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Oficiais da Força Pública Paulista
(olaboram com a Milicia Catarinense

enquanto o Ten. Othon
'Orientará a instalação do
Gabinete r'sícotécntco da
Corporação.

Trata-se, pote, de oficiais
altamente credenciados e

de cuja permanência entre
nós por certo resultarão
igrandes benefícios à tra
dicional milicia do nosso

Estado.

o MAIS ABTIGO DIABJO DE. SANTA CATARIltA

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 16 de Fevereiro de 1962 - EDIÇAO DE HOJE - 8 P A G I NAS

momento uma reunião nos
moldes da que está previs
ta � 14 de março em Ge
nebra, podendo ser estuda
da uma conferencia de
chanceleres para a mesma

ocasião: conforme, aliás, a

...........

Interinos .

efetiva�os
BRASILIA, 15 (VA.) _

Em votação secreta, o Se
nado aprovou hoje, por 30
contra 3 votos o projeto_
de-lei que consolida a te

gislação sõbre a situação
:hnidica dos procuradores
de autarquias federais e

dás outras providi!ncias.
Várias emendas tombém
foram aprovadas e outras
rejeitadas, obelecendo aos

pareceres

técnicas.
das comissões

rasil: mais adequada reunião de chanceleres
RIO, (V.A.) - Fonte do Itamaratl Informou que o

BrasU deverá responder à proposta sovletica sobre a reu

Dião de cupula para tratar do desarmamentO em bases
elhantes às da resposta dada pelos Estados Unidos
re o mesmo assunto. No encontro que teve em Wa

gton com o embaixador Roberto Campos, o sr. Dean

usk expliCOU ao representante brasileiro o pensamento

do governo norte-americano, pensamento comum aos

p&ises do Ocidente, convocados para a reunião e solíct

Wu que o Brasil acompanhasse os Estados Unidos nesta

qllestãO.
Nestas circunstancias, in- míer" Kruschev que eon-

t?rDlará o Brasil ao "Pre- sidera mais ,adequada, no

tambem diretamente inte- [matiêas, visando a uni fi

ressedos na questão do de- cação de pontos de vista.

sarmamento. Observaderes das classes

Já está havendo contatos armadas deverão partlcl
entre o governo e as For- par de todas as reuniões

sobre o desarmamento de

que o Brasil tomar parte,

senão como delegados, pe

lo menos como assessores

da delegação brasileira.

termos da proposta sovté- Uma .torte corrente está

tlca e provavelmente será se formando no sentido de

o assunto debatido, depois o Brasil se manifestar con-

de anaiísado pelo Estado tra o desarmamento total. Almanaque da P. M. Editado apósMalar das Forças Armadas aprovando apenas a eJlml-

u: ;:c�;�l�� p��asse!�= �:�!�io o�U�I�:��nç:��a d� 10 Anos de Interupção
toridades militares edíplo- tambem aliás, o ponto de Vem de ser editado o ro comando do Coronel

---------•.. - .. -.- vista dos Estados Unidos, Almanaque da Polícia MI- Antonio de Lara Ribas, em

contrario ao da União 80- litar correspondente ao ano tão boa hora reconduztdo
.víétrca, que pretende o de- de 1961. Tal fato, por si sú, àquela função pelo Gover-

sarmamento geral. nada teria de extraordtná- nadar Celso Ramos.
Está sendo tambem con- 1'10, pois deve repetir-se

siderada a possibilidade de anualmente, como rotina São pequenos fatos que

noite de hoje sua senhoria -- . -- . de administração: aconte- comprovam o descaso a que

fará no salão de confe-

C S· ti ce, porém, que o último AI- esteve relegada a Corpo-
renda do Edificio das Di- aça OYle ICO manaque publicado o foi ração durante os dez anos

�:��r��'a à�a��st��in��br�o� Perse iu A arelho
em 1950, durante o Primei-.

do govêrno anterior.

tema "O PROGRESSO DO ' lU P ----- .. - .. -.- __ .------�

!?�:;�:'°o ��,���-���: MiBJiEtR��MB!�â(�i�� - Ontng deixará esta capltul. .. Credo do Governadnrno dia de amanhã. Deseja- Um aparelho mtlltar, brt- OU
li::n�;'d;:�a�e p��;:;:;nate"�: .

1,3.;.11Celso RamosBonn, foi perseguido du- R

rante uns minutos por um

São palavras do Governador Celso Ramos: "A plata
forma do Govêrno que apresentei, homotogada pcJa mi

nha eleição, eu a cumprirei, nos limites das possibilidades
que me transtertrem os catartnenses. Fui eleito para al

terar os processos vigentes. Eu os alterei. Só com o povo
tenho compromissos. Eu não faltarei. Acreditei no êxito
de uma campanha em moldes novos. Eu não desmentirei

esta crença. Sempre trabalhei em equipe. Sempre valori

zei o técnico. Sempre estimulei os jovens. Quero ser no

oovêrpc c, mesmo homem que fui fora dê!e. E reste, so
bretudo, a certeza de que o eovernacor não desmentirá. o

c:'Dclldato:'
Constitui o que ai está um verdadeiro testemunho de

fé, um credo cívico. O Ilustre Governador, que não re

pudiou nenhum dos Itens de sua plataforma de candida

to, continúa firme nos compromissos que diz para com o

povo, unicamente com o povo. are, que fez questão de

que, na sua Primeira Mensagem ao Poder Legislativo, fi
gurasse, sem nenhuma alteração, o discurso pronunciado
na Convenção do P.S.D. que o acolheu para candidato a

Governador do Estado, não retificou até agora uma só
linha daquele programa de Governo, através de cujo ccn

teúdo o povo pôde conhecer-lhe a perfeita visão do pano
rama catarinense e dos problemas que se impunham a

solução dQ rutueo governante. E o povo o elegeu. O povo

homologou, pelo voto, esse programa, que o sr. Celso Ra

mos não atraiçoa nem esconde. Cumpri-lo é a preocupa-·
ção absorvente do Governador, que não diverge do can

didato.

centra proposta dos EUA.

Quanto à reunião de eupu-
la, concordaria o Brasil em
sua realização posterior-
mente, de acordo com os

resultados obtidos nas an

teriores. Apenas em um

ponto, provavelmentê', o

BrasIl não marchará com
os Estad6s UnIdos: na reu-

rirão prévia de represen
tantes das quatro poten
cias para a fixação da
agenda. Em principio, pen
sa o Brasil que o temário
deverá ser rixado por to

dos os 18 países, que .sãc

ças Armadas relativamente

à questão do desarmamen
to. Segundo consta, os mi

nistros militares já toma

conhecimento . dos

Hoje Nesta CapPal o Adido Militar da
Embaixada Norte-Americana

Deverá chegar hoje pelo
avião da Real às 11 horas,
em visita a esta Capital,
o Coronel Stanley N. Lom

"nlng, Adido Militar junto
a Embaixada Americana
no Rio de Janeiro

O Coronel Lornníng; é
formado pela Academia
Militar de West Polnt, tez

posteriormente diversos

cursos superiores de tática

e de comando, tomou par-
te ativa na segunda guerra _

'mundial, comandou o 330
\ Regimento da 'IR mvtsêc

r Ina oportunidade do trans-
.

de Infantaria na «areia, e ascurso do décimo anlversá- durante o ultimo. connuc.
rio de ínstajaeão, ao seu Pelo seu valor e em re

fundador e Diretor Regio- conhecimento, recebeu o

Coronel Lornnlng," várias
medalhas e ccncecoracões.

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

Erlucação Física e o Curso
de Manutenção de Viaturas
Aatomôveis, todos na sua

COrporação. Fêz ainda .0
Cw"SO de Policia Milltar na

USAR Carib School, locali
zada na Zona do Canal de
Panamá.

Discurso do dr. Guilherme Renaux,
nas Comemorações do 10.0

Aniversário do SESI
Damos, abaixo, na inte

gra, o discurso do dr. Gui

lherme Renaux, proferida
nas solenidades do SESI

quando da comemoracao
do seu 10.0 aniversário.

Excelentíssima senhora

Don�.
fu oam.a. Ramos.

'k4i1!h;:�aen Exoelênci&
o Senhor Governador ceí
s o Ramos, Excelentissinfas
autoridades, Minhas Senha

ras, Meus Senhores Meus
caros companheiros sesta-

Dever de justIça a nome

nagem que o Serviço So

cial da. IndUstrIa presta,

São' Miguel Pako da Segunda Reu
nião 'Extremo 'Oeste - Gov. Celso
Ramos 'Recebido Càlorosamente por
rande Massa popular - Almoço na

Prefeitura Municipall - Gov. Celso
Olharei com Carinho o Oesté

Catarinense"

nal, sr. Celso Ramos.

NOTAS
Legislativo Tubaronense

Em sessão realizada pela
Cámara Municipal Oe Tu-

barão, no dia 6 do corren

te, foi eleita a nova mesa

daquele Legislativo.
Na oportunldade, ror le

eleito para presidente, pur
7 votos contra 3 d e seu

concorrente vereador Sér

gio Fernandes Pereira, O

vereador Raul Zabot, . do

PSD.

Escola Normal e Ginásio
Estadual "Gõvernador
Celso Ramos"

Coroando os esf.orços da
mocidade estudiosa d a

"manchester catarin.nse",
deverá funcionar, este ano

por determinação do Go

verno do Estado a Escola
Normal e Ginásio Estadual
"Celso Ramos", de Joinvil
le.

Os exames de admissao
à primeira série do curso

gináslal tiveram i n Iria,
com a prova de Portugues.

Arrecadação Estadual em

Jolnville

Em janeiro illtimo, li

Coletoria E6ta�ual arreca

dou na "terra dos princ'l
des" a a.preCiável soma dI')

Cr$ 6979426620 o que repre

senta, E'm cOlllparaçâ.o a

Igual período de 19"61, um

acréscimo de mais -de 90%
Tal cUra coloca Jolnvllle
no primeiro plano dos mu

niciplos arrecadadores· do
Estado.

mos a tão ilustre persona
IIdade, uma feliz estada

em Florianópolis.

"Caça scvíeuco que se en

contrava num dos corredo

res aareos que conduzem a

ex-capital alemã. A bordo

deste aparel,ho viajava o

embaixador da Grâ-Br-a+a

nha na Repúblíru Federal

Alemã Sir. Cristopher. A

SEGURANÇA PUBLICA

peio . titular da S. S. P.,
sr. Jade Magalhães, toram

designados mais os seguin
tes peritos vítcriadoras,

para o emplacamento de

veiculas em Santa ceren

na João Artner Leandro

Gonçalves, em Canoinnas.

Hamilton Borges Carva

lho, em São Francisco do

Sul;

José waumenn, em Cam

po Alegre;
Tarcy Souza, em São

João Batista.

EDUCAÇAO _ CULTURA

MAIS CURSOE' NORMAIS

REGIONAIS

Prosseguindo com o seu

programa ôe dar maior

amplitude à escolarlzaçao

,

Cardeal.
Câmara Aplaudiu

o cardeal d. Jaime Câ

mara aplaudiu proltlçao
da venda do livro "A Guer

ra de Guerrilhas", de Er

nesto "Che" Guevera, di

zendo que a determinaçao
do ministro da Justiça re

dimiu em parte o governo

federal da mcurta com

que há anos, ve a propa

ganda comunista avançar

no Pais.
.

D. Jaime Câmara, embo

ra não conhecendo o llvro

disse não ser temerklade

sua reprovar a propagan

da em torno dele, uma vez

qt.;e leu o folheto sobre guer

rilhas impreso na China

Popular e fartamente dis

tribuido em Cuba.
�

em Santa Catarina, o 00- O cardeal reprovou t.am

verno acaba de criar os bre a atitude que tomou prol
Cursos Normais Reglnais dirigentes da chamada ala

'Elclides Marh.).no", e Pre- nacionalista querem tomar

sidente Nerêu Ramos", reS interpelando o ministro 80

pectivamente nos munici- bre a titude que tomou pro

pios de Xanxere e UrUbici, bindo a venda de "A GUer

o segundo na chamada 10- ra de GuertUhas".
calidade àe Esquina. Am- O sr· Alfredo Nasser be-

bos funcionarão em pré
dios de Grupos Escolares.

nenciou o povo com Aua

medida acrescentou d. Jal

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

me Cãmara.

(orpo de Bombeiros Recebe
Mais Material

Continuando sua tarefa

a paz saciai. através pea-
Na manhã do dia 12 dês- delas Publicas etc. qui sas sócio-economlcas,

te mês, com a presença do Com estes encontros re- asslstencia médica, farma·
Governador Celso Ramos e glonals, com esta nova mo- ceutica e odontolôgica, In-
de seu Secretariado e As- dalidade de administração tervenção no mercado de

IIIsores, vereadores e pre- publica, o Oovernador Cel- preços dos generos de pri
feitos dos municípios de so Ramos, não se restringe melra necessidade ,com a

8io Miguel D'Qeste, Des- aos trabalhos burocráticos, instalação de Postos de A

canso, Itaplranga, Mondai, mas vai as próprias tontes bastec1mentos, elevação do
t.laravilha, Cunha· Porá e ver "In loco" o que aflige nlvel cultural da popula
Guaraclaba, instalou-se a as comunidades e procu- ção seslana facultando-lhes

:un:e�i��:�lãOd:oe:�r�C:� �:�:�a:� a: :�U:s�es qU� o manuseio de suas biblio_

Oeete catarlnense. Após· o encerramento da ���eamC:��:ted� ����tr:
Apôs a instalação ·da réu- reunião o Chefe do Gover- costura, flores bordados e

Jllão o Chefe do Poder �e- no e sua comitiva, foram semelhantes, financlamen
cativo reuniu-se com os homenageados com um al-

to de cursos de produtlvi-

lnun�n��tcsI:: cl��:r:� :��e�ao:�:f�!:�:s '!:ra��� dade Industrial e seminá-

l1laa reivindicações mais res destacaram a atuação :li�� ::��!:�:s,d�;�:h�
�:���f��:'�;:���;� ;:����;:�:��::�=:::� �::I::�;:;��;:�I?!�::�
� sOluções adequadas. Na to que cumprirá plena- fundador e Impulsionadorvers1fJcação de proble- mente a sua plataforma lhes destinou.lIlaa apresentados, destaca- quando candidato e que

E i s, Senhores, porquerQ por sua lmportancia, o olheirá com especial cari-
multo nos apraz passar às

110 ���rg:�a el���:��na�:' �::ern:no::�on�:::e:::� mãos d a Excelentisslma

�bUitará a compléta conizou, debruçado sôbre o Senhora Celso Ramos, o

�ação da rica área do mapa inteiro de Santa Ca- pergaminho onde registra_

=:O' Outros problemas - tarma, tendo sido suas pa- ��::ep:�:g:�o::a:;n:
e1a1 _:e��� �:::sta:U:a =:= ��::er:.ebidas entusias-

obra social dp Industrial

�ao ne escolas, constru- Na manhã de õntem o � Celso Ramos e sua eficlen
e melboria do sistema Governador Celso Ramos te e profícua admlntstra-

1'OdoVl4rlo, equIpamentos :regressou a_Florianópolis, ção à frente do SESt. ca�
ara D DER, Fomns e C ... - com sua com"itiva. tal"inen.�e .....

� _

É que Senhores, à cta- entre elas as dos governos

M�Ã���
Santa Catarina e, em es- Embaixada Americana, ees

peclal, os sesianos, a obra de 1 de julho de 1960.

magnifica que em. um de- -

Em sua estada nesta
cerno, o SESI realizou.

Capital, o coronel Lornning
Em verdade, sentindo a tará visita' de cortesia ao

necessidade de congregar exmo. sr. Governador do

a classe Industrial, fundou Estado, Altas autoridades

nosso homenageado, a Fe- e Comandos Militares ce

deração das Industriais do dladós nesta Capital. Na

Estado, os Serviços Social

da Industria e xacíoúet de

Aprendizagem Industrial.
As bemésses que tais ins

tituições trouxeram a em

pregados e empregadores
são do consenso geral.
A Federação das Indús- Eleita a Nova Mesa do

tias, congregando a indús

tria catarmense, -vela dtu

turnamente pelo seu inte

resse;

O SENAI, formando mao

de obra especializada, vem

tornando poss.vel a. inte

gração de nosso Estado no

processo de industrializa

ção do pais e, propiciando

de recuperar a Policia Mi

litar em todos os seus mul

tiplos setores, o Coman

dante Lara Ribas acaba

de adquirir, para o Corpo
de Bombeiros, duas moto

bombas centrifugas Mo)"tt
gomery, com. sucção prô
ria até tres etros, equi-
padas com motores Briggs- go.

Stratton, de 4 tempos. a

gazoUna.

Foram também com

prados 120 capacetes a

fim de atender â. neces

sidade de renovação con

tínua de uniformes, multo

sujeito a desgaste na ati
vidade dos soldados do fo-

ser apresentada pelo Bra

sil, caso não seja possível
chegar a um acordo sôbre
o desarmamento, uma pro
posta facultando aos de-

Ihor o potencial bélico
mundial.

Essa tese seria defendida
com a argumentação de

que, não podendo haver

desarmamento, h a ver ã
maior segurança se existir
um melhor equtlíbrto de

mais países da comissão
sobre o desarmamento, a

aquisição de armas nu

ecleares, através de um pia
no visando a distribuir me-

forças entre Os diversos

países.

Os antigos processos de governar sem leis morraatt

vas da administração estadual, mas ao sabor das con

veniencias eventuais e especialmente das exigências po

litico-partidárias, o Governador Celso Ramos os alterou

substancialmente. Féz do seu programa uma lei, a que
não fugirá. Renovou métodos da administração, para

ajustá-los a normas de racionalização e de obediência

aos tnteréesee gerais" ao invés de particularizar os seus

atos visando às ambições de grupo ou de individuas. Não

é por outra razão. que Santa Catarina vive, hoje, em to

dos os quadrantes de seu território, num clima de con

fiança e otimismo que permite a aplicação de tôdas as

suas energias criadoras à finalidade do desenvolvimen

to do Estado.

O sr. Celso Ramos não tem compromissos com ne

nhuma organízação ou instituição que não represente
de fato e de direito a vontade popular. Os propósitos do

Governador estão indissoluvelmente vinculados às ne

cessidades e aspirações do povo catarinense. Por isso,
vai até o seio das coletividades, para auscultat·-lhes os

pensamentos e sondar-lhes as deficienclas, que serão

supridas por pl"Ovidências de caráter permanente e não

dE' efeito transitôrlo. Assim é que as populações rurais

não têm sido esquecidas. Os problemas que de longa da

ta vinham atormentando os homens dos campos não se

omitiram no planejamento pelo qual se (}1"ientam as ati

vidades governdmentais.
Atento aos Imperativos modernos para a realização

de todo esfórço desenvolvimentista, o Governador Cel

so Ramos valoriza o técnico, proporcionando-lhe recur

sos e meios para que possa. em cada setor de especiali
zação, empregar os seus conhecimentos ao serviço da::;

causas publicas. O critério do planej�mento não poderia,
aliás; excluir a pal·tlclpação executiva que cabe aos tüc
nleos, nos respetivos âmbitos de trabalho. O fator téc

nico, essencial ao 'êxlto de tôda obra durável, num traba
lho de equipe tal como O preconiza o Governador a::;

se�ura a concret!zação do programa. rumo à. COnq�ista
das metas de govêrno.

