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Por ocasião da passagem
do seu primeiro aníversárto
do govêrno, o sr. Celso
Ramos reanrmou o seu pro
pósito de não abandonar,
custe o que cust.ar, o cami
nho que conduz à paz so

cial, à harmonia entre o

capital e o trabalho. E' um
dos pontos altos de seu

plano de eomtnrerração. O

A profa. Ecilda Cesconetta, da equipe do SrA, é
natural de Santa Catarina. Aqui o vemos proferindo
o aula inauguf'SI do curso. Sentado, do direita para
a esquerdo, o Sr. Domingos Machado de Limo, Pre
feito de Concórdia; Prof. Xavier Plccer, diretor su

bstituto do SIA; Dr. Alvaro Rapold, técnico do S!A
e Prof. Teodósio Mauricio Wanderley, Diretor do

Ensino Municipal de Concérdio.
leia o texto na última pago

que, porém, é preciso Que

se compreenda é Que Isso
não se consegue por rnüa-

Produção mun

dial de Cacáuutorizaoo O aumento �o �re�o
in carvão extrai�o em SI

ROMA. 21 - (APl - A

estimativa da produção
mundial de cacau para

1961-62, foi revista pela
FAO, em consequência de

novos dados recebidos do

Brasil. A safra prevista é

de um milhão e 184 mil to-

A. Bastos, facilitará às em-

presas carboniferas catart
nenses a fazerem face ao

reajustamento salarial, ao

pagamento de atrasados, neladaa. Também a esti

mativa do consumo sorreu

revisão, à luz de novos in

formes brasileiros: foi fi

xada em um milhão e 97

mil toneladas.

aos encargos sociais decor
rentes .desse reajustamento
e à elevação de preço dos
materiais em uso corrente
na mineração.
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Ensino de
Encerrada Conferência sôbre

Pediatria
Encenou-se brilhante- Companhia Industrial e

comerctal arasneíra d ('
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aberto hoje, na Cidade de Joinvitle e que devera
se estender até o dia 26, numa -oromoçôc do entt-

,

EconoAm·leo" de Santa Catar·l·na - ���:'J:�:X�::a:t�a:t::a��:Od:·::��:i,:c�:csSO::�
I ���o��n::;bZS Es;����:�:oSS<����;i:_:';iO ��€.U����

gre: deve ser produto do tenacidade governamental"
•

economia do Estado. Por j uçnndo esfôrços com o União Joirwilense de Estu-

esforço, da honestidade, da com o apôio das fôrças da (continua na 3.a pag.) ����:s�n��a�����r��i��:b�!;:��. poro que o empre-

O PROGRAMA caoêmtco Pértcles L. de
Medeiros Prade, sôbre _

EDUCAGAO.
Trata-se de um empreen

dimento cultural e ínetru
tivo e reunirá Conferen
cistas dos mais eruditos do
Estado. O deputado Wllmar
Dias, proferh-â uma con

ferencia a respeito do Co
mércio ·Interno e Externo;
o Dr. Gláuco Ollnger, fa
lará da Produção báaíca e

Agricultura; o Dr. Eugénio
Doin Vieira abordara o te
ma "Economia da Região";
o Dr. certos Adauto Vieira
dissertará a respeito de

"Questões Sociais" e o A
It.;dêmico r'értcree L. Me
deiros Pude abordara a

Educação.
Para este encontro Re

gional dos Secundaristas do
Norte do Estado e Vale do
Itajaí, foram convidadas
altas autoridades. bem co
mo está sendo convidada
tóda a Imprensa, escrita e

falada do Estado.

mente a I Conferencia so

bre o Ensino da Pediatria

realizada no Quitandinha.
Produtos Alimentares ves

Ué, responsável pelas rtes-

catecraticos de Pediatria
de todas as faculdades de'

pesas com passagens. nos

pedagem e orgenteecào a

<lminlstrativa do Gongres
soo

medicina do Pais, Docen

tes e Assistentes de reno-

me dessa especialidade,
médica, reunidos durante

uma semana em regime de

internato, traçaram as

normas definitivas q ue

irão disciplinar o ensino

As conclusões desse t

Conferencia sobre o znst-

no da Pediatria no Brasil

de Pediatria no Brasil.

vão agora determinar os

rumos definitivos QU(' terà.
entre nós, a metodologia
apropriada a ser desen

volvida nas faculdades me

dicas.
A I Conferencia sobre o

Ensino da Pediatria no

Brasil resultou de uma Temas de oportuna atua

lidade foram discutidos
na

•

Conferencia de Qui
jandínha. tendo os prore»-

convocação feita peic Pro

fessor Renato Wolsky, de

Ribeirão Preto. e do pa
troctnto Que lhe deu a seres de Pediatria desen-

---------�--'
...'----

volvido o melhor dos S'JU$

esrorcce para que o ccu

eleve obtivesse' os renrn-

meutos esperados. Sobre

isso, alias. é digno que se

saliente o desprendimi:nto

dos ptofessores-medlco;,;
Que. quase sempre' rnadru
gada a dentro, avançaram

em suas discussões para

que IJ. I Conferencia sobre

o Ensino da Pediatria no

Br'asll, pa�roGnada pd=l
NesUé. obtivesse os resul-

tados esperadOS.
Entre :)3 turamares dA.

Pediatria presentes no

Qultandinha contaram-se

FRENTE FR
CA ME'DIA: ""W!.Jl!Q.._
30.1.0 C. UMIDA IVA ME'DIA: 96%. PLU
VIOSIDADE: 25 mms: N�gativo/12,5 mms: NegatI
vai Grupos de prectpttações (chuvas esparsas) nos

�:il��t��ae�� de CBI Nevoeiro Cumulary Tempo ge-

Dia 22 - 20 horas _ Ses
são Solena de Abertura do
Seminário.
Ola 22 - 20 horas _

Conferência do economista
Dr. Eugênio Doln Vieira sô
ure - ECONOMIA. MADEI
RA E MATE.

Dia 23 - 14 horas -

conrerêncta do Deputado
Federal Wilmar Dias, sô
bre - COMERCIO. INTER_
NO E EXTERNO.

Dia 23 - 20 horas _

Conterêncía do Dr. certos
Adauto Vieira. sôbre _

QUESTõES SOCIAIS.
Dia 24 - 14 horas _

Con!erêncla do Dr. Glauco
Olinger. técnico da ACA

RESC. sõcre - QUESTOES
AGRARIA.

Dia 24 - 21 horas _

Baile de Confraternlzáção
no Clube .rornvme.
Dia 25 - 20 hcvas _ Ses

são Solene de Encerra
mento e conferência do a-

os professores José Marti

nho da Rocha, Diretor do

�1:st����ers�:d:uer��ul���� _

sil, _ Professor Alvaro de

Aguiar, Presidente da So

ciedade Brasileira de Pe-

nense, denteee outras vallo

sas expressões do ensino

médico no Brasil. Na sete

nídade de encerramento, o

Pre!essor Leonel Gonzaga
recebeu a medalha e o di

ploma oficial co . Mérito

Médico, que lhe foi outor

gada pelo Dr. Getulio Li

ma Junior, Diertor ao De

partamento Nacional da

Criança em nome do I'...lt

ntstro da Saúde.

A sc.enidade de encera

mento da I Conferencia
sobre o Ensino da Pedia

tria no Brasil, terminada

altas horas da noite. con

tou com a presença di! au

toridades, imprensa e ho
mens de oíêneía, além do
Dr. Oswaldo BaIlarin, Pre
sidente da Nestlé. vindo

expressamente de S ao o

Paulo.

------"'--- ---

paclals, a Grã·Bretanha,
França. Alemanha OcIden
tal, Itáll . Bélgica. Holan
da. Dinamarca. Noruega.
Succla: SUlça. A ustnl\.;..� e

F.�p:mha:

Grupo da
Prainha: inicio a

vista
Podemos anunciai· para

breve os trabalhos iniciais

da construção do modemo

Grupo Escolar da Prainha.
dentTo do 'Plano do Govêr-

-;;; ��;��e:��o�:f�C:t:����
lar.

.._,___ .J.._��.

união de Sindicatos �
vinculadOS] ao IAPM e IAPEle
Afim de estudarem pro- OrIentação Sindicar d e dlcatos Vinculados ao IA

lIlemas atinentes a Previ- Santa Catarina (FROSC) PM e IAPETC.

.ncia Social Sindicalismo fará realizar nesta cidade Os pontos que merecerão

nos dias 24 e 25 do correu- atenção especial nessa re

te, a I.a Reunião dos Sín- união. serão a análise da

situação atual e assistên-

cia prestada pelas neieac-

IP=="",H,..,O=H",O=E"P.,C"K",E""""T"E.,K====,sM �':'�i�ut�'. A;:;;,c'a:om�''':
criação de outras Agencias

-(se-o·la �ara exec�cl'onal's I �:'i:�:��":' �édi�=�����'�
talar e farmaceutica; o' fi-

nanciamento da Casa Po-

A Legião Brasileira de Assistencia, em fnu:::m�:;: d:PIe��:s� p��
oonvênio com o govêrno do Estado e o SESC APETC; a construção do

ba de criar em Florianópolis uma escale Hospital dos Prevldencli-

a r a crianças excepcionais <retardadas) �:�iC:�I�:Ç��; do ��:e:ra��
aulas começarão dia 10 de março, no pe- de Trabalho; Higiene e

O da tarde, entre 13 e 17 horas. Serãc ���::��a :10 Re�7a�al�l�
.

istradas por Professoras especializadas Emprego.

no Rio. As matriculas estarão abertas duran- A Frente de Renovaçao

I [á recebeu comunicado de

Jte esta semana no prédio da L.B.A. no perlo- que comparecerão sindica-

�d�:é l�:::r���asNa��rmA��ef���S�;;::5 ��r :���l�:'I���:�:: "Irid�nle" conduziráMarisa a 'Santos
liépIa Silva. nópolis. o Rebocador Tridente, ora em Serviço de socorro horas. após uma sérto de

SJRnos MUDOS TAMBEM TEM ESCOLA ._ �:�!���l1a ��rl;,�iÇ��sLrl�� �:����b�::s�u�e�:��d�I;: ��.�
Novo horizonte se descortiná, agora, Naval. sediado nssta capt- beque no MARISA. parro.

'Para os surdos-mudos. com.a criação, por 1>rejuizos Ascendem a Milhões' tal. após ter de'Sencaih'ldo conduzi-lo ao Pôrto de

o navio mercante Guanl.l1l, Santos.

Parte da Legião Brasih::ira tle

ASSistenCia,!_
S;�F:�����:sl ;s��N:� Dois mIl trabalhadores es-

.

no canal de Setiano Rio
O navio avarlado trans

d� �m escola especializada, que os at�nderá, Sheffleld, duas foram da- ;ã�I!:���ndo pôr em ordem Grande do Sul. rumou p�,-
porta 125 toneladas de :<.1.

DUlustrando-lhe ensinaIllentos capazes de os nlficadas pela tempestade, O Dr. Charles Hill, Minis-
ra o litolal de SanLa Cai.a- cas de arroz, destInadas

integrar na sociedade. � �:e:����:�ra. ���r:�b:��; ���_P::��an�:.b���Ç:�su c:;- �i��� ���:::�o aso�:�:�u�� :�ja:::tec�:len�;ta�:- p��
A iniciativa da LBA repercurtiu

-

de destruídas, deixando 300 o Primeiro-Ministro. a aju-
navio MARlSA. cujas má- Guanabara. Rio de Janpil'o

Illaneira favorável e não regah?amos os nos- i::�:�s:e�u:�:�go':oer�s; �I�l:o:rr:al�:�::�_:e Sh��� �u:n:scoe�ta;a�:n����e�:�� e São Paulo.

SOs aplausos à sua dirigente. Segundo con- danos, calculados em 2 mi- clal na praca de caldeiras. --.-------

seguimos apurar, a Professora para os sur
lhões de libras. Ontem. por volta d!t.:l J

dos-mudos, será a exma. sra. Alice Nunes Pela S.a vez
Fernan�s, pessoa de vastos aonheclmentos Europa na Corrida para o Espaço
no ramo e que acreditamos desenvolver in-! campei Té�:���' de2;2�a��:ss�e: �:�:a�U���:ilia�olaboração
tenso' trabalho em prol daqueles que

prOCU-1
NOVA IORQUE. 21 - nir-se�ão na caplt.al fran

ram seus ensinamentos. �:!��n:t�tál����f�toUd�' ��:�:r:��ri�s�s c�:j�e�::��� tl'!st�::: �:�:i�OsS it�:a�!�
.

As matrículas. e maiores informações Bridge, vencendo os Esta- a entreda da Europa na

Poderão ser forne9idas no período das 13

àS\ ���t�n���� ;�: !3� �����: �:;;:.dail�:�:l ��ráeS!fl���8�
�7 h01.'as, no prédio da LBA. As aula� terão �ez. consecut.iXfI;_;

em que os tl'ução de um foguete euro-

lni�_� �o d,ia �O de março próximo. ;�;���n�� �:p��7����r1('�alll- �,��él�tf'° ��n��:e��too�\��:

DUAS MENINAS

8 ano�.asceram duas meninas' em Tubarão, Há 7 e

•

êsse fato não' mereceria maior destaque não
fossem etcs privadas do principal sentido humano:
o do visõo.

Eram cegos, e só trevos se lhe apareciam ante
os olhinhos opacos, sem vida.

Não aprenderam a sorrir, nem o brincar. Os
chocalhos lhes causavam apenas mêdo.

Nos hora!) de dôr, não ansi�vom pelo pai ou

pelo mãe, como tôdas os outros criançinhos: Nõc
os conheciam.

Com o passar do tempo e o desenvolvimento
dos outros sentidos, começaram a compreender o ex
tensão do seu horrível d-ome.

.

Enquanto outros crianças pulavam, e riam, e

bnocovcm. e corriam, o elos estava reservado a pe
noso impos$ibilidode de fazer tudo isso

Não havia festa� nem bôlos nos seus aniversá

rios: os que seriam Os seus ·omiguinhos e compo
nhelros de folguedos, os evitavam.

O bronc() dos seus olhinhos assustava o azul
e o castanho dos outros olhinhos

Um dia algem pensou qu� is� era injusto.
Que aquelas crianças mereciam viver como os ou

.

trQl.
• E, de T:..sbarão, os trouxe paro Florianópolis .. E

entregou-os aos cuidados de uma senhora muito
bôo e bondoso.

E essa senhora bondoso os fez operar.
x x x

•

Há poucos dias, o Senhora Edite Gamo .Romos
. �:�:bi�e:naSs�u Gabinete de Torbolho, no L.B.A.,

.

Essas duas meninas andavam, sorriam e en
xergavam como qualquer outro menino.

Vinham elos agradecer à Primeiro Dama da
Estado o possibilidade que elo e sua filha, Dna.
Tzreza Ramos Rizzo, lhes deu: o de poder vêr o

.-wndo em que nasceram, e, principalmente àquela
que lhes deu à luz.

-

Pois foi Dno_ Tereza qüem os Trõõxe & 'Tu
barão, e" Dr>Q Edite que lhes deu a operação, coroa
da de pleno sucesso

Hoj� essas meninos çonh�çem' �o. mõe.
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO HOEPCKE TEM

Qeduzirá Acidentes
Ásfalto (olorido
Experlónetas �m

escala com um novo tip:)
de asfalto especial par.i

5 - Verinha Cardoso que faz 15 anos

no dia vinte e' nove de abr-il, já esta se

, preocupando com a movimentada resta

Que vai oferecer, na sua residência de

praia - vennna. também será debutante

-,.---- .._------� ...

Manchas. sardas espinhns?

Leite de Co/on;o
e � poro sua beleza I

em agôsto.

14 - Mais um "Encontro de "Broti
nhos", acontecerá hoje nos salões do
Clube Doze de AgOsto

,

O produto é conhecido
como "asfalto colorido" e

apresenta as mesmas ca

racterísticas do asfalto co
mum. porém, pode ser ra-

� * ". Q 15 - O senador f! Senhora Co rios '1 ,��;a�: n�:nt:�iasinal�����
6 - O brotinho RegL'la Carval.h.o tem Gomes de Oliveira, jantavam no

(,,!lle_, veis CO_>11 o US.9, Entre :'ISsido vista acompanhada, do discutido rêncta Parece.

..

colorações com que o no-
jovem Carlos Edgard Moritz. I) .. •

vo material vem sendo ta-
o '-' " 16 _ Procedente Jo RiO, o Jovem se- . brtcado destacam-se o ver-

.���=�=� ��;;�:f:I�;��:7�1· [i���fê,

abrilh'Qritará elegante soírée nos saioes o �

tos locais onde mais I re-

,

de Clube J.?lnvlUe. PENSAMENTO DO DIA 'Não ha VI- quentemente ocorrem os

� du-.-fehzes, ha, apenas momentos te, acidentes
9 - Dá parabens o

�sal se�or � lI7.es"

I � ..

'

1 .� T..;J;._:�--- 1.- _• j.41161 1 1, f.i'ancesei com nôyo poço �elrolífero
Rua Traiano 1:4 - 1.0 Andar It.O 18 Na Líbia

SRTA. VILMA ADÃO
Com grande prazer, rconsignamos nc efemén

de que hoje decorre cfe mais um nato'icio .dc p-en-
.

(:�Q eS,��, s���?x�:d:���é�u���� d�i·��/tJÕ�d;;,·
elementos relocioncdcs na sociedade Estreirense.

