sede SoclaJ. c na Sede nnrnen,

nn

os BATLES COMr:ÇARXO:
'

P;'U':l, MJlIII.OR. (í:l.'; 2?.OO horns
rõHrt tnrnntn das J5,00 às In,OO horas

MESAS --:- PREÇOS:
'.

Na Sede Balneária _, 3 noites :-:-: Cr.C) t.mn 00
. Na SódC_ Batnnru-ín. - uma nOi,te _:_ CrS 4flO.tHI
Na Séde Soelal - 4 noites ',- C�$ 1,5QO,UO

.

Nil séco �ociaJ - Uh1:1' noIte :- ors 5(JO,UO
'ons càoa socto pórJCrl"t adquh-i} nrnn mns» r-m cnrtn

séõc.
nOL,I!A: - Cr$ 40n,OO DaL' nutre.

CONVT'T'"8S: \.

r;:r�.:l] - Cr$ 3.50iJ,UO para' todas ns Miles
c:i..�fl.1 - OrS 1.500,00 para' uma norte
Indivldual - CrS 3.'000,00 para iodas as noites
Individual ___:_ CrS 1,000,00 por nmu 'noite

Esiud�ntes devidamente <redencmdos Cr8,2.500.00

��:;�a�Ot�:s ��Vi���e���te credencia6os' o-s 800.00
uma noite.

A posse da mesa não dará. direito à. entrada. sendo

};;';;�S�:'li:� ;�}I�::::��:o��a�I���O��ICm�����::ll'�;li����}I'��
vfldor 'In tdenudacc.

TN'T'r.rwAMRTO:- Cr8 !i00.00

RRmm.vA:
I" - As senhas serão dístrthuíjlas às 7.00 horas {lo

t'ljfl 24 de. fevereiro (aahndnj , e a venda será iniciada às

3,(111 l1orrt�. • .

. 2�1 _ O pagamento será rouo no ato da aquisição:
:�".- Os ('rlOvitr:s obedecerão às exip;êndas r-stnüntà

\. 1"1�s f' SÔ ·Spl·;trl fomcpi(I!"ls das 14, às 17,O() i10rns do (lia

o1.frst:1,.
.-

4" _ No ato ,da aqutaíçâo do convite o sónto snur-ttnn
lI' .J�rvel_"á:

A .- Apresentar a' carteira soclal e () talão do mês.
n :....... rrnaer-se accmpnhhnr do cortvrdadn

50 _ Os convites só poderão ser romcctdos pela Sc

crctaria.

;. t,1l -Loconvne rtâo dará direito à mesa que será pa

ga à' parte.
.

'7" - A compra da mesa terá qúe ser feita oero pró-
prio sõcto seu dependente, podendo no entanto a se-

nrm ser a qualquer pessoa, lima vêz creocnota-
nssoctndo.
Só S!l!-RÁ PERMITIDO QUATRO

rOR MESA.
CADEIRAS

!IF.'T'F.RMJNflGàES;
lO' _ É rjgnrosamcnte vedada a entrada de menores

de 14 nnos nos btriles-" noturnos,
20 _ No baile infantil não será permitido o uso do

lança perfume.
3" _ A Carteira Social e o tarão do mês ou ( anui

dade de \962) ou o convite serão nsorosnmente exigido"
à- 'ontrndn.

4" -"--- O.� portadores de convites terão que apresentar
documento de identidade.

'

.. 5" _ Os Bailes do Departamento Balheárto (Praia)

regcr-sc-ão pelas mesmas In ..,truções.
GO _ Os cartões de tt'eqnênci:1 não terão valor para

11 {'amaval.

PARA OS BAILES NA SEDE BALNEÁRIA ESTÁ GA

RflNTlI)1\ A VOLTA EM ÓNIBUS ESPECIAIS:

SERÁ RIGORG-SAMENTE PROlIÜDO O USO DO

LANCA PERFUME COMO EM TORPECENTE, (CHERE-
TAl. ,

Aconselhada pela prática, â Diretoria exclarece os

seguintes pontos relativos ao Carnaval:
.. 10 _ Não serão atendidos, no decurso dos Bailes,
casos de esquecimentos de carteira sociais ou de talões

de mensalidades (anuidades),
20 _ Não �.erão atendidos. no decurso dos Bailes,

]1rdicJos ou aquisição d� convites-ingressos.
30 _ Não serão atendidos pedidOS de ingressos a

!otó����·��"r)sPOliS, 1 de fevereiro de 1962:
Mauro JulIO Amorim

2° Secretário

·VTSTO
JO.�é TC/ias

"rl;!llír]rn1.e

QUiNTA '"���'!:!l�",,,'JI.""'"PI!'01NA ! .

-'�,----

r�,�rk2 L lecldos Carlos RenauxH.
Assembléia Geral Extraordinária
Fitam convidodos os senhores acionista's o se reu

nirem em Assembléia Geral Extraordinário no séde

SO�iol, á Ruo l° de Maio, 1283,.no dia 26'de Eeve
retro d.e J962, ós 10 horas, poro deliberarem sobre
a sequrnre:

ORDEM DO DIA
o) Apreciação de proposta .do Diretonc, com parecer
f�vnrovel' do Conselho Fiscal, paro oumenrc de €:0-

.prrct social;
-

.

./

b) re,fofl1'1o dos estatutos socia'is'
c) assunto' de 'Inrerêsse do. sociedode.

,� .

�'
,\

,

Brusoue, 9 de Fevereiro de 1962,

Otto Reeçux ,- Diretor-Super-intendente
Gui Iherri1e Renccx - Di reter-Presidente
Dr" Eri-:h Walter Bueckmann _ Diretor

. Corlo;'l,S Cid- Reooux - Diretor
n ""�I'

Re�E!beI'r10S c agradecemos o seçuinte oficio do dire�
torto do Guorcnl:

'" COLUI1A
ÇATÓLICA

CQN_QECORADO KENNEDY
'PELOS VETERANOS DF:
GUERRA CATóLICOS
WASHINGTON. O pro

sidente Kennedy foi agru
ctacto com a Ordem de São

Sebast,ião- dos veteranos de
Gúerm Catú.Iens dos Es
tados Unidos.
i\!heri II. Schwind Co-

mandante Nacional dos' Ve
tcmnos dc Guerra Cntóli

cos, fr.-z a entrega da con

decoração c da menção 110

nonnca no Presidente Ken

nedy na. Casa Branca, ho

je, "om rcconhoctmento. de
seu alto 'cscirtto humnmtá
rio c de seu denodado ser-

a Deus. à pàtrra e ao

Entre as outras pel'�ona
lidade's que já receheram

êste prêmio estão o Cardeal

Francis Spclhnan e os ex

,Presidentes :r'ruman e Ei

senhower.

POSSIVEL NC'VA NOMEA
CAO DE PRINC1PES CATó

LICOS NA �ASCQA
Cidade ,do Vaticano, 14 -

É passivei que 6 Papa João

XXIII convoque, por oca

sião dá Páscoa, um Cond

lia para trata�' da nomea

de novos eardeals. As

cireu!aram nos

não pudcl;am ser confirma

elas, M<.1S. :iC di? que é in

sistente a noticJa de convo

cação de semelhante reu

nião, O� inIormantes dis

seram I'jlle provavelmente
gerão nOlill'ados de 10 a 12

novos' prindpes da Igreja
Cat.ólica. Com a mOlLe de

vários cardúais, o seu húme

t"O agom é de 78,7 mehos

do CJue- o máxjmo de 8.') que

o SUlllO Pontince nomeou

pal"a integrar o cOlégi�.dos
Cadeais,

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
Hoje, às 20A5

A Companhia GUanabara de Comédia
Apre.�entn:

"SER OU NÃO SER"
engraçadissima. comédia pm 3 Atos, original tle

• J. Wanderley.
Salla.do" g_utro grapde carri� " contcceu naquela

!ngre.,:;sos á venda nn. 131111cto1'io.
....

do Teatro.

PE. BIANCHINI DIA 23 DE

MARÇO A INAUGURAGii.O;
DO TETe- DA IGREJA N

S

O Bairro do Saco dos Lí>

môes. �stará de parabéns
no dia 23 do mês que vem

com a inauguração do teto

da magnífica Igreja de

Nossa Senhqya da Bón vm

gem, que
u-eccr o

Bianchini, que
trabalhado por esta gran

de obra católica.

--��-------:lt-

ESCOLA
.

TttRrtA DE COMÉRCIO

"NERÊU RAMOS"
I
EDITAL 1/62

"SENHOR, TOMEMO-LO

PARA NOSSO AMIGO"
i·

Em conversa com o reve

,;endo Btancbini. o mesmo

nsse, que sempre contou

com a cooperação do povo
católico corno também do

bairro do Saco dos Limões,
e sua campanha passada
para conseguir tijolos teve

grande êxito. Agora em sua

cal1)panha do galão de tin

ta a oJco espera ter o lne.�

mo exito,

Foi. do coracão ardente Sales não escreveu, um dia,
de Santa Teresa que sai- em que deplorava o pouco
ram nestas palavras, ao zõtõ dos seus diocesanos:
suplicar a Jesus, em favor "Daqui a POde0, sõ . ficare
dum pecador em cuja con- mos, Jesus e cu, pum
versão ela andava empe- amarmos os pecadores?"
nhada. Amemos os pobres p�s-
E não, n.os ensina o Evan- cadores e lembremo-nos de

gelho flue chamavam a q\1(! nó." também pcrtcttce-
Jesus, "o amigo dos pf'ca- mos no número dêlcs.
fl()n'.�"? F, ::;!í() FI·!1.nci.�(�o dI' AVF: MARIA

I EXAMES DE ADMISSAO AO CURSO COMERCIAL

BA:���rições:- úham-:-sb ��berÚls até 'iJ 'di'a 21 de feve
rf:frp tlhs' EI}o âs' 21�30 hOr;l.s, 'de 2a. 'a 8a: feira.

