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FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1027.2 mh ; TEMPERATURA MÉDIA:
28.80 C. UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 87% FLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Nega
tivo I Grupos de precipitações (chuvas) esparsas
nos grupos de CB I Tempo estável.
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m

�País Verá
---loque será o I salão catarinense de __._......

...!3
_

Séde Dal arle_infanli� -: A,Secretaria de Edu-

I caça0 realizara o elevado certame

a. use I Reuniram-se na tarde de ontem, no Instituto de

• • • .,
Educação, com Os Inspetores de Ensino, o Secretário de

Educação e Cultura, Professor Osny de Medeiros Regis, e

Jornalista Alexandre DJukltch, Consultor 'recnrce do I

",",
Salão Catarlnense de Arte Infantil, a fim de darem es-

• clarecimentos técnicos sêbre a realização do I Salão Ca-

tertnense de Arte Infantll. ••
� Presidiu os trabalhos o Secretário de Educação e

'
.....ultura, Professor OSllY de Medeiros Regls, passando a I

",' palavra do jornalista Alexandre Djukltch, que em rápt-

•
das palavras fez um ntstéríco dos Salões de Arte mran- t

til.
Afirmou o jornalista Djukltch, terem as Fõlhas de

• São Paulo idealizado e submetido o projeto de um Salão

• �eC��:�r�n��n�l�oà Pa:������e�a ê��:r���.I�Old:s��::��ã�
, aprovado por técnicos da �I"etarla de Educação, c pos-

• tertoimente pelo Mlnlstél'JO de Educação.

•
_

Od�!; � :e�e po�nf:�� :��.��; d�.�I���Ol" l�:l";l;�io�
• uvo dar oportunidade � teca Pública, jornalista -n-

• professores e pais de verj- to Carvalho; e a divulga

ficar, através de ngorosa cão e promoção ficará a

seleção, as aptidões artis- cargo do Gabinete de Re

tícas da criança, e possíbl- tacões Publicas do oovêr

ntar aos mestres a educa- no do Estado. Todos os eci

ção por meio da arte. ma citados, e mais o

DI-,reter do Departamento de

O primeiro Salão de Artj: Educação, sob a preaídên-
InfantU foi organizada e� ela do Secretário da

EdU-I E
,.

A
.

!::�:i;�oa.',:;:�E.�a�� ;""·�:'�n��':y.Sã:���::��I;l;�::� xerclto. merlcan_o Pronto. Paratão geando a sua repec- ," •

R I A Cf!:I:':n���s�i�i� ��!p�:t':?:i��:,,:�:"�:I' En,,,,,s!P!,!! o J!����n�n,nt'iS ��.Un��d�lts�o pode

são Paulo a promover s�. va;�a���, �tann�o s��o :���� C�ronel Stanl.e� N. .Lon- pelo Inl:"llgo. Nlke Z.eus, remos fazer pela untnca-

Iões de Arte rnranul .� de t d
. .

Illlng,
Adido Mlllt�r Junto um prOJetll an.tI-proJetll çêo dos esforços de todos

seus respectivos EstadOS). cOI::a�o� ���a t::sn��el��� a Embaixada Americana está sedo desenvolvido e nós _. cada qual corurt-

O Salão catertnense de tores, durante as fê rias es. ��s�IOC��it��n:�o�i��ta e;; parece Que obtem um su- buindo de acordo com a

Afte Infantil, que sf!tá cordialidade aos oficiais

cesso raaoéver. sua condição. Somente .Qt.�

lIza:dO pelaAS�O C'.
do 14.0 B� C .. assim se ex- é �u:;:lnl=:���n�: I���sr��. �:sf��;;asd�to!�I�t:f. •.

'-;:, .. �.�"-.+,�, ....."...�'.�"'l>.'
�rclto d Esta., de"'O: plltses

.

1fY�.- :=.:COD;1�tio nae-

"aelho e A"5lst6ru:la.�� moa as:se:;r��:!er��
dos Esta.ctos Unidos. Mais Amértea e a PIU do mun-
de 'doía milhões de sotda, do."

...

dos de outras nacões be- _

nencíam-se dessa asststen-
ola As eecoras do E"o"lto Auxiliar do DER�
��;a!:�:��:al�n�d:�iS��::�� Estão abertas, ate au de

rotar as hordas comunistas homens, dessas nacões ua- ��::ç:op�:;:o'd:SA�:��!r�=
;: ��:II�::ro�iP:ã:e guer- ::v�:e�s Vá:I�:;C�:��:s::i�� res Técnicos do Departa-

des. menta de Estradas de Ro

dagem.
O referido curso desu-

dquirida
e i t o:r i

perante diretores. e pro-

p!SSoces das diversas enti

dades da Universidade de

santa catanne. o Magni

fico Reitor, Professor Fer

rela Lima. assinou ontem

I eScri�llra de aquisição da

bela e tradicional s'emrna

Molenda ã. rua Bocaiuva

61) onde será Instalada rlen

tro de poucos dias a Rcl

torta da Universldadc. O

ato foi lanado nas notas

dO 1.0 tabelionato da Co

marca desta Capital. a cal"

$0 do Dr. Stavros A
..
KO

tEias, à rua Tenente SIlvei

ri. A escritura assinada

pelas partes teve como tes

UDtunhas o Vice-Reitor

professor Luiz Osvaldo d'

Acampara diretor da Fa

culdade de Farmácia, e Dr.

Governador Celso Ramo/j discursando por ccusrdc da instalaçlio, 1111 manhã do

::tia 11, da comarca de Di01li$ia CeHJltcir{l. Dizendo do sig11ificado dn medida e de

que, com a ocncreueacãc dela, cumpria velha promesm, o Chefe do Executivo

catartnenee ace1ltuou haver contado com a colaboração de. todos os Poderes, que
agora alI �e encontravam presentes participando daquela solenidade. I (MAIS

NOTtCIAS NA B.a PAGINA)

o vrce-nekcr, Professor Osvaldo 'Luü D'AcàmpQI'a, ao

assinar a escritura como testemu1t.llq, venao-se no cliché
o Secretârto Gel'al da Universidadê. dr, A.!tlÍsio Blasi e o

tabelião dr. stavros KQtzias.

professor que meter nú
mero cc crianças inscritas

apresentar no certame.
c- Conselho Nacional de

Cultura. prcsldldo pelo
Embaixador Pas�oal Carlos

IMagno, prontltícou-se a

levar em expostcãc volan
te pelo pais, os melhores

d.esenhos. Também o

Ins-,ttutto Nacional do Livro
publicara as poesias pre
miadas.

as nações livres do mundo

Se essa repressão for ig
norada nossos. soldados es

tarão prontos a levar a

cabo a missão fundamen
tai do nosso exército: der-

reção estará a cargo do

Diretor do Departamento
de Cultura, Professor Bal-

bino Martins. � setor mu

sical ficará a cargo do

Professor Emanuel Peluso;
o setor de artes plásticas,
sob a orientação do Dire
tor do Museu de Arte O Exêrcito americano",

continuou o Cel. Lonntng,
"obteve sucesso no descri

ccrajemento de, ataques
comunistas em todos os lu

gares em Que suas forças
foram postas em ação. Des

de a II uGerra mundlal as

forças do Exercito ameri

cano estão guardando as

fr.ontelras ao longo da Cor

tina de Ferro e da Cortinn

de Bambu durante 24 ho

ras por dia, prontos para

reagir contra a agressao
comunista. /
A defesa aerea dos F..,·

tados Unidos e uma mis

são do Exercito. Forn2ce

ele a área de super!lcle
para a proteção contra

prOjetis Rereos, em cida

des industriais criticas e

Quanto ao ícrtajectman
to do desejo e da capaci
dade de outras nações no

combatc ao comunIsmo, as

missões militares do excer

cito e seus grupos de au

xil!o, encontram-se !'!soa

lhados em 44 palses,
.

da
Coreia- ao Norte da Euro

pa, .. Nesse esforço cerca

de 200 divisões estrangeiras
estão sendo reforçadas. Gra
ças à assls!.encla do Exer

cito muitos palses qlle de
outro modo ver-se�iam iu

clinados ao neutralismo ou

no comunismo. estào ga
nhando auto-conlinnça em

sua capacitlade de defesa.
Nossos militares estão nos

principais pontós de in

quietação do mundo com

partilhando dos riscos e
perigos com outros povos
livres, que vivem sob .as

armas do comunismo. ",
sua prsença é uma reafir

mação a outras nacionali
dades. de que aceitamos o

nosso quinhão de responsa
bilidade na lllta contra o

comunismo.
Citando as palavras de

\'{ilker H. Btueeher, ex

Secretário do. Exercito dos

Estados Unidos o -Cpronel

na-se formação de auxi

liares técnjcos de catllpo,
de aboratór10 ou escriLurlo

os Quais quando gradua
dos, terão assegurado o

seu ingressa no D E R.,

uma vez preenchidos 05 re

quisitos para admissão no

serviço PubUco estaduaL O

curso terá a duração de
um ano. com ajuda de cus

de laboraoorio iu escrltorlO

to aos alunos inscritos. Os
candidatos aeverão aten

der as seguintes exlgen
eias:

a) ser brasileiro;
b) esr solteiro; •

b) ser soteiro;
atlas;
d) possuir certificada de

conclusão do curso gina
sial ou eouivalente. No ca

so do candidato não pos
suir' tal certificado, seni.

submetido a exame prevlo
nas disciplina,; de Portu·

gues. Matemática e Dese

nllO.

Os servidores do D.E.R.
tem direito â inscrição in
dependentemente das exi

gencias mencionadas des
de Que desempenhem no

mencionado Departamen!.o
funções compa�.ieis com

o objetivo do curso.

Maiores esclarechnentos
serão prestados na divisa0
técnica do Departamento
de Estradas de ROdagem
6.0 andai' do Ediflcl.o das
Diretoria, d e segunda "'

sexta da,s 9 às 11 e das 13
às 16 horfl.':; e a.os sábacIoA,
das 9 às 11.

No interior ·do Estudo,
nas sedes das Residencias
ao 'IrE:R".

('R. Concorrência Pública para Nova
Linha de Transporte

No Conselho Rodoviário
de Estado encontra-se a-

.��,�,,�E..�
b"ta. ,te .30 d, ma"o ,

___ ...; _ .

concorrencla publica para

exploração de uma linha
de transporte coletivo em

onibus entre Chapecó e Cu
nha Porão com o seguinte
itinenario: Chapecó Gua·
tambu Lambedor Porto A

legre, Taquarinha L. Ma
daina P. Ferreira Sauda.
des, Cunha Porã e vlce
versa com. partidas de Cu
nha Porã às 4,30 e de Cha
pecó as 16 horas.

� s propostas deverá
ser encaminhadas em en

velopes fechanos' para n.

��:���o,,�:p�!�:;���: �: M"al"s t�scolasD.E.R. 7.0 andar do Edi-
ficlo das Diretorias, em

Florlanôpolls. O governador Celso Ra-

CONVENIQ PARA EN'SlNU
GRATUITO

Nôvo termo de convenjo
",'em de ser firmado entre
o Estado e uma. institui
ção. para ravorecer o ensi�

no gratuito. Desta feita, o

acordo eelebroa-se com a

Assoei'ação das Irmãs Ca

tequistas. da cidade d e

Herval d'Qeste.
Em troca. do auxilio meU

sal que serâ concedido pe

lo governo a entidade her

valense ministrará no 'Pré
dio a ela pertencente, en
sino primãrio gratuitiu o

brigando-se a lotar as elas

ses com o mhiim� d� 50%
de professoras' normalistas.

....,

O Magnifíco Reitor, quando assinava a Escritura, vendO-Sei no cliche o Vice�Rei

tor, Professor Osvaldo Luia D'AcãmpO/:a; o chefe de Gabinete da Reitoria, Projes
&ar Rima"to Barbosa; ó Seétetárlo 'Genil da USç, Professor Aluisio Biasi e o

. tabelião, di Stavros Kotzias.
'

.

instalações militares d e

vulto. Um novo papel em

defesa aerea é a proteçao
contra ataques de proj.é.tls

:::� d; ��sp�c��:r:�; • • __ .. _�.,,�

amplas peWls �ue possue,

C dnos dms PB\lllnentos e no· Vas'"'"do-o"'o ""t, de paca r I a a 5 n a
bêns a UmvelSldade. e, es- .)! s, l;'�.-�o:.;; ('�_

<..

llecia.lmente o MlI.gnlfIco'

D'
.

I
'"'\" .3, _::Z;:�it rJ' "'?

Ile!to,. p,l••o,,"do ...u. ,,"'iii.<'g':-�... I aelOão do imóvel em apreço ... � a \.

:a��:d��:o : ::l�ord� ,
_ .. ,." _ ��; .';.' .

�bl:'t�:"p�:f::� o �:� Palicia .. no� .. E$t�'
feira Lima e aos Egreglos 1;;.)-:

.

- J

Cohselhos Unlversitarlos e
I
Usando atribuição que" dêlo

�e Curadores, que, unânl- lhe confere a Constituição P!tl.ma

1Ilemente, autorizar.am a do Estado o sr. Celso Ra
transa<;ão, aprovaram a es mos criou' Delegacias de
tolha e o preço enviamos Polícia nos seguintes Mu
bOssos cumprimentos pela nlciplos: Alfredo Wagner
eaplêndlda eonqu',sta c 0.0- _ Aguas Mornas _ Ani
tida nessa compra. A co-. tápolis _ Arrõio Trinta -

benura do ato foi feita pe
I Angeltna _ Benedito Na

Ja Rádio Guarujá tendo 0- VI) _;_ Barra Velha ....:_ çoro
cupado seu mlcrof"one o nel Freitas _ Fralburgo -

l4agnllico ReltQr e IJ che- Garopaba _ Guarujâ d() sarandumba-

1".1. 0- ó'abineVda Re�St11�ra.� ,lerçarn Tas:

-....t1a.,,· 1,n,nt.rA.�_":N1eif'....ir(l_M(]_ �

mos acaba de criar mais

os seguintes estabelecimcn

tos de ensino primaria:'
Grupo escolar de Urus

sanguinha ena didade de

Araranguá;
Esolas isoladas de Gual"

da Mor, no municipio de

Curitibanos e de munlclpio
de Imarui,
De outra parte o Chefe

do Executlv.o fez converter

em Escolas Reunidas, com

a denomlnaçâ.o de "Ota

cilio Macedo;' a escola iso

lada de. Barragem (Rlo'rio
Sul) e a escola Isolada de

Pôrto de
São FranciscoANO LETIVO DE 1962

conclui\!:o ano letivo dos estabe.:.
lecimentos oficiais e parti
culares de enBlno prlmá-riO
segundo dispõe recente de
creto governamental terá

início a Ila de março r.om

encerramento previsto pa-

�:r�:d!e ���:�. e!:;::
res os mese� de janeiro e

fevereiro e a segunda
quinzena _po\ mes de de

z.embro. .4,0$ s@ados
atilas não func:ioua,rno.

Um Ii.T. estudará o so

lução para descarga de tri

go a granel e oetros cere

ais no p.orto de São Fran

cisco do Sul· Constltumdo
o Governo d o Estado

designou os seguintes tét'

niCaS: engenheiro civis Co

lombo Salles, presidente,
e J�ão Maria de Sft1\lelra:
engenheiro agronamo Olau

co Ollnger; economista

Lauro Salvador e engenhel
1"0 civil Li!wll Bonat.o.

'(A repressão ii gue"rra é

o malar ,desafio jamais en

frentado pelo nos!)o. Pais.
Não se trata mais de uma

tarefa que possa ser con

fiada unicamente ao sol
dado, ao estadista ou ao

diplomata, pois evitar um

conflito armado denr"
da conj ligação de esforços
de tonos os americanos. Se
temos que evitar a grande
e'ãtá:siÍ"olc oe uma nova

municipio ueAraçatuba,
llllbituba,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ENLACE MATRIMONIAL
Realizo-se amanhã, dia 19 na res.denctc dos

POIS do noivo, à Avenida Mauro Ramos, 255.. o en-

lace matrimonial do engenherando Arnoldo Claro de
S Thiago Neto, residente no Rio de Janeiro, com a

senhorita Mario Amélia de S. Thiago Fernandes ba
charelando em letras nêo-Iotinos pelo Fcculdode de
Filosofia. O noivo é filho dos snr. Tenent€ Corarei
Arnaldo Cloro de São Thiago Filho, Se-ente Geral
de Vendas do Companhia Siderúrgica Nacional e

sua espôsc Senhora Doro de São Thiago -íc Casto
Pereira. A noivo é filha do snr. Rondolfo Felipe Fer

nandes, encarregado da Agência do Comocoh!c Na
cional de Navegação Costeírc, nesta capital e de

su_o espôsa D. Carmen de S. Thiago Fernandes.
'Poro assistirem 00 ato, encontrem-se em »ossc

capital os pois do noivo, em. companhia de todos de
--r médico em Volto

Red�(I,
acompanhado de suo se

vro fa"mílio; o dr. Ran Ifo S. Thiogf, Fernandes,

) nhora D. Gláucia de S Thjag� Fer�o�de5 e de seos

do!s filhos; o snr. Ernesto de S. Thiago, ."Jerente do

"O Município" e suo esoóso D. Locy LODOÕ! � de "5.

Thiago e seus filhos, todos residentes em Sõo Fran

cisco do Sul; o snr. dr. Paulo da Costa Pereiro com

suo espôsa D. Mario de Jesus S. Thiago de Costa
Pereira e seus filhos, residente ,em São Paulo, D.

Maria Sebostiono Fernandes de Oliveira e D. Ange
lo de S. Thiago Unhares da Fcnsecc, residente em

Volto Redonda
S�rão tesmunhas do noivo os seus avós JOI"'1a

listo Arnaldo S. Thiago e D. Maria Eugênia Oãvetrc
de S. Thiago e do noivo a dr. Louro de Oltvetro S.

Thiago e D. Neyde Pereira de S. Thiago.
Aos jovens noivos, pelo felicidade dos quais to

znmos Os melhores votos, seguirão à tórde. par'1' Lo

reno.