À aniversariante; bem como aos seus genitores
os efusivos cumprimentos de "O ESTADO"

'

sr.: Juventino Machado

FA�EM A'II0S HOJE
- sr Alvoro' Martins Jccques
- sr. Júlio Mouro 'Camargo.
- sr. Ewaldo VilJeJd
- sr' Vitória Cecheto
- sr, Vitor A' Espindalo
- sr Joõo Rico-do, Mey��
- sr. Osvaldo Goulart

-CFilt'ftl.. -

CiaeU;.mn
FONE: 3_

ás 3 - 7lh - 9Y2 hs. -

tnenn Ford
Broderick C\"{lwf,o-rd

o SENTENCIADO
-Censuro,.: - até 14 anos.-

Cineml
, ás 5 e B h,�.

Carl Mohner
André Morell em

A ILHA SANGRENTA

-ClncrnaScopc.
Censura até 18 anos

Chie lIftr
'IIONE: 34111

ás 8 hs.

George Sanders
Barbara �hellcy
A t1T:iTlF.TA Df'1� AMAliDJeoAOOS

- Ccnsura.: alé 18 anos. -

Uma grande I;ouidação
de Artigos di verioris dtártos de octrorcc de Estó sendo realizado uma dos mais notô

gravidade 34.6 gráus APL
Hquidocôes de artigo de verão. Uma "liquidaEssa .nova oerruracao f'S-
paro liquidar mesmo" e nõo apenas um cxpedltá situado a 14 km do po- te poro aumento de vendas. Mesmo porque, A

co E-I, que, em provas. dela r, poro vender muito, não precisa de quotqproduztú 1.932 ba:Tis dia- expediente extra. Bosta o seu belo e vcctcdlssl
rtos de petróleo com gravi- estoque, o seleção dos mercadorias, o trcdtcõodade de 38 graus APL bem servir e os suas condições suavíssimas de ve

dos poro lhe garantir um intenso movimente .•

Uma é que A Modelar prefere vender bOlato
prefere "torrar" as mercadorias da estação pc
não ficarem de um poro outro ano. Doí os sues II

Quidoções, já famosos. Dai os p'_e!;os de "botar fora
sem "dó nem piedade". Doi também os oportunida
magnificas que essas Uqui.ções representam ""
comprar muito, muitos, mesmo muito barato.. _ ,

Administri'cão De Vend
,

iesquina com a Feli]pe Sc:hmicltl
Jó estõo abetos no secretaria deste lmtirut·')

os inscrições poro ós cursos nosmots cie 1962_ Fs,
tõo sendo aceitos matrículas poro o curso de inglês,
nos três estágios de adiantamento, hem como Fron
cê'! e Alemõo, com os horários variados nos três
turhos. Melhores informações poderão ser obtido:; no
próprio Instituto.

cartazes d& I
-BAiJI8S-

Ciue IlLO,BIA
ás/ hs

FONE. 6252

DAVID NlVEN
NITZI GAYNOR ena

FEUZ .,NJVF.RSARIO
Censura at� 14 MM

•

tia. RlP2BIO
(ESTREITO) F()nc6295

Dia 18 do corrente, festejou mais um aniversá
rio natólicio, o nosso prezado amigo Sr. Juventino

)1 M�h���tr:e���vn:�o��o�;:���:ee!luc::�hiO .,.
seus familiares veraneia 1')<;' praia de Ccmbonú. foi EcrOLA nnOAss,,wiij- 1ZWl1l1U&
muito felicitado pelos seus inúmeros o-otqcs. que .1\ "" JUIIAI1_ I"la'IIIItnA
lhe prestaram vórios homenagens. CiS. quais nos os- "DR. JORGE LACERDA" DE FLOR,A,MOPOLlS'
socíomos. apresentando ao Sr. Jcvenrtno Mochado MATRICULA
t)<; mais ardorosos votos de felicidades celc possa- Dia 26,27 e 28
qem do efeméride Horario das 9 os 12, dos 14 às 17 Hs

Horario dI::J noite dos 18' às 20 Hs
DOCUMENTOS

Certidõo de idade (15 anos)
Atestado de vacina

Habiliação escolar
Certidão ccscrnento
Só serôo matriculados os alunos poradoros de docu
mentos acima.

. ....._. A Direçõo�----- _'_ ------------- -----_c

O Aniversário
de Rolar:y

Com a presença do Go
vernador do Distrito 465
(Santa Catarina), Br. Ewal
do WiUerdlng e exma es

posa os rotarys Clubs de

:�:!�::a�� :ad;ei�:tr:��
'um jantar festivo a ter lu
ear nos salões do Lira 're
nls Clube, o 57° aniversá
rio de fundação do Rotary
Intêrnaeional

.

O programa está assim e

laborado:
Abertura - Saudação ao

Pavilhão Nacional

Auto-Apresentnc;ão dos
rotarianos presentes.
Saudação protocolar pe

lo R. C. Florianópolis,
Saudaçâo ao Governador

dó Distrito e sra. pelo Dr

João E. Moritz.

ás 8 hs.

)!)s�etáculo de téla e palco:
- Na Téla-

TIN-TAN em

Mf:mco DE LOUCAS

A "Oompagníe Prancaese
eles Petrolés". segundo :'1-

formações 'procedentes de

Tripoli, colocou em ore
ducão seu prtmetro roce
de exploracão- cetrourera
na região administ.rada
por aquela empresa na LI
bia. O Jll)�O B-l. 10cah7.A.":)
na concessão 61. produziu.

em regime de provas ini

ciais. a média de 1.093 IJa\'.

Aulas de Inglês
o professor Mister Green, comulhca aos p,erodos

alunos e aos cerres interessandos, que está eberte n

inscrição poro aulas de inglês em pequenos turmas,
inclusive aulas de conversação.

Rua Tte. Silveira, 42 das 9,00 às 11,00 e dos
17,30 às 19.30.

Curso De

.-

- No- PaJco:- Sfludação as damas pre-
Apresentação do fabuloso mál!:lco: ,".fintes e aos convidados:

T U P y Ilelo Dr. Arquimcdes Dan-
- Sucesso· Internacional! ta .." do R. C. do Estreito

/ -Pulcstra do Governador
do Distrito.Clae MJA (I. .Jostj

U 8 hs.
P!�tm Or.rnl rm

O FERROVlAnlO

Amizade.

Homenagem· da -Casa da
P:1.]n,v)·n. livrr.

';'·Encerrament-O.

CASADA
larga

. Marca prazo para prom�ção
e Matricula

1 _ De ordem do Senhor Diretor do Foculdad

Di reito da Urnverstdcde d� Santo C?torina,
nico que nos têrmos dos arts. 1 f)"l - 169 do R

menta deste Focutdode. estotó oberto, r-este S

torto. a partir da 10 o 23 de Í\�"erir'J tio correm

no, di6riomente, in,scriçãa ocre pr�OMoçfo.O·(>
TRICULA nos séries subsequentes.
2 _ Pelo c.T.A. foi Hxcdo em 10,) (cem) o núm

de vagos em cada série e curs�.
3 _ A tnscrlçõo seró feito à VIsto de requeri
'escrito dirigido 00 Diretor, e devldornenre instrui

com a recibo de pagamento das taxas devdos.
.

_ 4,- Os pedidos de transferência deverão ser feitct
no prezo c-uno.

Secretario do Faculdade de Dir,eito da l'n·

stdode de Santo Cotorlno.: Florianupcli5, 29 de

netro de 1.962.

VISTO:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� INSTALADO EM PRÉDIO NOVO DE:
, CONSTRUÇÃO MODERNA. •

INSTALAÇÕES SANITARIAS COM-,
PLETAS E COLCHÕES DE MOLAS. ,

ATENDE-SE DIA E NOITE. ,
,
,
,
,

,.' ,
,
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,

COLUNA
CATÓLICA

o Mundo Rural no Pensamento
do 'PAPA

Sua Santidade o Papa ma que se põe a quase to

João XXIII sempre aten- das as Nações - o pruble
to, como Pai Comum, a ma de, entre outras coisas,
todos os problemas que conseguir que "todos os

afligem a humanidade in- que trabalham na terra

telra, não deixa de mam- não tenham um complexo
tar continuamente, a de tnrenortdeee. estejam
emplo dos seus gloriosos antes persuadidos de que

Antecessores .a sua soücr- também no ambiente agrí
tude pastoral na solução de colo-rural podem afirmar

tais problemas: e desenvolver a sua pes-
soa, mediante o seu tra

Assim e anunciada com balho, e olhar confiantes
mui ta antecedência, o

atual Sumo Pontífice pu

bUcou, com data de 15 de

Maio passado, a Encíclica
"Mater et Magistra" sobre
os problemas socrais .e as

normas da Santa Igreja
l' .. ra os resolver.

Neste notável documento,
o Papa, depois de analisar
Os ensinamentos aos Papas
anteriores, sobretudo de

Leão XIII na Rerum Nova

rum, e de os ampliar de
harmonia com as situações
actuais, chama a atenção
para novos aspectos da
questão social - o mundo
rural e os seus problemas.

São da Mater et Magistra
estas afirmações: "É in

contestável a existência
dlim êxodo das populações
agrícola-rurais para aglo
merados ou centros urba
nos, êxoto que se verifica
em quase todos os países, fi!
que as vezes assume pro
Porções maciças, criando
ccmr.ncedos problemas hu

manos de difícil solução."

para o futuro."

Perante este problema
tão angustioso em multas

casos, o Santo Padre Indica

as normas a adoptar e a

adaptar, conforme o am-

biente.
.

A primeira desl;as nor

mas eoncretíza-a João

XXIII da forma seguinte:
"Antes de mais é indis

pensável que por parte dos

poderes publicas .se faça
todo o possível para que

nos ambientes agrícolo
rurais tenham convenien

te desenvolvimento servi

ços essenciais, como estra

das, transportes, comuni

cações, água potável, hauí
tacão assistência sanitária,

instrução de base e instru

ção técnico-profissional,
condições idóneas para a

vida religiosa, meios re

creativos, e para que haja
disponibilidade daqueles
produtos que permitam à.

causa agrícola-rural ser:

provida e, funcionar de. mo

do moderno. No caso de

Este êxodo ou fuga de tais serviços. que hoje são
campo para a cidade 'tem elementos constitutivos tle
multas causas: o desen-

'

um nível de vida digno,
VOlvimento da indUstria,. faltarem nos ambientes
"ãns1a de sair dum am

biente considerado fechado
e sem perspectivas, o dese
lo de novidades e de aven
tura de que é vítima a pre
Sente geração, o engodo de
tortunas rápidas, a mira
gem de se viver em mator

liberdade", etc., causas es
tas que todos nós conhe
temos por experiência.
"Mas 'julgamos támbé�

- C0n,tinua o Papa - não
haver dúvida de que o êxo-

, d.o encontre uma. das suas

causas no facto de o sector
agríCOla quase por toda a

Parte, ser um secoor depri
tnldo, qu(!r quanto ao ín
dice de produtividade ,das
folç..'1s de trabalho, quer
quanto ao nivel de vTda
das PoPUlações agrícolas
rurais."

I",_ Oaq�i' sui'S'e
�

um prob,le-

agrícola-rurais, o desenvol
vimento econõmíco e o pro
gresso social tomam-se ne

les quase lmpcssivels mi
procedem com demasiada
lentidão; e isto faz com

que a saída das poputaçôes

VENDE-SE MO'VEIS
Por motivo de mudançà 1 sala de jantar, 1 quarto

de dormir. Trotar a "Rua Alvaro de Carvalho n. 69

IMPORTAnTE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TAOUIGR'AFIÁ\
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

\

/

feito para durar mais

DUN�OP
o pneu de classe

para ri seu carro!

o moderno e revolucionário desenho da
banda de rodagem do pneu DUNLOP proporciona
maior aderência 00 solo, seja nos curvos mais

fechados ou nas freiodas mais rápidos
em qualquer tipo de estrada, sob solou chuva.

Móxima quilomelrogem, garantido pelo
composto especial de borrachas selecionadas
com que é construido sua banda de

rodagem. Sua flexibilidade oferece maior confôrlo,
através de um rodar macio e silencioso .

•••e com faixa branca
_ maior distinção para I) I&U càrro.

A MARCA DO BOM PNEU'
- Baseado nos mais. mordenos processos pede

gógicos.
- Equipado com máquinos novos.

Dirig.ldo pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÃRIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Foca- 5.0- inscrição. a -RUCI-o,.." Fu io Ad....\. .....

antiga 24 de Moia, 1'48 _ 1-0 onda" -.. __-..""" - �"""=_;_,;::__
ESTREITO Florianópoli.

PIC-HIC Padre Roma Futebol Clube
A diretoria do Podre Roma, convido a seus os

saciados e simpatizantes poro o PIC·NIC que fará íe

alizar dia 25 de Fevereiro (Domingo), à Praia do
FORTE, em onlbus especial, ao preço de Cr$ 150,00.

Os interessados deverão procurar Osmar néstc
redação.

Legião Irmã Bernwarda - Convite
(Misso de anivrsário da Morte da !(mõ Bemword}

A Diretoria da Legião Irmã Bern:«ardo convido
a todos os legiohários e associados do l.egião .rmõ
Bernwarda poro a missa de aniversário do morte
do inesquecível e benemérito Irmã Bemwordo o

qual será celebrada, no próximo dia 25 do corrente

(Domingo) às 8 horas, no Capela.do Colégio "Core
ção de Jesus".

Desde já agradece a todos quantos compare
cerem Q êste ato de fé.

POLICIA MILITAR

Diretoria do 'Ensino e Instrução
'EDITAt

I - De ordem do senhor Coronel Comandante Ge�
rol, faço público, a quem interessar posso, que se a

cha aberta, até o dia 28 de fevereiro do corrente a

no, a inscrição 00 exame de admissão do Curso de
Formação d:e Sargentos da Pollclo Militar do �toda
de Santa Catarina (C.F.S.)
II - O requerimento de inscrição do candidato ci
vil ou militar de outro Corporação deverá ser feito.
ao Comandante do Policio Militar, contendo bem
explícito o endereço do requerimento, que deverô
ser ocomocnhcdo dos seguintes documentos:
- Certidão de nascimento
- Atestado de vacina

dos campos se torne quase
Inevitável e dificil de con- _ 4 fotos 3/4 (frente, busto, cabeça descoberto]
ter." _ Certificado de reservista de 1 a ou 2a categoria
SLo tão claras e expres-

- .Fôlha corrida passado pelo Cartório do Crime
stvas as palavras do Sumo

- Atestado de conduto passado pelo autoridade po-
Pcntíüce que qualquer co- líctcl
mentário que

.

tentássemos Os candiqatos de outros Corporações Militares
fazer-Ihea só serviria para deverõo apresentar autorização dos Comandantes
lhes empanar o brilho e a . das respectivos Unidades.
força que contêm. Informações: Quaisquer outros informações po-
O Papa faIa ainda de derõo ser obtidos no D.G.E.1. da Polícia Militar (Pra-

9utras no)."mas que lmpor- ça Getúlio Vargas, nesta Copito!), ou nas sédes de
ta Igualmente ter em conta' unidades e subunidades isoladas, (Chapecó, Erval D'
na solução aos problemas Oeste, CUritibanos e Canoinhos)
do campo. mas d�las se Quartel e'm Florianópolis, 15 de fevereiro de 1.962
Mirá em proximos nÚmero.'i. Jorge da Cunha O. M!l!'é

D. G _' �-----a._.i__ .__

Ten. Cei. Diretor da D.G.E.i.

�"--":L$.

PORTARIA H.o 23-62
o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ABASTE

CIMENTO E PREÇOS DO ESTADO DE SANTA CA
TARINA, usando dos atribuições que lhe confere
o Lei nO 1.522, de 26/12/1951, revigorada com

alterações pela Lei na 3.084 de 29/12/56, prorro
gado pelo Lei 3.344 de 14/12/57, revigoradq pe
la Lei na 3,4 15 de 30/6/58, prorroçcoc oelc Lei
na 3.782 de 22/7/60, prorrogado pelas Leís nvs
3.892 de 28/4/61, Lei 3.929 de 31/7/61, Lei nO
4.016 de 16/12/61" tendo em visto o Art. 35 do
Lei 1.522, de 26 de dezembro de 1951,

CONSIDERANDO que esta COAP nõo tem a

tribuiçães para exercer o contrôle e tabelamento de
preços do gado bovino nos fontes de produção,

CONSIDERANDO que os preços atuais sofre-
ram r��dS� D����bõo, nafi����e�;��u�o��C:SSidade
de reajuste dos preços no comércio varejista pore
evitar Q interrupção do fornecimento de carne ver

de,

RESOLVE

Ad-Referendum do Conselho Deliberativo des
ta COAP:

Art. 1 ° - Estabelecer poro o Município ele
Florianópolis: os seguintes preços máximos paro o

vende da carne verde bovina:
I - Do Marchante ao Retalhista (posto nos oçou
gues) ..........•••••••••...... Cr$ 133,00
r I - Do Retalhista ao Consumidor (inclusive Fi
cmbrertcs

A - Come de P S/osso e sem ccntrcoeso
(Tatu, Filé, Colchão, Alcatra, Lombo, Posto e Pcti-
nho) , CrS 200,00

- Carne de 1 a C/osso (com o máximo de
25%) (Tatu, Filé Alcatra, Lombo, Posta e Pati-
nho . .. . '........... Cr$ 170,00

C - Carne de 2° S/assa e sem ccntrcpeso

(Peito, Costela, Pescoço, Fralda CrS 160,00
, D _ Carne de 2a Cyosso (com o .nóximo

de 25%) (Peito, costela, pescoço e fralda Cr$! 40,00
E - Carne Moida .. CrS 150,00

Art. 20 _ Todo o ccouque ou qualquer este
belecimento que vendo cõ'rne verde bovi�a, deverá
obrjçotórlcmena afixar em lugar bem vrsivel e de
fácil leitura ao povo, uma tabela com os preços que

foram acima estipulados.
Art. - 30 _ Aquele que infrigir 05 disposi

ções da presente PORTARIA ftcoró sujeito à D(Q

cesso criminal e as penas de multa previstas em

Lei.
Art. 4° - A presente Portaria entrará em vi.

gor na dota de suo publicação no Diário Oficial do
Estado, revogadas .

as disposições em contrário.

l

�'-;'- i.
Florianópolis, -20 de- feverei·ro de 196�

�, "j
,

_

Roberto OIi".ç,ifCl

1...�..i��_D_:_��li� Presiderte da ,COAI'

A Tônicedcv.,
(conclusão da La pag.)

dtce em favor daquele ob

jenvo pi át.ien do Governa
dor ceua .Ramos, a fim de

que o interesse publico não
se divorcie do tnreréssc co

nnun dos que trabalham

SúD responsabilidade pró
pria ou de empresas priva
das.