Vale, pois, a pena insi,sUt· nesse credo otimista com

que o sr. Celso Ramos. desencadeando esse empolgante
movimento de recuperação de Santa Catarina para
maiores tinos históricos, incute em todos os espíritos _

e especialmente no das novas gerações de politlcos de
nossa terra - a noção de valor implicito no mét9(fo de
trabalho orientado pelas aspirações do povo, dentro das
realidades saclológlcas e económicas que qualquer gover
nante não deve contorna·r, nem dissimular e mull;o me

nos ig·norar.
-_._------,---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço Teiegráiico F.S'I';., •
Jtllben!)�:t::rllda Ramoi •

Domln�::";::".nd" de Aquino : """ CQ/7tec;;-nen!Os'
-

Soçia/,s
f.'JftVi�(::�����8de Amorim e (llwal':!o Melo. • '

lredlhore� AllxlJiaY�H • � U{Antonio ("aruando ti" Amaral e 81110'8 -
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ColatKfadoreH , .

<:» \ I
,

Prof. gn""l'.iro� Filho - Dr. rjwatdo Rodrt-
• _

�

A�:';: �h,':��,,-:-,�;;::,:'���:�'__::-,7�;,,�';:;:;� • 'M-arcada para dia 22 próximo a elegantíssima recepção"
f()II�O .luvr-nn l _ IJr. !\1111(Jll LCILl' da Costa ,. '.

iía) •;',::l;;:'�'''.''';:'';:;�''B-:;;I':'I�::','�'''�:�;;)':,� '. ,:la luxuosa residência do casal Charles E. Montz (N'elila ,
valho _ ",·M. Fall:O J"CI'nl.wlo .h- IIpWIO ••. 1 _ No curs� PréVestíbular da Fa- * '" * .

•
'-')1'11..

_ A. Sei:ta.'4 Ne'.tll culdade de Direito da Universidade de 3 - Alguém que t'ecente.mel�te oe-o-

DJ.:PARTAMI':N'ft) sseonrrvc • _ Santa Catarina. Vara Bittencourt Kas- rou seu aparta�lento, com oonnos mo-'
Redator' Pedro Paulo l\!a(:11arJn, 41 • Ling, foi a primei-a colocada. A mrecao veis "Cimo", vai l·c.�ebcl' ,�)ara um stro-,
��":);��,��t;�:�:j.Jh.res: Mau-v Borges, RI11 T. LOhO e, • do Quen\'lcia earoce ofere�e a srta. Vara gl.l,:lOff, regado a ,Ulsque Manston HOU.
coiaborauores: Dtversoa • ,

um jantar em seu
.. r:s;aurante. se

.. te.�. •
Hel�7.�;:������!��,_ d. Lnrn Ltnn. • , éliSLr�b�d�:e:adocof��O��r�'�;ans���r��:� ontc9m� a�ol���r-:�ca�a.�::��en:nil���� �.

Rio ((IH) Rua :q"JIIH!or Dnntus 10 - ',.o'<Lntlar '" se" o uísque que con'Ulistou a socrodane. Aldo no plano. el'1"linho na bntc-,
'/'1'1.: 22-!}!J-24 • • .. » *

,

Silvio no ptsto» IISiio 1'1>ld" - Hnn vttnrtn f,:)7 - coní. :,2 -

I!I 3 ....... O Colunista anotou; drincando

!()��'l�!� ��r�'I'�<)�/J�O�'�!��l� ;�J.:��a P. r"!!li�

� �� �:ll�� �r���eW:I:O�a�.ce:T�i�e��l��� Hern��ni'; ����llando Cidade o Dr.:
��j��;i���� �e c�:'jJ:�;I�I:I�:;���� em 'o�o,� ,,�. mu- JI' nes. Dr. ClaudiO F, Valente e. o nlilioná-

Anúncios me�lif1nle :�ntrato de aco"df' com a •• riO Marc,Os Grossembark.
te" �lro;a��e, na Rádio Diãrio,

tab,,;, em Vigõ" , , 4 � Muito elogiado" "t"to, do, da Manhã. • Oe�artamento 'C'C �tral �e Com�ras [�I'tal,\,SSJ1'IAT';jRA ANUAL - �r� �.{iOUOO • R D -'I- ' * " ,

,

II'vENU .... AVULSA - Cr$ :0,00 " , �;:�:t:OesR���o��i�h�;;:: ina:�:�:d�S nrc 12 _ De vi;_iem marcada parn. 0' ; ,

'

,

, " I

A fll",A. não" ","on><blli,. r-lo, ">n- ". mo,,,,,,ntado € elegante ooquitel de ,ni- Rio, o Jl" Colombo 8011". ':rIo ['O""COrtlencl'a 'r.uhll·C�· n· .. 05- .:..' 02 ..: 1'"4 ... ..;,t>:;'��f!: ':;;�O.;.'I::�� III • versário do SESI.
13 _ Gente �o ":octcty" prepa�:He� UII t. U u U

• 5 __;, Ont�'1l. encontro dú, broto.� nos p:1ra t;ma viagem *à E�ropa. • O Deixl.rtamento Cúntral

• salões cio C1Lbú poze de Agosto, com o ..• de Compras roo c. C.), 'de

• conjunto Carlinhos, 14 - Marcada par� o .dla 25 de 0.1)]'[11 conformiaade com o art.io
a reunião de Jornalistas, .promoçao de •

ll, item III, do Regulamen

! 6 _ A bonita Terezinha Dutra a- "As Folhas" no Estado de Sao Paulo. • to aprovada 'pelo Decreto

'���:c:��:�aj8�:a:=\onOi;�sta�;�n�:r��� 15 _ Na listo: �e* hospedes do Que.' !���\0:�6!��:\et:��:r, ��
, Querencia aPlace. rencia Palace o credenciado jornalista de' dia 12 de março do ano de

Deputada TNGE COLIN de·�:�:�:a����� ����i,n re� • * � *

'At FOl:aS'��sta:� de São Paulo, sennor, �6:;0n����r,se��, ;, �;��:
presentante de Joinville' gant�s -:aU;::a::'sv�ie�irc�����!t::r���

A exan l'e Junc
*. * *\ ,

341 O), CCNCORRÉNCIA
eleita pelo PTB à Assem- ,1 vaI com fantasia de "Pier:ot" _ Esta- PENSAMENTO DO DIA: "Quem (. PÚBLICA, nas condições

bl��I�L�I:��a�;:�ÇãO rles-' :��o�nf:���:�OStr��t:-P: � c:��oe !�lur��:o_. �:��lt:dCse�l:i:e�in�ã��i�;��l:�ltl�O:I�;l�:n� � Seg�i�e�BJETO DA CON
tacada no plenária da' Ca- ti zeil'os. sivel à realidade das coi.�as." CORRl!:NCIA
sa, ve..-n desenvolvendo um � .. \a _ ..........�_ .' ... .1 .. _ .._ ...... _ S ..... __ ... 'II (VENDA)
t<abalho ,'''ient, , d;,;;-

� f
' ·

mico nos mais vat:ados '
Sucata, de aço e ferro. ao

� �rml aDrlrl�
pre�ominimodeCr:;; 7,00

problemas do Estado em

discussão no Legislativo. I �i�'�ldo� �i�.��� ���� ����.
carreando para a região ,. II _ ESTIPULAQOES
que .representa ,o resultado

Os interessados deverão

O:;"ai�:g:o�':,:��n�'_�t'7aP,:��I,�mi�aa':,'a,nU�i ' '

.
'. ,,�, ". '_.. ".,' :t,rc$cntar

os docum;�tos
< "0. • 0 r.��d��J��ta\e����,\��'am_
tre parlamentar emprest.an·1 (conclusão da última) ciamentos, Frisando que represl':'�tantes. do comcr-

bas ns vias eom cr$12,00'
do sua solidariedade ao órgãos foram criados, re- Santa Catarina é, tambem cio. da mduHtna e da la-

de sê;o Estadual e ninis a

���g�����e�:s r�!�:���:::� ��rsm�����:s :osenc�:���:= �:;� :e;�a�:ISOo�::��L!� �o���er�n� �g��,���e�o c��� Taxa de Educa�ão c Saú-

levada a efeito pelo atual mentos próprios. Na ca- lientou que procurará con 'todo e do conlribuin!'c ��l deúm;i;!p�O'���:a�o f�l���
governo estadual. pita!, aIe.m 'de escolas. e 0- seguir financiamentos usan - -----

crado, _ .contendo:
Nossas congratulações á. bras diVersas, o prOblema do tanto o crêqJ.to interno

a) Designa�ão do nome

deputada Inge Colin. da agua vem sendo enfren como o externo. De outra Aprenda Música e enderê�o dI/. firma propo-
FAZ.EM ANOS HOJE tado com resultados posi- parte, úspera em que os nente;

- <;r. prof. Môncio Costa t�vos, c,oomm"ociaE�tta"do, 'mO"da"abnOt',enoi co!mo ����f. i���� ���S:�
- sr. Filinto José Caldeira Bastos "TI..:_ sra. Cléia Barbosa· Para a situação finan- pagamentó de impostos.
__ srta_ Ceci LDbato Ramos ceira, 'que não é das me- Aliás, com respeito ao fis-

.
_ Jovem Carlos Alberto Camisão lhores, o governador t,ein co, f.oi criado o Conselho
_ srta. Aurora Mesquita duas solu�ões. melhorar a Estadual de ContribU':ntes,
_ srta. Eugênia Mario Madolini arrecaaa�ão e obter finan que visa assegurar '3.0S

- srta. Sirley Guimarães da Rocha
- sr. Antônio Amaro Nunes
- sr dr. Oswaldo Bulcôo Viana
- sr. Victor Klappoth
- sra Ondina Vieira Cardoso
- sr. Affonso Thompson
_ �', Mon<Jel de Freitas Cardoso Junior
- srta. Tônia Helena Garofollis
- sr. Enéas Gonçalves
---,. sra, Morieta Cardosp Buck

ti
,
,
•
,
•
•

NASCIMENTO
HELENA e o nome da linda menina que veio enri

o lar do nosso estimaao amigo Pedro Nicolau
c de sua exma. espôsa, d. Filomena Koerich Primo

no (lia 12 do corrente.
À HELENA e s'eus felizes genitOl'es

C F.RTADO asteliCitaC;Ões de

r

CASA VENDE-SE -_

Consultôrjo

ii. rua Palhoclnha. 7 6 'll

Cnquciros.
Tratar com Lldia Pôrto

no Hospital Sagrada Famí

lia. Estreito

\
Dr, Hélio Freila�
nOF.NçAS DF. SENHORA!
f'i\RTOR. ONnAS CURTM
_ ELETROCOAGULAÇAO

_ Victor

Mplreles, 24 _ das" à

fi hflras.
npsidéncia - Edifício

Florianí.polis _ 5°
_ l�,me: 27.41.

--

_ VENDE-SE LOTE

Cua
fernando Machado. 6
TEL. 24-13

Florianópolis
Vpnrk-Rp. um lote a rua.

UrbaM Baile!':, Arca 405

metros.
Trahu a rua Felipe f\cn..

mldt, :n - ;;'cne �lf!' -

•I

VIDINHA rm

do neiíoõo de convocação e bóía� nem sat·isfações ao e
nenhum dos projetos, que leitorado. Agora, a CUlPa
(t justificaram, :será apre- não é eézes. que est(i.o no
dado ou vaiado. Como em Parlamento p1"lt 1(lmb�
anos anteriores, os oroie- mesmo; a culpa é nossa
tos permanecerão em pau- que damos' os votos, dam08
tu e os deputp.do$ e se�ado a contribuição pura tafa
res receber'ao' subsídios. desmandos, 7 de outubro
JETONS e ajudas de custo está próximo. senhore!l,
complement;are!i. por uma tíuamos mais lflutndo ('�
sessão legislativa completa gar a hora de depo,�itarmot
mente inócua. .Ps nossos notínnos.

dj'!ral e Municipal;
d) Pi:o�uração, se for o ca

so', passada a pessoa repre
sentante do proponente à
abertura das propostas.

4 - Os documentos aci-

llnqulmto o país carece

Para reformar o que di- de reformas básicas e das

ziamos ontem, c01� respeito medidas para contenção do

aos nossos dignos represen DEFICIT (la União, o Le

tantes no Congresso Nllaid gislativo restrínçc sita ação
nal, travemos a "coineidén a meros discnr.�().� expo8ili�
cíu:', l)ubliCada na sexta VfJS e·SilJlt fwn1tltmu conse

ptiginu de o "Correio ,da (Jiiéneiu cteuc«.
Manhã" de ,ontem, logo a Mais alguns meses e. êste '!ada pelft eS1lerrmç'. mno�

bft1:tO de 1nn portwtoso e- VAZIO se repetirá.· Será tt vadoTlt de cada dia, co

(llt01"iul. Disse aquela fôlha camplmha de reeleição. A- êste vento Sll1, frCM/ldlt1td,
carioca. sob o tUu!.o· di! giientará o paía esperar pe que vftrre o calor e lCl1(t t/)�

VAZIO, o seguinte las reformas de base eu- das as blasfêmius pronu1J.,

.. "O -naticiôrio da OOfWOClt muuuo se processam ·as e- dadas.

il71�!e�:::a�:��::,ri�i:�(tpar; :�:;(tS c01l11f(J6i�es politi-·

•••
-

••11."1,_.11101!otrl11amente, cue não ·Cm)w·1'êm.'os leilr!res� = ·&IM,., g..•1!.00we QUORUM para. (t,� no.�,�oS,re7Jre.BellÜ11lre,�. IInn .•••.
'

•••••1'dclil)únc;i)(M. canr!o. IJri11Crwdo, vii" fa-.
A",.oxi"",,"o-no, do tim "nao <la' ,",iS, sem dar

'. �

Ensina acordeon. violao,
solfejo e teoria musical.

Tratar p�lo fonú 3553 e

3890

b) espeCificação, a mais
detalhada possível, inclusi
ve marca, do material que)
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo�

bal, com a cxplicação de

quc estão ou não inclui'das

a)': despesas de impôstos,
taxas, fretes, carretos, se

guros. etc.
.

d) condições e prazo de

entrega do material no lo
cal indicado: Departanlen
to Central de Compras, on

de sera procedido o exame

de l'ec'ebimento;
e) declaração de conhe

cimento e submissão às nor

mas deste Edital e da Le

g'islação referente a Con-

Condula Inconveniente
Reportando-nos a conduta inconve

niente de rapazes durante as sess6es r.i

nema tográficas - pedimos venia para a

seguinte transcrição de_"um artigo do

Sr, Antônio Machado Freire - Perito

Gral':otecnico de nosso Instituto de Iden

tificação e Medico Legal - so bo titulo

"O CRIME PERANTE A L-;;:I" - publica
do pela "A NOTICIA" - de JoinvíUe -

edição de' 25.5.1961.
.

"O nosso comentário de hoje toca de

perto aos m�cinhos bonitos, cheios de pe_
tulania mas. sem nenhum principio mo

ral e de respeito ao próximo. A esses mo

c!nhos que. nos cinemas nao tem com

pustura' que fazem algazarra, que vivem

de 'abraços .e beijos, 'imitando os persona

gens das telas, a êsses "enfant-gaitê" dedi
camas o nosso trabalhn de hQje: - O

Art. 40 (LEI DAS CONTRAVENÇCES
PENAISí - diz _ Proyocal' tumulto no

PORTAR-SE DE MODO INCONVENIEN
TE OU DESRESPEITOSO, em solenida
des ou ato oficial em assembleia ou es\).e.
táculo pÍlblico se o fato não constitui

infração mais grave: _ Pena prisão sim·

pies de quinze dias a seis, mp-ses ou, multa

de dl!zentos cruzeiros a dois mil cruzei

zeiros. A propósito, transcrevemos para
conhecimento dos "play-b·.'ys" joinvil
lenses acórdão do Tribunal de Alçada,
do Estado Bandeirante. "Rev. dos Tribs.,
vaI 242/363 - CONDUTA INCONVENIEN
TE _ ATITUDE DESRESPEITOSA AS

SUMIDA PELO RÉU DURANTE SESSAO
CINEMATOGRAFICA, INFRAÇAO CON

FIGURADA. A sanção do Art. 40 d� Lei

das Contravenções Penais visa precisa
mente evitar que se tumultuem as reu

niões ou espetaculos públicos ou se per
mita alguem durante eles, assumir atitu
de desrespeitosa ou perturarlora, "Trl·
)mnal de Alçada-Apel. Crlm. 6077 _ Pln

dnmonhangaba - ::11/8/1955.

Quando assistíamos o filme "Tortura

da Carne". no Cine Palácio, em determi

nada cena, mocinhos sem a menor nor,ao
de moral, riam alto. fazendo algazarra.
Bem houve o Sr, Presidente Jãnlo Qua
dros . determinar aue nas escolas se en

sine, educação moral e cívica. Recom�nd.a
mos a esses mOleques. pois não passam
de moleques, que tomem aulas cie edu

cação cívica e moral aulas de boas ma

nl'lrns, andas de cbmo se portar em nü
bllco!'

A pr�va colhi�a, incrim.i�a o ren.

Tendo se mterrompldo a eletnCidade du

rante "ma sessão no cinema "Brasil" -

de Pindamonhangaba. alguém gritou
alto, da platéia a um funcionàrio que

acendeu uma lanterna de pilha: - "a

pagasse a luz"· Identificado como autor

da exclamação e advertido pelo. gerente
.do estabelecimento oue ao mesmo tempo
observara estar o ora apelante ocupa'Jdo
cadeira reservada a uma autoridade, de
vendo, pois, mudar-se dalí discutiu

.HL.C. com ele, e de tal forma que outrQS
espectadores ·intervieram. reciosos de' que
se manifestasse pâmco.
O alcance dessa prevenção, escreveu o

Desembargador JOSE' DUARTE. ;'se re

comenda por si mesmo, porque t.odos
sentem. até mesmo o homem mais rude,
a necessidade de. nesses instantes. ou

nessas reuniões. haver ordem, respei
to, silêncio, - CIVILlDADE, COM�
PUSTURA.

correncias.
NOTA� Serão recusados

os materiais com dimensões
e outras características
aquem das especificações,
o que ocasionara exigências
de substituição, retiratia

urgente, chalTlamente do

segundo colocado, exigen
cia da diferença de preço
pelo faltoso, cau�ão futLi-
1'a, suspensão do registro
de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do
envelope contenedor da pro
posta dever�o constar os

os seguintes dizeres: CON
CORRll:NCIA PÚBLICA NO

05-02-10, (Departamento
Central de Compras. Pra

ça Lauro Muller nO 2).
3 - En, envelope separa

do, contendo Os dizeres do

inciso anterior, alem do

termo' DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-sc-ão os documen
to� comprobatórios de iden

tidade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou Diá
rio Oficial que tenha publi
c'u�o o documento de cons

tiluiÇão;
,

b) a,t,ústndo de ldçnelda
de,"_"al;sado por Banco au

Outro caso: - Não é ctivel que alguem
ignora ser proibida portar-se inconve
nientemente durante uma sessão cine

matográfica, i perturando os dem&is es

pectadores. Quem assim age não tem a

seu favor a isencão de pena por êrw ãe

direito.

duas 'firmas dú.comprovuda tant.es do verso das mesm

idoneidade comercial; ". bem ·como as exigências
c) prova- de qUitação com Decreto nO SF-25-08-61

as Fazendas Estadual, Fe- 382, de 1961, e demais dts-:

ma lou -parte dêles) pode
rão ser subtituidos pelo Re

gistro -da firma no Depar
tamento Central de Gom

pra,� do Estado de Santa Ca e outras vantagens;
b) melhores condiçõústarina.

