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o TEM P O (Meleorológl.ol
(Sintcse do Boletfm Geomcteorológico. de
A. SBIXAS NE'l'TO. muda. até da 23,18 lu. do

dia 24 de fevereiro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI
CA MtDIA: 1025.1 mb; TEMPERATURA MWIA:
27.20 C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 100%: PLU-

IVIOSIDADE:
25 mms : Negativo I 12,5,Instavell

Precipitações (chuvas) na área dos CB e NI I Tem
po gerallnstâvel no l° período e�avel no ZO perlodo.

'_,;"

o IftC'ToII'"

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

pOlIIlNGOS FERNJUOtlES DE AQUL'IO

.\NO X r, V I I)

N,O 14377 FLORIANÓPOLIS (Sabado), 24 de Fevereiro de 1962 - EDIÇAO DE HOJE - BPA G I NAS

Irnci'-insiste UII reunião �os-;1f: EUfrejeilam o �Iinõrijsso
. WASHINTON, 23 (1\P) _ o porta-voz da Ci:J.Sa que o governo dos Estados

I
Branca anunciou

QU,',
o presidente Kennedy r.ecebeu Unidos rejeitou a propo'sta

, antes de partir para a Florida, a resposta do prrmeíro- scvteuca, manifestando li.

ministro sovienco, Níktta Kruschev, á proposta que, esperança de que Moscou

com o onmetro-rmmstro brltanlco, Harold Macmillan, acede '2 sugestão conjunta

d lhe enviara no ultimo dia 14. Acrescentou o porta-voz anglo-americana de rea-

O ! que se trata de um longo documento, de 2.500 palavras, lízaçân de uma conreren-
: o qual não contém, segundo os especialistas que o exa- cta de chanceleres.

I minaram, qualquer elemento novo. Disse o Informante

Conselho de Segurança da ONU I ��: ����e�e��e;0:!���sedO:ol'��8'� ;:�:tlr qnU� c;:r���i��ã� des��::�e;�:i d�rl����:
I da conferencia de desarmamento, em Genebra. termos bastante ambl-

•

• Contudo, de acordo com governo interessados re- guos, não fazendo qual,Nações Unidas, 13 (AP.) carta endereçada ao pre- que Washington está pro-! o informante, o prtmerro- [ettem sua proposta _ o Quer rererencíe á eventual
-Cuba solicitou, esta not- sidente do conselho du- curando fazer o mesma

i -míntstro sovietico não es- que, na pratica, já se ve- prattcípação de Gromlko
te, urna reunião

urg,ente
rante fevereiro, Adiai E. dentro da org�nizaçao do

I
ctarece se irá de qu",quer rtncou. na reunião dos cnencete-

do Conselho de Segurança êtevenson. Este se enccn- Tratado do Atlantico Nor- maneira a Genebra, ainda Finalmente, o perta-voa res proposta pelos anglo-da ONU, ,}-ll!gando cara trava hoje em WãShlng- te (OTAN). Asseverou o
que ouase todos chefes de da Casa Branca anunciou americanos.

tanto qUe os Est.ados Uni- tono Inchaustegul queixou- delegado cusenc Que tal
.

_

dos estão violando a carta se de que os Estados Uni- coisa viola a carta magna
magna do organismo mun- dos haviam conseguídc a. da ONU.

N C 't I O O' to d C' O td'al ao rcmenter a acéo ecccêo de "medídaa 'coer- A rúdto de Ha"n. in- 'a apl a Ire r a Ia. es ecoercitiva contra o regime cttíves'' contra o governo fOI'lIlOU, hoje, que os Es-

�� ����n�,a�:;I� �:���:= �:::I:od::ni�:�;�: dC:'�; tados Unidos estão tret-

Catar'nense de Elet' 'd dIncbaustequt, apresentou ° tertcr do nemtsrértc em �:�:on�';::lã�O�:,':::�;: ,I nCI a a
pedido em questão em Punta dei Este. Afirmou da 201\a do canal do =a- Encontra-se na ct'lpital foi organizada para dar _.P'

nama. A Informação indi- do Estado o dr. Olavo Ri- atendítuontc ao Plano' dé(..
-

'

".
'lo

�

C de T e'n meRlo de D',r,'geRles ca que outros campos de gcn. personalidade que:ir! Emergencla do govemo,''Íoo' '.1,
,.._.

urso r , a mstrucão militar "'.0 st- destaca nos círculos 000- corso Ramos no "lo, d�J;ro"''''são dod CI b A
'

I tuados na provincia pana- nomtcos. sociais e politicas eletricidade tem em setf,/?A. QII.a
e u es grlco as manha de Los Santos e do oeste catarinense, dtre- titulai um dh etor à aJtu��'a1e do lIaJ'�'_,----

30 professores estão Ire- �::n�:e a �:iS!:��:rin�: ter da Cia. Catartnensa de e o Qual vem emplestandó�".-'<l

O �eur:���n�: e, �::a i�; na mesma zona, ��������:.e�c:��PI�::a�:: �en�:eUl�O :;�:�:::��� af;::� � rzz: I.�t /::��rgão da classe Moageira: de Concórdia 1 de Pi.ratu- ..._� .��_--- questão cumpra ngor�5a- Mayr Sobrinho, p,reSldente

Nova I Diretoria :::::'::t{o�:ó;:��::::��� Governador Celso R��os 'Despacha ::�::'::'q::�:�':::��:��� ��:y:��:�:�g�:lodF�:;o Sindicato da Indústria per-íodo legal. Apurados o
do Trigo de Santa Catarina resultado do pleito, foram ��rr:�ãod:eT�e:�:;��:� � novos Convênios no Selor do Ensino �;'i ��a;�ta��,o��i nraec;�f�� :1�',es;O::I�OuzR:b:I�,cam:m:;!:i:tO:r,o�a�l�u������,e�ol� Dirigentes de Clubes Agrl- Devidamente despacha- mente 110 Grupo Escolar pelo governador do Estado bro do Diretório do PSD.