-srta. Maria de LourdesFA7.EM ANOS HOJE

-sr. AlLamiro Valverde

-sr Moacir oeuotu

-csna. L!llan Maria Pa-

Silva

-srta. Cleusa "Elena Silva

-srta. Benise Regis
-sr. dr. Alvaro Mullem da

Silveira
-sra Daura Altiva Althoft
-sra. Marilene Silva Bu-

checo
-c-sru. Onorlna Livramento

-menina Vânia Candemil
Pereira

-c-sra. Maria de L. Gomes

-sr. Amilton D'Aláscio
-srta. Nair Souza

������a Maria )ia Louêdes

-c-sra. J\l')ia Amália Costa

chele

-srta. Lenir Lisboa

dr. Julio Doln Vieira

l'Ierston da costa Li-

-sr. Conrado Coelho' Cos
ta

Faráa Anos Amanhã

-sr. Raimundo nesse

-sr. Januário de Abreu-menina Rnsângefn, fi

lhinha do sr. Oscar Schmi

(H Filha e de sua extna.

Silva
-sr. Alvaro Rôvere

CSllõsa d. Laura Sctnnnu.. -csr. José cneren
-nevo Galdlno Motta -c-sr. Sa.ul Furtado
-srta. Marlene Lacombe '-srta. Maxia Helena Mo-
-csrta, Ollndlna Garcez reira

Jardim de Infância "Maria
Konder Bornhausen"

A Direção do Jardim de Infancia "Maria Kon
der Bornhausen" avisa que a matricula estará cber
to nos dias 21 e 22 de fevereiro "e- 1962. obedecen
do o seçutnte horário: dos 8 às 11 horas e dos 14-
os 16 horas.

Devem ser -apresentados no momento do ma
trícula, CERTIDÃO DE IDADE - ATESTADO DE
SAÚDE e VACINA.

VENDE-SE
Por motivo de viagem uma conforta�el residên·

cio de do{s pavimentos, ó rua Duarte Schutel, N041.
Tratar na mesmo das 9 às 11 e dos 15 às-17 110-

._��T(I$.

c3rlazes �D dia
-CrlfTBO

CiaQ 3Al) JOSE
FONE: 3636

ás 10 hs. - "MATINADA".
CA,NTINFLAS em

SOBE E DESCE
- ...:...:..!tmanColor .

...:..

Censura até 5 anos

-as llh hs.
Dav!(] Nlven
Mitzl Gaynor em:

FELIZ ANIVERSARIO
-cccnsura • � até 5 anus.c-,

ás 3% - 7 - 91/4 hs. -

ROJ;l.E;RT WAGNER
NATALTE' WQOD em

APAIXONADOS IMPETUOSOS.
-CinemaScope-

-Censura: � até 14 anos.-

CiDe Bln
lr01"1ll:_

âs2-4-79hs.-
- Mats uma das sensacionais aven

turas das "Mil e uma noites"! -

O TAPETE MAGICO

11 BOLA DE VOLLEY _

Romualdo de Souza Pimen
ter Neto - Rua Guaratu

ba, 199 - CAPITAL (ja
baquara)

I!u�d=:�a�!a�:��l. -:;os
Nhambiquaras 1443 - CA

PITAL
1 JOGO DE CANETAS _

Luiz Francisco da Silva _

Rua Dias da Silva, 357 _

CAPITAL (V. Maria)
1 RELO'GIO DE PULSO _

Rogério Cavalcante de O
liveira - Av. Conselheiro

Nebias, 478 - SANTOS
I M.A'QUINA FOTOGRA'_
FICA _

Alberto rse � Av. Carlos

Gomes, 1987 - PORTO
ALEGRE (RGSl

1 TREM ELE'TRICO _

AI'(I,uimed:s Ferreira de
Souza. - Rua Carlos de
Campos, 935 - CAPITAL
I BICICLETA _

Rubens Lander Pinto !"i
lho - Rua Goiáz 140 - C.
10 - SANTOS

--BAiJBOS-

CiDe GLOR!A
FONE: 6252

ás 2 hs.-

CANTINFLAS em:

sone F, DESCE
EastmanColor

-Censura: � até 5 nnox--.

ás 4 - 7 - 91r.t hs.

Vlttorlo oassman

Carroll Beeker em.

O .Mll"fGltF,
'recntxema - TecnfCulor
Censura até 10

Ciae IMPEBIO
(ESTREITO) Fone6295

ás 21h - 5Y2 hs.

-EastmanClor.- CANTINFLAS em.

SOBE 'E 'DESCE:Censura até 5 anos

Cille 80XY EastmanColor
Censura até 5 anos GRANDE CONCURSO

PING-PONG
São Paulo. 11 de fevereiro
de 1962

FONE: 34H
ás 2 hs.-

Norma Wisdom
Susannah York em'

ROUBOU MAS FEZ
Censura até 5 anos

ás 7lh hs.-
DAVID 'NIVEN
NITZI OAYNOR
FF.l.IZ ANIVERSAIlIO

C4[!nsura até 14; anCH

Cine RAlA (S. José)
ás 2 - 7 (' !l h.�.

UMA FROMOCAO DOS
DELICIOSOS CHICLfS DE BOL4

,PI\fG.�'
CUrômHIA BRASILEIRA
mImES OOCElRA,S

Harry Belafonte

Inger Stevens

Mel FerreI' em:

o DIABO, A CARNE ElO MUNDO

Clnem...�cQJ)'

CAIXA ECONôMICA FEDERAL Dr
SANTA CATARINA
SECRETArRIA GERAL

:oncorrência Pública Para Aquisiç.
de Duas Máquinas de Conlabilidalk

c Edital nO 1/62
Faço público, paro conhecimenlo -ios 'nteres

d.os que, o CoiX'Q EcorlÔmrca Federo! rte Sente Cllte;
nnc torá ;reoliF-ar às dez .(1Ql horas dt") dia 10 �
rr.arçb d� 1962, na Matflz em Floriof'ÓIDlis, ii R

Conselhe�r� _Mafra 60-62, concorrência r{lhliCQ
poro cqursicoo de duas (2) máquinas de cont :lb,lido
de, mediante as condições seguintes:

I - Objeto
1. - A c?nc?rrênCia de que troto:') presente Edital,
tem por flnall��de a aquisição de duas (2) máqui
nas de contabilidade para meccntzocô-, dos servi.
ços de escrituração da Carteira de Depósitos e do
Contadoria Secciona! de Depósitos da CEF.

....-

I I - Propostos
2. - .Po?�ró apresentar proposto tôda e qualquer
tir-'Po individuo! ou social que satisfaça 115 condições
estabelecidos no presente Edital.
3, - A proposto e a documentação extqído serõe
entregues no Secretaria Geral do CEF até fl hora fi
xado poro Q concorrênctc, em envelopes separados,
fechados e lacrados, contendo na sue parle externa
e fronteira, os seguintes dizeres: Caixc Econômico
Federal de Santo Catarina - Concorrência Público
para aquisição de duas máquinas de contabilidade

Ed},tol nO 1/62, o primeiro com o sub-titulo "Preces
ta e o segundo com o sub-titulo "Docurnentocõo".
4. - Conterá o proposto:

a) o forma de pagamento;
b) o prazo para entrega dos máquinas

5. - A proposto seró apresentada em ocoel olo-ccc
ou carta datilografado, em linguagem cloro, sem e

����odo r��':.'os ou entrelinhas e cem selagem na

�. :- Acompanhará o proposto a seçutntedocumen-
taçao: I

.

o) Carteira de Identidade do responsóvel pe-
lo firmo e signatário do proposta;
. •

b) .provo de quitação do impôsto de 'cndo,
Imposto Sindical e demais -tmoostos e taxas devidos
para o .Iegol funcíoncmenro comcr-:ial do proponente.

§ 10 A documentação poderá ser opresentc-
da por fotocópia devidamente cutenttcodo.

.

§ 2° Cada documento deverá ser selado no
formo da Lei.

I

llt _::_ Julgamento
- A comissão julgadora poderá rejeitar as ore

P?stos que nôo scttsfízererp às exigências dêste E�
dttot, no todo ou em parte. e os que se fizerem a'

campanha r de documentação deficiente ou íocom-
pleta. .

IV - Disposições Finols
8. - .A Ca.ixa Econômica Federal de Sente Cotcrtnc

po.dero aceltor o proposto que lhe, parecer mais van-

t�Joso,_rejeitor todos cu, ainda, anular a (.oncorrên·
CIO, sem que caibo aos concorrentes o direito de i(1·

denizoção. . f
9, - Para os demais esclarecimentos ,)S inleressO�
dos poderão dirigir-se à Secretario Ge�al C!O CEF de
Santo Catarina, o ruo Cons�heiro Maf�a 60_62,
em FIOfionópolis.

Secretaria Geral do Caixa Econômico Fe�

dera.1 de Santo Catarina, 'em Florbnópolis, 10 de fs·
verelro de 1-:9�2.

_.

�wr Ar'l Silva
.!, I::'�!:.___ ':1 �_.,_..:. Secrefário Gerol, sf.lbst·
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i.IISTICA DO COMUNISMO
�

CÁLCULOS QUE fALHARAM
�.

caminha o nosso planéta Acreditavam êles que o

fatalmente para o comu- Partido Comunista Italia

nlsnlO? Os filhos das este- no venceria nas eleições.
pes afirmam que sim, pois Também os dirigentes do

nos últimos 45 anos teriam comunismo francês preme

conquistado lnlnterrupta- tlam para breve uma Fran

mente' novos solos e novos 98 marxista. O mesmo ee

adeptoS. Informa-nos, to- peravam êles, nesta época,
davia, o ex-comunista Dou- da Republica Federal Ale-

glas Hyde. que o mundo se mão Desenganou-se, porém,
deIXa impressionar mui fit- a realidade.

cilrncnte por essa prcpa- A/rica e América Latina.

ganda dos vermelhos, en- Todo o' interesse da Uniã�
quanto eles mesmos bem SoviétIca volta-se hoje ii.
sa.bem que o desenrolar dos Africa e Amérjca Latina,
acontecimentos de maneira onde a fome, a pobreza, a

alguma correspondeu à al- Ignorância e a anarquia
tara de sua expectativa e reinante constituem seus
de seus prõprios cálculps. melhores aliados. Cami-
Sudeste da Asia: Em nhamos nós aqui fatalmen-

1947 os supremos dlrigen- te para o comunismo? Pro

tes do partido apregoavam t curemos não ser tão pes
que todo o sudeste da Asia, \ simtstas e fatalistas, emoo
enfraquecido pela guerra, ra a situação atual seja
estaria maduro para a so- grave e propicia para os

vietização. Os. comunistas exploradores da miséria
infiltrar-se-iam nas cor alheia. Ainda é tempo de
rentes da llbertação naclo- todos nós acordarmos e nos

nal, antes de tentarem o unir-mos na reforma índt
golpe definitivo. Segundo o vIdual e social, antes que o

cálculo dos vermelhos, a monstro totalitârio fascIne
derrocada final dar-se-ia
por volta de 1952 a 1953.

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

Companhia Cervejaria Brahma
Necessita de elementos jovens que estejam dis

postos o fazer um aprendiz�do comercial, com está
gios em seus escritórios do Rio de Janeiro, São Pau
lo, Curitiba, Pô�ta Alegre, oferecendo, o candidatos
que tenham demonstrado capacidade, possibilidade
de ascençõo futura a cargos de chefia.
O candidato deve ter:

- ter ida� de 18 a 25 anos.
- ser reservista.
- ter curso científico ou equivalente.
- 'ter noções do idioma alemão ou inglês.

'

Escrever carta de pr6prio punho, acompanhada
.. de "Curriculum Vitae" e fotografia recente, à
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA, Adminis
tração Central, Caixa Postal 1205 - Rio de Jonei
ro - Estado da Guanabara.

DelegaCia Fiscal do Tesouro Nacional·
florianópolis - Sanla aClarina

Tabela de Pagamento
provisóri4s, salário-4!amilia
e Adicional dos Aposenta
dos que recebem pelo I. P.

A.S.E.

Dia 26 _ Procuradores
de Ativos e Inativos.

Dia 27 - Pensionistas Mi

litares e Provisórias.
Dia 28 - Pensionistas

Civis.
Dia 5 a 10 - Procurado

Ires e todos os que não re

ceberam. nos dias próprios.
D. F: _ Floii!.anópolis, 16

de fevereiro de 1962

.7osê de Brito Andrade.

Delegada Fiscal Substituto

Tabela de Pagamento do
mês de Fevereiro do cor

rente ano na Delegacia Fis
cal do Tesouro Nacional
em Santa Catarina.
Dia 19 _ Minlstêrio da

Fa<'.enda, Mlnistêrlo da Jus
tlça, Poder Judiciário, Tri-
bunal de Contas.

'

Dia 20 _ Ministérios da

A_:ricultura, Trabalho, Vla
'ao.
_ Q.la U _ Ministério da·

.; SaÚde e Educação.
) ,. Dia 22 _ Aposentados De

[initivos.
L. Di� 23 Aposcntado�

o El'lTADO O Mais Antl�o Diarlo de anntn Catarina ...

nosos.

3 - Maior prestigio ó pena de multa, inclusive
pelo estabelecimento do dia-multo, como no Códi
go Penal Sueco, poro substituir,. no medido_Q.Q_ pos
sfvel, á base paro o sua imposição e o célculo do
multo aplicável seró sempre o ganho médio diário
do ccnderiodo.

4 - Prisõo de fim-de-semono, isto é, em ·'ugar de
condenar o réu,..digam05, a 30 dias ocorridos, o juiz
poderá condená�lo a 30 sábados e do"mingos, eviton
do-se assim um dos apontados inconvenientes da pe
na de curto duração, qual o de, por continuado au

sência, perder o condenado a se.!:! emprêgo ou seu
meio do vida. Iss,o já foi adotado pelo legislação pe
nai alemã.

S - Melhor caracterização dos crimes contra o

segurança do trânsito, incriminando fotos até ago
ra deixados à margem, como, por exemplo, o simples
embriaguez ao volante, expondo.à perigo a incolu
midade pública ou individual; ou o eximir-se 00 e·

xome técnico legalmente determinado para averi
guação dessa embriaguez; ou a fuga do motodsta,
ainda quando não seja culpado do ocidente, pois a

presença no local, com o seu carro, é sempre neces

sária, 00 menos poro o reconstituição pericial.
6 - Maior rigor quanto aos deli.tos fiscais, pre

vendo como infrações, severamente pUhiveis CGm

prisõo e multa, crimes fora d.6 órbita das figuras
clássicas do contrabando e do descaminho de direi
tos alfandegarias; a sonegação de bens ou de ren·

das tributáveis, as falsas declarações sôbre o valer
de contratos bem como tôda uma série de fraudes
empregados poro ludribriar os lançadores, ref:ebe
dores ou cobradores fiscais.

Lei de Imprensa
Considerando que no seio das democracias, atu·

aimente, cada vez mais se afirmo o postulado da li
berdade de imprensa, como um meio de vigilante e

.ficiente defesa de tôdas as demais liberdades, o

Ministro Nélson Hungria obsejaJ"ou que a car.:lcte
rístico das mais recentes leis de imprenso é a supões
são radical de quaisquer medidos preverftivas no sen

tido de entravar a publicação do jornal ou outra ár

gão da imprensa periódica. Ao mesmo tempo é reco

nhecido que o liberdade de Imprensa, campíeensiva
do liberdade de opinião e de expr-esão ou de infor.
mação, não pode ser ilimitada ou excludente de de-.

ALUGA-SE

� :\
TI!:H.C"EIRA PA'(;i"L1�A

LESSON TWO

publicidade
.. 1"· em Sta, Catlrina

confec!j�o e conservação de palnéi5
em todo o Estado

A família do sempre lembrado
PEDRO VIÉIRA VIDAL

vem, pelo presente, agradecer às pessóas de suas rela

ções e amizades, que compareceram às cerimônias de
seu' sepultamento e que por outro modo expresaram seu

pesar, agradece as palavras de conrôrto recebidas.

Aproveitando a oportunidade para convidar para a

missa de' 70 dia, a se realizar no sábado dia 17 do cor

rente, as B horas, a qual será rezada na Igreja da San

tissima Trindade, naquele Sub-Distrito.
Por mais este ato de fé cristã, antecipa agradeci

rnentos;

Florianópolis, 15 de F4vereÍl'o de 1962.

R Fernando Mac.hado...6 - 1� flndõlr .fone 24 13
.

- -.,lORIANÓPOl.IS

Indústria e Comércio de Madeiras·
Tangará S. A,

ASSEMBLErlA GERAL ORDINArRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas do lndús
trio e Comércio de Madeiros Tangará "5.A. o sE. reu

nirem em Assembléia Geral Ordinário, o reclizor-se
às 14 horas do dia 24 de março próximo, em sue sé
de social, nesta cidade de Tongará, Estado de Santa
Catarina, afim de deltbércrem sôbre o seguinte or

dem do dia: I

o}' - Discussão e aprovoçõo do Relatório do
Diretoria, Balon";.o Geral, derronstcrçôc do conto de
Lucros e Perd ...s, parecer do Conselho Fiscal e outras
contos relativas ao exercício encerrada em 30 de de-
7.embro de 1961

b) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal
poro o exercício de 1962.

c) - Outros assuntos de triterêsse do Sccledo
Avisamos outrossim, que se acham a dtspcsl-

çr:�e��soS��t���e�;c��n�s;��e�!f��CnuOm;.��j �efl�� �:
seremorg de 1940.