5 ---:- As propostas deverão
ser apresentadás em duas

yi,as, com a rubrica dos pio
ponentes em tôdas as pági
nas,' seladas na forma do

item 1, .deste Titulo.

entrega;
c) melhores condi�õús

pagamento
2 - Em igualdade dú

6 _ Os envelo�, cpn
\túndo, prOpostas ou doeu'"

menlos, dliver5.o ser úntre

gu.cs' no Depal'tamento Cen

traI de Cúmpr.a�, a Pt'aça
Laura Muller, 'no 2 (fone
3410) ate às 14 horas 'do

dia 1'2 'de marçO de 1962,
mediante recibo, em que se

mencionará data e hora do

reGebimento, assinado por
funcionário do D. C. C.

7 -' As propostas' serão
abertas, às quinze horas.Ao
mesmo dia por funcioná
rios designados pelo Pre
sidente do D. C. C. e na pre
sença dos proponentes ou

se�s_r�P:ee;\:t����v��;�;: Florianópolis, 12 de re-

cada um dos interessados
vereiro de 1962

tem o direitl) de apôr a sua

����'��a d�:s d��ha�: ��n���= va), PRESIDE:NTE
<ent".

r,:9 - As. propostas (modê- $ FORRO .,0}
lo 001, li venda na Impren- .

sa Cficial do Estado'), de- lRMAOS BIHN(()üRT

;�::oes������:�da�s ne��:�= '�:�:G�
A

� f�"'�O�, ,,�' �.:',� ,):�
ditai, nas instruções cons-

----�------ -----

�p�.���.i�!!.eé Confecção t: conserYa�ão de painéis
em todo o Estado

R fQmsl'ldQ M.chedQ 6 -ta ondaC' ·.fone 2",,13
- fi ORIANÓr'OLl�

-----�--------�

FaCilidade de Filosofia, Ciências e

Letras AVISO
Comunica-nos a Secretária do Faculdade da

Filosofia, Ciências e Letras do UniverSidade de San·
to Catarina que os exames de 2° época bem como
os de concurso de habilitação (vestibular) se iniciorl1
a J 6 do corrente, às 7,30 do manhã, na Faculdade
situada no Cidade Universitária de Trindade.

Acham-Se abertos os matriculas poro os diver

sos. cursos o partir de 20 o 28 da corrente.

A inscrição poro vestibular �m 20 chamada $2rá aberto o 26 de fevereiro ca;rrltnte, encerrando"
de mar�a do corrente Qno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

�� NID· HI( LUGIR PIR�I�GI�NG�ST�ERS
·

' propaqanda
• Foixas
• FIÔtm ... Ics

A policia de Dusseldorf
reagiu com rapidez incri
vei - CoIncidência espan
tosa entre um filme na te
revisão e a realidade
Dusseldorf - (Por Marlls

Post - Impressões da Ale
manha) Na manhã de 24

1.'é.-"--------1 de Novembro Dusseldorf,
a grande metrópole da A
-lemanha Ocidental, estava
envolta num nevoeiro den
so e frio. Pela sua artéria
principal, a Konigsallee, se

guiam em passo apressado
senhores respeitâveis com

fila f.rnando maçhado, 6

I", o"dQ� • fone 24-13

PERfEIÇÃO·RAPIDÊZ

A

INFORMAÇÕES
TUR(STJCAS
_ff)cf}edld�d(f
,ljJuatlillt'ltL .

(SF.GUROS. VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO; ruo 7de SETEMBRO 16
FLÓRIANÓPOLlS S, CATARINA

Edital
Edital de citação para
conhecimento de ter

ceiros, pelo prazo de

trinta dias.

THERESA

FAZ SABER aos que o

presente editai virem ou

dele conhecimento tlvetern

que, por parte de Walde

mar João Adolfo, se proces_
la uma ação de usucapiao,
em- que é objeto o imóvel
alto no distrito de Barrei

ros, nesta Comarca, o:uja
Petição inicial ê aI se

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

Comarca de Sâ.o José. Wal_

demar João Adolfo, brasi
leiro, solteiro, lavrador, re_'

lIdente em Barreiro:» neste

lrfunlcip10 por seu defeIl;sor
inf-ra-firmado, com escr!
tórJ.o à rua '�a1. !Bitten

eourt, em Florianópolis,
onde recebe Intlmaçoes e

llOtlflcações, vem, . com o

4elldo respeito e com .tun

àantento no art. 520 do

oq,ugO CivH, expor e re

qUerer a V. Excia. o se

Eainte: 1 ..._ Q\.e possue",
Cama seu,. hã. mais de 20
Imos. maJ;lSB., pacífica e

Ininterruptamente, um imó
Yel composto de uma çasa
e um terreno, situado em

Barreiros, neste Mun1ciplo,
tendo o terreno a área de
31.955 mts2 medindo se

tenta e sete (77) metros
de frente, por quatrocên
toa e qUinze (415) metros

�
de fundos, e com as seguin
tea con"frontações ao norte
llOln Ermano BeHhe Viana;
IW sul com José Ros�rl,o
�_ AraÚjO; ao leste coo)
"VIlé Rosário de Araújo; e

�8te com Teobaldo 'A-

dessa' :h�la��: fa�!ro::
com tc.stemullllas, llWS

também com os talões de

recibo do imposto territo

rial e s/exnioreção agrtco
la e industrial, em número

de 31, datando o mais an

tígc de 1942; 3 - desta

forma, como o peticioftá
'rio já adquiriu o dommio

do Imóvel, através da figu_
ra juridlca do usucapiao,
vem requerer. que V. Excia.

depois de feita a justifica
ção pr'êvla ,quando serao

ouvidas as testemunhas

João Natividade Virissimo

e Manoel Luiz Florentino,
as quaiS comparecerão in

dependente de Intimaçao,
declare " donúnio sobre a

dita propriedad.e; 4 - Afi_

nal, dePois de proferida a

sentença 'declaratória de

dominlo, pede que a tpesma
seja transcrita no RegiS
tro de Imóveis, conforme

a parte final do referido
art. 550; 5 - Requer, ain4

da, que o dr. Promotor Pú-
.

bllco acompanhe todos os

tei"mos do processo e que

sejam falsas as cltaçoes
por edital, dos interessados
incertos, e dos confrontan

tes por mandado para con

testarem ,se quiserem den

tro do prazo da lei; 6 -

Dá-se a causa o valor de

cr$ 2.100,00. Nestes Termos, .

espera deferimento. Sa.o

José, de janeiro de 1961.

(as) Marlene Abranam,

Assistente Judiciário. Tes

temu,nhas João Natividade
V1rissImo. Manoel Luiz

Florentino. E, Pata. que

chegue 'ao conhecimento
de todos, mandei pa:
presente edital e mais de

l�ual teor para ser' publi
cado na imprensa e afixa

do no lugar do costume.

Dad� 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

SOuza, escrivão a datUo

gri;ttei e subscrevo.
'Thc'rc�a Crisólia Tang

Jui� de_

T
anos. O expediente da Secretaria será

as suas pastas e desapare
ciam nos grandes edlficlos.

Um terceiro homem, tam

bém armado de uma pístó
la automática mantém os

Depois de tanto alvoroço
começou-se a discutir o ca

so e alguém lerçbrou-se re

xl e uma vendedetra ti
nham dado alarme quasl
sImultâneamente. A polícia
transmitiu [mediatamente

centro de Dusseldorf. Entre o filme e a realidadedo o assalto. O seu espanto
não teve limite: o fUme co

meça numa manhitle nevo

eira na Konlgsllee. Tran-

havia apenas uma dlferên

ça : no filme os gangsters
conseguiram escapar �
Dusseldorf e foram presos

vinte-e-quatro horas mais

tarde em Paris, enquanto
na realidade bastaram trin

ta-e-um minutos. E o mais

curioso: nenhum dos gangs
ters tinha visto o filme.

Uma ou outra senhora ba
tia cadencladamente o la- transeuntes a distância. En

jeado do passeio. Os vende tretanto um quarto homem

dores de jornais e as floris arrebanhou" todas as jóias
tas nas esquinas ressen- expostas numa das montras

uem-se do tempo pouco a- dentro de ãlguns segundos,
mável. Um ou outro chauf Os quatro gangsters saltam

feur de Taxi lia o jornal da para dentro do seu automó
manhã. Os carés elegantes vel não sem ter disparado
e as grandes galerias de ar' uma série de tiros. - Foi

te aguardavam os primei- assim que decorreu recente

ros visitantes. Já se retira mente em pejo dia o

ram de diante das montras malar assalto a mão arma

dos céíeeres ourives e jo- da de que há memória na

alheiros de Dusseldorf as Alemanha. Os transseu

grades de protecção. Os pe tes mal podiam crer o que

ritos calculam que nas mon tinham visto.

tras daKonigsallee estão Empregados e emprega-

expostas constantemente das da joalheria correram

ícías num valor de vinte para a rua e, finalmente, o

milhões de marcos. dono da loja, que sempre

As nove e cinquenta mí- se orgulhará de só expôr

autos uma limusina escura nas suas montras peças ge

para junto ao passeio. exa- nuínas de alto 'valor. Os

tamente em frente da loja gangsters tinham conse

de um joalheiro de renome gUido roubar, dentro de se

����:�ac���:\:lsd:o:��; ��::s,��:��e�U;e v��;c�: ÀS Congregações Marianas Cabem
e, tirando debaixo do so- Dois minutos mais tarde já
bretudo pistolas automátl- apareceram automóveis da Tareias Importantes
����s:ne�:a;rl�:I���a·t��s4. �:��c:.a u%n��Sau��e�d�: �= A Federação Mundial das veria ser a renovação e só-

_______-:-� Congregações Marianas foi lida formação de cada

O [flslnõ·· comercial em 1961 �A�:m;:�!:::�;��,�:�;.:� ;;!�lg::;::�::�:�:::,�
Segundo dados iio Ser- 9i.1l9 alunos estão cureen- para custear a preparação renovação são os retiros

viço de Estátlstlca da E- do o i teto mais adiantado do próximo Concilio Ecu- fechados.

ducação e Cultura, a ma contra apenas 1181614 d( mêntco. Entregou a Sua O P. Paulusaen rerertu-
. 3) _ As Delegacias, Agências e Postos de Benefícios

trícula nos cursos comer- 1.0 ciclo .o que fica mais- Santidade a soma de 20.000 se, a grande touvor, aos

poderão mediante autorização expressa dos dependent�

cials, em todo o Pais e no evidenciado com o contron dólares. O Diretor do Se- trabalhos esplêndidos das
encarregar-se da realização cip funeral do seguradO".

In

inicio do ano letivo de to entre o número de es- oretartado Mundial e Vice- CC. MM. da índia, do víe-
denlzando.se das despesas feitas até o máximo previsto

1961, atingiu a 210 mil, ou tudantes da última série Presidente da Federação ��:�: �� �����sad: ::; no item 2, pagando aos dependentes o saldo se houver.

seja, quase 2,5 vezes' em didático do 1.0 ciclo, lU é, Mundhi.l das CC. MM., R. P. Na falta de dependentes, poderao, do mesmo modo,

dez anos represenãancc. 16788 e a I.IL ao 2.°, com Ludovico. Paulussen, S. J., ����:.aen����:a�I:�ISa; encarregar-se da realização do funeral.
.

23 mil alunos que no ano 42244 matriculas. Expllca (Roma) disse, em Osna-
d M

4 _ Para facUltàr a execução do disposto n� item 3

anterior. i>\quêle conttn- esse fato a circunstante brusck (Alemanha) ... que maiores dlflculda es. es-
e seu sub-ítem, poderão as Delegacias Estaduais e d�.

gente estudantil acha-se de o ciclo bá�!co sfJI felto,
atualmente, pertencem à mo atr_ásdsea co�:�a de

malsOrgãos locais manter contratos teceis; a custo mo-

por ooa part1 dos '\aullbs� te1terl{�' ""M\lbdial- cên:$, Fem...... mo ..........._.grega-
etcc com ortanlzações funerárias idóneas.

r�:����:· �i' :;:�7��: ::,,:�:��:��n�:u:': 'g�: �7a���.��o�7r�:' ��� ����r.��:;b:E::� '1::: 'Ub':';d=�': �X��:i�U' ,::g;�::�,'�ô:, .::p��:n!:::
nesien. países e 1.200 dioceses. A sà's....condlções, e, na sua qualificação, atender-se-a, .flgo

São Paulo, onde se ccn- congregação Mariana quer, O P. Paulussen disse alo-
rosamente, ao disposto nos capitulos I, II e II do título

centram 41% desses estu- O ensino comerciai j como declarou o vtce- da que as Congregações II bem como no Inciso I do art. 36 do jtegulamento da

dantes (86325, sendo 33880 procurado por maioria mas' Presidente da Federaçà,o' Marianas no mundo Intel- Leí Orgânica 'da Previdência Social, os qu�is ficam cons

na Capital), seguindo-se cullna (69%, em 196-1), e Mundial, dentro da Igreja ro estão crescendo. O' mo-
Utuindo normas integrantes desta Resoluçao.

Minas Gerais (14%), Gua- está quase todo a cargo de Católica. ser "uma tropa vimento mariano vê a sua
6 _ rtcem mantidas, para os efeitos desta Resolu-

nabara (7,5%) e Rio Gran; estabelecimentos partfou- de choque que, na Imitação tarefa na formação de ce-
ção. atendldM as alterações dela decorrentes, as normas

de do Sul (8,8%), totaít- lares, onde estudam 90,7% de Cristo quer agir para tóucos capazes e competen-
vigentes destinadas ao processamento e pagamento do

zando cf:rca de 70% dos dos alunos. O seu corpo do; fora no espírito que se tes. víndos de tõdes as ca-
auxill04funeral previsto no Regulamento aprovado pela

Que es estão dedicando ao cente compõe-se de 16786 forma, no interior de cada Imadas dos povos, de todos
Decreto nc. 22.367, de 27.12.46.

referido .curso. professoIleS, das q'uais a um dos seus membros, pela os estados,de vida: leigos,
7 _ O julgamento originário dos requerimentos de

Quanto à <listtlbil1ção rias maior parcela, 9344, le4 santificação de si mes- sacerdotes ou religiosos com
auxilio-Cuneral, bem como a ação revisória, dos _proces-

matriculas segundo os cl-. cionando no 2.0 ciclo, no mos". a vontade decidida de tra4
sos respectivos, far�se-á nos têrmos da Re�oluçao nO ..

elos, revela a mesma a 0- qual oorreram 17667 con- Segundo a opinião do P. balharem peia Igreja. 24.1 de 26. 1. 61.
corrêncla de desproporçao clusões de curso em 1960, Pauiussen, (I primeiro de- '8 _ A presente ResolJlção' entra em vigor imediata

entre o 1.° e o 2.0: assim, de um total de 29516. ME'DICO-MISSIONA'RIO VITIMA Imente, revogadas as dispOSições em contrário. ,

P-f----M---·--·�·_-_·--- DO MASSACRE NO CONGO a) Danyllo Merquior, Presidente do Consedho

'_ re eitura unicipal de, Florianópolis En'" " ,,," aviado'" _-----',-
Admlnl,'caUvO.

Departamento de Administracão \ :�����:,s':�':;;,�::n:�c�:.·
•

trou-se o Dr. Francescn

'E O I TAL _! Romettl que recebera a sua

formação no colégio Uni

versitário para Médicos

Missionários, em Pádua. O

Dr. Remotti recebera, em

1957, das mãos do Secre

tário da Sagrada Congre
gação da Propagação da

Fé, 4rceblspo Pietro Sigis
mondl, a cduz missionária.
enquanto esperava ser des�

tacado para um hospital
nas missões, pôs·se à dis

posição da ONU que se
.

esforça por levar auxílio

médic? ao Congo. O Dr,
_Remottl contava 29 anos

ordens ao aeroporto e bio

queou todas 9.S ruas de sai

da de Dusseldorf. Dezoito

rádlopatrulhas e numero

sos taxis com rádio lança
ram-se na caça aos gangs
ters. Escassos trinta-e-um

minutos depols do assalto,
os gangsters fora presos
na cave de uma casa no

pentinamente que há dois

anos a televisão alemã. ti
nha irradiado' na _ 'sua série

criminal "A rede de- aço"
um caso, evidentemente 1-

maglnadc, com o título "As

salto na Konigsallee". Pro
curou-se o filme e projetou
se o filme diante das pes

soas que tinham p�sencia

seuntes apressados; os

castanheiros sem ,folhas,.
unta limusina', gangsters
armados e, no fim, exata
mente o mesmo joalheiro,

a!:r����de�::ãOdaaop:i���.

pREVIDÊNCIA SOCIAL l� a.��_COLUNA
CATÓLICA Na Sessão, Realizada em 31.1.61, o Consêlho �dml

nístrauvo do I. A. P. T. E. C., baixou a seguinte orienta

cão para os segurados com relação ao requerimento do

"AUXILIO-FUNERAL".

I _ O pagamento do auxilio-funeral é devido, In4

dependentemente de qualquer período de carência: a)

aos dependentes do segurado falecido; b) na falta de

dependentes, são executor do funeral.

2 _ O auxillo-funeral consísttrá:
a) quando se tratar de dependente, em uma quota

única correspondente ao valor do dôbro do �alário mi

nlmo de adulto .vigente na localidade onde se' realizar

o enterramento, destinado a "auxiliar as despesas com o

funeral e o luto;
bl quan�o se tratar de executor de funeral, na inde

nteecão das despesas feitas para êsse fim, devidamente

comprovadas, atê c mâxl:mo estabelecido fixado na eu

nea anterior.

Com o presente são convidados os abaixo reloci04
nodos poro dentro, de 30 dias, o contar desta dota,
virem o Portaria desta Prefeitura prestar esclareci
mentos:

PARlICIPAÇAO
Anito � Noema Participam aos. parentes e an,i

gos de seus pois, Valmy e Zilma Blttencou�, o nas·

cimento de $UO irmõsinha JUSSARA,. no dIa 11 de

corrente, na Maternidade Co�o_s_Co_,_,._o_. • _

CAFEZI�1I0. NÃO!

CHE �!�'O!