Irlneu Bonato, e dr, An..
colas é promovido _pelo Ser dos pelo sr. Celso Ramos, da Vila de Ibacaré muni- Em companhia do depu-

gelo Ootbert ce cartí.
viço de Informaçao agri- foram encaminhados ao ópio de .roacaba e no Gl'll tado Orlando Bértoü. rre-cola do Mlnlaterie da A� Secretário da Educação e PO Escolar "Patrício Tei" taram de assuntos do In-

1ft111t1il���1f5:i'���?4 de Sâo João

AgrICUltur:. �7�:a nor-,
vos a termos de convenlos: -"- � _

rnslmente em dois turnos N.o 502, entre o Estado

�:;a:. às 12 e das 14 .. t.5 17
e a Congregação das Ser
vas de Maria Reparadora,

Oueixa Contra fstados Unidos
---_._---'----

Pediu Cuba reunião urgente

Comissão

engenheiro
chiseh, do Escritório João
Otávio Furtado e do Con
dutor de Serviço Osvaldo
Guedert, todos funcioná-

rios do Serviço de Agua e

Esgõto, abrirá e julgará as

propostas referentes aos

materiais constantes da
carta convite de 13 de te-

E' grande o interesse do
Governador Celso Ramos
em estimular' o curso, cu

jo local de reallaaoán e a

cidade de Concórdia.veretro corrente.

m, sóbre o pedido de _

e������: ��������:�:'pM � 'Curso de For-lu! e Rio do Sul passando • .f
,-

por Rio do Texto, Tlmbõ,
,

::;�', I:';����'" ��,��: maCQO de sargentos
�P��r °i;��C��j� õ��a:�r: E!:ltiio abe7tas, até 2t! c�rrida passada pclo Cnl'- _Outras inCormaçõcs se

aberta : concor�é�cla' ú-
do corrente, as inscrições torJo do Crime; atestado rao p�e�tad�s na ,D.G.E.!.

11 I· Pd ao Curso de Formação de de conduta passado pela \ da PoliCia MIlitar, a Praça
:ci��:�aa l���:raçao a

Sargentos da Policia Mili- autoridade pollclaL Get�lio .

Vargas, em Flo
tar do Estado. O requer;. Os candidatos de outras rlanopolis, ou nas sedes de
rlmento de inscrição do corporações militares deve- unidades e sub--unldades
candidato civil ou militar rão apresentar autorlza- Isoladas (Chapecó, Herval
de ou tora corporação deverá ção dos Comandantes das· d'Oeste, Curitibanos e Ca-
ser feito ao Comandante respectivas unidades. nolnhas).
da P.M., contendo bem ex-

plicito o enderêço do re-

Querente. j
Documentos exigidos:
Certidão de nascimento;

atestado de vacina; 4 fo

tos 3x4 (frente, busto, ca

beça descoberta); certifi
cado de- reservista de la.

ou 2a. categoria; folha

Com a dispensa d� 11'

tnão João ,Cláu{iI.O, o go

Vernador CelsO Ramos de

Signou para subatltu.i-Io no

cargo de Oiret.or do Ahri

go de Meilotes O � '!!mão

;pente Labre.

Vestibulares de Medicina na

Universidade de Sanla Catarina
Fazem parte da banca

eXaminadora dos vesti
bUlares d, Facuidade de

Medicina d a Universidade
de Santa Catarina, os se

guintes Professores: José

Salum, OtaciHo Lessa e

Henrique Euclides da Sil

va' da Faculdade Nacional

de Medicina da Universi
dade do Brasil; e Roldao

Consonl, Aylton Roberto
de Oliveira, ZulmaF de
Lins Neves e Newton D,

'Avila, das Faculdades de
Medicina e de Odontolo
gia da Universidade de
Santa Catarina.

---- -----_'-----

Livros Estringeiros: Editora "Ler�'
Abre Exposição de Capas Hoje

SOl'�o (Siirlctcut.sc!w Zril.\lng'l

A partir das 8 horas de

hoje, poderão ser aprecia
das cêrca de 3.000 capas de

livros estranr(elros, na LI

vraria Recorde, rua Tra_

jano. 1\ "iniciativa por to»

dos os titulos louvável,
pois trará novos horizontes
não só para estudantes

como para profissionais, é
da Uvrarla Edltot;_as Reu
nidas' (LER). segundo as

informações que .consegUl
mns cOlhrJ', t,mt:'l-.'p. rlr li ..

Agora, o Interessado dlrige
se à Livraria Recorde. e,
uma vez escolhido o livro,
faz o pedido e dentro de

lÍo maxi.!11o "S dias, o re

cebe. Uma contribuição
majrayllhosn pnrn 'n el1pi
tn.1.

vros sobre os mais varia
dos assuntos, A .aQulslção
dos mesmos, até o surgi
mento dessa Iniciativa da
LER era bastante difícil.

Comissão de
julgamento de
compra
o Secretãrio Osny Régis

da Educacão e Cultura.

designou �s srs. Milton �;;;d;8 lLlttomôlieis »10-

ReZ�nde, Balblno Martins t ;delo �"GiuUetta-" . e ALFA
e Ila SilVa dos SantO!! pa-

MILAO -'-l 'Linhn .de mon

ra, em c?mlssão, ,julgarem 'ROMEO. 1· trando um sensivel aumf'n.