�RENSE ���!RINA I
O NÔVO CÓDIGO PENAL IRÁ RESTABELECER O Com base no Projeto de Pacto dos Direitos do Ho-

RESPEITO PELA PENA mem, aprovado em Genebro em 1948, o Min:stro
'
.. As Tendencias 'Mais Recentes do Direito Estóo salientou o necessidade de co�ar o Inrerêsse da
Inspirando o Ministro Nélson Hungria na . Elaboro- Iil5erdade de imprensa com o do liberdade e serem-

São Dos Anteprojetos do Código e do Lei de Impren- dade da justiça penal. Explicou qUe se tem conside-
sa - Antecipados a O GLOBO 05 Principais Pontos rodo, cerne acentuo Georges Lovasseur, flue à irn-
Dos Importontes Trabalhos prensa deve ser impôsto um rnl.nimC? de objetividade

O Ministro Nélson Hungria antecipou a O Glob.o e lealdade nas críticas em tôrno cTh- inqueritos e

os diretrizes gerais que o orientarão no revisão do processos criminais, um mínimo de respeito pelas
Código Penal e da Lei de ·Imprensa, cujos antepro- instituições da justiça penal organizada, resçocr-
jetos está elaborando. Séndo um dos membros mais dando-se os legitimas -tnterêsses em causa. O que se

destacados da comissão que preparou o at.uol COOi- quer evitar é que a' imprenso se arrogue, qual c;i!·ei-
go Penal (Decreto Lei na 2848, de 7 de dezembro de to liquido e certo,' a liderança do justiço, corno se

1940) e seu principal comentarista, com vários li- este estivesse mal ;ervida 'pelos magistrados tncum-

vros publicados sôbre o assunto, submeterá, agora, bidos de distribuí-Ia. Segundo outra mo-cedo tendên-

de certo forma o própria obro a uma verdadeiro 0- cio do nôvo direito penal, os únicos responsóvets-su-
tuclízcçõo, em face das novas tendências do Direi- bsidiários passam o ser o diretor ou vice-diretor do
to. Hoje à noite, o Ministro Hungria falará sôbre ês-

. jornal, e isto mesmo quando tenham sido negligen-
Se temo aos alunos da Faculdade de Direita do Es- tes no fiscalizaçõo dos artigos, noticias ou onúoctcs,
todo da Guanabara, no Rua do Crete, onde será no- não respondendo solidóriamente ou em igualdade de

menageodo e saudado pelo Professor Oscar Tenórlc. condições com o autor, mas com pena sensivelmente

Respeito Pela Peno minorado.
'

Disse-nos o Ministro Hungria que o anteprojeto Reproduzido de "O Globo" de outubro de 1961.

do nôvc Código Penal procurcró restabelecer o res-
------

��;:' !�I,� Pn���' o��:s��t���:oo :�� f�o��s�,������ AGRADECIMENTO E MISSA
de ressocialização do delinqüente. Com esse pro
p6sito e com base nos Códigos Penais mais recentes,
não existirá no anteprojeto o diferença ainda en

contrado entre pena e medida de segurança, pois a

cabaram coincidindo os programas e processos pró-I
ticos de uma e outra. """"" I

Dessa forma, os próprios portadores de personali
dade psicopótica (que não são própriomente dcen

tes mentais) não se eximiriam ao trotamento penal I
comum: a experiência já demonstrou que o seu con

vívio com os delinqüentes psiquicamente normais
torno-os mas acessíveis ao regime disciplinar e edu
cacional. Acha a Sr. Nélson Hungria que, felizmente
compreendeu-se a tempo o inconveniência de um

e devore as nossas ramín- estabelecimento diferente poro cquêle tipo de de-
tas de pão e justiça. Ainda ünqüente, o que representaria um ônus a mais para

�:o�, J:po:!�or::s:'l�� é tempo de todos nós, go- O Estado, mos isso não virá excluir a manicômio ju

lipinas, Indonésia e Indla
vernantes e governados, vi- diclório para Os declaradamente irresponsáveis, os

resistem heroicamente ao
vermos e agirmos segundo únicos o quem a chamada medido de segurança se-

comunismo. ��at:�r�a�ag�:tra�n��c�i�� ��oa:�� �f��I�da, porém, dentro de sua conceitua.�
����::�n!=�;:��ef� saJ:�::de :;!�O�:·l - �;;;��od��:s�on��·�e das tendências mais recert-

Europa uma prêse fácil.
(CIO)

tes do Direito Penal, em face do pretendida reforme

____________
em nossa leqisjpçôc, o Ministro Nélson Hungria des-
tacou os seguintes pontos:

Fuganti S. A. Indústria e Comércio' em! ,:r;;ç��'�õ�� �ue,;�:;� -;;;�,::�:�oc�::,�e;;�,:
ASSEMBLErl G

reu recentemente na Colônia Penal de São José do
A ERAL ORDINArRIA Rio Prêto, onde o sentencioilo João Pereirc Limo. ti·

CONVOC U dO. como recu.perado, osscstncu o diretor do Colônio,
A O JSf"'ert.de Andr,ade -=- não significa a suo falência.

- .

. -. _. -
..

,. � ���,,,,,,,,,,,·_-.._,,,-_.";:;:;:;:n;;;;::::::==:=:l.r::����a�!&1�7.rlSoa convidados os senhores ccrontstcs do FU- disse sên't�c;·odo _ Chefe da n-,..-'::mço do ilha ae.,
GANTI S.A. IND�.STRIA E C00��CI<? o se. reuni- Anchieta e elemento comprovadamente perlçostsst-
rem. �m Assembleia Ger�1 Ordlnórtc, a realizar-se mo -,.. fôra uma ousado experiência, mal sucedida
Os quinze (15) horas do dia 15 de abril de mil nove- como se viu.
centos e sessenta e dois, em sua séde social, nésta ct- 2 _ Instalação por porte do Govêrna, de estcbe-
dade de Tongoró, Estado de Santo Cctcetnc, corn o lecimentos industriais ou ogricolos, em que pudes-fim de deliberarem sôbre o seguinte: sem ser admitidos os egressos do prisão que não con-

ORDEM DO DIA tossem, de imediato, com meios de ocupação, num
a) Discussão e aprovação do Relatório da Dire- momento vital para sua readaptação, e nos quais

tcrtc, Balanço Geral, Lucros & Perdas, Parecer do pudessem mesmo conviver com elementos nõo-crtrnt-
Conselho Fiscal e outras contas relativos ao exaclcto
encerrado em 30 de dezembro de 1961.

b) Eleição dos membros da Conselho para o e

xercício de 1962;
c) Outros assuntos de interesse do Sociedade.

AVISO
Avisamos, outrossim, que se acham à -dfsposi

çõo dos ·senhores acionistas Os documentes o que se

refere o artigo 99 do decreto lei nO 2.627 de 26 de
setembro de 1940.

.

Tangará, 7 de fevereiro de 1.962

17-2

Tangará, 10 de fevereiro de 1962.
;�, ...__ �.- I

A DIRETORIA
------

------_._- ...._--- ---�-------

PROMOÇÃO DE"O ESTADO"

ENGLISH-AT·HOME
•

:., COl,lrSê of Conversetional English I

�,�
*MÉTODO" yÁZIGI r

-

1'0 glve: "ar
,1T0 talle=lom.r

To put = pôr - colocar
To open = .brtr

VERBS _ VERBOS

To close = t�char
To Uke = gostar de

I LlKE:: VOU
Eu gO$t" de voc�

I LIKE TO DRINK PINOA
Eu gosto de beber pinga

I Ln(E TO PLAY THE PIANO
Eu go�!otle(�r plano

OIVE �IB A lJOI,LAR
De-me um dólar

TA!n: THE BOOK
Tome o livro

THANK 'lOU
Obrigado

PUT 11' ON TH€ TABLE
Çoloque-o na mesa.

1�IIA.'õK 'lO('
Obrlo:·a<h

OPIo:'" THE DOaR
Abra a !)orta

THA!';K YOU
ObrJc:a<.lo

SENTENCES

Clve me ,he book. Don'! glvc �e lhe magazJne.
Put tlie "C""�":'1lUr on lhe Uhle. l'ow put 1t on lhe chalr.

Do,,·( I'ut It oU lhe fl"or.
PI""1ie "'I'cn tl,� (]our. Thall.1I. you.
wlndow.

T9k", lhe magazine. Open It. Close!t.

Il1ke wllter. IlIke to drLnk water. 1 don't llk", to drlnk

�r. Do ,",ou Ilke to drlnk wloe?
I lIke vegt'tablea. I Uke to eal vegeUlbles. 1 dun't l1ke

to eat meu. Do YOU llke to eal breadt
I IlXe lellnla I lIke to play t"unis. I dou't IIlIe la I'lay
card •• no )'ou IIke 10 1'I..iI.y the plano!

I Ilke to pia)' lennl. wlth you. 1 don't lUu- to dance

wllb you. Do you lIlI." to dance wlth mel

Vo )'ou IIke mUllc? Yu. I do.
Vo )'ou �1ke c!,.ar;;o? No. I dou't.

O QUE.VOCÓ DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR
O CURSO "ENGLISH AT HOME"

1 - Recortar as lições que são publicados, todos os

domingos, em "O ESTADO"
Duas solos à ruo MoI. Guilherme n.'; 1 esquina de 2 - Com o liçõo recortado, ouvirtoâos os domingos,

de Ardpresfe Paiva. às 9,45 horas pelo Rádio Guorujã C? gravaç�o
Para Consultário médico ou escritório. Trotar com das cuias, o fim de assimilar com perfeição

_

O proprietório no mesmo local,
. • _�_� a pronúncio correta ........� ... �. .. _,

CLOSE TJ.I�; DOOR
I··'·"hc!) ",orta

rHANK yçHJ
Obrlgad"

F�-
---

----I
n ..... or,1.' o LI,·ro. ,...�o me .r� e ,.,·'·I.<'a

I'C>i)l1i, (I Jorn,,1 n� mesa. Ag"r3 I'"· '\"'-0 na

Nf", ... <'oloque IH> aHso .. lho.

Va,:u " r",..1I de IIb�lr a ",,,rw. Olorl;;atlo. Nâo Ip.du�

a Janela.
Tome a rrvl.l:l.. Abra·a. F'�ehlSl.

Bu gOSto. de li(nIQ. COOIO de m·!)"r Agua. 1'"11.0 goSLO de

�I>l'r cer�eJn. Você gOSta tle bt<bcr ,·llIbo?

E�o��;I�'ed�o�:rrd::�·e. �.:� '�:s:I�:r :,e:,�:r:';�f N:lo
f:;u 808tO tle u�nl�. GOMO de Jogar te"lll NlI.c. gOllIO de

,og9r cartall. '·oeê !lDsta de tocar I'I�n'.l!
Eu goulO de Jog.r tênlM com você. Nâo gosto de dançar

cou> vod!. Vod ·g""ta de dançar comIgo?
Você ij"osta de mlÍlllca? Sim, eu gOSto.
Você 80lta de ch,rut...? N�o, nlio 11'0110.

3 - Solicitar ao Instituto de Idiomas Yázigi o ma
terial adicional de orientação didática ou.Js

lições que faltarem.
4 - Às terços-feiras, à noite, você pode compare�

cer ao Instituto de Idiomas Yázigi, à ruo

Tõajono, 14, para assistir à�aulos de conver-

sação que serõo oferecidos, gratuitomenJe, .,��
O todos os Interessados. BastlC inscrever'se, <;";I

com onte$cedencia, poro garantir o horóri� .......:,/,��.:.,4�1�•

�.> .. � � :u; � ��l
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o ESTADO O mais antl(jv OU)",..! Jt: Sento Catarina
--------------- ---_._- �-----,---�--

oopere com a CalJiPinha do Galão de Tinia para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco do.s Limões. Todas as

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

«-Indicador Prolissional-n

I}iplomado pela Faculdade
Nacional ae ),tedicina da

Universidade do Urasil

Ex-Ir-terno por concurso da
Maternidade-Escola. r Ser

, viço do Prof. Octávio Ro-

Atende só corr, hora marcado dos 8 às 12 e dos 14 dngues Lunar. zx-tntemc
no; 18 horas. Rua Arcipreste Paiva n" 13 à partir ele do Serviço de Cirurgia do

Ir) de março _ telefone 2891. Hospital r.A.p.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Medico do Hos
pital de CanJade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêu.
PARTOS - ÚPEltAÇÕI';S
DOENÇAS DE SENflORAS
- PARTOS SEM DOIt, pelo
método psico-profilaticl)
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 à.�
lB,OO horas. Atende com
horas 'marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Gener�' Blttf'ncourt n "li.

DR. DA U R'A
G e r a I

L A U R C
C I; n i c a
--MfJ:DJ"CO--

Rspeclalll';"u em ll,olé-.�tln «e eecbcraa e vias un

(I1Mlfll'�' Cura 1·3.dl�nl da.� .nreeccóea agudas r. crô
rll,· ...�. rio �pan'\;ilr. vemro-unnàr!o em aHIIJ{!.� o.�

"PX"S. !)(J('!lt;a.' rio ucarêrbo Dtecstrvo e do slsl.e·

1I1{l[ll'rVOIlO
uomn.r: d:�.� 10 lI': 11.:;J horas e (tas 1".:10 I... 17,0(;

1." lu,d;,··. �'·�I .. d •• nua :Wtn P'nl.)1 _ li'(,né: :0'111

HI'Sllll·l1r·lfI.: r-un t.ncerdu Cuuunno. n " I:L (CIl:\·
I·:ln. !I" 1��;par,IH1) _ -un«: :l<14/l

DR. MARIO GENTIL (OSTA
OUVIDO - NA(HZ - GARGAN fA

íI Ir fiCA ! Clf'UI.'( ,tA
BRoNCO �SOFA"G()LOGIA

r"r('("ltl!r/lUr,i,) nn Clirl)("n r,r,1 J;,c.(' Vf,o;�
d" I.'il) dI" Jlltif>jf(}

Atende pela "!an�õ, =0 Hospitol de Caridade

Consultes � torde dos 14 ás ; 8 horas, em .

Consultório tnstólodo 6 Ruo Ten StI"';rc 15
Frlj f ici() Parthp'lon

nl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO�DENTISTA

Prf'pora de co..,idode1 relo alto velocidade.
r.ORDFN AIROTOR ., S V/I-iITE

l<nrlinlnqin Oentórto
CIRURGI':' E PRóTESE BUCO-FACIAl
COtv:lI!ff.rio: Ru,-, Jerônimo Coetho 16 _

:" nnrlor - Fone 22:3
Exclu",;yame"ta <:am horas morCCb.....

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

DR. OSMARD ANIlRADE

Dr. Gall:ídio do
Amaral e Silva
lItVIIGADII

M:l.lo;lst.rnUO apósentndO.
ArtlJQ�adta em. Geral

1:.S(:. c Res : Rua l:InW:lTlha
MarlnllO. 11 __ apL.n. :I(il
("�IJll'lnn ,/MI.fl nJnl.ot

( A S A
C0MPlR.•j ou Ar.PGO

t....MP- FAVOR MAR(.;AU
�:NTnRVISTA pF.r�O Tfl:
T J-'F'f1�!p. N" :\1\1'7

Dr"AYJ1!t'! i�lulhe
('J,fNT('/\ nF. r:r..II\N"I\�

('Ilr"jjll�"; r.. In mfLIlll:\
'11' 1I(>�1l11;11 III' ":lri,I:I,lr.

1\ l�rdl', no ron"ulll,rl,

!Ia'l m.m h'l. :\.� 17.:':0 r.s.

Con�ullril'io: Rua N�IIt's

l\far.h:Hl0. 7 _ 1° andar -

tell'ronr 27Rr..

Resitlr"lria' Rua Pal1re

Roma, mI _ Tcldone -27(11;

Dr. Walmor Zomer
Garcia

-Clíníco e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorgon�o
Ex-chefe dos serviços de orl da assistencio médico
sr:lcinl do armado ;Rio), do hospital do arsenal de
Qrinha ,do Rio de Jonei-toe do hospital do urtiver

<;idoJ� rural, -+- Ex-assisteri'te dos serviços de1or! dê
pnlirlinica de botofogo, Rio (praf, David Sons(Jn)
F.x-(''Slogiário do clínico de orl do escola de medici_
n(l (' c:rurgio do RIo de Janeiro (Prof, José Kos).

Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108

D;ó,;am(;:;;;��/��e��) 18 h, n-R-.-HÔ[DEMAR O.
ATENDIMENTO GRA;�:TO ;}�� OS REALMEN- �EME"EZES
TE POBRES I � Formado pela Escola de

l'I1edieina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. F,lt'-Interno do

Hospital da Cambôa ._ na
,naternidade Clara nas
haum - Da lUalernidade
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOl-:NÇAS

Im Sf';NIIORI\S _ J'AIlTO
- CIRURÜlA.

.

Consulta: MaternÍlT:l.de
Carmela nu tra, pela ma

nhã.
Reshlêneia: Esteves Ju

nior, 62 - Tel: 2235.

OUfOS'::OUVIOOS - NARIZ

�. GARGANTA
Operoções dos AMIGDALAS por proç�sso

MODERNO
'

EOU>PO de OTORRINO (único no Capifol)
raro exame de OUVIDO�, NARIZ e

GARGANTA,
Ref rotor BAU SCH 8 LOMB poro receito

de OCULOS
Trotamento das SlNUSITE� por UlTRASOM

Dr.·GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA M."I.NHÃ E A TARDE

f.?rllullÓrio - Ruo João Pinto, 3� - Fone 3560
RU�díne", - Ruo Feltp. Sellmidt, 99 - F' one 3560

--'-------------

•
"RADAR" TURISMO em

_ F!Orianó�i� -:-, lR...gurado j'
, onlem o' Hotel 8alneárt, Calteçadas ,
,

, ,
'

,

,
r ,

Rlllt<,I,·t:..nia e I •
, .
,
,
�

f,:nf1�.j;_�:;:.:" ';':�.�:��;:�:l �I;;�\I'O 1.�;II,�,l,�t;, :1�r.�:J •
------------ .

(URSO PARTICULAR SÃO JOSÉ :
Diretora - Prola• Maria Madalena de •

,

.

Moura F.erro ,
DIRETORA - MARIA M.4DAlENA DE MOURA l

FERKO �
r eitc �,YuR.nSo� ��r:;s��nS���i�I��s c�;��:�� Escolnrcs e o

,
Pré-prtmórto, 1°, 2°, 3°, 4'1 e 5° anos prelimi- •

,

(UNIU SANTA CATARINA
Clínica Ge_ral

,_ Doenças Nervosas e Mentais
Angustia � Compjuxus

Prntnemát.ir-o Afetiva c sexual.
Al,:lljU''', Manias

'I'rajarnentn pelo EJ('l.fo(·llr)qIIP com

rnsuunaterapre - Cal'(lio�oj(l1:rtJlja
p"it:otl'J'apia

Uin"'ao dos Pstqutát.rnx _

nn. PERCY JOI\O DE BOnnA
DR. .JOSr.: T.o\VI\RhS HtACI':MA
IJR IVAN n,a,S'I'I)f-; J)I� .ANI)fl.AIW�

VUNIiJ.fI:I'AS: fh>l Ir; RS Ir. 1101a.

norcs

Preparo alunos poro o exame de oooussõo 00

ginósia mant-endo durcnte o cnc um') ele-se esoectct
pore ésse fim.