É!'lh/a tlof exárfiel;\ -" '
.

,'" , ,

'

,

,� , I 'PROVAÊ(ESCRITAS
Dh 2� ..:,.:. Portu'g{Íês

·'23·....,..., r-,rtattillTã.tica '

". 2.6"':"" Geoib-1i.fia Geraj�e"',clo Brasil
,
"

'

27 __:_ Hisfória Ó�ritl . v, qd �rasn
, .

, PROVAS ORAIS

'Dia 24.- Português e Matenlática'
,,' .26 -"---�Geõgrafià Gera;'} re do Brasil

_.;, -'�7 .

.:....! �i�tóri�Gera:l' e<:do Brasli
Documentos' exigidos�.,

a)--IOertidãcr de ·nascimento-;
bl Atestados médico e ae vaélha:
cl Cel:j,iffcaaó' de ·cbriclusão· do Curso Primário,
E'stes: docunren"ti'.ls·dê:vel'h·'trazer firmas "reconhecidas.

fe�em�ã'o Nacional �os [m�re�ados Ven�e�ores
e Viajantes �n Comércio

Sede: Avenida Rio Branco, 2,77 - 9.0 andar .- G. �OI.J2 -- Rio
,de 'Janeiro

E d i I a-I
Impôsto Sindi,cal

A Federaçtío Naclonal dos Empregadosr Vendedores e Via�antes do Comér
cio. rOill �{ede no Rio'de Janeiro, 'Estado da Guanabara,"'leva ao corihecimlmto
dos senhores empregadores em geral (Comércio e Indústria), estabelecidos no

Estado de Sel'gipe, que o recolhimento do Impôsto 'Sindi.caf de·seus 'Vendedo
res Pracistas, Viajantes, Chefes, Gerentes e Inspetores de Vendas, deverá ser

feito em seu favor. O pagamento será -efetuado durante o mês de abril, sendo

agencias alirecadadoras:
1 -' As agências do Banco do Brasil e resl;lectlvos correspondentes;
II -- Os €stabelecimentos bancârios c)'edenciados suas agências e corres

pondentes. nas localidades onde não houver agências do Banco qo Brasil:

III _ As Coletorias Federais, onde não houver estabelecimentos baneá-

.
'

Taxa de: I1:lsfirição: CtS �20Ó,OO: "

II) EXAME'S�DE' 2�\-ÉP�CÂ ,E ,�a: CHAMADA
Inscrições: Acham:�e abertas até' o' dia 15 de feve ..

reiro, das 19.30 às 21,30 horas, de 2,a à 6,a feira,
'. ;Épeea dos exames:

Dia 16 - Provas Escritas'
I' 19 _ Provas Dl'ais
UII M;ATRICULAS PARA A {a, 2.& e 3.a SeRIES

DO CURSO COMERCIAL BÁSICO E La E 2.a StRIES
DO CURSO TÉCNICO DE 'CONTABILIDADE

Êpocn.: Acham-se alJertas até o dia 28 de fevereiro,
das _19,30 âs 21,jo horas, de 2.a. a 6.a feira.

NOTA' OS EXAMES DE ADMISSAb, DE 2.a ÉPO
CA E 2.a CHM..fADA TERAO INICJ() AS 19 HORAS.

TODA E QUALQUER INFORMAQAO POdERA SER
PRESTADA NA SECRETARIA DA ESCOLA, DE 2.3. A
6.a FE�RA, pAS 19,30 AS 21,30 HORAS.

Florianôpol!s, fevereil:o de �962.
Evaldo da Costa Meira - Secretário
Luiz ç. Silveira de 1 �ôtii{t '- Jjiretor

tios.
As guias de recolhimento já forain remetidas em grande número aos in

teressn.dos e poderão ser procuradas nà Delegacia Regional do Trabalho, as

sim come quaisquer esclarecimentos, no enderêço acima indicado.
O cáicu!o para pagamento do Impôsto deverá ,ser feito da seguinte for�

a) P�.ra os empregados cuja remuneração é constltuiClll apenas de eo

_ -missões 1/30 (um trinta avos) das comissões percebidas no MeS DE FEVE-'

REIRO;
b-) Para Os empregados que somente têm ordenado fixo: 1/30 .tum trinta

avo.'!) �lo ordpnado do MÊS DE MARÇO;
c) Para os empregados que percebem orderiados e comissões: 1130 (um

t,rinLa avos) da Importância total (ordenado mais comissões) ganha. no

M1!:S DE FEVEREIRO;
dl A quantia correspondente ao Imposto será descontada na fôlha de

pagal1lenw do' mês de março;'
e-) Nos termos da legislação em vigor, os infratores são Das.�íveís de

'mu-ltns vai'iáveis entre CrS 10,00 (dez cruzeiros) el CrS 10,000,00 (dez mil el'U

z<:_iros) cl.{!vapa,&. ao dô,b.ro em caso de. .r.eincidênci:l,
Rw d<; ,1�ncil'O, g de F'evN'ril'(j (1('- l!')(i2

AHGELO PARMIGIANI,. PRESIDE;NTE

Dia - 15 Noite Dançante Conjunto de "Carlinhos"
Dia - 24 Soirrée Carnavalesca,

CINEMAS
Diq -20 Cinema
Dia - 27 Cinema

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEXTA PAontA ....

Departamento (enl.1 �e Compras
REGISTRO DE FORNECEDORES

,

DO ESTADO
..

o Departamento Central de Compras do Estado
de Santo Catarina .cientifica aos interessados, co

merciantes e industriais, que o p.arH�paçãa em coe-
,corrências (públicos e administrativos), coleto de
preços' e pedidos de materiais, depende de reçts-,
tro no mesmo Deportamnto, providenciado do se-:

Quinte formo.
l) Requerimento dirigido 00 Presidente do De

partamento Centrei I de Compras, pedindo registro
e juntando Os seguintes documentos: r

a - Certidão Negativa do lmoôsto de Renda

toriclF�e�rtidãO Negativo do Alfândega ou Cole.

c - Certidão Negativa da Coletoria Estadu.')!
d - Certidão Negativa da Prefeitura Munici

pal;

ou Pôsto de Arrecadação;
e - Atestado oe Idoneidade Financeira, pas

sado por um Banco Ou duas firmas Idôneos:
f - Relação, espectfíccdc, das mercadorias

do seu comércio, representação ou industria; .

g - Certldõc do Registro na junta Comercial,
Contrato do firma ou Diário Oficial que houver pu
blicado o documento da Constituição da scctedcde:

h - Procuração, pcsscdç ao representante
junto a êste Departamento, autorizando-o assinar
jlrapostos, atos, recibos, contratos, etc.

2) O requerimento e todos os documentos de
vem ser selados com Cr$ 12,00 de Sêlo Esrcducl e

Cr$ 10,00 de Educação e Saúde por' fôlho, mesmo

que estejam sujeitos o outros tributos.
_ 3) Dos firmas registradas no Departamento..

Federal de Compras exige-se sámente o Certlfícodc
do REGISTRO DOS FORNECEDORES DO GOVtRNO
e o§ certidões negativas do Coletoria Estadual de
Florianópolis e da Prefeitura do mesmo M ..micípio.

4) Do Registro, que tem validade até 31 de
dezembro de cada ano, expede-se tantos certifica
do quantos forem pedidos em requerimento, cus

tando, cada um, a importôncio de CrS 45,00 em

.Ios (Cr$ 35,00 EstadllOl e Cr$ 1 0,00 Educaçõ� e

Saúde).
.

5) O Certificado do Registro de Fornecedores
dõ Estado substitui os dccumetitos OC\rna enumera-

• dos, para apresentação e participação nas' concor
rências abertos pelo Departamento Central de Com
pras.

Departamento Central de Compras do· Estado
de Santo Catarina, em Ftcrlcnóeclts, 2 de Janeiro
de 1962.

..... ' ... , .-

Hermes Justino Patria'nova
Presidente

LIRA TENIS CLUBE
Programa e Regulamento para o

Carnaval de 1962
PROGRAMA

Dto 3 - Baile de Abertura, às 22 horas (50boda)
Dia 4 - Baile Infontil, das 15 às 19 horas (Domin-

{�
.

,

Dia 4 - Baile às 22 horas (Domingo)
Dia 5 - Tradicional Baile, às 22 horas (Segundo
Feiro)
Dia 6 - Baile de Encerramento, às 22 horas (Ter-
ço-Feir_p). 'I \

". 'REGULJO.MENTb'.
.. ��'!ttm<R�o de Mesas:
\

.

��ig�nhrist .serão distribuidas dia 27 de feverel
ro, terço-feire, 'as 19 horas, na sede social e o re

servo será feita, em seguida, no mesmo local. É o

brigatário a apresentação do Carteiro Social e Ta
lão do mês corrente. ° Sr. Cobrador estará presente
para efetuar o competente contrôle.

IMPORTANTE: O sócio terá direito, sómente,
o reservo de 1 (UMA) mesa, mediol'lte o apresenta
ção do respectivo senha.

2 - Preço dos mesas poro Associados
4 noites, •••.�., •••. ,. Cr$ 1.500,00
Preço dos mesas poro Convidados
4 noites •••...•••••••,. ..... Cr$ 2.000,00

.