:1��l'OP1�::S aI1t:sr:�!:�:! A" inÀus�ri:· anlomobilis'_', J� 1s�i;�':. :�e��u�!�'ec:��':I��
TIO : forneclme.nto de oiro tlc�ta:ljanrt. que reune ex�or.tact'os 203.935 aute-
uniformes para o funcio-

uma duzia de fabricas COlll 1ll0VCI�', relJre��ntando

;���� _,:�h:r_d�11i.�O.s
a �maiSf>-dif90.00Ó dependen. 31,64':{. da produção, repl"'_-_"_'_"O_'._.,___�_

,,�

para ensino primaria gra
túito no Grupo Escolar
"Mater Dolorum", de Ca

plnza\; N,o 729, com o

Grupo Escolàr "Imaculada
Conceição". de Lages, tam
bém obJetlvnndo o ensine
prtmárto gratuito':
N.os 12.679 (1 730, com a

Congregação das Irmas de
São José também objeti
vando a gratuidade d,o en

sino pI'lmárlo respectiva_

Execução
orçamentária
o Governador Celso Ra

mos, despachando na pasta
da Fazenda, determinou,
em recente decreto, que a

despesa mensal de cada.
verba só pOderá ser su

perior ao duodécimo quan_
do no mes ou meses an

teriores houver sido in
ferior e de tal maneira que
não ultrapasse o duodéci
mo multiplicado pelo n(;�
mero de mese� vencidos,
salvo autorização prévia do
Governador do Estado. Ul
trapassando O duodécimo,
atendido o dispôsto na

última parte do artigo an

terlor, a média mensal se
rá reduzida para os meses

subsequentes, de forma a

corresponder ao número
de meses faltantes.

INDU'STRIA AUTOMOBILlSTlCA ITALIANA

Ao final do ano de 1080,
circulavam na Italla cêrca
de 2 milhões e melo de
autoveículos. sendo empla
cados nesse ano 430.000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.� fAàM' AN05 NOJE
Francisco Camoro Nefu �

Manoel Vi�irQ Cordeiro
- sr, Jovem Gi}son Cordeir6
- menina Regina So,ndeiro'

, -, menino José Osni
.

- srd. I rocemo Boison
.,;__ sra. 'Loure Prots

.

- sro. Mario de Lourdes Villelo
� src. Hedy Menich Espindotc
,_L. sr Manoal Vieira Cordeiro
- sr. Pedro Luis Alves

-

- sr. Elpídio Costa
- \1-0. Mercedes Ramps
_, sra. Isolete Pereira

Aniversariou ontem o menina lindolvo Chorõo
Dio�, filho ·de D. Zeli Chorão Dias e do Sr. Suvcno
Alves Dias. No oportunidade Lindolvo ofereceu os

suas amiguinhas uma mesa de doces.
ENLACE MATRIMONIAL

P.;olizo-se hoje, às 11 horas, no 'ore]. do
Esptnro Santo, no Asilo de Orfõs, o enlace rnotr i_
mania I do jovem Fernando Linhores do Silvo com a

gentil e prendada senhorita Mario de LOurdes 50-
ricroskv, elementos de projeção no soctedode local'.
Aos noivos e seus venturosos genitores. os. felici

tações de "O ESTADO"

'fom satisfa��� �:;����o;a��ei;�:m;5ride de ho-
je, mais um cníversórto natalicio do nOSS0 prezado
nrniqo sr. dr. Armando Corretrõo. alto fu ....cionúrio
do Banco dÇ> Comércio, nesta Capital € elemento
dcstcccdcs em nossos meios 'SOCiais e culturuis

Às muitas homenagens de que for olv�l jU11tQ
mos os de "O ESTADO", com votos de uerones te

licidades.
.

Menino Marco Antonio Machado .de' Mello· e Ana
Mario Machado de Mello.
Apossados de grande alegria consignamos na e

feméride Que. hoje decOrre, mais'.um qatali�it) dos
jovens Marco Antonio e Ano Mario de ,'."el!.o, dile
tos filhos do casal dr. Ari i<ardek de Mello, e de
suo exmp espôsa dna. Dolvo Machado de Mello, e

lementos relacionadas no sociedade loec.1. Aos na

taliciantes bem coma aos seu)' genit.ore!: as ,'ossos

cumprimentos.
- ---------------

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
,

Diretora - Prof.a Maria Madalena
de Moura Ferro

CURSO correspondente aos Grupos Escolares e

aceito alunos poro os seguintes dasses:
Pré·primório, 1°, 2°, 3D, 40 e 5° anos prelimino-

res.

Preparo alunos poro O exame de admissão 00

ginásio mantendo c:lJronte o ano uma classe especial
P.$Jro êsse fim.

A matrícula acho-se 'aberto à I'ua Saldanha Ma
rinho, 34, todos os dios uteis.
.. ... '

13 _ Valiosos e lindos prêmios serao

Enio Laus.

crercctdos as fantasias grau ilOJ. qUi'
4 _. A elegantís<;jma Yara Pedrosa. ctrcuurrã nos salões do ctuoc Doze de A

crrcurando em companhia do senhor gosto no 1.0 baile de carnaval

14 _ Tambêm hoje as II horas, na

5 _ Hoje, o Clube Doze de Agosto, em
movimentada festa de Carnaval.
"Acanhados" e-u pauta _ Haverá lindos

. premio� aos mais animados.