A matrícula acho-se aberto "à ruo Soldonhc Mo�
rfnho, 34, todos os dias urers.

Florionópofis, 9 de janeiro de 1962
Mario Madale"a d ... Mouro Ferro, Oir('lnrn

Curso Antonieta de Barros
Externoto fundado em 1922

Alfabetizo e preparo poro os exames de ')jmis·
sõo ao ginásio.

Matriculo: todos os dias úteis dos 8 às 12.

!���;�;�:�:r��I:�� 8�oec����0.32:

l
,
,
,'�ania Moritz. Mi� Radar e Miss Santa Cat�ri�a �e 1962 (FIOriaRóp�lis) i .I\fa�ia.'Lucia Eranealauci, homenageada pela eonnssac Julgadora, com o titulo de �hss

,FC'lniRilidade (TubarÃ.o)i Denise ttcsa , enss Simpatia {Canoinhas); �ni� Fi_'
rh{.r, Miss Personali�ade (.lOinvi�le) .. "Sures,,� da Primeira Festa de Confraternizaçiio,'tla Sociedade catartnense reaueana no Lira T. C.

•,
�� Óa- ,

� Próximo dia 24 no Clube "6 de Ja- •
..

netro". no Continente. acontecerá Bah!a Viajou on�em, para a Cidade {lo Rio., à N'oite, promoção do colunista cerres Grande, a Senhora Osmar r vanda) Ri- III

, Muller em beneficio da Casa da. Amizade guerra, para uma visita aos seus iam!,"

• do Rntary Clube. ltares e acompanhar sua filha Vera Lu •
• No Clube "12 de Agosto", quipta �ei.

eia. 6u�o�:n��:0�t;�trl�a��elap��I���cdia;"
, ra pp. assistimos uma movimenlad'l Iniciai'á com um serviço de informaçafl'

reunião �ociaL abrilhantado paI' um ,�on e orientação de turismo nesta Capit.al,'• junto de "boys". EsteVe presente a ( preparando para o futuro uma Agê:1Cif>,• rota Radar de Laguna, Eneida de aCsto; de. Turismo. Nesta temporada conhcei

, Faria, :�, ll1Ultos turistas que vieram a esta CaPi-.
•

.

Mlss santa\c:t:r;na\ Wania Morlt.l ��ls ('�f�ca;::r co�:::��::telrd:S:I����I�'
• acompanhada de seus pais, Sr e Sra Sid procurar. Um exemplo: Sexta-fcira )\(1'
• ncy Moritz está �assandC\ uma pcquer.·' "Musical Bar" Quatro turistas de S:\(t'
, temporada de praIa na Ilha do Campectll ��I��o�:eu�e:i:��:�a��a ��:�:ti�:.p�t��:('�.ll'
_ Lt;cia A'vila. na noite de qulnta-ff'j- vinte e oito países num total de trinta eJ
• �Ui�� e������.2 da���:::s��� :e�sntre;�: ��:t\�: �d::�S, r�:p:�t:h� vouum:o!����n�• trabalhar a partir de hoje. O serViço'
• Marisa Ramos Rainha d� Primav�ra será .denom!nado - :'RADAR" TURISMO.,
• ��mLi:afa��aC�9fe�l� ��::;��I: �l�Ó��;� Ontem. foi inaTg�-ra·do.o Hotel Btllnrá_'
• se Rosa. de CanoiFlhas. 1'10 Cabeçudas, o Colunista a convite I'S_'

A Senhora Amirante Jurandir (cé-

teve presente e c�m*e�tará. ,
lia) Mllller de Campos com a falx1'l sim- No próxi�o sábado teremos Ullln'
bôlica, corou a Garota Radar do pr'rir rcunião social dancante no MUSical'
Daris Hurtado. ���. I!O n��:� ��:�I. a��a��:;r�:sa�::�I�l�:,

,
�ii�a��Yg: ���i:or:l�adu�o�ela RaInha \

da I���o�t�����on�:�: �:ta�:� �:I�:.·Z�'
/ pridade do senhor Wolf Weindrach. pre-'

A Senhorita Nely Bosle circula a sidente da Wecheco S. A., em BUGnOS'
��:P::�:�:a::o S�� L;::i�e;;iq��;m�ao�� ��::. q:s�os:st!. :r:o��an�!�dr��h�u�,
na!, êle também. barco tem 56 toneladas, com a '-t.!:iPllla.'

ção de sete pessoas. Irão até a Ilha Be-'
do :re:��:'�e��:,net:t���1a�:a�; ��'aO uf,��� �. c::!�e�:.n�;a���:� ����t:ec��lc:���t'
expel"ir'nda. .os visitantes sexta-feira pp. •
�_�����_��Q�_�� �__�__ w

A Gal'Ota Radar da Guanabal'a. LeU-

DrNel son Mor;tII n Por ta
·ad\>ogado

Dr:Hé:io ;121)(010
Advoyadr

Rp,.�!1êncla � "IBm�

Ad'lH\1 Konder. 27 � CaJxG

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
PLÀNTÕES DE FARMÁCIA

-

MES DE FEVEREIRO

notícias.

pela RADIO GUARUJA de Florianópolis
Pnh�al, 406 - telf'r"np �.?2

FSI'rlt.ório _ Rlla "'''!lIp'
S(, .• G�1t. �? __ 1,° ....r ... ··'

10 - Sãbado (tarde)
11 - Domingo
17 - S:ibndo (tarde)
18 - Domingo
24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo

Dr. NILTON
PEREIRA

Farmácia Central
Farmácia Central

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna
Farmácia Sto. António
Farmácia Bta. Antônio

de 2.a a Sábado.
8,00 --'- Correspondente Columb�s
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informo o Rádio Guorujó
1 J ,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
J 6,55 -Reporter Alfred
18,10 ---'-Resenho Tlt�nus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
2 f ,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande ln'formotivo Guorujó

Departamento de Noticias: Teis. 3816 - 3822
Rádio Guarujá - anela média _ 1.20 Kels - 5
Kilawatts - onda Curta - 5'75 Kels.- 49 metros

- 10 Kilowatts. -

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Sehmidt
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe :içhmidt

O plantão noturno será efe tllado 12elas farmácias Sto. Antonio, Noturna. Vit.ôrla. I

o plant.ão diúrno compren dido entre 12 e 12,30 horas será efetuada pelas famá.
elas Vitória e Central.ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173

ESTREITO
II - Domingo Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro
18 - Domingo Farmácia Indiana. Run 24 de Maio
25 - Domingo Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro

o plantão noturno será ere tua�o pelas tarmáclas do Canto. l)'diana '! Catft'"

MA'OUINA DE IMPRESSÃO
'"\

A presente' tabela não pode rá. ser alterada. sem préViaautoriv,ação dêste DeparLa-
menta.

V"'hd('l�!1i�'W;oquino tle impre<;sõo de fnHríC'oc;ãn
qil"m(t. mmí.n rr't')t!vcnlol formol(j 56 x 73, rrllprin
l,,"lIn in'rrl"<;\(tn de jnrnoi<;, Revi<;l(J--;, )_ ivrn<; pl�

Vi!r 'III r'LKI f,(ac)e!11Cs 53 entre') c 11 horas

OS p. Flori<lnó]Xllis. ff'vl'l'f'll'0 dI' 1M?
Dr. Lu!\!. O�v:llrlll d'l'rrllllI10!·ft.
jnsnetot-de-fa.rmàcla.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

CAIXA POS'TAL 50 - FONES 3321/22
FLORIANo'POLlS -·SANTA CATARINA

.
CURSOS Df INGLES

Instituto Brasil·Estados Unidos
APRENDA INGLÊS POR PROfESSORES AMERICA
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIÀRIAMENTE, DAS 9
ÀS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PREÇOS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PA R A OS
MEMBROS DA UFE E UCE.

EDIFICIO ZAHIA, 6° ANDAR _ FONE 2390

----�ulas no YÁIIG'--
A Secretória do Instituto (j� Idioma;, Yázigi l'esta

cidade já está recebendQ os in_scrições poro o forma
çõo de novos turmas de aula, poro êste período le
tivo. Como no ano passado os horários sõo variados
nos �rê<; rumos, existindo vagos poro o cur�() de In

glês, nos I·rês estágios de odiontomenl·o. MelhOi"eS
infor)"([oç5es poderão ser obtidos no próprio Yá:z,igi,
à rua Trojano, n", 14.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tres al>serUvas contém o

jnMmativo epigrafado "ILu

(XIram�a vai feslejar o seu

timlllentenârio" que mere

rem, de pronto, rebate c

e;clarecimcnto por não cor

re;ponderem il verdade:
J - "A atual nd!minis

traçúo encontrou a,ém dos
CIlfrcs vnsios, uma divida

aplo:<imada de 3 milhões
de rrul\eiros"

":�(Iquii'ln decentc-
Iwnl.c lil!! novo caminha0

·1I1hanle. vai dar inici\)
caleamnnto da cidade". ,

1 "Esta em andanicmt.o
IImbrlll parti o próximo
alio, o serviço de âgua ('

tsgôl.O. cujo plano jil. foi a
lIfm'ado; cuja verba de 18

mtJhiíes de Cruzeiros já
está sendo liberada".,

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Acionistos d� A

dega de Produtos Cosa Grande S.A. a. Se;! reu�lrem
em Ássembléia Geral Ordinário, 'J realizar-se, as 10

horas do dia 25 de março próxim:::, em suo sede so

cial, nesta cidade de Tangará, E..>t(1do d� Santo Ca
tarina afim de deliberarem sôbre a seguinte crdem
do di�' ,

o> � Discussão e aprovaçã:> do R�latórlo do Di

Diretoria, Balanço Geral, demonstração. d,) conta de
lucros e Perdas, Peirecer do Conselho Fiscal e cutras

Contas relativos ao exercício encerr.7do em 30 de de
zembro de 1961.

.'.A ,

b) _ Eleiçj.o da novo .DirehJTj:) para o tneMIO

1962/64' .

c) ....:._ Outros ossun,t:os de interêsse da Sociedade
para o ex!:Orcício de 1962.
" d) _ Outros assuntos de ;nlerêsse cio Seciedade.

Avisamos outrossim, que '3e ')cham a disposiçõ ....

dos senhores acionistas os documentos o que se mre·
re o artigo 99 do decreto lei 2.627 de 26'-de set,�(I1�
bro de 1940.

T�ngaró, J O de f:ve.;f��T�el{llX62
(entro Espirlta'1iô-Jorge"

-

Fundado
em 8-3-1950 Rua Felipe Neves

ESTREITO

ó ex-prefeito de Ituporangartuporanga ao sr. João Cal' dos. Poderão as administra borado durante minha ad- mo dantes no quartel de nlcíplo cujos destinos' dtrt-los 'I'htesen, o fiz numa épo ções vindouras _ isto sim ministração, desde o Ievan- Abrantes", ge pela segunda vez. Nãoca do exerctcrc ánun nnan - prossegui-Ia, Nesse sen tamento topográfico com- iria apequenar-se, estouceiro em que a Prefeitura tido são nossos votos. Nurt- pletc. balicamento, dcmar- Sabe D sr, João Carlos certo, inspirando notícias por·Walter Lange.
N0 236,,�{tni�l�v:!'i�li��I�t:e�:i��l�� �:' n��r���'nl�: �1��I�éd:l:� �:���IS�oS ��cai�a�:�e���:: ���e:e�tree��\�:�:��� ;�� �::e;i���::�:s:�::�:::� '______

"

to co Renda ror possível em xeew;:ão de lho pequeno custo orcamentário ,lia 0- zo, das dificuldade,,> c dls- tos num negativismo mnl- Álbert Schwcit%cr, o- �'médico mata-virgem", co-razão do atraso saldar. co quito útil empreendimento. bra, Ludo: enfim, consta do sabores que sempre surgem 'são que se não coaduna tr10 é apelidado porque passa a sue vida procurClntlomo de rottna. todos Os com rcanzacro em condições e Relatório concluldo ao tem desafiando o bom senso dos com sua fonnaç!o moral. dor alivio c curo aos inâigcnos do Interior Africano,
/10 ler "o r..�tndo'· edição promtssos. A demora de vá época bem mais orccánas po de minha gestão. em es que se Investem na direção EiS, sr, diretor, as const- disse certo vez:: "A felicidade é (II (frlica coisa que,112 comemorativa rios mêses no pagamento que as de hoje. trena cotaboracão com nu- do ExeC'utlvo de um muni- deraçÔes que reputo de meu repartindo com os outros, se multip'k.:t.H

•
M �,�/'��lVC1".�(�riO do Gcvêr da mencionada quota, cu'- ridndes rodornts e o SES? clpío de Mingundus rccur- dever sôbre a noticia estam 1...,..., ..�. ,,.,

. :: dO " C,I,o Rnmns de- ����;:��C;�,:��ne�!�,Ooodt��� no�,,:�:: �:::n'�I:',r,�:;::���O �� ��,::;;;��. ��e���.,"d,e nS�:�� ���:n ���er';���:�n:�",Oo::;� i,���� �:'"ci'�.::�����' 00-

O conhectdo ;-;;�-;-;;�i;;;�7�'rrlacb, belgo Ge-f,:lf��r:�nl)
I! 1.1LIlI(�"��:I:IPC:�;�I� pclfls aouuntstracõcs 'muni- item dostn eartc. rcclnmn feitura, aguardava somente ILlIpOl·angn. Dnl externar fi Certo da, divulgação des- c-oes Simeon, conta que .. passando por �erta teceu-notk-frulq ll- rlpnis, resultante rconror- também li�cil"il� observa- a Hberacão da verba para certeza que tenho de que ta, eXCUSQ-mc da prollxlda doere em Sl\:J pótrio, deparou com uma bando deil(jut"la ]J1"1:)sj)el'n ('0- me propalado à época) do cõcs. Co planejamento para execução' da obra. Deprcen não provém de sua scnhorta de e antecipo agradeclmcn rnãstcc, tocando de manhã cedo em f�,�nt,e _de uma(Jndc sã(\ ÜH7.id().� ao ��;:�léd�;�iff�ns 'd�au��;�i(����; �n.�����f!.o j�!aa:�����n��. il.g�� ��s�� �����n��, q��Cm��e�� :.� �:d��L������os C�l�n��� ��� 1:I:ab�:i��O ad�e:����� ���;(J� ��e dS�s �3!7;����r�e�;����v���1ri�����d��6u�=,"'I:';,I::�:'��e����:�o . ",- em '",')<"", na .,,"«t. do todo ,'lo cxnusttvnmento ,'a' especla' "'01."". "Tnrln '0 ncconbceo-o ,omo pessoa oordrajmente, ,igonte 10'90U ° seu pistõo por uns rnstcntes e res-(��I�U.I'�tlVCSSC, embora Iri

-

rateio daquele ano, os no- prob:\ e digna, vcuoranoo ' Vànio Mârlo coiaco de r-endeu: "Estornos homeocqec-rdo o crefetto que es-
dirL'l.lU11(·lllC scn� menção vos muntr-Iptos 'criados a- r.ldflCI:i.o que eoioen sua ex- Oliveira, ex-prererto .rruuu tá de aniversário hoje." Ret-v-rou Georqes Si-néon:

::;;;;::::�,::�"'::�',�,:/;�',',�:: ��:',:i:n�o';::t�.::;:, ��'::: ESCOLA TÉCNICA DE CO.tRCIO
"""""'•• sorvrco do mn- "pa' de Jlupocongo

;;�:p�;.��f,��o� o':;t�U����i,";ege�,O i�st�u�o:Jo ���ms1r:ldo (_'mnC) ant.('('('�.�nr �:� :C'�������or('��i�s�o:ll;;;= \ \ \ Fábrica de Tecidos CarlosRenlUl 5..A. epsof�d�UO�." .00s pia,enfee',OtoS fs'ocuhoedua��sl�O :���ap��:ar:�=d):lwal edil. d�sn('('('s:"arja IIuERtU RAMOS" A
',PII'Sl"tll.(' 1�ls.�lva ditada C,:U,'��,_,ondd�,�.��(',,��o.t"'�:)o<,fi r-o'".� I'J ssembléia Geral Extraordinária f(

tar em tôd,�te'''. .II..�
Jl"1Il d('.�f'jO únteo de reun- .." v"" ,. • "

...._..iH lllv('rdades ante a!' eumcntos.
EDITAL 1/62

\ Ficam convidados os senh-ores acionistas c-se teu-
-x-x-x-x-qnals o silê�C'io nos seria Ora, ..num pequeno orca-

.

nil'em em Assembléia Geral" Extraordinária, na séde Ácontece aqu; (como alío;;; em ,tódo parte) que?"ir demais mcõm?do. mept,o municipal· como o de T l'XAMES DE ADMISSAO AO CURSO COM.ERCIAL social, à Ruo l° de Maio, 1283, 'no dia 26 de Feve- moita gente CInda sem cabeço! Isto e: o. cabeça c ...

t poiS. na quahd:ldc de Itupor-nnga que atingia en BASICO
'" \ reiro de 1962, às 10 horas, para deliberarem s!Jbre .iste, mos está ôca, vazio; t.Qlto o principal: o mio-rx,Pl'cfeito do munlcipio de tão ao montante de três Insel'lçõf'S; Acham��e abertas até o din 21 dr-. Ievf'- a' seguinte; lo. Tudo bem explicavel. O qpe. n�1) se explico e porlluporanga. - ia113.iS com milhões. de Cruzeiros, evi- reil"o. das HI.30 às 21.30 horas. de 2a. a 6n feira. ORDEM DO DIA isso eu implico, é com aquela "Senhora" sem cobe-o propóSilo de eslabelecel" dl:._ntB que o não re1ebimeri Época do.� eXumeI>: o) Apreciação de. proposta da E)iretorio, com parecer ço lá no jardinsinho da Ass.istência Municipal! HáJYlli·mica e�té.ril, que <�l- .to, e,m.tempo hábil, da quo' PROVAS ESCR1TAS fo�oravel do Conselho Fiscal, paro q�mento,d� ca- anos q�e elo está assim decapitada e niugucm temrll� rnrtn a 11I1.�tr(' :tlreçao La federal do Impõcto de Dln 22 - POl"tllR'llês pita)1 social; , . pena, Os ilustres médicos da A'S�istênda, . natur(ll-Ms.'!(' diário. em apc.lo aOI> Renda Jcêl'ca de um mi- 2:1 Mn!.ollláLI('fl h) ;reformo cios estatutos sociais; . mente parque estõo habituados a ve" corpos mutilo-prlwípi()S ele. r�ira :Iue de lhão e. quinhentos mil cru- 2(\ G('()�mfin. Geral (' dn nl'fl.síl c) aç�t.mlo de interêsse da sociedade. , dos, não dão importôncia ao casa •. F.aço, entretanto,fl'nl ron.�U�ull· apanaglo de zeiros). e. de cuja importAn " 27 - ITI.�Lórla Geml c do BrfL�jJ