NUMERO
\

ASSUNTO

CINEM1S.
-CEHTBU-

Cine SI;) JOSE

,..1":
-BAIBBOS-

carlazes �o diaNOME

2921/59 .. Alcebiades Fermino da Silvo .. Hobite-se
730/57 .. Calyy de Souza Tavares .... Habite-se
39/59 .. Colvy de Souza Tavares, •• , Habite-se
687/60 .. José Pauli, ....•• , •••••• Habite-se
928/59 .. Herminio dos Anjos .• , .. , •. Habite-se
93/60, .José Ramos do Silvo .... ;, •. Habite-se

866/60 .. Bertoldo Nunes de Souza ... , Habite-se

���j��. E�����;� Jos�;��e����;i '. : . .. ���::�:�:
1003/60 .. Arnoldo Cardoso. . . " Habite-se
91/61 .. Francisco Luiz dos Santos. Habite-se
645/60 .. João José de Souza..... Hobite4se
765/60 .. Catarina da Costa Silva. , .... Habite-se
2356/59 .. João da Cruz Meira .. , •. , •• Habite4se
2301/59 .. Nicolau Antonio Costa.,.. Habite4se
931/6() .. eyro Schmidt.., .••.. ,.,. Hobite.s�

2������ :.: ���I\i��S BruS��I��i·""::::.'" ���i�:��:
3723/59 .. Mario Santa Brinhosa ,. Habite-se
3335/59 .. Odilia Santangelo '. Hobite4se
3186/58' .. Elzi Dutra, , , • • • • •• Habite-se

FONE: 3636 Cine GLORIAde idade. Deixou viúva e

três filhos.
as 3 e 8 hs.

F?NE: 6252
âs 8 hs.David Niven

Mitzi Gaynor em:

FELIZ ANIVERSARIO

Censura até 14 anos

Harry Belafonte

Ingcr Stevens
Mel Ferrer em:

O DIABO, A CARNE E O MVNDO

ClnemaScope
Censura até 14 anos

Futebol discute-se,
porélIl qualidade com�

prova-se. Pneus - Ca.�
maras DUNLQP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS - Telefone:
3137 - Rua.; Canse
lnelro Malra, 154.

Cine Blt2.

ás �e �Oh�: �
Vittorio Gassman
Carroll Becker cm.

O M!LA'GRE
TecniRama - TecniColor

Censura até 10 anos

Cine IMPEIIO
(ESTREITO) Fone62{l5

Cerftifico outrossim, que findo O prazo 'indictJdo,

�
sem qUe seio prestado quaisquer informações por t: ,
porte dos acima convocados será o respectivo pro-
cesso arquivado, a visto do que dispõe (). parágrafo
úni(o do artigo 44, da lei nO 127 de 14 de julho de _(1) __
1")52,

_._,

'

� ,

I

Departamento de Administração, em 12 de feve-
reiro de f.962.

'Ernestina A.. Guimarães r. D �
Cfiefe do Exp. e Pessoal

as 8 hs.
Nonna Wisdom
SUSllnn&h York em:

ROUBOU MAS FEZ
Censura até 14 anosChie HOlY

FQ!'IE: uaa
ás 8 hs.

CANTLNFLAS em

SOBE E DESCE
- EaslmanColOr. -

_Gensure.: - até 5 anos.

Cemura uté 14 uno:)

Cine RAlA (S. Joséi
á.s 8 11s,

Petel' Graves
Mala Powers em:

A l\lORTl.\ UI Pt;QUEr-iAS DOSt;S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Catedral Metropolitana ou nesta Redação.

«-Indícodor Profíssíonol-»
DR. LAURII DAUHA

Cl:nica Geral
____ MEDiCO ---

F.�clall�"a em n.orésue ne senuoras e vias urí-

111.-1as. Cura rs.dl�al das .nrecccõea aguces e crê

nt.: .. �, do -narênic eenuo-unnãno em ambos os

n"Y.OS. nocncee do npnrêlho meesvvo e do stste

ma nervoeo.

norano: das 10 :J.S II ,:l.il noras e d�)'t,30 ��.; 17,Ou
horas. _ COPlwltórJo: Rua Sntounnn Mflrinho,:' I

1.0) ano:l". (C'l('. d .. Run ':ono P�n�.:il _ Fone: 3;>46

nf's!{lí'nda: Pua Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chá·

,:nra do Espar,ha) - Fone! 324K

, I
-�----------- - ---

DR. MARIO GENTIL COSTA,
OUVIDO _ NARIZ - GARGANl'A

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

F"p('cjnI17oçõO no Clinico Prof J0"é Kós.
dn Rio de J�nei�o. *

Atende pela "!o"�ã. �o Hospitol de Caridade

Ccnsulros ó tarde dos 14 às i8 ho;�s, em
G"Jnsultório instalado à Ruo Ten. Stlv-!rc 15
[dlfír:io PorthpI'1on

�l. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades relo alto velocidade.
r.C�DEN AIROTOR 'l. S. VJHITE

\�ndil')loqia Dentário
CIRURGIA E PRó7ESE BUCO-FACIAl
C'Jn':lllll>rio: Ru,-, Jerônimo Coelho 16,...

:0 cndcr _ Fone 22:3
.E.dw.:yomcnte com heees mOr'(:et.....

Dr. MARCOS E.' FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA.

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos '4
os '8 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à parti .. de
'fi de morço -c-ctelefone 2891.

DR. OSMARD ANDRADE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorgant()
[x-chefe dos serviçcs de orl da crsstsrencto médico
soc!o! do armada (Rio), do hospital do f arsenol de
Mflrinha do Rio de Janeiro e do hospital dai un.ver-

.# ���;:fn;��ode bot�Xf�a;�:s�i:te ���f�e8'���� d�:��(j��
EX-P'ilogiário do clínico de or l do escalo de mediei.
na f' cirtJrgia da Rio de Janeiro (Prof, José Kos) ....

Cone;ultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 1 08'�
(Edifício Julieta)

Diáriomente das' 16 às 18 hs:
Tel. - 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES I I

OLHOS - OUVIDOS �. NARIZ
e GARGANTA

Operoç6es dos AMíGDALAS ·por
.

processo
MODERNO

EQUIPO de OTORRINO (único no Capital)
poro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refrator BAUSCH 8. LOMB pore receito

de OCUlOS
Trotamento dos SINUSITE� por ULT�ASOM

Dr,·GUERREIRo d� FONSÊCA
CONSULTAS PELA MANHA E A TARO:::

COI'\'II!lor,o _ RIIO João Pin1o, 35 - F ooe 3560

Re�jdenc,� - Rllo Fel'pe SCtlm;(H,99-Fooe 3560

Ur. Can;ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma ...istrauo aposentado,
Ad'l>l')�ciu. em Geral

ese. e Res : Rua ::laJdO'1ha
Marinho, 2 __ o.pt.." 301

f ...snutnn J.,iio nlnLo)

C A S A
�f)MPRu ou ALl'OO

1,;,\4" FAVOR· MAFtc..;t\R
8;NTREVISTA

.

PF.LO n:
, h'rNl.'J!i'. N° jfll'l

Dr. Ayrlo� B�Dialho
(:I.JNJ('A nF. CP.Ii\NÇA�
C('n.';ulta<;: Pf'la manh;'i

116 lI .....pilbl de C:lrid:ulf'.

li, farde, no consultor!,

da!'! lã.3ft ns. ás 17.:10 1.<;.

Conl'ultorio: Rua N'iIl('s

!\1a�had6. "/ _ 1" andar -

tdr.rOIlf' 2'7I!C.
Resid(lncia· Rua PrHlre

Roma, 63 -' Telefone 2'�6

63SH IIF CHf:l I
ENTÂU rf,ç� :\��
Dr. Walm;r ZOlller

Garcia,
Diplomado pela Faculdade
Nacional .rc i.ledicina d<\
Unh'ersldade do Brasil

zx-Ir-ternc por concurso da

Materntdade-Escota. (Ser

viço do Prof. Octavlo Ro

drigues �unaJ. zx-uuerno
do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do RIO
de Janeiro. Medico do Hcs

prtal de cemtade e da Ma

-ternldade Dr. Curtos Corrêa.
]'ARTOS _ OrERAçÕI';S
DOENÇAS DE SENIIOIlAS
..::. PARTOS SEM U(Ht pelo
método ps(co-profilatico
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 .- das 16,00 as
18.00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Restdênclu: Rua

_0:.".::.' ..?l1tt,,�n�i�:.�I.
DR. HOLDtMAB U.

Dt: MENEZES
Formado pela E'lcola de
Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. E,,·lnterno do

Hospital da Cambõa ._ Da

.\laternidac1e Clara 8as_

baum - Da Maternidade
i"ãe-Pohre.
F.speclaUdade; nO ..:NçAS

OE SENIfOI{i\S _ PARTO
_ CIIWRmA.
Consulta: J\laternidadc

�h�ela Dutra, pela ma-

Resilli'ncla: Elltevcs Ju

nior, 62 - Tel: 2235.

�'3:r.\;49€m S ",i,;f/'"
,

UlllfI{(fOIII·!fDU'ifP.;I'''''
DfC!'J'II

t..,."Ntill.r.._•• 'lI

(UNIU SANTA CATARINA
Clínica Geral

.' Doenças Nervosas e Mentais
Angu.�Lin -_Complexós - ALf1.C]uPS _ Manias -

Protnemático Areuva e sexual.
'rratamenco pelo metroenonuc com Hnf'sl.efll�

Insullnuterapla
•

_ cardtcscroruptn _ SOIlI,1.cr"plll e

r-stcoterapra.
,

nrrecão 'dos Psfqulátraa _

DR. PERCY JOÃO DE BORBA
DR. JOSJ!: T.'\VARF.8 JRflC��MA

DR. IVAN Bft..sTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dft,; 15 às 18 noms

Endereço: Avenida Mauro nnmos. 2�A

(Praça Etf'lvina Luz) - Fone 37-á1

tantos.
"'O

AldO -Gonzaga. no piano.
moso pistonístu, continuam abl·Hhan�
tando as noites no "Musicai Bar".

000

DIRETORA _ MARIA M .\,OALENA DE MOURA
FERKO

CU�SO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita alunos para as seguintes classes;
Pré-primário, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelirni

nnres

Preparo alunos para o exame de admissão 00

ginásio mantendo duronte o cno uma closse esoecto!
poro êsse fim.

A matriculo ccho-se aberto à rua Saldanhc Ma
rinho, 34, todos os dias uteís.

Florianópolis, 9 de janeiro de '962
Mario Madalena d .. Mouro Ferro. Diretora

A muito simpática Leda Regina Deu
cher. chegou ontem. do Ftio de Janl'lro
acompanhada de seus pais. Leda. ptHi'IOd
uma temporada de dois meses na ··B"la�
cup", ccnrsccíonou ....ma belíssimo. fama.
era para o Carnaval. l

000 •
A temporada de verão neste ano no!

Bahtearíu de Camboriú foI somente no
mês de. janeiro. A exploracão correu C9m

4"

os veranistas. Guaraná à crs 40.00. ellUr."
rasco p crS 350,00 uma pequena taça ri"
sorvete crS 30/00. As vezes para cnl nu
no Mar-iluz Bar, o freguês tinila que ne.
gar a entrada Para a próxima temporndn
é necessário qUI:! as autoridades compro
tentes tomem provjdenctas contra 00.; an

surdos que estão acontecendo naC]uelll'
balneár:o. •

000 •
Qual será a decoração nue será tl1

i;:;�ntada na Cidade. no carnaval dil_
000 •

car:�;:li,��oS��oTí.c�.mos o "Grilo de,
00 o 1

Circulou em nossa Capital, urna ca

ravana de estudantes -de Savo.dor _

Bahia _ Luiz H. C. "Racha, irmão de M·u·

ta Rocha. ex-Mtss Brasil; João Rubem

Carvalho de Suza. Armando Btanco c

Luiz eeruto.

000
A Garota Radar de Laguna, Eneida

de Castro Faria, está hospedada na rasí
dencia do Sr e Sra Dr. Fulvio n.oonnõer

Cuno Antonieta de Bilrros
Externato fundado em 1922 .

Alfabetiza e peeporo para os exames de -aornis-
são 00 ginósio.

Matriculo: todos os dias úteis dos 8 às 12
Endereço: Fernando Machado, 32
Abertura das aulas: 8 de março

Vieira

000
Miss Simpatia de Santa Catarina.

Denise Rosa, sera homenageado. em Ca
noínhas pelo Grêmio "15 de Julho".

00"
Mtss Radar. também Miss Santa Ca

tarina de HHl2. srta. Wania Mnrttz c sua

suplente Marcia Reis, serão homenagea
das pelo Colunista.

000
. Conversando uma noite dessas com o

Dr. Adcrbal Ramos dn Silva, dele ouvi
"sinto muito não poder ser candidato n

Senador ... "

00 o

<?s Srs. Dr. laile Magalhães e Dr.
Mario Laurindof com um grupo de ftmi

gos. marcaram um "bate·papo'. no Mu
sica I Bar do Royal Hotel.

000
Ouvimos, em certa roaa que o De

putado Wolncy Colaço de Oliveira f'.�tD
em adiantados entcndlmentos com {I

Vice-governador Doutel de Andrnde.

000
O jornalista Roberto Faria, de "O

DEPAR-TAMENTO DE SAUDE PúBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MtS DE FEVEREIRO

Dr . .lféiio ?eiy.olo
. Advoyadr

Rp..'I1.1enr.hl. - A.Jam�
A!bHu Konder, 27 - Caixa

I
P().<;�al, 406 _ telpfunf' :W�2.
F��,..�1t.6flO _ Rua "'<lllpl
8(, ...c.:1t. ?'1 _ 1.° .. ,'_., _

10 - SabJJ.do (tarde)
11 _ Domingo .

17· -Sábado (tarde)
18 _ Domingo
24 - Sabado (tarde)
25 _ Domingo

Dr. NILTON
PEREIRA

O l1lantão noturno será efe t11l\do pelas farmâclas Sto. Antonio, Noturna. Vit,órlA I

O plantA0 diúrno eompren dldo entre 12 e 12.30 horas será efetuada pelas farma
clas·VitÓria e Central.ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173

11 _. Domingo
18 - Domingo
25 _ Domingo

Farmácia Central
Farmacla Central

Farmácia Moderna

Farmâcia Moderna
Farmácia 8to. Antônio

Farmácia Bto. Antônio

ESTRIITO
Farmãcla do Canto
Farmácia Indiana

Farmácia Catarinense

Rua Felipe Schmiflt
Rua Felipe Schmidt
Rua João Pinto

Rua João Pinto
Rua Felipe' Schmidt
Rua Felipe Bchmid.t

notícias ...

pela RADIO GUARUJ! de Florianópolis
de ta a Sábado.

ÉOIFfClO L A PORTA - PRAÇA I� DE NOVEMBRO
CAIXA POSTAL 50 #-,SFONES 332'/22.FLORIANOPOllS·_ SANTA CATARINA

CURSOS DE iNGLES
" ,

Instituto Brasil-Estados Unidos .

APRENDA INGLÊS POR P�OFESSORtS AMERIC�'
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. D�SOS9AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PREÇ
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA os

MEE��F���OD:"��!, E6!1��DAR _ FqNE 239(1
.

---.�. -_- --

8,00 _: Correspondente Columbus
10,55 - Informa a Ródio Guarujó
l' ,55 -' Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
16,00 _.: Correspondente Columbus
16,55 - Reporter Alfred
18,10 - Resenho Titãnus
18,55 - Correspóridente Columbus
21,00 - Reporfe'r Alfred
21,30:-- CorrespondeMe C?'umbus .

(A mOlar potência radiofônica de Santa Catarina)
855"""':' Reportei' I\lfre·d,

ONDA MÉDIA - 211 mts - 5 Kilowatts
22.05 - Gra"de informativo Guarujá Aulas no

- Y!lIGl

Rua Pedro Demoro
RUQ 24 de Maio
Rua Pedro Demorp

o plantão noturno será efe tuado pelas farmácias do Canto. ",:n,Han::l" Cata'"'
nen" ....

MA'QUlNA DE IMPRESSÃO
A �ecretário do Instituto OI:! Idioma:. Yázigi r·est�

cidade já está recebendo os in_scrições poro a. forn'll:
ção de novos turmas de ctulo, para êste perlod.o dOStiva. Como no ano passado os horários sõo varra

I""
nos três turnos, existindo vogas poro o curso 1� res
glês, nos três estágios .de adiantamento. M�. oigiinformoc;ões p(:)derãG' ser--obtidQs"""o próprio" 0% ,.

. à rua Trajano, n°, 14:

A presente tabela não pode- rá ser àlterada sem prévIa autori1.aeão dêste Departa·
menta.

\,---------
D.S.P., em Florianópolis, fev{'(clro de 1062

Dr. Luiz Osvaldo d·Acamporn.
nspe or-de·rurrii'ICT3.

Vende-�e uma máquina de. impressão de fabricoc;ão
o/emõ marca /Fraukental formato 56 x 13, próprio
pgr.o 'imJ;'ressqn de..jqrnaJs,.. Re.vistos, Livros etc.

Vê, n<1 RLIO Tiradentcs 53 cntre 9 e 11 horas

i (....... ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DOZE DE AGOSTO
<.:OMUN1L:M.,:A

" Diretoria do <::Iuhe pose de A�osto reunida, tomou

ss SCI(Uintt's eesotucões, que vigorarão para os festejos

rarJlllvalCsCOS:
PROGRAMA DOS FESTEJOS

salJ:tdO ......, :\ - nallc de Aben.urn

prlnllnllO - 4 Baile �a. Sede Social c IH), S('cl(' nalrlf':l.

ria
f>,,�lInn:l _ 5 ---;- nalle InÚlntll na Sede S()('j:l!
l1:-tllr Adultos na 8('(11' So('ir.1 o na Sede 3alncfll"ia

Terça - G - nnttc n:l Sede aocrat C lia Sede uernea-

,lO

OS llATT..F.S COMEGARi\O:

PIII'I'L Aclullo.� rln,'\ 2't0f1 hqrns

para mrnnut da� Ui,OO n.� ID,OO horas

flESAS - PREÇOS: . '

fila séoc B:'tlncál"la -' 3 nortes --:- Cr.$ 1.000.00
Na sõdo Balnf'árla - uma noite -_Cr$ 40IJ,Oo.

Na Sérfr' 8ndal 4 ncncs - Crê . 1.500,On
Na Sr!!!' soerat - Uma Mito - Ct'S 500,00

oas. - cadn sór-tn flo(lerá nríquirb- uma, mesa em cnna

seM.
)lOLIif\: - Cr$ 400,00 j)(}r noite.

CONVITES:
Casal _ CrS 3.fiOIJ,UÓ para todas as noites
Casal ...- crS 1.500,00 para uma noite

_

Individual - Crâ 3.000,00 parn todas as noites

Indivinual .J.' CrS 1.000,00 por uma noite

Estudantes devidamente credenciados CrS 2.500,00
para todas as noites.
Estudantes devidamente credenciados CrS BOQ,on
uma noite.
A posse da mesa hão dará dtreno à entrada, sendo

n�{,SSÚI'IOS fi, carteira e o tetão do mês ou (anuidade ele

19621 (JU {)'Gonvrte acomjmnhado de documento C'Ompro-

_dor rln identldndc.
-

nmmCAMBfO: .Cr$ 500,00

B&'IERVA: •

I" - As senha,<; serão dlstribuidas às 7,00 horas do

ta 24 de fevereiro (sabado), e a venda suá iniciada 1ts
J,GO horas,

2" - O pagamento será feito no ato da aquisição.
3" _ Os convites obedecerão às exigêndas cstatutá

rlas r só serií.o rornecldos das 14, às 17,O()o 110ms do dia

dR festa,
411 No nto da aquisição do convite o sôdo solidtan

te �I' ...('r:í.:
A _ AprCllentar a çartelra social (' o lalií.o do mps,

JJ - Fa7.cr-se acompanhar do convidado,

511 _ Os convites ,�ô poderão ser fornecidos pcla Se

mta�Iq.,
� -;- 9 (oQn�ILe nâ'o �ará direito a mesa que será pa

,. It::t�, compra da meso. lerá twe seI' feita peio pró
lido: �clO oI.! .seu �t!'penden,te, podendo no entanto a se

_!Itr cn,Lrep:u� a' 'qualquer pe."sou, uma vê?, cl'edcncln.-

,PI� 'ns,�o;'larlo.'
, , .