3 - Convites
A Diretoria, o seu critério, poderá expedir can·

���i�i��d:e�:oausme��it,n�:di���e 00 i����e�:����
seguintes taxas de frequência:
Casal .... Cr$ 3.00Q,OQ, para 4 noites
Casal .• , . Cr$ 1.500,00, paro 1 (uma) noite
�dividuol Cr$ 2.500,00, paro 4 noites
Individual Cr$ 1.000,00, paro 1 (noite) noite.

Solicitamos aos Srs. pais ou responsáveis, não
se fu"erem acompanhar de Jilhos ou dependentes
menorf)9 de 15 (quinze) anos, sendo que a não obser
vância desta determinação, implicara nos penas
previstos por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 (quin
ze) e até 18 (dezoito) anos, só terão. ingresso nas

dependências do Clube, quando acompanhados dos
responsáveis. g

No baile infantil, não seró pr;rmitido o uso de'
lanço-perfume.

A Carteiro Social e o talão do mês de feverei
ro, ou a anuidade respectiva, serão rig�rosamente
exigidos ii entrado.

A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que
fizer uso de lança-perfume, como entorpecente.

Os convites só serão fornecidos (conforme o

acima determinado) no dia de: c,do festa, das 14 às
18 horas.

NOTA IMPORTANTE:
Não serão atendidos, sob qualquer hipótese,

no decurso dos Bailes, casos de esquecimento de Cor
�a Social, talão de mensalidades ou anuidade,
bem como pedido paro aquisição' de convite-ingresso.

I
FloriG;(lópolis, 13 de fevereiro de 1.962.

A DIRETO�IA

o ESTADO O Mais Anttgc nterto de Santa Catarina

C a r t a
Florianópolis, 10 de Fevereiro de 1962
Ao Engenheiro civil Dr.
Anita Zoni Petry
mui digno Diretor do Departamento de'Agua
e esgôto do Estado de Santo Catarina.
Redijo o presente pedindo escusos pelo sim-

plicidade da mesmo, porém prevalecerá a intenção
de querer expressar tudo aquilo que junto comigo
comungam o mesmo sentimento o um operoso che

fe de repartição, que não se !;mito tão somente cs

funções de gabinete, mas também os atividades das
obras públicos ao mesmo suêordtncccs, grangeondo
assim as simpatias que lhe são peculiar.

Sr. Diretor por reconhece-lo homem prôbo,
digno e operoso é que faço chegar as mãos de ·V.S.

o presente agradecimento por ter atendido co cpê
lo que pessoclmente em seu gabine!e de trabal�o,
lhe foi formulado por este seu humilde servo, apelo
este que fiz não só em meu nome, mos também em

nome de dezenas de familiares residentes à ruo Tu

plncrnbô (Coloninha) Estreito para que este De

portamento, oro dirigido por V.S., pessôo nobre e hu

mano, cujos funções, como já disse, não se limito

00 interior de gabinete, mos sim poro os atividades
poro os quais foi ela criado, que nõo é outra o nõo

ser a de fazer executor os obras o elo confiados, co

mo foi o coso do rêde de águo que oro acabo de ser

instalado neste ruo e; adjacentes, sanando destcrte
um velho e angustiante problema que a anos vem se

arrostando pelos gabinetes e mesas dos repartições
públicos sem os devidas providências por parte dos

autoridades competentes, tornando aS1!im o vida do

pobre cada vêz mais orduc-e penosa, como se já não

bostasse o I uta que esta mesmo pobreza tem de en

frentar dia após dia pelo oõc poro sustento dos seus,

ainda se via no obrigação de enfrentar noites aden
tro em busco de uma gôta de o�ua poro rnitiqcr-lhe
o sêde angustio, esta mesmo que perdurou por rnul

tos anos causando a centenas de pessôos os maiores

transtornos no que diz respeito 00 indispensável li
qoMIo.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS Edital de Concorrência

Pública N.o 01- 02 - 11
o Departamento Central

de Compras (D.C.C.), de
conformidade com o art.

11, ítem II do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF

- 25-08-61/382, torna PÍl
bllco que fará realizar, no

dia 12 de março de 1962,
na sua séde, ê Praça Lauro

Muller, nc 2 (fone 3410),
CONCORRtNCIA .PÚBLICA,
nas seguintes condições:

I OBJETO DA CONCOR
RtNCIA

(VENDA)

1 - Automóvel, marca

"DESOTO"" modelo Sedan

:J:r;ê��dbo;ól�1);��i ::Om��
�tl 1405M9�3. Umtíade -

um. Quantidade - 1.

IIESTIPULAÇOES
OS interessados deverão

apresentar os documentos

.mencionados a seguir:
1 _ Proposta, em duas

vias, seladas ambas com .

Cr$ 12,00 de Selo Elitadual
e mais Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00 por fó

lha, em envelope fechado e

lacrado contendo:
a) oferta para o veiculo.
b) condições de pagamen

to;
c) compromisso de reti

rada do ou dos veiculas no

prazo estabelecido;
d) declaração de conhe

cimento e submissão às nor
mas dêste Edital e da Legis
lação referentes a concor

rências.

5 - Os envelopes conten

do propostas ou documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

de Compras, à Praça Lauro

Muller nv 2, (fone 3410),
nesta Capital. até as 14 ho

ras do dia 12 de março de

1962, mediante recibo, em

que se mencíonarãc dilta e

hora do recebimento, assi

nado por funcionãrio do O.

C. C.
6 - As propostas serão

abertas as quinze horas, do
mesmo dia doze de março,

por runcíonépos designado!
pelo Presidente do O. C. C

e na presença dos propo

nentes ou seus representan
tes.le.gal.s� .. _

c�;u�b:e�:!· j�b��;:����:
tem o direito de apor a sua

cubrtca nas fólhas das pro

postas dos demais concor

re,ntes.

IS - As- pr.opostas (MocÍé.
lo 001, à venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve

rio, obdecer às condições
estal1elecldas neste Edital,
nas instrução constantes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

creto SF-08..:61/382 de 1961,
e demais disposições Esta

duais e Federais sóbre Con

corrênclas.

III JULGAMENTO

1 _ Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, será

declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:

a) melhor (maior) pre

ço;
b) caução de 10% em 48

horas;,

c) pagamento até lO dias;
d) retira'àa do veiculo

Imediata ao pagamento.
2 _ Em caso de igualda�

de de propostas, serã sor

teado o vencedor.

3 - A concorrência pode
rã ser anulada, uma vez

que tenha sido preteridá
formalidade expressamen
te exigida pelas referIdas

leis, e que a oposição Impor
te em prejuizo aos concor

rentes, ao Estado ou ã. mo

ralidade da Concorrência.
4 - A Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de

anular a concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam ao

lnterêsse do Estado.

Florianópolis, em 8 de
fcvereiro de 1962.

Aberta
Quero fazer chegar ao conhecimento de V.S.

junto as minhas, para lhe, digo poro que lhe cubra

que muitos são as �reçes levados aos 'Céus, os quais
de: graças o Onipotente pelo bem que nos acabo de
de proporcionar.

Sr. Diretor, repito mais urna vêz, não pode
rio eu deixar de reconhecer o atenção dispensado 00

meu opêlo poro que omenisasse um pouco o nosso já
ongustionte sofrimento, fazendo chegar aos nosses

lares a agua, tendo mesmo o ilustre diretor naquela
oCasião pouco prometido e já .hoje multo' realizado
ô bem de um bairro que é todo pobreza e sccrtflcto.

Consequentemente quero em nome do grano
de porte de moradores da ruo'Tupinambó (mormen
te os que oro foram beneficiados) e em roeu próprio
mais uma vêz de público agradecer o V.S. suo amá
vel atenção paro com os nossos necessidades, poro
tonto faço desta uso de 4 cópias, sendo enviado uma

para a Rádio Guorujá (Hora do Despertador - Da
kir Polidora), uma cópia 00 jornal O Estado e urna

terceiro poro o Rádio Jornal A Verdade, poro que se

torne do conhecimento do público, que a f-ente do

Departamento de Águo e Esgôto do Capital, se en

contra um homem digno do cargo que oro oC'JPQ·

Obrigado ençenhetrc Dr. Petry, assinando

me com todo o respeito e consideração.

Umbelino Cobrai do Silva
Rua Tupinombá, 108 _:_ Estreito

DEPARTAMENTO CENTRAL DE

COMPRAS Edital de Concorrência

Pública N.o 08':"" 02 - 12
o Departamento Central banco ou casa bancária;

de Compras (D. C. c.), de b) prova de quitação com

conformidade com o arte as Fazendas Federal, Esta

ítem II do Regulamento a dual e Municipal;
provado pelo Decreto SF c) procuração, se tôr o

_ 25-08-61/382, torna pu caso, passada a pessõa re

blico que fará realizar, no presentante proponente ã. a

dia 12 de março de 1962, bertura das propostas.
na sua séde, à Praça. Lauro 4 - As propostas deve

Miller, nc 2, trone 3410), rão ser apresentadas em

CONCORRtCiA PúBLICA, duas vias, com rubrica dos

nas seguintes condições: proponentes em tõdas as

páginas, seladas na forma

I _ OBJETO DA CON do item 'I do titulo lI.

COR:E!ENCIA 5 - Os envelopes, conten
do propostas ou dccumen
tas, deverão ser entregues
no Departamento Central

de Compras, à Praça Lauro

Muller--no 2, (fone 3410),
nesta Capital, até as 14 ho

ras do dia 12 de março de

1962, mediante recibo, em

que se mencionarão data e

hora do recebimento, asina
do por runctonérto do D.

C. C.

(VENDA)
1 _ Camioneta, marca

Ford, enodêto 1946, no esta
do, que se encontra na o

ficina do Departamento de

Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
valor base é de CJ;$ .

