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RUBENS DE ARRUDA RAlI40S

GER'ENTE
DOMINGOS FERN"m>ES DE AQUINO

"NO XLVIIl

TEM P O (Meteorológico)
tsmteee do Boletim Geomc1eorológlc:q" de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 k8. do

dia 23 de fevereiro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI
CA MÉDIA: 1027.2 mb; TEMPERATURA MEDIA:
29.2° C; UMIDADE RELATIVA Mli:DIA: 98%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms : .N.ega�ivo / 12,5 mms: Nega
tIvo I Grupos de pracipít.ação (chuvas esparsas)
nas formações de CB I Tempo estável. •

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATABINA

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 23 de Fevereiro de 196? - EDIÇAO DE HOJE _ 8 P Ã G I NASN.o 14376

Govêrno Entreg�u�f>rojetos
ALIANÇA· PARA O

RIO, 22 (V. A.) - Realfaou-se no gabinete do mi.

pistro da Fazenda, com a presença do titular da pasta
e de funcionarias brasileiros e norte-americanos, a en

trega, pelo sr. Tancredo Neves, ao embaixador dos EE ..

tados Unidos, sr. Lincoln Gordon, (foto) dos 49 proje
tos de emergencia do governo brasileiro, destinados à

/l.Uança Para o Progresso.
DISCURSO DE GORDON seguinte discurso:
Na. ocasião, o embaíxe- "srntc-me multo seus-

dor dos Estados Unidos, sr. feito por receber o relato
uncoin Gordon, proferiu o rio da Comissão Mlníate-

--_._---

de Emergência: Interinos ---iletivados
---

BRASILIA,,22 (VA) - Em dramatica

PROGRSSO votaçao da S�SSáO extraordinária da noite �e
ontem, a Camara dos Deputados, por 1::>3

"Esta fase corrente de
votos a favor, 9 'contra, 1 para efeito do quo

aplicação pratica exigirá rum e do de minerva do presidente Ranleri

��aba���o:rd�� iI�t�:.e�:��� Mazzili, foi aprovado o projeto que efetiva
os funcionários interinos da União. O aspe
cto mais dramático da votação ocorreu

quando, faltando apenas 3 votos para que
se registrasse o quorum (164) deputados
da UDN, reunidos na Comissão de Orca
menta, não atenderam aos apelos feitos por
representantes da classe dos interinos. Um

su�����'�e é c��;�� re����i: requerimento de duas discurssões apresen
tado nos últimos momentos, pelo deputado
Menezes Cortes

. obrigou, entretanto, uma

noy� votação.

rial, para consideração da

Aliança para o Progresso.
Estes projetos acrescer."

tara-se aos já aprovados e

em execução. Ao que en

tendemos do processo, esta

apresentação é o primeiro
passo no desenvolvimento
de um conjunto de me

.dídas de curto prazo,. se

gundo estipula o titulo 2

d.a Carta de Punta dei Es
te.

como das condições de pre
paração técnica e disponi
bilidade dos montantes e

tipos de recursos exter ..

prazo, amplos e bem con

cebdos. Tanto nas fases

de curto prazo quanto nas

de longo prazo da Aliança
para mobilização de re

cursos e organização de

sua aplicação eficaz. Sa

hemos- que os recursos hu

manos e materiais dispo
niveis podem alcançar exí

to nessa grande empresa
de progresso com fi libel

dade.

Para o Progresso, rez-se
necessarto conduzir. Os re

cursos. Internos e externos

nos.

INTERESSE DE KENNEDY

"Esperamos com empe
nho trabalhar em estreitopara aplicação conjunta

às necessidades de priori
dade mais alta, juntamen
te com os melhoramentos
Institucionais e reformas

contato com as autorida
des brasileiras competen
tes, no arerreícoementõ"
deste programa e conver

ter em realidade. no mais
breve tempo, os projetos
mais urgentes, mediante
a aplicação conjunta dos
recursos brasileiros e es

trangeiros.
··Quando visitei o pr{

sidente Kennedy, há duas

'sociais para uma distri

buição justa e ampla dos
beneficios do progresso. de
mocratlco.�ovo Diretor na fstra�a �e·

ferro Dana Iereza Cristina
nuar juntos nos passos
concretos neccssartos. pa
ra tornar esta posstoutdn
de lima realidade."

"Os projetos especificas
requererão evatracêc pe ..

las instituições interna ..
·

cionais ou pelo governo
dos Estados Unidos, como

é natural do ponto de vis

ta da propriedade das me

didas de auto-ajuda e das
diretrizes correlatas, se..

gundo . determina a Carta

de Punta der Este, assim

semanas, na Casa Branca,
ele reafirmou seu grande
interesse pessoal em as

segurar, nos prazos mais

curtos, as realizações da

"Allança Para o Progres
so".

por ato do MInistro da

lação Cel. Vlrglllo Távo-
vem de ser nomeado

para a direção da estrada

de ferro Dona Tereza

Cristina o Eng. Rolf Max
Reinhold Becke.
A medida. repercutiu, em

toda aquela região, da me

jhor maneira possí1\el.
Técnico dos mais com

petentes e capazes, velho
servidor daquela ferrovia

radicado há 16 anos no

sul, conhecedor dos pro
blemas que lhe estarão a

fetos, com larga soma de
serviços prestados a cole

tividade, foram gerais, e

de todos os setores ua OPI
nião pública, os aplausos
pera determinação minis
terial.

Mas não é só a popula
ção daquela região que es

tá de parabéns: estes . se

entenaem, e de maneira

muito espectei. ao titular

da Pasta da víacão, MI
nistro Virglllo Távora, que
com sua visão exata do

problema, deu a soluçao
que a mesma estava a e

xigir, levando em constda

ração, acima de ti1i1o, os

Interesses ferrovia e da

população que dela neces

sita.

De acordo com a carta
aquelas medidas destinam:
se a ajudar a aceleração
do desenvolvimento, aten
tendo a algumas neces

sidades economtces e so-"; Um total de 1.800 aerona um' acréscimo de 100.000 a

craís mais prementes e ves a turbo-propulsão en 200.000 barris diários no con _

lançando os fundamentos volvendo a soma de 5· bt- sumo mundial de comuus-

para a preparação de pro- niões de dólares, éonsta tlvet/avíaçàc.
gramas nacIonais de de- das encomendas feitas às

denvolvimento a longo Cábrlcas de aviões pelas
empresas de transportes

:!r:��r�;a��op�r:����tt� IC já está QiS
1V64, segun.çlp.. J,.n(0'-:11.1a Uql 1.!!!,'lII....�f'
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..

�::!�,�_;..�.. � .. �o�mp?'ój�t,it "P"r"f!tlle�sa, de da.,.' 'fi.. S'$tifu -ctrn:l:1'tiÍil "tCtt·salU"8 ·de.mrtll: 11 Gdtternttdo�
:>.. Ja 5e encontra a ��nda Celso Rn·11l0Z: se ell,l. Chapecó, parte de sua

�

. .p;'ome�sa CUII�pl'lda. (Texto 'f� 8"U página) ..

Da lista de pedidos, ao
em todas as bancas-üá (Ia- ---,�--_._ __,---- --------_::_....:___:__

que Informa. a análise, cêr pital a Re�ista IC �Rev.iS- A ( L'ca de 1.000 aviões, dos quais ta da Industria e comer-
. concursos

480 aparelhos a jato e 715 cio de Santa Catarina). O • � ,..

turbo-hélice, já se acham número presente é todo Terminam no dia 30 de
.. 10000,00

em serviço, estando previa- êle ci.edicadQ aos festejos março os presos para a Poesia _ crs 30.000,00;
tas entregas de 422 aerona do dla.31 de janeiro e traz entrega de trabalhos aos Ensaio _ Cr$ 5.000,00 e

ves a jato-puro até 1964. matéria sobre os prínct- concursos literários doe Cruz e Souza _ Cr$ ...

O Ingresso desses aviões pais acontecimentos do 1961, da Academia Catart- 30.000,00. (EnsaJo de etno-

nas linhas aéreas interna- primeiro ano de governo nense de Letras. logia critica). nu-seu proposlto de ampa-
cionals, de acorde com fon do sr. Celso Ramos. A Re- Na mesma data deverá .A Academia concederá rar e estimular a pruduçan
tes autorizadas, significará :!�taN��afro�������\e:� ::;ere:�!re:u�RU� �a��e� também Mençi'ro Honrosa literá.ria entre nós, tnstí-

-----. com goste e esmero tem ZA. ;::el�rL�b:��::la��;so q��;�� :.�il:d�l���:i:sh�:ro���ei-
;���s ����ores be�a r��;i:�l� pa�: 19�;·en��� ��S�i:.U����� dade� Hterártas. Já foram galardoados,

. Alem de. outras, estabe- em concursos' anteriores,

:!:�:de�e:o�daOçã��emPl�r �:�oo����O��n� �·Scrs . �:�e c�nAd���:;l�osas :���7.= �:irase��o��d��:I,roTa�:;=
bas Martins Costa, Fellx

Mais de 1.800 Aviões Para as

Linhas Comerciais

�����a:����a:��a,�n�"aa�d�ean�.oSJ�'u�,"�,�p�"�-'�lCS,qUe�tava
per�p.;n �ft"" cara- usando dar tnocéncte evangéüea-

INfUU .10, ::ai� ::ov��� ;:��lUo/�a::i'
Rubens de Ar.Tuda· Ra7n"OS

mas sobretudo para_'ã.tingirc·m o Parti.cki

que o pleito de outubro fizera ampla
mente majoritário no Estado.

Deixei a Secretaria alarmado com a

obstinação de V. Exa. em errar politica
mente e persIstir no erro de pensar que

seu Partido, pagando com cargos ade

sões incrive.is, estivesse fazendo proseli
tismo político.

Mais tarde, num encontro casual, ter

nei ao assunto, encontrandõ V. sxe . aín
da mais extremado nos seus modos de

executar o acõrdo e ainda mais Ingênuo
er relação às adesões de indústria.

Se bem me lembro, nessa ocasião,
alertel-o dos reflexos desastrosos que a

nomeação do sr. Pedro Kremer, engati
lhada para delegado de São 'pedro de Al

cântara, teria fatalmente entre todos os

que, naquela localidade, haviam presti
giado as forças vitoriosas de outubro. V.

Exa., laconicamente, declarou que o sr.

Pedro Kremer havia abraçado a causa
do PRP _ o que, posteriormente, sus

tentou para outros correligionários meus,

adiantando que a onda nascia do valor

da nova aquiSição perrepista.
Como o Governador Celso Ramos es

tivesse ausente e como também devesse

ausentar-me, deixei em Palácio um

aleI_Ita contra essa anunciada nomeação, que

representava, até, uma provocação a

pessedistas e perrepista,s de verdade.

Os dias correram. Circunstâncias pró
p�·ias, que não vêm 'ao caso, levaram-me

a deixar a Secretaria·Geral do Partido.

A bomba da nomeação do sr. Pedro Kre

mer estourou e teve os seus efeitos, mui

to mais fortes do que Os esperados.
Há poucos dias - V. Exa. não ignora

_ em São Pedro de Alcantara houve

uma convenção da UDN para formação
do seu diretório e escolha de um candi

dato a vereador. Para a presidência do

diretório foi consagradoramente eleito o

vibrante perrepista Pedro Kremer, seu

conspícuo delegado de policla. E para

candidato a vereador a escolha, também

entusiástIca, r.ecalu no bravo e valoroso

Integrante do PRP, sr. Pedro Kremer,

xerife de V .Exa.

Não direi que esse é o prim'elro pom

bo que se vai do pombal perreplsta, por
que, na realidade, éle lá nunca rufiou as

asas. Estava, apenas, resguarda o lugar,
para servir seu verdadeiro partido, a

UDN, ao modo udenista.

Depois dele, um a um, irão os outros.

E a V. Exa. , que tão avisado foi, restari
o fragil consolo de bancar o são Tomé

com o relógio atrasado.
Para a assistência partidária do Es

tado ,a. sua hora mais divertida será a da

demissão do Pedrinho Kremer, se feita

singularmente, porque, se assim fór, o

Secretário da .Segu,_.ãnça E.ública como

reação política, estará retir�ndo o sofá

da sala ..

Exmo. Sr. Dr. Jade Magalhães.
D.D. Secretário de Estado dos Negó

cios da Segurança Pública.
Hã. um ano, pouco menos ou pouco

mais, na ausência do Presidente do

P.S.D., procurei-o na qualidade de Se

eretárto Gerai do meu Partido, para ex

pór-che a situação dlficil, embaraçosa,
vexatória e até humilhante que varias

nomeações de delegados 1; sub-delegados
de policia estavam criando em vários

municipios e distritos catannenses.

Contei-lhe que. nesses muntcíptos e

distritos, os pessedlstas, entre os quais
valorosos e sacrificados companheiros
de dez 'anos de lutas oposicionistas, não

'POdiam conformar-se com as citadas no

meações, que haviam recaldo não só em

eiementos da U.D.N., mas ainda nos mais

altados e ativistas adversârios da si

tuação.
Adiantei-lhe - o que, de resto, V. Exa.

lã sabia - que os pessedlstas aceitariam
e nada objetariam contra· a nomeação
de adeptos do P.R:P. para as mension.a.

das funções policiais, mesmo nos muni

cípios em que o seu Partido tivesse me

nos presença eleitoral.
Cuidando-as justas e procedentes,

defendi as reclamações pessedlstas, ar·
gumentando com a perda de substância

POlítica, para as forças aliâdas, que re

presentavam tais escolhas, surpreen
dente e desastradamente buscada!! por
V. Exa. nos mais ortodoxos e apuradOS
rOdeios adversários.

Ci�el mesmo algus nomes, de muni

Clpios onde os vitorIosos de 3 de outu"

bro, com a derrota no âmbito nacional,
C$tavam, em função de autoridades po
liCiais agressivamente hostis, apanhan
do nas costas e na barriga.

V. Exa., com uma frieza de pinguim,
lem faltar às regras de cortesia para
om seu velho amigo, não quIs conslde
r o assunto fora 'dos estreitos limites

em que o bitolara: Em razão do acórdo
PSD-PRP, as .nqmeações da Secretaria de

Segurança pertenciam ao Ultimo.
'

Para V. Exa, a letra fria·.do protocolo
não comportava ,impllj::ações outras, ca
lDo a anulação de áreas de atrito entre
OS dois partidos, como um comportamen
te harmônico entre as autoridades de
11m e de outro, como o bom senso de um

mOdua vivendi, que a ambos Inie�essava.
Para fim de conversa, V.' Exa. dignou-.

::Oo:eel���r�:;;�s_�:evo�s qU�:�����
&a ...am ou velhos per.replstas que regres--
8a,vam ao Partldó, cujas fileiras integra
lam com Invejâvel entusiasmo e solida...

::��de irrestrita, para a vida e para a

o
A

.

'tU�Ção
.

dos:À.om'ead�, de com,.

d�.le�tes d� p:·lm�i�a linha .da UDN, in

't��t:;�"���I:; I.munho politiCO a pru.

t
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Literários'
locada numa sobre carta
a parte, fechada e se pos
sível grampeada.
A Academia Catarinen-

se, corno se ve. continua

'Exposição lolelo
rica e alegórica os trabalhos. emrentes:
Dentr.Q de poucos dias,

Florianópolis vera reali�

zar�se a segunda Exposi
ção Folclórica e Alegórica
do Prof. Franklin Cascaes.
O dedicado mestre·, en

tendido famoso do conhe
ciment.o popular em nossa

Ilha, conta com o apoio rló
Departamento de Eduer,

ção e Cultura.

Que tenham pleno exito,
são os votos que fazem 30

Prof. Cascaes e ao Depar
tamento de Educação e

tres viasl, deverão ser mé

ditos, em língua p::n"tu'gue
sa, dactilografados em pa

pel de formato comum

(oficial, assinados c o m

pseudonimo e colocn.dos
num só envelope.
Terã.o um mlnimo dQ 10

estroies és poemas; Histo

ria - minimo 20 folhas:

Conto e Ensaio - mínimo

10 folhas cada UIll. Prêmio

Cruz e Souzu tambêm com

um minimo de trint� fo

lhas.

A ficha de identificaçao
do autor do trabalho a....

presentado deverá ser co-

Aires - este do Rio de
Janeiro -, Thales I\rog
nollL Pericles Prade, Gui
da 'Jacó Meyer Baue; e

Manoel Felix Cardoso.
E' posilivel que a Acade

mia institua em 1962, um

premio para o melhor tra
balho 1!0bl"C 1:01clóre.

Catedráticos Contratados na

Universidade
Perante o Magnifico Re;
tor e Membros de seu Ga

binete assinaram contratos
de catedráticos na Facul
dade de Direito da Uni-

versidade de �?.nta Cata
rina, o Dr. Paulo BIasi, eio
PrOl:llrador Geral do B$ta
do e antigo assistente de
Direito Internacional Pri
vado; Dr. Ari Kardec de

M�lo, asslst�ntf �e Ciên'

cia das Finançr..s e Dr. Eu

gêni.o Trompowsky Taulois

Filho, Juiz dI:! Vireito -da.

l.a Vara da Comfll'ca desta

CapitaL

Está em vias de solução
dt>finitlva a Secção Edito_
ra da Academi� que, alem
de obras literárias de es

cl"Ítores catarlnenses ou
aqui radicados, publicará
trabalhos que possam ser
vir a educaçà.o popula�.

Na
.

Faculdade de Cien

elas Econdmicas, fOi con

tratado catedrático interi

no o Dr. Acácia Santiago,
alto ftl41C�onário do Ipase
e ex_Secretário do Inte

l·ior e Justiça do Estado.

Pelo alto gabarit.o c�l
tural e moral dos novos

pwfessores, reafirma a

Reitoria da Universidade

de Santa Catarina, a preo

cupação seletiva ete esco

lhas, na renovacão do nos

so magistério superio�r.

Cultura da
da,

Municipalida-

Bolsa de Estudo para Criança Cega
o Centro Mundial de de idade. O bolsista· na 'iuaAVISO Escola de Clencia e Arte

fará o curso de "Desenho

em três Dimensôes e Pin

Lura para os Cegos·", e· se
rá discipulo do professor
George Wally, o criador

do sistema. A bolsa, no

mil dolares com a duraçao
de um. auo, poderá ser re

novada anualmente, d c

acordo com a aptidço e a

proveitamento do bolsista.

Pesquisas sobre Cegueira
(World Research Center
for the Blindl, de Porto

Rico, está oferecendo uma

bolsa de estudo para cri

anças cegas de 7 ·a 12·anos

Avisamos aos senhores Bêneficiários
do Serviço Social da Indústria (SESI), que
,se acham abertas as incrições para o curso

de enfermagem do lar, no núcleo Regional,
sito à rua Fe!ife Schmidt, 71 faz-se neces

sária a apresentação da carteira de benefi
ciário do SESI.

Horários: das 16 às 19 horas
NOTA: O beneficiário aue não tiver

a carteira do SESI, deve trazer
-

a.do institu
tP. a profissional e uma fotografia 3/4-�
,fim de obtê-I�_

' .
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Produ los Sólidos Por Oleodutos
Ol?er;J.çãO dêsse inédit.o sis

tema de transporte. A refe

rida empresa, !to que se infor Para n'i!::-:.Ii:·es esclarcci_
põe a bombear, pelas linhas il�entos,\ os interessados dê

.

de tubos, carvã.o pulveriza' vem escrever para o sr.
do e capsulas· contendo dis '

George Wal1y, com daoos
tilados e produtos petroqui

.

sobre sua viBa e a de selpi
micos . .(I.s últimas provas pais, remétimdo-lhes tam-

�:�;:F,j:ro::;::���;i.i��e�� ��::���:�1�:�:f��:";E
�1):t��\���:·1�0�.; ��·b��� dicationville. Cag\-4as;i Puel"

to R.iCo, USA ..