A propósito do plano de
romento a todas as inicia

.ttvas prugreaistas e a todos
os empreendimentos que
colimam a prosperidade
geral, a criação do Banco

de Desenvolvimento do Es

tado de Santa Catarina

S. A, Seta, sem dúvida, o

fatal" maiS ponderável no

amparo oficial ao esforço
particular ou privada. O

financiamento ao agricul- J

tor, ao industrial, ao co

merciante e a quantas ati

vidades se dediquem a ím

pulsionar o desenvolvimen-
to da riqueza em território
cacm-ínense. Cabendo-lhe,
por sua véz, lançar empre
endimentos novos, terá ain

du a sua parcela de ajuda
efetiva ao êxito das reen

eacões particulares. Dis

pondo de um equipe
técnicos capacitada a, es

tudar soluções e sugerir
provldéricià s referentes a

problemas de financiamen-

to. o Banco de Desenvol

vimento do Estado Irá com

os seus recursos ao encon

tro dos interesses da la

voura, da pecuárja, das in

r'ústrtas. da formação pro
üsstonat. do exercícío de

ativid�des especializadas
que dependam de amparo
financeiro. Tudo isso cons

tituirâ um sistema de efi
ciente auõto a uma obra
coletiva, qual a do progres-
so social e material de
Santa Catarina
Não é drrtcü. portanto.

compreender como o Go
vernador Celso Ramos ope
rará a harmonia entre o

capital e o trabalho, obje
tivo a que se propõe.

isso, o oovernedor Celso

Ramos acentuava que tu

do se faria com a boa von

tade do cuntrtbu ínte, que,
em verdade, não pode dei

xar de perceber a impor
tância de sua cooperação
para solucionar os proble
mas de interesse geral. no

interesse da sua prosperi
dade.

Cumprindo a risca a sua

Iplataforma governamerr-'

tal, o sr. Celso Ramos tem

como objetivo fundamen

tai de sua gestão o desen

volvimento social e eco

nômico de Santa Catarina.

Isso implica o bem estar

do povo, por uma melhor

distribuição de riqueza e

por melhores oportunidades
de trabalho, que redundam
em melhores rendas pura
as remtnas.

Não se trata. pois, de

realizações suntuánas, or

namentais, impressionan
tes desde logo pelo vulto

que apresentam aos olhos.

E' sim, um trabalho de

criação de novas condições
de vida. um aceleramento

do dinamismo de todo o

movimento pelo qual se

enriquecem as coletivida
des e se expandem os a

glomerados sociais. Toda

via, nunca foram tão acen

tuados os estimulas ortcíats

a êsse esforço comum dos

«ntanneuses �ara >i obra

que não será excíustvamen

te do oovêrno. mas tam

bém do povo, das classes
produtoras, das fôrças de

propulsão econômica do

Estado..
A desburocratização dos

serviços públicos, visanckl

psp�cialm�nte a influéncia
das atividaes técnicas no

and{imento dos negócio.s
estaduais, expressa um ín�

\ -

,;��
.. ,f<

;;�:,;:::,�
NO !WEl'CI([ TEM
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(j t.S I ADO O mcts (ln! I�<) Dror lu ue Santo Cawrino
----- --- -------�---------�------

Florlanpol!s.

(oopere com a (ampanha do Galão de iinla para a magnífica capela de_Nos a Senb.ora da_.-Rôa. 'lonlade.. do Saco do lmões. Iodas as

ções dos
_
bondosos cristã.os _ �eYerão ser entregues na Catedral Metropolita na ou nesta Redação.

DR. L .1\ U B. II
Cl;nica Geral
___ MF:DiCO -

rcspectane-a em n.oléstla de Senboraa e vias urí

n1,-las. Cura r:tdl�1\1 das .nreeccões agudas. e crõ
nk ••.�, do -na rêtnc «entte-unnárto em ambos os

oil'Y.I!S. DOI'nçn do nparêtno Diaestrvo e do ststc

H,U p..'rvo!lO.

Jrorãno: ena tu as ll.l<l horas e da.'> 1'1,30 �•. ; 17,0(1
1"11''1:;' c\lllslllLórlo: Rua Sajdunhn M:.rinhn,::
1.,) aIHII)�. fl,"I(,. ela. Pua ":o:i.o P'nt.J! _ Fome: :t:.o46
r{,'�;ldd1cla: Pua Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chã
1;(11':1 do E.-:I,Jar,ha) - s'one : 32�

DR. MARIO GENTIL CO�fA
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CIII'IICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

[<;r('cioh7(lÇ/IO nc Clinico Prot J""i> Kós,
dI) Pio de JIII)('iro.

Afende pelo ',,!on�ã, �o Hospital de Caridade

Crnsultos 6 tarde dos 14 cs ; 8 horas, em

Consultórto in'itolodo Ô Ru'1 Ten Silv-!rc 15
F-dlfirin Pnrtr,e-nnn

»l. SAJIUEL FONSECA
�IRURG'Ã()'OlNTISTA

Preparo de cavidade! relo alta V'clocidao.:!.
Rn�DEN AIROTOR S. 5 WHITE

K')diologio Dentário
CI.URGI ... E PRóTESE BUCo..FACIAL
Consultório: Ruu Jerônimo COf'lho 16 -

: o onda r _ Fone 22:5
Ew:eluC'ôyamente com horas marcai-.

Dr. MARCOS E. FLACH
ORURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcada dos 8 os 12 e dos 14
n'> 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à parti� de
1 () de março - tel,efone 2891.

DR. OSMARD ANDRADE
-Clínico e Ciru�gia de Ouvidos, Noriz e Gorganto-:
Ex�chefe dos serviços de orl da assistencia médico
social do armado (Rio), do hospital da' arsenal de
�orinho do Rio de Janeiro e do ho!:õpital do univer
siJode ·rural, - Ex-assistente dos serviços de orl da
policlínica de boto fogo, Rio (prof, David Sans(Jn)
Ex-esl-ogiário da clinico de orl do escola de medici_
na c cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

Cnnsuhório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. J 08
(Edifício Julieta)

Diâriamente dos 16 os 18 hs.
Tel. � 2222

ATENDIMENTO 'GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

OlHO.S _ OUVIOOS - NARIZ
• GAR_GANTA

Uperaçbes dos AMíGDALAS por processo
.

MODERNO
eQUIPO d. OTORRINO (único no.Câpilol)
paro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
�€frc'l'r 8AUSCH a LOl',18 po:-o rece,:o

de ÓCuLOS
Trotamento das SINUS1TE� pcr ULTRASO�l

Dr, GUERREiRo da FONSÊCA
GCN5,'.-:--.o,S PE:..A MANHÃ E � T4RL'::

'_ J<l$u1lú"'-' - R"o Joõo ;'>11110, j5 - Fone .35bÚ
t(�)'l.!il'L'.u - Ruu Fe;,pe Sc�midT, 99 - Fone 3:)tiv

Dr. Réiio ?eilr.OlO
Advo!jadr

ibI�1.1�nr:l8. _ I\IAmea,"
_id1'tü Konder, 27 CalXII.
• .... IAC

l'osttl.t, 'Ina _ tet"t"nf' ?�??.
f('l,· .. ltl,rJO _ Rua li'''llp,
Sc._.::::1t, �, __ I () �r- r

Ur. C1lll;í!l<io de
ÀÍIlarãl e Silva
ADVOGADO

MalSJstrallo aposentado.
Advo-::aeil.$- em Oerál.

ase. e aes : seua :SWdD>H1a
Martnhn, .2 __ apt.v 301
resnutna J.1ho °lnLO).

,. ,
--------

C A S Á
COMPRL) 0U ALPGO

t;,Vlft: FAVOR, MAR(,:f\.ij.
.f:NTREVISTA PEI.,.O TK�
I F:T�()NF. N ° �61'1

'

Dr. Ayrlon BiJJIlalho
('J,lNJr.A DI\ CJtlt\N<:AS

na, SANTA CATARINA
Clínica Geral

,

: Doenças Nervosas e Mentais
Al�'usLi:l - comcrexos � Al.arplI'li

PrO))WJ)HlUeo Areuvn c sexual
Trat:llTI't>n;;o pelo Elet.rcr-hoqne cnm

Inxullnnterapia - cardtosorompta -

psteoternpiu..

Dlrci.;'ão do:'! Pslquiátraa _

DR. PER<.(Y JOAO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES JRACRMA
nR. lVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Ob,; 15 às 18 horas

Manins _

'In('�t,t'sl'1.

SOI}O(t'l',ipln ('

Enrlr-rr-en: Avenida M;.uro Ramos, 2MI
n'l"ill';1 RII·Jv·inn [,m'.l _ F'finf' :17-ri3Consultas: rf'la ma.otl-ã

nu llú5IpiLllI ue Carifla4t', ."- _ ..__ ..... - "" .. - .... - ...,
",,,,,,,, nu c••,.1<",,"" , MO HDEPeRE TEM •

das tn.an hs. as 17,:10 t,s. I"_ ...�__ .. "",._ ... _ .. _ ... _ ..

Consultorlo:. R_tIo"-' N"'I.tl'�

Farmácia. Central
Farmácia Cent�al
Futmá,cla Moderna
Farmácia Moderna: .

Farmácia Sto. Antônio
Fatluácia StO. Antônio

ESTREITO
Farmácia do Canto

Fal'má<:ja In<LIana
Farmácia, Ca�arlnense

� ..... l'o,:ol�'-�"'�d�� :�""!�f:'�fone;:�'3
...

- ....U;tRlAliléfl>Ql.ll1 '

•

---jardim de Infância "Maria
IlIder BornhHSen"

A Direção do Jardim de Infoncio "M:Jria Kon
der Dornhousen" aviso que a matricula est(Jró ,_,bGr
to nos dil"ls 21 e 22 de feverei ro de 19ó2, oped�c(:!n
do o s�guinte horária: dos 8 às 11 horas e dos 14
às 16 horas.

Devem ser apresentados no momento do ma

trícula, CERTIDfi.O DE IDADE - "TESTADO DE
SAÚDE e VACINA

I\ta,chado. ": I'
10 nmrar -

tetercne 27RC.
Residência' Rua Padre

Roma, 63 - Telefone 27�6

G3Sn �r: CHi:? I.'
ENTÃH rr.t� l!lft Z�J

Dr_ Wall\l.;r Zo"er
Garcia

Diplemado pe&a Fa.clllda-d.e
Nacional Je 1�'leWciaa.. da
Universidade do Brasil

Ex-ir.terno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Pwf. Octavio Ro

drigues Lima). EX-Interno
do ServIçO de Cirurgia do

Hospltat I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Medico do Hos

pital de CanJade c da, Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PAJ:tTOS - vl'lK-A,ÇÕES
DOENÇAS DE SENI�S
- PARTOS SEM DOII �
mêiodo psh;o-lJI'ofUat;i.co
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 __:_ das l6,OO as
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Generfl� Bittf'nc01!l·t n -'11.

DR. aCl1.DEMAll o.
OEJ!t1ENEZES

Formado peJa. Escola de
Medicina e Ci�urgia do Rio
de Janeh:o. Ex-lnterl;1o do

Hospital da Cambôa ._ Da

i\taternidade Clara. Bas
baum _ Da Maternidade
Mãe-Pobro.
Especialidad.e: DOt:NÇAS

DE SENUOltAS _ PAR:!'O
- ClRURGIt\
Consulta: J\.la.�erWfl�

����ela putra, pela. ma,l
Resil\êocia: E... tcves lu�

nior, 62 - Tel: 2235

�t3Jt�! €no S' ,

(OIff(CI04II·1f "'iOlJR '"
DI (�.I'"

�.., ".11(111.. r...... '!t

�

[_':-AZ����!�LOM(=-l� �
II O colunista inaugurou o concurso de MissBrasil de 1962 com'
II o desfile das Garotas Radar de Santa Cata'rina

.

• Na revista O CRUZEIRO com a date sta oratnger: Guilherme Bueh pel't'iralt
de três de março. encontra-se a reporta- Ida Grube peesb-a ; MarUla, Rollf'l't()
, gcm da Primeira Festa de Confraterniza� cher: Maria Shunmaher: Sandra nau.

cão da Sociedade catannense. reallaada Iracema Pereira: Francisco �ehul1l11a_
;10 Lira T.C .. quando foram eleitas Miss mcr: Aloi.� xatnoror: OcrLrud<, Kalliho·
Simpatia, Denise Rosa: Miss Pel'i',onali- rer: Alexandre Djukltch; MAriO Alves I'

da de, Ragnlte Ficher: Miss Dccura, Ma- t.r.cta Alves.
ria Lucia Francalacci; Miss Radar e Miss --x--

sente Catarina, Vania Morit.z. A referida A ereecnte rvana Trindade M�III{'''.
revista esta circulando no Rio de Janeiro completou Quinze anos no (lia 15 pp. .'

Até sábado ctrculará na nossa Cidade. passou, da praia de Camboriú com os <;°1'\

--x-- pais Sr e ara 'ovro Muller. O corurust
A festa que o Colunista promoveu no reuons pelo aconteimento. rveno. rara

dta 10 de fevereiro pp., no Clube da Cob.. o Sf'U 'dcbt.t" no Bnile do perfume, qUf'
na, inaugurou o Concurso de Mis� Braxil econiecc-ã no próximo mês C'íe outubro
de 1962. Vania �orltz. roí a primeira Miss Baile de Aniversário do Lira T.C.
eleita no Brasil, no corrente ano. - - x - -

•
Ubiratan Lemos e Indaléclc Wander- Mil'�;�r���l�r::�!or�:�����o no Bar.

Jey. apresentam no "O CRUZEIRO". uma _,_,......x-- ..
,; ;o::����: �:i����!�:, dcao:e,��:k��il�' d�: ceréH�;l�� nr:lJ�i��e�!l:t dAa��::�t:co����.
• Garotas Radar dos Municipios Oatart- a jovem guarda f1orianópolitana. •

: �!�i�:; p���l��::�';' !�;���,�:::����; ", :,j�'�'��'d�O n�' p��:a;e NCU���u:���-:
, vai, incluindo a praia de "Snmbaqui". para t;mn vistn no Hotel "MaramlJ:l.la'"

, 'O Gloho", -;o� ;n��édio do jorna- ���X;I�:. Inaugurado no mês dc

de�embl'{I,
, li.,>ta Roberto Faria, fez uma cobertura da - - x - - •
• :�s��� d�9 d��p�ez no Lira T. C., na ediçao nha� e�;:m:�e��l�Ci��OJ:' d�ro�����'
• --x-- as festas das Garotas Radar dc 1962. dO�,
• Rece?1 uma boni�a flâmula do Clube Municípios de Canoinha.�, POrto Uniao I"

• �:nt��j�l:�';. d:gr�:�auÇeât�b��POl��van��� :���:r.O Sr. Castro Pereira, será o On�ft-
t

, Capital. Agradeç,Q a gentileza. --x--'
• A srta.\oe�z-;:I�;BortoIUZZi. e.�b Cida��r�:t:a� �a:i �t���a; ��nh;�tét�r;:�'
• com viagem marcada para Pôrto l�iegre tas qLe estão Chegando para assistir r'
• --x-_ nosso tradicional carnaval. •
� neár�: ��:�i;��s�o��e��sa::ur����. ��- A Garota �;:rx� -;erú, srta. DOri..:.
_ tes, ? Sr. Eduard,o Nicoliehe e Hurtado, assistirá o carnaval floriano.'
, �: S�:Ui:�e�:er��õ:i�r�.H;::�c�:�:v�Mar ilolítano, muito falado em Lima, Capl�ll,
, garida) Hoette; Norberto Wiedarkehl':

do Peru.

'--x-_ �
• Elda. Hoette: Maria Luiza Wedarkehl" O Cadete da Aeronáu�iea, Arquime-'
• =:�be�� x�:a�::r;JO�rgi�a�l:e�:���� ��s ddae nCGa;!�� �:;�:� c����b::��.P��hr��{
• gues; Sra. Marly Ciqueira Rodrigues: M. Lucia Fancalacei. Breve aeontcrcr?L llInn'
II

. .!�r:�:.:'�,,� :a:g� .!n::�l:�r�·:n���.=r:.;:�_ .�

Antonio de Lara_ Ribas,' sua Snra. Carméii:r Ra
mos Ribas e filho João Batista, sobrinhos do <;oudo
so Engenheiro civil Oscar de Oliveira Ramo�, convi
dam. os parentes e pessoas das suas relações poro o

Missa de 7° dia que maneJam celebrar em intençõo
do suo olmo, no Catedral t;itetropolitano, no dia 24
(sobodo), os 7,30 horas.
Antecipam agradecimentos.

--

C�he Reéreiiívofdê-Janeil'o
PrGglama Mensal: Fevereiro

Dia 22 _ Quinto-feire - Bingo Dançante
Dia 24. _ Sábado _ Soirée Promovido pela coso du

Amizade dos Senhoras dos Rotarianos do Estreito.