100.000,00 (cem mil crueeí
zeíros) . Unidade - Um,
QuanUdade - 1.

6' - As propostas serão
abertas. às quinze noras, do

mesmo afã- dbZé,.tle março

por l!uncjblIâhu: .�Hignado
pelo Presidente do ·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 apôr a sua

rubrica nas' tõlhas dos de-

OBSERVAÇÕES: Qual- mais concorrentes.
quer Informação poderá ser 8 _ As propostas (Modê-
obtid.a com o Sr. Dr. Anito 112 001, ã. venda na Impren
Zeno Petry, ou pessóa pelo sa Oficial do Estado), deve
mesmo designada, na .Dire rio obedecer às éondlções
torla de Agua e EsgÓto. no estabelecidas nêste Edital,
Edificlo das Diretorias, nes nas instruções constantes
ta Capital, ou na Resldên-· do ;erso das mesmas, bem

cia (of1clna� do Departa- como às exigências do De

m�nto de Estradas de Roda. ereto SF _ 25-08-61/382,
gem, em Blumenau. de 1961, e demais disposi

ções Estaduais e Federais

sóbre €oncorrências.

2 - Caminhão, marca

cnevroíet, :J�odêl� çl91f51 no

es�ado, que se eucollL�1i ffa
oflcinu do pêpartamen'to de'
Estradas de Rodagem, na

cidade de Blurnenau, cujo
valõr base é de Cr$.
100.000,00 (cem .mil cruzei
ros). Unidade - um. Quan.
!;idade - 1. �

II ESTIPULAÇÕES

Os Interessados deverão
apresentar os documentos

mencionados a seguir:
1 - Proposta, em duas

vias, seladas ambas com

Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual
e mais TaXa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00 por fó
lha, em envelope fechado
e lacrado contendo:
a) oferta para 1 pu 2 vei

cuias no prazo estabelecido;
d) declaração de conhe-

��8e�t�st: S�����'!O d�s ���
gislação referente a contar

rênclas.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da pro
posta deverão oonstar os

segUintes dizeres: CONCOR
RtNCIA POBLICA NO' 07-
02-12 (VENDA DE 1 CAMI

ONETA, FORD e DE 1 CA� rência.
MINHAO CHEVROLET). 4 - A Comissão Julgado-

3 - Em envelope separa ra reserva-se o direito de

do, contendo os dizeres do anular a concorrência, caso
Inciso anterior, além da as propostas não correspon

palavra "Documentos", em dam ao interêsse do Esta
caracteres bem destaca.dos, do.
os seguintes documentos FlorianQpolls, em 8 de

fevert:iro de 1962.

III JULGAMENTO
.

1 _ Peia Comissão Julga
dora, posteriormente, serã
declarado vencedor o pro

ponente, que oferecer:

a) melhor (maior) pre-

ÇO;
b) caução de 19% em 48

horas;
c) pagamento até 10 dias

d) retirada do veiculo i

mediata aO pagamento.
2 � Em caso de igualda-

-de de Plopostas, será sor

teado o vencedor.
3 - A concorrencia po

derã ser anulada, uma vez

que tenha sido preterIda
formalidade expressamente
exigida pelas referidas leis,
e que importe em prejuizo
aos concorrentes, ao Estado

ou ã. moralidade da Concor

comprobatórios de identida
de c idoneidade:
a) atesbdo de idoneidn

ele flnl'.ncclrn, !Jc>'I;.�ado 1101

Plnrtanúnolts, 15-2-62

2 - Na parte externa do
envelope contenedor da pro
posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCLA PUBLICA N0 07-
02�11 (VENDA DE 1 AUTO
MOVEL MARCA "DESO
TO") ..

3 - Em envelope separa
do, contenao Os dizeces do
inciso anterior, além da pa
lavra "DOcumentos", em

caracteres bem destacados,
os seguintes documentos
comprobatórios de Identlda
de e idoneidade:
a) atestado de idoneida

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

com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal;
c) procuração, se tôr o

caso, passada a pessõa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.

E N D E R E ç O 4 _ As propostas deverão
A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua: ,ser 'aprf'sentadas em (luas
Conselheiro l\lafra n.Q 154, de um lado a sua vias, com rubrica dos pro
�ecção de PEÇAS E ACESE{)RIOS, e do outro a ponentes em tôdas as pá-
Ilceção de PINTURAS E CONCERTOS. -- flinas. seladas na forma do Hermes Justino Patria-

"";;;;;;�",_",';;:';;;,r;;;�..:�..::o_;�:��_:",:,_�_'_'.::'��:::=::.-:_'":'::._:.;_::.'__;c:;:�:::_=<!��,;;:_:;;;:::;;ji�t;;;�,;;;j.IfI!!;;;l'�"':;;;t!�;�jj;:·.,.��;::;f� ��;�..�, .

:APV!I" PREI3!DENT.f.,

Se você esperccmlços poro o lanche, experim
fazer esta delicioso torta. Basto que você o oco
nhe com chá ou café e seu lanche estará compl
TORTA MARIA EUGtNIA

.

3 barros de chocolate amargo (SOg)
1 xic. de oçucar
1 3/4 x!c. de farinha de trigo
1 colh. (chá) de Fermento em -?á Royal
3/4 colh. (chá) de sal
1/3 xtc. de manteiga
2 ovos

2/3 xtc. d'água
1 colh. (chá) de essênc.c de baunilha
Castanhas de caju ou cmêndocs-tporc

Derreto o chocolate em bcnho-mcrtc. Seoc
mente, peneire juntos a farinha; o fermento e o

Bota o manteiga com o oçucor, até o misture.
cremosa. Lentamente, acrescente o chocolate d
tido .. Junte os ovos, um a um, batendo bem d€nOis
cada adição. Acrescente a águo, alternadom
com a misturo de farinha, fermento e sol, bote
té o mosso ficar cremoso. Junte o essência. Asse
fôrrnc untado ou prato Pyrex, em forno moder
durante 30 minutas. Deixe esfriar, cubra e gua
com amêndoas ou castanhas de caju.
Cobertura:
1/2 xlc. de-cucose de milho
1 xtcl de oçuccr
1/2 xtc. de águo
1 claro de ôvo •

Desmanche o ccucor na águo. Junte a glico
leve o ferver, até dor ponto de fio. Despeje esta

do ainda C1uente, aos poucos, sôbra o clero bati
em neve. &to violentamente, de preferêncic c

batedeira elétrico, até que fique completem
bronco e esoêsso. Empregue logo.
NOTAS E SUGESTCES
O sol, em quantidades moderados, é átimo pc

saúde. A Vitamina "D" é o único vitamina q
corpo pode produzir por sí mesmo, através do

do sol na pele. A Vitamino ".D" é essencial às cri
.

ços, pois sem ela o cólcio e o fósforo não são

distribuidos nos ossos e nos dentes. Pela mesma

zão, as gestantes rucessttcm desta vitamino pc
bebê que vai nascer. A grande fonte de Vitamina'
é o peixe e o óleo de figado de bacalhau. Hoje,
tem também alguns leites em pó que contém a

tomina "D" como acréscimo.
Poro retirar manchas de chocolate de um tec

cubro o mancho com bórax em pó, molhe com á
.

frio. Deixe ficar uma horo. Derrame por cimo á
quente de maneira que o ógua ocséê-pelo ma

Seus suéteres e cosoquinhoJ_e lã deverão ser

vadas da seguinte formo: use sempre águo fria

apenas momo. Não misture as coecqulnhos br
com os de côr. Nõo esfregue: embebo-os em

onde foi dissolvido sabão em flocos, e aperte-os, S'

ovemente, com os dedos. Evite secá-los perto de

fonte de colar: o lugar ideal é à sombra. Não p
re seus cosoquinhc, poro secar. âles devem ser
locados em superfície plano. Siga, escrupuloso
te, os instruções do pacote de sabão; não aume

dose indicado, pois êste "pouquinho" poderá
gor a sua lã.

E eis algumas sugestões para .d1.sucesso de
bolos: com exceção dos Imeçlidd�,-êSpecificados
receitos, como xiccéo cheio; cdIHêr', cheia, use

jzre medidos rosas. Pofd 1$0, encho a xícara e,
sccudl-lc, opore o excessocóm o dorso de uma

ou espátula. Poro haver mais exatidão na re

meço os ingredientes sêcos novamente depois
peneirados. Salvo indicação contrária, unte a fô
com gordura, poro O bôlo não pegar no fundo.

sempre ingredientes de primeira' qualidade. Nóo

cho muito os fôrmas, pois elos tron'sbordom d

00 crescimento provocado oelo fermente.

IMPORIAiiTE,
"Curso Preparatório Continen
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA
PU-GINASIAL
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

_ Basead�Eno��T:i�o:!:!!:s protelSOI ptII

I
,

gógicos. ..

- Equipado com máquinas novos.

Dirigido pelo:
,PROF. VICTOR FERREIRA DA SILV,I.

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscriçõo a Rua Dr. Fulyio

ontiga 24 de Maio. 748 - 1° andor.
ESTREITO

EDITAL N.o 4
De ordem do sr. Diretor do Faculdade de

to da Universidade de Santo Catarina, Prof.
que Stodieck, torno público, poro conhecimerrto
;nteressa�os, que os candidotos 00 concurso de

bilitaçõo deverão comparecer à Faculdade de
reito no dia 19 de fevereiro às 9 horas.

Os candidatos regularmente inscritos
. '

comparecer munidos de documento .de identlfl
. sem o que, não terão ingresso às proyos.

Os candidatos que ainda não opresent?
documentação completo deverão fazê-lo ate g

15 dSe�����r�· da Faculdade de Direito da U

sidade de Santa Cotarino, Florianópolis, 8 de
reiro de 1962.