_-_-__ -'<

�...• �
O transporte de carvão e

produtos petrol.juimlcos -

pela primeira vez na histó

ria. da indústria - através

de
.

tubulações semelhantes
a oleodulos, dever:i ser ini

ciado dentro em breve en

tre os territórios canadense

e norte-americano. Para

tal fim, a empresa Alberta

'Resea ch Councll. do Cana

DAGMAR ROSA
Encarregada dos Cursos

dá jâ solicitou

aos g:ovêrnos dUQtlele
dos Ii:s�actos I1nidos 1mr(\,=

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•
Rllh�ns de Ar.rUda n"mol ." " nue Iulnm 1111Uio dos d(J�, fICam ll1lUtrrfldQâ

I"(:t'rente' operarias, que POlttlCOS as eUlidnd
• Domingos Fer.uurdes de Aquino ,</

•

1-1 SOC',nic
o sl1ulwull$lJIQ ter, lwrnwas DãO-se ao zet

R.ed8tp�el!l •
'/ Co/7!eCIt7ían,OS � IU/.J para poder mais for se con�lderarem

• Flávio Alherto de Amorim f' P!lvlll�l� M�Jo. �

-t
te O� lacas co- mos do Mmbte

• fted�\Ore8 AuxílTares
.

•

, teuio de lu/bulha eles lu� balho, não como

• AII,tanlo sernandc liu }..ma ra l e Silva -

II1II 4d_
I'J{

• .D smdICallsmo como iam: pelas sinecuras que nos das Leis TI'
Silv'oNra l!euzl. ."

C7\. \. Q.......<...J.l..o-6Le-- ��llttas COisas neste pau montam, pelos liames com mas C07llÇl proles
..

.

Citllth'tliddtefil • .

-...../ ,� anda atrazadwho A Im.ta Q., pelC(fll'lS1no uel melho e tes, mamadoras

-ti lJ>r(j.f._HalT(oirosl.�i_!I1� - Dr, Osvaldo .Rtid.rl-
,

., dos orçãos çcnernnmerücis amarelo, -petu. E um forro

.ii .Il'IIeS CIl.!)ra�- Cid Gonz:lR'fI - ])�. AJ('. ines
)

I
e das blocos políticos, dis� 1u1ltO aos orgão� -ço- uma descrenca

� Ahr!w'--- J"',f. t:th!jn d'Eç:l - Mrdor II,!(,_ , 'A 00- had t 1- d 1 b 11 putando os apoiamentos sin »érnos- lJal'a .poderem lI..ÇU� sindicatos, o sind

.. f,!"s� .luvenal --,lk ,l\Iilllw T.�i.te"'d a, r:{o'ila ,;.' Hma 'a, acanlttl, os ,em pau a, nos sa' oes o Clll e-_.. dicais, é uma destas coisas !r.uir �ene!icw;:; pera ézes, no Bra.çil, apresenta

...
- /JI'. Rubens Costa - Wall��r Lar.J!!' - Zl!r� III' III de fazer baiacú encher bar ditos Ltderes. mo uma grande, mtl.t
M",tI"'o� Lãaero fi,.,·"lorl"" � .. "'",,,. ('",- "., Dozede Agosto hoje Ouerencia com novo "Shaw". ,iga. É ,,"dade, , ma suuiíca-

"made mea",·"

" vnthIJ � Pr(]f._, p.alJio.I'·rrnl.iJl,'lo J(! f.., II(

I� mltJt.. _ A. SCI::aS Netto "11 1 - aeeueou-se ontem _3 bencan milcar Cruz Lima esua bonita noiva srta' Por sua Vêz, os sindica�

II
.. OEP-ARTAMEN'fI) ESPORTIVO '14 �oUmPCioald,d.aL'U',,�a·A�a�;:.ao ��oc.t!��:s,�lzOa Heloisa Helena Carvalho. .... tos, as confederações, a�

rtedator- Pe:çlro Paulo ,Martjtl,__df( ,."
" .... .,

lI'l brigam pelas sU(l,� .. iiiretc-.

.. R.r>,Jai"res nuxilil:lr�.�: Meu-v Borges, RIlI T LohO e

'

, jovem casal hoje encontra .. se em viagem 10 - Os representantes do Arf"J' rias, o que, m.ais esemio em

nll·hf>rl,(1 Nahas·.' • J de nupcias em BL.e110S Aires. WlIlys em nossa cidade vão ,.lançar o�:, illtere,�.�eiris1lt(} exi.�tc; êl(],�

• Cola�!ilp'O�S:_,DI�er!!_ru • '. 2 _ Heloisa 'Helena Hoeschl. um de:
canos modelo fra�Cês;:, "Ondilie". ,

,,
..

'Rf!���;:i���:�,-2: .. � .'J�fl"r:l Ltdn • .• brotos elegantes da Cidade, ctrcuranc. 11 - De viagem marcada para 8ao'• Ip(J (Gn)' Rija Senador Qant.as JO _ s.o <tndar '.l1li muito bem

acompanhadn.�'
Paulo atendendo convite, o senhor Fe:'-'• T�I.: 22�59�24 r&

.. • "", nando Fana,
.:

, S;in_-PltuJo - Rua Vitória fiS7,.- r'onj, :,2
r .. 3 ....:.... Amanhã és. H ti� as realizar- .

Pa-to Alegr� -r- P,ROf'AL.-, Praca [\ FeJi- " se�á a bencão nupcial da srta'. Maj'l� dr 12 - Amanhâ. o casamento de''''''in<.

: �i:'�I�t;: ;:c���1�plo�1�n�;!';e!����o� �3 mu-
" �����esL���;;:�Ski. com D senhor Fer- �:l�a ����hoA ��c��t:�a� ��:a�a�:' �a;,j;·���

'_ nil'lpil)� de qflfúa·Cntarinfl .. � acontecimento.
� "" �

• �:t��,��i:�����fI/tf ::mtrato de acÓ'"d,.. com !l , :. Mar:n� ���én;:�,: G���e�e"�d���itão d�

'13 _ Na lista de hospedes do Que-'
• t\.<;;�INAT';'jRA AN'ÜAL _ Cr.$ �.(;(iooo , • ;:;. -'

.

rêncla Palace, o Senador �rineu Bor-,
�

V,,'NI)r\ AVUJ ..SA _ t r� 000 • 5 _ Alguém vai acontecer com brrir- nhausen, proceden.te., :.. :e Brasll.a.
III

.. A nlrt'�ãn .não "!e rt'�I.lOnMhllhll rhlnq '.ln ,., na azul deixanqo muito g'ente cam ag1l':1 � ..

• I;,.'I� f'trlllutnl'l qo� ,�rllgo-1 fll'l"'nItO'I�
-

ti J na boca 14 - Dentro' de dia':> cirCUlara'ta .... -:.�.........� .._�... 11
.

a nova revista do Doze de Ago�tl), 1
, te j:n;';;r �.�ml�;�OS:o�:s�!:�:\aO d�le;:�:� 15 _ "Miss Elegante Bangú" EliseRll:1'

�.
� VEND'E��SE---

r�
f Charles Edgard Moritz (Nelita) quando Ha,vermth, vai e�trear baiana dourad�;, Chocará e� Carrega grande especial para quq

11 ��� A�:�:��g�od�e: i�:��� e senhora nos festejos de "�omo". ,\ :��Te ��r�� t���hfet��oaguJa9z;un����i'no
" 16 - Discretamente estreando L1ln' /tLl PU8L1CIOADE ficado, em bom estado;. ou troca-Se por comi

A mod, oco:"-::dO : �!:L�;:�::::��!�t::����:��:;:::'�:: :��';?'�X�i�a ';��::;a B�� �i;��,h" NiCO-: ua ��n��do2�;::aao, 6 ::�:��:i,:�iK��t:�o�i::�ita," pocte fioo

na manhã de sábado se di if casal.em questão uma feliz estada F - �OgO mais. gente da socieel;l<j,. Ver e trator: Rua Antonio Matos Areias_

= :;�C:��!aA�:��:I�lr_ rlgia para assistir a uma \t 8 _ Gente do ;'society.' preparam �:�isap�:�c�ll�t:d;h�: !�o�I��I� �o;'�:!�'�:" � E_streito - (LOTAÇÃO OSVALDO CRUZ)

�:s�o�a P�I�t��aal�:r��::2� " ma1as para passar o carnaval na ma� Orlando Dutra, Jairo' o baterista n,l, c 1)' (onsumoMundial ,lumentlN
�Do "Correio· do pôvo".' ravl1hosa praia do "Moro dos ConVê!ntos" movlmez:tado Antônio Dutra. no bar �\(' _

,d,', Porto Alegre. de 20;2/ ... QuerênCla .Palace III Ir-- Fo.n,"'.O �
Em 50'-ao.Ano11' 9 _ Do Rio ,o casal João CarJ.os de III /'O

------------ 11 (i')live�ra em nossa Cidade_ O casal 'ODl PENSAMENTO DO DIA. "Não' se' IRMAOS Blr�N�ndRr O presidente da' Texas

MeUR'A..1f ! 2�:�:�E.m,:c:se�l.��ci��.Od�'O���:-Tt�:-�'C�s�l��.��-M�:��e-b,��;;� <e�
I

i �,:�o�:l:::�: 'o' �"'" ::' f�,��:o��o:�����;��::�::!:
Alugar uma casa

\
pre�e� { • .

�. 'l_ l,. t �������, l'e�I�:[\d� e;;o��
- sra.· Cecília Macedo rência no Estreito ou Co�

- ----

queiras, 'dirigir-se a Cia Acabamos de assistir a (M' Que os senões Que ('b� de'prooósi'to Que os jilnima. A6R-ADEGIMEHTO
- SI' elr. Odilon. Gallotti Wetzcl Industrial Fllial -

uma demonstracão levada servados pelo nosso reu.nindo todo 'o esfôrço,
- sr. José Bonifácio Fel" Florianópolis rua Francisco a efeito pelo grupo e�c.o� carregado t':cnico do <'2- tôda a dedicacão, tôela a.

TOlentÍI,lO n. 9 - fone 2953 tl'iro da cidade .de Brusque, suntD, serão prontamente. capacidade de que são pos-

qua?do aquêles que se 'lr- corrigidos, pois, quando se suidos para coiocarem essas

ganizàr:am em tôrno dessa tem confian�a no elemo:n- qualidades a serviço de

bandeira exibiram sua', t,o atr:ante. ct:omo é o nosso uma obra cuja meta estio.

conquistas no campo do caso, ,os problemas que distante, possibilitand.';, er,-

escotismo. Em se tratando surgem são resolvidos den� tretanto. resultados que

FAZE;M ANOS HOJE

mond
- sr. José Ferreira
- sra. Ml,lrla das Dores

Ouriques
- sr. Nei Lopes Viana
- sr. Leopoldo Pereita-
- sra. Olga Duarte SilVa
- sr, Euclides da Glôria

r;'llvcinb
-- :-;ra. Odete Ramalho

nan,des

dr. Lajes, a menina Inára
n('('k fIIhlnh3. do nosso es-

FALECIMENTO
MENINA INARA BEÇK
Faler.cu ontem na cltlade ,_------.....,

·C'Af�/ll�II(). NAU!'
C'HF. 7.!:0!.· de um grupo recenternt�n-

te instalado, e obvio que
não o encontremos no P;é'
no desempenho do seú
trabalho, apresentando. na

turalmente. as falhas que

tôdas as grandes ,Qrganl�
Má��lnas de escrever zações apresentam no i.m

marca SMITH-CORONA, cio de snas atividades. Tc_

novas, tlpo�escritório. Ver mos, entretaM.to, a c;!rteza

ii rua Esteves Júnior 47

Ifone 3402

Nésta

-==:::::-::--=--=====

ttHI�

timudo amigo e conterrâ
nr:o sr. Alvaro Beck e de

slIa exma. esposa d. Um�
�

> _

br:rllna Beck

Jnâra· fôra vítima de um

ar.idente (tombo) e já se

cn('ontrava hospitalizada
há cêrr.a de 15 dias, não

r!'sistlndo aos ferimentos

(lllO" recebera, vindo a fale�

r.f'r'?ts 17 horas de ontem.
A família enlutada as

condolências de O ESTADO

UM SERVIDOR DO
CATOLICISMO

Com a morte repentina
elo dr. Oscar Oliveira Ra�

mo.�, o catollclsmo, perdeu
11m dos seus antigos servi
dorr:s

Tanto em S�nta Catari

na, ondC' resld�u por alguns
anos, como nesta capital.
pnl' muitos anos teve scu

nOllÍ!' llgad" a sodaliclos re

'llr,jos()� de dlver:sas paro�
qnias.

E.�tava residindo no vizi

nho Estado quando a Ran

ta Sé lhe conferiu o titulo
de comendador.

Nesta Capital fez parte
da Confraria de N. Sra. da

Conceição, como um dos

seus priores; da 'Arquicon
fraria de Nossa Senhora do

Rosirio da Devoção do Se

nhor Jesus do Bonfim, exer
ecndo funções nas respectl
V:l'S me.�as administrativas.
O dr_ Oscar Ramos, tam

hém dirigiu a construção
dt'! varias igrejas e capelas
dt'!ste Estado e de Santa

\lende-Je

-CINI·RO -

Cine 5M JOSE
FONE: 363G

ás 3 e 8 hs.

V,alta o maior sucesso do cinema all"V�

rlc,ano! •

Burt Lancaster
Donna Reed
Montgomer.y Clift em:

A,UM PASSO DA ETERNfDADE
-Censura: - até 14 anf.ls.-

'Cine Bln

ás 5 e 8 hs_

Edwar Binns

Carolyn Grayg cm.:
DOMINIO DO TF.nnOR

Censura até 14 a.nos

FONE: �4S'
ás 8 bs.

Olenn Ford
Broderlek Crowford

O SENTENCIADO
Censura até 14 anos

tro daQuêles pr1"cipios
dignificam uns e

Os condutores dos gl'UPO�
escoteiws são .elementos

que concentram um grande
ideal, sem a preocupaçao

do soldo natural d. outras

funçoes. Não sé tontamos
com a oOjoperação espon

tânea, como a sinceridade

NO HOEPCKE TEM

GW� do dia
-

,

-- B A) lI·R·O s-

tine GLÓRIA
ás 8 hs.

FONE: 6252

Sylva Koshina
Pietro Gerni

Luisa Dela Noca _ e a revelação in

fantil EDUARDO NEVOLA em:

O FERROVIARJO

Censura até 14 anos

tine IMPERIO
(ESTREITO) Fone62!l5

ás 8 hs.-

Espetáculo de téla e palco:
- Na Téla-

Narlia H. Olivi� em: )
O SEGREDO DA MAGIA NEGRA!

- No Palco:

Apresentaça.o do fabuloso magico:
- TUPY

_ Sucesso InternaciftnaJ!
Censura. nt.é 14 nnos

Cine RAJA fS. Josél
áS 8 hs,

Volanda Varela
TIN-TAN em

MtDlCO DF. l,nUCAS
CC)lSlll.·:t,'1ltt it anos

vão envidenciando o valor

do trabalho

A concentração do grupo
escoteiro de Brusque cer�

tarnente irá dizer dos bons

desígnios daquêles que se
,_-------

entregaram de corpo e S A (J n n fl S O ?

;��a�ô:� S��Vi:ai�as ��.��� SÓ C � r E Z I T n
quandó esses jovcns cres

.....-----

cercm e tomarem .suas di�
retrizes na vida, é que po�

derão julgar da grandiosi
dade do trabalho execut>l.-
do em seu proveito
primeiro compromisso quc
o escoteiro assume' de
"amar a Deus sobre todas
as coisas" já êle coloca um

ponto de ·partlda para dig�
nificar sua personaliãaele
em evolução. pois dêsse
instante fica integrado de
suas pOSSibilidades diVInas,
com todo o seu esplendo:'
Ao se declarar elispo':>�o

a auxiliar seus semelhan�"!s
mais se acentua seu cor::�

promlsso, agora a service
dos que dele: tiveItm n�
cessldade. FinalmertGe, .- I)

completar sua palavra ele
honra, fiça escravo de uma

lei, guiando seus passos ao

lado . dos companneiros
que também passaram pe�
las mesmas provas. Vamos
prosseguir na jornada que
encetamos, conscientes da

grandiosidade de
sultados.

Sempre alerta!
J, Sá

(UfUQ PAR.JICUl1dl SÃO
iliretora - Prof.� rMatia ..

de Moura -ferro
�URSO corresp�ndente aos Grupos ESCola

aceita alunos poro os seguintes· classes:
Pre-primário, l°, 2°, 3°,,40 e 5° anos pr!!

ces

Prepora alunos p_ara b exame de admj� �

ginási.o mantendo dUrante o ano uma classe�
para êsse fjm
A matricula acha-se aberto à rua. Saldanha

rinho, 34, todos os dias uteis

Osca� Pereira-Tamoio-:--, Miriom Mirtô, Olin
da, Sulomlto, Heloiza, LÚCIO Helena, Eliane, Eljza
beth !;' Ricardo, filhos, nora e netos de JúLIA LIMA
PEREIRA, agradecem, comovidos, as demonstrações
de pezar a todos quantos acompanharam a seu do
loroso transe, levondb-a ate à sua última 'morado.

Externam igualmente sua gratidão à solicitu
de dos abnegados' médicos, irmãs e enfermeiras da
Maternidade Dr. Carlos Corrêa e do H'ospital de
Caridade de Florianópolis.

�Iorjanópolis, 22 de fevereiro de 1962
---------

IRAQUE RECUE 100 MIL"
DO 'PETRóLEO

O govêrno do Iraque, se

gundo r.oll1unicaeão oficial

(Ilibe Recreativo "1ide Setembi'O�'
AJ

A Diretoria do clube Recreativo "12 de Setel"1-
bro", de Capoeiras, solicita aos seus associados em
Geral, para colaborarem com o clube no que diz
respeito a "CARTEIRAS SOCIAIS"

Outrossim avisa que poro êsse fim, diariamen
te cios 19 às 21 horas (Exceto aos 'Domingos), es

taró uml de seus Diretores na sede do clube, ate o

carnaval, afim de atender a todos os que não pos�
suem Carteiras.

Portanto, pede-se o comporeci";;el"tto de todos
inclusive senhoras e senhoritas, munidos de 2 'foto�
3 x 4, POI-O a devido:! íegulorização cas corteirGS S0'
ciois.

A Diretoria agradece o colabcl"Oção de f·odos. pany.

-Ctmpl1l"Je OU

A1uva-se

4nstituto de ,ft1JOS'8ntãdÕFiie�
dos Comerciários - .fDIJhL
ConouFSo :Para ,Datilógrafo

INSCRiÇõES A CARGO 110 INSTITUTO DE
SENTADORIA E PENSMS 'bos COMERei

- 1IA'SP-'osA -

Chama-se a atenção dos interessados para
ditais publicadas. no IIDIARIO OFICIAL DA
ÂO" de 1 7 e 18 de Janeiro de 1962, que

���fe�o�:: ��r�rg��:a!�a��e�i��n�j�n��:i�1 a�i
relociondos cujo enceramento da respectiva

I

crição é a seguinte: p:
DATiLOGRAFO: para os Quadros de

h r
soai do SAPS e IAPETC, até às 17,00 o

da dia 26�2-62,

De o;J:� �p�����i��a�u��o�Oo�,OqOue a d�to
termina do inscrição poro O concurso em ep.g

�oi prorrogado poro 26�. março de 1962.