6 _ A's 10,30 horas i1e hoje, a bonito.
Sandra Coelho de Souza, dará entrada na

Capela Divino Espírito Santo, para a sua

benção nupcial com o milionário D:

Ubirajara Tim _ A recepção aos convica

dos, sará na restcêncta dos -pats da noi

va. Dr. Julio Coelho de Souza e Senhora
(Ligia), com os servtcos do Querêncla.
Pa.lace Hotel.

...

7 _ Estamos Inf?nna� de QUe.. Q

casal Sergio Alberto �obrega rt'erezt
nha l. estará passando o carnaval em

nossa Cidade. Como sempre acontece, a

senhora 'rereeínne usa ltridas fantasias

Capela Divino Espírito Santo a benca
nupcial da senbcrtta

Mar.ia d�. Lo". rde.�.�Sobterayski, com o senhor Fernando Sil,

va _ Felicitamos 'aos noives e dignas
famllias.

15 _ Na churra<;carí(\ RlOsulen,�e,
, ..• *

reuniu t.m grupo de casais, amigos do.
ssntior e senhora Dr. Abelardo comes

(Doris).- para mais uma homenagem de;
despedida, ao casal em foco, que deixa>

Santa Catarina para residir em Brasília.

16 _ Também na confortável te-

�.e�:�o pr���lr:re�or ;0I=�r:
casal. Abbi1ard.�OmeS ( SI. rec�l'Jtu
significativas hom�n:g*e .

17 _ xoje é dia de saias curtas cir
cularem ..

8 - Do Rio, voltou a circular em PENSAMENTO DO DlA: "As proba-
nosso Cidade, a beleza de Marcia Araújo, bilidades regem a vida do homem pru-.

dente."

--BAiJROS

Cine GLÓRIA
FONE: 11252

as 5 _ 7% _ 9�� hs.
Glonn Ford
arodcrtck crawrord

Doroty Malone em,

O SENTENciADO
Censura até 14 anos

Cine IIfPEHIO
mSTRETT/l) . . .. FoncB205

ás 8 I1s.-

Sylva xcsnma
Pletro Gemi _

t.ursn Dela troce _ c a revelação 11\.
Cantil EDUARDO NEVOLA em:

O FF.RnOVIAIUO

Censura até 14 nllOfl

tine RAJA (S. José!
ás B bfl.

George Sanders
Barbara Sheley em:

i\. i\.1.I)F.li\. DOS i\.MAJ,I)IÇOADOS
Censura até 18 anos

Compi!nhia Cervejaria Brahma- -Vendedores
Necessito de elementd's jovens qble estejam dis- Aceita-se �e tenitla

postos a foz;! um aprendizado comercial, com está- condições, para' wenda de
91as em seus escritórios do Ricyãe Janeiro, São P;JIJ- bolachas e balas a base de

lo, Curitiba, Pôrto Alegre, oferecendo, o c.ondidotos comissão.

que tenham demonstrado capacidade, possibilidade Tratar na fábrica Hi-
de oscençãa futura o cargos de chefio.

O ,.candidato deve ter:
- ter idade de 18 a 25 anos.

-Cr.ITHO -

Cme iA" JOS!:
FONE: 3636

ás 3 _ 71h _ 9!jz hs.

Volta o maior sucesso do cinema! ame
ricano!
Burt Lancaster
Oonna Reed

Frank Slnatra
Mcntpomery Cijft em

A UM PASSO DA I.:1'EltNII>ADE
Censura até 18 anos

Ciae Im
!to�: "A3f

as 41/2 _ 7� _ 91/2 h.�.
Joel McCrela

Vlrginla Mayo
Whlt Blsscl em:

AUnACIA DE Uft.r ESTRANIIO
CinemaScopc

Color By de Luxe
C('nsurll. ntt! 14 ano.'

Chie BOXY
FOL'lE: B4111

ás 4 e 8 hs.

Aldo Monti

Carlos Rlquelme
Nadla H. Ollvla em:

O SEGUimO DA MAGIA NEGRA
Censura atê 14 anos

ckcl â rua Almlrane La-

mego 25 nest<l.

- ser reservista.
- ter noções do Idioma alemão Ou inglê!;

Escrever corta de próprio punho, acompanhado
de "Curriculum Vitae" e fotografia recente� Ô
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA, Adrnil1ts""

SAflfIIlOSO?
sr) CHE ZIT�

traça0 Central, Caixa Postal 1205 - Rio de Jonei- � . _ _)
ro - Estado da,Gllonabora"

Vende-se utlH.completamente rcroe.madn,
APOLO. Tfutar nesta redação. com Ivan Silva.

_"

ExpoSição de Livros Estrangei
A Uvr:aria Ler do Rio de J�reíi\, tem o p

de convidar o público déstc cidade o prestigiarRELAÇAO DOS SORIEADO$ o suo presença a inauguração hoje no hor6rionA �C��P'''' 8 às 18 horas, de sua exposíçõo de copos de liv
1 BOLA DE FUTEBOL·- estrcncetrcs na Livraria e Papelaria Record $it
Carmem Lucia Bana _

rua Felipe Schmidt, esq. de Trajano, onde os i
Rua Eudoro Bertlncx, 778 -

ressodos poderôo 'examinar sem comproIT'isso a
Ap. 7 _ PORTO ALEGRE zer seus pedidos.
_ (ROS).

-L A Exposiçôo ficoró o dtspojiçõo do p�lblico1 BOI,A DE FU1'EBOL - horário das 8 às 18 horas,
Berghí de Castro Cabral _

Esta é mais uma iniciativa da divulgaçãoR. Domingos Nascimento, cultura no Brasil.
.