� _ SÓ 'SERA PF.RMIT�DO QUATnO CADEIRAS

�ESA
'

._

_ F. rJlZorosamente vNlnda' a entrncla de nH'nores

anos no.<; baBes notutno.<;,

to _ No baile Infantil não serA. permitido o uso do

perfume.
-

• _ A Carteiro. &lelal e o talão do mês ou ( anui

��d��6:) ou_ o convltl' ser�(} rigorosamente exigido"

JP _ Os pOl'tadores dO'-convltes terno que apresentar

JffImento de· identidade.
. . .

;'$O' _ Os Bni!('s do J)epa.rtamento :SalneaJ'lo (Pnl.la)

-se-ii.o pelo.,<; mf'sma,<;, Instruções.
Os rlH'rors de frcquôncla não terão valor para

1.

OS'BATLES' NA SEDE BALNEARIA ESTA GA

A VOLTA r:,.,.,_ ôNIBUS, ESP�lAIS;
RIGORQSAMENTE PROIBIDO O USO DO

ME COMO EM TORPECENTE (CHERE-

Aconselhada pela prática, a Diretoria exclarece Os

tes pontos relativos ao' Carnaval:
1°,_ Não serão atendidos, no decurso dos/Bailes,

de eSQue'CImentos de carteira sociais ou de talões

mensalidades (anuidades).
2<' _ Não !:erão atendidos, no decurso dos Bailes,

_dos ou aquiSição dí. conviles-ingressoS,
30 _ Não -serão atendidos pedidOS de Ingrell-'>0J'> a

fotógn\fos,
Florianópolis, I de fev('rclro de HIIl2.

M(wro Juli() A7IInriln
2" Sef'!'el;í.rlo

V1STO
losé Rifas
Prw:,lfl(lnte

Centro Esplritã"sã"OJorge" Fundado
em 8-3-1950 Rua Felipe Neves

ESTREITO
o CENTRO ESPIRITA
AO JORGE", tem a grata
fação de participa r â.

associados, frequen
res e demais CEN-

José dos Lyrios de 1.yra
Telles _ 1.0 Secretário

A L U G A-SE. .

Duas solos à ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquina de

A.rcipreste Paiva.
Poro ConsultÓriO médico-otT escrit6ri6: Trotar com

o proprietário no-mesma local.

Fá�ricil �e Tecidos Carlos Renêlux S.A.
Assemoléia Geral Êxtraordinária
Ficam convidodcs os senhores cctontstcs o se reu

nirem em Assembléíc Geral Extraordinário no séde

sociol. à Rua l° de Maio, 1283, no dia 2ó'de Feve
reiro de 1962, às 10 horosçporc deltbercrem sobre
a sequinte

ORDEM DO DIA
o) Apreciação de, proposto do Diretoria, com perecer

.f�vorovel do Conselho Fiscal, paro CIumento do co-

pItal social; •

b) reformo dos estatutos sociais'
c) assunto de tnrerêsse do soctedode.

.. '

Brusque, 9 de Fevereiro de 1962.

Otto R(mau� - Diretor-Superintendente
Guilherme Renoux _ Diretor-Presidente
Dr: Erich Walter Bueckmann _ Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

'.'-,

Recebemos c agradecemos o seguinte oficio do dire:
torto do Guarani·

vuncsa contribuição para
um entendimento -Sessão
final em Heídelberga

Sociologos lationamericanos na

na Alemanha

Heidelberga (Por Da-
lia Lauge j _ Uma das
mais belas cidades da Re

pública: Federal 'da Atcma-
.

nhn, Heidelbergn. foi a úl
tima etapa da viagem pela
Alem::tnha de quinze flocló
logos latinonmerlcanos, en

tre eles prOfessores univer

si�ál'jos chilenos. Imexica
nos, ,brasileiros venezoela

nos, colombianos, peruanos
e do Pôrto Rico. A convite
da conferência dos Reito

res das Universidades tja A

lemanha Ocidental tinham

participado no 1(1 Colôquio
Ultramarino 11a Cidade de
Mllnster. Em sc@:ulda es

tiveram em Berlim onde,
durante dois dias, observa
ram a situação tnl�ica da
cidadc cindida por medidas

absolutamente ur])ltnlrlas
dos dil-igentes soviéticos.,
Via Fro.nc!OI't, o grande

centro comercial C bancá
rio. 08 dentistas e Investi

gadores iberlllamcdcunos
cheg:aram a Heidelberg'u,
onde fOl'O,m rccebidos na

cave de vinhos do Palácio
de Heidelbcrga, situada
num monlf' densamcntc
arJ.ari?';ido. al'imn (1;\ dda
de romantlt'lL com :l sua cé
lebre universidade. 0" edi
fícIos em estilo Renascen

ça Alemã, reduzidos no sê
culo XVII a ruinas, circun
dam o pãtio interior, ilu

minado quando da· recep
ção 'da delegarãó Iberoa·

merJcana por filas de to
chas. O Bu,'gomestre de

Heidelben,>n apont.ou nas

suas palavras de boas vin

·rlas a importáncia cres�

centc da 'Sociologia cuja de

senvolvimenLb nas unlver

sielades la�inoamericanas é

impresslon:l,nle. O BUI'go
mestre tenninoll exprimln
do o d�Sejo que os hospedes
levassem consIgo um pouco
do fluido peculiar da cida

de, em cuja universidade
pstão inscritos 1.500 estu·

dantes estrangeiros, entre

eles evidentemente também

muitos centro - e sulame
rrcanos.

Depois de o Professor Cal
vanl, de' Caracas, ter agra
decido em nome dos- Raspe
des, o Professor Manuel'Oa

rameI1di, .da Universidade

Nacional do México, falou

em alemão fluente, lem

brando episódios dos seus

anoS de estudos na Alema-

��a�e�lç��or:�eorj�s�lm����
Heidel)Jer� exerce forte

atração sobre os unlversitá

rIos latinoamericanos por
ser a cidade onde Alfred e

Max Weber, assim como

Gustav Radbruch tiveram

as suas cátedras.
A visll.a. dos hóspedes ter

mInou com um janbr dado

pelo Pre,�idente da Confe

rência dos ReItores da.� U

nivcrsidades da Alemanha
Ocidental. Nos nunrerosos

disoursos esteve em evidên
cia a oratória iberoamerlca

na. O .Professor Gilberto

Freyre, da Universidade do

RecUe, rea!çou em palavra
cheias de humorIsmo a hos

pitalidade alemã, referindo

s� à cozil\t-.a alemã como

pérlto, pois declaçou-ú� ou

"ar de um autêntico livro

de receitas brasileiras, O

Professor Gilberto Fri!yrp
Ilublinhou que o Colóquio
Ultramarino e a viagem a

travês da Alemanha consti

tuia um êxito do bom en

tendimento. O Reitor da

Universidade de Heidelber

ga pronunciou o seu brinde
em espanhol, enquanto o

professor chileno Ruiz-Bour

geais falou da b�leza romãn
tica da cidade hospitaleira,
Fora:m calorosamente a

plaudidas as palavras do "I

Burgomestr� de. Heidelber
ga que, ao agradecer, desig
nau· a' sua cidade de um "pe
daço do

...mundo, que sem

pre recebia �om o major

prazer amigos dn. América
Latina.

Terminou assim uma de

monstração do bom entendi
mento e da çooperação en- ,

tre a República Federal da
Alemanha e a Amêriea Ibé
rica.

Florianópolis, 2 de fevereiro de 1962,
Peelro Miro.'" ... Cruz

Encarregado

CURSO DE PINTURA
Desenho linear, perspectiva; Baixo e alto relevo;

Sombra e luz; Técnica de adaptação e conhecimento ge
ral de todas as escolas com liberdade de execução,

2 vczcs por semana de 11ft ás 51h horas,
Mil cruzeiros por mês, , '

MaLl'icula. até dia 28 deste. As- aulas reabrlr-se--M
dia I ° ele Mnrço.

Rua. RA-facl Bandeira, 74-0--nésta,

entérío
-do Dia

LIDO DA TERRA E DO
CAMPO
Em recente comentário

prmcíplus,
.

o homem que Ia

vrava, plantava, criava, co

mo humtlde- trabamedcr
do solo do Qual extraiu os

assinalávamos o pcnsamen principias, de SUa prosperi
to do governador Celso Ra- da de rtnencetea, que o

mos, cspresso em documen transformou no lider rural,
10 oficiai, a propósito das de alto gabartto e de gran
ntlvldadea c da economia de autoridade, que hoje se

ogrtcora, resunída em ex- lhe reconhece .. Tendo partl
pressões assencíars: do do nada e feito tudo,

_ "Todo nquàle que de- sempre no contacto ·purlfi
sej!! soluções' duradouras cada!' e fecundo. das lides
para os problemas de nos- rurais, Atilio Fontana conne
sn agricultura terá de cs- ce, como poucos muls, os

tudar a terra e o homem. problemas do campo e da

:�bl�s�tl�ei,? um conjun !��'��t�::ed:,>asq��t� :x:�
E sob essa ínsph-acâo o cem sua afanosa atividade,

governador te\n conduzido conhece-lhe as necesstda
sua atuação administra tl- des, torna-se assim o cam

va, no trato dos mterêsses peão de suas reivindicações
da economia rural, procu- Foi talvez por isso, pela
TUnda dar ao homem do herança de sua própria lu

campo ccndícôes mais ta- ta, pelos _exemplos de seu

vorévets. maiores garantias, -préprtc labor, que êre Atí
melhor assistência técnica, lia Fontana, noje.c .homem
financeira e social, a�im· plenameÍilll\, realizado, se

de Que ele possa cumprir, eíãl, -poüuca. e financeira

Integralmente, e com mais mente, abandonou a pcsí
eficiência, a sua grande ta "çâo de comodidade de que
rere. poderia desfrutar, os ôdios
Providências vitais neste ao' homem rico, Os lazeres

neste sentido foram toma- do prestigioso chefe politl
das pelo Govêrnador. bas

tante citar, ,entre ela�, co

mo fundamentais, a Lei do

Uso da Terra, a criação do

Instituto de Reforma agt'a
ria de Santa Catarina,
São novos rumos abertos

pelo atual governo ã. eeo

comia agrária de Santa Ca

tarina novas possibilidades
criada para o homem do

campo, no justo reconhe

cImento do seu valor eco

nômico e sociaL Reconh('

cendo o alto significado des

sa orientação do Govêrno,
não �evemos também es

quecer o grande papel que,
na execução do magnifico
programa governamental,
vem tendo um dos mais va

!iosos auxiliares do Gover

nador, o sr. Atillo Fontana,

que como secretário da A

grlcultura tem sido não a

penas o executor mas tum
bem em larga escala o ins'

p!mdor e o orientador dês
GC mngn'irtoo pro�rama.
E não teria o l;ovNnador

Celso Ramos encontrado
mais competente e m!lis de

dicado assessor, nos assun

tos da agricultura, do que

o Ilustre titular da pasta
especializada, E o sr, Atilio
Foutana, desde as origens
de sua atuação, um homem

da terra. Um agricultor:
um. criador, hoje também
um industrial, um homem

emprêsa. Mas, nos

co, com seu posto no pal:_
Jamento, para vir dar ao

govêrno de Celso Ramos a

assessoria de sua autorida
de Inconteste no campo de

nossa r�estruturação agro
pecuário, A ninguém rmals

poderia ter sido melhor con
fiada a grande tarefa. E

nlnguêm mais poderia dar
lhe melhor .tI.esempenho,

E não vão· aqui de sim
ples louvor, de barato elo

gio, porque nôs mesmos,
em JoinvHle, podemos tes

temunhar o gro.nde esfôr
ço de Atillo Fontana em fo.
vor da solução dos proble
mas ruraIs nêste Munlci
pio, esfôrço Que se inspira
naqueles 'motIvos já cita

dos, que o condicionam co

mo um l�giUmo ruralista,
sem Quaisquer interêsses
subalternos,
Jol'nville, como Santo.. Co.

tarina, lhe deve reconhe
cimento pela dedicação e

pelo traJjalho qtlC vem de-
scnvolvencl'ó-em prol da e-

;:;��P��:�ldO no,"o 000- ESCOLA TÉCRICA DE COMÉRCIO
Não será nada mais do ,"\

:�:n��S�i��tri;���::��: �� "tlER!U R�MOS"
'seu setor vem dando ao ê
xito do govêrno de Celso
Rirmos êste autêntico ljder
da terra e do campo,

(TranscrIto do Jornal
"A NOTICIA", edição
de 24-1-l962,)

-- --

III - tOCAl
As provas serão realizados no Faculdade de Di

reito do Universidade de Santo Catarina, sita O ruo

Esteves Junior, nr. 11.
_

�-2

Florian6polis, 14 de Fever!,iro- de

Dr, ' .. Iáglo Parigot ele_Soulo
Secretário

Francgs Passam Melhor
Com Kenos Cáléió

Heitor Muller
Vice-Presidente- � Elze_

vir dos Santos Moreira

1.0, Secretário � Jos�

dos Lyrios de Lyra Telles

2.0 Secretário.- Darcy

João Vieira
1.0 Tesourejro - Everal

do Independência de Frel-

t� --------------------------------

2.0 Tesoureiro - Jonas

Burda. ,. ·'i""'t

Inscr,içõe�: Acham-se, abertas atê o dia 21 de feve-

��;:� ��: 1:i�dm::}1r'3� ,�OrRSl de. 2a. a 6a. Ceira,

Universidade de Sanla Catarina Fa.. DIIl �2 :'_,port�:�rAS: ESCRITAS

culdade d e Medicina Concurso de" :�= ���:�:�:'���en\J ê �c10� nt':isll
" 27:":_; i-Ústúria. Geral e tio BrMU.

Habilitação Dia �4
-

_ por�g����A��!�;�I�a-
Horário das Provas e ConstHuição :: �� .. =,����:�!i��:���' :o�:t:S��SiI�
das Bancas Examinadoras Doc�7;���d:�����ci�nto;,

E D I T A L NR O 2/ 2
b) Atestados médico e de vaeina;

.. 6 c) CertlflcaClo tie- ·cÓncluS;o do Curso Primário.

De ordem do Exmo. Sr. Professor Dr. Emil' Fly� Tax:S!:�J�:�;e;:�to�r�e;:.a9:m2er firmas reeonhel!idas.

I gore, Diretor da Faculdade de Medicina do Univer-

Instituto de Aposentadoria e Pensões �i:s����s��:�rj��r���c=�r��o������r:e���o: ��)s!����c��m2_�'e É:h���S�::-o�:����. reve�
d E d E T ri (provas

escritos 00 Concurso de Habilitação à primei� relro, das 19,30 às 21,30 horas, de 2.a a 6.a feira,

OS mprega OS m rapo es e argas m sé,;. do Cu"o Médico desta foculdçde, na fo,ma �c;. �sp:��:::"�s";t,,
Del_egada Estadual de Santa Catarina

oboixo:
PROVAS> ESCRitAS 'C'_ I', " 19 - P<o,", 0'';'

I _ HORÁRIO IIIl MATRICULAS PARA A 1.a, 2.a e 3.ft stmrES

E D I T A
Dia 23 às 19,00 horas _IQUiMICA � � ��:� ���gIA�E �����:L;���E2.a StRIES

.- L g:� �� �: ll;,gg :o���s-=-B�g���IA ll;poca: Acham-se aber,tas até o' dia 28 de fevereIro,
Comunicamos a quem interessar posso que se �'l

das 19,30 às 21,30' horas, de 2.a a 6.a feira.

encontram abertos nesta Delegacia Estadual, sito à II _ BANCAS EXA'MINAOORAS , .. .l NOTA: 08 EXAMES DE ADMISSAO, DE 2.a :IPO.

Praça Pereira e Oliveira, andar térreo, até o dia 15 QU1MICA _ Prof_ Dr. José 50lum
CA E 2.a CHAMADA TERAO INICIO AS 19 HORAS.

�;a���ç�t:��X��ga�Sd!n�f����'�k�� sê:c�;s�l:s� Prof. Dr. Zulmar de lins Ne- PR����AEN�U����::A:r:O��AEÇ�c:,:a�=\.�E�
ses de Artífice de Manutenção do I.A.P.E.T.C. ���f. Dr. Polidora Ernoni .de

6.a IFEIRA, DAS 19,30 AS 21/�Q HORAS.

Qualquer esclarecimento poderó ser prestado São Thiago
Florlnnópol!s, fevereiro d� 1962.

��s ài;�c;e�����s d:o2���er�� f�f::O' no horário de FrSICA _ Prof. Dr. Henrique Euclides c'a 1::��d�.cl;iI;;���: Zei;:u7a�c�=r
Silvo
Prof. Dr. Ayrton. Roberto de 0-

-

liveiro
Dr. Henriqúe Prisco ParofsCl

BIOLOGIA _ Prof. Dr. Octacilio Ribeiro
lesso

--,. Prof. Di' Newton d'Avila
- -

Prof. Dr. Roldão Cansoni
_._-- . :

Recentes pasqulsas leva

das a efeito em Londres,

por cientistas veterinários,
revelam que frangos pas

sam melhor Quando alimen

'f.:lm-sê de cateto em dos�
"abaixo do normal".
Na opinião dos médicos.

Dr, H. Smldt e J. H. Taylor,
frangos tratados com ra

ções às quais se diminuiu o

cálcio, crescem mais ocores
sa, consomem menos nu
mentes. com melhor apre
vettamento alimentar, c

têm maís pêso do que aquê
tes maridos com a dose npr
malmente prescrita. Isto é

particularmente hnportan
te para. os esfôrços que se

tem feito em tôrno da me

lhor utilizacão de rações en

rtquecldaa per antibióticos.
Os cientistas pertencem

à Cyanamk1, e levaram três
meses efetuando experiên
cias, tendo divulgado seus

estudos através ca revista
médica "Nature", editada
em Londres.

'

Observam eles que em ..

1954 o "National Dosearh
Conell" fixou em 1% o in
dlce de careto nescessé no
para frangos. até ceaottç
meses" tendo declarado que
na Inglaterra as rações dts
tribuidas à venda contêm,

pelo menos 1 '?o, podendo in

cluir até, 1,4% de cálcio

oe testes foram conduz!
dos num aviã.rio comercial
cóntendo trinta galinheiros,
cada um eom 115 frango,
cuja idade variava de ur'\

dia a dez semanas. Metad ...

das aves foi alimentada
com ração contendo 1,35%
de cálcio, enquanto que 0'\

restantes receberam ames
mo tipo de ração, contendo
apenas 0,B3% de eéieío.
As aves alimentadas com

pouco cálcio cresceram

3,4% mais ràpldamente até
n idade de seis semanas -

e mesmo até 10 semanas -

em· comparação àquelas
que receberam mais cateto.
Os médicos classificaram
de "altamente significati
vo" o fato de Que o segun
do grupo consumiu menos

2.7% de aumente do que
as aves do Grupo I

Além disso, os rrangos
que receberam mesmos cál

cips converteram seu ali
mento 3,1 a -5 5,9% mais
eficientemente em período
de seis a dez semanas, res

pectivamente,

av�;ô:�s ,���s g:�;;:�n::ra:
sacrificadas e sua carne

pesada por acoueuctrce. O

pêso médio dos frangos que
passavam a' menos cálcio
estava 3% acima daqueles
mais calcificados.