Florianópolis, .22 de fevereiro de 1961.·
< Dqlmirl) 'f)qnrte Si!y., - Ill_

Uma residência de

terial nova à rua Paqueta
s/n ;Bairro Bom Abrigo.
Tratar no mesmo local

ou pela f.one: 3351.

25�2_

Participação
Celino Camargo Pires e sra. e José Manoel db Silva
Filho e sra

Porl'i.cipom aos parentes e pessoas amigas a contrato

de casamento de seus filhos
HILDA CONCEIÇÁO E JÁDEL

Noivos
Rua 'Antonio Matos Areias 364,
Ruo Gal. Gaspar Outro - Estreito - Fpolis, 13 de
Fe'(€I'e1ro tfe 1"932.

Cn.tnrina. ,

Go,!!o antigo jornalista,,,-

;::�;::s:e��:e:;::�c' ftle __XI
OI) noticIário catoUco Ideal.
Um dos seus últlmos.traba
lhos foi a cobertura da·te
('�ntc testa de Nossa Se�

nhora dos Navegantes, dn

q__ual PrD. um_dos gr.andes.de
votos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�_23_-,_.-_19_62_� ���� ��=-__� �:O�E:S�TWO��o�M=a=I'�A=n_t�i'_O_D_iâ_"_O_d_,_s_�_t_._c_m_a_,,_o. ��;�;�::;�;;�;;;;�����::ji����Ef.' o vigor da fé e de patrio- e não hãO de tar-

,·- ...
--··---- ...--"'-------..--�---�....• ....-r ttsmo que demonstram ho- a compreender a trai-

,
.

, je os cetóncoe perseguidos ç��� :::a::r�esiracasso
, É Um Prazer Hospedar-se no • :�u;o me����pe��o�u:: eoeíeusta, o espectro da

: Hotel!São Cristovão : ::;'0;,::,,:0:::,:, d:,::: ��;:���,I�:?:C��=
, -o- ESTREITO -0- • guldor de Fldel Castro vis- ::t;!����:s�e �e:�t�:�:� �----
: Rua Santos Saraiva, N.o 453 :., e reformas 'ao esbanjemen-
, III ��:I�l�Cl:°rr;_n��n�m�an ��m- to do dinheiro. Em 1960

_
ESTREITO - FLORIANO'POLIS

• ples mentreetecêc popular desperdíçaram-ae cerca de

, Fone 6369
•

de fé religIosa �:fO���õe;grir�a�e:sco��
• II re:��:�a;�e;::m�!ol:��= FI"del Cartro tem mêdo �;��o:q��s:;:: e �c�e�::
- II ��U�S�gl'��adr�l:!�::d;�� vacos, o gasto de divisas

, INSTALADO EM PRÉDIO NOVO DE. Havana, porque o povo da VI"rgem Marl"a �::�e;�g:�en�:sv��!a;ai!:, CONSTRUÇAO MODERNA. , ���r:ro���!:a:: ;�:��Cl�: comunistas, o espírito de

, INSTALAÇÕES SANITARIAS COM·. sua padroeira, a amada mo, seu amor à Virgem, seu 100.000 assinaturas para ��i:��!saç:oos e,,:��:�:::=• PLETAS E COLCHÕES DE MOLAS. • "c;��it�� receio malsão o :p�ge�a��: i�::�:a:ed���!i� �Ie:/�s�o f��:g�:ssl:iq�ep�;= res'', "técnicos" e "fun-
, ATENDE-SE DIA E NOITE. • regime de Castro, prevendo nidade que recebe sua [u- uco Comunista. ctonértos'', são outras tan-

, • que ao lado dessa poderiam ve:tu���diÇãO anü-comu- pr�c�ev:f:l� P�P c��r:;;� ��� �:�::�e:���:e0:0 �=, '

• ::�I����:� s::s ����::� ntsta esta bem defínída, e seus militantes refugia- tnões gast.os em propagan-
- • mj.'vt,'ma'h.a."mJOCo P,ao'V'uo'",uldmO

entre operários, estudantes, rum-se na clandestinidade daNd._o,nth'a? 'mu'O't'o', d,'m CsU.bn":• camponêses e dirigentes ou passaram para outros
• de morte. E o próprio cas- politicas. Em 1947 o quin- grupos politicas. bago de Cuba, ímprovísou-, f/It' • tro, num furioso discurso, to Congresso Operaria Na- No ano seguinte o mar- se uma manifestação de

! • f���bl: pa�:. pr�f!�õe;ep:i� �����i:���indoau C�:f;::rf:� :����oan::r��a U:I�e����ç:�: ·���:l d�:�od: ��� :=
, • :��a��: �1:e::�é:�VI:I�:�o;, ��ba.d�:r�be��:d���:a �� :;.o�a�:�:ns.onde cursam ���eu que Fldel almoçava

, !II o regime deportava Mons. Veteranos da jndependên- Em 1952 o regime dita- No entanto, o pior tníml-
_ • Eduardo Boza Masvidal e era pediam ao govêrno a tonar de Fulgênclo Batista, go do regime fidellsta é a.

, -,
•

• 131 sacerdotes e religiosos. �ll����;!ÇãOp:;Ul��rti��o��= ��:n�71;��, �:��::a :�;nfl�l� !�:ed:�i::�!�i:,; �lga�:
III
...__ .... ... ....

'

............._. .

..__
- el:e;e��a���al v�o:ê7;��ue� ntsta) "por se tratar de um relações com a Rússia após dnde. humana, e o direlto

I ----N--O HOEPCKE TEM VENDE-SE MO'YEIS ��� ed:ãr��lmée ���I��I�t�e�: �:�!���'i�:jOsàt'o�i����n��� ���x=��â��:l�a���:.ua em- �:r::=��s ��r��:� a:::i�:
Havana, pondo assim em cubanas". Desde então, até que Pl- séculos de cetouctsmo na

de P��r���i�r�t�;"��?��� ll��l;;, ddee jC�t��I�oq���� :v���:��a a�t�e�r��n��igi�� b�lh���I�S G���!e�e eTr:- �:!" C�:tl�Ol�I�:�:::: :�n��= I1�% }956 a Associação Ca-

sa, as tradições e os ideais �:���e c:mp��rê�:I' la:��� ������.Uit�����:a ���: ����:r���V;:!ár��t��Za�°C:dOAp�:s� ��:�;�: só o sus- Frente Nacional Anu-co- contra a ditadura de 1952 problemas religiosos da

tentam a mentira da pro- munísta. O Dr. Prio Socar, a BIS8 ninguém pediu fi :'���is\no:::e� a:S��::�
�;!:�d�o;un�st!�ror das �:bal�:�ã�Odi�li�:::��ar �� :: �:::�a�u�n��c:: r:: leigo. N3 Universidade de

Não falta também quem congresso: "a i m e n s a união dos dez grupos que !�����t:se����:o,��s, ���
�i�I��v:��n�eai:�bC�b:o��= ������s dOl�ep���:alh;I���e_s ��i�:a�� �:��, l�����:� ee:� Iigião e alma". Cêrca de

nlsmo? Será destronada a mente a sujeição à direção tm'·',no,'o',U,.'d""toJu','h'O O,MoOD",:= 7,:g��:�sso'ara:nc;eeprç:: !:��Virgem da Caridade, raí- comunista".
nha do coração dos cuba- Quando em 1950 a Rús- retorto Estudantn Revolu- nca. 22 em um Deus de

nos. Não animará mais o síc deu o golpe na Coréia, etonárío. Mas o Partido sentido vagp, e só uns

pensamento cubano o es- a federacão sindical de COlllunistat.-Il:ão. 2,16% negaram a exlstên-

pítlto de José Marti? Que trabalhador·as em reparti- Seis meses depois as fôr- cia de um Ser Supremo.

será da juventude, da in- ções de eletricidade, gas e ças de BaLista ruíram, não O outro inquérito reall-

fância, doutrinadas no co- água reSCIlveu expulsar des-

:�.:� �:r�OD1���st���t�� �:�:se:�o�::á�:��o�o��l
��tas.. ",ara q_ ;Íu- ",,:�::p��s:�Qs:::i�ge�� contrario, o.pO tinha sa- deu um indice de 96,5%
turo são dadas no passado tes do comunismo. Poucos botado a revolução. cr�tes em Deus: 85%

mesmo de Cuba com sua meses depois o movimento Quando começou a apa- criam na existência -da aI

tradIção de antl-comunls- juvenil da CTC recolhia recer a traição do novo re- ma it1U)rtal. E na Virgem
glme castrlsta, a revista Maria, como intercessora.

Bohemia advertia em fe- muItos mais.

verelro de 1959 que '·alg;uns A profunda devoção â

qualificados lideres do Virgem da Caridade vem

mesmo 26 de Julho (agora alim�ntando a alma déste
controlado pelos irmãos povo crente .desde que Ela

(Castro), estão fazendo o apareceu em 1604 na bala

jógo do prosselitismç e d� Nipe a três pescadores
mentira dos eternos sabo- _ um branco, um imilo e

tadores da democracia." um mulato - em perigo de

"O caminho de Cuba não naufragio.
é o da R�ssla; a Revolução tste povo crente e so

cubana não responde a fredor sabe Que a Virgem
Marx e sim a Marti", acres- não o abandona tampouco
centa'{a a prestigiosa pu- na tormema que hoje de�

bllcação. sencadela sôbre suas almns

Vi���etO: ;eat;p!�s:i�:, n:�= !l c6nsPiraçã�VEc,:.:�ta,
tu·dantes e partidos políti-
cos lutam contra o regime

.- _
fidelista, da claml"estinida

de ou do exílio.
E' certo que hoje se pro

cura doutrinar, na menta

lidade. nas tá tlcas marxis

tas, a juveatude cubana e

os camponêses, cortando,
por melo da escola única e

da Imprensa controlada,

��i:t�g:Ç!:t��c�m�I����iÇ!� 1-,-----...liliiii
nação.
Mas é uma doutrina Que

fracassa em muitos casos. '-"-''- -'--_---1
Dirigida precipitadamente.
revela a intenção comu

nista de ganhar tempo, seu
principal inimigo. A clari
nada pela "alfabetização"
entusiasma a principio mas
depois r'<;lcepciona como

uma burla marxista. Final- _

ment.e, a doutrinação tem
muito de sentimentos e

pouquíSSimo de raz�o, e

sUa persisténcla embota f'

Irrita. Assim o regime pode
produzir um fanatismo po

pular esporádico, e esgri
mir alguns milhares de fa

ções em concéntrações for

çadas, mas a duras penas
consegue tocar a convIcção
tio povo ou apa�a.r quatro
sêculos de cristianismo.
Além disso, o guajiro, POI'

exemplo, é desconhecido
pelo seu Individualismo e

sua desconfiança.
Muitos cubanos da nova

geração gostam de vestir
uniforme, empunhar uma

arma e "ser alguém". Mas
não pen.lerajll de todo o seu

s nso de pa'hiotfsmo nem

a sua di�nidaue; e o QUI! e

IIlelhur. continuam crendo

nos melhores ideais da re-

Benção da (apela Provisória de
São João Balista, Em Capoeiras

A Comissão da Igreja de falante.
São Batista, de Capoeiras, DIA 25 - DOMINGO
convida o povo em geral 8,00 horas - Translada

para assistir as solenldads çâo da imagem do Padroeiro
de benção da CAPELA São João Batista e benção
PROVISóRIA de São João da Capela Provisória, sob
Batista em Capoeiras, a se a laje. 8,30 horas _ tv
realizar nos próximos dias
24 e 25 do corrente, obede
cendo ao seguinte progra-

Missa na Capela Provisória
(Crlspta).
17,30 horas - Novena
A seguir barraqulnhas,

serviço de bar e alto falan
t,.

22,00 horas - queima
de 5 peças de fogos de ar

tlt1do.

Observações: _ Os fo
gos foram oferecidos p.eld
Juizes e festeiro da festa
de São Sebastião.
Pelo comparecimento, a

gradece a Comissão.
Capoeiras, 20 de fevereiro

de 1962.

Pedro. Nicolau Prim
Secretario P/Comissão

'

Dia 24 -Sábado
19,30 horas -Novena lia

antiga capela.
20,00 horas - Translada

ção das imagens do Sagi"a
do Coração de Jçsus, Ima
culado Coração deMarlar
Nossa Senhora das Graças,
Nossa Senhora de Lourdes,
Santa Luzia, Santa Terezl

nha, São Sebastlâo e São

Jorge para a Capela Provi
sória.
A seguir haverá barraqui

nhas, serviço de bar e alto

-Conselhos de Belezal
Pele Misto

Dr. Pires

,

Confome o proprio nome indica, o pele misto é
oquelo que se opresento, simultoneomente no mes
mo pessoo, sob dois ou mais ospectos. Regra geral
no zono facial central (testo, nariz e queixo) pre
domino o tendencia seborreia enquonto no ;Jr�a
perifico (foces) o qualidade do cutis é nitidomente
seco. .,

No praticp podem ser encontrodos outros combi
noçõlls e, os vezes existem todos os tipos de pele
(normal seco e gorduroso num mesmo individuo Ou�
tras pessoas apresentom essas vorioções entre.; De
le do rosto e do corpo e me recordo ter tido uma
cliente com a epiderme do face normal 00 posso
que nos ombros o aspecto ero seborreico enquanto
que nos braços se opresentavo seco.

Os que têm a pele mista devem efetuar' os tra

tamentos cosmeticos com muita ot�nção pois é co
mo se tivessem dois rostos diferentes. Sendo assim,
necessitom cuictodos higiênicos diversos segundo a

zona talou qual.
Nem poderia, aliós, ser de outro modo. Véja

mos, por exemplo, o tipo mais comum de pele misto:
seborreia no porte central e sequidão no zono pe
riferico. Aplicando-se detergentes. energicos em to
do rosto seria beneficiar os areas gordurosos com

vis;vél preiuizo poro os outras portes do rosto. In
versomente, os preparados de limpeza suoves ou o

leosos que epnvêm à uma pele seco serão insufici
entes poro umo cutis de naturezo seborreico.
A fim de guiar os leitores citarei abaixo o "trato

mento que deve ser feito em coso paro uma pele
mista.
1°) Pelo manhã lovor o rosto com agua comum e

empregar o sobão somente nos lugares gordurc�os.
Enxugar logO em seguia como uma toolha felpudo e

possor uma loção adstringente tombém nos zonos

oleosos.
2°) Ao deito r lovor novamente o rosto como foi fei
to pelo monhã e possar um creme de massagem
nos Qreos em que a cutis se opresentar seco ou fa.
rinocea.

Os cosos discretos serão beneficiados com os in

diC5Ções acima mas os rebeldes deverõo ser trata

dos com aplicoções de rodio, feitos' e>q:lusivomente
nos locais onde o pele se ,qQ�sentar bastante sebor
-� \ .

NOTA: os nossos leitores poderão solicitar qualqyer
co.nselho sobre o tratamento ® pele e cabelos 00

médico especialista Dr. Pires, à ruo México, 31 -

Rio de Janeiro (Est. da Guonobora), bostondo envi�
ar o presente artigo deste jornal e o endereço com-

�'Eopara
a resposta, ...__1'-'-0 _. __ •� J...

, " ,
".,

�r-�" oe J �'� _1i""....

IMPORTAiHE
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA

TA�����!��AL ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PARA CONCURSOS
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

_ Ba.eado nos mais mordenos processos pedo.
gógico.,

_ Equipado com máquina. noyas.

Dirigido pelo:

HOR::roS:V:'�O\E?���I'V., '

Foço suo inlcriçio o Ruo Dr. FuMIQI "'lIucci.
ontigo 24 de Moia, 148 - 1° .ndor,
ESTREITO Florionópoli.

PIC-NIC Padre Roma Futebol Clube
A diretorio do Podre Romo, convido o seus os

sociados e simpotizontes poro o PIC-N1C que forá re- •

alizar dio 25 de Fevereiro (Domingo), à Praia do

FORTE, em onibus especial, 00 preço de Cr$ 150�OO.
Os interessados deverão procurar Osmar nesta

redação.

Legião Irmã Bernwarda - Convite
(Misso de aniversário do Morte do !rmõ Bernword)

A Diretoria do Legião Irmã 8ernJtordo convida
a todos os legionários e associados do l.egião ;I"mã

Bernwardo pere a misso de aniversário do morte

da inesquecívél e benemérita I rmó Bernwordo a

qual será celebroda, no próximo dia 25 do rorrente

(Domingo) às 8 horas, no Capelo.do Colégio ".-:ora

ção ck Jesus".
Desde já agradece o todos quanto"i comp�re

cerem a êste oto de fé.

POLICIA MILITAR

Diretoria do 'Ensino e Instrução
EDITAL

I - De ordem do senhor Coronel Comandonte Ge�
rol, faço público, a quem interessar possa, que se 0-

cha aberto, oté o dia 28 de fevereiro do corrente a

no, o inscrição 00 exame de admissão do Curso de
Formação dI! Sorgentos do Polício Militar do Estado
de Santo Catarina (C.F.SJ \

II - O requerimento de inscrição do candidato ci�
vil ou militor de outra Corporação deverá ser feito
00 Comandante do Polícia Militar, contendo bem
explícito o endereço do requerimento, que deverá
ser acompanhado dos seguintes documentos:
- Certidão de nascimento
- Atestado de vacino

PORTARIA H.o 23-62
O PRESIDENTE DA COMISSÃD DE ABAS'E.

CIMENTO E PR'EÇOS DO ESTADO DE SANTA C�
TARINA, usondo dos otribuições que lhe confere
o Lei nO 1.522, de 26/12/1951, revigoroda com

olteroções pelo lei nO 3.084 de 29/12/56, prorro

gado pelo Lei 3.344 de 14/12/57, revigorado pe-

I�o L3��;; ��41i21;/�g:���;oC��ro��I��· �:Ii� ��!
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 da
Lei 1.522, de 26 de dezembro de 1951,

CONSIDERANDO que esta COAP não iem 0-

tribuiçães paro exercer o contrôre e tob{'lomento de

preços do godo bovino nos fontes de produção,
CONSIDERANDO que os preços otuais sofre

ram grande mojoroçã_o no �ont� produtora, e

CONSIDERANDO, finolmente, o necessidade
de reajuste dos preços no comércio vorejista poro
evitor o interrupção do fornecimento de corne ver

de, ,.�v..!ta� ... ...: ........
;

RESOLVE'
Ad-Referendum do Conselho Deliberativo des

to COAP:
Art. ]0 _ Estabelecer paro o Município de

Florianópolis, os seguintes preços máximos poro o

vendo do come verde bovina:
I - Do Mar;chante ao Retalhista (posto nos oçou�
gues) Cr$ 133,00
II - Do I\etolhista 00 Consumidor (inclUSive Fi-
ambrerias

A - Carne de 1° S/osso e sem ccntrtJoeso

(Tatu, Filé, Colchão, Alcatra, Lombo, Posto e ;>ati-

_ ��OO
•

_ Corne de 1° C/osso (com o máximo de

25%) (Tatu, Filé Alcatra, Lombo, Posto e PatI
nho -Cr$ 170,00

C - Carne de 2° S/osso e sem t:ontropeso

(Peito, Costela, Pescoço, Frolda .... Cr� 160,00
D _ Carne de 2° C/osso (com o "náximo

de 25%) (Peito, costela, pescoço e frolda CrS � 4.,1,00
E - Corne Moido � Cr$ 150,00

Art. 2° _ Todo o oçougue ou qUulque� csto

belecimento que' vendo carne verde bovino, deverá

obrigatáriamene afixor em fugor bem vísivel e de
fácil leitura ao povo, uma tabelo com os preços que

- 4. fotos 3/4 (frente, busto, cobeço descoberto)
- Certificado de reservista de 10 ou 2° categoria
- Fõfho corrido poS!lado pelo Cartório do Crime
- Atestado de conduto passado pela outoridàde po-
liciai

.