""iI"': um apêlo 00 ilustre Sr, Prefeito poro mandnr recola-Jân anU!?;o Q.colilreltulôl-.!O cla não pôde dispô!' minlHl' PROVAS ORAIS
Brusque, 9 de Fevereiro de 1962. cor a cabeça naquela estatueta. E se a cabeça estáór,::fto da impren.�n raLar!- adrrlintstrl)ção, det�rminfl;- Dia 22,' _- GP�ol"�r\,�'," ',',�s oe ",��t:m,��.ir�dsjJ

, 0"'0 Renoux _ D,',eto' Supe,,'ntendente
mesmo "perdida" parque nõc tiram então o 00'--�n�('. pedindo SUA. publi- ria a. impossibilidade de " ... "" '" '-'

_.

po foro? _ Se não me falho a memória el!! repre-tadlJ. se pOSl>ivel no mes- saldar todos os dóbitos. Se ,. 27 História Geral e do nl"a,�lJ
Guilherme Renaux _ Diretor-Presidente sento-a "Deusa dos Flôres". Mos, assim, sem cobe-Pl6 clrMnrjllr rOll1 (jUC aro- diviçlas restaram ao n}('u Dorumcn1.O.� exlRidos: Dr. Erich Wa(1"er Bueckmann _ Direto'r ça, parece mais um "monstrinho".Ihfll n nntkiil.rio parcial- SllceSlior, o não pagamento a) Certidão de nascimento; Carlos Cid Renaux _ Diretormentr Inveridi<:o relas decorreu simplcslllcn bl Atestados médico e de varina.;

te �a circunstância que a- cl Certificado de rOllrlu.�)o do Curso T'dm:'l.rtp
qui enuncio. Nunca, porêm, I�"tr-s c1of"lllnentos devem trnzer rlrmns �'(lC'mlh('rlcla ...

llOr desiaia ou descalabro Taxa dI' Insl'rlção: CrS 200,00.

::���i::�'�ti;��:�te�' i��� II) EXAMES T)F, 2a. t�OCtA E t�a. C�:��;�� revc,
xatidão e o absurdo da ci- Inscrições: Acham-se a"er as a o ,. .

fra apontada como débito I"ell:o. das 10.30 às 2T;30 horas, de 2,a.. a. 6,a feim, J
legado (três milhões de cru Época dos exames: \.

�"eiras) já que os compro- ��a 11:
-

;l�:::: ���!;�tas
.missas restantes nâo so-

Hrl MA11RICULAS PARA A 1.n, 2.n e 3.a sr.mms

:n�:ml::��i��:d;Uj;::n���·. DO CURSO COMERCIAL BASICO E l.n E 2.(1 Slmm,Q

DO CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Êpora: Aeham-se abertas até o qia 28 de feverelr-'

das 1!}.30 às 2J 30 horas, de 2.a· a 6.a feim

NOTA: 0$ EXAMES DE ADMISSÁO, DE 2:a lí:Po.

Cl\·.e- 2.:1 CHAMADA TF.RAO INICIO AS lU HORA,S.
PR�,.TsnT��A F,N?UC�'·,CQRUE�TR'R'NJ;ODRAMAis���:,,-D�:;.:(,� Acham-Se aberl'as os matriculas para os diver-

", """ ,,<w. "n. sos cu,<;o" a partir de 20 a 28 do corrente,
(l fi F'r.mA. DAS Hl.30 AS 21 ;'Q HORAS. a..:.'

Flllrinnópol!s. f('vcrcll'o de 1!)62.
,

E/la/do ria Costrt Meira - SecrcLario

1,IIi;; C. SllVllira de Souza - Dirr-tol"

Quanto à aquisição de

um caminhão basculante e

início do calçamento da ci

dnde. faço absoluta questão
de aHrrnar, _ nH'nOi> púr

jndáncia de uma adminis

tração que embora modes

ta ficou marcada de al�u
ma iniciativa em proveito
dos municípios. - que viatu

ra igual fôra também por

m'm ndquh'da. O oa"'-

Figueirense Futebol Clube'ão ',,,to te< o meu :::��o o�:��:o�:;::��d� �,� Instituto de Aposentádoria e Pensões
Dio 18 _ domingo COQUETEL DANÇANTE::�o,r�leap��ra��c�:�e u:� �:���!�aÚ:i�:i��;�n�o�,x.:� dos Empregados Em, Traporles e Cargas Início às--- 20,00 horas
NOTA: Venda de mesas para o baile de sábado, naIIiVid:t aproximada de 3 mi to, no trecho da rua plm�

E d I d S t (t 'na secretaria do clube, a partir de 50 \ feir(l..IhÔl'$i de cl"u:>:elros. Ao trans C"i\,�apl,p�adO'sim�n��.�tOa- �eP��� Delellac;'a sta ua e an a a art Preço: Cr$ 250,00. .mJLl)' o rnl'go de Prefeito de <.... 9

-Ade--'-g-a-Sd-e-P-ro-du-to-sC-a-sa-=G:-ra-nd-:-e-:-S,7A, E D I T A L Universidade de Santa Catarina Fa-
ArrEMBLE'lA GERAL ORDINA'RI1. Comunicomos ° 'quem intoeesso' posso QUO ,e culdade d e Medicina Concurso deJJ �

encontram abertas neste Delegacia Estodl.:.lOl, sita à

Pra�a Pereira e Oliveira, andar térreo, até o dia 15 Habilitac,io
,

de marco próxima as inscrições poro concurso de

pcovime'nto de Cm90s do elos:e "A" do sé,ie de cios- Hora'rl'o das Provar e Consliluilrioses de Artífice de Manutençao do I.A.P.E.T.C. .J.,....
Qualquer esclarecimento poderó ser prestado d B E' do00' intoeessodos no ende,êço o'imo, no hocó,io de as ancas xamlna ,ras

12 às 15 ho,os, de 20. ° 60. fei,",

E O I T A L NR,O 2/62Florianópolis, 2 de f���rr:r��:n��6�� Cru% De ordem do Exmo, Sr, Professor Dr, Emil Fly-
Encarregado �ia;aedeD�:et��n�� �����1��,e t��n����ii�� .��Uf�;:�

desi�l,ados horários e Bancos Examinadoras' para as

provas escritas ao Concurso de Hobilitaçõo à primei
ra série do Curso Médico desta Faculdqde, na formo
abaixo:

PROVAS ES"CRrrA� � .. >l �

1_ H0RÁRI0
�ia 23 às 19,00 horas _ QUfMICA
Qia 26. às 19,00 horas -'- FfSICA
Dia 28 às J 9 00 ·horas _ BIOLOGIA

,

_,' ...,JI
II - 8ANCAS EXAMINADQRAS
QUfMICA _ Prof. Dr. José Salum

Prof. Dr. Zulmar de Lins Ne-

o CENTRO ESPIRITA
"SAO JORGE" tem a grata
Ratisfação de participa" n.
tOdos associados. frequen
tadores e demais CEN
TROS, que em Assembleia
o..ral, rcall:r.ada às 20,00
hs. de SeJ-aa-feil'll, din. 2
<to cOrt"ente roi eleit:«" sua

nOva .Dil"('tol'la, a qual re-

t-á !t11n dlylfltri�' no (lU!'

l'�nLe exel"(;ício,
J>re$Jdent.e dI' Honra _

Dr. Mlgllel W�lIc
" P�es1d.ente - V\rnaldo'

Heitor Muller
Vice-Presidente - Elze_

vir dos Santos Moreira
1.0 Secretârio '-- Josõ

dos Lyrlos de Lyra Telles

2.0 Secretário - barcy
João Vieira ,

1.0 Tesoureiro _ Elleral

do Tnorpl'ndência de Frei

tas
�.!' TOSDu.l'eU�

faculdade de Filosofia, tiências e

Letras AVISO \

Comunica-nos a Secretária' da Faculdade de
Filos�fia, CiBncias e Letras da' Universidode de San
to Catarina que os exames de 20 época bem como

os de concurso de hobilitaçõo (vestibular) se iniciam
o 16 da corrente, às 7,30 da manhã, 1')0 Faculdadp.
situeda na Cidade Universitário de Trindade.

A inscrição poro vestibular em 2° chamada se�

rá oberto o 26 de fevereiro corrente, encerrando O 2
de março do corrente ano.

Faculdade de Serviço Social de Sant�
CATARINA

MATRI'CUlAS
Encontram-se abertos na Secretaria da Faculda

de ce Serviço Social de Santo CatarLna, do dia 20 �q
28 de ,fevereiro, diàriomente, das 15 às 18 horas, (JS

inscrições poro malrículo no primeira, segunda e

terceiro séries,
,

Pel Coinselho Técnico Administratiy"d foi fi
xado ema trinta o, número de vogas em_cada série da
Curso,

A matricula será feita a visto do requerimento
dirigido à Diretoria e devidamente instruído ·com

certificado de promoção nas cadeiras da ano ante·

���f. Dr.. Polidoro Ernani de
São Thiago

FISICA _ Prof. Dr. Henrique Euclides �a
Silva
Prof. Dr. Ayrton Roberto de 0-

-

liveira
Dr. Henrique Prisco Paraiso

'BIOLOGIA - Prof. Dr� Octacilio Ribeiro

Lesso
Prof. Dr Newton d'Avila

__

-

__

Prof. Dr. Roldõo
I 'Consoni,

rior.
Poro quaisquer outros esclarecimentos

se à secretaria do Faculdade, das 15 (Js 18
diàtiomente.

dirijo
horos,

Jonas

--
.

III-LOCAl:

d R f boi Oab As provas seróa realizados na Fo�ulda�e de Di-PIC-NIC Pa re ORla ule e ceito do Unive"idode de Sonto Coto,,"o, "to ° ruo

.

Esteves Juninr, nr. 11 •.

----..-."� _

Florianópolis, 1.4 de' Fevereiro-de

A diretoria do Padre Roma, convido o seus es

saciados e simpatizantes paro o PIC-NIS_ que fará re

Clrizar aio 25 de Fevereiro (Domingo), o roia do
r:ORTE, êm onibus espeCial, 00 preço de Cr$ '150,'00. _!i-III!I''''' ......".':$..

.1n�" itn� l.yt"io� oe (.yl'a Os inlel"cssodos deverão procurar Osmar nésta

Telles _1.0 Secret·á.rto
r redoção,

_. __ .::.. � __
.t

Dr. Pel6gio Parigot·de Sou,•
,setiretó;io

-"-x-x�x-
O Sindicato dos Trabalhadores nr; Industrio Grá

fica 'da Alemanha'Ocidental aprese�tou ,�m Stuti�
gart uma exposição de 685 !ornais de 53 Daíses de

todo o mundo, sdb o título: "Um d;o no espêlho da
imprenso mundial. "Todas os jornai;; soo do dia 21
de Outubro de 1961, poro oferecer uma visão geral
do Trabalho de infa.rmoções 9 de crítica _jorna
listas nas diversas regiões do mur.do. Muito inte

ressante verificar, pela apreSel"'ta<;Do dos aconteci�
mentos do m,",smo dia nos diversos jornais, .:omo a

posição nacional e política influe na descrição e nos

comentórios. dos acontecímentos; de um dia,
�x_;_x�x�x-

Um marido ideal! Um jornal alemõo aconselha (I

tôclo jovem que pretende obter um bom casamento,
fazer ao noivo os 10 perguntas seguintes: 1° Nllnc�
aconteceu que vo'cê tivesse que g05tar seu ,último
níquel pato comprar um oresenf"é poro uma pessoa
querida? 2): Tendo qUe �sca"'er um "hobby", você
preferia a jorditlagel'n à coço? 3): Voci! se diverto

polestrando com. o próxima? 4): lembro-se de ter

dito alguma vez, depois de uma discussão: Descul
pe, cu me engónei? 5): Atho que o trabalho e a car

reira sãó mais importantes do que o casamento?
6): Acha que suo mãe é o ser mais. perfeito que exis�
te no mundo? 7J� Você troco com fr'Õ!quenc:ia de o�

migas? 8): Conservo rancor de quem lhe causou dis
sabor? 9): É capaz: de lembrar o que comeu no ceio
de ontem? 10): Você fico de mau hunlor, quafldo se

levanta de mânhã? .. ---'- O. "oivo que :-es.ponder 'sim"
ii, primeiros çinco p'e,rgu.ntas � "não" os demais, se-
rá a marido ideal!ll ; 'I ..

'"--"'C--.-x.,.....,..x-.-x--::-'
De Belo Ho�i2.onte lnfo�rrram �ue o Ccldens,e Es

porte Clube, de p.ç>ços de- Caldas, solicitou a !nscriçõa
do padre Pedro"Beloni !ii 'Federação Mirr�ira ale Fute
bol, O padre tem 32 onps e � a primeiro _vez que s�
tem notícia do registro de u.m saGefdat� ':"omo atleta
profissional!: •

�.x.""""",,"x-:-x;-:-x-:-:-.· ; ,

Juceline Lorcleo... êl uma bela· j�vem condutora de
taxis em Pari., ,USa..VD, �. PQr. !S�9 ,e.ro moi, conhecido,
uma bonita trança em formei de "roh. -de.. coyalo".
Agora corfob 'os 'seas c-obelos .. elegânda que: "gosta
va de usar a seu "ro� dif! c;ov�", ma:;: isto ,não era

motivo paro ser -trotado por, certos c.ovoleiro! como

�na;i��o: :�ire::.:::t=j::!t=hor o tronco paro

.'

�x-x-x-"i-
Aconteceu, sim. ,em Blumenau: O jornal 'A Ga

zeta", edição de 7 do corrente, noticia ter sido prê
so -em Blumenau Guilherme tal, por estar passe�md.:J
completamente nú numa dos principsis rua:; uaquela
'cidade, o Ruo XV. - No Delegacia de Policia ex�

plicou Guilherme Tal, que o calor era insuportóvel e
que a única maneira de enfrentá-lo, seria andor "pe
lado", Até aí a noticio do jornal "A GozetaN, "':lliás
'também publicada n� Correio do Povo de P. Alegre,
- Eu sei qUe os leitores não estão fazendo confu
são entre êsse individuo e "NOSSO" Gufl!lerme Tal!
�ste continúa aqui "frechando" os seus amigos e a

dversários. Não saíu do Capital. Salvo se a história

d passeio para Pinheiro, que êle está contendo,.
é °um "conto de vigário", Mas isto eu nQO acredita,
Guilherme Tal é um homem sério, - .

�
_,_W __ ..

PROGRAMA DO MÊS
Dia - 15 Noite Dançante Conjunto de "Carlinhos"
Dia - 24 Soirrée Carnavalesca.

CINEMAS
Dia -·20 Cinema
Dio - 27 Cinemo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEXTA PAGINA -.

comemo::��T�lniYerSÍliO J DeparÍamento .•Central �e CompràSt�ital óe �oncôrrência
Esta semana o Rotary em Chicago, no �a. -23 de deOc�:�::����. ���tr� I

ru'�II'ca n 12 02 13
mais dlsposlpões Estadu�is

Clube do Estreito comemo- fevereiro de 1905, a sua a- ccntcrmídede com o art.
e Federais sobre Concorren

tara o �7°. aniversário da tração aos homens de ne- 1l, item III do Regulamen
• cta,

fundação de Rotary, erga- góciOs era puramente 80- to aprovado pelo Decreto
b) condições de pagamen Os envelopes contendo III - JULGAMENTO

nização mundial de servi- . eial, tendo o fundador de SF _ 25/08/61/382, torna
to; propostas ou documentos, 1 - Pela Comissão Julga

�0�!�1��:�7:. 6 �:gÓ�:�� ��!��:'d:.a�a:�a�:r�s,s�: público que fará realizar, daC)d�;���;:�:so:� �:��: deverão ser entregues no ����r��t::�;:��te� ��::
no para a comemoração do idéias da organização na

no dia 19.�e março de 1962, estabelecido; ���;:::e�t�r��:tra�au�� ponente que oferecer:

aniversário inclue uma pa- convicção de que amizade ��l�:ra �� �, â(:ar::a ����� d) declaração de cunhe- Muller nc 2 (fone 3410) nes a) Melhor (maior) pre-

lestra do Presidente do cru- 'e negócios poder-iam seguir CONCORMNCIA PÚBLICA
ctmento e submissão às ta Capital, até as 14 horas co:

: microíona daS:!;�b�; de mãos dadas em benefi- nas seguintes condições.
' normas dêste Edital e da do dia 19 de março de .

b) caução de 10%

Ifujá e, um jantar festivo

cio de ambos. Hoje, como I - OBJETO DA CONCOR- �:;::���:�. referente a con 1962, mediante recibo, em 48 horas;
t

.

nos salões do Lira 'rents �:�:u bi:i�i:, ae=m:��:ry� ���6� 2 _ Na parte externa do ��;as�om;;cc���;:���a�:Si� di:!; pagamen o ate 10

;��:r����:�em;�:;ia���l�s� ���a�Oeme�!e �::p���o��� 1 _ carro-Mercury, tipo ��;;���: ���!���d��nst�: ��d�. ��r funcionário do im��iat:e�:a�aag��eV:��IO
Na comemoração dêsse- aos homens desejosos de

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

açonteclmento, o Rotary servir maiores oportunída-
de fabricação 1954, cor pre CORR1!:NCIA PÚBLICA N0 abertas às quinze horas, do de de propostas, será sor-