�

Dyrce Sardá
$";cretôrio em exercício

Hermes Justino Pa�ria� Henrique 'Stodj�l,;k
nova, PRESlDfiJITl.!.,· "'- ....... __ o _. _ _... ..... _. Oi.r�to!· �:� �:'

"",=dO=__�__.;.,_�'_ .'-k,;\<:y;,,,,,,,;.�'","'''';'--__•

Visto:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANTA CATARiNA

NO SITOR '

ES�ORTIVO

Amistoso' na

o Conselho Regional de bastião. localidade de Ilha

Dc.qpol'tos ainda não se Bolla, em São Paulo_ O

�;1d�fi���are:p��i��I�:�:�" �:�fS!r���càõagu:;��'�a� U�;I
rinense de Caça Sub-

certame para entào' estJ.l
dar'u possibmdadc de li

beração da verba, num

montante de erS 40.000!O

Jautil Ciltarina Presente ao Brasileiro
de Caça Submarina

A delegação catarinenstl t.er de Oliveira (Bairtllo).

Hugo Sot;za, Gabriel B('

renhausen, Mar,célO Rupp e

Laudares Capella.

Note-se que Hélio Lanl{ e

Laudarcs Capella já se en

contram em -não Pa�ilo

ulthmindo detalheS com

respeito à nossa delegaçft.ô.

fuuklade de Filosofia, Ciências e

tekiS AVtSO
Comunico-nos o Secretória da Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras do U�iversidade de San
lo Catarina que os exames de 20 época bem ca"1C

os di concurso de habilitação (vestibular) se ihiciam
o 16 do corrente, às 7,30 da manhã, no Faculdad8

si�uada na Cidade Universitária de Trindade.
,

Acham-Se abertos os matriculas para os diver
SOS cursos o partir de 20 Q 28 do con:ente.

\ A inscrição para vestibular em 20 chamado se

ró aberto o 26 de 'fevereiro corFente, encerrando a 2
de ma rço do corrente ano'.
------"'-----

lasIituto de Aposentadoria e,Pensões
,IasE_egadls Em lAportes e Cargas
DeIeta'li> EslHuaJ de Sinta Catarina

EIHTAL
Comunicamos a quem interessar posso que se

encontram abertos nesta Delegacia Estadual, "sita à

Praço Pereira e Oliveira, andor térreo, até o dia 15
de marco práximo os inscrições para concurso de

prOVimento de con;Íos da classe"A;' do série de clas
'ses de Artífice de Manutenção do I A.P,E.T.C.

, Qualquer esclarecimento poderá ser westado
aos interessados no enderêço acima, no horário de
12 às 15 haras, de 20. o 60. f�ir(l.

florianópolis 2 de fevereiro de 19:62.
Pedro Mirando do Cruz.

Encarregado

::·!;>;,.:·:t·f4"i��;�:F�·>;[,'·Y{Jr��'·"'�'·'_;: ;:?���;:?�"}'2:f:::�Jf'� :'��".�.�.�.7z_.,;.""""� '''\�t 11,;{"?f./'
'

'�&iilil\l_U)líiM '''ilMiIi!Illi�-
--------------------�--.----------------------

noite
\.. ,

Nqtícias pr:.cedentes de

Blulllcnuu nos informam

que a diretoria do Am';'rlÇa
vem concentrando surts a

tenções para o Oito Gigan
Le e o Skiff, visando as eli_

minatórias de março.' -;
x x x

Os blumenauenses ;'!soe

ram que, até aquela data,
o oito gigante esteja ren�

dendo normalmente, po

dendo então aspirar uma

coloca<;ão Qas mais bri

lhantes, inclusive- passândo
a Federacão.o visto no

passaporte para a guarni
ção representar 0- Estadp
na Guanabara.

x x x

'Todavia, a guarnição do

Martinclli també�l sabe da

responsabilidade que terá

que enfrentar e vem êrl'j

nand8 assiduamente na

baia sul, apmveitando o

entarc�('c:cr que tem sidil

calmo.
x x x

Acredita-se,

que a gt'andc sensação das

eliminatórias \�era

dllvida o grande "poga"
entre os oitos gigantes do

América e do MarLinelli.

po�·t.ant.o,

de! hoje:

suas peças, e ,olhada com

respeito pelas demais (!úe

participarão da prova, pois
11: guarnição do c!llbe da

'Rita Ma'ria inegavelmente
e' dotado de poderio Ilsi

co respeitãvel.
x x x

Diáriamente,.o Quatro
Com do Mdo Luz tem .ea-

lizado puxados exercICi.Js
na baia sul, .com vistas às

eliminatÓI'ias. Os remado-
res. aldistas acreditam que
'ate a epoca da realização
estejam bem preparados
para .Q duelo com os de-

x x x

O oito aldista também

!�lP��a,e�::����oo ��r�·::'�
so cronometrado, tendo de_

monstrado progressos a

centuados de 'treino para
treino.

x x x

Também o Dois Sem' ,da

Apremla Música
o Riachuelo vem trei

nando com certa. frequen
cio. no barco ele Quatro
Com, co ...n uma guarnlçao
basta ntc poderosa e que

somcnte agora tenta ad�

qui rir ton�unLo para as

eliminntÚrias. O Quat.ro
Com riílc!lI.:elino esta for-, ..

nmdo pelos irmios Nelson ,.�.)

(' NcJ"Y Pirp,th, David Fritz
,. - _......-.

Corl.n.k e Alfredo elos San-E FO,R,RO �
�

l.o.�. .

X X x .1I1MAO�8IrEN(f)URT
"('�:�I�O)'� a gÚ�;���ã�SI�l�; I �;;���i���!,�,':�

sincronizar :JS

Em sua própria ensa,
com o prof, IVANO GIUS�
TI. "1',.",
Ensina acordeon, violao,

solFejo C teoria musical.
Tratar Pelo tone 3553 C

3890.

"

I
PEDRO PAULO MACHADO 1r lDIPRED...TORES_AUXILIARES:

MAURY -aOR"ES. RUI LOBO � fIlIdIlírI�bBf.RTO NAHAS

�h�BORAIlORfS: DIVERSOS
1•• 1 __ 101 ,< I .....

Avaí Ilver$usll Paula Ramos

ofensiva.

Detalhes técnicos: Local:
Estádio do Ipiranga.
la tempo: Educação e

Cultura 2 x 1. Final: Edu

cação e Cultura 5 x Tribu

nal de Justiça 2.

Para os vencedores golea
ram: Nazaron02, Madalone

2, e Newton,

Para os vencidos" Miguel
2,

-

Quadros: Educação e Cul

tura: Murilo; Wilmar e A

cicio, Celso, Luiz e Édio;
José, Nazareno, Newton,

João José e Lorival .

Tribunal de Justiça: Al

do; José e Elpidio, Pedro

Paulo e Nazareno Alberto,
Fernando, Miguel, Tuca e

Airton, ,

Arbitragem de Gilberto

síca - P1rOessor
Silva

Ltbórto

Continuando os eseus preparativos para )

Rsdisl,utas oficiais da temporada citadina, fi EI
'

d
�

d C R Ald' I" d MIM' d .

terem início em meados do próximo mês de eito.presl ente o . .

'

,
o �uz ,o íes, arei io e elros

..arço, os conjuntos do Avaí e Paula Ramos �. D A I b I Ramos da S11-
I" Na manhã de' domin.go. diretoria que deverá reg�r eleito. por unanimidade de, Jando cariem. domingo, Eis como

.

fiCOU r. der a

"1
resolveram marcar um match amistoso entre rorarrr realizadas. na sede os destinos da agr:emià'"ao votos, o desembargador Os novos mandatários do' organizada a nova dn'l'to- va

. b

as duas enuipes de profissionais para a noite do oiutre de %gatas Aldo no período ,1962-63 ..
,

Marcilic Medeiros, c, COll".Q clube aldista t�marão pos- ria: Presld-este. - Des�� ar-

LlI�,' is elrlçôt!,� 'para Nef;t.n. .oportunidade foi _vice-presld_,_nt,__,o sr. 01"- se. ,nu'lU:J,nhã' do.próximo Presidente ...;_. D(,�{,111�mr_ ga,d�rvM,a:Clp",�.;.�M"d�dn't;OS_
de hoic, no estádio da r..�a Bocaiuva.

. ",.,,,

Será êste o primeiro 'iôgo do Paula Ra- TORNEIO SUL BRASILEIRO or��n�iC�ario;:�esldent� -

mOS em 1962. O C1ube tri�oIor �ampeão da ,�

1
Moacyr Iguaterru da snva

wmporada passada, apesar da perda, de vá- G,n-Hal. e, Cori-,pul empataram pela', me�ma. Co',nt-e,m·, 1 I,
.

.:
M::ot�i�,glá����d,n,,-

rios de seus bons valores', 'entre êles Sombra, 1) -I
. _

1.0 Secretário - Enio

l 'Ih M T O" Teve �cguencl� "na noite partes',)!:ls< os detantes toe. mio - Imo: Ortunho, 'pCI ccnseguru
"

eonquistar Arbttraeem de Zoei! Tho Sonêgo

:: n:�o :o��unt::C��:Si t��:'I;:�t:P;::;,�:� ��ll a;�.:���i:.� :om-T:r�:�� ntcos: .

.