Os candicfatos de outros Corporações Militares
deverão apresentar autorização dos Comandantes
dos respectivas Unidades.

Informações: Quaisquer outros informações po
derõo ser obtidas na D.G.E.1. ao Policia Militar (Pra
ça Getúlio Vargas, nesta Capiton, ou nas sédes de
unidades e subunidades isolados, {Chopecó, Erval O'
Oeste, Curitibanos e Conoinhcis} Florianópolis, 20 âe- fevereim d'e 1962
Quartel em Florionápolis, 15 de'fevereiro de 1.962 �.-::-.,

Jorge da Cunha O. Mo!·é , �
Roberto Olivcim

, ......... 1.----...1..-.0.. Ten. CeI. Diretor da D.G.E.i. ·i__� _ J�:t'f,.l; �.l J. Presidente da COAf>

�_·�..�'��i�;;{;�.�,,*,."';

foram acima estipulados.
Art. _ 3° - Aquele que infrigir as di.iposi

ções da presente PORTARIA ficará suieito à I')ro

cesso criminal e os penas de multo previstos em

Lei.
Art. 40 _ A presente Portaria entrorá em vi

gor no doto de suo publicaçõo no Diário Oficiol do

Estado, revogadas os disposiçães em contrário.

,

-------.

• Desenhos
• Painéis

ruo fernotldo rnochode>. 6

l°. andor· lone 24·13

PERfEII:ÃO-RAPIDÊ2
-�

VENDE-SE LOTE
Vende"-se um lote 11 rua

Jrbar.c galle!!, Area Cal
IT'f'tros.

Tratar a rua Felipe de.
,T'ldt_ 21 - io'one 310&5

L O TE S
VENDE-SE lOTES A

LONGO PRAZO SEM .fU
MS.
TRATAR, RUA FELlP'

8CHMIDT 21 - }.O And_r

Aprenda Música

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



d Tinia para a _üca_ a de saJeabora di. Bôi VOAIac!e. do s..c:.o dos l.üiiões. fadiS
ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Catedral Melropolilc na ou nesta Redação.

f(-lndicodol Profissional-»
BR. L.'URO DAUIA

Clinica Geral
-_ - MF.DíCO -

F,�p()('la1irin em n.ntosua ce Ser-tiorax e vias urt- I

n�"IIt.�, Cura !':u.ll"1"I1 dll� ;nfe(',;ç:�cs aquelas f' ,:1"0'

�r��;;,�: ;�:j!(:�I,:;��"�::)(' ';;;�'�I���I r�i��:��l:,:n� a;!J'l.::·lt,�·�
run n('l"volJ.�.
H(JI'(II'Io,: da!! rn ").�; I r,:'Ii! h()T9..� e rias l'I,:lO :'.,; 11,O()
1",,:1:; (;"p;;llllf,r[n: RI1,l Raltl:lnll;) L\-!.lrinLlfl,::
'I:' all(!:J". (1',,( •. d,. ll.na ';:1_!;lO P'nl.») _ r"'II1'-:, :lf'�6 I
Hf'.:I,j"lwla: r-uu LUd,'rd:1 Coutinho, n.ota. (Chá I
'-:VII (lo F:.�pnr.ha) - rcn«: 321M.,

DR. MARIO GENTIL (OSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGAN"fA

CUNI<:A E CIRIJRGII'.

r�.rPfi�,����r? n-;;-�,������')LiO�,'.�" K&;
dI) fJin dr' )(1I1('iro

'

Atende pela "!an�ã, :0 Hospital de Caridade

Consultes (I tcrde dos 14 cs ; 8 horas em
Consoltórto instalado à Ru-r Ten. Sil\{;'rc 15
Frlilírin rnrll-.p"nn

na SAMUIL FONSECA
=IRURGIÃO-OENTISTA

Preparo de eovidade1 relo alta ...elocideoe.
BC�DEN AlROTOR , S. V"HITE

}<odi0Iogia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAl
C()n\'JI1'órin: Ruo:.. Jerónimo Coe'bo 16 __

: o andor _ Fone 22:3
E.dlld ...amcnte com horas morca�....

Dr. MARCOS E. FLMH
C1RURGlÃO OEHTlSJA

Atende só corr, hora marcado dos 8 às 12 e dClS 14
n<; 1 R hnras Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à parti� de
1" de março - telefone 2891.

DR. OSMARD �.NnRAIlE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidas, Nariz e Garganto
Ex-C':h,oofe dos serviços de orl do assistencio médico
<;nr in( rio armodo (Pio), do hospital do arsenal de
Monnho do Rio\�e Janeiro e do hospital do univer
si,jndc rural, - 't:x-assistente dos serviços de ar! da
rnl,C':llrllCn �e botafago, Rio (prof David Sanym)
EX-('<;Inq'óno do clínico dé arl do �sca(a de medieI.
na (' cillJfgin do Rio de Janeiro (Prof, José Kcs)

.

COn<;ullórin R. Jerônimo Coelho, 325 si 108
(Edifício Julieta)

Dióriamente dos 16 às 18 hs.
Tel. - 2222

ATrNDJMFNTO GRATUITO ·PARA OS REALME�I
TE POBRES

OLHOS.:�·OU.V.II)º;$;§�Â·RI�_
-

..

II <1A�GANtA;
()peroç6e� .. das·>AM{GllALAS por :óroçesso

,,- MODE.RNO
EQUIPO de OTORRINO (úoi,o };ô Capital)
poro �,xome dfl OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
�efrotor 8AUSCH 8; LOMS·poi'c. jecei�a

de ÓCULOS
..

.

Trutomento dos SINUS1Tf:': ror LJLTRI.\SOM

Dr.-GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MA'-IHA E ft TARO!!:

�'Ulic'f,t) - Ruo João pj",:o, .3� - Fone 3560
RU,(j,nCIj] - Ruo C,lj'Je Sc�midf. 99 - F on� 3560

Dr. Hé;io �eil(O,O
ÀdVO'-I�ilr

tlp.!111t:ndn - "mm�

:\':blto Konder. 27 Cn"t:rl
' .... 101 ..

Pnl>�nt, 406 - tCl"r"",, ?"�2
ji"<wrH(jrio _ "'"n 1l'''!llp.
1;Je. ....c.:1t. �'? -'O 1 n

.. " ... ,

Ur_ Calliídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

.

Ma)ol,J.�tra\,Ú aposentado.
II(bJQ�aciú em Geral

l,o,SI:. C Res : Run :-;alu:J .,.hn
Mal'lnllO. 2 - apt," :101
I"';'"llna .'.1iio nlnLo)

(ASA
COMPfl.0 ou. ATXOO

t..:NI/I FAVOR MAR{)t\R
Ii:NTREVISTA PF:LO Te
I r.P("'� N" :l1l17

Dr. Ayrlan Ram�lho
(·.'.I"Illf'·" nr·:,(,'�'ANf,:"S
l:oII ..u'I:-. .. : ""';1 m:ulh;1

1111 lI"o;piutl ,r.' (':Hi,i:uh·.

!\ l:t,r.I!·, IIfI .·<Uhll,t'lrl\

1':-'<; lti,:1fl ho.;. is 17.�" t.s.

COII""I ... rio: uun N",IIi"!

1\fnl'lHIClo. 7 _ 1" aJl�t.!' -

telefone 278C.

Rf'sid.1'lcia· Rua Padre

R"OTJI!!- -, na _: �elcfone 21<j:fi

GlIST� Df �1.I'1\1 i
ENT!fI PECA �"���_I

Dr. Walm;;r Zomer
Carda

Diplomado pcla Faculdade
Nacional Je 1:1e(Jjcina da

Universidade do Rrasil

Ex-ir.terno }lar concurso da
Maternidade-Escola. ISer

viço do Prof. Octavio Ro�

drigues 1..,imaJ. EX-mLel'L1C
do Serviço <le CirurgIa do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Medico do Ho;;
p:tal de Candade e da Ma
tt:rnidade D:·. Carlos Corrêa.
PAItTOS - (l1'r;;JtAçôlo�S
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS S21\1 DOa "elo
melado psieo-profilatlcf'l
ConsultórIo; Rua João Pin
to' n. 10 - das 16.00 as

18,00 hora.�. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Genf'r:>� RIUenr�ouft n "11.

DR. HOLDEMAB O.
DEMEHEZES

Formado peln F.'icola ,Ic
J\.lediein:-. e Cirurgia do' Iti ..
de Janeiro. E:o.:-lnternQ du

Huspital .Ia Camboa ._ na

;�1atcrnidatle Clar:l nas

baum - I)a Mdcrnid.icle
Mãc"I'obre.

l\sp"t:jalid�Jdc: DOENÇAS
rm SF.NIIORAS _ PAWI'O
- eltWUmA

Commlta: !\1atl'rnid"u;e
Carmela nutra. pela ma

nhã.

ItcsÍlléncia: E�tevcs Ju

nior, fo2 - Tcl: 223ii

UINICA JANTA CATARINA
,

Clínica Geral

Doenç1}s Nervosas e Mentais
A,llg(IS�i:1. - (;Ollll))PJo:()S /\INIII",'.�

ProhH'I1l:\I.h·() i\frt!vn I; xr-xna l
MiHli:lS _

1,'ral·alllf'ni;o pelo Eleí.ror-nnque com '1fll'.�I.I');I�l

Inxuünnterapía .___! Cardloznlnrnpln
.

8(111(,1"1','11111 e

p�.ll:otcr;lplh..
otrccõo dns Pstqutá.trna _

DR. PERCY JOÃO DE nORDA

6ft. JOSÉ TAVARES IRAC;fo:MA
DR. IVAN BP..SH)S DE: ANDRAUR

CONSULTAS: Df.>; 15 as UI horas
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/' Jardim· de Inlância "Maria
Konder Bornhausen"

A Direçõa do Jardim de Infanci::J "M::lfia Kon
der t3ornhausen" aviso que o matricula estará '.:b<Jr"
to nos dias 21 e 22 de fevereiro de 1?62, obed�cên
do o S!;!9uinte horário: dos 8 às 11 horas e das 14
às 16 horas.

Devem ser apresentados no momento da ma

trícula, CERTIDp.O DE IDADE - "TESTADO DE
SAÚDE e VACII\JA.

A rainha do carnaval de Flerilnépelb strí ... no
dia quatro de�

Amanhã, e domingo teremos rcuntao Bar. quartn-reíra pp.
social dançante, no Muslca! Bar, As 1112-

.sas estão todas reservadas para RS duas

noite.'>. O U.'iO do paletó é obrfgutórro. O
o Senador rrtneu e,ornhaus('ll. pro •

cedente de Brns.ília, encontra-se n('s!.�

�n����. está marcado para às vinte e uma Cnpltal. viajará para a Cidade de Itajai.
Passando uns dias em nossa Capl!.:".l'

mc�o c�:�����:tead�e��:�o��. an���lc�'� o Almirante Máximo Martmelh. I
de Castro, sua elegante filha Gilda c As Sociedades Carnavalescas 'vrc-

sua sobrinha Solange Ribeiro de Castro ncntes do Diabo". "Oranadeíros ela Iflr- •
�:d:o��d���ei��.neira. residente na or. �:��:ivalO�ue�:c���:���� sucessos, n�.

-- .
A Rainha do Carnaval de 1961. sree. A Rainha da soctedarjc Hipica cl�,

:�i���:r;�I�ta:í�ápaCrOan�ec��or�:��� �:� �'���a ����n:�O��a�il�:�: :�a���I��;'.
a coroação da Rainha de 1962. rutau Brandão. •

O Sr, Diomicio de Freitas,'pr!Jr!� Broto �legan�e, vai acontecer eOIl',
tá rio do Hotel Balneário do MOno dos ��a c���!��: ;:��ri�a��n��r.��a(il: ��enl�;!,t •
Conventos. chegará hoje, do RIo de .Jn , Sl9S que ês{e Colunista está promovendo'
:e'i::�v� !��;�m:a:��:n:al�e���U�i��; . O .Oromsta Social carros Renato fb'

• uma, vtstta. "Ultima Hora", do Rio de Janeiro. t!OIl1(' •
O Sr. e Sra. Dr Abelardo (Doris) nageará este colunist� •

na "Belacap'.
, Gomes, estão de viagem marcada para numa próxima oportunidade. •
, Brasília, onde residirão.

.
.

O Mundo. vibrou' com o sucesso (In.
I A Rainha da Primavera .Marlsa Jta,. ��r�::u�:êt:���a:�l .�::. �!e�:rr:.r..•
• mos, está confeccionando uma rica fan� •
• ���ta':a:: °ti��:n�:a�'9=��á uma das call

ba, �s�:;n�;r:��rt:n��::a��h:�n�::.a:�:·I�.
( Balneário de CamboriÚ. "') •
li neu:c�:�ae!l��:�aL:a�a:;���t�U����:e� O Sr. e Sra. Dr. Angelo Pires IMarla'
I cerão com maravilhosas fímbasias no Helena) Dantas,' da sociedade carioca.'
, CarnavaL passarão o carnaval nesta Capital. on-'
f Ernestin a Bruggmann, Bernadeie têm, ·viajaram para Porto Alcgre. Ela. '.
I :l�:��d R�����l p�::z:;r����:I�l�a r!���::l ����a�oMS:úe: �r:'ca���rs�nte JUrnndlr,
._- .._-----._---------_ .._-�

CASA - ALUGA·SE
COSIJI_corn_l1 peças: - 4 quartos, 2 salas, vorar.- ... TEc3�t� !��fL�S

do, copo, estalaçõo sanitório, cozinna e varondõo. IRMÃOS 3iT(NC(JURT
Dispõe de telefone. Terreno com 330 m2. Ver p,

( ,� 8"O'.�Ó
trotar Ó Av. Rio Bronco, 60 (o 50 metros do Assen1- "GO [)1�O'oIfO:; ..... ,�"" ..

bleio Legislativo), dos 9,30 hs. às 11,30 horas e�-

dos 14,30 hs. 9c; 17,30horos com Antônio Medei-
ros Vieira ou telefonar poro 3750 no horório acima.

MISSA Dt J.B DIA
Antonio d€ Loro Ribas, sua Sma, Carméli::J Ro�

mos Ribas e filho Joõa Batista, sobrinhos do <'oudo
so Engenheiro civil Oscar de Oliv�iro Romoc;, convi
dam os parentes e pessoas dos suas relações poro o

Misso de 7° dia que mondam celebrar em int€ncõo
do suo olmo, na Catedral Metropolitano, no dia '24
(sobado), às 7,30 horas.
Anlecipam agradecimentos.

---TI. Aecreaíi,õfeie-Janeiro
Proftl'ama Mensal: Fevereiro

Dia 22 _ Quinto-feirSl - Bingo Dançante
Dia 24 _ SàbÇldo _ Soirée Promovido pelo ca�o d .....

Amizade dos Senhoras dÔs Rotarianos do Estreito.
.

Todos os Terços _ Reuniõo 00 Di retoria e do SODE

Todos os Sextos - Reuniõo dQ ROTARY

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

be.

Dr. Hélio Freilu
nOF.NçAS DF. SF.NIIQRM
PARTOS. ONDAS CllRTM.
- ELETROCOAGUI,A(:.10

Consultimo _ Victor

l\-Ieirelc., 24 _ das <I ii.
6 horas.

Residência _ F.diticol0

Flnrianilpolis -!'iP :l:-'llar
- Fone: 21-41.

2) _ Solicito-sE' a apresentaçõo da Cortei"

ra Sodal e o talõa do ,..,és corrente.

DEPAR TAi>lENTO DE SAUDE P3BLICA
PLÁNTÕES DE FARMACIA

MÊS DE FEVEREIRO

notícias ...

pela RADIO 6lJAAUJÁ de Florianópolis
de 2.a a Sábado __ .

lO � S:ibudo (tarde)
11 - Domingo
17 Sábado (tarde)
18 - DIJmingo
24 .:__ Sâbado (tarde)
25 --;- Domingo

'---------

Oro NILTON
PEREIRA

Farmácin Centra:

Farmácia' Central
FOl'mócia I\'IIOdCr,ll.U.-:
Fa rmác!a Moderna

.

'Farmácia Sto. Antõnio
FarmácIa St.o. Antõnio

O plnntão noturno será efe tlHl.do pelas farmácias Sto.

o plant,ão diúrno compren lIido entre 12 C- 12,30 horas

r.lfls Vitória e Central.
ADVOGAno

rnJA SILVA JARDIM 173

11 - Domingo
18 - Domingo
25 _ Domingo

ESTREITO
Farmácia do Ca1:1to
Farmácia IndIana
Fann4cia Catn.rlnen.�e

O plantão noturno .será efe tunda pelas farmácias dn
nensa

8,00 --:' Correspondente Columbus
8,55 - Reporter AI·fred
10,55 _Informo o Ródia Guarujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente CoJumbu6
12,40 -Política de Desenvolvimenlo
15,00 - Correspondente Calumbus
16,55 _Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter AJfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujó

Departamento de Noticias: TeIs.' 3816 --"- 3822

Rádio Guar�iõ - OMa rnrédiG - 14,110 Kels - 5

Kilowatts - onda Cu,to - 5975 Kck - 49 mptro5
- 10 Kilo...aAts. -

Rua Felipe Sehmillt
Rua Felipe Schmidt
J;tua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Scl1midt
Rua Felipe Schmidt

Antonio, Noturna. Vlt.órla t

será efetuada pela.,; rarrná�

Rua Pedro Demoro
Ru'1 ?-l' rl .. Mnio
Rua PC'dro Demoro

CURSOS, Df INGLES
Inslilafo Brasit.fslados Unidos

APRENDA INGL!S POR PROFESSORES AMERICA·
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. DAS 9

, AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PREÇOS
MODICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS
MEMBROS DA UfE E UCE.

EDIFICIO ZAHIA, 6° ANDAR - FONE 2390

!e����ente tabela não pode ró, ser alterada f'oem prcvla ,l.Utorilm.çiio dMta Dcpnrta� MA 'QUINA DE IMPRESSAO ALUGA·SE

fe'lcre.-it:o de.. l!J02
Vende-se uma máquina de impressõo de fob;icoção
'll('mo marca F'7iill!<:enla( formato �6 x 73, prnrrin
pnrn 'imrn"c;<;nn de jarnais,. Revisto,;, Livrm clr.

Vê!" 1111 Rua Tiradentes 53 entre 9 e.1 J horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO HQEPCKE TEM

'--·-Êjj·, T A L

Marca prazo para promoção
e Malric&&li

De ordem do Senhor Dtretor do Faculdade de

do Universidade de Sente Catarina, comu
to

e nos têrmos dos orts. l/J} - 169 do Regi
QLJd�sto Facufdode, estcró cbertc, r-este Secre

o partir do l° a. 23 de f.�'1prir" do c_arrentc Q

�óriomente, tnscnçêo ocre P":OMoç".o E' MA·

CULA nos séries �ubsequentes,I
Pelo c.T.A. foi +rxodo em 10,) (cem) o número

....

gOS em cada série .e C\-Ir"0.y(I
A inscriçõo será feito à visto de requerimento

10 dirigido ao Diretor. e devldcmenro instruído

reôbo de pagamento dos taxas devdos.

°Os pedidos de transferência deverôo ser feitos

-;,ozo a;ima.