Todos as Terças _ Reuniõo 00 Diretoria e do SODE
Todos as Sextos - Reunião da ROTARY

.

NOTA: 1) _ Reservo de mesas no Secretario do Clu-

be.

Dr. Hélio Freilcn
DOENÇAS DE SENHORM
PASTOS. ONDAS CURTAf.
- ELETROCOAGUI.i\Ç:\O

ConsultôrlO _ Viciol
l\Ieirek", 24 _ das 4 à

6 horas.

Residência _ F.difícokl
Frorianilpolis _ 5P 3:.'''.'
- Fone: 2'1-41'.2) _ Solicito-se o apresentação do Cartei-

ro Social e o talão do f"\és corr�,e_. _

DEPAB TAMEIfTO DE SAUDE '''UCA
PLÁNTfiES DE FARMÁCIA

MÉS DE FEVEREIRO

notícias.

pelaRADIO GUARUJA de Florianópolis
de 2.a a Sábado ...

10 - S(,hnrlo {tarde)
11 _ OOlllinp:o
17 __._ S,fl.bado (I,ardc)
13 Domingo
21. - Sábado (tarde)
25 _ Domingo

Dr. NILTON
PEREIRA

8,oa - Correspondente Columbu$
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informo O Rádio Guarujá
11,55 -Reporter Alfr'ed
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 �Política de Desenvolvimento
15,00 - C;orrespendente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18, lO-Resenha Titônus
J 8,55 - Correspondente Columbus
21 ;00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujó

Departamento de Notícias; Tels. 3816 � 3822
RádiQ Guorujéi - onda média _ 1420 Kcls - 5
Kifowotts - onelo Cllrto - 591'5 Kch - 49 metr17S

- 10 Kilowatts. -
--- - -- --- ------

Eua: FC'llpe Schmirlt
Rua Felipe Schmlilt
Rua João Pinto
RU9: João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmldt

O plantão noturno será efe tlla,do pelas farmácias sto. Aptonio, Noturna. Vitoria o.

o plantão diurno compren dido entre 12 e 12,30 horas será efetuada pelas farrná
das Vitória e Central.

ADVOGADO
RUA SILVA JARDJM 173

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

Rua Pedlo Demoro
R,lIn 24 �e Maio
Rua Pedro Demor"

O plantão noturno será ete tuado pelas farmácias do Canto. ":nrllana � Catn ....

nense

CURSOS DE IN6LES
Instituto Brasil-Estados Unidos

APRENDA INGUS pOR PROFlSSORES AMERICA
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. DAS;ÀS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PUÇO
MóDiCOS COM DiSCONTOS ESPECIAIS PAR'" os
MEMBROS DA UFE E UCE. I
EDlflCIO ZAHIA, 6· AMDAlt _ FONE 2390
--------,--- _. . ----

ALUGA-SEMA� Df IMPIUSÃO
.Vende-se unia móquina de im"ess.ão de fabricação
olemõ, marco FroYkentoJ,..formota...5,ê...x 73, ptópr.ía
pl'lfO imr.re<;<;õo de [ornais, R,.,vi�la�, livrQ� etc
V(:.r (IQ R�lo Tiraden�&s 53 entre 9 e 11 �aros

A presente tabela não 'pode ré. s�r alterada sem pré.. ,UI�orl�acão deste DepB.rtn
mento.

ãlOl.:6 NAII PW�A DO IJIAIII. •

... ,.\

Duas solas à ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquina d.
de,. Ar.cipreste Paivo.

Pt1J() Consultório médico ou escritório.
o propria.t6rio no mesmo locol.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO BOEPCKE TEM.

--TIiIJtNtJ ClUBÉ-
Programa e Regutamenlo p�a o

(arna�aL de 1962
PROGRAMA

[)kl 3 - Bo�le de A�t.tur<l, os �2 horas (Sobodo)
6104 - Bode Infantil, dos 15 os 19 horas (Dorrín-

: .4 _ Baile às 22 horas (Domingo)
Dia 5 - Tradicional Baile, _às- 22 horas (Segunda
Fciml
Dia 6 - Baile de Encerramento, às :42 horas (Ter

ça-F('i((l) RfGULAMENTO
1 - Reserva de MPsas:
Aç, senhas serão distribui dos dia 27 de feverei

ro, terça-feira, as 19 horas, na sede social e a re

servO seré feita, em' seguido, no mesma loccl.tá o

brigatório a ooresentocõc do Certeiro Social e T0-

lõo do mês corrente. O :.ir. Cobrador estafá presente

poro efetuar a competente -contrô!e.
IMPORTANTE: O sócio terá direito, somente,

I o rcç,ervo de 1 (UMA) meso, mediante o apresenta

çõo rio respectivo senho.
2 - Preço dos mesas poro Associados

4 noites Cr$ 1.500,00
, Preço dos mesas para' Convidados
4 noites CrS 2.000,00

3 - Convites
A Diretoria, o seu critério pcderô expedir coo

vites os pessoas em trânsito, sob o inteira' .respcn
sobilidode de um sócio, mediante o pagamento das

seguintes taxas de frequência:
.

Casal, .. CrS 3.000,00, poro 4 noites

Casal. . Cr$ 1.500,00, .paro 1 (uma) noite

�dividuol Cr$ 2.500,00. para 4 noites

Individual CrS 1.000,00, paro 1 (noite) noite.
Solicitamos aos Srs. pais ou responsáveis, não

se fazerem acompanhar de filhos ou dependentes
menores de 15 (quinze) anos, sendo que o nõc obser
vância desta determinaçõo, implicara nas penos

prevrstos por lei.
Os filhos ou dependentes maiores de 15 (quin

ze) e atê 18 (dezoito) anos, só terão ingres<:o nos

dependências do Clube, quando ocompcnhcoos dos

resp'o�s�v���ie infantil, nõo será p�rmitjoo o uso de
.

lanço-perfume.
'A Carteira Social e o talõo do mês Je feverei

ro, ou a anuidade respectiva, serõo rigorosamente
�

exigidos à entrada.
A Diretoria puniró rigorosamente o sócio que

fizer uso de lanço-perfume, como entorpecente.
Os convites só serão forneciços (conforme o

ocimo determinado) no dia de c"da festa, dos 14 às
IA horas.

NOTA IMPORTANTE,
Nnf) !;er<10 atendidos, sob qualqjJer hipótese,

no decur�o dos Bailes casos de esquecimento de Car

t!!ira Social, talão dê mensalidades ou anuidade,
m como pedido poro oquisrção de convite-Ing,·esso.

Florianópolis, 13 de fevereiro de 1.962.
A DIRETORIA

.

(tos Domínios da leia
s. TTUAGO

·QUADRO DAS COTAÇõES

o FERROVIA,RIO
\ ( II Fetl:o\:,iere)

8. - Excepcional. 5 _ Ollmo. 4 _ Muito Bcm.
3 - Bom . 2 _ Reg:ular 1 _ Fraco. O _ Pessimo.

o cincma italiano pode orgulh'al'-se com esta pelí
tula que é a obra-]?rima de I;'�E'PRO GERMl, apezar de
llão se constitui em uma obra-prima de cmpma. GER

M.1 é ,o diretor e h;lterprete central do. rume, send.o' sua

"ua.ção tanto CO{,IlO de d.i,retor, como de ator, irrepreen
si.'leJ. Seu talento artistico é vasto, notando-se nêle cla

reae de linguagem ctnematogrâfiea de grande classe. O

UgUDlen�o é sóqrio no tod.o, sendo u.m pouco prejudicad,o
{IOr pequenos ch,avOes, (l;ue cão ch,eg� a tirar a estatu
ra da fi�a. Acol;l.panham no elenco êste verdadeiro ator

LVI.SA DELA NOCE, ótima uo pal,)el d.e espõsa e mãe o

mesmo se podendo dizer da.. bela SYLVA I,{OSHINA no

Papcl de fllha. Há também no elenco, uma revelação in

fAnLII. Que é o estupendo ator EDUARDO NEVOLA. al

eançando quase o nível de GERMI na In�erpretação do
tHho caçula. Aparecem também etn bons papéis, SARO
URsr, RENATO SPEZILLI e outros. As sequências entre
o pai e o rHho caçula são de excepeclonal beleza de ima

gem, mostrando o (}.Uanto pode o t;liel')to artístico. Ter

nura, amor. alta dramaticidade e me$mo uma cert� do
se de comicidade são os principais Ingredh:ntes dêste
óUm.a filme. li: Q drama. pU.Qge�te de um homem e. sua

����I�';I�;�6������au::l;r:���e�il::���ae :�ra�u�
8(l Mnlo na interpretação. O seu fllme foi premiado al�
ltI.rnas vê)le� e Inclusive recebeu menção honrosa em

Cannes.
Em suma, "O FERROVIARlO" fI! Ferroviere) é um

fibne quase clássico, constituindo-se em grande atração
Para os amantes da 7a. Arte, e podendo agradar â seleta
Park!- do grande público. 'Não é filme de bilheteria e

aRn dc cinema que é o mais Importante.
...

COIl'AÇAO: 5

---l'I' ,

HA MAIS DE 20 ANOS ATRAS ...

C!:lngl'!r Rogers. dizia q,ue não tinha. tempo nem dis
JIoaIçao para pen:;ar em romances. _ Não paro de fa
- nl!'Qes e, entre um e outro, aproveito para tirar
bf!1rI merecidas férias _ declarava. _ Hoje, dois maridos

�dols divórcios mais tarde, Glnger afirma a mesma coi

� que agora o pretexto é a televisão... Os filmes de

t.-.:."':.yr e�trctados por Dráeula e Frankenstein jw1tos es

�� na moda. Os cartazes dos cinemas desafiavam o

��a: _ Será que você é capuz de ver êste filme c

Ia dormir tõda a noi�?. Nelson i:ddy e Gene Au-

. tl8;se��::��c ;':�:e�:�":I��:n� ���ê�:;:�!or:�
"'.

:.t

O D"partamento Ce-ntral

d� Compras t D. C. C.), de
conformidade com o art.
II, item III do Regulamen
to aprovado pelo Decreto
RF - 25/08/61/382. torna
púhllr-n que fará realizar,
no dia 19 de março de 1962,
na Mm súde à Pt-ar-a Laura
MullCl' n« 2, r rone 34101,
CONCORRBNCIA PúBLICA,
nas seguintes condtcõcs.
I _ OBJETO DA CONCOR

RJ!:NCIA
VENDA

1 _ Carro 'Mcrcurv, upo
Iímouxtne. 4 portas, ano

co raurtcecõo 1954, cor- pro
to, motor no 15486372, em

bom estado de conservação
cujo valor minimo é de

Cr5 600.000.00 (seiscentos
mil cruzeiros). Unidade Um
_ Quantidade 1:

2 _ Carro Chrysler, tipo
limousine, 4 portas ano de

fabricação 1961, cór preto,
motor N. 0959 em regular
estado de \ conservacâc
cujo valor n�ihimo é de

crS :30qOOO,00 (trezentos

mil cruzeir.os) unidade um

_ quantidade 1;
,

•
II - ESTIPULAÇõES
Os interessados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 _ Proposta, em duas

vias, seladas com CrS 12,00
de Selo Estadual c mais

Taxa de Educação c Saúde

oc Cr$ 10,00 por rôme. em

envelope fechado e lacrado
contendo:

a) oferta para 1 ou 2 veí

cuias;

b) condições de pagamen
Lo;

,

c) compromisso de retira
da dos veicules no praao
cataberectdo:
d) declaração- de conbe

eDento e submissão às

nprmas dêste Edital c da

LeK1s1o.ção referente a con

corrêncías.
2 _ Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar
os seguintes dizeres: c.:ON
CORRJi:NCIA PS'BLlCA N°

12 02 13 t Venda de I auto

movei Mercury e C\e 1 au

tomóvel Chrysler).
3 _'i:m envelope separa

do, contendo os dizeres do

inciso anterior, IÍlém dn pa

lavra "DOCUMENTOW', Em.

caracteres bem destacados,
os 'seguíntes documentos

comprobatórios de idpntlda
de e Idoneidade:
a) atestado de Idonelda

de financeira, passado por
Banco ou Casa Bancária.
b) prova de quitação com.

as Fazendas Estadual. Fe

deral e Municipal;
c) procuração, se - rôr o

caso, passada a pessóa re
presentante do proponen
te à. abertura das peopos
tas.

.

'* _ As, propostas deverão
ser eoresentadas em duas

vias, com rubrtcn dos pro

ponentes em tôdas as pági
nas, seladas na rorma do
ítem I do título II.

DEPARTAMfNTO CEtURAl Df
CQMPtW Edital de Concor,@Mm

Pública N" 07 - Dl - 11
O Departamento Central 5 _ Os envelopes couteI]

dc Compras (D.C.C.), de do propostas ou documen�

confnrmidade com o art. tos, de\:'erão ser entregues

11, item II do Regulamento no Departament\) Central

aprovado pelo Decreto SF de Compras, â. �raça Lauro

_ 25-08-61/382", torna pú Multer nO 2, (fone 34\0),
blico que [ará realizar, no nesta Capital, até às 14 ho

dia 12 de março de J962, ras do dia 12 de mal'ço de

na sua séde, a PraGa Lauro 1962, mediante recibo, em

Muller, nO 2 (fone 3410), que se mencionárão dnta ('

CO�CORNBNSJIA PÚBLrçA, hora do recebimento, a..",,,,I

na.� sl'l{uinte:; condit:õcs: oIlado por ru�ioná:r.Jo do D.
C. C.

I OBJETO DA CONCOR-
Rf:NCTA

(VENDA)

l'
1 _ AutOli16vel, marcn

"DESOTO",. modelo Sednn

4 pw'tas, côr prêto, ano de

fahricação 19.')2, nO do mo

tor 1405849-3. Unidade _

um. Quantidade _ 1.

IIESTIPULAÇÕES
OS Intere:;sados deverão

apl'csentar os documentos
mencionados a seguir:

I Proposta, em
4

dua:<i

viM, seladas ambas com

CI'S 12,00 de Sêlo Estadual

e mais Taxa de Educação e

Saúde de CrS 10,00 pqr fõ

lha, em envelope fechado e

lacrado contendo:

a) oferta para o .veíeulo.
b) condições de pagamen

to;
c) comRromisso de reti

rada do ('l� dos veiculos 110

p.razo estaoelecido;
d) declaração de conhe

cimento e submissão às nor

mas dêst.e Edital e da Legls
lação referentes a c<mcor

rências.

2 - Na parte externa do

envelope contenedol' da pro

posta devcl'ão constar os

seguintes dizeres: CONCOR
RJo�NcrA PUBLfCII N" 07�

02-11 (VENDA DE 1 AUTO

MOVEL MARCA "DESO

TO").

3 .- Em en velope separa

do, contendO Os dizetres do

inciso (l,nterior, alêm da pa

lavra "Documentos", em

caracteres bem destacados,

os .�eguintes clocumentos

comprObatórios de identlda

dc e idoneidade:

a) aLestado de Idonelda
. de financeira,' passado por

banco ou casa ba.ncária;
b) prova de qUitação

com as Fazendas Federal,
Estadua.l e Munici�;
c) procuração, se fõr o

caso, passada a pessôn re

presentante do proponente
ft abertura das propoatas.
4 As propostas deverão

ser apr(>.o:;entadas em duas

vias, CWll rubrica dos pro

prm('nt� cm tódas a!'l pft
gin;,s. sf:l�df\.s na' fOl'ma rio

ítem 1 do titulo IL

- ..
-.,;.,1;""

6 _ As proposlas serão
aber�as as quinze hOra.", do
mesmo dia d,o?e- de março,
por funcionários desigll;l,d.os
pelQ Presidente do D. C. C.

c na presença. dos propo
nenLcs QU seus representan
tes legais.

7 _ Abertos os en:l!elDpes
cada um dos interessados
tem o direito. de apôt' a sua

rubl'lea nas rôlba,s das pro
postas dos demais concor

rentes.

ri "' As propostas (Modê ..

lo. 001, i1. veu.da na Im]?ren
,sa Oficial do Estado). deve
tão obdecer � conc;Uções
estabelecidas nêste EditaI,
nas Jnstrução constanbes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

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

duais e Federais sóbre Con
eorrências.

III JULGAMENTO

1 _ Pela Comissão Julga.
dora, posteriormente, será
declarado vencedor (). pro
ponente que oferecer:
a) melhor (maior) pre�

.ço;
bl cauçíio de· 11)% em 48

hora�;

c) pagamento n.t4 10 cUas;
d) retirada do ve�.:;ulo

imed\atn ao pagameJ;lW,
2 - Em,.ca.'!o de 19u1da

de de propostas, será. sor
teado o "en,cedor.
3 - A concorrência pode

rá ser a.nulada. um,a. vez

que tenha .sIdo· :preterlda
formalidade eXl?ressQ.D;len
te exigida pejas referidaS
leis, e que a oposição Impor
te em prejulzo aos concor

rentes, ao Estado 011 à mo

ralidade da Concorrência.
4 _ A CemisSão Ju.lgado

ra resel'H.-se o direito de
anulai- a concorrência, ca
so 88 propos_ aPl'868Bh
das não con4lllP&Ddam ao

lnt,erêese do Estiado.
\

I'l�kl.nópolis, Gm 8 de
fevereiro de 1942.

Hermes Ju.."th.lo P:l.f,tI�
nav'i, fRESID�H1U.

5 _ Os envelopes contendo

prepostas ou documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, à Praça Lauro

\;�:�j�:I,2 ::�:� 31�0�0��:
do dia 19 de março de

1962, mediante recibo. em

que se mencionarão data e

hora do recebimento, assí
nado por Iunolonúrtu do
D. C. C.