����n� :a@r����; JO��:��ohO ' ��I��:O�a:e d:�:t�;::a��:� ��;.OO�;��
renda de cr$ pa2��o d�e;:�:�iO

-

.
Ary

lado. ,,' I!Zação.de '_dl.\a,� L.pa�tidas. 1.0 tempo: rntsmacionat Juarez, Milton e Vieira.
,',

'diante' do õorttlba. 1.0 'resoureíro r Aldyr

Para o Avaí êste será o quinto match na
Em Porto Aleite jogaram IxO. Gol de Sergio Lopes Arbitragem de .Anacíeto Detalhes - Local Estãdiry 'VoDou a Reunir-se Ga2','ob"TI�:toO",.,,_0 _ Sergio�. u ,v ,.., as esonadras do _'Gi'êl1"}iO e aos 11 min.l;ltos. Interna- Piatrobom de Vila capecema. ..", .....

- er

temporada. -o time "azzurra" está invicto, do Internacional. Partida cional : Gainéta rBenor : No outro cotejo o Metrov.' 1.0 tempo -cl ixr. Final'
a FASe Carlos Boabaid

Ih
. ,

d Is
. bem movimentada qua a- Claudio, Ari. Nilo e zan-

_
o. mesmo marcador. Nilzo Médico Dr Humberto

pois co eu uma vitoria e o empate no in-
��'���I�tea�el�:a7:��:súb��� ����s�s;=����;��,Gi�:::ti�, Torneio aos 5 rn. e Miltinho aos

Esteve reunida, na noite
perdeneira-;-'

'

rerior e um triunfo de 3 x O frente ao 'I'a-
d b Ali' F

'

V ') G
_ . 16. Quadros: Metropol: Nu

de 2.a feira a j'ederacâo
Orador - Dr. Aldo, ae-

mandaré, nesta Capital. Jogará o campeão
presenciou e am as eu. -ravro leve. re-

Rio-São Paulo bens; Arptno, aamnton e
Aquática de �anta Cata la�;l:::ord: ��vaRegntas _

do Torneio Quadrang�Jai- I'WaIter Lange" ��-- -_. - _'_-

o Torneio Rio-São Paulo �:���lt��i�a�:rl�s�I1�71:� ���a�;�bp:re�I:=Sid61���il�� Alc'ides Rosa

t8Il10 franco favorito oa noitada Que nifi- Dia 18: Torneio de Encerramento �::���1ia i����a�onoil��r�O��e� �:drin�Oa;il��:�as'"zI���� Na oportunidade diversos JO��r�I�: pa�;osG�����r -

jtUém deverá. perder. tàl' O prestígio do famoso assuntos de suma Impor- Diretor do Matcnat Flu-

"Clússico da Amizade". dos Comerciários ���li� (��ueM:�'���;�� �'l�� �:� ����l;e c:;;��::,i; ::m��n,e tância para o remo caca- tuanta - Osvaldo da Sil-

Portento, teremos logo mais, no estádio Está. marcado para o pró oportunidade, aos vencedo .
oprcsentações do Plamengn Oda. Juquí'nba e oeucnt- ���t�:seC:tOr�:mass:�����rl�i�' ve�'�'etor de Eduoacâo "-

"Adolfo Konder" o primeiro clássico do ano
xtmo dia 18, no estádio do rcs do. Campeonato; Fiam- e Fluminense. nhc,

cou decidido que as eümt-

Pigueírense Futebol Olu- creria Koerich e Meycr. os natónas, marcadas ante-

ql�e deverá agradar aos aficcionados. bc, o 'remeto de Encerra- troféus a cue fizeram [ús. --1--
-

.IA r-idor normente para os próximos

monto da temporada 'de O arqueiro Jaime do Meyel' niciado O Torneio uuS .Jerv ·es dias 25, 2 6 e 27, foram

Verba Para Custeio da Excursão 19GL retc. eleverão partici- deverá ser ngraciarlo com tl'i1.l1sferidas para Os dias

par todos os clubes Que uma inedalha por ter sido Públicos Com fdórias do DER e 10 II e 12 de mal'ç.o

dos Submarin;slas disputaram o certame co- o arqueiro menos v-azado Foi apresentada
• �a Q-

�:�:�iá�'iOie�l�a f�!eb:�'ce�;:� ��a���ta::�r���', s:: ;�:�1� Educação e CoitaM ��;�����:�R�l�;f���:n:l�
menLó que deverá serVi� oe breria, Lambém receberá Teve início, na tarde d,e Por�!� aos 20 minutos, o

que se propunha a tr"inar

congraçamento para os igU81 premio por ter sido sábado. no estádio do Ipi atacante MIguel empatava as guarnic�es çaLarinf'nf>f's
dcSpôrri'stã:li-qtrr:-..

tomaTXnl
.

o aTt\lhelro Mm 17 t�not-s ...r�a .. -..Q "GJ:.aude ..1'PJQ.QiQ......., a partid_!k :'1pe;�ar da Edu-
para o Brasile.il'Q,_ j11('difl.lll,e_

parte' �;n 'seu ',llesenv<OI�i- Tambêm .0

.

vencedo� rl� dos S9rvidores Publicos, cação e Çultllra' impressia a taxa de crS IDO mil I"ru-

menta. Torneio, "'W se realizará que l'euniu as represcnta- nal" sobremaneira, pois pra zeil'os livres, pelo espaço

Fiambreria KONich, Mey dia 18, c� ..)Cr:í. um dto tro- ções elo Der e Irasc. tic::tva UI1). l'utebol e obje-

er. SedutGj'R, �inerva. Far- ��!. I�'O!�:�:�� no

a p��:��� Ir��� nl���!��,:i���se 1�1�i:� h� ��':�a�: .S\;l�!g��ii���:n��.
:ná;�m:�iacan�:ta�i�e:n�:: festa de con�açamento, /inogêneo inclll"sionan'do Mercê desta superioridade

��\�I�':i� ���1Pseet;�d�enl�:�� ��s c·���:�o�es ,:o��:����� ����l���i�� p�!���J��'t:�� ��\�isCaco�:::�un c���c!:' :�
('ln f'stilo eliminatório. marcado pum o e.�tádio do ���t��toD:l�iqt�e l;��l;:���ta� ��I�:Ç��a;c��II�,u��a:''lt�e:n;
Serão enLl"egues, nesta Figueirense.

primeiro Lento nos }3 minu que terminou esta etapa.

-··---NÕTICiARiõ-rjO-REMo---- ���)���r \�\�b��n�:,�ol��en�a��� :t��le�t::��:�:a 3�a����=
Foi um bonito cm que o mes�o Mudalone aos 17

o arqueiro João não minutos aumentar para

teve a minima cllance. Com fHl"a 4 x 1, Somente aos 24

o lra.�c. ninda aLuando me- n.linutos é que o Tribunal

lhor, terminou a primeira conseguiu diminuir a dife

etapa. Para a segunda fase, rença atmvés d'e Miguel.
o Der. iniciou o mateh com Todavía, aos, 41 minutos

maio!" dis]Josicão e elemons- voltou o Educação e Cultu

trando maior' segurança'de ra a elevaI' o marcador pa

seus homens de defesa que ra5"x 2, por Nazareno, con

na etapa anterior naviam cluindo boa trama da sua

demonstrado graves falhas,
puderam os avante do tri

jogar ,com mais de
levando o pãni

co ao arco contrário. Com

�e��: !;�t���:;r=��e����, �
placar de 1 x 0, favorável
ao Der. Detalhes tecnicos:
Local: Estádio do Ipiran

g!t, no Sacos dos Limões
}O tempo....;_ Der 1 x O).

'Final: Der 1 x ll"asc), gol
de Babá. •
Quadros: Der: Gilberto;

Osni, Fausto Nilton e Pedro
Paulo; Waldo e Babá; Zélio,
Erico, Alair,Waldir e Kras

clube aldista tem se �xel"� sini. Irasc: João Carlos:
citado, esperando os seus Wanio, Eduardo e Walmor'
�iretol"es que fa.ça boa fi- Josê Nelson; Acádio, Carli�
gura nas eliminatórias.

-

nhos, Hellew, Guará o Di

.rA. narte.

Arbitragem de Ernani Si!
va. auxilia�o por Gilberto
Nahas e Virgílio Jorge.
Domingo o certame teve

prosseguimento com o pre
lia Tribunal de JustiQa e

Educação e ,Cultura reali
zado no( estádio 'iPiran
guista. \
A partida apresentava o

Tribunal de Justiea CQmo

franco favorito p�(s no tor
nela inicio, hayia levantaçlo
com méritos o cobiçado
lamelo qe Çnmpeão, apre
sentando boas atuações.
No entnnlo, foi J Educação
c Cnltura logo aos 4 minu

tAA, a..�nlY� de Naiax.eno
((nl" :dlriH 11

mo. falho. do

de dois meses.

Representante 'jnnt.o:\
FASC - Enio Sônego.
Comi,ssão de Tomaelas de

Conta � Eurico H.osteJ"no,

Sady Berber, Osrii Mello.
Oscar Tosko, Orildo Lisbôa.
AILamiro Cunha e .Alvaro

EljlQI
Comissio de Sill(!i('i'll1rJa:

'Ernesto Tremel, Pedro Sil�

va, Isaú Pereira da. Silva.
Ari Millon da. Silveira, Ee
larmino Velom, João Oon ...

çalves Jl' .. OLnvir.no Bole-
1110,

Submetida a julgamento

foi. por unanimielade ele

VaLOS, rejeiLada.
Estiveram' presentei" à

reunião: dr. Ari Pereira e

Oliveira, Presidente (la.

FASC; Manoel Silveira.
pelo Mariínelli, Saely Ber

bel', pel.o Aldo Luz: Alcides
Rosa, tilmbêm ·pelo Aldo

Luz e Nery Pirath, pelo
Riachuelo, além de O'Jtros

de!>])ortistas Interessados.