Secretaria da Foculdode d� Direito do Cníver
e de Santa Catarina, Floncnóoclts. 29 de Ja

de 1,962,
Dyrcc Sardã

Secretórtc em cxercícic

'He.,�:'1uc Stcdleek
Diretor

SCOlA PROFISSIONAL FEMININA
1IR. JORGE LACERD���:I����ANOPOLlS

QUADRO DAS COThQOES

o MILAGRE
(The Miracle:}

I Entre os filmes sôbre o temo sacror pode�se situ�
cr o película em questão no nivel discreto, pois hu

falto de mais outencidode no desempenho do elen

co. O filme foi prejudicodb em porte pelo ausência
de melhores imagens, as Quais devem ser mais ex

plorados em tais argumentos. Há alguns bons mo

mentos nõo resto dúvida, como o �equêncio do a

quisição pelo santo, do hábito abondo,nado no sa

guão pelo noviça. O diretor IRVING RAPPER como

se pode observar, não pretendeu dor oprimoro�en
to à suo obra mOS teve oportunidade para tal. Este

argumento no' mõo de um mestre, resultaria em um

-grande filme, como sucedeu com o clássico do gêne
ro "A CANÇÃO DE BERNADETTE (Son9 of Berna

dette) em que JENNIFER JONES arrancou um

"OSCAR" .. CARROL BAKER tem aqui um pape!
completamente oposfo ao que desempenhou em

"BONECA DE CARNE" (Baby 0011), sendo que
nêste último foi considerado ótimo o seu trabalho.
Há ainda no elenco, os nomes de ROGER MOORE
(ma.u ator), WALTER SLEZAK, KATINA PAX!
NQU (êstes 2 últimos os melhores do elenco) VIT
TORIO GASSMAN (bom) e DENNIS KING, TO
RIN THATCHER como Welling,ton e outros, !:m su

ma, "O MILAGRE" (The Miracle) é uma pelícu
la no conjunto boa, moS com altos e baixos na por
te interpretativo.
Em TECHN}RAMA e TECHNICOLOR.
COTAÇÃO, 3

-000-
FILMES ES'iClALMUlTE

I\ECOMENDI<VEIS
O SENTENCiADO (Convjifed) Direção: JERP,Y

BRESlER. Elenco: GLENN FORD, BRODERICK
CRAWFORD, DOROTHY MALONE,' Millord M;t··
chell. Um c'�s bar:!" filmes carcerários já soído� do
fornalha de Hollywood! O drama intenso do recu

açõo de um detento! O que pode o fôrça moral
diretor de um pre�djo contra a fúria dos mais

SOtcósticos e desalmados criminosos!
A UM PASSO DA ETERNIDADE (From Here to

E�rnity) Direção: FRED ZINNERMANN. Elenco:
IlURT LANCASTER, MONTGOMERY CLlFT, DE
BIilRAH KERR, FRANK SINATRA, DONNA REED,
Ernest Borgnine.
A COLUMBIA PICTURES tem o honro de apre

Sentor o gr-ande premiado de 1954! Com um eJ'enco
fenomenal". surge novamente o filme premiado 10
vezes: Melhor filme do Ano, Melhor Hist6ric, Me
lhor Direçõo, Melhor Atriz Coadjuvante, Melho� 0-

� Coadjuvante, Melh�r Som, Melnor Montogem,
�Ihor Fotografia, Melhor Crítico Americol1c, Me
ihor Crítico Estrangeiro. � s6

ENTRE DEUS E O PECADO (Elmer Gent,y). Di
reçõo: RICHARO BROOKS. Elenco: BURT LAN
E:A$TER, JEAN SIMMONS, DEAN JAGGER, AR
rltttlR KENNEDY, Shirley Jones e Patti Poge. Eis

I. fi me que consâgi'im 8tJ�T LANGASTE.

Ó���:�: f:i ��:�e���e��;�;�i��S d�o�:��emiil�I:��
prele<;od

��.

J OB.rI�TO DA CONCOR

I.H:NClA

(VEND-A)
l

1 _ Automóvel, marca

"DESOTO .... modelo Sedlan

4 portas, côr preto, ano de

fabricação 1952, nO do nlO

!.oI' 1405849-3. Unidade -

um, Quantidade - 1

IlESTIPULAçõES
Os interessados deverão

apresentar os documcnto�
mcne!onados a seguir:

1 _ Pl'opoi!La, em dua�

vias, seladas ambas com ,.

CrS 12,00 de S610 Estadual

e mais Taxa de EdUC9.<;ão e

Saúde de CrS 10,00 por fô

lha, em envelope fechado e

lacrado contendo:
a) oferta para o veículo.

b) condições de pagamen
to; .

cl compromisso de reti

rada do (lU dos veiculas no

prazo estabelecido;
d) declaração de conhe

cimento e s\lbmlssão às nor

mas dêste Edital c da Legls
laçÜ(l referentes a concor

rências.

2 _ Na parte externa do

envelope {'ontell('dor da pro

po.�ta d('verão constar os

scgulnLcs dizeres: CONCOR

HILNCI/\ PURLIC/\ N° 07-

02-11 lVI;:NDA DE I AUTO

MOV J:;L MARCA ';DESO

TO").

3 Em envelope separa

do, eontenGo Os dizet.'es do

inciso anterior, além da pa

lavra "Documentos", em

caracteres bem destacados,
os seguintes documentos

comprObatórios de Identlda

de c Idoneidade:
a) n-t.estado de idoneld,a

de fin:nl('elra, passado por

banco ou c:\sn bancária;
bl prova de quitação

com :lS Fazendas Federal,
Estadual c Munici::m!:
e) Jll'()(�ul'ação, se fõr O

(.:1..'\0, pa.,'isada a pcssôa re

pl'f'scnLnntC' elo proponente
à nbl'rtul'a' dns propostas.

4 As propoJ;tns deverão

/'ler aprr.'lentadfls em duas

vias, com rubrica dos pro

poof'nLC's em I;ôdas as pa

g-inns, selacJ�.� n� forma rIo

item I do título IL

b) condições de pagarnen
to;
c) compromisSo de retira

dn dos veiculas no prazo
estabelecido;
dI declaracão de conhe-

cimento c submissão às
normas cêste Edital e da

Leqíslacâc rcrerente a con

ccrrênctas.
2 _ Nn parte externa do

envelope eontcneoor da

proposta deverão eonstnr

0,'\ seguintes dizeres: CON

CORRf:NCIA PúBLICA NO

12 02 13 I Venda de 1 auto

movei Mercury e de 1 au

tomóvel cnrvsterr.
3 _ Em envelope separa

do, contendo os dizeres do

Inciso anterior, além da pa
lavra "DOCUMENTOS", em
caracteres bem oestaeados.
os seguintes documentos

compr'obatórios de- íderrtídn
de e Idoneidade:
a) atestado de Idonelda

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

,ps Fazendas Estadual. Fe

deral e Municipal;
c) procuração. se rôr o

caso, passada a llCSSÔ" re

presentnnte cio proponen
te Il. abertura das propos
tas.

vias, com rubrica dos pro
ponell1es em tôdas as págl
nas, seladas na forma do

ítem I do título lI.

coneneLas.

lU JULGAMENTO

1 - PeJa Comissão Julga
dora, posteriormeJate, será
declarado vencedor o pro
ponente que oferccer:

a) melhor (maior) pre
ço;
b) Cf\llçaO de 10% em 48

h�ras;

c) pagamento até lO dias;
d) re�lrada

'

do veiculo
imediata ao pagamento.

2 - Em caso de igualda
de de propostas, será sor

teado o vencedor.
3 - A concorrência pode

rã ser anulada, uma vez

Que tenha sido preterida.
formalidade expressamen
te exigida pelas referidas
leis, e que a oposição Impor
te em prejulzo aos concor

rentes, ao Estac,lo ou. à mo

ralidade da Coqoorrêncla.
4 - A Com2asão Julgado

ra rtserva,-:re o direito de

anuL:J.r a co�olTêR,li;ia, ca

so aIJ proposta'l apresenta
dil."1 não eorrespoadam ao

lnj,(>rês.'>c do E�tado,

Flol'lnnópoUs, em 3 dI}
fevereiro de Ig62.

Hel'mf!s Justino Patrla

nova, PltESIIDENTE

5 _ Os envelopes contendo

propostas ou documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, à Praça Lauro

Muller no 2 (fone 3410) nos

ta Capital, até as 14 horas

do dia 19 de março de

lfJ62, medtante rer-rbo, em

que S� mencrooorão dnf.n �

hnrn do recebtmonto. axsl
nncto por ruuetonárto co

D, C. C.

.crs dispOSições Estadual"!
e Federais sõbre coaeoeeen
cm.
III - JULGAMENTO

1 - Pela' Comissão Julga
dorn, pcsterrormente. será
cleclarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

a) Melhor (malar) pre

ço:-
b) caução de 10%

481l0l'aS;
cJ prrg:unento nté 10 Dia - 27 Cinema

c11:��; l"eL!rttda do veí('1I10 CWM DOZE DE AGOSIO
imedlnla ao pagamento. A utretcr!n do ctubc Doze (h) Agoslo reunida, tornou

2 _ Em caso de íguatda as seguintes resoluções, que vigorarão para os fcstf'loR
de de propostas, será. sor- carnavnreseos:

lendo o vencedor, PROGRAMA DOS FESTEJOS
3 _ A Concorrência po- Sabado - ·3 - Balle de Abertura

derú ser anulada, uma vez Domingo _ 4 Baile na Sede Social e na Sede Bnlne{\.

que tenha stdo > preterida tia

formalidade expressamente Segunda _ 5 _ Baile Infantil na Sede Social

cxigid:l pelas referidas Leis. Baile Adultos na Sede Soclr.l e na. Sede :31l1DP!\rI:t
e que a omissão importe em Terça - 6 - Bfllle na Sede Social c na. SMP Halnt'á�

prejuízo aos concorrentes, ria

ao Estado, ou à moralidade

rênela

o - As propostas sr-rüo

abertas as qutnae noras. do

mesmo dia 12 de marco.

por funcionários cteaígna
dos pelo Presidente do D,

C. C. e na presença dos pro

ponentt"s ou seus rept-esen
rentes legais.

7 _ Abertos os envelopes,
cada um dos tnteressndos
tem o otrctto ele apôr a. sua

ruorioa nas fÔlhn.s das pro

postas dos demais concorren
teso

B _ As propostas (Modelo

001, à venda na Imprensa O
rtcíat do Estado). deverão

obedecer às condições esta
belecidas néste Edital, nas

mstrucões constantes do ver

sos dai! mesmas, bem como

á,� exigências do Decreto SF
2fl-01l-Ol/31l2 de 1�(jl, e de-

-DEPARTAMENTO CENTRALDf
COMPRAS EdHaI de Concorrência

PúbHca N,o 08 - 02 - tI
o Departamento Central

dc Compra� (D. C. C.), de

ronformiclade com o artO
itcm II do Regulamento a

provado 1)('10 Deer'cto SF

,25-01l-61/382, torna pú
blico que fará reali;o;ar, no

dia 12 de março de 1!l62,
na sua séde, a Praça Lauro

Miller, nO 2. (fone 34101.
CONCORRf:CIA PúBLICA,
nas seguintes CO)ldiçô('s:

./

I - OBJETO DA CON
CORRf;NCIA

Ó-VE)!.pJ\.1

1 - CUI1l!9nda, mar'cn

Ford. moelêlo· 1fJ46, ne- esta
do, que i;(' eneonLra na 0-

fit-ina (ia Df'pal'tamenLo (\f'

Estl'ada,� de Rodagem, na

cidade de Bhmlf'!1aU, rujo
valor I)asr ê de Cf'� .

100.000,01) (rem mil rrllzcl
xejl'o.�I. Uniclade - Um,

Quantldade.- 1.

2 _ Caminhão, marca

Chev!'olet, modêlo 1!.l16, no

e�tado, que se enconLra na

oficina do Departamento de

Estradas de Rodagem, na

cidade de Blumennu, cujo
vnJôr bn.se é dc CrS

100000,00 (('em mil 1'11l:t,f'i

l'o,�). Unidade - um, Qu:m
t1claele-l,
OBSERVAÇõES' Quai-

que� informação podcrá ser

obt.lda com'o Sr_ Dr, Anifo
Zeno Petry. ou pessõa pelo
mesmo designada, na Dire

toria de Agua e Esgôto. no

Edifício das Diretorias, nc:!

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

gem, em Bluinenau.

II ESTIPULAÇõES

Os Interessados deverão
apresentar os documentos
mencionado,,> a seguir:

1 - Proposta, em duas
vias, seladas ambas com

CrS 12,00 de Sêlo Estadual
e mais TaXa de Educação e

Saúde de CrS 10,00 par fô
lha. em envclope fechado
e lact'ado contendo:
a) ofcrta para 1 ou 2 vai

cuia,,> no prazo estabelt"&ido;
d) declaração de conhe

cimento e submissão as nor

mas dêste Epital e da Le

gislação referente a concor

renelas.
2 - Na parte externa cio

envelope contenedor da pro'
po�ca deverão constar 0$

segutntes dizeres: CONCOR·
RJl:NCIA PúBLICA NO 07-
02-12 (VENDA DE 1 CAMI
ONETA FORo' e DE 1 CA
MINHA0 CHEVROLET).

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres do
Incl�o anterior, além da

pala-vra "Documentos", em

r.arn(';tl'r�s bem d('stacadM,
(IH scg\linl(',� doer»Tlt"n1.os

romprohntórios de Idcntlda,
de e Idoneidade:

1\1 nt.�dn de ldonelda.�
rir fln:))lf'f'il':l, p:lssn(]o por
banco ou ca�a bancária;

ela Conr.on-ência
4 _ Â Comissão Julga

dora reverva-se a direito

de anular a concorrência.
caso as propostas apresen
tacas não correscondem ao

"interesse do Estado.

-"1"'1
Florianópolis, em 12 de

fevereiro de 1962.

(Hermes Justino Pntrln
naval, PRESIDENTE

b) prova de qUitação com

as Fazendas Fedeml, Est�
dual c Municipal;
cl procuraçii:f), se rõr o

caso, passada a pessôn re

presentante proponente ii. ti.

bel'l.urá das propostas,
4 _ As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas vias, com rubrica dos

proponentes em tôdas as

páginas, schidas na forma
do item I do Útulo II .

5 _ Os envelopes, conten
do propostas ou documen

tos, deverão ser: entregues
no DepartlUlM'ntQ Central
de Compras. â Praça Lauro

Muller nO 2, ([one 34.l(�),
nesta Capital, ate às 14 ho
rns cio dia 12 de março de

1!)62, mediante recibo. em

qlll' se menci(.hão dntn e

hora do recebln;lCnto, aslna
do por funcionário do D,
C. C.

G _ As propostas serão
n.bel"tas às quinze bÓras, do
mesmo dia doze de março
por funcionário designado
pelo Presidente do D, C, C.
e na presença dos propanen
tes ou seus representantes
lcgals.

7 Ahcrtos os envelopc,>
c::ul.'l . Uli, dos Intere,'isados
tem o direito de apõr a sua

rubrica nas fôlhas ciOs de
mais 'concorrentes,

8 - As propostas (Mode
lo 001, â venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve
rão obedecer ils condiçóes
estabelecidas nêste, Edital,
nas instruções constantes
do v('rso das luesmas, bGm

��;�� àss;�ê�C���8_�i/�Be2-,
de 1961. e. demais disposl-...
ções Estaduais e Federais
sÔ))I'e Concorrências.

III JUi.,oAMENTO
1 _ Pela Comissão Julga

dora, posteriormente, será
declarado venéedor o pro

ponente, que oferecer:

a) melhor (maior) pre�
ço;
b) caução de 10% em 48

horas; I.,
c) pagamento até 10 dias
d) retirada do veiculo I

mediata aO pagamento.
2 _ Em caso de Iguulcl.a

de de propostas, será sor

teado o vencedor.

3 - A concorrência po
derá ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamenLe
exigida pelas referidas Jem,
e que Importe em prejuJzo
aos concorrentes, ao E8tad,o
ou à moralldade dn Concor
rência.

4 _ A Comissão Julgado
ra reserva-se o direito de

anular a concorrência, caso
a,,, propostas não correspon
riam ao inl,erêsse do Estn.

do.
Florianópolis, ('m 8 de

f('v('re!l'o de 1962.

llcrml's Justino ft�tl'i»

nova, PFt.ESIDERTlt

r--=-�_."

fpil12HI\G!!$
. -- .,

.......... ".�
.

PRQG,RAMA 00. MES"'
Dia - 24 Soirrée Cornovolesco.
Dio 22 _ NOITE DANÇANTE CONJUNTO DE
·'CARLI NHOS"

1 - Cnrru Mercury, tipo
nmoustno. 4 porias. ano

de ranrtcscão ID5( cur pre
to, n.otor nO 1511l6372, em

bom estado de conservação
cujo valer mínimo é de

CrS 600.000,00 (seiscentos
mil cruaeiros: . Unidade Um
_ Quantidadc - 1;

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

fahrlcação 1!l51, côr preto,
motor N. 0959 em regular
estado de L cO';nserva<;ão
cuja valor minimo é de

crs 30�.OOO,OO r trezentos
mil cruzetrosr unidade um

_ Quantidade 1;

II _ ESTIPULAÇÕES
OS Interessados deverão

npresentnr os documentos

a 26,27 e28, mnnctonados a seguir.
rario dos 9 às 12,_ das 14 Os 17 Hs. I proposta, ('1)1 duas

rorio djJ noite dos 18 às 20 Hs. vtas, seladas com crs 12,00
DOCUMENTOS de Sélo Esta.dual e mais

rtidõo de idade (15 anos) Taxa de Educa<;ão e Saúde �,::-,"r�:e�rt��::ta:r::ev�:!�,AleStodo de vacino de. Cr$ 10,00 por fôlha. em ... .J

Hobiliação escolar envelope fechado c lacrado

Certidão casamento , contendo:

Só serão, matriculadas as alunos poradoras de docu- aI oferta para 1 ou 2 vei

j'Dtntos acima., ('ulos;

•

A Di,c,õo -

DEPARTAMÊNro-C1MJRÃ� DE
-

, T h lago A esento COMPRAS Edital de COIKorrêncii

1:n&Mliimi�,=�:,�r�r��;��=;
-._.....� II, item II do-Regulamenl.o no Depal'tam�nto Central

•
•

, , • . aprovado pelo DeereLo SF de Compr�s, a Praça La_uro

CR ITI C A E N OTI C I AR I O �lt,�5��l��6���.�2'r;��i�:r, �� �e��:rG��it�l, (���eà� �!I��
dia 12 de março de 1\)62, ras do dia 12 de março de

n� flua sede, a Prtlça--WaLU� J982, �uedj.Q.p.te recibo, Cn)

Mu!l('l', nn 2 Ifonc 3410), que se mencionarão dal1Cé

CONCORRf.:NCLA PúBLICA, hora do recebimento, as!'l-
_ F.xr.eprlonlll. 5 - Ot!mo. 4 - Mult.o Ul'm,

n:IS ��'�uintes ('ondições: hado por fun"'jonário do D.

3 _ nom 2 _ Rcgular 1 - Fl'aro. O Péssimo. C. C.
(j As propostas serão

·abert.AS- às quinze horas, do

llll','\mo di.a (jaze de marçO,

por fnndonários designado3
pelo Pre,,>ldenLe- do D. C. C

e na presença cio.'; propo
nentes ou seus representan
tes legais.