6 - As propostas serão
abertas as quinze horas, do

meslno dia 12 de março.
por funcionários designa
dos pelo Presidente do D.

C. C. e na presença dos »1'0

ponentes ou seus represcn
tentes legais.

7 - Abertos os envelopes,
cada um dos Interessados

tem o direito de npór a sua

rubrica nas fôlhas das pro

postas dos demais concon-en

teso
8 _ As propostas (Modelo

001, à venda na Imprensa O
tlelal do Estado), deverão

obedecer as condições esta

betecídas nêste Edital, nas

instruções constantes do ver

ses das mesmas, bem como

ás exigências do Decreto SF
25-08-61/382 de 1961, c de-

DEPARTAMENTO attlRALDE
COMPRAS Edital de (oncorrêMia

Pública H.O 08 - 01- U
O Departamento centrai

de Compras (D. C. C.), de
conformidade com o al'tO
item li do Regulamento a

pl'Ovado pelo Decrelo SF
_ 2ó-08�6J/382, torna pú
blico que fará rea,liza.r. no

dia 12 de inarço de 1962,
na sua s�de. ã. Praça Lauro

MUler. nO 2, (fonc 3410),
CONCORRSCIA PÚBLICA.
nas !'Ieguintes condições:

I _ OBJETO DA CON
CORRf:NCIA

(VENDA)
. 1 _ Camioneta, marca

Ford, mor.lêlo 1946, no:> esta

do., que se encontra na o�

f1elna do Departamento de

EsLradas dc Rodagem, na

cidade de Blumenau, cujo
vU'lor base é de Cr$ .

100.000,00 (cem mi! cruzel
zei.J:o,s). Unidade _ Um,
Quantidade - 1.

2 - Ca1ninhão, marca

Chevrolet, modêlo 1946, no

estado, que se encontra na

oficina do Departamento de

Estradas de Rodagem, na

cidade de B!umcnau, cujo
valôr base é de CfS.
100.000,00 (cem mi! cruzei-.

ros). Unidade _ um. Quan
tldade,- 1.

OBSERVAÇõES: Qual-
quer informação poderá ser

obtida com o Sr, Dl'. ,AnIlo
Zeno Petry, ou pes.§õa pelo
mesmo designada, na Dire

toda. de Agua e Esgõto. no

Edifício das Diretorias, nes

ta Capital, ou na Residên
cia (oficiOa) do Departa
mento de Estradas de Roda

gem. em Blumenau,

II ESTIPULAÇÕES

Os Interessados deverão
apreseo.tar os documentos
mencionados a seguir:

1 _ Proposta, em duas
vias, seladas ambas com

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

Saúde de Cr$ 10,00 por fô
lh,a, cm envelope fechado
e lacradp eonJ,endo:
a) oferta para 1 ou 2 vei

cuias no prazo estabelecido;
d) declaração de conhe

clmen.to e su,bmissão às nor
mas diste Edital e da Le

gl,\lação referente a concor
tências,

2 - Na parte externa do
envelope eonter;u:!dor da pIO
pos,ta devet:ão consta,r os

seguJDi,es dizeres: CON;€lOR.'
RSNClA POBLICA NO 07-
02-12 (VENDA DE 1 CAMI
ONETA FORD e DE 1 CA
MINHA0 CHEVROLET).
3 _ Em envelope separa

do, conteado os dizeres do
Inciso anterior, além da
palnvl"a "Documentos", em

caracteres bem destacados,
os seguintes documentos

cOlllPl'okt6J:'iOs de identlda
de e 1don&1.daàe:
a) Iltestndo de -ldoneldn

de fInanceira.. pa:::s:lrlo paI'
banco ou casa· bancária.;

.ete dispOSições Estaduais

e Federais sôbre Concortên
era.
li _ JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dom, posteriormente, sel'Á,

declarado vencedor o pro

poneme Que creeecee:
aI Melhor tmnínrj pre-

co:
b) caução de 10,%

48 horas;
ci pagamento até 10

dias;
d) rourada do veiculo

-------- .

J�------psw��- � 'J
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·PROGRAMA 00 MES'
Dia _ 24 Soirrée Carnavalesco.
Dto 22 _ NOITE DANÇANTE ··CONJUNTO DE

"CARLlNH0S"

Dia _ �7 Cinema
CINEMAS

ClUBE DOlE DE AGOStO
A_ Diretoria do Cluhc Doze de IIJIosl;O reuntdn. tomou

n..� seguintes eesotucõcs. que vigorarão para os festlt1Qs
carnavalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS
Sabndo _ 3 _ Bnlle de Abertura

derá ser anulada, uma vez Domingo _ 4 Baile na Scde Social c na Sede Dalnei

que tenha sido preterlcta.. rlá.
formalidade expressamente Segunda. _ 5 _ Ballc Inrantll na Sede Social

exigida pelas referidas Leis, Baile AmtltIos na Sede goctct c
....
nn Sede 3:\Jue4rla

e que a omissão Importe em Terça. _ 6 _ Bltile na sede. SOCI;\1 e na Seetc Bnlneá-

prejuízo aos concorreates, ria

ao Esta,do, ou à> rnQraJickuj\e
Os. BAILF.8 COMEGARl\Q:

Para Adultos 'das 2'),:011 horas

Para InfllnUl das 15,00 às lfl,OO horas

imediata. ao pagamento.
2 _ Em caso de Igualda

do. de propostas, será aor

teaco o vencedor.
3 _ A Concorrência po-

da Concorrência.
4 _ Á õomíssão Julga

dora reverva-se o dlreltn

de anular a noncorrêncín.

caso as propostas apteseu

tadas não correspondam ao

Interesse do Estado.

g'lonanôpolís, em 12 de

fevereiro de 1962.
.

(:!tel:mes JQst,hl0 Patrla
nova), PRESIDENTE

b) prova oe qu,ita,ção com

as Fazendas Federal, Esta
dual e Municipal;
c) procuraçi'il), se, fõr o

caso, passada a passôn. re�

presenLante proponente i a

bertura das propostas.
4 _ As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas vias, com rubrica. dos

proponentes em tôdas as

pâginas, seladas na torma.

do item I do titulo II.
5 _ Os envelopes, conten

do propostas ou. documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Cílntral
de Compras, à P!'aça Lauro

Muller nO 2, (fone 3410),
ne:::ta Capit.al, at.é às 14 bo

ras do dia 12 de março de

1!)G2, mediante rtelbO, em

CJ.ue se mencionarão ,data c

hora do receblmentl;l. a.slua

do por funcionário do D.

C. C.
6 _ As propostas serão

abertas às quinze haras, do
mesmo dia doze de março

por funcionârio designado
pelo Presidente do O. C. C.

e na presell.ça. dos proponen.

tes ou seus representantes
legais.

7 - Abertos os envelopes
cada um dos interessados

tcm o. direito dc apôr a sua.

rubrIca nas fôlhas dos de�

mais concorrentes.
8 - As propostas (Modê

lo 001, à venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve
rão obedecer as 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,

MESAS _ PRi;ÇOS:

Na séde Balneária - 3 noites _ Cr$ 1.000.00
Na Séde Balneária _ uma noite _ Cr$ 400,00
Na Sede Social - 4 noites - Cr$ 1.500,00
Na séoe Social'-:- Uma "noite _:_ Cr$ 5aO,OO

OBS. - .Cada socto poderá adquirir uma mesa cm cada

séde.
,-'

.

ROLHA: _ Cr$ 400,00 por norte.

CONVITES:

Casal - Cr$ 3.50U,UO para todas as noites
Casal _ Cr$ 1.500,00 para uma noite
Individual - Cr$ 3.000,00 para todas as nortes

Individual - CrS 1.000.00 por uma noite

Estudantes devidamente . credenciados Cr$ 2.500,00
para todas as noites.

Estudantes devidamente credenciados Cr$ lIOO,OO
lOna noite.
A pos.�e da m.esl\.não darã direito ft entrnoa, 'sf'nt'ln

ncecss:'nios a. carteira.e n t,alão do mi!s (lU (anuldadrl rle

1962) ou o eonvitc ar,on�panhD.do de documento compro-

vadpr da identidade. I

INTERCAMBIO: Cr$ 500,00
-

RESERVA:
10 _ As senhns serão dlstrlbuldas às 7,00 horn,� do

dia, 24 de feverclro (sabndO), c a:venda. .�cr:\ lnlclrtda às

8,00 horas.
20 _ O pagamento será feito no ato da aqUisIção.
30 __ Os convites oherlccerão às cxij:!;ênclas estatutá

rias e só serão fQrnéddQs das 14, as 17,00 horas do dia

da �:� No ato da f\Qulslção do convite o sócio soliclt9n

te c!everá:
'

A __ Apresentar a r:al't<>lrn social c o talão do m"s.

B � Fazêr-se acompanhar do convidado.
50 _ Os convites só poderão ser forllflCldos pela Se

cretaria.
ao - O col'lvlt.e não dará direito 'fi. meRIt qne será pa

ga a parLe.
'70 _: A compra da mesa. terá que ·ser feita. pcl0 pró

prio sócio ou seu dependente, podendo no entanto a se

nha ser entreguc a qualquer pesso.a, uma. vê:a cme�tn
da pelo assoclad,o.

ao '- Só; BERA PE�MI.TIDO QUATR.O CADEIRAS

POR MESA.

DETER�Çf'l'83! '
.

1<7 � :ê rl2'orosa,nMllte 'IIcd.'ld.'l ft. enLl:nda. de �Qf4l:<i
de 14 m;JQS nos bai!-e" n.oturnol?

20 _ No ba.iic-Ir,lf:mtll nOO sera p�l'miticlo o U,So do

lança perfume. ,
".

30 _. A Carteil;8. SOcial e o talão 'do mês ou ( anui

dade de ,1,96.2) ou o convite serão 'rJg€lrQsamente exlgldo�
à entrada.

40 _ OS'potta.OpI;es de convites tetão .que aptesenw
d.ocwnento de. identidade.·

. _

50 _ Os Bailes do '[}f!P'lrtaTTlento Balneário (Praia.)

r.eger-se-ão ·p�Ia.'\ rpesm.a.� Insttuções ...
60 _ Os cartões de rre�uêncla não terão valor para

o carnav.aL

ONIBUS:
........,

.._
...·-:.....I'-·'-,.,�

PARA OS' BAILE:à NA SmE BÁLNEAIUA ESTA GA-

l �Ip:I�L�o=:�Ulga RA�r:- �����A��:��i:�lAl�; uso 00
dora, pos�erlormente, será

LANÇA PERFUME COMO EM TORPECENTE (CHERE
declarado vencedor o pro-

TA).
penente, que olel'ecer: Aconselh,ada pela prática, a Diretoria exelnrece 08
a) melhor (malar) pre�

seguintes pontos relativos ao Ca.rnaval:

ço� �

d 101. : 1° _ Não serão nj,endldo.s, no decurso dO!; BallpR,

hor�s�D.uçao e

"em.... casos de esquecimentos de carteira soelai,.. ou de �alõelJ
c) �gameDto até 10 dJas

- de mensalidades (anuidades).
do' -II,s

d) retirada do veículo 1- 20 _ Não !lerão atendidos, no decurso ..... _. ,

mediata aO pagamento. pedidas ou aquisição de convites-ingressos.

�::E :;:!��,;��: fotÓ���::::I::":od::::::'�a;;;�d:�:"'OS
·

de�á-se� :��:.n:a �� 20 8ecr,rIO
que tenha s1do preterida

VISTO

fotmaJidad$ expressamen.te
José BUaIJ

exJ.glda pelas referld,as leis,
"'Qiitdente

e que im,porte em prejulzo
----------------

aos coru:orrentes, ao Estado

ou à. moralidade da Concor
rêncla.
4 _ A Com.iMão JuJ.cac;lo

ra. reserva-se o dJre1to de
anular a conconêncla. caso
a.ç, propostas não correspon
'.iam ao interêsse do Esta

do.
Florianópolis, em 3 - de

fevereiro de 1962.

(ees cfe Emergincla. Funcionando
na AcadelRia da Comércio "SaaIa

Catarina" - MAmrau
Comunico aos Interessados que, o MATRICU

� por<J o Curso Primor/o, estará aberto o partir do
dlQ �2 a 26 do corrente mês, no horá6rio dos 8,,00 às
12,00 haras.

Florianópolis, fevereiro de 1962
Prafo Abigail Cast·o da Rosa - Encorregada do

Direcão.
-

. - .. _-_._----�

".

•. '".....������'____='_.. ��_---"'���±.:d::.���.-.. '-".,.'_'-:::
.. "!!il��i!'!:'I�,'

TTr.nncs Justlno Pntl'la�

nov�, PRESIDENTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II._..__.....
2 encontros' hoje pelo Tomelo da LegalidadeI .

��:��ã!�����:�:iSa:�:�!���:!:: --"""B-ar-c-o___"'S-ul:-"africano, o vencedor, da --Buenos ÃI�
Ó�:.!:;:�Oe=rc��!�:;: e:���':,d�:::p;!s� �:�u�;::::':�t���I���� ��:�:��:��:-��,;����; ;:0�rYi�j�r.:çi�:t��i;; ��!i���I:����ro;F�: c;� �::��I::���g�;�I:,t� �:��Uf��: f�1��:;�:�:
pecti;;:��:de carbonífera serão �tago- �::;�:-�f:e��:;�::e�::�; �\��i:7��:2�;;:M�{;�;� ��s:��;:: e:i!��e�;::: :�:�:�;����:::�:.����� �ii,��;�:;I����:!:e s}�::� :f�:e!:7��::G:��:
nistas �etropol e Coritiba, sendo êste o pri- neíro. o barco scratn de esteve a ponto de ultrapas Augusto de Melo, proprteté na" estaria 50 milhas atrás snetro "Cairu II!",. Funcio treame ligeiramente incU.
meiro choque que os criciumenses verão pelo �;I�P��d��r�C:edOc�U�r���= �:� �r�:���da���-a:�icc:��� ��e��' b����e,br:�leir;��:� �:r '�s����;��e�' al:::�:::. ���os :�eY�C���II�V�����' �i:�odO '��::��g:��r:���
certame, gou com boa vantagem aõ- do sul do BrasiL "Stormvo- Aires, que alguns colegas 191 horas, 37 minutos, o que

Na Capital gaúcha deverá vencer o Grê-
bre os, demais 38 veleiros gel", um barco de 72,5 pés

����a;::dl�u�S �I��:sr::� supera o recorde anterior
.

mio que terá por adversário o Operário, de O lale CARLA é O Aluai Vencedor xtmo da regata e pensavam
_- - - -

and�··
�:, b::t:obe�::I�:tl:� "F�9:

Ponta Grossa. apresentar um protesto, de 1 r'emb'" ..

.
.

por 41 horas e 10 mlnutoe,
\_ .. 11M .. � ...� • da Buenos Aires-Rio ���!; �:l:o�������a �i:��; .ill I � l o capitão e proprietário do

NO HOEPCKE TEM •
De acordo com a chegada O Storwongel apenas 1'1- mente ferido logo no início

.

•

�����l, s����:�:�:�odec;,�, --- ..... -- ....��_...._ ..� dos barcos, podemos fu-
cou com o título de Fita da competição, sendo for- cr�s:voãOo :;t��O!�é� :r�� �!��n:�:��o�ava:co�':��I, nifico" o rendimento de

O Calendário da F.A.C, Para 1962 ��:�a;to::n�e:a�:IO���_�� Azul. ��d�eas::a:a����� ���l��� datas históricas em sua 1937 liderava Invicto o 1° �:�i:e��:�a�odl:: ��:n:
-ESTADUAL- �7taP�I:�ir�:u��r s�::(/� _"'M���::-;-;;-. _r { ��is�����a:dea :e�a!�:da�:� ���o :uoanc:::���toa p�� dificuldades, durante a tn

JANEIRO - Treinos seleção basquete masculino
VADINHO P bl P crístõvão, em 12 de Outu- cmcecêc do futebol carioca

vessia. Os funcionários

paro o brasileiro em Franco _ Re- Alres-Rio,.O barco vence-. • ro ema ara a - competição disseram QUI

cüzoçõo do Certame. odor cumpriu o percursono' :0 S�o l�����v:� tU:t�:�!� :e od�����a�: c;::;�e�o s�:e qualquer diferença no

FEVEREIRO - Voleibol - Preparação dos sele- �:���eVI!�� ::-a.:�i:= Diretoria Avaiana Clube, em 5 de Julho de.. Cristóvão ficou em meio,
po oficial do barco "Fi

, mle"'·�o��(�co�m�trp�,'n;noo:)ns:�m;:���:�no be,"��: :yon� z: II :,:�::�; bO� ��:�'�:i dt:n�::"��: ���, eq:e d'��:I�:U f��ã�t��� :�p�d�am�:��:.;�v�%::�: ��;f� p::I�����d�:;:":
, -> São Cristóvão de Futebol e Além dos titulos citados, o

MARÇO _ Participação do campeonato brcsflel- Cairú III, classificou-se em clonar da melhor maneira
Regatas, em 13 de Feverel- São Cristóvão foi vtce-cam �::�m:��e::�o, �::::s dO

ro Campinas de voleibol (masculino oitavo lugar, vlnao em se- possível, a renovação de
ro de 1943. O futebol sur- peão do "Initium" nos anos

e feminino) gutda" Oengrejo e em l�.u
contrato do seu "atacante

gtu com o São Cristóvão A de 1920, 1925, 1927, 1938 e

ABR·IL - Campeonato estadual de basquete lnfoe- lugar o argentino CARLA Valdtn,ho, sem ',duvida al-
üétrco em 1908, num gra- 1940. Em 1943 foi campeão

til referente ao ano de 1961 _ Jolnvile que cumpriu o eprcursc
guma uma das principais mado de Quinta da Boa Vis do Torneio Municipal, que