L O TE S
VENDE-SE LOTES )\

LONGO PRAZO SEM .lU
ROS.
TRATAR, RUA FEr�rpm

SCRMIDT 21 _ J.o Anelar.
----'-�------

o quadro do Avai que esteve atuando na tarde de
domingo em Sôo João Batista, não foi clem de um

empate pelo contagem minima frente 00 Usati !acal.
xxx

Na noite de sábado teremos no estádio da RL!a
Bocoiuva o cotejo intermunicipal amistoso t"nl're o

Figueirênse e o São LL!iz de Joinvile, Domingo, à
,

tarde, o elenco do São Luiz voltará 00 gramado paro
dor coml3ate ao quadro do Clube Atlético Catarinen
se,

xxx

No próximo domingo teremos a última etapa do
Campeonato Estadual de Velo. Como se sobe o bar-

•

co "Pioneiro" vem liderando a pravo, seguido de per

;�P;��S����dO'/irata", que deverá sr o seu mais sé:�
I
xxx

A dir.etoria -do Avai Futebol Clube vem de soldar
sua úJtima divido no praço, No último sexto feiro os

diretores azurras efetua.,ram o pagament;p de Cr$
45.000,00 à Federação qüarinense de Füt()bal, di�
vida acumulado há vários anos.Nahas, auxiliado por Silva

no Dias e Hamilton Perei- xxx

ra. ". ....)� Com o pagamento do dívida à Federação, o Avaí

Após a realização destes liquidou por completo o soldo negativo financeiro,
matchs, ficou sendo' a se- podendo, agora, os seus mentores dedicarem moicr
gUínte a claSSificação dos atenção aos jogadores da equipe.
clubes: • '

.
KXX

10 lugar - Der, Educação O Atlético iniciou 2° feiro a suo série de exerdci�
e Cultura, Tesouro do Esta • os fi_SiCOS e ,c�letivos com vistos 00 compromisso de
do e Imprensa Oficial com domingo proxrlno, frente ao São Luiz de Joinviv
O ponto perdido. ..-,.. .. ,.. ...... ,.... , KJCC

' '

20 lugar: Irasc. e Tribu- Continuo o se desenrolar o Torneio Icaro Passos,
nal de Justiça com 2 p. p. organizado pela Federação Atlético Catorinense. As
Os principais artilheiros partidos até aqui reoli:tadas têm agradado 00 público

sao: Nazareno e MadaJoni que comparece 00 estádio Santo Catarina poro a-
do Educação e Cultura e companhor O seu desenrolar. \

Miguel do TrillUl1al de Jus x x x realização de um Quadran_
tlça com 2 gOls cada. Pais::tndú e Carla:::: Re� guiar ctue lt,erã por palco
lie..wton a Educaç,ão e n't!:?', de. Bruslllli'. C Pal-'- as cidades de Bl'usque e

Cultura e Babá fiO Dr·)" m('ir:1s r Ollmpico. f'�1:10 Blumenau. simultãneamen-
un:lj tento cao<.. ucedando detalhes p"l','1, a te.

_ .. ,� , ,\','.. ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mi fAl10 ANOS:
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omenageado O fundudor,
Distinção aos Drs. Guilherme Renaux, Renato R. da Silya - Funcionários Recebem Distintiyos de Ouro.

Várias comemorações tl- Celso Ramos, seu esposo, Freitas, membros do Con- dece, em nome do Gover- COLABORAD(}RES C O M

Vetam lugar a 12 e 13 do dr. Guilherme Renaux, Di selho Regional do SESI, dr nadar Celso Ramos, ánr- 10 ANOS DE CASA: OIS- HOMENAGEADO O CEL.

corrente, assinalando o 10. retor Regional do SESI, sr. Abelardo Gomes, prof. AI- mando que acompanhará TINTJVO"� OURO LARA RIBAS

aniversário de fundação do Nilson cenoní, superínten, cides Abreu, presidente do de perto as lutas de seá...,..,.
Departamento Regional do dente da entidade, dr. Re BDE e diretor do SENAI, esposo na organização it6 Ato continuo, realizou-se
Serviço Social da jndús- nato R. da Silva, Secreta- assistentes, funcionários do Serviço Social da Indústria a entrega aos servidores
tria de Santa Catarina. rio Sem Pasta, ceI. Anto- Serviço Social da Indúskia
Dia 12, as 8 horas, reeü- nio de Lara Ribas, sr. Jo- e pessoas amigas.

sou-se uma miSSa em ucac êo Batista dos Santos, se

de graças, na catedral me cretàrto de ê'ederação das AS CER;IMONIAS NO SESI

tropolltana, comparecendo Indúatriaa, dr. Roberto La
d. Edlth Gama aamos, re- cerda, diretor do sesc-se, 'As 10 horas, do mesmo

presentando o governador José Elias e Lucia dia, na sala da mrecao

O sr. Nilson Coríont. elemento de proa do 'SESI, quando
proferia bre.pe oração, vendo-se, ainda, o sr. dr. Guilherme

Renaux

,0 'ESTAD-O
O MAIS AJl!ICO DIAlIO Dt SANTA tlTAB11i'A

FLORIANÓPOLIS (Quinta-feira), 15 de Fevereiro de 1962

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

Wania Moritz, Miss Santa Catarina
, .

1962 - Marcia Reis, Suplente
- Urgente t.azaro Barto

lomeu - Rcdação Jornal

"0 Estado" FNS Direção
Superior Concurso Miss
Brasil aprovou juntamente
revista. O Cruzeiro nome

Vania Moritz Miss Santa
Catarina de H.l62 PT No

prdxímo numero nossa re

vista publicarah ampla re

portagem sobre candidatas
Santa Catarina incluindo
vistas panorâmicas de Flo

rianópolis PT Abraços Ubi
ratan Lemos Indalecio
Wanderley.

cobertura, com a possibi
lidade" de incluir a promo
ção realizada no Lira T.C.,
no Concurso de Miss BrasiL
Este fato já vinha sendo
ventilado pelos jornais ca
riocas e agora para uma

.

confirmação nos chegou
por intermédio do promo
tor, nosso cronista social

Lázaro Bartolomeu, os ca

bogramas, dando-lhe tõdo
o apôío a respeito.
Outras noticias prece

dentes do Rio de Janeiro,

Regi'tmal do SESI, presen- r

tes todas as personalida
des' acima citadas e mais

o sr. -n o t a n c Renaul
membro do Conselho Re

gional daquele organisnio,
representantes de entidade
sindicais, funcionarias, o

sr. Carloni profere discur
so em que justifica a ho

menagem que em seguida
seria prestada aos drs. Gui
lherme Renaux e nenetc
R. da Silva, constituida pe'
la Inauguração de seus re

tratos, sendo que o do pri
meiro, foi descerrado pelo
segundo, e o deste por d.
Edith Ramos, sob Intensa
salva de palmas dos pre
sentes.

o dr. nenecc--aamos da

Silva superintendente do

SESI licenciado, e atual

mente ocupando a Secre

taria Sem Pasta do oover

no, fez um breve retrospec
to dos dez anos de SESI,
exprtmtndo ser o mesmo

fruto da orientação de seu

fundador, hoje o GOverna
dor Celso Ramos, de quem

como superintendente rece

beu todas as diretrizes que
nortearam o desempenho de

sua tarefa, Agradeceu, cp
movido, a homenagem de

Que se orgulhava, puls
constttuta a lembrança de
sua passagem por aquela
entidade. Esperava retor

nar ao convivia de todos

os amigos que ali deixara,
reafirmando estar sempre
à disposição de todos.

DR. GUILHERME R E

NAUX : CLARIVlDENCIA
DO GOV. CELSO RAMOS

o Diretor Regional do
SESI e presidente da FI

ESC, em seguida. fixa a

posição do governador CeI
so Ramos, fundador da Fe

deração d as rndúsenee,
do SESI e do SENA! em

Santa Catarina, discorren

do sobre a importância de

1962, que participou do Ramos, de um diploma de
desfile das Garotas Radar, Honra ao Mérito, outorga
ficou como Suplente- de do a seu ilustre esposo, co
Miss Santa Catarina. con- mo fundador e plonâiro do
forme escolha eeaneaca e Serviço Social da Indús
aprovada pela comissão. tria. O discurso do ft'r. Uu'
Há muitos anos que nos-, lherme Rena.ux pela sua

sa Capital, vinha sendo importancla seré publicado
desprezada de uma prumo- na integra amanhã.
ção idêntica a que aconte- A Primeira Dama do

��� ��g�:�:an:�C"elo��:::i� Estado, emocionada, agra-

referências por parte de
tódos Os que assistiram a

festa de confraternização
da nossa sociedade. A re

presentante da beleza da

'Illoça catarinense, caiu só

bre uma >bonita florianópo
mana, filha d,! �r. e· Sra.

Sidney Moritz. Nossa re

portagem felicita a familia
pelo invejável titulo.

dúvida que a

Primeira Festa de 'Confra

ternização da Sociedade
Catarí'nense, com a' parti
cipação de várias' Cidades
do Estado, lmpressiónou os

-repórteres que aqui vieram
para assistir e lazer uma

... sou. IUJS PE1'fE1TA 00 eRASlL

A nossa InSJ)etorin de Trânsito precisa tomar uma

providência sobre a PISTA DE CORRIDAS em que está
Lra71sfonnada (� Rua Frei Caneca.

A 1Jfovidówia se impõe pata evitar que certos Pin

lctclLdas, campeões de velocidades maximas, acabem

DECOLANDO naquela rua.

fo/"r;ll(, /.\'.1} 7I"c'-====�';;-':":\'

overnador Celso Rom

Apôs O dr. Guilherme

Renaux dizer de seu orgu
lho em ter sua fotografia
ao Iádc da do Goversador

Celsa Ramos e da do dr.