7 _'Abertos os envelopes
cada um dos jnteressados
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas fõlhas das pro

pos\ns dos demais mncor

rf'n!.<,s.
,

x - As propostas (Modê
lo 00'1, fi. venda na Impren
sa Oficial do �istado), deve
rão obdecer às condições
estabelecidas néste Edital,
nas instrução constantes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

creto SF-08-61/3B2 de 1961,
e demais disposições "�sLa

duais e FederaiS sôbre Con

epitft.ma- Centrai de Clmpras
:��,�;���:;'�:�,��::f; rú�lica n. � 02 13
II, nem III do Regulamen
1.0 aprovado pelo Decreto
SF 25/0fl/,61/382, torna
))(1\)11('0 que fará reanxur
11() drn 10 de março de 1962:
na sua séde à Praca Lauro
Muller no 2, r rone 3410),
CONCORRf:NCIA PúBLICA,
nas sl'�uintes condtcões.
J OB,TETO DA CONCOR-

R.r.;NC1A
VreNDA

CINEMAS

OS BAILES COMEÇARAO:
Pnrn Ad\tl!.ós ,(In.� 2'U)() horas
Para Infantil das 15,00 ns 10,00 hcrus

MESAS _ PREçoS:.
-

Na Séde.Balneária -r- 3 ncttee _ .Cr$ 1.00000
Na Séde aaln.ej,rla - uma noite - Cr$ 400,00
Na séde socratc-. 4 n,oit�s -:- Çr$ i.5�o,oo
Na Sede Soelal - Uma noite - crs 500,00

OES, - Cada sócio poderá n.dq,u·trlr unia' mesn. cm endn
séde.

ROLHA: _�. Cl'$ �1lO.00 por. noite.

COrITES�
Casal _ C!$ 3.500,uO para todas as noites
Casal - Cr$ 1.500,00 para uma noite
Individual - Cr$ 3,000,00 para todas as noltcs
Individual - CrS 1.000,00 por uma noite
EsLudanles devidamente credenciado.<; Cr$ 2.500,0Il
para todas a,'! noites.

���a�!�:e. deV�dnmente eredenciados Cr$ nnO,M

nece�s=:ead:a�:;:� �ã� ���! :�e�s i�I����:tn�:n�:
1!l62) ou o convite acompanhado de do('umt'nto compro
vador da identidade,

INTERCAMBlO: crt 500,00

RESERoVA:
l0 _ As senhas serão dlstrlbuldll.s as 7,00 hora.s do

dia 24 de fevereiro (sabado), e ,a venda. sen'l. ,Iniciada às

8,00 homs,
20 -.o pagamento será relto no ato �a aqulsl<:ão.
30 _ Os cOllvltes..obcdcl'.el'õA às exigências f'st:\t\ltá

rias e só serã,o fornt'I'i(\ol.; ctns 14, às 17,00 horas d.) dln

dn. festa.
4(} _ No ato da aqulslçâo do convite o sócio sollcltnn

te ceverá:
A ._ Apresentar a (':u'telra sodnL e o tal fio do m(l.s,
B - Fazer-se acompanhar do convidado.

50 _ Os,copvites /,Ó poderão ser fornl'cldoR prla. Se
cretaria.

60 _ O 'convlte não dará direito a Imesa que será prt.

ga a parte.
70 _ A compra da mcsa tera que ser feita pelo PI'i)..

prlo sócio ou seu dependcnte, podendo no entanto Il. se

nha
.

ser entregue
_

a qunl<luer pessoa, uma vê)! credencIa
da pela associado.

ao _ Só SER.Á PERMITIDO' QUATRO CADEIRAS
POR MESA,

DETERMINACl\ES:
10 _ :!:: rigorosamente verlrrda a entrncln de mMorc.'1

de 14 anos �o� .bãll�.,> noLurnos.
. .

2" _ No �alle inrnn�l'-não' se�á"pérolitldo o uso do

lan<;a perfume. ,

30 _ A Carteira Social e o talão do mês ou ( anuI-·
dade de. 1962) ou o convite serão rigorosamente exitJ!ckn.
â. entrada.

40 _ Os portadores de convites ·terão que apresentar
docu-mento de Identidade.

. ,
•

50 _ Os BaileS' do-,Depnrtamenho Balne:1"L'lo (Praia)
reget:-se-ão wlas mesmas Instrtlções.,

.

60' _ Os·cnrtões de treQuêncll\ não terão VRlOl.' pa.ra
o ,carnaval.

ONIBUS;,_-
PARA OS BAILFB NA SEDE BALNEARl'A ESTA GA�

RANl"IDA A VOLTA EM ONlBUS ESPEeIAIS;
SERÁ R.IGOROSAMENTE PROnHOO O USO DO

LANÇA. P-ERFUME COMO EM TORPECENTE (CHERE
TA).

Aconselhada pela prática, a Diretoria excla�ece os

seguintes pontos relativos ao Cal;naval:

caso!Od; e�q:oec��!�t�!e����iei�O :����i:o oud�� ������
de mensalid,ades (anuidaooR).

2D _ Não �er5.o atendldps, no decurso do� B:'Itles.
pedidos ou aqulsiçãQ de convites-Ingressos.

_30, _ N:ão serão atendidos pedidOS de 1ngressos a

fotógrafos.
Fl�l1ian6polls, 1 de fevereiro de 1962.

Maura Julio Amorim'

2° Secretârlo

VISTO

J,osé,_§ltas
"'Iailldente

o.s. da fIIIargIaciI. Falldo._
II Aeift.ia de Comércio "SiaIa

fAIna" - MATRI'CU
COfTIUrIicG aos Interessados que, o �TRICU

LA �ra o Curso Primório, estará abliJrtGt Q parn;r do
dia 22 Q 26 do corrente mês, no horóórlQ das 8t,oo- às
12,00 horo,s_

Floríon6polis, fevereiro de 1962
Prof" Abigail Costa CIo Rosa, - EneClrmgndCl do

Dire�õo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o AVAl CONVIDA O CORITIBA PARA
UM AMISTOSO NA NOITE DE fER(A-FEIRA

Iatismo catarinense convidado
para competir em Brasília

PEUO PROGRESSO DI
.: .-'�

,

""":'-.--
SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

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

A diretoria do Aval vem

de divulgar que se encon

tra em entendimentos com

Bocaiuva. Vamos torcer

para que as negociações
cheguem a bom têrmo,
pois caso venha a se con

crenear; teremos na pro-

a diretoria do Corltiba Fu
tebol Clube para uma exi

bição entre os dois conjun
tos na noite da prcxlma,
terça feira, em nossa ca

pital, no gramado da Rua

xíma semana um cotejo
lnteres'1:.adua1 de bom por
te técnico.

Santa Catarina 13.0 Colocado no

Campeonato Brasileiro de
Caça Submarina

Diait
venceu em

CURIT1BA

Silva Prosseguirá Sábado e Domingo o

Certame dos Funcion�rios Públicos

.
José Brigido··Ao Jovem QÜe se inicio no futebol é preciso de- .

rnonstrcr que o futebol é um jogo stmples e objeti
vo. Depende de boas condições fisicas, de conheci
mentos técnicos, inteligencia, rapidez de rccícctrno
e .. bom-senso. Quando se reconhecer nas "peladas"
essa rapaziada cheia de entusiasmo e ambições
procure-se "peneirá-Ia". O elemento refrataria à�
corrigendas do treinador jamaiC;: se, corrigirá dos
vicias cdquírtdos. Mas é preciso que os jovens so
mente sejam entregues às equipes depois que hou
vessem demonstrado capacidade paro assimilar os ·1

lições de seus instrutores.
---'COe>- \

Drible não foi feito para agradar ao público, mas

poro servir à equipe. Se o jogador partir do princi
pio de que som-ente deve realizor os dribles que fo
rem estritamente precisos, estará no bom caminho
Hócumc sede de coisinhas, que à primeira visto
nodo valem, mos que podem ter nitida influencio
no futuro técnico do jogador. A função principal do
treinador deve ser a de forçar o aperfeiçoamento
dos pupi los Se o jogador conhece o futebol e já so
be o que tem de fazer em campo, não serão os tro
çados no quadro negro - X mais Y menos P i
gual o XY mais PT, igualo nodo - que forã� o

seu progresso no gramado. Muitas vezes, os nossos

"técnicos" só têm servido poro atrapalhar os joga
dores .. e em outros sõo os jogadores que os ctrcpc
lham ....

-000-
Simplicidac(e, simplicidade, simplicidade é o que

o futebol quer. Hoje, vemos dentro do grande area,

jogadores preocupados em trocar posses ou driblar,
em vez de tentarem fazer gols. Tornam os jogcdas
dificeis, complicam o que não está complicado e de
cepcionam o público, comprometendo seu presti
gio no futebol. Os profissionais, assim como tam
bém os amadores, precisam amor o futebol, amor

suo profissão, da_! tudo quanto poderem poro !:lonrá- _

Ia, paro melhorarem, porque o "boa produção" é
sua mercadoria no mercado futebolistico. Se não o (OMUNICAÇA-O.

fõ��m, desprestigiam-se. A pop.ula-ridade não se foz
só atraves da publicidade. A mais solida é o que A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFACAO DE
nasce do própria eficiencio do jogador. Sua "classe' COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO
tem de ser ctemonstrado e por ela conseguirá ele DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIAJ�I

olcanço� niveis cada vez mais altos ,:m sua correi- ZADA El'1f SENHORAS. PARA TRATAMENTO CONTRA
ro OBESIDADE. DORES REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,

Fora dessa verdade, nado mais há, 00 Que supo- ENXAQUECAS ele.

(Da "Gazeia E�ç)Qrti,!o/, 'de rSõoi';�';;;' IiTENDI� i'!�l\����Ln���Io:r��AJ�����PA NI\

cjf;if.{;��,l2i;·�··'/;;"�':i":, .:;�6.�!'.,t·::'-:<,� ',\. "_"'. ,':I�e:; 1I'�;'4t

Regressou terça-feira a

delegaçâo catartnense que

participou do Campeonato
Brasileiro de Caça Subma
rina, colocando-se em 13.0

lugar, no cômputo geral
por pontos. Laudares Ca

pelf-a, um dos batuartea

do-esporte mais arrojado,
e audacioso, falando à re

portagem teVJe, ra .oportu
nidade de declarar que é
humanamente impossível

que Santa Catarina concorrer
Santa Catarina devera es

tar presente, pois para
tanto o seu Presidente.
prof. Chrystaldo Araújo,
está tomando todas "as pro
vidências.

Outro Convite
Para a F.V.M.S.C.
A Federação Paulista de

Vela vem de enviar convi
te à Federação de Vela e

Motor de Santa Catarina,
convidando-a a participar
do Campeonato Brasileiro 1"01 realizada, em Curi

tiba, uma prova cíctiaüca
denominada Prova Insti
tuto Brasileiro do cate, em

homenagem' aquele tmoor
tente orgão nacional.
A prova, que se desen

volveu no Circuito do Cen.,

tro Cívico, teve como ven

cedor o ciclista Djarr Sil

va, que brIlhou 1;1a "IILa
Volta ao MoQrro, competi
ção realizada pelo Depar
tamento Esp-ortlvo da GUB.

rujá. Em segundo lugar

de "Sharpíe", marcado pa
ra Julho.
Podemos adiantar

a aspirar pelo menos o.

três prlmeíros lugares num

certame desta natureza
pois os cariocas, especial
mente, contam com ele
mentos de grande cartaz' e

recorde mundiais, o que
vale dizer que mergulham
de 2 Oa 25 metros, enquan
to que os bamsas-verdes
vão apenas a 18 metros, a
proximadamente. Portan
to, salientou Laudares, que
aspirar uma colocação en-

.

tre os primeiros postos num
'êertame de 'tal envergadu-
ra e coisa de. laudo.

'

..........'1,

300 mil para
a F.V.M.S.C.

classifi�u..;se I()

.rosé Duram,A diretoria da Federação
de Vela. .@ Motor de Santa

������çã:'e �:e r���b:�
notada. nc orça.mento da

União, a verba' de cr$ .

300.000,00 para fazer tece

às cespeses decorrentes
durante a temporada de 62.

Santa Catarina

Estará Presenie
o C'.':'f,p€'o'lJ,lo de Vo

leibol Brasileiro sera rea

lizado mesmo na cidade de

Campinas, em São PauLO.

Santa Cataring. estará

presente em mats este
certame de amoito nact i

nal, estando ré sua. se

leção feminina se movi
mentando dlàrtamente r.a

cidade de g"a,qu.:-, S('I) as

ordens do treinador Jar
bas Cunha.

A BOlA M.US P;ERfEITl� BJtAar':'

O JOGADOR VALE PELO QUE É

F.V.M'.S.c. Não Promover' o

Certame de - Lightning
Clube deaejâvam que rõsse

Ao que tudo Indica a o certcoie dividido em

Federação de Vela e Moror duas c.asses, uma para
de Santa cetânna não rea., barcos lia vela fie algodão
Iiaará '0 campeonato aste . e outra para a vela de

dual de "Llghtnlng", íu Dacron, cem o que nao

que não houve acerte en- concordou a Federaç:w,
tre os represantenres do ficando', portanto pela
Iate Clube e� a diretoria da menos �mporá'ri�mente.
FVMSC. come. se recorda, cancelado o certame cresce

os representantes do Iate ,tipo de emtarcacêc.

y'AZIGI
Rua Trajano 14 -1.0 Andar n.o 18

(esquina com a Felipe Schmidtl
Já estõo abetos na secretario deste Instituto

os iflsoiçães para os cursos normais' de 1962. E�
tão sendo aceitos matrículas poro o curso de inglês,
nos três estágios de adiantamento, bem como Fran
cês e Alemão, com os horários variados nos três
turnos. Melhores informaçães poderão ser obtidos 1')0

próprio Instituto.

mos,

bllcos com a reaneeçao de
dois jogos. ---------------------------

Na tarde de sábado, a

equipe do Tribunal de Jus

tiça estará. dando combate
ao elenco do Departamen
to de Estra,das de Roda
gem, num jogo de interes
santes perspectfvaa. No do
mingo, o quadro do rrasc.
estará d'àelartdo contra O

onze da Imprensa Oficial
do Estado, em outro pré!lo
dos mais sugesf.ivos.

Neste fim de semana.

terá sequênç[ã. o Campeo
nato dos Funcionãrias Ptl-

Bianchini e
Waldir no
Paysandú

paulista

O médio marcador Bian
chlnt, que andou treinando

;��e:�:�;� ::ra��l:r��
Barroso, não assinou con

trato com o clube, comer
me noticiário vindo da

quela cidade praiana. O
médIo não acertou as ba

ses financeiras, õeeroc-m
do-se para Brusque, onde
treinou e acertou as con

dições ttnanceíras- para
ingressar no Paísandú.
Também e gaúcho Waldir,
que estava no ottmotco,
rescindiu seu contrato,
tendo Ingressado no arví
verde brusl'luense a titulo
de experiência. Se agradar
firmará contrato por UP.1a

t�mpo'?'ada.

O atacante Vadinho estã
com seu compromisso pres.,

.

tes a terminar com o AvaL
Em conversa com o jcf

gador, o reporter teve a

oportunidade de colher que
ele não criará obstãcujcs
para a diretoria do clube,
desde que sua situação se

ja melhorada. Por sua vez,
a diretoria sabendo do
valor de seu atacante, Irá
por certo atender as pre
tensões do atleta. resct
vendo, assim, a sltuaçao de
renovação do contràto do
jovem atacante, por maís
uma temporada.

Vidiiiho e o Avaí

-----TN-D -E-R E ç O
A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua:
Conselheiro Mafra n.c 154, de um lado a sua
secção de PEÇAS E ACESSóRIOS, e do outro a
secção de PINTURAS E CONCERTOS. _
'l'eJefoae: 3131.

! Tabela do Campeonato da CidadE.
Finalmente elaborado e aprovado, eis o tabelo do

Campeonato da Cidade:
TURNO

<!lia 18/3/62 Tamandaré x Atlético _ Campo F.CF,
.

Figueirense x Avaí - Campo Figueirense
dia 25/3/62 Guarani x Paula Ramos _ F.CF.

gueirense
Atlético x Figueirense -Campo Figueirense

dia 1°/4/62 Avo; x Gúarani - Campo F.CF.
Paulo Ramos x Tamandaré - Campo Figueirense

�io 8/4/62 Guarani x Atlético _ Campo F.CF
Tomandaré x Figueirense - Campo Figueirense

dia 1�/4(62 Paulo Ramos x Avo; - Campo' F.C.F,
.

Figueirense x, Guarani _ Campo 'Figueirense
dia 22!4_f62 Aval x Tamandaré _ Campo F.C.F.

Atlético x Paula Ramos - Campo Figueirense
dia 29/4/62 Tcmcndcré x Guarani - Campo F.C.F.
, Avaí x Atlético - Campo Figueirense
dia 6/5/62 Paula Ramos x Figueirense F.C.F.

RETURNO
dias
6/5/62 - Atlético x Tomandaré
13/55/62 Avoí x Figueirense

Paulo Ramos x Guarani
13/5/62 Figueirense x Atlético

Guarani x Avo;
27/5/62 Tomondaré x Poula Ramos

Atlético x Guarani
3/6/62 Figueirense x Tamandaré

Avo; x Paula Ramos
10/6/62 Guarani x Figueirense

Tomando ré x Avaí i
17/6/62 Paulo Ramos x Atlético

Guarani x Tamandoré
24/6/62 Atlético x Avo;

Figueirense x Pa--'dJa Ramos

Compo
Figueirense

F.CF.
Figueirense

F.C.F.
Figueirense

F.CF.
Figueirense

F.CF.
Figueirense

F.CF.
Figueirense

F.C.F.
Figueirense

F.C.F.
Figueirense
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GILB"-RTO NAHAS

COLABORADORFS: DIVERSOS

O Iate Clube de Brasilia
vem de enviar oficio a Fe

deracâo de Vela e Motor

de Santa Catarina convt-

competições [náuncas na

Capital da República, no

próximo dia 21 de abril,
quando Brasilia

dando a agremiação cata- rará mais um

rtnenee a participar de rio.
aníversá-

2.O Festival. Aquático,Dia 2S
Em Camboriú

Será realizado no próxi
mo dia 25, na localidade de

Cambortú, em rtajai, o 2.°

Festival Aquático que ce
verá contar com a parti
cipação de equipes de Fp.o
lis Blumenau, rtajar, Join-

ville e São .Paulo, perante
uma asststêncre que pro
mete atingir o número de

10.000 a exemplo de que
aconteceu por ccesíêc do
LO Festival.

� Tólondo. de codelpcl ...
� _docg;4

Conquanto nosso selecionado não tenho ven
cido uma partido siquer no turno final de classifi
cação, não podemos deixar de achar boa a .com

ponho, levando-se em conto o poderio técnico dos
outros Estados partíGi�ntes, se atentarmos que em

aJgwn� créltos nÕQ jogou nosso seleção com suo tor
ça maximo. Pela primeira vez conseguimos o clas
sificação, a que já foi bastante bom paro nesses
cores, apesar de que as derrotas no turno final po
deriam ser vendidas mais coro, é claro se não fôsse
o má vontade de um atleta, que, convocado, a pre
texto de não possuir ambiente com os colegas, des
ligou-se da delegação à revelia e não com o conseri-

��r��tJed�u�h��:p��o�e������oio���Oa��i ;�:�Ci���:
ção foi derrotado pelo Ceará, quando, propositada
mente, forçou suo saída do quadro por desclcsstfi
ccçõc, tendo, ainda, a ogravante de ter entrado a

...

muito custo poro jogar. Evidentemente nem todos
assim agiram e talvez foi uma exceção o coso a
cima. A entrevisto do técnico Rubens Longe foi o
ceitóvel no seu aspecto técnico mos folha no od
mtrustrcrtvo, muito embora tenha alegado que a

assunto pertencia ao chefe da delegação. Na ver

dade, certos fatos" lá ocorridos foram e estão ain-
da acobertados, quanto o mais lógico e o mais
senscto seria o denúncia ao público e um relatório
ostensivo à imprensa e ao Presidente do FAC, des
portista Ody Varella, que, verdade seja dito, tem
sido de uma lisura a toda provo à frente da FAC.