691 F. CURITIBA _ (PR). -'j.

(continuação da útt, pag.)
nêc SC;:jrrzeUo benzido ci

tadas dependenclae. enal
tecendo, na c'IJrtunídadê,
os benefícios que o SESI

vem prestando à causa da

paz social.

Seguindo-se coquetel ser

vida com salgados, onde
os presentes se confrater-

nizaram, rítrtgtndo-se to

dos para praia da Ensea

da, onde o stnctcato dos

Arrumadores ofereceu um

lauto almoce em hotei

�lí recentemente construi
do.
Na oporl;unldad,. agr�

deceu o sr. xnecn certo

ni, também a sete. MaUl-

tente do stndrcatc �j<; Ar-
rumadores ji.nto à Fede

r�cão Nacional Sindical,
e o sr. Alvaro DI,pold.
que. e-n nome da Associa
ção Comercial e (I�S em

pregadores. se congratulou
com n acontecimento. lem
brando haver partjêipado
das reuniões dos lideres
das' classes pr0dtitoras,
onde forqffi aventadas a

criação d'o SESI e SENAI.
hon'lenageando na ocasião
os nomes de ROberto Sí-'

n,

de Amin, o ar. Romualdo

I BOLA DE VOLLEY -

:;:'�'il;:�,o D;,�:,paga;;;oo�, Emprêsa de Luz e Fôrça de
:;�d�a;APITAL IV.•xí

.

Florianópolis S. A. - ELFFA - AVI
Acham-se o disposição dos srs. acionistas,

nosso sede, à Rua Jerônimo Coelho n.o 32,
cidade, os documentos o Que se refere o art. 99
decreto-Ia! n.o 2.627, de 26 de setembro de 19
e relativo" 00 exercício social d 1961, termi
em 31 de' dezembro de 1961.

'

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1962

Lúcio Frf1:itos do Silva - Diretor Presidente

EngO Heinz; lippel _ Diretor Técnico

Auxiliar de Escritório - PRfCISA·S
PRECISA·SE

Os candidatos serõo submetidos a teste. In:or�3ções pelo Telefone 2761 dióriamente do,s 7 os

horas
-------- --------

Também Saldos de Ternos - Cami
e Calças Incluídos na Grande
liquidação dJ A MODELAR
É preciso \ler os ,.normes enchentes de

.

p..'lVO
na A Modelar, poro se fazer idéio da oportunidade
e aos vantagens dessa liquidação de saldos de ve·

rôo.
Os pre�os sõo realmente tão convidativcs, tãO

extraordinàriomente baixos, tõo diferentes do cO

mum, que constituem uma poderoso tentaçõo e uf'I'ICI

VOliO��Stir:Oose�:����r!:r��g:V��e estõo sendO
queimados devemos destàcor os do 1.0 andar de /t.

Modelor, onde se encOntro o estoque de artigos pO'
ra hQ..mens e rapazes... .

Poro. p�upor d�, poro poupar muito, �i!
podemos ,nd,car �a;lóportunidade impOrlante ql).
é o liquidação de �erão de A Modelar.

�:� �� ���j��.��;,

Pereira de Deus, sr. Caro
los Bronze si., o represen-

-'GRINDE·
CONCURSO

1 BOLA DE VOLLEY -

Ligia Regina de Q. t.usto
sa _ Pca. Ouvidor Pardi

nho, 838 _ CURITIBA -

(PR)
1 PAR DE PATIN'S -

Cícero Machado _ Av.

Moaci, 1357 (Aeroporto») _

CAPSTAL.
I JOGO DF: CANETAS -

Valdenice de Meneze:, -

R Ma.ria Candldt, 2;1:':;' -

CAPITAL (Cnrandlrú).
1 RELO'GIO DE PULSO _

Rosãngela Aparecida da
SHvn _ Rua 30 de Ju'ho, 7
_ AMERICANA (SP).
I MA'QUlNA FOTOGRA'
F1CA _

Sandra Aparecida _ R. Ma
ria Marcollna, 349 _ nA
PITAL.

1 TREM ELE'TRICO ;

Suely Andrade _ Rua
Colmbra1 488 _ CAPITAL.
1 BICICLETA _

Jorge Edison Pinto _ R.

Campo Sales, 476 V_ Braz
_ RIO GRANDE (RGS1.

GRANDE CONCURSO
PING-PONG

Silo Paulo, 18 de teverc>iro
de 1!l*l2

!';'-2
UMA PROMOÇAO DaS

DnlCIOSOS CHICLES Df SOlA

lWG·IlbNG'
, C9f1iP4NHlft BRASIWR4
IImUQDrS OOtflRAS
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(aixa de Esmolas aos Indigentes de
Florianópolis Dr. Heitor Blum
Assembléia Geral Ordinária

, De ordem do Snr. Presidente da Caixa de Es
moias aos indigentes de Florianópolis Dr. Heitor
6lum, convido os 5nrs sócios desta sociedade, poro
a sessão de Assembléia Geral Ordinário, o realizar;
se na dia 26 do corrente, segUlfda-feira, os 14,30
horas, na séde do mesmo, o Avenida Hercílio luz
20, poro eleição e posse de suo Diretoria e do Con
selho Fiscal e, ainda, poro leitura do relatório e do
balanço geral correspondente 00 cno de 1961.

Não havend6 numero legal poro a realização
do sessõc na hora designado, será a mesma reali
zado meio hora depois, com qualquer numero. de
sócios.