��� �� �:::::ra��:��:= des de servir". ��mm;:�:d�Od!5�����!�a;� ::0�:11�:����aed�el t:�� ;oers��nci��ár��s dede����� te�d�°Av�OC:�::;ência po-

nejada por mais de 11.000
...;m:iorliat�ãoedf!! cujo valor minimo é de tomôvel Chry ler) d I P íd t d der' e an I d z

�::'X,�;�::i:n::��. c�:: ��:::,��t�:od�f:':":;:;o ��� ;:i� c�����,��: u�:���:ng',,: d:' ;;;':t�n��"�;O��,::��'�� �:��:�,�.o�::::��·:�;::�: i:,�::i.��e:':p:��:�;I�:
\ cía e em Ghana, na Fin- teresses vocacionais, é evi-

- Quantidade - 1; inciso ánterior, além da pa tantes legais. exigida pelas referidas Leis,

lã.ndla e nas lhas Fidji _ denciada pelo crescímen- 2, - Carro Chysler, tipo lavra "DOCUMENTOS", em 7 - Abertos os envelopes, e que a omissão importe em

em 124 países e regiões geo- fenomenal da organização.
limousine, 4 portas, ano de caracteres bem destacados, cada um dos interessados prejuízo aos concorrentes,

:�:;::�ru�:,�,:�:�:'�:: �:�;l:R�Ei::i!:�:���� ::!��.�!: '111i::f::i�1: ��m::�i���h�:,C�;::t��� ����:':�:�:!�:':::::::;;:� �:4����;��::'��o"";��:::
mens, cujos idiomas, reu- madamente de 1l.100 ctu- Jc valor mínimo é de Cr$ a) atestado de idoneida teso dora reverva-se o direito

etões, crenças politicas di- bes. Isso quer dizer que,
600.000,00 (seiscentos mil de financeira, passado por 8 - As propostas {Modelo' de anular a concorrência,

��:��a���o���:m u� id�:� �:��:/ t:� :��:i�ÇoãO�u�a �::�����cie U�ldt;de Um -

B��C�r��a �:s��i�:ç��â��a� ��cli�� ��n:�:d�:�P�::::� �::s�ã:r�:r�:��ona::::�
rotário de servir o próximo. média de um novo clube ca II _ ESTIPULAÇÕES as Fazendas Estadual, Fe- obedecer às condições esta ínterêsse do Estado.

ro:�;:b��n:�m��r:r�:�= �:m�5émh��:�'emQ�;�u;:i��� ap�:s:�::�ess:sd�ocud�:��� de��l ;r�:;��io�;se Iôr o �:��;��:s �!�:ta����a�o�:: Florianôpolis, em 12 'de
ry Club, o Presidente do gar do mundo, todos os dias mencionados a seguir. caso, passada a pessôa re- sos das mesmas, bem como fevereiro de 1962.

Clube do Estreito, comen- de tôdas as semanas, êsses 1 _ Proposta, em duas presentante do proponen- ás exigências ao Decreto SF (Hermes Justino Patr1a
tou : homens realizam suas reu- vias, seladas com cr$ 12,00 te à abertura das propos- 25-08-61/382 de 1961, e de- nova), PRESIDENTE

"Quando Rctary começou niões nos Rotary Olubs, de Sêlo Estadual e mais tas.

Classes de Emergência, Fu�cionandõ
na Academia de Comércio "Santa

Catarina�:='
MATRI'CULA,

Taxa de Educação e Saúde
de Cr$ 10,00 por fÕlha, em

envelope fechado e lacrado
contendo:

.
a) oferta para 1 ou 2 veí

cuIas;

Comunico aos ínfer�ssado;;" que, o MATRICU
LA poro o Curso Primá'rio, estcltó'oberta O partir do-

1Z0�2h�r��. do corrente mês, r.o horário dos 8,00 às

Florianópolis, fevereiro de 1962
Profo Abigail Costa da Rosa - Encarregada da

�õo .' �

LIRA TENIS CLUBE
Programa e 'Regulamenlo para o

Carnaval de 1962
PROGRAMA

Dia 3 - Baile de Abertura, às "22 haras (Sabado)
Dia 4 - Baile Infantil, dos 15 às 19 horas (Domin- I OBJETO DA CÓNCOR-
'go)

-

RtNCIA
Dia 4 - Baile às 22 horas (Domingo)

���aT - Trcid�ci�nal Baile, às 22 horas (Segunda (VENDA)

D!a ? - Baile de;'Encerram�nto, ,às. �22 horas (Ter- '

ça-Feiro) "
... " ,., . "D'ES-OT·Ao�t"omméo'd'e"lo ms,,��.cna

,

.. , i R��t:JLv.,Mk�ttJ, i i� u

I t t
.. ' � !F?�tàsti;?ÓIP ��t�i àno' de

.:� '�� Rç �rva de- Mesas: flibHcaça.a, 195;2,; n� do mo�
• A-tS�MI!!n�l.jserõo distribuidas dia 27 de feverei� th"�']_4058'49-a.,:;vnfdade-

ro, terça-feira, as 19 haras, na sede social e a re- um. Quantidade _ 1.
servo será feita, em seguida, no mesmo locaL!: 0- IIESTIPULAÇÕES
bJigotório a apresentaçõo da Carteira Social e Ta- Os 1nteressados deverão
lõo do mês corrente. O 3r. Cobrador estará presente apresentar os documentos
paro efetuar o compe'(ente contrÔle. mencionados a seguir:

IMPORTANTE: O s�io teró direito, sómente, 1 _ Proposta, em duas
a reserva de 1 (UMA) mesa, mediante a apresenta� 'vlas, seladas ambas com ..

ção'da respectivo senha. Cr$ 12,00 de Sêlo EstlPClual
2 - Preço das mesas paro Associados d mais Taxa de Educação e

4 noites •••.... � . • • • • • Cr$ 1.500,00 Saúde de Cr$ 10,00 por fõ

Preço das mesas para Convidados lha, em envelope fechado e

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

. .

a) oferta para o veículo.

.

A Diretoria, o seu critério, POderá.
expedir

con'-I.
b) condições de pagamen

. vltes as pessoas em trânsito, sob a inteira respon- to;
sabilidade de um sócio, mediante o pagamento das c) compromisso de reti-

seguintes taxas de frequência: rada do ou dos veículos no

Casal Cr$ 3.000,00, para 4 noites prazo estabelecido;
Casal Cr$ 1.500,00, para 1 (uma) noite I' d) declaração de conhe-

Yndividual Cr$ 2.500,00, paro 4 noites ': cimento e' submissão às nor
Individual Cr$ 1.000,00, para 1 (noite) noite�

.

mas dêste Edital e da Legls

•
Solicitamos' aos Srs. pais ou responsáveis, nõa lação referentes a. concor

se fazerem acompanhar de filhos ou dependentes} rências.

menores de 15 (quinze) anos, sendo que o nõo obser-
"vô,",cia desta deferminaçãa, implicara nos penas' 2 - Na parte externa do

prevIstos por lei.
.

"r envelope contenedor da pro
Os filhos ou dependentes maiore de 15.(quin-·' posta deverão constar os

ze) e até 18 (dezoito) anos, só terõo Singresso' nos seguintes dizeres: CONCOR

dependências do Clube, quando acompanhaoos dos} RENCLA PUBLICA N° {I'1-

responsáveis. ,)!op,., I' 02-11 (VENDA DE 1 AVTO
No baile infantil, não será p�rmjtjóo o uso de

. MOVEL MARCA "DESO-

ia'nça:pêrfume:
. .' TO">.

'

1\ Carteira Social e o talão do mês de feverei� 3 - Em envelope-separa
ro, ou o anuidotle' respectivà, serão rigQrosamente do, contenao Os diz�es de

.exigidos à entrada. I' inciso anterior, além da pa
. A Diretoria punirá rigorosamente a sócio que

lavra "Documentos", e'm

fizer uso de lança-perfume, como entorpecente. caracteres bem destacados,

Os convites só serõo fornecidos (conforme o
os seguintes documentos

acima determinado) no dia d� Cl'ida festa, das 14 às comprobatôr),ps· de ldentidli\
18 horas. ,

de e idoneidade:

NOTA IMPORTANTE: a) atestado de idoneida-

Nõo serão _atendidos, sob qualquer hipótese, �:n��n.��cecia'�a' bP.'n':'c'.d,',oa".por
no decurso dos Bailes, casos de esquecimento de Car� .,

"fIé"íra Social, talão de mens.alidades ou anuidade,
b) prova de 'quitação

bem como pedido para aquisição de convite-ingresso. ��:d:l !a=��:�p��deraJ,"
'Flo,;onópo!;" 1 3 d, f,vere;m d. 1.962,\ c1 pmcu,",áO, " fé, °

À DIRETORIA caso, passada a pessôa re-

_--------------- presentante do proponente
à. abertura das PI'9p'ostas.

4 - As propostas -dev.erão

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

p, ítem II do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF
- 25-08-61/382, .torna pú
blico que fará realizar, no

dia 12 de março de 1962,
na sua séde, a Praça Lauro
Muller, nO 2 (fone 3410).
CONCORRÊNCIA PúBLICA,
nas seguintes condições:

ENDEREÇO
A UAINHA DAS BJCICI,ETAS, fica na Rua:

4 :........ As propostas deverão
ser �presentadas em duas

vias, com rubrica dos'pro
ponentes em tôdas as pági
nas, seladas na forma do
item I do título II.

5 - Os envelopes conten

do propostas ou documen

.tos, deverão ser entregues
no Departamento d'éntral
de Compras, à Praça Lauro

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

ras do dia 12 de março de

1962, mediante recibo, em

Que se menclonar�o 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 funcionários designadO.';
·pelo Presidente do D. C. C.

e na presença dos propo�
nentes ç:m _seus_ ,rf'!presentan
tes.:legà1i's'.: :1: � .. ':,'

J��;uhf:rJ�l�=::����:
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas fõlhas das pro

postas dos demais concor

rentes.

IS - As propostas (Modê·
lo 001, à vencia na Impren
sa Oficial do Estàdo), deve

rão obdecer às condições
estabelecidas nêste Edital,
nas instrução constantes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

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

duais e Federais sôbre Con

corrências.

III JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, serâ
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

a)', .roel.hor (maior) pre
ço;
bl cauçâo de 10% em 48

horas;

Departamento Central de Com..
Edital de Concorrência Públitt

N,05-02-09

DEPARIAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS Edilal de Concorrência

Pública N,o 08 - 02 - 12
O Departamento Central

de Compras /D. C. c.), de
conformidade com o artO
item II do" Regulamento a

provado pelo Decreto SF
- 25.08-61/382, torna pú
blico que fará realizar, no

dia 12 de março de 1962,
na sua séde, à Praça Lauro
Miller, nO 2, (fone 3410),
CONCORR�CIA PÚBLICA,
nas seguintes condíções:

I - OBJETO DA CON
CORRÊNCIA

(VENDA)
1 -' Camioneta, marca

Ford, ,modêlo 1946, no esta

do, que se encontra na o�

ficina do Departamento de
Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
valor base é de Cr$ .,.

100.000,00 {cem mil cruzei
zeirosl. Unidade - Um,
Quantidade - 1.

. 2. - Caminhãq! " marca

.cl��vrol�t, modêloi �'94ã, no

estado, que se encontra na

oficina do Departamento de

Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
valõr base é de Cr$.
100.000,00 (cem mil cruzei�
ros). Unidade -'um. Quan
tidade - 1.

OBSERVAÇõES: Qual
quer informação poderá ser

obtida com o Sr. Dr. Anita
Zeno Petry, ou pessôa pelo
mesmo designada, na Dire
toria de Agua e ESgôto'. rio
Edifício das Diretorias, nes

ta Capital, ou na Residên�
cia (Oficina) do Departa
mento de Estradas de Roda
gem, em Blumenau.

II ESTIPULAÇÕES
Os interessados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir:

1 - Proposta, em duas
vias, seladas ambas com

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

Saúde de Cr$ 10,00 por fô-

lhal em envelope fechado
c) pagamento até lO dias; e lacrado contendo:
d) retirada dó veículo al oferta para 1 ou 2 vel

imediata .ao pagamento. cuias no prazo estabelecido'
2 _ Em caso de igualda- d) declaração de conhe�

de de propostas, será sor- cinlento e submissão às nor

teado o vencedor. mas dêste Edital e da Le-
3 - A concorrência pode gislação�referente a concor

r� ser anulada, uma vez rências.
que tenha sido preterida 2 _: Na- par.te, externa. do
formalidade expressamen- eDvelope contenedor da pro
te exigida pelas referidas· posta. deverão constar os

leis, e que a opOSição impor seguintes dizeres': CONCOR
te em prejuizo aos concor- RENCIA PÚBLICA N°

,
07-

rentes, ao Estado ou à mo- 02-12 (VENDA DE 1 CAMI
ralldade cia Concorrência. ONETA FORD e DE 1 'CA-
4 - A Comissão Julgado MINHAO CHEVROLET).

ra reserva-se o direito de 3 - Em envelope separa
anular a concorrência, ca� do, contendo os dizeres do
so as propostas apresenta- inciso anterior, além da
das não correspondam ao palavra "DQcumentos", em

interêsse do Estado. caracteres bem destac&d.os,
os seguintes documentos
comprobatÓrios de identida
de e idoneidade:
a) atestado de idoneida

de .finanr.eira, passado por
banco Ol!, ce.sa bancária;

ser uprpsentadas em duas Florianópolis, em 8 de
ConSt::lheirll Mafra 11.(1 154, de um lado a sua vias. com ru)?rica dos pro fevereiro de 1962.

secção de PEÇAS E ACES�ORIOS, e do outro � ponentes em todas as pá·
secl;ao tle PIN'fURAS E CONCERTOS. __, gínas. seladas na .forma:!.in Hermes Justino Pat.rin.-

;.�'lr'r.!!ie!l3:_ t�\ �.-_,",-�-::'S} ct:: �i�ulO,��, ....�""".:�V�',��ESIDEN'I::':!l _---;

b) prova de qUitação com
'

as Fazendas Federal, Esta
dual e Municipal;
c) procuração, se fôr o

caso, passada a pessõa re

presentante proponente à a

bertura das propostas.
4 - As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas vias, com rubrica dos

proponentes em tôdas as

páginas, seladas na forma
do ítem I do titulo II.

dOS ;o�s::sve��pe:�c:�!��
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

:u:;n:j�, à(f��1a �4al���
nesta Capital, atê às 14 ho

ras do dia 12 de março de
1962, mediante recibo, em

que se mencionarão data e

hora dó recebimento, asina
do por funcionârio do D.
C. C.

6 - As propostas serão

abprtas'8s quime'jhbras, do
mesmo �ia, dó� � março
por ,fu'o'cionârlo' tnisignado
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

"fubrica nas fôlhas 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 às exigências do De
creto SF - 25-08-61/382,
de 1961,.e demais disposi
ções Estaduais e Federais

sõbre Concorrências,

III JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julga

dora, posteriormente, serâ
declarado vencedor o pro

ponente, que oferecer:
a) melhor (maior) pre

ço;
b) caução de 10% em 48

horas;
c) pagamento atê 10 dias
d) retirada do veículo i

mediata aO pagamento.
2 - Em caso de igualda

de de propostas, será sor

,teado' o vencedor.

O Dep.artamento Central de, Compras (D.e
de conformtdcde com o art. 11, Item III do Re .C.l,
menta apr<?vado pelo �ecre�o SF - 25_08_S191l1q.,
..!qrna público que faro realizar, no dia 12 de m�62,de 1962, na sua séde, à Praça Lauro Müller nO

I'Ç()

(Io,n, 3410), C:0NCORRêNCIA PÚBLICA, na,_�
gUlntes condições: .;e.

I OBJETO DA CONCORRÊNCIA
(VENDA)

.1 - Camioneta \"DODGE", tipo Peruo 0no
fabricação 1951, motor de nO B.P. 234 80ÓO �_
cilíndros, com capacidade poro transportar 6 -iIi\
sôcs. cujo vclôr mínimo é de c-s 200.000,00 ::
zentos mil cruzeiros). Unidade -

u�' Quantid_l2 - Camioneta Pick-up Ford, ano de "fóbrj
çõo 1951, motor de n? 0781 - 2, de 6 cilind

�

�om capacidade para 500 ktlos, cujo volôr rní':os.
e de c-s 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). u';;.
dode - um. Quantidade - 1.

II ESTIPULAÇÕES
Q interessados deverõo apresentar as dOCU'

mentos mencionados o seguir:
1 - Proposta, em duas vias, selados ambos

com Cr$ 12,00 de Sê lo Esta<-'\'al e mais Taxa de E.
ducaçõo e Saúde de Cr$ 10,00 por fôlha, em ellO!
lope fechado e lacrado contendo:

a) oferta poro 1 ou 2 veículos;
b) condições de pagamento;
c) compromisso de retirado do ou dos veículos

no prazo estabelecido;
d) declcroçõ., de conhecimento e submissão os

��;���i�s�ste Edital e da Legislação referente o con,

2 - Na parte do envelope ccntenedor da pro
posta deverõo constar os seguintes dizeres: CON'.
CORRÊNCIA PÚBLICA N° 05 - 02 - 09 (VENDA
DE 1 CAMIONETA DODGE E DE 1 CAMIONETA
PICK-UP FORD),

3 - Em �nvelope separado, contendo os dize
res do inciso. anterior, além da palavra "Documen
tos", em caracteres bem destacados, os seguintes
documentos comprobatórios de identidade e idonei.
dade:

o) atestado de idoneidac:(c: financeira, passodo
por banco ou casa bancaria;

b) provo de quitaçõo com as Fazendas Federol
Estadual e Municipal;

,

c) procuraçõo, Se 'fôr"'o caso, passada a pessôa
representante do proponente à abertura das propos
tas. ,

4 - As propostos deverõo ser apresentadas em

duas vias, com rubrica dos prchonenfes em tôdas os

paginas, seladas na forma do ítem I do titulo II.
Os envelopes contendo propostos ou documen

tos, deverão ser entregues no Dpartamnto Central de
Compras, à Praça Lauro Mülle nO 2, (foné 3410),
nesta Capital, até às 14 horas do dia 12 'de março
de 1962, mediante recibo, em que se menciol1arÕG
dota e hora do recebimento, assinado por funcioná
rio do D.C.C.