MAIO - Basquete - competição entre seleções em 218 horas, 40 minutos e peças do clube azurra.
ta, passado depois para o antecedeu ao campeonato

juvenis de Florlcnópolts; LAB e LANC 18 segundos. Porém no
O jovem valor que tradicional campo de São da cidade. Seu primeiro

poro convocação dos atletas para se- tempo corrigido o horário transferiu-se do futebol CrIstóvão, e finalmente se presidente, em 1908, foi Ar

leçõo cotcrtnenee. foi de 160 horas, 49 mínu- amador, Sãp IPpUlO sute-
alojando na rua Figueira naldo Silva. No exterior, o

Ciclismo _ Volta 00 Morro _ Reali- tos e 15 segundos, estando
boI Clube, para o Aval,

de Melo, 200, onde está etn- clube alvo já se exibiu pela
zoção da Rédtc Guarujá. portando até o momento quando o dr. Abel oeoená do .hoíe. Os primeiros anos América 00 Sul e pela Eu-

JUNHO --.r Preooroçõc' (ias seleções de Santo Co- na Ilderança de, prova.
exercia as funções de ptre- do clube alvo (que come- ropa.

tarino de basquete e valei juvenil Note-se entretanto que
sldente do clube avalano, çou, aliás, atvt-roxo) toram

(Campeonato brasileiro) outros barcos estão em
atravessa no momerreo boa de luta, de dificuldades. Em "DESPORTISTA DO ANO"Atletismo _ Corrlda da Fogueira condições de superar o
fase fisica e técnica, ten- 1910, porém já estava na 2a

JULHO _ II Ps. Jogos Abertos de Santo Catarina tempo do iate
-.

argentino
do mesmo surgido com a- divisão da LIga MetroPolita';,r1 GILBERTO PAIVA

em Blumenau Participação no ccrnpe- Carla, devido ao '1handi-
tuaçE.es destacadas nas na e sagrava-se até cam- Correspondendo aos anseios dos clubes e às ver-

onctcr brasileiro de bosquete juvenil cap".
recentes excursões do seu peão do torneio dos 20s. dodeiras necessidades do esporte de nosso térrc, a

em Vitória. clube, pel� int�rior. do Es� íeams. Em 1912 o São crie Associação dos Crorusrcs Esportivos de Santo Ccte-
Participação no campeonato brosilei- tado. Vadmho, esta com tóvão ascendeu a la dtvt- rina, em comentário publicado explendidamente na

ro de voleibol juvenil em São Paulo. Empalaram seu contrato prestes a ter- são e terminou em sexto lu página esportivo do jornal "O Estcdo", assinado por
AGOSTO,,- Atletis�Tu::l" Campeonato estadual. mas- minar, razão porque os di- gar à frente do Bangu e do nosso confrade jornalista Pedro Paulo Machacb vem

culino e feminino em FlorianÓpolis Internacional retores do Avaí, terão pe-
constituirá problema e que :e��:�:;ã:�a 1:1�8a;:1 e de apontar sua excelência, o snr. Governador Celso

SETEMBRO - Cic1ismo, Campeonato estadual em la frente o problema de
a renovação de seu contra; conseguiu nesse mesmo ano

Ramos, como sendo o desportista número um, o me-

Jaroguá e O'perário renovação do atacante
to dar-se-á brevemente. o seu primeiro título de

lhor, portanto, do ano próximo pcsscdo"Medido a-

Basquete, Campeonato estadual 'colored". Os diretores do
No clichê, o destacado

certado, não resto a menor dúvida, mõrmente
de titulares em Porto União. Dando sequência ao Tor clube falando à reporta-

avante azurra..
campeão do "Inltlum" com quando sabemos, o quanto tem feito suo excelência

OUTUBRO _ Basquete, campeonato estcducl de neio Sul Brasileiro, joga- gem informaram que o i�i:a��:d:O��:::sav� R: em pról do desenvolvimento do esporte catorinen-

juvenis em Joinville; Valei, com� ram na noit, de terça feira, Vadinho certamente nao
nato Vinhais cantuárIa e

se. Acreditamos mesmo, que esta pógina seria curta

peonato estadual de juvenis em Jo- em Pôrto Alegre, as repre- d R
paro inumerarmos tudo aquilo que o Governador

inville
.

sentações do Internacional Nova Vitória do Pa re oma: �v���z �i:r��: = :p�:'::�: têm feito pelo esporte barriga verde.
Valei, campeonato estaduaJ, e do Operário de Ponta ... Logo que assumiu o exercício do cargo que OCU�

curino e feminino em Brusque Grossa. Depois de um Jõw 2x1 Frente ao Bangú -podDeO",.neldee'",eaH, ed"eo"cINtaã,O, 'ae pa, o nosso governante pÔs mãos à obras, assinando
-REGIONAL- go bastante movimentado logo de imediato um decreto, que reativo os ativl-

a partida atingiu ao seu Carlos Luiz Paim da rua Padre Roma foram propósito, que o centro- dodes esportivas em tôdas os escolas estaduais. De-
final com um empate de O Continuando sua

-

sêrle sempre superiores. O mar- médio João Cantuária, pe pois, um de seus grandes auxilias 00 nosso esportf.
x O O árbitro Kalll Karem de partidas invictas neste cador foi inaugurado aos los largos dotes de ef1c1ên- fboe;.tPo�'dOCe°SSo;on-Oto""CSotdo�S,Pnuot,oqSudoo;ndoSeg"nuCnlduos,.sveJ,Ogc�Filho, do Paraná, ao terml ano de 62. a equipe do 25 m. por intermêdk> de ela, de desportividade e de ',;>, vvr
no da peleja foi agredido Padre Roma levou de ven-

BalOro num tiro '(erteiro amor ao clube e .ainda ho- rau paro o remodelamento do estádio do F A C.

:�, torcedores do "colora- clda o Bangú E. C., numa �= ��:�adate�:��o� p::ei� !: �msi�g���:;;��:'OI�m�� ,E c�mo todos viram, foi uma festa realmente ·�stu--
�;-:--:-_--:---::--:-__.:.P_.,.::ti.::.d.::...::em='.:.:.q:ue:_::os:._::'":pa:::zes placard de um a zero para 1926 o São Cristóvão lavrou peC��o se não bostasse, o governador Celso RamOS

Melropol Enfrenta Hoje.o Coriliba· o Padre Roma. Na fase o seu maior tento no fute voltou a pratic9r vórios beneficios em pról da espor-
A representação do Metro gulrem frente ao team do

complementar a equipe boi carioca, levantando o te de suo próprio terra, Atualmente, podem:>s ver

��s q;i�P�:: d�ecp���:!� �::;::' j:s:��:�::l �7:::;
�::��:��:�'''que f�:iO ':� �i:,UI�n�c:,C:;:':s�ã;u:'p���:; . �so o:;,��;���u�:�;���õ�u�::;�;�e�s�d�e "�:t:;�.

Sul Brasileiro Inter Clubes da SU._ plate','a que desde

lhorar mais ainda o seu até agora. O team alvo que onde sua Excelência mais vez, dá. cobiveis de que
poderio ofensivo, e, logo se sagrou campeão foi ês- realmente deveria, como de fato o foi ser apontada

�:I ��jl:�rd:St�g:�t�aQ:��� algum tempo não assiste �:s 017m:;c::i:ra n:�:��:��' te: Paulino - Póvoas e Zê como sendo o melhor desportaa do ano. Acertou em

combate ao elenco paranQ- se���:e ;:g���eções técnl para 2 a 0, aos 35 m. o

Luiz - Jullnho - Henrique cheio portanto, a Associação dos Cronistas EsportivOS
ense do Coritlba Futebol cas não. contam com pro- Bangü consegue o seu ten- :__ A�����u

- ���:::: = �e nosso E�alio. Porque/edlmente, entre todos aquê-
Clube. �lemas e deverão mandar to de honra por Intermedlo Baianinho e-Teôfilo. O clu

es que tra o om, no a õ e fazer progredir o espor-
Esperam os jogadores do �ara campo os Jllelhores de Zequlnha, de penalidade be alvo perdeu apenas seis

te do �erra Cd7 A�to Garibaldi, sua excelêncio, �clube crlciumense, conse- valores de que dispõem. máxima. pontos, em dois empates ��:��ace��ezae ��e e����nt�O�!����e�:�t�corf�:�te
Almiranle Barroso Interessado no ze�o: �s:�:�ntocr��c�:�� ��: � :;�;i�a�r 24 � ! : �eo��e����s t���i����t�:�r��e��s�oéE���!O'q�:s;,�
Médio Manoel mllcar Scherer, afim de ��af:n:�::r�:va�d�: ��r:::: ��a;ord;r;o:a: oa��r:in��:; cisamos, de alguém que constga soerguer o bom no-

que seja concedida sua E com êsse resultado. o por 6 x 2. Mas venceu o &:t�::t�� ��n;�j�!a n��:�����' E ��I�e�����s qe:e
�el�:;:�d::q::r�au�a�:�, �':r���e:�:Ci:�nir��o ac:r:;u� juiZ deu por encerrada a :l:�e:g� xd��S' oV��:�r�:� o nosso governante assim o faró! Parabéns, Gover-
mose que atualmente vem tricolor ainda não foi en-

partida. Com essa vitória
por 6 x 3 e 4 x 3, o Sírio por

nadar! Que Suo Excelência prossigo nesta ::af'(l�

treinado no Atlético. este- caminhado à Federação.
estreou bem o treinador

3 x 1 e 7 x 5, o Vila Izabel ponha árduo dificil mesmo, de soerguer o bom "?"
ve se exercitando no Alml ..------

do Padre Roma, Theodo-
por 3 x 2 e 2 x 1, o Brasil me esportivo de nosso Estado são os desejOS não SO-

rante Barroso de !tajai, dei.
miro da Rocha.

por 3 x 2 e 6 x O, o Vasco mente da imprenso escrito e falado da capital, ca-

xando excelente impressão r-------......
As duas equIpes forma-

por 2 x. 1, o Fluminenese mo também de todos os desportistas de Santo Cota·
já que se condUziu com i O � 12 a j v � ram assim: PADRE RO-

por 4 x 2, o Bangu por 2 x rina e mui especialmente do Brasil. E se dissemoS
grande hlclêncla. MA: Homero, Lauro, Ouri· ° e o América por 3 x 1. Em acima, ser esta uma campanha árdua, dificil me�

Regressou a Equipe Catarinense Imedi_mente, a dl"torta do I O Y N '0" � I�H V � valdo, Policia e GaJo; MI, 1928 voltou ° São ê'istóvão mo, é p",que sobemos o quanto é "dum" fozO"
Barroso conversou com o Balofo, Renato, Melo (JaJ.,. a ser o campeão do torneio praticar esporte em nossa terra. Mos confiamos. e�

de 'Caça Submarl'na jogador ofereceu tentadora me), Tlco eDlda. "initium", com êste team; suo Excelência, que além de ser um bom adm1nls•
proposta. Vende se BANQU. Daniel, Donato, Baltazar - Jaburu e Zé tradar, é também um eximia desportista. Acredita-

Reg�essou terça-feira a Os barrigas-verde, encon� Falando a nossa reporta- .• Zeca e :roão; Claudio e Luiz _ Jullnho _ Henrl- mos que com suo indispensável colaboroçõo, pode-
tarde a de'l'egação ca'tari- trando equipes exceler.t.e� gem Manoel deixou trans Máquinas de escrever Zequlnha; João 1+. Pato, que e Esnesto dos Santos remos _ ou, quem sabe deveremos mesma, de�tro
nense de Caça Submarina mente preparadas, 'não fo- parecer seu desejo em se marca SMITH-CORONA. Ademir e Dlnaldo. -'-- Tinduca _ Joãozinho _ em breve, solucionar todos os problemas esportJvOi
que participou do cert,lOl� ram fe1tzes pois classlfi- transferir para o ru�bol Na preliminar a equipe Vicente -: '�aianJnho e Teó de nosso Estado Ficaremos.-na expectatiya, já que a

nacional r!a modalldadt:. caram-se em 13.0 lug::lr. secundaria d'o Padre Roma velho dâdiva n�s diz, que, quem espero, s�mprel'.

. l"..:ad un �'i1ab"I� 1'- Vll.ku. ent.rrt,nnt.o. � rx!li'- foi dc,rrotada pelo Rl'XmP]" n!conro, �,

��l�"'�:,::�::j::�'::,,-.�""::S"",",,_..:iiL:J�����!lIII��:i���_....:.E..:�',;;Cl·'�PO�'�3�"_O'......;..,,,==���:J��J�"_-__l!-i-:':.�!;,.,����!.'.,'�:-_J:.�c:',,(��;_*!"G�:,��z_el_::O:__",:_de_s_::tO_C_O_P_;t�O�I)�",<,:::'j):;;:'III
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47 AtlOS DE LABUTA COHSTANTlI

PELO PROGRESSO DI
.....;.-;'"'-

SANTA CATARINA
.,..�
.,- ;P

NO SETOR

ESPORTJVO

JANEIRO - Voleibol - Torneio Tearo Passos
FEVEREIRO - Basquete, Torneio Deputado Wal

demo r Solles.
VaIei, Treinamento da seleção mas

culino da capital
MARÇO - Basquete, Continuação Torneio Dep.

Waldemar Salles
Basquete, Torneio Aberto Juvenil
"Crônico Esportiva" em homenogem
aos cronistas esportivos.

ABRIL _ Basquete, campeonatos Mirim e Infantil
Valei, Campeonato Juvenil, titulares
e feminino

MAIO __. Atletismo, compeonato de estreantes

Basquete, çampeonato de cadetes e ti tu
tulores J
Tenis de Mesa, Campeonato de duplos,
individual e equipes.

JUNHO _ Preparação dos representaçôes de Flo
rianópolis aos J1los. Jogos Abertos de
Sta Catarina - Blumenau
Atletismo, campeonato masculino e

feminino
JULHO _ Em branco - 1110s Jo�os Abertos em

Blumenau
AGOSTO - Basquete, campeonato juvenil
SETEMBRO - Tenis de Mesa, Campeonoto esta

dual de duplos, individual e equi
pes. . .

DEZEMBRO _ Atletismo - Preliminar da Corn
do � Sõo Silvestre, realização de
"A Gazeta Esportiva �e São Pou-
10".

•

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES, .,

MAURY BORGES, RUI LOBO •

GILBQtTO NAHAS

COLABORADORFS, DIVERSOS

neiro, onde ancorou exa

mente as 15,30 horas,
hoje.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�

mM_ STEII oferece
3 'GRANDES VANTAGENS

atravessar uma ponte de
cimento armado, no povoa
do-da Penha, próximo a

Paute Lopes, :;CU proprie
tário rct infeliz na mano

bra e jogou-o nágua, com

todos os ocupantes. A que
do. do' eetcurc resultou na

morte, por asfixia, do jo
vem Nfussolin� Bernardtnl,
solteiro com 22 anos de ída
de, o qual 'era runctonano
da "SERFER S. A." firma

empreiteira de ooms da Es
tradu de Ferro D. Tereza
Cristina. Os demais ocupan
tes do carro sinistrado tive
1':1In mais sorte. sofreram,

apenas ligeiras esconacões

pira cuidados. O st'. José Ci

rin� Aguiar foi atlngtdo, na
região lombar, cujo ren
mcuso não apresenta gra
vidade, sendo. depois de
medicado, recolhido à Ca
deia Pública de Laguna, on

do àgual"dani., o resultado
do inquérito pofícíul instau
i-ado.
"ANt1.A.RIO DO SUL
Está cu-cnlnndo .. nesta ct

dade, o "Anuário do Sul",
recéru-edttado pelo jorna
lista Antônio Lima Barroso.
Diretor do jornal "A Im
prensa", de Tubarão.
Muit0 hem impresso e

com farto noticiário sôbre
v desenvolvimentn social-

"EL PAREDÓN", PALCO econômico das comunas sul
DE SANGRENTA TRAGE cetnnnonsos, em numero

DIA de 20. o "Anuário do Sul"
Quando se encontravam, _

há dias, t:ta boite "El se- ftalMl'rt-�ament��-�-O ,,,""'_I:de Credôn", situada na praia de lIapII Imllal' OIlllll1lS
�:����a�s \s::����iO JO�: Edilal de (allterrência PlíbHea
��l�:�laA�:!:�, d�r����:��� M. 05-01-09 cargo. que teve lugar no
':! João Kuerten. ambos re- dia 16 do corrente, \às 16
sidentes nesta 'cidade. tive- O Departamento Central' de Compras (D.C.C.), horas, contou com a pre-
ram acaloradas' discussões de conformidade com a art. 11, ítem III do Regulo- senca de chefes de secções
após Ingerirem bebidas at- menta aprovado pelo Decreto SF - 25-08-61/62, e funcionários da E. F. D,'
coólicas, ocasião em que

torna público que fará realizar no dia 12 de marco T. C., bem corno de autori
fóram as vias de'fato. ha-

...... 'de 1962, na suo séde. à Preço Louro Müller nO :2, daoes e poüt.ícos locais.
vendo luta corporal. (fone 3410), CONCORRt:NCIA PúBUCA, nas ae-