Renato R. da Silva, o sr.

Ni\SOn Çarloni realçou os

assinalados e relevantes

serviços prestados à entt-
. dade pelo cet. AntonIo de
Lara Ribas, que dirigiu a

mvísãc de Administração
do SESI Nacional, e que

sempre procurara pr�sC:-
giar o Departamento Re

gtonal catartnense. 6 a

tuai ccmanôunte da For

ça Pública agradeceu as ------- --------...:
rerereneies feitas á. sua

pessoa, profundamente e

mocionado, observando que

fora o que pudera dar, em
retríjrtriçáo "ao multo que

devo ao povo de Santa Ca

tarfna". Frisou a adminis

tração Celso Ramos a rren

te do SESI casartnense. e

já de Longa data era ami

go do atual governante ca

tarinense. Sentia-se, .mes
mo, envaidecido e conter- to de Consumo, na extinta

tado por essa homenagem.' Capital Federal, e de sua
.

exma. espôsa sra. da. Leo

nor Mercedes Schiefler

Abraham, e néto do nosso

dnétc e prezado conter

râneo senhor Octávio Car

los da Silva scntener, de

cano dos viajantes -comer

ctaís de Santa Catarina e

do Brasil e exma." espôsa
sra. da. Iracema Bueno de

Gouvêa scntener.
João Otavio Abraham,

que dignificou o bom nome

das terras de Anita Gari

baldl, possue até o momen-

•

COQUETEL E FEDOADA
A Primeira Dama do Estado agradece as hÓme1l.agz1I.S NA PRAIA DO FORTE
prestadas ao Chefe do Executivo catarinense, pelo Ser-oi-
ço Social da tndúsírta,

-

na qualidade de fundador e

pioneiro daquela entidade

D. Edit;e Gama RamoS coloca, lIa. lapela do dr. Si1llões, �o
N.R. de Joinville, o distintivo de ouro por 10 anos de

serviços .prestladoa .-

com 10 anos de casa, de

um dlstlnplvc-Iapela de ou

ro, de fina confecção, . e

que foram colocados na la

pela de cada servidor pe

las personalidades presen
tes. Foram Os segulntee.
os agraciados: Dr. Renato
R. da Silva, dr. Baul ce.o
livelra, dr. Nereu Ramos

Filho, Nair certoní. Pla
tão de Castro Faria, cif.
Raul Pereira Caldas, Atua
Cássio da Silva, Joe Dias,
weidemer Manoel Mar�lns
Ioilla Christoval scníeset,
Odin Moelmam Baptista,
Enedina D u.tra Rilla
OJga Volgt Lima. Guaracy
Amaury dos Santos, Wal
mor Chiqulo, Leda .Agular
Suphiattl Herculano Car
neiro de Farias, Inácio M.
da C. MO"r:aes, Rosa Fp'r
nandes Medeiros e Ruth
Rufino de Souza.'

de Que tanto ele se. orgu

lhava. Na oportunidade a

gt'adecia o auxilio prestado
pela entidadê, à LBA, de

Que era prestdante no Es

tado, constituido por me-

dtcementos e dinheiros, pa

ra atender as vitimas das

últimas enchentes. Finali

zou por reafirmar agrade
cimentos 'pela homenagem
de que era alvo o Chefe

do Executivo catannense.

e da. qual se sentia orgu

lhosa, fazendo votos para

que o Serviço Social da

Indústria progrida sempre.

PARTIDA� OE
fLORIANdpoll� EM
OIA� ÚTEI!: AS

'horas!
Tac·CruzeirOdo Sul

confirmaram qúe a Srta. cada organismo em nosso

Márcia Reis, Rainha do Estado. fazendo, a seguir,
Atlântico Catarinense de entrega à da. Edlth Gama

_','Co _

AOS presentes, após 3. ce

rimonía, foi servido coque
tel, sob a responsebntdaíe
do sr. Eduardo Rosa, e. no.

dia seguinte como conti
nuidade ao programa es

tabelecidD, teve lugar uma

feijoada na Praia do' For
te, geo2tU1hente cedtde pe
lo sr. Aderbal Ramos da

Silva, comparecendo a di-

reção e servidores da en

tidade aniversarIante.

FESTIVA RECEPÇAO NO
NU'CLEO REGIONAL

A diretora do núcleo do

� SESI nesta capital, sra.

Lourdes de Aquino, prepa
rou, com suas colaborado
ras, na. noite de 12 do cor

rente, na séde N.R. uma

agradável surpresa, cons

tituida por wna cnurras
cada à qual estiveram pre
sentes todas as personali
-dades acima estencíonadas,
servidores e respectivas fa

milias, em ccrrdlal contra
temraecêo, -antmada, o o r

um conjli�to .d�' ..�sas
que tornou mais alegre o

ambiente jé festivo. No tní
cio da "noitada surpresa"
a era. Lourdes de Aquino
fez vir à mesa das autori

dades e diretores do SESI
enorme bolo comemorativo

. dos 10 anos de SESI, pro
renncc paravees alusivas
ao fato. O Governador Cei
so Ramos, ausente da ca

pital por motivos ímperm
.sos, qual seja a instalaçao
da comarca de Dlonlzlo

Cerqueira e as reuniões
com prefeitos e vereadores
do oeste, fez-se represen
tar pOr sUa esposa, d. Edi
th Gama Ramos, e pejo
prof. Nelson Lufz TeIxeira
Nunes, Chefe do Cerimoni
aI do Palácio do Governo.

Casa Ribeiro (A Samaritana) (om
pleta trinta anos no Comércio de Fio

ri�nópolis
o Sr. José Ribeiro (fale- mente esta importante !lr

cido), fundou no dia 15 de ma de calçados que 'muito
fevereiro de 1932 a loja: de serve a socIedade florJano-

, calçados, Casa Ribeiro, no politana está Instalada na

edifício do hotel La Porta, rua Gerônimo Coelho, com

e depois foi denominada 'Illoçiernas instalações. FeU
"A Samaritana", hoje. 'de citamos a Senhora Emilia
propriedade da senhora Ribeiro, pelos· vaiiósos ser
Emilia Ribeiro, viuva do viços prestados ao comêr
Sr. José Ribeiro. Atual- cio local.
'.
--------------

CONVITE
Cumprindo deliberação unânime dos ·srs. Mem

bros deste Legislativo, tenho o grato satisfação de
convidar o povo em geral paro assistir, juntamente
com os srs. vereadores, o sessão qUe o C�P fará

.

realizar em suo séde às 15 hora.s do dia 16 do cor

rente, quando será estudado o PROBLEMA DA CAR4
NE VERDE nesta Capital.

rlorionópolis, 14 de Fevereiro de 1962.
Moacir Pcteiru

L..-: _ --J......!.._�!.�. �,Jl... '

]'r�_ f!rcsidcnie __J

-�

Um FIQrianópolitano Dignifi
Sua Terra.

Hoje,' dia 15, deverá re

gressar ao Brasil, aportan
yo na Guanabara, o Guar
da Marinha JOAO OTAVIO
ABRAHAM filho do distin:
to casal sr. Oscar Abraham,
diligente Fiscal do. Impôs-

"num

Plnhelra,
poema. Fim!

Pinheira - Ao sopé dos Papagáios _ De
do Ranchó Alegre. 21.1.62.

.

O castigado violão aqui do Ranoho, d
gemer e penar em vários pares de mãos,
centrar alguma que soubesse unir duas no

mônicas - aninhou-se ao peito do dr. Ren
mos da Silva e írnitiu-se em suas virtudes
há multo perdidas.

O dr.' Renato, depois de puxar-lhe e to
todas aquelas orethazínhas do cabo, revelou
autêntico ctuinsonnter,

Violão azarado! O primeiro que o comp
somente toca em francês!

xxx

A parte artística da temporada foi, aliâl,
dtdamente Cracativa. Os cantores, Isolados

conjunto, dispersavam até as gaivotas da P
Dos poetas a safra não foi melhor. O dr.

Assis, depois de confessar-se, modéstia a p
mo descendente de baianos, ull1 protegido das
com a' inspiraçâo bi-alimentada no gênio de
Alves e nas sonoridades de Dorival Caiml, pe
duas quadrinhas, das quais a melhor é esta:

Na margem do Papagaio
Esta tudo assoreado:

•
Ha quem diga que foi praga,
Praga de mal informado!

Se essa é desse jeito, imaginem a outra!
ainda, apesar da pobreza franciscana e das

conta que. o assoreamento _ amontoado de
- quq fez de Papagáio um istmo, roubando

Qualidade de ilha, foi fruto de uma praga. Fora

so, dessa alusão ã. lenda, é quadrinha pina, 1ll

Instituto Histórico ou de rudimentos geográfiCOS
que de Poesia.

O waldo Costa, lageano de Santo Amaro,

teu ,esta outra:

Sendo um homem da coxilha

Só em terra sei <cantar,
Por i!isO eu canto nesta. ilha:
"Como e dôce CORRER «o mar.'1-

Muito embora. com duas rimas, sendo u

rica, � quadra. só vale pela confissão final, elll

dia a uma afirmação menos aceitã.yel de

"Como e doce MORRER no mar.

Um putro poetlnha de água doce achou-se
nestes versos arqui-super-mediocres:

Deste lugar eu não saio
Aqui fico a vida inteira
Ao sopé do Papagaio
Na baia da Pinheiral

Na próxima. saison, como dizem os croniStaS
cials, teremos que requisitar a lira maviosa
'Othon' d 'Eça para cantar a Pinheira, nas suai

zas eternas, em versos de verdade, luminOSOS e

tantes
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