Nelson Andrade - Secretário

NO HoEPCKE TEM

POLICIA MILITAR
Direloria do 'Ensino e Inslnição

'EDJTAL
I - De ordem do senhor Coronel Comandante Ge
rai, faço público, o quem tnteresscr possa, que se a

cho aberto, até o dia 28 de fevereiro do corrente a

no, o inscrição 00 exame de admissão do Curso de
Formação dI! Sargentos do Policia Militar do cstcdo
de Santo Catarina (C.F.5')
II - O requerimento de inscriçõo do conàidoto ci
vil ou militar de outro Corporação deverá ser feito
ao Comandante do Polícia Militar, contendo bem
explícito o endereço do requerimento, que deverá
ser acompanhado dos seguintes documentos:
- Certidão � ndsctmento
- Atestado de vacina

- 4 fotos 3/4 (frente, busto, cabeça descoberta)
- Certificado de reservista de la ou 20 categoria
- Fôlho corrido pcsscdc pelo Cartório do Crime
- Atestado de conduto passado pelo autoridade po-
liciai

Os ccndtdotos de outros Corporações Militares
deverôo apresentar autorização dos Comandantes
das respectivos Unidades.

Informações: Quaisquer outros tnformcções 110-
derõo ser obtidas na D.G.E.1. do Polido Militar (Pra
ça Getúlio Vargas, nesta Ccpltcl), ou fias sédes de
unidades e subunidades isolados, (Chcpecó, Ervcl D'
Oeste, Curitibanos e Ccnclnhcs)
Quartel em Florianópolis, 15 de fevereiro de 1.962

Jorge da c,unho O. Moré
Ten. CeI. Diretor da D.G.E.I.

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

CIMENTO E PREÇOS DO ESTADO DE SANTA CA
TARINA, usando dos atribuições que lhe confere
a Lei nO 1.522, de 26/12/1951, revigorada com
alterações pelo Lei nO 3.084 de ,29/12/56, prorro
gado pela Lei 3.344 de 14/12[57, réviqorcdc pe
la Lei nO 3.415 de 30/6/56, prorrogado Dela Lei
nO 3.782 de 22/7/60, prorrogado pelas Leis n('s
3.892 de 26/4/61, 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 nõa tem a

tribuições poro exercer o contrôle e tabelamento de
preços do gado bovino nas fontes de produção,

CONSIDERANDO que os preços atuais sofre
ram grande majoração no fonte produtora, e

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade
de reajuste dos preços no comércio varejista poro
ev!tar. o interrupção do fornecimento de carne ver

de, .. .,.",,��
RESOLVE

Ao-Referendum do Conselho Deliberativo des
ta COAP:

Art. 10 _ Estabelecer poro o Município de
Florianópolis, os seguintes preços máximos poro o

vendo do carne verde bovina:
I - Do Mar;chante 00 Retalhista (posto nos açou
gues) ..........•.••.......... Cr$ J 33,00
II - Do Retalhista 00 Consumidor (jnclu�ive Fi
crnbrerlcs

A - Come de 10 S/osso e sem ccntrooesc
(Tatu, Filé. Colchão, Alcatra, Lombo, Posto e Pati-
nho) , . . . . . .. Cr$ 200,00

- Come de 10 C/osso (com o móximo de
25%) (Tatu, Filé Alcatra, Lombo, Posto e Pati-
nho ,. . • . Cr$ 170,00

C - Carne de 20 S/assa e sem ,;ontropeso
(Peito, Costela, Pescoço, Fralda .... Cr$ 160,00

O _ Carne de 20 C/osso (com o móximo
de 25%} (Peito, costela, pescoço e fralda Cr$�4O:00

E - Carne Moido........ CrS 150,00
Art. 2° - .Todo o açougue ou qualquer esta

belecimento que vendo corne verde bovino, deverá
obrigotóriomene afixar em lugar bem vísivel e de
fácil leitura 00 povo, uma tabelo com os preços que

foram acima estipulados.
Art. _ 3° - Aquele que infrigir os disposi

Ções do presente PORTARIA ficaró sujeito à oro

cesso criminal e os penas de multa previstos em

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

gor na 'doto de suo publicação no Diário Oficial do
Estado, revogados os disposições em contrário.

.

I

)�. Florianópolis, �e Qe fevereiró""de 1962
. - .'itto> 1 .'. ,

� "1· �'�'I''''''''-
- f Roberto Oliveira

.

l. '- ,.t. 1'�'" ':
•.

Presidente da COAr
-

j".;.:.��:::-�-

A mulher e a ciência
As muher� cientistas

contribuirão com parcela
considerável no mundo de
amanhã, é o que se depren
de de dois estudos recente,

6,48 - Silvia Discher Bom
cassare 6'2 - Maria Ma

dalena Machaõ.o - 6;18 -

Adalberto Martins - 6,13
Udo Stodleck

..
- 5,99 -

Rudi Rodolfo Dlen _ 5,95
Maria oesar Pereira - ------ -<

�:� = ���Il;:""M���:� VENDE-SE LOTE
5,70 - Isabel Gomes -

5,61 - Ivone Sibila Mann

5,6Q_ - Ronaldo Faustino
da Silva - 5,54 _ Frede
rlck Gondln _ 5,50 _

Maria Bernadete Luz _ ---,--,-----

5,48 - Gregôrlo José ne L O J E SLima. Vieira _ 5,48 _ Ja-
ir Silveira - 5,48 - Vitor 'LO���D�-:!zO��S .rUA
Celso Domingues - 5,47 -

ROS.