Sacaram, em Seguida, de guintes condicões: \

suas armas de fogo, segun- I OÉUETO DA CONCORRÊNélA

�Z������f��:����.e ��= .1 _ Camioneta (;;6�g��", tipo Perua, ano de
Ja se tornou um abuso

da a gravidade dot reitmen- fabricação 195J, motor de n? B.P. 2348000, de 6 �:;:�:�ie::�llt� :e��s��Ont��to que sófreu João Kuer- cilindros, Com ccpocídods paro transportar 6 oes- da cidade. São vistos pelas
zen, foi êste conduzido in- sõcs. cujo vclór mínimo é de Cr$ 200000,00 (cu-

nossas ruas, a ho
continenti ao Hcspttal de rentes mil cruzeiros). Unidade - um. Quantidade 1

rn & dia ou
Laguna. onde foi operado 2 -_..camioneta Pick-up Ford, ano de fabrica bras, cavalos, xuínos V:1-
pelos racuttatrvos-urs. Pau- cõo 1951; motor de n? 0781 - 2, de 6 cruodeos. cas �,(:., danificando, sêr!a-Hnl RrJ'nard!ni, todos rest lo. Carneiro e Aurélio Ró- com capacidade poro 500 kilos, cujo volôr mínimo mente, o gramado c nrvo-

dMte.� nesta eídndc tulo. é de Cr$ 200.000,00 (duzentos mi! cruzeiror,). Uni- rene ·do.� íamarlouros públi. � ... --\--_I. dade - um. Quantidade:"_ 1,
co.".)10' HOEPCKE TEM·" II ESTIPUL�ÇõES . E,'pee",M< q" a P,','oi-

\ .. -,. - ... _ ...._.. Q, interessados deverão apresentar os docu- tum tome as devidas provi-
ESCOLA ttCNICA DE COM:tRCIO

4>

mentos mencionados o seguir: dêncial!, a fim de evitar os

"NERÊU RAMOS" com �rsli�ggo�:a'S;I� ����ua�i�S'masi:11ao:oo:b�: ���u���s;��oê.�e�l����:��
EDITAL I /62 1uco�õo he Jaúd� de �r$ 1 O,OO�or fôlho, em en.,.�-

__c.ã_o_m_u_n_ic_ip_al_. _

BAS��XAMES DE ADMISSAO AO CUR�O COMERCIAL
ope

�r��i�ie����� ;�:�:�:r��,I�S, �r'lhun!í1 ,de Jill't'lfl!lIn.��rlçõe.�: Acham-se abertas até o dia 21 de fevc- c) compromiSSo de retirada do ou dos veicules II U u U UiJ �i1 '. '�
'::; ':�, l;�;:'m�::��:�:'::c:::s a ." lo'".

c:o:;;n�ct'oo�s������:�J�nL:����:�o ':f;�:;'�S�ã� -S-éssâi- "exlrabríliDiri;I'* lribuaalíiD!:t 22 _ POl'tug,uês. �

........
",-, ..U

" ,:< - MaLomática 2 - No pmte do envelope contenedo' do r,-o- Pleno real.·zada elA 14-2-&22fJ - Geogmfia Geral e dn Bmsll posto deverão constar os seguintes dizeres: CON-
." 27.- História Geral c do nl'fl,�n l r CORRr::NCIA PÚBLICA N° 05 - 02 - 09 (VENDA

PROVAS ORAIS DE 1 CAMIONETA DODGE E ['lI=; 1 CAMIONETA JULGAMENTOS ck. f'#laLor Des. Ferreira mente o Tribunal, denegar K 3.464 - CUl·i�lxtn.os
Dia 24 - Português e MatemnLlr,a PICK-UP FORO). HABEAS-CORPUS Bastos, Decidindo o Tril:lu- a ordem, unânimemente. _ impetrante o Dr. Sr.bas-
" 26 - Geografia Geral e do TJrn�il
" 27 - História Geral e do Brnsil

Document.os exigidos:
aJ Certidão de nascimento;
c) certificado de conclO!> lo do Curso Pl'imár1o.
gstcs documentos devem trazer firma� reconhecida ...

Thxa de Inscricãq: CrS 200,00.
TIO MATRICULAS PARÁ A 1.a. 2.a e 3.n. St::RIES
hJ Atcstnc!os médico e de vacina;

no CURSO COMERCIAL 'BASICO E 1.n. E 2.:1 Sl�;RIF.F:
DO C_URSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Época: Acham-se abertas até o dia 28 de feveren
das 19,30 as 2·J ,30 horas, de. 2.a a 6.a feira.

NOTA: OS EXAMES DE ADMISSAO, DE 2,a ÉPO.
CA E 2.a CHAMADA TERAO INICIO AS 19 HORAS.

TODA E QÚALQUER INFORMAÇAO PODE'RA SER
PRESTADA NA SECRETARIA DA ESCOLA, DE 2.a A
I.a FEIRA, DAS 19,30 AS 21,·"0 HORAS.

FlorlanópoEs, fevereiro de 1!J62.
Evaldo da Costa Mei1'a - Secretário
Luiz C. Silveira de Souza - Direto?"

o referido concurso rucan

cou pleno sucesso, conran

do com a participação de

dczr:nas de belos urounbos

que oesrüarnm pela p:1SS:1-
rela cm' plena prata, sol�
aplausos gerais,
Recebeu a faixa de "Miss

Brotinho 1962", após renhi'

-oo-píetto..a graciosa sonho

nunn Mlrmm Oarvnlhn, da
secreonrto t.Ull::l,.l·onrnse.

Por tratar-se de um tm

bruno jornajjattco de gran
de tnterêssc desta rica re

gfâo, a referida revista es

ta sendo recebida com sim

patia geral 'pelo púullco lei
toro

MISS BR0TINHO 1962
Na aprazível praia do Ar

roia 00 Silva, na vjainha

cidade de Jng'uaruna. para'
onde aCOi·mln,· anualmente,
os veranistas de 'I'ubarâo;'
realizou-se, há pouco, o

concurso "Miss Brotinho ..

1962", promovido pelo cru

- �stpque G'ObOYEAR completo
- condições Fovor6veis
- serviço répido e eficiente

o jOl'O:lJ «correto Sull

" quC se edita nesta ct

��, vem' promovendo

ll�� ��������lciO�O�!��e�� por -tuoo verde:'. a
r '(!rndo n nbatxo-nssína

:; clt. moradores. das re

{!ondê�ns. A propóslto, - o

��:�d�e_óJI;_��'62�n�\;����:�
elll manchete, �a pnme�l:a
PÓg!n:I., o seguinte: 'JUlZ

�lJ(lrou bordeis - Acinte à

Sfltll'd:'ldc .;__ Acolhendo .a
alrgnçito de que, nas "b01-

tes" do "Bico Verde", há a

prllllS "c�mél'cio licito", o

Jul7. AnísIO Dutra, da 2u Va

Ta, aureolou com singular
,;entcnc;a as meret�izes da

Queles nauseantes lupana
res! Desassistidas da Justi

Çll da Comarca, as. familias

reclamantes irão atê a úl

Uma tnstãncía".

Sei O GOOOY�AR
NOVO DIRETOR DA

E. F.O. T. C
Em substituição ao enge

nheiro dr. Luiz Nastart, to
mou posse, em cara ter derr

ntnvo, do cargo de aupertn
tendente da Estrada de
Ferro D. TI!J:Cs:t. Cristina, o

engenheiro. dr. Max Rolf

Bcck, antigo servidor da-.

queln, Fenovoia, o qual. por.
várias vêzes, chegou a as

sumir as mesmas funções.
em carater eventual.

O ato de transmissão do.

be. do Marisco

Tendo como coordenador
o Sr. Alcides Santos Nunes,
Inspetor do "Correio do

MAIOIi �S1ST�CtA
Provada em 'terríveis testes
de .lcborotório

,

'3 lIêzÉS MAIS AE.CAPAGENS
Provados pelccfrotc de Proves
da' Gcodyecr"

-

,

DESASTRE AUTOMOBILIS
TICO �:

Grave desastre ocorreu,

na semana passada. com

um -srmca Chambord", di

rigido pelo seu proprietário,
farmacêutico Eduardo Go

mes de Bittencourt, quan
dO o mesmo viajava desta

cidade com destino à locali
dade de Paulo Lopes, em

eomllflnhia dos senhores

JS.IlIlIÍ.l"ÍO Nunes e Musso-

MAIOR QUILOMETRAGEM
Pr�vada em milhares de testemunhos
de' consu';'idores brasileiros

ANIMAI� A SOl·TA

'.-
COMERCIO E INDÚSTRIA

Pmnte pern servi-In GERMANO STEIN
Seu omigo de sempre

.RevendedorGoodyeor

S.R •

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Caixa Posta�, 80
Fones: 3662,_ 3451 - Florianópolis - Santa Catarina

nal, r]'enegar a o"rdl'ln.
Vencidos os Srs. Des. Adão N. J3.471 - Curitibanos
Bernardes e Relator. _ impetra:nte o Dr, Osny

Granemann de Souza e

N, 3.472 - Braço do paciente N,iiton -dos �n
Norte - impetrante o Dp. tos. Relator o -Des, Ivo

Ademar Ghi.�i e �aeicntc Guilbo.n DecidiJldo .o 't'l'i

Etevaldo AngeiO, Relato\' o blJn'l.l, denegar a orrlem
Des. Fel'l'eim Bastos, Dcci- impetrada. un:i.liimrn1f'ri
dindo o Tribunal, denegar t.e.

tião Calomeno e paciente
João Maria Moreira dos

Santos vuJgo João Rnria
dos Santos. RelaLor Des.

Ary, Pereira Oliveira, Deci

dindo o TribU"llal unânime

mente. conceder a ordem

irnpetralla.

No. 3.443 - Curitioanos
- impetrante o Dr. Osny
Granemann de ,Souza e

pacientes Nelson Okopni e

José Linh?,:,€s. Relator De;,
Ferreira :J4é.tOS. Decirliné10
o Trihun,ll. denegar
demo eVncido o Sr Des
Relator.

3 - :m envelope separado, contendo os dize
res do inciso anterior, além do palavra "DoClJlTlen
tos", em caracteres bem destacados, os seguintes
documentos comprobotórios de identidade e idonei
dade:

_a) atestado de idoneidade financeira, passado
por banco ou caso bancaria;

b) provo de quitação com os Fazendas Federal,
Estadual e Municipal;

c) procuração, se fôr o caso, passada a pessôo
representante do proponente à abertura das propos
tos. ,

4 � As propostas deverão ser apresentadas em
duas vias, com rubrica dos proponentes em tôdas os

pogínas, selqdas no formo do ítem I do título II.
Os envelopes contendo propostas ou documen

tos, deverão ser entregues no Dportamnto Central de
Compras, à Praça Lauro Mü!le nO 2, (fone 3410),
nesta Capital, até às 14 horas do dia 12 de marOQ
de 1962, mediante recibo, em que se me'ncioilar60
dota e hora do recebimento, Qssj�ado por funcloná�
rio do D.C.C.

6 - As propostas serõo abertas às quinze ho
ras, do mesmo dia 12 de março, por funcionário de
signado pelo Presidente do D,C.C. e ,no presença dos
proponenfes ou seus representalfltes legais.

7 - Abertos os envelopes cacla um do inte.'es
sõdos tem o direito de apôr a slR'f rubrica n�s fôlhasl
dos propostos dos demais concorrentes,

8 - A", propostos (Modêlo 001, à vendo na

Imprenso Oficial do Estado), devetão obedecer às
condições estabelecidos nêste Edital, nos instruções'

,�������t�� �ecvr:��o S�a�m��m�, 0�:_c��l3�� e��
1961, e demais disposições Estadllais e Federais sô.J
bre Conr.orrências.

III JULGAMENTO
1 7. Pelo Comissão Julgadora, posteriormen

te, será declarado vencedor o proponente que ofere�
cer:

I,ilian C, Praze.res

Chefe Sec. JUl'isp. e Publ.N. 3.462 _ C'_;;_l'itibanos a ordem. unâl'limemente.
- impetrante o Dr. Omar N. 3.463 _ Pórto União
Maciel Berei1ãt e paciente N, 3.455 _ São Lourenço _ impetrante o Dr. Josue
Aristiliano de Jesus Me- do Oeste _ impetrante o Oliveira e paciente Maria
deiros. Relator oDes. Fer- Dr. eGnir José Destri e no Wiclaki. Relator [\�s.·
reira Bastos. Decidindo. o

Tribunal, denegar a ordem
unânimemente.

padente J0!0 Carlos Boc

chi. Relator des. Ivo Gui
lhon. Decidi�do " Tribu

l'lal, ijulgar prejudicado o

pedido. unãnimemente.

Adão Bernardes. Decidindo

o Tribunal, denegar a or

dem, vencido o Sr. Des.

Relator.
N. 3.467 - São Lnur'!n

ço do Oestê _ impetrante
o Dr. Euclides Menegatti e .., -;Ns. 3.461 e 3.466 _ Cri�
paciente i(Jo'ão Carlos Bo- ciuma _ impetrante o Dr.

Anwnin Boabaid e Walmor.

Agradecimento eMIssa Sétimo Dia
.

JOÃO NICOLAU JORGE

N. 3.459 - Canoinhas _

impetrante e paciente An

tõnio CoU'fiço Fernandes

Relator. Des. Ary Pereira """'-miiiiiiiiiii_,iHii
Oliveira. Deç.idindo o Tri-

bunaJ,. <lellf!gaL' a ordem

impetrada, \mãnimemente.

Martins e pacientes José
Lenair Floren�ino � Wal

maL' Martins, respet'!titva-

Filhos, genros, noras, netos e bisnetos de Joõo Ni
colau Jorge agradecendo aos médicos e enfermeiros
que o assistiram no Hospital de Caridade e o t()dos
QUantos confor.toram suo fO.miJia, enviando teleg"o�
mos e comparecenél> as cerimonias do seu sepulta
ftl!tnto convidam sel!Js amigos e pessoas de was rela
ÇÕes paro o missa de sétimo dia que mandam re.zor
na próximo sexta-feira, dia 23 do corrente, às 7,30
heras no Catedral Metropolitano.
Antecipam agradec:imentos

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote n rua

iJJ'bano S:\lle$, Arca 4n(;
metros.

Tmlar 1\ rua Fellpe. dell..

rohlt, 21 _ ,,:one :n� -

4 fol�in�as i. carteira, �ara 19fj2�
o movimento de "O Rei-, doenças e outros[ male.jl,

A IOU MAIS PERFEITA 00 MAar.. ��st�e ���:al�s�:C:::m�:. �� a��!:Sta��: pa�:���:
vida feliz e penetrar nos �-----__

arcanos do pas.'1ado, pre
sente � futuro, enfim ali

que desejoam Teceber as

folhinhas pelo coreeio, quei
ram escrever 3D professor
de "O Reino de Deus estâ
Próximo". Hotel Central

rua Conselbeiro Mafra, 26,
Florianópolis, informar: no
me ou pseudônimo ehdere� I-:�-----
ço, data de .. .nasçlmenoo,
doençal sintomas ou outras,

in.convenientes, peso e aJ...
tUI'n.. f..".-''-------j
Pessoalmente atenQe-sc

110s. domingos e qu.artas
feiras das 9 âs 12,30.

CURSO DE PINIURt. �aeppa:l�:maen;�édr�caIl�;�::� i

México, sucursal da. Evan

'geJistic As*iation Inc.,
séde mundial nos E.U,A.,
uma grande quantidade de
folhinhas de car�elra, im

pressas em espanh'ol
Calendário de "Palabras
Fleles"; TradUZido ao por

tuguês. Folh,inha de 'Pa

lavras Fiéis".
As aludidas folhinha,> sao

L O TE S&e..bn:-:;��i;e:;�i!er;�:��":�açã��x�on:e�ll;:e�·��c;��
ltú de loda.,,: as escolas .com liberdade de exccução.

2 vezcs por semana de l'12 ás 5V:! horas.
�iJ cruzeíros por mês.

.dia �a�I�C�:r�:.ê .dta 28 deste. As aulas reabl'ir-sc-ão

nnn. Rafael Bandeira, 74 nésta.

VENDE-SE LOTES A
LONGO PRAZO SEM .lU
ROS.
TRATAR, RUA FELIP

SCHMIDT 21 - 1.0 Anda...

o) melhor (maior) preço;
b) cauçõo de 10% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirado do veiculo imediato 00 pagamento.
2 - Em cosa de igualdade de propostos, será

sorteado o vencedor. .. ....._,
3 - A concorrência poderó �er anulada, uma

vez que tenho sido preterida formalidade eXp'ressp
mente exigida pelas referidas leis, e qUe o comissão!
imrorte em prejuizo aos concorfentes, ao Estado ou

à moralidade do Concorrência. I

4 - Á Comissõo julgadora reserva-se o direito
de Olllllor o concorrência, coso os propostas apresen.
todos não cOrf'espondem 00 interêsse do Estado.

Florianópolis, em 8 de fevereiro de, 19&
Hermes Justino Potri.ntwa.

Presjdente . , . ,

-,_,-----
. I..,.

APrenda Música---------------

COMUNICAÇÃO
��A�A:.��L���:�:ASA:I��;;6's�ç��
�OISTINTÂS Cr..IENTES, ·MASSAOISTA ESPECTAT,T

����6��SRi��T�::,A��N��C��:;:;
QUECAS etc.