6 - As propostas' serão abertas às quinze ho
ras, do mesmo dia 12 de março, por funcionória de
signado pelo Presidente do D.C.C. e na presença dos
proponentes ou seus representantes legais.

7 - Abertos os envelopes cada um do interes·
sodas tem o direito de apôr a S'aõ rubrica n�s fôlhos
das propostas dos demais concorrentes ..

_

8 - Ac:, propostas (Modêlo 001, &"I\Ienda no

lmprensb Oficiól t/d Estado), aev;erõo obedecer às

��i§ões estd6-elecil::las ;;êste E&1:ál, nos instruções
t:óhUahtes de! vetso Idas mesmaSo, 'bem como às exi
gên'bas do Decreto SF - 25 - 08 - 61/382 de
1961, e demais disposições Estaduais e Federais só-
bre Concorrências.

-

III JULGAMENTO
1 - Pela Comissõo Julgadora, posteriormen

te, seró declarado v�ncedor o proponente que ofere
cer:

DEPAR�AMEtnO CENTRAL DE
COMPRAS Edital de Concorrência

Pública N',o 01- 02 -11

a) melhor (maior) preço;
b) caução de 1 °% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirado do veiculo imediata ao pagamento.
2 - Em caso de igualdade de propostas, será

sorte(�/� �e�����;�ência poderá 'ser anulada, umO

vez que tenho sido preterida formalidode expressp·
mente exigida pelas referidas leis, e qUe a comissóO
importe em pr�.iuizo aos concorrentes, ao Estodo OU

à moralidade da Concorrência.
4 _ Á Comissão julgadora 'reserva-se o direito

de anular a concorrência, coso os propostas apresen• .

lodos nõo correspondem ao interêsse do E?tado.
Florianópolis, em 8 de fevereiro de 19ó2.

Hermes Justino PotrionoVG,
Presidente .'

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

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais mordenos processo� pecllI"

gõgic::os.
- Equipado com máquinas novas.

Dirigido pelo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS.E NOTURNOS ,

Faça sua inscrição a Rua Dr. Fulvio Ad"""
antiga 24 de Maio, 148 _ 1-0 andar. •

ESTREITO _ Florianópoltl

3 - A conc_orréncia po
'derâ ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas leis,
e que importe em prejuizo
aos concorrentes, ao.Estado
ou à moralidade da Concor
rência .•
4 _ A Comissão Julgado:..
" ""',.-,, ° d'""o d, 'Escola de Auxiliar de Enfermagélll
anular a concorrência, caso

�;,,;"��o:���,�!� c;�,�:� "Madre Benvenuta"
do. Os exames de admissõo terõe inicie no dja_ 20,

Florianôpolis, em 8 de terça-feira, às 8 horas. As inscrições estarão ober"
fevereiro de 1962. tas até o dia 17.

Informações: Diáriomente, das 8 às 11,30 e ,d.os;,
Hermes J11stino Patria- 14 às 17 no.ros, no sede da Escola. à Praça GetuliO

nova, PRESIDENTE
-,.- i.. Vargas, 5 ou pelo ,telefone - 2086.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., ANOS DE LABUTA CONSTANTE

rELO PROGRESSO O!

SANTA CAíARINA

NO SETOR

ISPORTiVO

Na manhã de hoje .. serã

realizada a terceira e úni

ma etapa do Campeonato
Estadual de Velas, da clas

se "Scharpie", O barco Pio

nciro vem lldcrando a com

]lctição seguido de perto
pelo IlUfCO Pirata. Nesta iiI
Uma etapa deverá apresen
ln!" 111)] duelo scnsarionaJ
t'nll'(' os dllis bfLl'cOS, pela
rnll(!ltisla (lo titulo.

gíliO Gua!berto é filho de

Santa Catarina, raz5.o por

que fazemos com maior 5a

tisfação o regist.ro.
x x x

Continua a se desenvol
ver num clima de entusias

mo o torneio de voleibol

masculino "ICARO PAS

SOS", 0.<; jogos em sequên
cia ao lorn1cio vem agra-

dando ao público.

x x x

Vem de ser reeleito para
Presidente da Confedel'n

C;ão Brasileira de Vela odes

portista Virgillo Gualberto.

Â�resre ainda que o sr. Vir�

x x x

Foi iniciado ontem em

São Paulo, o campeonato
Brasileiro de CaGa Subma

rina, o Xl a ser realizar.

Santa Catarina está presen
te pela primeira vez.

Torneio de Encerramento do

Campeonato Comerciário de 1961
No '1eampo do Figuei- rio de Futebol de 1961.

ren.�c efetua-se, hoje, o promovido pelO SESC

Torneio de Encerramento SENAC. O programa êstá

assim organi7.ado:do Campeonato Comerciâ-
----------------

.

RLUMENAU
A equipe do Palmeiras es

tara J)rellnndo na tarde de

hoje na cidade de São João

Batista, frente ao conjun
to loral do Usat!. O cotejo
está sendo aguardado com

vlv[l expectativa.

ITAJAI
O públiCO desta cidade

voltará a presenciar o elas

sico Marcilio Dias x Metro

paI, agora. válido peJo Tor

neio Sul Brasileiro. O cotP

jo entre criciumenses e ita

jaienses, finalizará o tur

no do torneio que reune

equipes dos três Estados

sulinos.

BRUSQUE
Na tarde de hoje. será

rCfl.1i:>:ado mais um cla.ssico

local, quando estarão se de
frontando os elencos prin
cipais do Carlos Renaux e

Palsandú, na série melhor
de quatro pontos.
Nn primeira partida ven

ceu o tricolor, Na segunda.
o alvj-vl'rde venceu. Caso
o Paisandú ou C. Reimux
Volte a �rlunfar, estará, elas
slfleando ura disputar
com o Us:íU o l.Í11l1n no
torneio Arnaldo Schaeffer.

.TOINVILLE

Amêrica e Caxias eneon

tram-),e C\_n ne.goclaGõeS
com Vasto Verde e Almi

rante Barroso. par:). o accl";""
Lo final com o objetivo de

realizarem UlW torneio quo.

drangular amistoso. Tudo,
transcorre· nornlalmente

nrvrnnn o tOJ"l1el0 �er con

cretizado.

, ....

A diretoria do Paulo Ramos mondou confeccio

nar uma dezena de pores de chuteil"Cs. Além de $e�

�r:(1�����r�ago�:��i�a,tr���il�l�r b;:a n;��sc�; ��n,�;�
bobrinhos. Tudo pronlo. E"nfiou no soco, colocou 0<;

costas e têz o·enfregô"o6'Pre'Sidénte. Deixou o $ac'�

à porto dó toso comctcial de. PresidcnlC, rcccbe� o

dinheiro e ficou batendo um papinho. Em segUloa
passou o fiscal de consumo e levou .... o saco do'>

chuteiras, pois não estavam, selados. E o Paulo Ra

mos ficou sem Os ditos .••...
xX x Xx

Para comandar uma equipe como CI do Paula Ra

mos é preciso que o seu Presidente tenha muita

DESTRlezo.
xX x Xx

Quando os paulic;to<; souberam que Santa Catari

na participaria .do brasileiro �basquetebol, brada

ram:

OBA: Temos um "PATO" em nosso caminho

Estavam enganados; Tinham dois!
xX x Xx

O lema da Diretoria do Avaí agora ê esse:

"PARA TõDAS AS SENTENÇAS UMA "CABEÇA�
xX x Xx ... �,

Atenção! Atenção! O Fernando Unhares vai

com parciais de 15 x 9, 12 tror em férias! .

x 15 e 15 x 6. Equipes: Uni (Um certo telegrama antecipou tudo)

versitários: Torrado, Belfir, xX x Xx

Luiz, Lucas Nazareno, Lino, O Martírio do GUQfujá vai ser contratado para ser

Claudio, Carpes e AiltoIT. músico.

7 de Setembro A _ Nel"y. Como assim? lle nóo é do Departamento de Esportes?

Nelson, Wilson, Nilton, Os- É, mas sabe tocar muito bem o Xilofone que temos

valdo, Roey, Anibal e Eri- aqui. ".'- ... 1
ck. Arbitragem de Nilton xX x Xx

Pereira e Astrogildo Silva. hu:���;! sobe o mal que se esconde nos corações,
�ô:�: :����smse;��euse:dv: O Presidente (ex) do Paulo Ramos sabe hldo .•

que no set IlnaI o 7 de Se- xX x Xx:

tembro decaiu muito e os Converso entre dois rádioescutas:

Universitários, chegaram - Escutaste o jôgo entre Metropol e Operário?
facilmente ao triunfo. Tal' - Acompanhei, sim.
rado, Luiz, Nelson e Osval- - Por qual emissora?
do foram grandes figuras.

'<
- Pelo "Veja o jôgo, ouvindo", • , •••

Segunda. feira te.rá prosse- - Que tal?

guimento com os seguintes _ Oras escutei e vi
encontros:

(x x-x xl
Como se pode observar, é bem provável que o 0-

to<:onle H�inhe .que militou [10 Gupron'iJ. f.aço suo

n!'Hf'<;cntocno oficial 00 público. O· jovem e futuroso

jngtldor vem treinando C"om 'certo frequência, con<;

ti1tlindo-"l' IYlc"mo no úllimo coletivo como uma dos

búm I)c<;a,> do IricolorL

ex x-x '"
Foto lamcn�ável aconteceu com o conhecido e 0-

bolisodo clinico dr. Jefferson Santiago e exmo. fo

milia. Quando aquele conhecido desportista trar.si

tava por Criciúma, rumo à cidade de Alegtete, o

veic�lo que dirigia sofreu o abalroamento de um

caminhão desgovernado, causando ferimentos em

todos os ocupantes do automovel. A família do dr.

Jefferson Santiago foi recolhido 00 heJ5pital local.

O falo aconteceu há alguns dias passados.

Torne;,o de Voleibol 'Icaro Passos"

CHf,ZI�1I0, NilO!

Na noite de sexta feira úl

tima Leve prosseguimento o

Torneio de voleibol ;·Icaro

Passos". organizado pela
FAC, com Os seguintes en

contros e dados técnicos:

Vera Cruz {Palhoça) x 7

de Setembro B Vitória do

Vera Cruz por ·2 x 1, com

parciais de 15 x 7, 12 x 15 e

15 x 11.

Equipes: Vera Cruz: Gil

berLo, Helio, Rene Cezar,
Pedro I, Pedro II, Josê.

7 de Setembro B - Ouri

des, Osvaldo, Adilson Paulo

Agamenon, Reinaldo, Lau

reei, Manoel e Naldi, Arbri

tl"agem dç Astrogildo Silva

e Aimorl Latis. Vitória jus
ta da equipe do Vera CrUZ,

cntretanl,O os juveniS do 7

de Setembro praticam um

bom valei e muil.o prome
tem.

x x x

Crm�eiro x Barriga Verde.
Vitória do Crui\eiro por

2 x O com parciais de 15 x 1

e 15 x 6. Equipes: Cruzei
ro - Elmo, João José, Al
mir, Jau, João Carlos, Ode
mil' Barriga Verde: Lucas,

Francisco, Edio, Modesto,

Ariberto, Luiz. Arbitragem:
Os mesmos da partido. an
terior, Fácil e merecld,o o

triunfo do Cruzeiro, pois a

equipe do Barriga Verde �-------�

apresentou-se multo fraca. FORRO

Clube U�I:cr�ltádo x 7 IRMAOS BIH.NCOURT

de Sp1.emb!"O. A. VII.6rln. dos �:<��w�,A�f"/��."O'�;:f,.. ,l:�t,
por 2 � 1

...........
Despede-se· o S. Luiz, enfrentando o Atlético
�

.

__

, --:-
/ i\ equipe do São Luiz, da divisão princi ..

Surgi-r a' . hOJ-e oCa mpea-o Catarl-nense de Vela �:�;!u���:�;�:(1 r:ls:I�����!)�:a��l�V�I��:��ic:,�eaO�l!::��I����
,

maras DUNLOP - I frentando o Figueirense, fará na tarde de ho-
RAINHA DAS BICI� I h t

"pi
"" "P' ai rr It

-

h·d I 'd
.. E d· CLETAB - Telefone: I je, as suas despedidas, dando com a e ao es ...

,onelfo e. Ir a vo ara0 a se empen ar num ue o que �era eCISIYO -, m caso e VI- 3137 - Rua: ccnse- I quadrâo do Cluhc AlIético Catarillensc
c
que

tória do segundo ,o certame ficará sem vencedor criando um problema complexo para a
metro .... tm, 154. I

deseja desíazer a má i,�)prcssão que ,ICOXOH

V M f C R
r .

por ocasião do match Interestadual com,o
f. . .J. •

-

.

etrospecto geral do ce rlame (Escreve Maury Borges). Ferroviário, de Curitiba, que o abateu fa-

o Campeonato Estadual em todo o �eu desenrolar mais. as suas grandes vir- peonis�ima. ímposslhilitan- cilmente pelo escore de 3xO.
de vete inciado em novem- uma· atuaça? brilhante. tudas e grande categorIa. do assim r-ue os trtpulan- B

' - iar OS aficciona ...

nro com a peructpecao de ameaçando seriamente a Porém II. arneaca sofrida tes de barco Pioneiro vences oa. pugna. Ilao presenci . to'
velejadores do Iate Clube lunga série de vitórias da pela outra dupla Rafael e se antecipadamente o cer- dos Ilorlanopolitanos, Ja Que o cotejo cs a

e :e�����: ��/lh:� desen- �:lasoCaar:::O��:i�:o ;:l�= 't'al�il'. veronsou o esue- ��:se a�l�:��or:���:��� d:�� sendo àg�l8rdado com intcl:êsse p�l? .púhlico
VOIVC'll na baia Sul, foi dls nundes. Na realidade, a ������.� :;��ate�o�:�l"!�ell��� se importante particular a que deseja conhecer as reais possl�lhcl�cs rlo

cm duas etapas dts , dupla. Bicampeã do certa. f' o número do pontos ob- gunrmeâo elo barco Pirata. Depois de soldar sua dívida de alguns cnos com o tricolor do Estreito, que obedece a orienta ..

to dr ll��:d�OI����\I��I����;� me. desdobro.u-se para. .D�- tidos, nesta prtmelra, «tu- logrou ser apontada corno Pederccõo Ccrcrtneose de Futebol, -num totcl de ção técnica de Waldir Marra.

11"1;1n�ular. =l\lCh:�:�no�a; °ba��S:e�sea�.�� pa1:.0 lugar: Barco Pionel- �o����� Revelação da tem-

���c!�5d�������eo c��et:��o��:e���oeS��;ás;�s fO�gd�: Todos, pois, ao estádio "AdoHo xondcr"

Nesta disputa inicial do final em igualdade de ro com Walmor Soares e Assim sendo. o barco Pio; dores que O intermunicipal desta tarde promete
certame máximo dos ve- condições. Porém é bom Osvaldo s'cmandeã

"r

com netro. contrarrenco o nue (x x-x x) ser sensacional e renhido!
lejadofcs catariT'nses. sur que se diga que o empate 1.5!)1 pontos. realizou nas temporadas Metrcpol e Morcilio Dias, estão escalados poro o • __• .,._�_.

---

gtu com destaque a dupla somente surg iu nas Ú1Li- 1.01 lugar: Barco Ph-nta passadas voltara a raia, duélo de hoje em Itajaí, quando o torneio terá seu

Rafael Linhares Filho e mas manobras Quando en- com RafaC'! Línhares Filho para rleeicln- o certame ten turno encerrado. Os dois clubes deverão iniciar o bc-

Waldir Lopes que chegou tão a dupla walmor-Osvat- e Waldir Lopes com 1591 do na dupla Rafael Linha- tolho assim formados: Metropol: Rubens, "Arptno,
n surp-eonder; mantendo do, demonstrou. uma vez pontos. rca Filho (> Waldir Lopes Hamilton e Tenente, Sabiá e Antenor, Marcia, Nilzo,

... _�-----�-��-._----_. 2.11 lugar: Barco Arao- a sua mais séria ameaça. Luiz Carlos Pedrinho e Chagas. Marcílio Dias: Jor-

(umnrimenlos ao Marcílio Dias nauta r-nru Pf'rlro Soarl's e .remcntamcs que nesta ge, Antonin'ho, Ivo e Joelll, Dica e Joell, Renê, ldé-

ii'" Almir Bnixo c-mu fl3R. fase 0.'-; i:ltl.�lâs do clube da sto Aquiles, Odilon e Sombra.

Pela Br;,lhante Cam"anl.a 3 .... tuaru-: B:\I·(,o 1(0n- Pedra Grande não tenham ex x-x x) -

r. ""I n Tiki (·0'11 osvntdo Nunes f' r-ompnrr-etdo em vtrtude d(' No ro-de de hoje o Clube Atlético Cotarinense

II dlrctm-in do Aval, em bérn os mentores do Amé- Joào Sn:1J"C's r-cm 6zj: n trftns enl.rr- vetcjnrtores r estará voltando o se apresentar perante o platéia
nutu.n- unstnute simpática. rica c do Caxias, ambos de '1." lugar Hal"(�o lt:l'Jllla �1i1·('lol"{'s daf]\lf'la ll"al:icio- \ local, desta feito poro dor combate 00 elenco p�in-
vr-m de totem-atar aos di- .rotnvtne tomaram tdénu- com Hn)lf'l"lo (JÚIl('O c Paus nn! aarcrntccão que nno cipol do São Luiz do cidade de Joinvile.
rr-rorcs do Clube Náutico uca atitude. to Pamplona com 1V4. vale a pena anui recontar. A direção técnico do tricolor do Estreito conto com

Mn.reilio Dias, cumprlmen- O gesto das diretorias dos 5." lugal·. Barro Olinna Ei:-; romo se apresenta o vários problemas mos poderá alinhar assim formodo

tnndo pela magnífica com três clubes. serviu como in rom o.'mú Nunes Pires e campl'onato na atualidade, Mossimam (Joõozinho), Culica, Ciro, Claudio e Ma-

]lrmha realizada por gra- centlvo aos mentores <10 Carlos 1111;0\"(.0 com 26V. devemlo domingo proximo noel, Mareio Pinto e Aniel, H�linho, Oscar, Alair e

�;�n';�.��:�rl�lod:al;17t ;n.l�� �:.���mj��j��c:���d:8�ra ('o�;" �'�II��:�: �����a �ai�;\ SC1;o(!��:�1���. Barro Pio.-tel-
Nodjo.