���t� A�e�i,:�e�jS�=:le:� TRATAR, RUA FELIPE

Napoleão _ 5,45 _ Frede- S:'�=l-=-�.��d�c
rico Manoel Marques _

5,39 - Elba Azevedo nc
gen - 5,36 - Luiz Gonza
ga GarcIa _ 5,34 _ Lês
Nunes cerdoso _ 5,26 _

Nair Maria GaIvão _ !i,12
Gentil Pedro Gaivão _

5,10 - Alair Odette Quin
tino - 5,02 Neuza Maria

Gentil - 5,00
Ftorfanópnlís,

fevereiro de 1962
Luiz Henrique

de Campos

natureza intelectual, como,

por exemplo, a Ilda do

méstica", 'reporta j8. Fun

dação.
Um estudo das ativida

des profissionais de 185

jovens cientistas mulheres
que trabalham na csana
mld, chega à ccncíusac que
"as mulheres São tão de

dicadas ao trabalfio quan
ta os homens", que elas

por vezes continuam em

suas carretres cíennüces
após o casamento e que

"podem pres!ar grandes
contrtbutções à ciência."
A Cyanamid acrescentou

ainda que "as mulheres

desejam ser reconhecidas
pelo prôpri6 valor e que
rem uma ópartuh1daBe pa
rã alcançar seus objetivos
individuais."
O relatório revela tam

bém que as moças de la
boratórios possuem senso

prático, são sensíveis pelos
cta. seres humanos e dispõem
A Fundação admitiu que de adaptabilidade e ener-

homens e mulheres .rlevído gia fora do comum.

às suas cUftrenças pstcotõ- No próximo ar€lgo vere-

gicas, muitas vezes abor- mos que mulheres dedi

t:r�:�::d�:�e���::��ic::F! :v:a?,:t-e;�mdda'O'L��u·e';W_C:�8:,el:l�_;�P:Wa�u�l, (seola rara exeepcíónais I
geneticamente distribuldo·

I
'"

entre as mulheres quase lo Roberto Neves _ 7,23 _
A Legião Brasileira de Assistencia,. em

co,r:� �:��b�:ta:or::i�a_ Antônio Franclsc� Sfelner convênio com o govêrno do Estado e o SESC

ram claramente que as ���-6,:a:o :e�:�� ���= acaba de criar em Florianópolis uma escolr

;::�he;�:a�::e!!�u:::!: ques de Souza 6,80 - Mada. ! p a r a crianças excepcionais (retardadas).
de reter essa cepecídace �;s:nM;��as�:r�e:rap�h�:!� �s aulas começarão dia �O de março, no pe

m�smo que. �das atlvlda�� 6,70 - Ronaldo

.punha. _',
nodo da

tar.de, entre 13 e 17 horas. Seràr
prmclpais nao sejam de 6,61 - Marlete Mafra - ministradas por Professoras especializadas

Participacão
no Rio, As matricula� estarão abertas duran-

• te esta semana no nrédio da L B A no perío-
'_�i��:ae��:orgo Pires e src. e José Manoel da Silvo do das 13 e 17 h�ras, com �s

.

�ofessoras
Participam aos ocrentes e pessoas amigas o contrato Aidemé Mambrini, Nadir Almeida e Emi-
de cosome�t�Lgl ������ç�o E JÁDEL liana Silva.

Nolvos SURDOS MUDOS TAMBEM TEM ESCOLA

:�� ��ro��s��tg�:r�e� ��;�ito _ Fpolis. 13 de
Novo horizonte se descortina, agora,

Fevere.iro de 1962. para os surdos-mudos, com a criação, por

I 1'1 I
-

A I d' P
� parte da Legião Brasileira de Assistencia

�
ns I U O de posen a ona e ensoes de um escola especializada, que os atenderá:

Dos tomerciários - E�ITAL ministrando-lhe ensinamentos capazes de os

• , integrar na sociedade.
Concurso Para Dahlografo

1
A 'iniciativa da LBA repercutiu de

������g��A�E c����o�� ri��TI��1�R��Á��gs maneira favo�ável e não regateamos os nos-

_ DASP-DSA _
sos aplausos a sua dirigente, Segundo con-

Chama-se o atenção dos interessados poro Os

E-I'
seguimos apurar a Professora para os sur

�d:sd�u�ii,:�O; dneo J����:lfe ?t��,I��e��ta���: dos-mudos, ser1 a exma. sra. Alic'e Nunes
ceu normas poro o realização do Concurso em epi- Fernandes, pessoa de vastos conhecimentos
grafe, poro os órgõos de Previdencia Social abaixo

I
no ramo dit desenvolverá .

relociondos cujo enceramento do respectivo ins-
e que acre 1 amos esenvo vera In-

crlçõo é o seguinte:
. tenso trabalho em prol daqueles que procu-

DATI LOGRAFO: poro os Quadros de Pes- rarem seus ensinamentos

�':�i�o i���6�.IAPETC, até �s 17,{l0 horas

I As matrículas e m�iores informações
Taxo de in�crição: .C�$ 100,00 poderão ser fornecidas no período das 13 às IDe ordem superror comunicamos que o doto do

17 h 'do d LBtermino da inscrição poro o concurso em epigrafe, I
•..

o.ras, �o pre 10 a A. As aulas .terão

I.!oi prorrogado para 26 de março de 1962. ii mIClO no dIa 10 de março próximo ..
Florianópolis, 22 de fevereiro de 1962.

A V I S:--O-,,----Dalmiro Duarte Silva - Delegado
.