O que houve em Franca foi diferente ao a

qui propalado. A versão dado ao coso do atleta 1-
acris não é verdadeiro. O fato é que o atleta dis
pensou-se; seguiu poro o Rio antes do térm-ino do
certame, e, naturalmente, ló foi porque dali segui
ria poro o Rio de Janeiro, é lógica" com olgymos
despesas pagas pelo FAC.

Atleta de grandes possibilidcdes como é, pro
ticante de um bom basquete, espercnço mesmo do "
técnico paro os jogos mais djificeis, laois não co

operou com nossas cores. O coso de ter sido cha
mado por um telegrama é falso e, se telegrama e

xistiu, êste, é certo, foi .sàmente para um colega
seu, pedindo poro não esquecer de trazer seu short.

Assim comp foi denunciado o foto de outro a

tleta, também êste poderia ser dado a publicidade,
porque, é exato, é o tesmunho de que lá esteve, os

próprios atletas que estranharam o atitude de 10-
cris e a tolerancia da Chefia.

Em esporte não pode haver proteçõo nem a

imprensa deve silenciar ante irregularido·des que
-�rem todo um conjunto e vem em prejuízo de ter

ceíros.

Q.o) erros existiram e é cloro o público deve
ter ciência. A convocação do atleta em causo foi
um erro. A dispensa, outro. Entretanto, acrec!ita
mos que o foto, devidamente apurado pelo Presi
dente da FAC, ficoró mais dora,'é lógico, se fo
rem ouyidos nõo só técnico e dirigentes, mais tom-

. -bem os atletas que participaram do certame e lu

laro,q; com denodo e bravura par conseguir bqns. re-

sult9�q\f..a�� nO,��Oy��(,;;�j��,��: ��;}.41;r::Lt).. C; .�.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'LIRA UNIS CLUBE
.programa e 'Regulamento para 'O

Carnaval lIe 1.9&2
PROGRAMA

Dkl 3 - Baile de Abertura, os 22 horas {Sebada}
010 J\ - Boíte Infantil, dos 15 ós 19 horcs IDorr-In-

B�� II - Baile às 22 horas (Domingal
Dio 5 - Trodtctonol Baile, oe; 22 horos (Segunda
Feira) •.

Dia 6 - Baile de Encerramento, ós 22 horas (Ter

ço-Feira)
REGULAMENTO

J - Reservo de Mf'sas:
As senhos serõc dtstrtbuidos dia 27 de feveret

to, terça-feiro, os Iii horas, no sede. social e o re

servO seró feito, em sequtdo.. rio mesmo, local. É o

brigatóriO o, cnrcsenrccêo da Carteiro Social, c Ta
JM do môs corrente. O �r. Cobrcdcr estará presente

pOro efetuar o compereJ1te contrôle.
IMPORTANTE: O .sÓCio terá direito, sómcnte,

o reservo de J (UM�) mesa, mediante o apresenta
ção do respectivo senha.

2 - Preço dos mesas poro Associados
>1 noites Cr$ 1.500,00
Preço das· mesas paro Convidodos
4 noites Cr$ 2.000,00

3 - Convites
A Diretoria, o seu critério, poderó expedir con

vites os pessoas em trôrsito, sob o inteiro re�pcn
sobilidade de um sócio, mediante o pagomento dos
seguihtes taxas de frequênc:io:
Casal. .. Cr$ 3.000,.00, poro 4 noites
(asai. . CrS ) .500,00i poro. 1 (uma.) noite
�dividual Crg 2.500,00. poro 4 noites
Individual Crg 1.000,00, poro 1 (noite) noite.

Solicit'amos aos Srs. pois ou responsáveis, não
�e fazerem acompanhar de filhos ou dependentes
menorés de 15 (quinze) anos, sendo que a nõu obser
váncio desta determino�õo, implicara nos penas
prevIstas por lei.

')s filhos ou dependentes maiores de 15 (quin
ze) e até 18 (deZOito) anos, só terõo ingreso:;o "as

dependências do Clube, quando ocompOnhOd'lS dos
responsáveis.

No baile infantil, não seró pe:rmitioo o uso de
lança-perfume.

A Carteiro SOCial e o talão do mês Je feverei
ro, ou o anuidade respectivo, serão rigorosamente
exiqldas à entrada.

fie Diretoria punirá rigorosamente o sócio que
{;7N uso de lanço-perfume, como entorpecente

Os convites só serão fornecidos (conforme o

acima determinado) no dia de c"da festa, dos J 4 às
18 horas.

NOTA IMPORTANTE,
Nfín !;erria atendidos,' sob qualquer hip6tese,

no decurso dos Bailes cosas de esquecimento de Car
teiro Social, talão d� mensalidades ou anuidade,
bem como pedido paro aquisiç-ão de convite-ingi·esso.

Florianópolis, 13 de fevereiro de J .961.
A DIRETOHIA

NO HóEPCKE TEM

ESCOLA TECNICA DE -COMÉRCIO
"NERÊU tlMm8"
EDITAL 1/62

I EXAMES DE ADMISSAO AO CURSO COMERCIAL
nASICO

Inscrições: Aeham·se abertas até o dia 21 de feve

rrim, das 19,30 às 21,30 horas, de 2a. a 6a. fclm.

t.po�n dos exames:
.

PROVAS ESCRITAS
Dia 22 _ Portugucs
" 23 _ Matemática
" 26 _ G!!Ografla Geral e do nrasl]
" 27 -... História Geral c do BI':1.sH

PROVAS ORAIS
Dia 24 - PortuguêS e MatemáUca
" 26 - Geograrla Geral e do Bl"a.�ll
" 27 - HistórIa Geral e do Brasil

Documentos exigidos:
a) Certidão de nascimento;
c) CerUflcado de eonelu.l.)o do Curso PrlmàMo.
Estes documentos devem trazer firmas reconhecidas

Taxa de Inscrição: CrS 200,00.
lTI) MATRICULAS PARA A 1.a, 2.a e 3.a SJ::RIES
h) Atestados médico e de vacina;

no CURSO COMERCIAL BASICO E l.a E 2.a SÉRIE�
DO CURSO T�CNICO DE CONTABILIDADE

�p()ca: Acham-se abertas até o dia 28 de feverel�
das 19.30 às 2J 30 horas, de 2.a a 6.a feira.

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

TODA E QUALQUER INFORMAQAO PODERÁ SER
PRESTADA NA SECRETARIA DA ESCOLA, DE 2.a A

41.á FRlRA, DA� 19.30 AS 21;'�1) HORAS.

F'lorlanópOI!.�, fevereiro d� 1962.
Evaldo da Costa Meira - Secretár.iQ
Luiz C. Stlvllirn de Souza - Diretor

-Âgradecimento 'e Missa Mlimo Dia
JOÃO NICOLAU �JJRGE

Filhos, genros, noras, netos e bisnetos de João Ni
colau Jorge agradecendo aos médicos e enfermeiros
que o assistiram no Hospital de Caridade e a t.":Idos
quantos confortaram suo fomilia, enviando telegro
mas e comporecentiJ os cerimonias do seu :>epulto
menta convidam seU! amigos e pessoas de �uas rela
Ções poro a missa de sétimo dia que mondam rezar

na próximo sexto-feiro, dia 23 do corrente, às 7,30
horas no Catedral Metropolitano.
Antecipam ogrodedmentos

Aulas de �nglês
ro "lrofessor Mister GrMn, comunico 00$ prezados

Glu"os e aos outros intereslondas, que está ab1!rta n

inscriçéiO para aulas de inglês em pequenas turmas,
inclusive aula. de conversação.

Rua Tte. Silveir�,A2 do• .9,OO •• 11,00·e das
... .17,30 &1119430. }:.��.:, .. __,..._. ,� __ . __ ._

riepafiãiiiêiiiOCeiitral de Compras
Edital de Concorrêncra 'Pllblita

N;05�02-09
o Departamento Central de Comp�as' (D.c.e),

de conformidade com Çl art.' I I, ítem III do RegulCl
menta aprovado pelo Decreto S1= - 25-68-01/62,
torno pública que fará realizar, no dia 12 de março
f de 1962, na suo séde, à Praça LOl'� (J Müf!er nO 2,
(fone 34101, qONCORRêNCIA PÚBLICA,
guintes condicões:

,.

I OBJETO DA CONCORRêNCIA
(VENDA)

J - Camioneta "DODGE", tipo Per(Jo, one de

fabricação 195 J, motor de nO B,P. 234 8000, :lc 6
cilindros, com capacidade poro transportar 6 pes
sôos, cujo volôr minimo é de Cr$ 200.000,00 (du
zentGS mil cruzeiros). Unidade - um. Quantidade J

2 - Camioneta .Pick-up Ford, ano de fobricC'
çõo 1951, motor de nO 0781 - 2, de 6 cilindros,
com capacidade paro 500 kilos, cujo volôr minima am; I"edamo:> nacionais-. E

é de Cr$. 200000,00 (duzentos mil cruzeirosl. Uni-
em boa hora f) fa7. porque

dado _ um. Quantidade _ 1.
. se Impõe carla vez Qlals a

I I ESTI PULAÇOES , ����if�ca���lPl"��������ftt�c��
me"t����i��:��o�: e:e:���r, o:.:::en:::o::s o::�: �:E:�����:�':;'��;��::��:i
com Cr$ 12,00 de Sêlc J;6taduol e mais íaxo de E�

pais a tomar, quanto a nós
ducoção e Saúde de Cr$ 10,00 por fôlho, em cnV'c- é' a de descentralização
lope fechado e lacrado contendo' Quanto mais elevada a ca_

o) ofert? Foro 1 ou 2 veiculas; tegoria do funcionáriO,
bl condlçoe� de pogo�ento; .' nmiOJ' á quantidade dc pa
-c) cOmrsrom�o <:te' refiT"odo->do-oo-do:s-"Yer(;;""J ......G-----prn n V1.<:aT.�l!'�

no P(070 estob(lleçldo; pilc'lIa!" (' a:>su)al" '""(!f'rto é\'
d) declaração de conhecimento e submissán às

normas dêste Edital e do Legisloçõo referente o con� ......_____ _ ,

_,9frências. "
2 - No porte do envelope contenedor do [1ro-

flDRlllUPOLIS�'8;,oR��,;;r�opÚ��;C�o�o �e�,,:t�� �e��s(VEc;?6'�
-

,.
�.DE 1 CAMIONETA DODGE E Dó 1 CAMIONETA
'"

PICK-U'- FORD). n t
3 - Em envelope separado, contendo os dize-

-
, -. • ,,'

res do inciso anterior, além da palavra "Documen
tos", em caracteres bem destacados, os seguintes
documentos comprobatórios de identidade e idonei
dade:

a) atestado de idoneidade financeiro, passado
por banco ou cosa bancaria;

b) prova de quitaçõo com os Fazendas Federal,
Esl'odual e Municipal;

c) procuraçõo, se fôr'o coso, passada a pessôo
representante do proponente à abertura dos propos
tos.

4 - As propostos deverão ser ópresentados em
duas vias, com rubrico dos proponentes em tôdas os

pagínas, seladas no formo do ítem I do título II.
Os envelopes contendo propostas ou documen

tos, deverõo ser entregues no Dportamnto Central de
Compras, à Praça Lauro Mülle nO 2, (fone 3410),
nesta Capital, até às ),4 horas do dia 12 de mar.::;o
de J 962, mediante recibo, em que se mencionarão
doto e hora do recebimento, assinado por funclonó
rio do D.C.e.

6 - As propostos serão abertos às quinze ho
ras, do mesmo dia 12 de março, por funcionório de
signado pelo Presidente do D.C.c. e no presem;a dos
proponentes ou seus representantes legais.

7 - Abertos os envelopes cada um do interes
sados tem o direito de opô r a sl1ã rubrica n�s fôlhos
dos propostas dos demais concorrentes.

8 - Ac; propostas (Madêlo 001, à venda na

Imprensa Oficial do Estado), deverõo obedecer às
condições estabelecidos nêste Edital, nas instruções
constantes do verso dos mesmos, bem como às exi
gências do Decreto SF - 25 - 08 - 61/382 de
196 J, e demais disposições Estaduais e Federais sô
bre Concorrências.

III JULGAMENTO
1 - Pela Comissõo Julgadora,· posteriormen

te, será declarado vencedor o proponente que ofere-

que já passou. em que o simultâneos: nesta sucessão,
homem p-ceurn beneficiar, de (lias conturbados que
minuto a minuto, no mim, mais aceleram ainda a ve

mo esncco de tempo. de tcctetade da vida humana;
tOldas as inúmeras vanta, há uun máquina que se mnn

gens que o século lhe ore- têm 'inalterável; amern ao

rucc: nesta ('ra do "Dlgeat", progresso. alheia a vcroetda
da homhn a_tômlr:a. do des. alheia a tudo quanto
transporte supersónico e signifique poupança de
das viagens interplnnetá, tempo, que é como quem
rias, em que o é fa cllz pcupnncn de díjmcfro.
ter rloctstvo no dn Ess:t máquina r-nutpllcudn.

(URSO DE PINTURA
D(,sf'nho uucnr. ucrsuecuvo: nntxo e alto rerovo:

Som I)!";:. r- luz; 'r'écntcn de ndnptaçãn e connecunento ge-
1'31 dr todas as r-scotas com liberdade dr oxccucâo.

2 vezes prn- semana de ll,::! ás 5Y2 horas.
Mil ('rllzf·�.,S por mês.
Matricula nté dia 2H (leste. As -urns r('ahrll"-�(' .. ão

dia 1° <h' M:\I"ço.
RIJa RaflH'1 Bni1(lrlra, 74 "Ono:;ta

a) melhor (maior) preço;
b) couçõo de 10% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirado do veículo imediato 00 pogomen�o.
2 - Em caso de igualdade de propostos, será

sorteado o vencedor.
3 - A concorrência poderá ser anulada, uma

vez que tenha sido preterido formalidade expressa
mente exigido pelas referidos leis, e que a comissõo
importe em prejuizo aos concorrentes, ao Estado ou

à moralidade do Concorrência.
4 - Á ComiSSõo julgadora reserva-se o direito

de anulai' a conco.rrêncio, coso os propostos apresen
tados nôo correspondem 00 interêsse do Estado.

Florian6polis, em 8 de fevereiro de 196:'.
Herrnal J"ltino Patrianova •

.__ """'Presi6ente .

rcrrugenta, emperradora. �
a B\u·ocrada... :. I

.

Basta passar em revista
tôdns essas r�pa,l·ticô('.�l on
de arnnosnmente trnua

Iham centenas de: runêro,
nários, pal:[\' se !:oinprovar
quanto se dtssc. As secreta
rias chetes de montes de ex

pcdícnte, Os arquivos .abnr
rotados ele mocas etc papéis
e os scrvtrtorr-s. preocupa
dos com SUf1..� cla�sHieaçõ1;s,
mcuionas e Posi!:õ('s runcto

nnts, n qnclxarom.se nnda

vez mais do nnmcnto do

scrvloo urnonto. cudn vCZ

mals de oscnncfin <los "dis.,

positivos", carta vez com

mats documentos a prccn
r-ber, a infonn:i.r. a visar. a

assinar t' expedir.
Numa epor:a ('111 que t.em

po é dinheIro e. mais .ain_
'ia, é viela quC' Sf esroa e

velocidade· para a morte.

esta velha mã.quina roLinei

ra, sem dúvIda 'al�uma, es

tá deslocada e só serve de

����Ç�I�e:m��������t���
rapidez dh

.

vldh. mqdel:na.
A -subs�ltuiçii.O de .1Jeças \i_'

sadas, a l11brlfi�ação contra'

a' I"Otim1 _ ferrugem da'

bUri"ocracia ..:...., a b.iualizB_

Qão do InsLrullWntal e a

v[tlorlza(;flO gend da. mão_

dc_obra, p:nalelamente, é

medida Ul"genle e inadi{l.

vel. � tão urgent,e.e inadia_

vel que o própl'io Est.ado,

servido por essa mesma bur

rocracia, se I'esou\'eu a .dei
tal' mão ao :'.;)sunto e equa

clonar o problen�a, alé pOf

que vem sendo uma bfll"Tel

ra ao desf>nvolviownto e

h�y{'f v�nt:t-�en%' ctç algum. o; nssuntcs podem ser re completo, só com espaços

�lOqO I�o�rasas '. em qpe- os
( solvidos quase que im�diata , em. branco a preencher pe

respccuvcs .chefes, flsc!lli_ mente fI. sua recepcac IlO lo mterêssado e pelos 61'-

zam. eapaamente rodos os órgão oficial. E, assim, o gâos indispensáveis, segun-

s('��Ç2� que �<;iã'o a �ell car
'
superior. ali vtado

: da sobre gundo as normas tmçndns.
go, já p�Ea urutormtdade carga de expediente que. !Mediante a coJ::tfança pré
de critérios, fá" pará anipto dentro das normas, foi to- via de uma taxa de cxpc

conhecimento de todo. o .ex do feito pelo subornldndo. díente que compense os

pediente em seu órgão. 'ficará com mais tempo 'Ii gastos de papel selado, o

Mas, o que é rnatenàrme»- vre pnrn estudo de casos interessado aguarda que o

te impossível é que um no especiais, não previstos, e processo seja. preenchido
ruem só, assoberbado 'petas strnpljítcucão sucessiva das petas repnrucõcs, até so-

��,�:�:�hnsdi�:ia���ie ��� �:'���iX�� ��n\e��l.:��:is�e�LO��� ��;'ã�n����� �n�i��n�o�I���
tôdas as secôes. possa' ann, I rnesuctnndc.se a reparti pies sínópsc e devolvido,

lizar. mll1.uciosamenle, co, çiio rcspocuvn. Para os ca depois ele assinadas as .ín
eumcnto por documento, ..

as aos em que o 'servidor aula formações e pnreeercs. de

sunto por assunto, preces rtzado exorbite as suns fun vídamente nutenttenclnx.

so por processo. E, assim, cõea, snlndo das normas. lá fic;mdo complctamente rc

duas hipóteses se apresen__ estão as penalidades viga. solvido, -sem gastos SYJllér
tnm : ou o chefe vai exa, rantes para cnamar o fun fluas nem derhora dcsneces

minaryapel por papel, com cionãno ill"f'ali&l�e dosn, sárta na execução dessa

pormenor, todo·um slst.ema. rnJtçs da sua eOjllpctência. tralllitacão. Se em cnda di

burocrático e· o expediente
.

plorua �- pubficar se acres

aguarda o 'tempo pl'eeiso As: ,normas de serviç.o,. alte centarem os. modelos res

para tão rigorosa inspeção radas tantas vezes quantas pectivos, para unifOl:mldn

QU despacha à confiança. ( as necessál'las, são ós elos de 'de serviço .. leremos o

conforme informações . d,e de· lígaçãó· direta e I.le'mpre sistema perfeitamente com

seus su�ordinados e assi�m �o��a;��ll'dlYae�:�e c:��� pletado.