":l.I·doSL I·om 2fi', ponLo.�. ..
1"0 rom Wn.I'llor Soarrs e

_ -1-'m"-vi"rtn"rI" ct:""!�-.llH!'"I'Iln.-
O.�vald("J E'rrnnl1(lf's ('om

t1.V:'f� ·lAt""'��m1t{'� :tIvc .�e
:lA�t p..j"Ji�os:
?!' 1I,('.n.I·: ('1"1'0 Plrnl!"l

VI'I J!u·:lr:lI11 11:( (!isjJu!a (\n
com Rara(.1 Lillh:1l'{,s FIlho

r�;���(.'ir��I:'���;�vn���I(, ::��l� C' Waldir LOIWS ("Otn 2i\?3.

geral f'XJlrdnUva a. seíCUIl- n:l.:�;�:l.I::;��.:p:���CoSOfl.��:f.l�
�\:'�:;;:�Ol(.��: �l:l��el�\��� Nivaldo Hdbner .com 1.751.

qllisla. de t6.o cobiçado laU'_ CO�I�o ��:��oal�l�e�n-;:I:�
rrl 111(''11 do mais, todos

Soares com 1.501.

::��da�;om �e�ran�eeg���a� 5.0 Idgar; Barco Itagiba

"round·' para. tll"ar maio- ���a�ll�����a CC�I; :9:aus-
:�e: ����!�:�:: �Uél��s��.�� 6.0 lugar: Barco Olinda

vado nn primeira regata ��'l��IO�S�\�I�r:U��: Pi���v:
qUfl.11do !l. ddpla Bicampea.

com 269

:��1;�{�0 ,�l"iI�U��'C���to .���' 7r' lugar: Baco Cnirú

empate.
e·om Dalton Oliveira C Ari

Ganhod então maior in- CardOso com 269 pontos. \
teresse a prova. e numa cr::rca;;st�o t:e���o :i:;�:1
�:�i1::fe�·a ��ar�%�a ex�:�� de chegada em prim.iro

sequencia, obedecendo a se_ ��:r ae S�g��o;:irc��s:���:�
guinte classificação: ção ,o campeonato ficará

W�·�1l:1�r��a���n:ir�sv���: empatado, devendo criar

Fernandes com 1.890 pon- �;ap�oe�::�ã�o::le��l�a�
to;:o Barco f"l.rata com

Motor de Santa Catarina.

RafacJ Linhares Filho e
aguardando_se então um

Waldir Lopes com 1.29"2. �:�:U��i�ll::toap��ta��ti�
pe�;oB�:��esA;g��v:��� �ou: novo Cam'peão �Est:adunl
ner com 813. �: 19�;.la, da temporad�

3 () Barco Kon-Tiki com

Osvaldo Nunes e João Soa_
res com 813 pontos. r---------,
Como sc pode observ?\r,

volLou a dupla Rafael Li-
nhares Filho c Waldir Lo- C A �. E � i TO!

��� e atr'�;��J'�:�·!�l��mC:��� l._-------...J 7 de Setembro A x 7 de

Setembro B Vera Cruz x

Clube Universitário,

A colocação apresenta
em primeiro com uma der

rota, 7 de setembro A, Cru

zeiro e Clube Universitário,
em 20 Vera Cruz e em ul

timo 7 de Setembro B e Bar

Irlga Verde. Cqmo das ve

zes anteriores, o estádio da

FAC, esteve tomado de

grande públiCO, prestigian
do os jogos.

Panorama do remo brasileiro é estaei
onário e as possibilidades de Santa (a
tarina são ponderáveis.

Quadrangular Entre Vasto, Bar
roso, América e Caxias

Está pm vias de ser or

ganizado um torneio (IUa
drangulaL· inte�municlpal
quc deverá agradar ampla
mpnte. Detalhes a respeito
da :ma rcn.lI�ação estão sen

rtn fl..cer1:a.dos enl,r.e os men..�

tOl�:-; .... do V!I.�to Verde de

Blumenau, Barroso de Ita

jaí, e Amêrica e Caxias de

Joinvllle.
Tudo caminha para que

o torneio seja definitiva
mente assentado, pois os di
retores das Quatro n.gre

mla..Ç.õcs es_w.o Interessados
na. sua l'ealizacão.

EDRO �AULO MACHADO

.. JIIB.
REDATORES-AUXILIARES: I

MAURY BORroU. RUI LOBO II:

I......1....
GILURTO MAHAS

_ •.Á

COLABORADORES: DIVERSOS

rOISA"
••

E(�P(i
A COLUNA DE GOZACÃO DA CIDADE

ESTORINHA

só barulho.

Clube Recreativo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 1 - Quinto-feita -'- Bingo Dançante
Dia 4 - Domingo - Dance com Disco
Dia 8 - Quinto-feiro - Bi'ngo Dançante
Dia 10 _ Sábado - Soirée Carnavalesca (II)
Dia 15 _ Quinta-feira;- Bingo Dançante
Dia 17 - Sábado - Bingo em Benefício ao Gruf'GI
Escoteiro Guarani
Dia 18 - Domina0 - Dance com Disco
Dia 22 - Quinta-feira - Bingo Dançante
Dia 24 - Sóbado- Soirée Promovido pelo cosa do
Amizade dos Senhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todas os Terços - Reuniõo da Ditetoria e do SODE

Todas os Sextas· - Reuniõo da ROTARY
NOTA: J) - Reservo de mesas na Secretaria do Clu�
b•.

2) - Solicita-se o apresentoçê.Ío dQ Cartel ..
ra Social a ., talão do mas corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��'- • "�--,�._, rã mcl�or Politica ain�â'·!'�
,

�oa atão A�mi8lstratiya
o Governador Celso Ra- otimista de contlaaili

mos, em pubucacão recen- todas as forças de
te em que se abria ao jul- publica nos de

gamento popular após um gleba catarinense.
ano apenas de sua gestão, quela "linha de
disse. 'A politica deve agir entre os pensamentot
sob r e a admínístreçáo. rerentes" - a que el(
Mas a melhor politica ain dlu - o ilustre C
da é a boa administração.' Executivo catarillellae
Certo nada de novo se des promovendo, par

cobre na expressão formal te. a conSOlidação
o Que. porém, é novo é perancas multo 1
que talvez a nenhum Go- acerca de melhores
vernador h a Ia ocorrido para o povo e Para ..
afirmá-lo não apenas por de Santa Catarina.
palavras, mas espec1aJmen Realizando a boa
te por atas, O sr, Celso Ra níebraçâo que não
mós está realizando, no

Estado. e para o momento

que atrtbuladamente vive;

mos, uma exelente politi
ca. A política que não di

vide o povo; a politica que

contribui para consolidar

as convicções populares
nas excelenclas do regime
demorrático a politira que

tranquHla Os espíritos e os

predispõe à tntenstrícacac
dos esrorcos criadores.
"No regime democrático

de pluralidade partidária"
- explica o Governador
- "o governo significa a

linha de equilibrio entre
os pensamentos diferentes

que se harmonizam no

denominador comum flue
é o Interesse geral." E sem

duvida Isso que faz rom

que o sr, Celso Ramos, ao

invés de comodamente se

guir a velha praxe lias

promessas levianas, prefira
a ação, provedora do desen
volvlmento estadual e do
bem estar do povo, indo

aos encontro das necesst
.

dades de cada regtao e

auscultando as aspíraçoes
coletivas, com o fim de a�

tende-las em extensão e

profundidade.

,,'

'''-,��

Flagrantes da viagem do
governador
ao extremo

Celso Ramos
Oeste

. D�a. 13 era a vez de. Chqp�og receber ç Governo Celso nim'irs,'
..

presentes além do Governador. os secrercrtcs Prot. osni Regis,
Eng. Celso Ram.os Filho, da Viação, dzputado federal Ati/ia Fontana, da Agri.-.
cultura, Dr. PaUlo' Macarilti, do Interior e Justiça, Dr, Fernando de Oliveira, re
prese1ltando o titular da Saude, Sr. Ibrai71� Simão, representando o Utular da.
Secretaria sem Pasta, Eng. Paulo Melro, presidente da Comissdo de Energia Ele
'.rica, Sr. Waldir'Macuco, diretor do r'esoa-o. Maior Ayrton Spalding de sovea,
C�ef� da ccse. M��jt.qr, Dr. Fúlvio' �1tjS Vieira, Chefe do Gabinete de .Relaçor�
PublICas\ or, 'Ne're1f Cetest� Ghiso!u� .c�ord�1I.ador dos encontras ,regtollaiS" DepfJ-

. tado /<'c:leml Lenctr Vargas Ferreir,a, deputado estadual Ivo Silveira, represen- ?ulttur'le mumClplOS esuueruui presentes por seus representantes, apresentando

:,::��epdaOu:ar��d;:�:;ad;a�!s;:'"��:�:i ::r;::::etee�":;�:,l :��;d��st;:�i����' d:(!;��� Itsuas reIVindICações, as quaIs foram estudadas e, em mu�to:c casos, uh mesmo

.E-n',ce·r'ram"'e'nto' do' Curso de OLntaça-o ;�����via�.!!���r�ne lho. t.ltular da Pasta de mtrustraüva do óovêmc

. QOS Inspetores Escolares
' i��[�t:�I;;n;t��:�1� ff{?����:��E�!���if�

Discursando na sessão Cultura �rof. Osni, Régls, grande objetivo: a renova- proressôres: José Benedito visitando obras eretas a problemas que afligem
de encerramento do Curso prof, Jose Motta Plres.- cão didática e cultural dos Pinto, da cidade de Bauru, sua secretaria. nossa terra, o que vem

de Orientação aos rnepeto- diretor do dey)tO de Educa- professôres de Santa Cata- Estado, de São Paulo e-Odí- causando a melhor das Im-

rcs Escolares, tendo- como cêo, prof, Francisco Brazl- rina".
I�.•J I B t' ta d S t Por ocasião de sua pas- pressões inclusive em ad-

local o 'Instituto de Edu- . nha 'rnee - diretor de Ad- ....-.q,. ;r�fé::�r: da C��E;,n;�� sagem por Lajes, no' dia versáríos de ontem, os

cacêo, na tarde �o dia 16 ministração, prof. Balbino O Raleiro do Curso nistrando aulas de dtdátt- 16, foi homenageado com quais vêm no Sr. Celso

dêste mês, o governaãor' Martins - diretor de Cul-
ca especial' de Português. 11m banquete no Clube Ca- Ramos um homem preocu-

Celso Ramos com," estas tura, prof. Milton Regende Procuraram os elabora- Colaboraram tambem as cn e Tiro. havendo ccmpa- pado apenas em bem ad-,
palavras encerrava a 'mês- '

- diretor de Estudos e dores do curso, nas duas .proressõras Irmãs Pierina recído autoridades civis e ministrar.

ma, "conjto, doravante, stanejementos.. prof. Glá...
semanas de estudos, trazer e Alicia, orientadora �du- militares, prefeito munici-

• nos. Inspetores que torna- ria Mattos - Orientadora ao local onde se realizaram cacional e assistente social pai de Lajes Dr. Volni Dela Falou também o Sr.

ram parte nêste curse' e do Ensino e prof, wajrmr os trabalhos, figuras _ ex- respectivamente, profes-
noccu, o Presidente do Danllo Castro, ressaltando

::'suuéeato��d�;�i�j��,m,��o;a�:;��". ��,'���d�i�;���. dq In�titu- �:����::se.d�ue :::::;!� '�:��o���ldeInf��;li,gU�r; ���n,sr'pr�s���:tedad�o;�� �o:o��:t:e��f::i::e;���
... " ,_ ...

'Abe;tura ati Sessão
ram as suas aulas dentro Osvaldo F. de Mello, Por- PRP e PSP, além de outros

família Ramos, constítutn-

v�:_-coJltrlbuir decisiva-
dos Objetivos traçados pe� tuguês, o artista prof. 00- correligionários e amigos. do motivos de justo orgu-

�.nle �::'ae °à�::�:::�� ao��ó��ntt�:SSã�ms�:�;-;���::�i12:Ii�:��;:�_:� ::.;���:ar�����;e�� �:E�::�:�=n:�r�;o:o�; l���TLlE:n�!L{���
JOS .Qe�tidade, .8 sua liderança Psicologia. dos presentes destacou a 1:1:���;�ava a tradição da

. do Sul sr. Nico

Meffi::(fo! c����:�::;�·�;::;��se!����l����tadora do

Executivo catarinense, en- Ensino, que se pronunciou
contravam�se presentes as ' a respeito do curso, dl

seguintes autoridades-: Sl>- zendo que '(foí o primeiro
eretário da Educação e passo para galgarem um

No próximo dia 21. quar

ta-feira,. uma equipe de

·funcionârios 'do Banco do

Bp:�.sU • .:chefiada pelo Ge

rente· em extrcÍcio da

Agênela, estará na cidade

de PALHOÇA, com a ca

mionete rural, _prestando

Agradecendo, o titulal'

da importante Pasta afir

mou que o Governador Cel
so Ramos vem cumprindo
integralmente as promes

sas do candidato feitas em

praça. publica e consubs

tanciadas no PLAMEG e

que êle própriO, na quali
dade de ,Secretário da Via

ção e filho do Governador

tem dupla responsabilltlade
de acompanhar em sua

Pasta o ritmo que se vem

Imprimindo a outros seto

res da administração, não

podendo desmerecer"l'! des-

(

A MOVEC na Palhoça
tulo de eleitor ou carteira
de identidade) e escritu
ras de seus terrenos.
Os arrndatatários e de

mais levradores não pro

prietários poderão, tam
bém, apresentar proposta:;;
de empréstimo.
Para ° êxito do encon

tro, foram expedidas co

municações às autoridades

ldaqu�le munlcipio, visan
do o maior compareclmen
tn pnAAfvel dr pet1l1enO,� e

",; "LU,' dg, LCldlurl.:.� (

dUl'e::; de PALHOÇA,
I"Clllil' d. Ui:l.uiç':-w
maIOl'es.

crianças desajustadas, Os
métodos de recuperação. O
Ensino Primário. O Plane
jamento e a motivação do
Ensino. A Recuperação de
crianças imaturas para a

alfabEltização. O desenho
como educação dos senti
dos. Didática EspecIal do
Curso 'Primário, Didática
Especial de Português,

ALA MOÇA :DO P.S.D.
,

Edital de Convocação esclarecimentos e colhendo
.dados e informações dos

interessados em empréstl-De ordem do snr. Presi

dente, convoco todos, os

senhores Membros da Alu

Moça do ESD",. nara lmJ�

dia 22 de Fevereiro com

inicio marcado para as 19

horas. .

em sede á Praça
P�teiJa �Oli"eir�_n.o ..12

i'Ullip<lIen,r ie .. ",,'hiu ,J ..)(';:

mentos de -id�n!,id:l-:!e c�

Colaboradores do Curso
mos agrícolas e pecu,áriOS
para' o, corrente ano.

. Os interessado;; _. dewm
dc "cus

Não se repita, pois Que,
em Santa Catarina não há
cllma para uma melhor e

mais penetrante compren
são da parte, dos partidos
aos quais menos ímportem
as cuesnúncutas individu
ais e os Interreses rrunus
entes do que a solu� dos
problemas gerais do Esta
do. ,O governador Celso
Ramos está mantendo es

se clima de expectativa

Instituto de Aposenladoria li Pen
dos Induslriários - Delegacia

,

Florianópolis Concursos para P

menlo de cargos em Insliluições
'Previdência e Assislência Soco
Faço pUblico que se encontram abertas, nos p

e locais indicados, Inscrições para preenchlmenLb de
gos em InstItuições de Previdência e Assistêncra
de acõrdc com Editais DASP/DSA nrs. C. 468, 474,
4a9, publicados no Diário Oficial da União dos dias t
is/ea.
INSCRIÇOES NA DELEGACIA DO IAPC, Praça P

Oliveira, eéde, térreo, no horário de 8,00 as 12,00, de
a 6(1, retra: .

DATILóGRAFO para os quadros de pessoal do SAPS'
IAPETEC, até às 17 horas do dia 26/2/62. Taxa de l:1li':

crlção - Cr$ 100,00.
OFICIAL DE ADMINISTRAÇAO _ para os quadros da

pessoal do IAPe, IAPB, IAPFESP, IAPETC, IAl'll. e

SAPS, até às 17 horàs do dia 12/3/62. Taxa de insc�
Cr$ 200,00.
ESCRITURARIO - para os quadros de pessoal do
IAPFESP, IAPI, IAPM, IAPETC e SAPS, até as 17 hO
do dia 19/3/62, Taxa de inscrição' Cr$ 100,00.
INSCRIÇOES NA DELEGACIA DO SAPS _ rua Fr
co Tolerrtíno, 10, no horário de 9,00 as 12 heras, de •
611. feira:

ALMOXARIF.E _ para os quadros de pessoal do
SAPS, até às 17 horas do dia 26/2/62, Taxa de
- Cr$ 200,00. _

:!�:'Ii��:o, �� �����A�I�2,O� asI�:�!��, :a'
6a feira:
ARTIFICE DE MANUTENÇAO para os quadros de

soaI do IAPETC até às 17 horas do dia 19/3/62. Taxa
Inscrições _ Cr$ 100,00.

O RECEBIMENTO DAS TAXAS DE INSCRICAO
RA FEITO DIARIAMENTE, NA DELEGACIA DO
- Edlflclo IPASE _ 20 andar, das 8,00 as 11 horas, de

a 611, feIra.
Os candidatos do interior podem inscrever-se

procuração, que deverá ser acompanhada da taxa de �
crlção e de 2 fotografias 0x4 para cada concursO, ti

de eleitor, e, para os candidatos do sexo'masculino, d�..

,mento que comprove estarem em dia com o ServiÇO
l1tar.

Florlanópolis, 15 'de fevereiro de 1 !)62
Cyro Belli Müller ..

�U!Jst
Aut. do De!eg,do em ex.:C"�J_,ot"; ';� , }
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