Clube Recreativo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 1 _ Quinta�feira _ Bingo Dançante
Dia 4 - Domingo - Dance com D'isco
Dio 8 - Quinto-feira _ Bingo Donçante
Dia 10 _ Sóbodo - Soirée Car)1aval�sca (II)
Dia 15 - Quinta·feira ---,- Bingo Dançante
Dia 17 _ Sábado - Bingo elJ1 Benefício ao Grupo
Escoteiro Guaroní
Dia 18 _ Domingo - Dance com Disco
Dia 22 _ Quinto�feira _ BilQ90 Dançante
Dia 24 - Sábado ._ Soirée Promovido pelo coso da
Amizade dos SE:'lhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todos os Terços _ Reuniõo do Diretoria e do SODE

Todos os S!'xtas·_ Reuniõo da. ROTARY
NOTA: 1),__ Reservo de mesas no Secretario do Clu-
be,

,

2) - Solicita�sp a apresentação da �artei
ra Sociol c o t(Jk'ío d8 r<1és corrente_!

EDITAL 1/62
I EXAJl..tES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL

BASICO
'

r-------�__� -

fLüíÉ1ZDEA�
.--.U _ •

.

PROGRAMA DO MÊS
D10 - 15 Noite 'ponçonte Conjunto de "Carlinhos"
Dia _ 2,( Soirrée Carnavalesco,

CINEMAS
Oia -20 Cinema
Dia - 27 Cinema

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!_

Oe�aiíamento Centrai �e Com�ras Uital oe �oncorrência
deOc�;��:���;��. ���tr� Pu'hll'ca n 12 OI) 13 :�:d=SO�;�;: �s������
conformidade com o art. U I L cte.

!�' ��::v:�! ��l:eg:::�� b) condições oe pagamen Os envelopes
I

contendo ll� ;el�U��=����lga
S�b� 25/08/61/382, . torna to�) compromisso de retira �:���:�asserO�n�;ec:;:n�� dcãa, posteriormente. será

pu ICO que raré realizar, da dos veiculas no prazo Departamento Central de declarado vencedor o pra
no dia 19 de março de 1962, estabelecido; Compras, à Praça Lauro. ponente que oferecer:

.

��l�:; ��d;, à(�:a.:a �4���� d) declaração de conhe- Muller nc 2 (fone 3410) nes a) Melhor (maior) pre-

CONCORReNCIA PÚBLICA, �!�;:�o d�steUb:;t:iOe:: �� ��:itl�' da:êmS:r:: �zr� ço�) caução de 10%

;� �e:;�;t�sD�ng�ç:��R_ Legislação referente a con 1962, mediante recibo, em 48 horas;

eorrêncías. que se mencionarão data e c) pagamento até 10

��:�� 2 - Na parte externa do hora do recebimento, asst- dl��;
•

retirada do veículo

l' _ Carro Mercury, tipo ��::�:�: �:����d��nst�� ��d�. ,��r tenctonárro do
imediata ao pagamento.

limousine, 4 portas, ano os seguintes dizeres: CON- 6 -,As propostas serão 2 - Em caSo de ígualda

de fabricação 1954, côr pre CORRÊNCIA PÚBLICA N0 abertas as quinze horas, do de de propostas, será ser-

to, motor nc 15486372, em 12 02 13 (Venda <fu 1 auto- mesmo dia 12 de março, teado o vencedor.

bom estado de conservação mover Mercury e de 1 au- por -runcíonáríos designa- 3 - A Concorrência po-

ou Pôsto de Arrecadação; cujo valor minímo é de ,tomóvel Chrysler). dos 'pelo Presidente do D. derâ ser anulada, uma vez

e _ Atestado oe Idoneidade Financeiro, pcs- crs 600.000,00 (seiscentos. 3 - Em envelope, separa- C. C. e na presença dos pro que' tenha sido preterida

soda por um Banco Ou duas firmas idôneas' mil cruzeiros). Unidade Um do, contendo os dizeres do ponentes ou seus represen formalidade expressamente

f _ Relação, especificodc, das merccdortos - Quantidade - 1: inciso anterior, além da pa tantes legais. exigida pelas referidas Leis,

do seu comercio, representação ou lndustr!c 2 - Carro Chysler, tipo lavra "DOCUMENTOS", Em 7 _ Abertos os 'envelopes, e que a omissão importe em

9 _ Certtdõo do Reqistro na Junta Comerclcl limousine, 4 pertas, ano de caracteres bem destacados, cada um dos interessados prejuízo aos concorrentes,

Contrato da firme ou Diário OfLClO1 que houver pu� rabrtcacêc 1954, côr preto, os ,seguintes documentos tem o direito de apôr a sua' ao Estado, ou a moralidade

bliccdc o documento da Constituição do sociedade' motor nc. 15486372, e_m bom comprobatórios de identida rubrica nas fólhas das pro- da Concorrência.

h _ Procuração, passado 00 represerrtonte estado de �o�sel'v.açao, eu-v de e idoneidade: postas dos demais concorren 4 - A Comissão Julga-

junto o êste Departamento, autorizando-a assinar

I
ío valor mIm�o.e d� Cr$ a) atestado de idoneida teso dora reverva-se o direito

propostas, atas, recibos, contratos, etc. 600.00.0,00 (Sel�centos mil de financeira, passado por 8 - As propostas (Modelo de' anular a concorrência,

2) O requerimento e todos as documentos de- eruaetrosr. Umdade Um - Banco ou Casa Bancária. 001, a venda na Imprensa O caso as propostas apresen

vem ser seJados com Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual e
Quantidade - 1; b) prova de quítaçâo com .nctat do gstadõ) , deverão tadas não correspondam ao

'

Cr$ 10,00 de Educação e Saúde por fõlhc, mesmo II _ ESTIPULAÇOES as Fazendas Estadual, Fe- obedecer as condições esta interêsee do Estado.

que estejam sujeitos o outros tributas. 'Os Interessados deverão deral e Municipal; beleeldaa nêste Edital, nas

3) Das firmas registrados na Departamento apresentar os documentos c) procuração, se fór o instruções constantes do ver Florianópolis, em 12 de

Federal de Compras exige-se sórnente o Certificado' mencionados a seguir. caso, passada.a pessôa re- sos das mesmás, bem como fevereiro de 1962.

do REGISTRO DOS FORNECEDORES DO GO'Jt!RNO 1 _ Proposta, em duas presentante do proponen- ás exigências do DecretoSF (Hermes Justino Patrla

e as, ce�tid�es negativas .do Coletoria' Estadual de." vias, �eladas com Cr$ 12,�
te a abertura das propos- 25-08-61/382 de 1961, e' de- nova), PRESIDENTE

Horlcnópolls e da Prefeitura do mesmo Município. _

de Selo Estadual e mais tas. ----

4) Do Registra, que tem validade até 31 de Taxa d� Educação e Saúde 4 - As propostas deverão DEPARTAMENTO· CENTRAL DE
dezembro de cada ano, expede-se tontas certifica- de crs 10,00 por fôlha, em ser apresentadas em duas

do quantos forem pedidos em requerimento, cus. envelope fechado e lacrado vias, com rubrica dos pro- COMPRAS Edital de Concorrência'
tendo, cada um, a importôncia de Cr$ 45,00 em contendo: ponentes em tôdas as pág!

leIas rc-s 35,00 Estadual e c-s 10,00 Educação e a) oferta para 1 ou 2 veí nas, seladas na forma do Pu'.bll'ca N.O 08 ....:. 02 - 12
Saúde). , ! '. K culos; \ ítem I do título lI.

5) O Certificado do Registro de Fornecedores
dõ Estado substitui os documentos at\mo enumera

das, para apresentação e participação nas concor

rências abertas pelo Departamento Central de Com
pras.

Deportamento Central de Compras do Estado
de Santa Catarina, em Florianópolis, 2 de Janeiro
de 1962. • 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 pú
blico que fará reallz.ar, no

dia 12 de março de 1962,
na sua sede, à Praça Lª,uro
Muller, nO 2 (fone 3410),

PROGRAMA CONCORRtNClA :PÚBLICA,

010 3 _ Baile de Abertura, os 22 horas (Sobada)
nas seguintes condições;

�!) 4 - Bqile Infantil, das 15 os 19 haras (Domin-
I OBJETO DA CONCOR-

Dia 4 _ Baile os 22 horas (Domingo) R€NCI�

��?ra� - Tradicional Baile, Os 22 horas (Segunda (VENDA) \

Dia 6 _ Baile de Encerramento, ôs 22 horas (Ter- 1_"· ""'1
ça-Feirp) i ) : ";E����,o�:�!io �ea:��.

."'
.' REGULAMENTO 4 pc)rtàs',: Cõ{pI�êtb: ano de

,;ltt�'��:�;:rõ�e d�::ibs�idas d,io 27 de feverei- f�bt)câç�« 1V5�•.nq do mo

ro, terça-feira, as 19 horas, na sede social e a re- ��:I�������:U�td:,de-
servo será, feita, em seguido, no mesmo local. É 0- IIESTIPULAÇÕES
b.rigatório o apresentação da Carteiro Social e Ta- Os 1nteressados deverão

���od���T����pehe�;�������I��;::::�� ::::en�:� �i:��;��;:;,!:g:0e:::
a reserva de 1 (UMA) mesa, mediante a apresenta- vias, seladas ambas com .

ção do respectiva senha. Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual
2 - Preço das m.esas paro Associados e mais Taxa de Educação e
4 noites ••• ; •.. !...... Cr$ 1.500,00 Saúde de Cr$ 10,00 por fô

Preço.das mesas poro Convidados lha, em envelope fechado e

4 nOltes ',. Cr$ 2.000,00 lacrado contendo:
3 ---:- Convites'

.

a) oferta para o veículo.
A Diretoria, a seu critério, poderá expedir con-.. b) condições. de pagamen

vites as pessoas em trônsito, sob a inteira respon- � to;, _.

.

sabil!dade de um sócio, �ed.iante o pagamento das',
-' 'C)!'compromisso "de �etl�

segumtes taxas de frequencla: I. � -rada, do (lU dos veículos no

Casai .••. Cr$ 3.000',00, para 4 noites r: I
prazo éstabelecldo;

,

Casal ..•. Cr$ 1,500,00, para 1 (uma) noite ) : dl declaração de conhe-

Yndividual Cr$ 2.500,00, paro 4 noites : ;
çimento e submissão às nor

Individual Cr$ 1.000,00, poro 1 (noite) noite. mas dêste.Edital e da Legls
1 - Pela Comissão Julga

Os interessados'. deverão
Solicitamos aos Srs. pais. ou responsáveis, nõa lação referente�,.a 2.9E.S.q�-.

dora, posteriorm�nte, 8erá
apresentar os documentos

se fazerem acomp.anhar de filhos ou dependent-es j rências. .

.

... declarado vencedor o pro-
mencionados a seguir:

menores de ·15 (quinze) anos, sendo que a nãu obser- ponente que oferecer:
1 - Proposta, em duas

vânCia desta determinação, implicara nas penas 2 .:_ Na parte externa do a) melhor (maior) pre-
vias, seladas ambas com

previstas por lei. :r. envelope contenedor 'da pro
ço;

C�$ 12,00 de Sêlo Estadual,

ze) eO;!:ilf8s(d��01;�e����,t:��e�t�esi�=r��o(q���� ;e���t�:v��:e�e::on���c�� hO��s�aução de 10% em 48

����s !a��$d�O��U:�ã�ô�
dependenClos do Clube, quando acompanhadOS dos RENCIA ):;UB'LIC'A ',tio 07- _' _

.

z; _ :' lha, em envelope fechado

responsáve;�.. . _. .:" ..�....... � .0�-11 (V�NbA: J?E.l AUTO c) pagamento até 10 dias; e lacrado contendo:
No bode mfantd, nao sera p�rmitiao o uso de MOVEL MARCA "pESO- d) retirada d veículo a) oferta para l' ou 2 vei

lançaA·p'CrolrUtme,·r·o· Soe,.ol '."0 '010-0 do me.s Je le'.re.,.' TO"). . imediata ao paga�ento. cuias no prazo estabelecido;
� 3 - 'Em�en\7elope .8�a.�a 2 _ Em caso' de igualda- d) declaração de conhe- mediata aO pagamento.

ro, ou a anuidaâe respectiva, serão rigqrosamente do, contendo Os dizeres 'do'" de de propostas, será SOl'-
.

cimento e'submis.são a� nor 2 - Em caso de igualda

exigidos o entrada. "
. inciso d.nterior, al�f!l .d!! � teado o vencedor. mas dêste Edital e da Le- de de propostas, será sor-

A Diretoria punirá rigorosamente o sócio quê lavra "Documentos", em_ 3 - A concorrência pode gislação referente a concor teado O vencedor.

fizer uso de lança-perfume, como entorp�cente. caracteres bem destaca_<:!os, rá ser anulada, uma vez rências. 3 - A concorrência po-

Os convites só serão fornecidas (conforme o os seguintes documentos que tenha sido preterida 2 - Na parte externa do derá ser anulada, uma vez

acima determin<1ldo) na dia de o,do fe�ta, das 14 os comprobatórios de identida formalidade expressamen- envelope contenedor da pro que tenha sido preterida

18 horas. de e, idoneidad.e:
"

.

te . exigida pelas referidas posta deverão constár os formalidade expressamente

NOTA IMPORTANTE: a) atestado de idon,eida-t' lels,'e que a oposição impor seguintes dizeres: CONCOR exigida pelas referidas leis,
Não serão atendidos, sob qualquer hip6tese, de fina'nceira, i'as.sado POt(1 te Jem prejulzo aos concor- RI!:NCIA PÚBLICA NO 07- e que importe em prejuizo

no decurso dos B·ailes, cosas de esquecImento de Cor-' ba�),o 0pu.ro',�.sa bd',""q"uF',.,'.;,·.-o ',e.n"'de.'d'eaod.E'c'oand,OorO,ue.n""m•.o- 02-12 (VENDA DE J, CAMI aos concorrentes, ao Estado

�ro Social, talão de mensalidades ou anuidade,·
ONETA FORD e DE! 1 CA- .ou a moralidade da Concor

bem como pedido paro aquisição de convite-ingresso,
com ,as Fazendas",Feder,aI", ,.4 __;. A <!;otnls.são Julgado MINHAO CHEVROIfET). rência.

Pio, ....
Estadual,e Munlcfpal; .:. ra reserva-se o .direito· de 3 - Em envelope separa 4 - A Comissão Julgado-

Floric�ópolis, 13 de fevereiro de 1.962. c) procuração, se fõr_ o anular a concorrênc.la, ca- do, contendo os dizeres do ra reserva-se o direIto de

A DIRETORIA caso, passada a pessôa re- so a.s prollost!lS apresenta- inciso anterior, além da anular a concorrência, caso

_______-'o�-..._----_ pre8entante do proponente dás' não correspondam' ao palavra "Documentos". em as propostas não correspon
à. abertura .das. propost.a.s. . interê�e do Estado. caracteres bem destacados, dam ao interêsse do Esta-

4 - As propostas 'deverão os seguintes documentos do.
ser aprpsentadas em duas Florianópolis, em 8 de compr(lbaoorlos de Identlda Florianópol1s, em 8 de
vias, com rubrica dos pro fevereiro de 1962. de e idoneidade: fevereiro de 196�.
poncntes em tôdas as pá- a) atestado· de idoneida·

.['inas. selad;ls na formfl cto Hermes Justinu Pnl.ri:1- dc finam'eim, passado por
itt:!�� ! do ti!.!.!!o II, nova, PRESIDENTE banco ou casa bé'.ncária;

�'��!�"::::�..��:'��{?>7Y -'�"\,,"=:r,:':�'":.�.'"
� SEXTA 'PAefINA

(bepa:1amento (entrai de Compras
REGISTRO oDE FORNfCfDORES

,

DO ESTADO s

o Departamento Centra' de Compras do Estado
de S�nta Catarina cientifico aos interessados, co

mer:m�tes e industriais, que a participação em con
ccrrencrcs (públicos e administrativos), coleta de'
preços e pedidos de materiais, depende de reçts
tro no mesmo. Departamnto, providenciado da se

guinte forma.
1) Requerimento dirigido ao Presidente do De

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

a _ Certidão Negativa do Impôsto de Rendo
b -'Certidão Negativa da Alfôndega ou Cole-

tori� Federal;
. _ ,

c - Certldõo Neçotrvo da Coletoria Estcducl
d - Certidão Negativa da Prefeitura Munici-

pol; _ ' .....

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
(OMPRAS Edital de Concorrência

Pública H.o 01- 02 -11
Hermes Justino Patrianet-va

Presidente

5 - Os envelopes conten

do propostas ou documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

de Compras, à Praça Lauro

Muller nO 2, (fone 3410),
nesta Cápital, até' às 14 ho
ras do dia 12 de março de

1962, mediante recibo, em

que se mencionarão data e

hora do recebimento, assi
nado por funcionário do D.

C. C.
6 _ As propostas serão

abertas às quinze horas, do
mesmo dia doze de março,
por funcionârios designadm
pelO Presiden� do D. C. C

e na presença dos propo
nentes ou seus representan
t�s legais.�'

dit��ufJ��'r��{:'�!:::����:
tem o direito de apõr a sua

rubrica nas folhas, das pro
postas dos demais concor

rentes,

lII�r-'
----����----'-------

LIRA TENIS CLUBE
Programa 'e Regulamento para o

(arnaval de 1962

IS - As propostas (Modê·
lo 001, a venda na Impren
sa Oficia.1 do Estado), deve

rão obdecer às condições
estabelecidas 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 Federaís sõbre Con

corrências.

,.
,

... III ;JULGAMENTO

ENDEREÇO
A RAINHA DAS BICICLETAS. fica na Rua:

Con!l�lbeir(t Mafra n,o 154, de um lado a sua

!!ecção dc J'EÇ.\S, � ACESSÓRIOS, c do outro ..

secção de PINTURAS E CONCERTOS. -

Tel��!1e-; í!!2i•..__ . �___;.__,j ...

o Departamento Central b) prova de qutteção com

de Compras (D. C. C.), de as Fazendas Federal. Esta
conformidade com o art? dual e Municipal;
item II do Regulamento a c) procuração, se fôr o

provado pelo Decreto SF caso, passede
'

a pessôa re-:

_ 25-08-61/382, torna pú presentante proponente à a

blico que fará realizar, no bertura das propostas.
dia 12 de março de 1962, 4 - As propostas deve

na sua séde. a Praça Lauro rêc ser apresentadas em

Miller, nc 2, (fone 3410) , duas vias, com rubrIca dos

CONCORRll:CIA PÚBLICA, proponentes em tôdas as

nas seguintes condiçõe�:
-,

�:g:�e: IS�:d�:u�a;:.orma
5 _ Os envelopes, conten

do propostas ou dócumen

.tos,
.

deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compra8� à. Praça Lauro

Muller nO 2, ((tine SUO),
nesta Capital, até as 14 ho

ras do dia 12 de março de

1962, mediante recibo, em

que se mencIonarão data e

hora do recebimertto, asina
do por funcionário 'do D.
C. C.'