�: ��,;J�'�l�'� �o:u:�����:�. dentro dessas regras. despa ' As notas e ofícios pedln-
sos al_)resentados, sempre Ch.H· 0 assunto e as�inar' tg dó respostas concisas (mui

com pcrd'à dê t.empo e con
- do � expediente relativo no tas vezes reduz.ldas fi.

sequen!,e' demora. na reso_ mesmo já assim cfH1corre "sim" ali. "não"), desde que

lução dos assuntos - prln_ grnndemcl1te paI"[! a I'api_ sejam talonados, poderão
clpal incon.veniente da 'bu deli: -de I'esolução de casos também racionalizar ba.�-

rocrae.iá' atuaL penden�es. tante o serviço. O documcn

'Todo o processo burocrá_ to segue, completo, ao seu

tico tem o seu modus f.ael_ Outro aspecto a conside_ destino. Aqui o destinatn.-

endi baseado quer na legis rar na burocracia, é a quan rio preenche, no talão des

Jação aplicáv.el, quer na a tidade de documentos a jun tacável. o "sim" ou "não"

nalogia de casos semelhan_ tar em cada processo. Mui preciso, rasgar o taJllO e

tes jã. anteriormente resol tlplicanda o tempo de re devolve-o, com simples si

vidas. Se cada che'fe, no que querer, aguardar despacho nÓp.'õe, à entidade que fc?,

respeita ao serviço a seu e recebeu o papel, por todos a consulta. Como o talão

cal'go, estabelecer, previa: os documentos que o inte- tem o mt!smo n\nnero da

mente, normas geraiS para ressado tem que juntar ao nota ou ofício enviados, eh

cada assunto, quer para o seu easo-, fáellmente se ad- eil serã. juntá-lo ao dllpll
deferimento, Quer pa:ra o in vinha quanto se perde nas cada arquivo no íl!'g:1O ('

deferimento .dêsse mesmo distribuições, entradas, re- colnpletar Q-ssim o prO('f'!;

assunto, com o que hablll_ gls�ras, juntadas, informa- soo

terá. Imediatamente, o seu ções, despachos, respostas, Outms
.

mais sugest.ões se

subordinadp a atender ou etc, poderão apresentar pam

negar qualquer caso que se a simplificação buracráU-

ja abrangido por essas nor Cada assunto que corre tica, bastando que se con

mas gerais. É serviço que por um órgão earece, para sultem Os servidores que

fica aliviado e tempo .que o formar, de uma série de dia a dia com zêlo. perspi
se poupa a le.vai" o proole_ documentos, a maior parte eácia e sem alarde, lidf\m

ma a despacho superior. Se dos quais tirados em repar de pert.a com os aSMlntos e

hieràrquicamente, até fun tições diferentes e, muita a eles dão o melhor da sua.

cionários de certa catego. vez, da mesma Entidade. atenção e cuIdado. De l'es

rJ�-rttrenv-a\fttn'� fi es Para crld:-, CllSO. dev.eJl,avcr to, o artigo vai lonr,o (' Ili"

tJme[pf'er O' nlel'>mo sistema, j:\ impresso 11m' processo g'e 1.ermin:í-lo ...

SEMPRE UM"-IOA VIAGEM"' ""
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GErE Executa Elan'o' de 'Emer. ên -a:' -I' Ia' de
500 salas, 250 já estão
prontas e neste início do

corrente ano letivo estarâo
em funcionamento, reee-

a esta altura grande par
te delas já. concluldas ou

em fase de conclusão.

Nr!rl1ll, destas prlmeir:u

Num levantamento coa-

_' � • -. cíencíoso feito no Estado,

O ES:TADO
ficaram plenamente CDm-

f
provadas as afirmativas

I -o "AIS MITIGO DIA:O DE �ANJA CATABIKA �osG�:::���re�el:�a-;:=
FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 23 de Fevereiro de 1962· taforrna, dizia estarem pa

o ra mais de 200 mil cnen
___ ., ... ,._.- .. _ r ças sem escola.

a execução de um plano Proressores Càndldo 00\1-

de emergencta, tentando Iert e Osvaldo Ferreira de

suprir a enorme deficicll- Melo, Imediatamente en

ela existente e procurando' trou em contacto com as

de todas as termas posst- Pl'efelluras Munlcrpals,
veis, matricular o malar c o m elas estabelecendo
número de crianças em conventos.
idade escolar. Começando a agir em tins

Foi assim que, dentro do do ano passado, o GEPE

T. N. Vai a S. Paulo Receber título
dão Paul1stano" que lhe
foi conferido pela câmara

Municipal. Ontem, o vere ..

ador Nazlr Miguel -entrol),
em contacto com o chefe
do governo, procurando
marcar 'data para a �oie:';
nldade. Ficou acertada,
então, que o oficial do ga
binete sr, Milton Lucca,
seguirá para São Padlo no

dia 2 para fixar a data e

elaborar o programa da

visita do sr. Tancredo Ré-

BRASILIA, 22 (V.A.) -

O sr. Tancredo Neves Irã

a São Paulo provavelmen
te no prôximo mes, para
receber o titulo de "Clda-Encontros do Oeste �

Lição a Extrair
Acompanhando o Governador Celso Ramos e co

mitiva nesta peregrinação pelo oeste, parando nos

municípios de Dionísio Cerqueira, São Miguél D'Oeste

e Chapecô, percorrendo Inúmercg outros, a reportagem
teve oportunidade de entrar em contacto com as mais

diversas pessoas, pertencentes as mais variadas correr»

tes de onlnião e tendências oontrces. Queríamos saber

como estavam recebendo o Õovêrno Celso Ramos, como

encaravam os planos já traçados, a jxemncação subs-
tituindo a Improvisação, o que achavam dos encontros

regionais, do PLAMEG, do BDE, do !RASC, de todo êste

sopro de renovação de métodos e desborocratização ad

ministrativa que caracterizam o atual govêrno, sendo

mesmo a sua marca mais acentuada.
.'

.
� ,', ,'\ ,.

"

,

' "

Ouvimos, assim, a palavra de prefeitos, pre'srá'êrites
de Câmaras Munlclpnis, demais vereadores, outras au- Neste fragrante vemos uma das coTlistruções quando era visitada pelo governador Celso

torldades, líderes políticos e das classes conservadoras, ... ' J Ramos

operários e camponeses. Mas não nos limitamos a es- Tendendo a tornar-se PLAMEG, surgiu o Grupo

teso Saímos a percorrer as ruas, íamos entrar em con- cada dia mais difícil a si- Executivo de Prédios nscc

tacto direto e informal co� o homem da rua, com opa- tuação, tornou-se ímpfe- lares - GEPE - tendo

vo, parávamos em. casas de comércio, em bares e jar- sendivel uma solução pron como meta fundamental

dins, não nos apresentando como jornalistas nem da ta e Imediata, o que dlfl- a pronta tocenaecêo. e

comitiva, puxávamos conversa sôbre os mais diferentes . cultava a elaboração de construção, nos mais di

assuntos até entrarmos no tema que nos interessava. um plano a longo prazo. versos recantos do Estado,
De tudo Isto conseguimos extrair uma média. E ela Determinou, então. o de 1000 salas de aula. O

é plenamente favorável ao govêrno Celso Ramos e aos Governadpr Celso Ramos, GEPE, constituindo rios
seus métodos de renovação, com um ambiente de expec-

tativa e confiança, não isenta, por vezes, de leva desen ..

canto.
Hã, inicialmente, em- tôda aquela região, um gran

de desencantd, um grande cansaço em torno de espe

rança por medidas governamentais. Costuma repetir
muito: "no papel fica bonito, mas [aser ... ". E isto se

explica. Depois de dez anos de ludíbrio, de dez anos de

promessas, de dez anos de espera, o nosso homem mte

rtoranc, seja éle de que categoria for, olha com des-

crença para as promessas. Não lhe poderemos deixar

de dar razão. Viveu de promessas, promessas que nunca

se concretizaram. Em dez anos, nem uma realização,
nem um fato concreto, os problemas -se acumulando, a

vida tornando-se mais difícil. É preciso agora pacíên
era, dar-lhe tempo, mostrar-lhe que as novas promessas

não são vãs e que serão religiosamente cumpridas.
Lentamente Isto vai sendo conseguido. Embora com

úm primeiro ano cheio de contratempos, embora tives

se anunciado que iria primeiro arrumar a casa, ainda

assim o Governador Celso Ramos deu início a uma série

de obras, planejou outras, escutou as reivindicações e

os clamores que lhe chegavam.
Todo o Estado está vendo e sentindo um governan

te do novo tipo, atualizado com os problemas, procu

rando interpretá-los e equacioná-los dentro dá pro

blemática eatartnense, vendo-os em tôdas as suas im

plicações e consequências. Celso Ramos é um gover

nante que sô promete o que pode cumprir, E ele mesmo

quem confessa não ter dificuldade em dizer não. Mas

desde que diz "sim", cumpre a palavra empenhada. Dai

o estudo exaustivo antes ,dal'.a pesquisa, dai êstes en_

centros e estas visitas "in loco", onde se faz cercar de

seu secretariado e assessores, apelando para êíes sem

pre que se faz necessérro, procurando esclarecer-se e es

tudar o problema antes de ppor'sua' assinatura eutcn

zatíva ou negativa.
Isto vem certamente modificar o panorama conhe

cido e vigente. Nosso povo está voltando a dar um cré

dito' de confiança às autoridades, passando a ver que,

além de se interessarem fundamente pelos problemas
do Estado e por suas soluções, êies sõ prometem equno

que vão cumprir e que víré em oeaértctc das comunas e

consequentemente do Estado.

De tudo isto, lima importante lição pode e deve ser

extraída. t que o povo já não aceita soluções de cúpula,

pede e exige parnctpação.
Levando o poder ao encontro do povo, criando con

dições para a realização de obras de vulto e para a re

denção de nossa gente, o Governador Celso Ramos, cer

cado por sua equipe capaz e entutiastica, recupera a

confiança necessária nos poderes publicos, concretizan

do uma revolução benéfica nos métodos administrati

vos, o que virá colocar, em pouco tempo, Santa Catarina

num lugar de relêvo entre as demais unidades da Fe

deração. ...,.__..... , ........

Conoluiremos amanhã,

para a consecussão de
segunda meta, que é a
callzação e dbtrtbql
dentro das c,.)nVcnle
do ensino e das n

des dos munici,)í()�
restantes 500 S:lI�S

'

la.

Cédula única
BRASILIA, 22 (A.P,) - A

Comissão d.Je Consti,ulÇão
e Justiça do Senado, em

reunião extraordinário, a

preciou ontem varias pro

posições, entre as quais
a referente a cédula uníce

para as eleições porporclo
naís. O parecer do sena

dor Jefferson de Aguiar
(PSD-Esplrito "6anljb.T, te
voravel a esse projeto, e

as emendasJque"'lhe for
mulou J) senador Herlbal

do Vieira (UDN-Sergipe),
foram unan).memennte
provados.

Faculdade de Serviço Social de Sa
I Catarina.

Encontram-se abertas até

dlfl 5 de março p. vindouro,

as Inscrições ao 2.° Con
curso dei Habilitação da
Faculdade de Serviço So-

ja tem a seu favor um
bom saldo de serviços

----------

prestados, havendo, em

T dtempo record, estudando,
•

estruturado e dlstr:buido ecnlco O
as primeiras 500 das 1000
salas de aula pre'lista�

com nossa
PASCOA'L CARLOS MAG
NO E O SALAO CATARI·
NENSE DE ARTE

Agradecimento e Missa de 7.0 dia

FRANCISCO MANOEL PRAlfRES
Viúva, filhos, genro, noras, sogra e demais parentes

de Francisco Manoel dos Prazeres, agradecendo a todos

quantos confortaram sua familia, enviando telegramas
e comparecendo às cerímônías do seu sepultamento,
convidam seus amigos e pessôea de suas relações para
a missa de sétimo dia que mandam rezar na próxima
terça-feira, dia 27 do corrente às 8 horas, na Capela do

Colégio Catartnense.
,

Antecipam agradecimentos,

INFANTIL

O embaixador Pascoal
Carlos Magno, atual se

cretário do CONielho Na-
clonai de Cultura, recebeu
com entusiasmo a ideia do
jornalista Alexandre Dju
kitch, de promover, en;
todo o pais os salõe� de
arte infantll.
Várias sugestões foram

apresentadas pêlo conheci
do Intelectual, no sentido
de abrilhantar esses cer

tames..

-tsCOJa lI.r,ii mepcionais (
A Legião rsrasneíra de Assistencia, em

convénio com o governe do Estado,e o ;:;E::'c;
acaba de criar em lt!orianópolis uma escore

p a r a' crianças excepcionaís ,6etardadaS).
Às aulas comefarão cía 10 de marJo, no pe
nodo da tarde, entre 13 e 17 horas. Serác

ministradas por Professoras especialízadas
no .KlO. As matriculas estarão abertas duran-

E;m Santa Cata.rina, co
mo mr--sn.tI"é;"Ol.o Salão
Catarlnense de Artê In
fantil tem sua realizaçao
encampada pela Secretaria
da Educação e Cultura..

área do Estreito.

2 - Ampliação dos ser

viços de abastectrnenêa ta
água de Tubarão;

3 - Construção do ..r

viço de abastecimento de
água na cidade de Uru

sanga.

Durante a sua perrnlt.
nencía em nosso Esta®,.
pelo periodo de uma ce-

mana, o Dr. João EmUJO
Lisboa de Mendonça maa

teve permanente contac'A
com as nossas a. utoridadas
especialmente cem a Se·
cretan« de Viação e Obras

Publicas, tendo o titular
da Pasta, Eng. Celso Ra

mos Filho, determinado
que a Diretoriâ de Aglls e

Esg.oto, por interméd!o de

seu Diretor Eng. An\t�
Pet.ry, prestasse áquele �
cnico do SESP toda a SI'>

sistencia possivel, no seo

tido de um perfeito e pron
to cwnprimênto de �Ul

importante missão.

Mendonça, o qual se reva

acompanhar do Eng. A:1\t
to Petry, diretor do SAE.

Em cumprimento d o

cnvenio assinado entre o

governo do Estado de ste.
Catarina e a Fundaçao
Serviço Especial de Saúde
Pública - SESP - para
incremento das atividades
de Engenharia Sanitária
no Estad.o, o Superinten
dente da Fundação, Dr.

Henrique de Mala Penido,
determinou a. vInda a Flo
rlanôpolls do engenheiro
sanitarista João Emilio
Lisboa de Mendonça.

te esta semana no predio da L.ti.A. no perto
do das 1;) e 17 horas, com as professoras
Aidemé Mambrini, Nadir Almeida e Emi- I

liana Silva.
suxuos MUDOS TAMBÊM�"""'T'!E"M�E"'SOlC"'·V·L"I!""

Novo horizonte se descortina, agora, �;�e�::ni��D�a ::v:�� dp�r����"72�a.��6��ci�lp=C�$�n�:0����
para os surdos-mudos, com a criarão, por

CI$ '313.800 . .: após lO anos para Cr$ 996.150,8 após 20 ilfKl8 para
� CIS \Q.119.890, _

< .....Ô,
_-_",,",",.

parte da Legião Brasileira de Assistencía, /-�;. Sorjelle inlorllllçolU á
__�� )

de um escora especializada, que os atendera, .

_) �!o�L�J�...IiII2.,;g;'fn.-at:J
ministrando-lhe ensinamentos capazes de os C':pj�1 jnleglaIiZ��'4�I.a de Autorização

Integrar na sociedade, _. Cr$ 50.000.000,00 �- Lo. n.' 045 da SIIInoc

A iniciativa da' LBA repercutiu de I
SAO PAULO - Rua Cons. Crispi-;:;;' 53 (S.o Cj.63) TeJ. 36-0666

ou li �eu Re�nseatanle

maneira favorável e não regateanlOs os nos- I CONSORCIO, Of nfS!iYOI�MfI1U fCONOUICO S/A �
SOS aplausos à sua dirigente. Segundo

con-I
fLORIANOPOUS • Rua Cons Malra. 72 (t" Iodar) '1.��z

seguimos apurar, a Professora para os sur
LONDRINA (PR). Rua Maranh'ão, 35 (3.· andar) �

dos-mudos, será a exma. sra . .Alice Nunes .ii \"Cofinance" - ao "Consorcio"
Fernandes, pessoa de vastos COnheCimentos" DeSeJD inlotmart,s sobre o fundo "Colinhce Aecaplanc."

no ramo e que acreditamos desenvolverá in- NDME ��...:_� .. ::.�.. � _"_..: _._ .. _._ ..

tenso trab�lho em prol daqueles que procu-i ��DDA�:CO •.. _ .... _" .... _ .•.. , ....

".�;: .. __ E�T _

rarem seus ensmamentos. 1A_s matrícula� e �aiore� mformaçõ:s, _- ....._ ..__ ......� ..� .... -,.
poder�o �er forn.ec�das �? p�rlddo�das.13 �S\�

NO HOEPCKE TEM J.
1� ho�<4<j'no I?rédlo da im .. ��Iau)'\ftérao -----------------i�icio no dia 10 ·àe'março pró�im;· " . Abertura do Carnaval de 1962
'-'--.... ----

Nesta sua viagem, o re

ferido engenheiro veio com

a tarefa especifica de co

letar os dados necessári
os para a conclusão, em

curto prazo, dos seguinees
projetos:

1 - Construção de :J1lI<\

rêde de esgotos santiários

.

Bilsca�.pés'
Visando a fins eleitorais, entrosados "nos ;eus in

terêsses pessoais; o' sr. Aroldo Carvalho quer dar ao sr.

Jânio Quadros a cadei.ra que, 710 Senado, pertenceu ao

grande Neréu Ranws.

O pe7isame7,to do Deputado que ninguém sabe se

ablda' é ude7lista, examinado sob todc!S os ângulos, e

infeliz,
E não será fácil executã..[o, diante das hipóteses a

excluir e das dificuldades a superar:
10 _ Jãuro aceita ou não aceita a candidatura. Se

11UO aceitar - muito bem! Se aceitar •• _

20 _ A U.D.N. catarillense� pela sua Convenção,'
7.ão homologa ou homologa seu nome, Se não homolo·

gar - 1ltuito bem! Se homologar .. , <

30 _ A Justiça Eleitoral -registra ou não registra
sua candidatura. Se não registrar - muúo bem! Se

registrar.,
40 _ O Povo derrota_Q ou o elege. Se derrotá-lo -

muito bem! Se elegê lo.. várias delegados de p�i
du, ia cal!lniad��s, promoverão uma pequena batalha

judiciária contra sua diplomação. Como o mandato

será de liOUCOs 1Ilê.�es, bastarão alguns recursos para

�;Jifar a poss "

:/,: E ,("N/mir: J(.'7l/ "1

L-LI'''''W.
dno "''''9''1( "C "'<'1" .. ,,-,

Um gaucho que para aqui se transferiu, inte

grado no seu partido _ a U.D.N. _ estâ alarIlladO
com o espírito público dos seus correligionârlos ca�

tarlnenses.
É que um dêles assim lhe exolicou as ve/da

deiTas razões da convocação da Assembléia LegiSia
tiva:

_ Um dos deputados udenista é militar, di

Aeronautlca. Se a Assemblêia não fõsse convocada
êle teria que se apresentar na Base!

_ Mas por ésse motivo, de ordem pessoa.i, O

Estado não terá que gastar milhões?
- O problema não é nosso!
O gaucho, estarrecid.o, resolveu entrar em d1&'

ponlbllldade politica .••

O Departamento de Tu

rismo da Prefeitura Mu

nicipal de; Florlanôpolls,
convida as Sociedades Car
navalescas Grana.deiros da

ilhal Tenentes do Diabo e

Vai ou Rracha, as Escolas
de Samba Protegidos da

Princesa, Copa. Lorde e

Filhos do Continente, e o

povo em geral para recep
clonarem sua Magestaae
Rei Monw primeIro e uni

co, .que chegara a esta Ca

pital no prôximo domingo
dia 25, as 20 horas, desenl

"

barcango no Trapiche Mi-

LOTERIA do egTADO
DE SANTA CATARINA
, �"'"'ii ""' '"').'q:� ,"""';'"

l'amar.

.::� :, .

'
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