'!itr.ia.!ENDE NO LOCAL COM HORA -MARCAD NA

A}RAJANO (antigo RANCHO DA ILHAl,

Rm 1>H:l própria casa,
com o J)l'ot IVANO GIUS�
TT.

para distribuição gra.tui
ta,: de f�ndo bíblico, a fim

de divulgação e defesa daEn.�lnn acordf>on" violão

soHejo c teOl'1n. musicaI.
Tratar pela fone 35!i3 t

3890.

fé. Animam os doentes pa
ta encontrar o caminho ao

restabelecimento de saúde. Aos doentes pObres sem
Os ,enfermos ql1e-de�ejnm "t1f'\cnrso. '"\'IlA.o· dlstl''lbuidoS
ser cutados, por re de. lucdictimell�os. g:J.'atuitoo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e reinamento
Com resultados plena ..

mente posItIvos, está se

realizando em concõrdte
neste período de ferias es

colares, wn curso intensi
vo de quatro semanas pa
ra dirigentes de clubes

agricultores.
Contando com 30 estagia.

rios. 28 de concórãta, 1
de Piratuba e 1 de Plorta
nópolis, com trequenctas
total, ótimo aproveitamen
to e grande interesse por

o . ES:FAD90
O MAIS AIlTICO DIAIIO DI: SAHTA &ATlBntA

Flori�nópolis, Quinta-feira, 22 de Fevereiro de 1962

ENCONTROS D O OESTE
A Viagem do Governador Celso Ramos ao ex

tremo oeste catarinense serviu, além do que repre
sen�:,u como uma �omo4:l de contacto com aquela
reçtoo, poro se aquilatar da maneiro como os oopu
loções de todos os recantos do Estado (autoridades
e _povo) estõo �ecebendo os iniciativas do ctuo+ Go
verno e os objetivos medidos determinados paro o'
resolução dos multiplos problemas que afetam e

afligem' Santo Catarina,
Desejando resolver os problemos bôsicos e

governar debruçado sôbre o mapa inteiro de Santa
Catarina, com um plataforma calçada no realida
de mesma da terra catarinense o Chefe do Poder
Executivo vem cumprindo a risco o prometido, Du
rante o ano findo fez um levantamento da situa
ção, planejou e estruturou, para agora começar o

executar, já senhor de todos os problemas, domi
nando-os e 'scbendo quais as soluções mais ade
quados.
Sua preocupação cem o oeste é constante Região dos
mais ricas, potenccialmente, possibilitando uma eco

nomia diversificada e capaz de contribuir decssiva
mente para o progresso

.....do Estado, nêstes últimas
dez anos, mais ainda do que outras oreos do terri
tório cotarinense, foi relegado, abandonado à pró
prio sorte. Isto se observo em tudo e por tudo:
quer na insatisfação e desencanto geral. quer no

�alto do mínimo indispensóvel, como sejam escolas,
agua e esgoto, estradas, foruns e cadeias, postos de
saúde e, mais especialmente, energia que é uma

constante dos reivindicações da região. Um exem

plo esclarecedor constrangedor: o energia "por ca--

��t:'�o�: b����� ;:�����.lém de 6 W/hab, índice

Nêstes seus encontros regionais, cercado de
seus secretórios e assessores, o Governador Celso
Ramos, num contacto com prefeitos e vereadores,
o que vale dizer, com os representantes diretos do
povo, em suas próprias comunos, ausculta-lhe os

aspirações mais sentidas e procura dar soluções'
adequados e prontos aos problemas mais premen
tes, determinando, ali mesmo, medido! prioritários
que venham, inicialmente, minorar os situações c'e
verdadeiro calamidade e, posteriormente, encontrar

soluções definitivas e capazes de assegurar o pro
gresso da terra e a melhoria das condições de vida
dos que ali vivem e trabalham. ,

Note-se que o Governador e, os que o ocorn

ponham não se limitam aos contactos de gabinere,
mos vão à ruo, 00 encontro dos pr�],emos, vendo e

sentindo 00 vivo os necessidades das comunas. Ois
'td1resultoth.slbllições mais positivas e baseadas nu

ma realidodê 'ssl1tida e exata.
Com tudo 'isto com i:r honestidade e franque

za que são uma caracteristo marcante de sua

personalidade, o Governador Celso Ramos está fa
zendo com que os .populações, até então tão des
crentes, voltem o ter confiança no ação governe).
mentol e nos poderes públicos.

(Continuaremos)

·Busca�pés

.Darte dos prcreesores (1111'

o assistem, este Curso de

Treinamento de Dirigentes
de Clubes Agricolas E!;1'C

lares, prbinovido pe!o Ser

viço de Informação ABrl
cola do Ministério da A

gricultura, em colaboração
com a SecretarJa de Edu

cação e Cultura e a Se

cretaria de Agricultura v[
rã contribuir bastante pa

ra ajudar as nossas popu
lações escoteres do Inte

rior, permitindo que eles

se organtscm e sejam de

vidamente orientados pelos
professores que atualmea

te frequentam o curso.

Na visita que a recorte
gem realizou, há poucos

dias, jé às 8 horas da ma

nhã encontramos o curso

etll pleno funcionamento

Iectonando o Professor

rior,4permltlndo que atu

Xavier Placer.
Foi esta, o encontro com

o'Prof. Xavier Placer. a

prirÍi""éfra e agradável sur

presa. que tivemos. Nome
bàstante conhecido) na s

letras, com varies obras

públlcadas, embora soubés.,

s�mos estar ele trabalhon
do na SIA, jamais sonne
riamos enccntrá-Io em

irigenfes de
Concórdia.
Após assistirmos pavte

da aula e mantermos ré

pldo contacto com os que

o cursam, sollcltamos al

guns dados ao Diretor su

bstituto da SIA.
Informou-nos então o

Prot. Placer que, normal

mente, o curso funciona

em dots turnos, das 8 ús

12 e das 14 às 17 horas e

que além das aulas teóri-,

cas as hã também práti
cas. Frisou, a seguir, o

grande inte�e demons

trado pelos que frequen
tam o curso e a colabora

ção que vem encontrando

por parte das autonoeces

locais e que todos Os pro

fessores são hóspedes oc

governo ceísc Ramos. eeo

eles: Profa. Ecilda oes

conetto, Df. Alvaro Rapol ,

d, Prof. Xaxiér r-tecer.

Porto José Cordeiro, téc

nicos agrícola e Profa.

Neusa Macedo, técnica em

economia domestica, sendo

que os dois primeiros já
retornaram ao estado da

Guanabara.
E' 4Dordenador do cur

so, por parte {Ia SEC, o

Prof. Mario Ribas Maciel,

inspetor das Associações

Escolares, enquanto o Prof
Teodósio M. Wanderley re

presenta a Prefeitura de
Concórdia.

Cumpre acentuar aqui,
além das colaborações [à
citadas, o integral apoio
que vem sendo dado, para
a melhor realização do cur

so, por parte daPrefeitura.
de Concórdia e da direção
da Sadia, esta por inter-

ção eb Clubes Agrícolas.
O encerramento do cur

São lecionadas, entre ou so será no dia primeiro de

tras, a seguinte matérias. março, com eXPOsição dos

Economia domestica, Hor: ---------- ----'

tleultura, Fruticultu�a, �,- Nota do Presidente da' (âmarã·-
creacãc, Redação oficiai,

�;:t;On::::oEsc��a�:s;scu: cipal a populaçao Florianopo
nicultura, todas elas, en- O Presidente da Câmara ver de comunicar

fim, visando o seu melhor Municipal de Florianópolis, em geral que, parti

aproveitamento _e apllca- cumpre o Indeclinável de-' �;en�er�:t�� ��t;;,d
da aprecIação do au
da carne verde, p
por maécnantes e

lhistas, viu refutado
ponto de vista e doa

médio do Dr. Victor Pon-

tana.

·"t·-I<

Clubes

o Pro]. Xltvier Placer diretor substituto do SrA, lecionando 110 curso de Trei

nancentc de Dirigentes de Clubes Agrícolas, que vem sendo realizado em Concórdia

Procuradoria Geral do Estado
o dr. Milton Leite da mais elevada consideração

Costa, ProcuradF-G�ral (AiS.) Desembargador Ar

do Estado, recebeu do Ex- no Hoeschl - Presldcnte"

Tabela numenta
"Encantado com .!I. n-

queza d. oferta "O precto- de mansa lidados :
so "Caderno de Pareceres"

\

modificação
De acôrdo com relação

anexa ao competente lde

deixar consignados meus ereto, foi modificada a Ta

egradectmentos pelo
.

gesto bela Numérica de Mensalis

dessa Procuratloria, bem tas do Departamento Esta

como, minha Imensa ad-

celentíssimo senhor De

sembargador Presidente do
Tribunal de Justiça o se.

guinte ortcío:

com que V6Ssa Excelência

tão elegantemente, acaba

de presentear a Biblioteca
deste Tribunal, quero aqui

midor, :

Carne de 1.n

crs 190,00
,

Carne de 1.a

cr$ 160,00
Carne de 2.11

ees rsn.oo

c/osso

s/oeec

dual de Geografia e Carto
grafia. o ató do Governa
dor Celso xamos saiu pu
bucecc na edição de cnten,
do "Díário Oficial", do Es
tado.

Carne de 2.a e/esse
crS 130,00
Carne molda - cr$ 14
Florianópolis, 21 de

vereíro de 1962.
miração pelo apreciável

Trinta professores estão frequentando este curso intensivo de jêrias com dura- vetoe juridico da obra.

ção de 4 semanas, sendo 28 de Concórdia. ). t1e Piratuba e: 1 de FlíorianápoUs, Sirvo-me do enseje .. pa-

todos com ótimo aproveitamento.
ra apresentar-lhe probas-

________.,--__-,,- ':::.0:..'-=de real�_a_c_d_a__ ._ . ..__,

HÁ ASSEMBLÉIA LEGiSlATIVA

Lider do govêrno: Oeste
Ramos com entusiasmo

"

Na sessão de 20 do cor;

l renje., o deputado. Ivo an
,. vctra, 'Ilder do Governo na

Asembtéía, fez um relato
r da' viágem do governador
� cefsc Ramos ao oeste cata

rmense. Integrante da co-

mitiva que acompanhou o

Chefe do Executivo catert
nense no contacto com as

populações oestinas o ora

dor traçou o roteiro dos
encontros verificados· com
,prefeitos, vereadores, de
mais autoridades o povo
daquela laboriosa e rica
região.
,Historiou, l1'a oportunida_
de, o volume de providên
cias e medidas

- ádotadas
pelo governador Celso Ra
mos em beneficios daquela
zona, procedendo despacho
imediato em todas as Pas
tas, do Que', aliás, a popu-
lação barriga·verde tomara
conhecimento atravs da

imbr�:�:e:e��a�:edl�o PSD r:- FORRO �da Palhoça aludiu com IIRMAOS BITt.NCOURT
multa propriedade, ao (11'\ ''''0 .. _0 10'" 11�r

grande .numero de recep_ t .... IIGO UII'I)\,IO , ...... , .. ,..,

ções carinhosas que a po-
------

pulação do oeste lhe tribu -

�M Itou, �omp,ovando ° .,and, e horamentos
prest.lglQ de que goza o

���:��:d�;gi��.IS�Vi���:�� na estrada da
�ofae�ta�'� �o��te :�a�o;:�= Lagoa
nlões, CUmprindo o prome- A Secretaria da Viação e

tido em sua campanha Obras Publicas e:;tá reall

quando candidato ao 00- zando serviços num dos re

verno do Estado, de estar cantos mais aprazíveis do

cm contacto pessoal e per- interior da Ilha de Santa
manente com o povo e au- Catarina a que se incluiu

torldades; além de traçar no róI das chamadas "ro·
sobre o mapa todo de San- dovlas do turismo".
ta Catarina o planeja- De outra parte, o Estado
mento para o progresso da atacará em breve a estra

gente e da pOPUlação de da em direção ao aeroporto
�ntn: Cttt"tfrln' "Hercilio LUz", pavlmcn

O (Iiscur�o do lider do tanda-a a paralelepípedos,
G..,v"rl:O. <.;;JHIU Illão podi:.!. em deleníl.i�1ada cx!.(·I1!-.:1I1,.

�,'l. ,.dl'iX<.'.L'.de· SP)·, C9.tl�Oll plC- € a as{a!!ol,;��?l1tra, •

::J/�
: '��-���� �

iiiiiiliiiiiiiiiiiiii.....
--------

FALECIMENTO
SR. Francisco Dos Prazeres
Constristou profundamente nosso capital

o notícia do falecimento do sr, 'Francisco dos
Prazeres, pelSDa .muito eltímoda nos nossos
meio. sociais e culturais.

O extinto deixa viuyo (I exmo. sra. Onélio
dOI Prazeres e os "guintes filhos: Hilton, Her
nani, Elcio, Hélio, Amilton, Neusa e Hélio.

O sepultamento de seus reStos mortais,
_.

que se verificou ante-ontem, no Cemitério de
Itacorubí, contou com a prese�ça de grande
número de pessoas amigas e pare'ntes, o que
atesto o quanto era estimado no capital.

O ESTADO apresento à família enlutado
suas sinceros condolências,

'

CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00 - Cana de Aulonzacilo n° 45

SÉDE: Séia Paulo _ Rua Co�selhei/o C/ispiniano, S3 {6.o conj. 63}
_ .-

� REPRESENTANTE

c�Ciãü!-Õ;S!IYOlYIU(NlO (CBN�ICO S/A.�
FlORIANOPOUS· RUI Con. M.I!a.72 (1.' anlllli) m�z
LOtIoDRINA(PR)·Ru.Mar.nhilo,lS(3.'anda/) �

á "Cofinance" • ao "Consorcio"
Desejo inlo/mações

NOME

ENDERECO
C!DAD�

Telegrama ctr Tronspress, d.oqui i)ora Joinvil
le, com doto de 17 do corrente, publicado na NOTI
CIA do dia seguinte, tem os seguintes termos:

"A fim de objetivar o lançamento do nome co
sr. Jânio Quadros como candidato no Senado nas

eleições de junho próximo, poro completar o man

dato na cadeira do senador Gallotti, recém falecido,
seguirá poro São Paulo o deputado Aroldo de Car-

valho�:sme os catorinenses, que (há cotarin:�sesl
pensando nisso.

O sr. Jónio Louquinho do Silva Quadros foi
a�ele Presidente que aqui esteve, fez um est"arca
Ihaço dos diabos, obrigou O Estado a gastar precio
sos milhões, prom.eteu bilhões e nos mondou bana-
nal de mão,

. .

Foi, ain� o irresponsóvel que meteu o B;asil
I
em crise e a familia a solvo dentro de um navio e

se tocou para o mundo, na certeza de que'incendia.
ra o coso e cortara o telefone poro os bombeiros.

Da guerra civil que deixou engatilhada, Santo
Catarina, pela suo situação geog'ráfico e pelos fo
tos circunstanciais, seria a grande vítima.

Os epi�ódios, de ontem, lembram 'os esfôrços
quase sobreumonos que foram dispendidos DOro

evitar a luto fratricida - friamente calculada pekl
renunciante de 25 4a agósto.

Santo Catarina nado ficou o dever ao sr,

Quadros a não ser as tristes perspectivas de mons

truosa guerra civil, no qual entraria como carne

�_ poro canhão, e o blefe dos promessas que aqui fêz
e nunca' pensou em cumprir.

E agora, em troco disso, há cotarinenses que
chegam 00 escárnio de quererem mondá-lo ao Se
nado, .como nosso representante!!!

Pois mais eleitoreiro que seja êsse querer, o

'l\.� Me "(lo falo t:! t:m v12:rdade represento, no mais

( ��h�)j�'���:� ..�i�. 'i" �.�\"'ll"iI, ,I'" I "J'k'

·':=�i��;tetti!,5�:�.

19b" o Fundo "Cotina!,cl Aeceplanee"'

gov.
funda impressão no plena- moções aprovadas por una
rio da Casa, sendo ouvido nimJdadc. O sr. Altir We
em silencio por todos os ber rorenu-se. na oportu
parlamentares presentes, e nldade, ã. necessidade de
vivamente aplaudido, ao fi
nal.

amparar-se os ex-pract
nhas que ainda vivem da
caridade pública. ria a escriturária Nílza

DEP. ALTIR WEBER: ANI- vramento Morltz.

�ERSARIO DE MONTE • a:. ...__��_ ..... _ ...__

CASTELO·.. NO HOEPCKE TEM

recebe

O deputada AlUr Weber

homenageou os Que tom
baram em Monte ........Castelo,
na data de ontem, há 17

anos, lendo primoroso tra

balho de oficial do Exercito

que serviu na FEB. Reque
reu telegrama de congra

tulações, pela data, ao co

mando do 14.° B. C., à 16.tI.

C. R., sediados na capital
do Estado, e o deputado
Antonio Almeida sugeriu à.
Casa manüestar-se em Idên
tico sentido com a Associa

ção dos Ex-Combatentes de

Santa Catarina, ambas as

Concurso de
Remoção

Celso
.srs. Francisco Brasl
Balbino Martins, e Ab
do Souza, sob a presldê
do primeiro ficara cn

.

regado do Concurso de

moção dos Diretores

Grupos zsccíures. tela
ao ano de 1060 (cham

A propósito <te um Guilherme de Tal quI
andou aparecendo por Blumenou em biquin
cujo 1 a p�ço não tinha 2° e cuja 2c não tin
10 __: declarei, ontem, que "0 próprio não

não era eu, como êle não erQ de mim con

cido."
E saiu coisa diversa, como esta: que

próprio não só era eu. . . I

Por enquanto continuo ondando ve!tti
Dinheiro, não o rasgo.

�

E êsse orgusto e sabedor psiquiatro, q
é meu velho e fraternal dr. Agripa de Cast
Foria, sob o fé do seu grau, atestará, se .,ec

sário, que não tenho tê'lhos corridos nem mO":

coquinhos no sótão.
Tudo não possou de azar de n� 13.
Esse azar e éssse número, aliós, and

o perseguir os catarinenses.
Em recente partido de basquete, a rep'

sentoção paulista encheu bem cheinho o equ
pe catorinense, por 113 a 13!

E no campeonato de pesca submarino, en
os 13 concorrentes, nossa representação cI
sificou-se honrosamente no 130 lugar, gro
o 13 bogrés arpoados o 13 metros de profu
didade, pelo dr. Fúlvio Luiz Vieira.

Na balanço, os citas pesaram 13 Kls!
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