6 - As pr:opostas serão
abertas. as quin.ze. horas, do
D").esmo '�la doze i1ê março

por ,fu'nclorlátfd liesignado
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

Tubrlca nas fõlhas' dos de
mais concorrentes.

8 - As propostas (Modê
lo 001, à. venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve
rão obedecer às condições
estabelecidas nêste Edital,
nas instruções constantes
do verso das mesmas, bem
como as exigências do De

creto SF - 25-08-61/382,
de 1961, e demais dlsposl-.
ções Estaduais e Federais
sôbre Concorrências.

I - OBJETO DA CON
CORRÊNCIA

(VENDA)
1 - Camipnet{l., _ mar�a

Ford, .modêlo 1946, ne- ésta
do, que se encontra na o

ficina do Departamento de
Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
valor base e de Cr$ ." ...

100,000,00 (cem mil cruzeI
zeirosl. Unidade - Um,
Quantidade _ I,

2 - Caminhão, marca

;s�:���J�t�e��d:�co��t :�
oficina do Departamento de

Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
valôr base é de crS: .

100.000,00 (cem)Di! cruzei
ros). Unid�de - um. Quan
tidade - 1.

OBSERVAÇõES: Qual
quer informação poderá ser

obtida com o Sr. Dr, Anito
Zeno Petry, ou pessôa pelo
mesmo designada, na Dire
toria de Agua e Esgôto. no
Edifício das Diretorias, nes

ta Capital, ou na Residêh
cia (oficina) do Departa
mento de Estradas de Roda
gem, em Blumenau.

II ESTIPULAÇÕES

III JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julga

dora, po.sterlormente,· será
declarado vencedor o pro
ponente, que Qferecer:
a) melhor (maior) pre

ço;
b) caução de 10% em 48

horas;
c) pagamento até 10 dias
d) retirada do veículo I-

;':;" ..
'

o Departamento Central de Compras <De
de ccnformtdcde com o art. 11, item ri! do R'
menta oorovcdo pelo Decreto SF _ 25--08-611
.!qrna público que �ará.�eolizar, no dia 12 de ma
de 1962, no sua sede, a Praça Louro Müller nO
(Ione 34101, CONCORR�NCIA PÚBLICA, nos
guintes condições:

I OBJETO DA CONCORR�NCIA
'(VENDA)

,

1 � Camioneta ":'DODGE"; tipo Perua, Q

fabricação 1951, motor de' nO B.P. 234 8000
cilindros, com capacidade para transportar 6
sôos, cujo volôr mínimo é de Cr$ 200.000,00
zentas mil cruzeiros). Unidade - um. Quantid

2 _ Camioneta Pick-up Ford, ano de fobr
ção 1951, motor de n? 0781 - 2, de 6 cilin
com capacidade para 500 kilcs, cujo vclôr mi
é de Cr$ 200,000,00 (duzentos mil cruzeiros).
dade - um. Quantidade - 1.

II ESTJPULAÇOES
OS interessados deverão apresentar os

mentos mencionados a seguir:
1 _ Proposta, eni duas vias, seladas o

com Cr$ 12,00 de Sêlo Estac\'al e mais Taxo de:
duccçõo e Soúde de Cr$ 10,00 por fôlha, em e

lape fechado e lacrado contendo:
o) oferta poro 1 ou 2 veiculas;
b) condições de pagamento;
c) compromisso de retirada do ou dos vele

no prazo estcbelectdo:
d) declaração de conhecimento e submissão

��;���i�:ste Edital e �o Legislação referente Q C

2 _ Na porte do envelope corttenedor da p
posta deverão constar os seguintes dizeres: C
CORR�NCIA PÚBLICA N° 05 � 02 - 09 (VEN
DE 1 CAMIONETA DODGE E DE 1 CAMION
PICK·UP FORD).

3 - Em envelope separado, conteedo os di
res do inciso anterior, além da palavra "Doe
tos", em caracteres bem destacadas, ·os segui
documentos comprobatórios de identidade e id
dcde: ,

a) cregtcdo de idcneidode financeira, pc
por banco ou casa bancaria;

b) provo de quitação com as Fazendas Fed
Estadual e Municipal;

.

c) procuração, Se fôr o caso, passada a

;��.resentante do proponente à abertura das p

4 _ As propostas' deverão ser apresentadas
duas vias, com rubrica dos prc/ionenfes em tôd
pagínos, seladas 'na formo do ítem 1 do título 1

Os envelopes contendo propostos ou doeu
tos, deverão ser entregues no Dportamnto Centr

Compras, à Praça Louro Mülle. nO 2, (fone 34
nesta Capital, até os 14 horos do dia 12 de m

de 1962, ..mediante recibo, em que se mendo
data e hora do recebimento, assinado por funel
rio da D.C.C.

6 - As propostos serãõã1::n!l'tãS às quin
ros, do mesmo dia 12 de março, por funcioná ri

signado pela Presidente do D.C.e. e no presenç
proponentes ou seus representantes legais.

_

7 _ Abertos os envelopes coda um dos ínt

sãdos tem o direito de 'apôr a sllÕ rubrica nas fôl
das propostas das demais concorrentes.

8 _ A" propostas (Modêlo· 001, o venda
'Imprenso Oficial do Estodol, deverão obedecer

,,�içõe� éstobele:cid'ds nêste Edi1tal, nas instl"'
�

J:ph},a"tes �d yerSb Idas mesmas, bem como às

gêncio's do Decreto Sf _ 25 _. 08 - 61/382
1961, e demais disposições ·Estaduais e Federai$
bre Concorrências.

-

-

III JULGAMENTO
1 _ Pela Comissão Julgadora, posterior

te, será declarado vencedor o proponente que of
cer: ..

o) r;nelhor (maior) preço;
b) caução de 10% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirada do veículo imediata ao pagam
2 _:_ Em caso de igualdade. de propostos,

sorteado o vencedor.
3 - A concorrência pad�rá ser anulodo,

::n�u:x���dhaa ps�1aas �:�:����� :Zi���li��;� ���i
importe em prejuizo aos concorrentes, ao Estado �

à moralidade da Concorrência.
4 _ Á Comissão julgado�a reserva-se o dire'

de anular a concorrência, coso as propostas a"pr_
todás não correspondem ao interêsse do Estado. ,,,

Florianópolis, em 8 de fevereiro de 19�
-

Hermes Justino PatrianoVG,
Presidente •• "

IMPORTAnTE
"Curso Preparatório' Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA
PU-GINASIAL
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
.• PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ BaseadO nos ..,�il mardenos proceSSai

gógicos. .

_ Equipado com móquinas novas.

Dirigido pelo:.
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS' E NOTURNOS
Faça sua inscri,ã� a Rua Dr. Fulvi., /lo

antiga .24 de Maio, 748 - 1° andar.
ESTREITO

. floria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sugerida a data de 10 deAb;'ii �ara a revanche Jofre x Caldwell
fiTO I', 1'1. A) ,__._ o sn rotcmactount do Es- ir-vnucuo d!' E(lel ,JofJO data proposta Alegai {I dl- buli", saco de areia c gl- snetro radicado na Estol1jla, ,_-

pr{))llotOl rock �olomons portes a data de com John cardweu retor-prestdcnte Idal ElE .nastlca c treinou um assalto de
I

U Ir Q M I d dtr!lf.(lllOIJ pru'n ri Emtlle- 10 de pnrn fi,. Juta- O ompresano bnt_amco que .rorrtnh nua tera tempo Antes autografou revts- luvas! com Mauro, sou Dopados uase a e a e os

T f "1 "Ir (' •

----- solicita rápida confirma- surtcreute para tl,emumen- .

tas que serao lemetl�as a mnno menor. para ruma- I I -

II I'Para en ar o fi Jegulram Para cão da ctatn.lpots pretende to"o,ooi, da lutai com o ,�m pugitlsta amador ora- gem de TV, .Jogadorei da 1,a DIVisa0 a lana.
iniciar logo p,

� promoção mexicanç Marquez I marca C

8u < Al'res OS N d d B 'I· publiúitarta do encontro em d '. 20 d
"

_

�

. -, (.'

(i:IlJ
ROMA 15 "Quase a prof. Hiv,a, diretor do en-

enOJí a a: ores rasl elros em .'Londres.
' s�o ���:l;CI.<;C�� mIGO,; em U-l:"---:--�

-

-b and�
.

metade 'dOS ]O-;adOres tta- tro MedIC c1l Cnvermano"

pnra tentar a ohtnncàn »uoo de Abreu, rnnd za-
"

ei'D �
. ,

nanes da l.a divisão é que míctou ontem os ex_�-E_ngl,l;mto Í:'ISO, Eder trei-
-

I

dn lrlrnlllpeonato sul-ame- biith, a menina Eliane Mo- NAO ACEITARA' nou .normàlmente na Aca- el' __J ,_ _

. �: l', "dopada", antes dos cote- mes relativos � "Opcra7�o
rk�110 de natação, seguiu ta e outros cLlmos valores.

. �.l demia., Brasfleiru, d� Pugt- _
_

jos de campeonato. Bxís , ant:doping" SO� _a verfü-

em aVi��aS��il�A�·u: �:��� do�Ot����:�sIDd�D��le;a��: O "managel''' Katzenel- lismP _exe!'�itando:-se Som Nasceu-de uma excursão' C. F.,::fOi promovrde, a,l.l'· ��l��x��:��so:t��� ::t�S��� ::��:sd:�il�t:��:oes n:e ::'
d::U.��:t:��o����i:�; ��e�i::r�r:��::' ��n:)i�'���� c"n�6bl:e�enã��tç:t:'r�aa' S�lta'���vE<·COI�da'·�':'t,p.Uo�hin,- ,a:�?�O\�:t::��:���: �;�i:�\:�; :;��:��d:��l�E ::'"���te:� ��:����� :,,�,�� �:�,.�; ::��l����: ��:.,�:::

���15:r;::�a
ore. na ca-

����:�e d:el�t����� d;e��'��� U ,I '"
_'

_, ._ ... '., �' jogaram amistosamente e Em 1�34 'disputou ainda o dl�:�:t:: l�::�:a�as sen-
tos dos exames serão ego-

Apesar de desfalcada de Hi'g'ai, �anuel dos Santos. ( ;�l������:: 1�:,a11,�Ir{ocom�i:. ��;li;;;�:o ��������' ;::: secionais declarações Pl'P� �:al�;:�a��s Fàute:oe�er;;;�
���S����I��sO�:��o�e�t��� :��:c�Od��A��';Uc�n�:�:�: . rra' , d� ·Re.,U' 'i":1'8'" 13 de novembro de 1924, a. �a,_rioca de �lIte�ol, l'!-a 1.a :'9:�:�'ie�� ;���:i�;�rOt,.l���!. ::i:l��oviden.. ias que o caso

a seleção brast- dos como vencedores oer- • ta
.

idéia da fundação (ia xs..: divisão profissional, ao la-

reune condícôes para tos doe suas provas enuuan Já se encontro nó cidade de Pelotas, a esquadri-
.: soctecão .Anéüca Por-tu- do do .Aménca; jr'lumnen-

NlT1.�cA"ui]' obit ulo de tricam to' os demais componentes lho 'do aviação emborcado composto por 5 aviões do .��ei:24� e:sa17id��n.d:l�:��l�� ::e�')���e���, i�;;s:i�:�O�
,.-âQ sul-americana de vez da comitiva brasileira têm tipo S2S Gruman',' e, mais 2 helicópteros' de tipo H34

QIIC c pelo recor- condições de aspirar a ob- paro cobertura em 'óqucs nocionots-do Regata lnrer- cretizada, sendo nomeada

dista Manuel dos tenção de segundos lugares nacional Buenos Aires'- Rio. uma junta governativa pa.,

Santos. 1)01' Fernando Na- '0 técnico nactonat depo Conforme crcqressõo da citado regata, Flortcnó- r a as providências .de or-

sita: também espe,'anças polis também será base operacional do mencionada ;i�:iZ:i:�a:'1°o �1��b�le�nS��:�
nas tmmas- de revezamento esquaClrilha. dades de cinco mil réis

cartazes 'de ',': � �o�ori \:n;i��i�:�sct�:�� (hoje cinco cruzeims). A

í;@ê[1n@{J®W®� ����r;o�:.��:? l�����:S:�n�l;�' P!ayer Gaúcho Va.lorizado: 4 Mjlhões �:il�e�ad:iretOl'ia f�� ��e;�.
deravelmente. o:; recordes PORTO ALEGRE, 15 - pulado na importancia de assim

.

sul-ámcrlcanos ncssas es- Após a reunião que se rea- 4 milhões ao fim do 'com- denle: Luiz Souza Gomes.

pecialidaclc3
,A DELEGACÃO

mitiva da natação nacional
é ehcl"iada pelo sr. Paulo

Helbornc, indicado pela
Confedemção Brasileira de

['esportos. Os nadadores
paulistas que a integram
são: Manuel dos Santos, Pc

.

ter Mct:t.ener, Fal'id Zablith.
Minai, Ohata. Fel'nando Na

buco de Abreu,' Luiz Feman

"d� Pereiras. Isabot'Cercllo,
Mal'in de LO\U:dc3_ Çn.ix0la.
G!�(!Jn Mf'yCl' {' Sõnla "Cal'li

ni.

BnU;c os rrrl'iods drstn
call1-f;C JOI'2;e Amorim e a

menina Elinne Mota. filhã
do ffl.l110S0 ex-ccstobolista
Afl'edo Mota. e quc é a

mais recente revelação da

aqu·atica bra-sileira.

Entre os gauchos, Mau
ri Fonseca, especialista em

nado borbolcta. é o qne pa
rece mais credeneiado.

L O TE S
VENDE-SI!: LOTES l\

LONGO PRAZO SEM .TU
llOR

TRA1'AR, RUA FELIPE
IlCRMrnT 21 - 1.0 Anrl.>L,

I\. rnmília do sempre lembrado
PEDRO VIEIRA VIDAL

vem, pelo presente. agradecer às pessoas de �uas l'ela
OOes e amizades, que compal'ece.ram às cerimónias de
·seu sepultamento e por outro modo expresaram 'seu

Pe.\'Ilr, ag-l'adece as de confórto recebidas.
Aproveitando a oportunidade para convidar para a

IlliSSa de 7° dia, a se realizar no sábado dia 17 do co1'

nte, as 8 horas, a qual será rezada na Igreja da San
tíssima Trindade, naquele Sub-Distrito.

�en�;: 'mais este ato de, fé cristã, antecipa agradeci-

Florianópolis, 15 de Fevereiro de 1962.

A co-

li�ou ficou quase certa a

rerol'l11u de COlltrato de

l}irton. que vinha sendo

pretendido pelo São Paulo

F. C .. com seu clube. o Gre-

pl'omisso. Rlesolvida essa

divergencia, é possive'j que

o ,�r. Manuel 'naimun(lo,
que ficou de viajar hoje
cedo, ao chegar a Porto

Alegre já encontrará Air
ton co'm iontrato assinado.

mio. A agl'emiaçáo gaúcha
propôs pagar "luvas" de

quatro nülhõpo de cruz'.:'i-

1'OS por um contrato de
dois anos vencimentos de

100 m'il cru7.eiros mensais e

Lm carro Simca Chamllord

:-AÍ.:.ion:-j'á �o1r('.lJ!'��u:::'r:ollT Jr

pl'pposta e ':ie' (li.�põe a as·

sinal' conl.rato, 1'cstftnclo

solucionar apenas l:ma.

(juNo,tão dc àeLalhe. O Gl'e_
mio quer fmpol' um con

tr010 vinculado, enquanto o

craqUe pIC'iteia passe e�tl�
A sou, MAIS PEfU'f:tTA DO IItAS!L

------------------_.__ -_-�------

UATRG ALVARO DE CARVALHO
Hoje, às 20A5

\

A Companhia Guanabara de Comédia
Apresenta:

"A IMPORTÂNCIA DE SJ!:R LADRÃO"

f A história alegre de um triste "Barnabé")

".f>. IMPORTÂNCIA DE SER LADRA0"

tA Glorificação da desonestidode)

"A'LMPORTÂNCIA DE SER LADRA0"

A maior satira Politico-social de todos os tempos!
3 Atos magistrais de E. Gustavino. Adaptação de

'Juniel Rocha. cbm Rodolfo Al'ena numa das suas

mai�'�'lal!���I'P�:�t�b��ECEU NAQUELA NOITE"
I-_:.oa

Ingressos, â venda na Bilheteria do Teatro

.._- .. ._ ..... --__ .. __ .... ti.�-!..••1IIIB._ .',._-.._ ---,. ..........._-
J É Um Prazer' Hospedar-se no' �

: Hotel São Cristovão :
, -0- ESTREITO -0- _
, Rua Santos Saraiva, N° 450 _
, ESTREITO - FLORIANO'POLIS _
• ,Fone 6369 _
, .

•

JNSTALADO EM PRÉDIO NOVO DE�
CONSTRU"ÃO MODERNA. ,

INSTALAÇÕES SANITARIAS COM"
PLETAS E COLCHÕES DE MOLAS. :ATENDE-SE DIA E NOITE.

_
,
,
-
-
-
-
•

N',

Vice - pl'ellidenie: Alvaro

Vilar Vale Vida!. Secr!"tá
rios: José Ovidio Aildmde e

Antonio Augusto Bandeim.
Te:�oureiros: 'iVlunuel Fer

nandes e João Vieira da

Rocha. P.rocuraOol': Adria

no Faria. Diretor de Es

portes. Manuel Rocha

�,.ntbs'. Vice: Manuel. Si

qllPinL A prinlPim. SP(�(' foi

à Rua Visconde de Itaúna,
201 c o seu primeiro lm{

�rOl>ll\C fei camisa ln!l.HCa

('om o ('�(.U{J() aq (!t'nt,ro do

peiio. Em 1926 filiou-se a

Liga Brasileira de Despor
tos 0 l,0ve qu(' mUdar o

uniforme, acrescentando a

camisa branca duas jistras

vcrtienis, verde e verme

lho, eom o escudo à es

querda do peito. Na série
'B' dessa entidade a Por

l.uguesa foi campeã em
1926. Em 1928 fOi· vice

campeã.'·ja. na série "A" e

em U)30 roi campeã, :,om
êstc quadro: Osvaltlo
Antonio e Fraga - Euge
nio - Mamão c Bolao

Armando - João - Ca-

,rioca - lrineu e Valde

mar. Em 1932 filiou-se a

A.MlE.A. e em 1933 devino

a ci;;ào do futebol da cida

de, com a criação da L.

ainda na LCF e em ]937,

1'0 ma pacjülacâo do fute

bol, participou da funda

ção da. Liga. de Futebol dtl

- Pl'esi-

Rio de Janeiro, disputando
o chamado "campeol1:lto
da paz". Antes 0:0 mesmo,

disputou uma partida amis

t.osa com o Vasco, no �al11-

po do América e venr('\l

por 2xO, com este team:

Onça - Nilton e Osvaldo
- Bioró Neco e Veneroii
- Novamuel - Oallego -

Euclides - Jaime e BiLu

ca. Mas em, 193[ foi "cor
tada". juntamente com, o
Olaria e o Andaraí e teve
um colapso acentuado (em
sua vida, no' que se refere
ao _futebol, dedicando-se
com mais empenho ao ci
clismo e ao tenis de mesa.

Vinculou-se' mais tarde ao
•

Depai·tamento Autônomo r:

vOltOll. a lutar pela ,sua
volta ii. l.n divisão 'de pro
fissionais ,até que em 1-953
eonsegnju retornar ao ,':011_

'(Ívio dos chamados gral1-

des,clubes, participando do
campeonato �a cidade. Ar

regimentou um team oe

jogadores. que em sua maio
ria haviam sido dispensa
dos por outros clubes e a

dotando a titica' do "fcrro_
lho", com o técnico Zo�lo
Rabelo, fez algum 'sucesso
e terminou o certame em

7.° lugar, s'endo assim O

primento dos dhamados pe
quenos". Man·tem-se a. POr
tuguesa J'irme na divisão
principal e a sua' grande
luta agora vai ser a do
campo proprio na Avenida
Brasil

PARTlDA� OE'e
FLORIANOPOLlS EM
OIA� ÚTEI� AC .

9horas! (

Tac-CruzeirOdo Sul

Figueirense Futebol Clube
Dia 16 _ 6e feira; CALDO DE PEIXIi.,

Dia 17 _ sábado: 3�BAILE CARNAVALESCO

. Início às 22,00 horas
-� ',- -...Ii

Dia 18 _ domingo: COQUETEL DANÇANTE
Início às-- 20,00 horas

-,'

NOTA: Venda de mesas paro o baile de sábado, t"1�
secretario do clube, a partir de se feira .

Preço: Cr$ 250,00.

� Tálondn de cadeira ...
� i}ffid//Ú4_
Nõo foz muito, o imprensa esportiva do Capi

tal noticiou que seria apresentado, à mesa da Assem
bléia Legislativo- dó Estau1jj prbJe'to ete lei' conceden
do auxílio financeiro 00 Figueirense F.C. para ccm

clusão de seu estádio. A noticio, ou foi boato ou

morreu engavetada, o que lamentamos, pois o está
dio do alvinegra já é uma realidade, conquanto res

te muito a fazer, mos, o que já está fei�, é uma pro
vo evidente do trabalho e dedicàção de seus 9ire
tores. Com um belo gramada, carinhosamente tro

tado, pista de_ atlétismo, caixa de saltos, um parque
infa.ntil, e uma belo sede próprio, o estódio cio Fi
gueirense é, paro o povo do Est/eito, o que se pode
rio chamar realmente de utilidade pública. Sendo o

único gramado oficial em condições no Continente,
são ali realizadq,s grandes partidos profissionais; a
madoras e vorzeonas, arrastando, sempre, o públi
co esportivo poro aquele local. Dedicando-se, agoro,
com.. mais afinco ÇlO atlétismo, realizo o alvinegro
treinos seguidos sob a orientaçãq, de José Barão, um
entusiasta pelo esporte amador, o que é de grande
valia, pois os jovens que alí aparecem como expec
tadores, sentem-se tomados do vontade de tamoém
participar dos treinamentos, \) que é necessário, po
is o atlétismo no capital é pouco difundido é rara-'

mente é praticado.
Sem fazer grandes gastos no setor profissional,

devido, exclusivamente, à tarefa de conclusão do es

tádio, nem por isto deixo de estar perfeitamente or

ganizado o departamento de futebol, com fichários
completos de atletas" merecendo citação especicil_o
departamento de futebol juvenil, aos cuidados do des
portista Valmir Dias que, com desvelo e cadnho,
cuido, não só da porte administrativa, coma também
dos craques mirins, futuros valores de" amanhã, A
foro isto de grande necessidade poro o esporte. o

sede social do Figueirense F.C. caprichosamente nr

namentada e mobiliado aos cuidados de Ozória Mel�
lo, esforçado e dedicado prócer alvinegro, tornou-se
o local de encontro das associados, homens mulhe
res que semanalmente desfrutam de reuniões dan

ça�tes, além de peixadas, e, brevemente, jogos de
salao. É uma boa medida, pois realmente nem te
dos as associados gostam exclusivamente de futebol,
e, ofere_gndo o alvinegro sua sede social aos asso

ciados, dia o dia novos sócias sM propostas, aumen
tando, assim, as rendas do Figueirense. Por isso mes

mo, não seria surpresa se o projeto acima referido
aparecesse e fôsse realmente aprovado, pois, em to
do o Brasil, os grandes sociedades sempre tiveram IJ

auxílio do govêrna para edificação de suas sedes
próprias, levando mesmo gJguns anos o soldar débi
to face os gostos que são enormes, mesmo levando
se em cpnta os grandes arrecadações que vêm aos

seus cofres mediantes jogas. Daí concluirmos do di
ficuldade em se tornar realidade em breve tempo a

conclusão do esfádio do Figueirense, numa cidade
em que nenhum clube possue O seu estódio ao contrá
rio do que acontece ·no interior, quando dois a!.l n"lais
quadros em cada cidade possue seu majestoso está
dio e sede próprio.

Os r;J;stos serão elevados, mas sem auxílio do
govêrno dificilmente o Figueirense poderá c:presen
tor 00 público seu estádio completo, pois, para o
bra de tamanho v'Jlto, as insignificantes arrecada
ções e Q mensolidqde dos associados !'lÕCl são sufici,.
entes siquer poro os dl!spesas com seu. diversos de-
partamentos.

. _ ._;_..:....___ I ��_._
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R'eforrn8 Agrá'ri'a e Plano de Ação para àtender asP'iracões do Povo
Em sua edtçâc do di pelo governador do siste-!1"'" zonas de industria medeí- as compras d o Estado, estradas, tem várias obras reformas não se vem ope-

do corrente, o DIá.rio de ma de iluminação a mer-', De acordo com aqueles reíra _e do problema de na, cpm ,0, Que, segundo rrr- em andamento em todo o rando de outra maneira,
Notícias do Rio a propósl- cürío da praça XV de No- planejamento, a cargo do bitaçao rural. sôu, ja o Tesouro teve, em Estado. nada menos de quartoze
.,() do prjmeíro amversene vembro. onde uma multi- PLAMÊG. orgão diretor ete Sôbre a estrutra do n04' P01,.;CO tempo um lucro dê No setor da educação as (continua. na 2.a. pag.)
do Governo Celso Ramos, dão de mais de 10 mil pes- SUa administração

-

,criou vc organismo, cuja insta ors 10 milhões ..

divulga o seguinte: soas se concentrava desde o governador, entre outros lação está sendo ultimada Ao lado dessas realiza- ----------------

Florianópolfs, 2 (de GU- as ultimas horas da' tarde. organismos.o Instituto de para ser posto em pratica çôea foram criados órgãos
vandro. enviado eepecteu Os festejos populares, à Refoma Agrária de Santa dentro <los próximos dias, de igual importância, C04

- "Eu prometi facilitar noite, constavam do desfi catarina, (lRASC) antdda- c governador explicou' que, mo o Departamento de Ca
o acesso à pcoprtedade e, le de tres escolas de sam- de auterqulca, sadiada nes inicialmente e !RASC fun-' ça e Pesca. que benéfica
para tanto, criei o Institu- ba e igual nUmero de bam ta capital e cem ação em clonará índependentemen rá cerca de 30 ml1 remiues
te de Reforma Agrária, cu das de musicas .atravéa todo território estadual. te, sendo, depois Integrado do litoral. O problema de

jo objetlvo fundamental é da praça recém inaugura- O novo orgão tem por na Reforma Agrária Pede- energia elétrfca, de cuja
colocar a terra ao alcance da, que se encontrava li- objetivo entre outras prc-« ral quando de sUa aprova- deflciencla multo se res-

dos agricultores sem ter- teralmente tomada pelo videnolaa, combater os la- cão pelo Congresso. sente a economia do Esta
ra". povo. Das sacadas do pa- tífúndlos Improdutívcs e, do, vem sendo tncremen-

- Assim o governante Iáctc o governador e sra. atendendo às ctrcunetên- PLANO DE MET�S tado, e já este ano será
Celso Ramos se dlrlgilu ao Celso Ramos, alem de nu- era sócro-econcmtcas de reforçado com uma cota
povo catarjnense. - dia 31 merosas autoridades e pressão demográfica e da Dentro do plane de me- de 38.000 KVA. Outras pro
último durante as festivi- suas famílias ,acompanha_ má distribuição de terras, tas elaborado pelo sr. Cel- vídenclas estão sendo ta
dades comemerativas do vam o desenrolar do espe- o Estado adquirirá tais la- so Ramos e que trata de madas, no mesmo retorce
seu primeiro ano de gover tãculo, tifúndios, entregaudo-os ao uma refonna geral em to- do com uma cota à eletn
no. Em entrevista coletiva !RASC. As terras serão em dos os setores admtmstra- ricaçêc rural, é à értecéo
Começando com a cete- a representantes de jor- seguida, loteadas e vendi- tivos do Estado, destacam da CHECA, que vem, .flten

bração de miSSa de graças nais de vários Estados, ln das a agricultores e crfado -se, sobretudo a fundacao der as necessidades .uo va

pele transcurso da eremé- clustve uma caravana de res, "para cultivo imediato do Banco do Desenvolvi- ie do Itajai, através da Cia'
ride, as 9 heras, na Cate- íorneüstas cariocas, o '1;0- e com finalidades deflni- mento de Estado de SaIfta Hidrelétrica de canoas,
draI Metropolitana. as res- vemador Celso Ramos rea, das. 'O Estado adqufrlrâ, Catarina, já em runciona- As Secretarias de Saúde
tlvidades se estenderam com consequeneía das mui' de igual forma. mlnifún- mento, cuja finalidade pre e de Viação per seu turno

per todo o dia e parte da. tas perguntas que lhe fe-' dlos enu-eccncmtcos, ta cipida é oferecer em condi ve m sendo movírnantadas,
noite. A' tarde, o sr. Celso, ram .rettas, uma exposiçao sendo-os redistribuir por ções acessíveis financia- já tendo, a primeira -*ten
Ramos" foi cumprimentado,' sucinta de seu planto de' revenda, bem como trata- mentos e pequenos Indus- dido as aspirações do Iun
no Palâcto Rosado, por au ação à. frente do governe r rá, também, da rentabíü- triais e agricultores, assim cionalismo através da run
toridades, amigos e corre- catannense. dades das propríédades da como a criação do Depar- dação do Hospital do ser-

IIgionárlos, seguindo-se. as produtividade, do progra- tamento Central
-

de Com- vldores e a segunda, mor-
19 horas a inauguração, REFORMA AGRA'RIA ma de reflorestamento nas pras, que visa centr�lizar mente no que se refereM a

w

O ES:TADO
Q MAIS AHTIGO OIAlIO DE UNTA tATARIMA

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 16 de s'everetro de 1962

Ainda essencialmente agric
A Inflação é eonsequên- madas tiveram fôrça para ções que se degr

cía da industrialização de- conter as ambições desor- ralmente com ae
sordenada e absorvente. O denadas. '" doutrinas que o

país engrandeceu-se, é cer-
O Exercito, a Marinha, a

prado pelos esplrt
te, mas a- grande. massa

Aeronáutica são, capací-
treva, vai infiltrando

��::;:�a, v�::.Stl!��d� ::� temo-nos disso, na atual ���:���:st::�dOS de p

pressão da realidade eco- situação brasileira, que é

nômica brasileira, supor- �dêdn:�cad;:!�tis p::::nd��tando situação· de carência

que se agrava ê proporção ���l����: �a;:17::� ��qt�::=
;:em:�tfp���:�� e�g��s:;��� to as multidões contínua-

rem sob a Ilusão da rett-de nevas arquimilionários
que emprestam um tom fa
raônico às suas iniciativas,
enquanto as multidões su

cumbem transportando ro
da sorte de materiais (já

cidade citadina, continua-
rão sofrendo a infiltração
das Idéias perniciosas, con
tra as quais somente as

fôrças armadas reagem,
por Isso que a desenfreada

política partidária hã de

sempre servir-lhes de esti

mulo, dado e tnterêsse elei

toral dos profissionais da

policia. A própria igrei a
suporta-as, menos por pie
dade do que por sua pró
pria conveniência.

Encetem os governo.
dalidades novas de
neecão, condizentes
excessiva dispersão das
puteçõea, nas zonas
promovam a crlaçio
ambulatórios mêdicoa
se locomovam com
mente, vlsitandq 0fI

campestres; façam
atê lá os ·beneficlos
da civllizaçãe, des
de tudo. que ê su

não é mais possível que

sejam as pedras das pirâ
mides ... ) para a. ereção
des monumentos erguIdos
pele orgufue humano.
O pior ê que os pobrç,s,

sob o contãgie alucinante
das rique:zas que êles n�o
desfrutam, também se en

vaidecem e se deixam pos
suir 'pela feJonla das gran
dezas, confirmando o apo

tegma hugoane sõbre a

"fealdade social talvez

ainda mais medonha do

que o mau rico: o mau

pobre". ("Os Miseráveis",
pág. 143)

, �,

E'cos dos· Festejos' do Decino Aniversário do SESI
A foto a6 lad/) foll b.atida.
dU1'ante as festividades co-

:��;��:ti.�a:r�����;�;:.l
Industria de Santa Catari

na, dia 12 do corrente, na
sêde da enl1idade, no Edifí
cio Sul America, vendo-se. o
ceI. Antonio de Lara Ribas,
comandante d(t Polícia Mi

litar, dr. Roberto Lacerda,
diretor do Sesc-Senac, sr.

João Batista dos Santos,
secretário da Federação
das Industrias e sr. José

Elias membro do Conselho
Fiscal daquele organismo.

Como encaminhar neva

mente os nacionais para ó
campo, se êl�s já nãe sen

tem mais contentamento
com o bucolismo das flo

restas e a vida simples e

Ingênua dos labôres agrí
colas, seduzidos que se

acham, totalmente, pelas
fantasias de cinema, do

profissionalismo nos espor

tes: pela Imponência da

arquitetura urbana, de que

nem a vIsta desfrutam,
pois que destltuldos da in

tuição artística para bem

entendelas ...
Oh! "'�anes de Vergílio,

trazei aos nossos irmãos
brasileiros a saude dó. al

ma, que eles vão perdendo
par e passo com e acrês
elmo dessas ilusões que,
unidas às sêcas do Nordes

te, Impelem-nos irresisti
velmente para as grandes
cidades, onde se escravizam

ao tonus comum das gera-

Exorbitaram na indus

trializaçãe, por Isso que
essa exerbitância prepor
cionava, e proporciona, ri
quezas astronõmicas. Exor
bitaram e a consequênCia
não se fez esperar: aban

donou-se e campo, a la

voura entrou em calamlto
-.60 perecimento _por falta
de braços; o excessivo ar

tificialismo da vida hu

mana induz Os tempera
mentos inconformados ao

cenvulslonamento das
idêias, que tende sempre

às convulsões sociais, re

solvendo-se estas em gre
ves, enquanto as fôrças .{tr-

mo!
O dr. Guilherme Renaux, Presidente da FIESC, entrega

Waldemar Manoel Martin:;, um distintivo de ouro

por seus dez anos de serviço
.

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

Energia Elétrica de Lajes: Solução
Encaminhada

"Jornal de Lajes;', em com capacidade de 500 H.P.,
sua ediçãe de 10 do cor- para auxiliar a Usina atual

rente, estampou a seguinte atê o têrmino da constru

notícia, na secçãe GIRO ção do nove gerador".
PELA CIDADE:

"Esta semana estivemes
em palestra com o sr. Au

reo Vidal Ramos, Dlreter
da Cia. Catarinense de

Fõrça e Luz, que nos adian

tou que as negociações en-

6�L�s6aic�:tr:l: L��é:rl�
caS" dE: Santa Catarina),
para dar soluçãe ao pro- I
blema de energia elêtrica.
em nossa cidade foram
concluidas. Os trabalhos'
para aumento da mesma

terão início nos primeires
dias qe março e, nesta oca

sião, será instalado um

grupo gerador de 2.200 H.P.

Ainda nos informou o Di
retor da Fõrça e Luz que
e sr. Gevernador do Esta
do instalarâ nesta cidade
um grupo gerador Diesel,

A última facanha sensacienal do sr. Jánlo QUI'
dros fel agredir um fotógrafo, quebrar�lhe a mãqulPlo
morder-lhe e cetevelo e expulsá-Ie do navio!

�poIS disso, uma�e�ç�o regional da UON pedlll
para o partido recebé-lo bem, tratã-Io a dôce de c6COo
oferecer-lhe sua legenda, etc. etc.

E
\

em São Paulo j': :al:m na sua candidatura
govêrno do Estado.

D�arite de tantas xidxê�, se Osvaldo Aranha tas

se vivo, retificaria sua frase cêlebre: "Que deserto
homens!"

Um jornal de Lag:s :l�de ae pleito de 3 de jllJ]lll
próximo, com as candidaturas Charles Edgar �
para senador, e Cloderico MereIra Muller, para
plente. Não compreendi o Muller.

A' melhor prova d: :x� das reuniões munici�
promovidas pelo Governador Celso Ramos já apatr
ceu: a UDN não está gostando!

xxx
WJIl

Um prefeito udenista de Oeste declaroU que IJ
sido muito melhor atendido agera do que ae t�J1lPOte"
governe udenlsta: E justIflceu: _ Meu munlc1plo
pouco e�eitor!

Flagrante ternado quando o s/". Inácio Morais, do Núcleo
Regional de SESI, em Joinvilie, recebia distintivo de ouro

por seus dez anos de serviços âquela entidade'o d/"o GJl.ilherme Renaux,
na neite de 12 do corre7�te,
na sêde dO" Nucleo Regio
nal do SESI desta capital,
corta o bolo comemorativo
do 1(JO aniversário da enti
dade. O Diretor Regional
do Serviço Social da IndUs
tria em Santa Catarina, ne

flagrante acima, tem a seu

lado d. Leurdes de Aqui
no, Encarrel;ada do Núcleo
Regional, vendo-se tam
bém o sr. Nilson Carioni,
superintendente do SESI e

dr. Roberto Lacerda, dire
tor do Sesc-Senac, na noite
"surp,.eza" organizada pe
la responsável pelo SESI

em Florianópolis

, 1

Muitos casos de roubo - e áte uni assalto a um lur

adormecido _ tem ocarrillo ulttmam.ente na Capital.
Des sucessos policiais, que seriam <.li contrapartida aos

amiges do alheio e malfeitores - ninguem sabe e, m.uito

pior, todos duvida7lt.
A impunidade é um estimulo. Dai, com vistas à Se

c�etaTia de Segurança Pública e ôrgilos suõerdinados;

prO-Ivldêlicias, providências e provídências.
Essa e a VOX POPULI. O dr. Jade Magalhães 'não é

um 1IUvatO em assuntos policiais. Todos lhe fazem a jus
tiça de proclamâ-Io autoridade cal1az, proba, digna do al�

Ito cargo que exerce. Por isso mesmo a confiança de uma

·�;::!�ab.���ti��·uC��:I;:':?O�� de esperar-se que seja ·recebida

U 1(llu e l/ue ().� iH�(J L'Uuem '("!I",,-�� ,.�;" "'�-

dldu.:> clleryi(;t(� 11W; !'un.I:CI!! cr.:!.,.,·:", l�-------
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