-----

COMUNICAÇÃO ' Avisamos. aos senhores Beneficiários

A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAÇAO DE
do Serviço Social da Indústria (SESI), que

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO \ se acham abertas as íncrições para o curso

�A�AD��T��O���N;::� ������OES���� �e :nfermag�m do la�, no núcleo Regional,
OBESIDADE, DORES REUMÁTICAS, MÁ crnCULAçAO, síto a rua Felife .Schmidt, 71 faz-se neces-

ENX:�U:;:S ;�c·LOCAL COM HORA MARCADA NA s�;i� a apresentação da carteira de benefi-

RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA). crario do SESI.
------- Horários: das 16 às 19 horas

,

NOTA: O beneficiário que não tiver
'a carteira do SESI, deve trazer a do institu

to, a, profissional e uma fotografia 3/41"
fim de obtê-la.

.

Secretário

mente levadas a etelto em

Washington, Estados' Uni
dos. Ambos põem par teria

otueçõea rreuuentemente
levantadas contra moças

. que desejam seguir carreí
ras cientificas. Os relato-

Vende-se um lote a rua

Jrbano êanes, Area 4il5
metros.
Tral ar a rua FelIpe �c:n.

m1dt, 21 - e'one 3145 _

rios provam que as jovens
possuem capacidade Inte
lectual de realizar trabalho
técnico competente e que
eles "nêo . abandonam tudo
para. casar, quando os es

tudos terminam.
A Fundação Nacional da

Ciência, dos Estados Unl- Aprenda MúsicaCIios, e uma oreenreecec
privada, a Cyanamid, re

centemente pranunclaram
se a favor da presença da
mulher nas lides da cíên-

Em sua própria casa,
com o prof. IVANO GI!JS
TI.
Ensina acordeon, vroiao,

solfejo e teoria musical.

Tratar palc fone 3553 c

3890. iii

CONVIT'E
O amigo está convidado a assistir as conferências

que a l� Igreja promoverá por ·ocaslão da Inauguração
da pavimento térreo de seu novo templo a partir do dia

21 até 25 dêste mês, às 19,45 horas.

O conferencista será. a Rev. Dr. Paulo Porter, de São
DAGMAR ROSA

____ Encarreg�:_!�_C_ll_r��__Paulo.
ENTRADA FRANCA

LOCAL: Rua Ten'ente Silveira (próximo ao Lago

Fagundes)
Curso de Supervisão Em Servico Social

A Faculdade de Serviço Social de Santa Cata
rina espero, no próximo dia 9, o chegada da assis

tenJe social Mario de Mesquita Sampaio, ilustre
professora do codeira de Organizaçõo Social do Co
munidade no Faculdade de Serviço Social de Cam
pinas, Estado C'-e São Paulo, do qual é também Di-
retora desde 1953. I

A referido assistente social ministrará um cur

So intensivo de Supervisõo em Serviço Social poro
Ac;sistentes Sociais e poro o primeira tur�a de con

duintes do Curso de Serviço Social da referido Fa
culdade.

O curso realizor-se-á de 10 o 15 do corrente,
no pedo40 do manhã, incluindo debates, no sece
do Fàculdade de Serviço Social de Santo' Cotaril1ll,
à rua Vitor Konder, 53.

As pessoas interessadas em adquirir ce,tll'i
Candido Abdom Goulart. Inspetor Regional de ,codo de fre<luên�io �,s�o convidod�s o efetuo:· suQ'S

Educação
" . __ ._ .. __ �

;nsr.rições até dia 1:0; no Secretario do Faculdade.

Inspeloria Regional de Educação
i

l<'1orianÔpolis. 22/2/1962

PAGAMENTO NA la INSPETORIA REGIONAL DE

EDUCAÇAO

O pagamento na la' Inspetoria Regional de Educa

ção, obelecerá a seguinte tabela:
Dia 27 a 28 de fevereiro, professôres em exercício;

" DI,aS 1 a 2 de março, professores Inatlvçs;
Dia 3 para os que não receberem nos dias acima fI�

xados.

UMA
19 de

Mendes

IMPORTAnTE

"Iurso Preparatório Conlínentf
DATILOGRAFIA
TAOUIGRAFIÁ ,

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURS05-

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mois mordenos processos peda

gógicos.
- Equipodo com móquinas novos.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foço sua inscriçõo o Rua Dr. FJ.llviQ AducCI,

ontigo 24 de M.oio, 748 - 10 ondor.
ESTREITO Florianópolis

PIe-HIC Padre Roma Fulebol Clube
A diretoria do Padre Roma convido a seus as

sociados e sLmpatizontes poro e PIG:-NIC""que foró re�
ollzor dia 25 de Fevereiro '(Domingol, à Praia do
FORTE, �1T1 onibus esoecial, aÇl preço de CrS 150,00 ,i \.�Os Interessados deverõo proçu..ror. Osmar nésto . "

..��
redação.

--=·---·.---'-'-;�7'>..
;. �.•... ,� ,(-:-����

.. ��;. .��J>':?�
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(OGplue com a Campanha riu úaiiío �e· Tinia para a magnífica capela de Nossa Senhora"1la Bôa Vonlade, do Saco dos Limões. Todiis.

ções tios bondosos cristãos deyerão ser entregues na (a1edral Melropolila"na ou nesla Redação.

;��t����c,:p'!,r�:����iSS,-l_�O-;-IN-IC?-��Nl-T;�}-�-TA-:-IN-A-\ ,I�1l!'i:��ê��;�,�,o:l�
: ,;pe�al;;a �m n�l:'<;t?a �eCs�'to�a3 ;-Vlas urt- ADVOGADO Clínica Geral

n:iMla.'1. Cura rz,dl'al das .nrecccões agudas e crô- MA��1:��aa:;� :��.���:�o. Deençes Nervosas e MentaisIlk.,,�, d() �lla,.ê;h(. oenuc-urtnúrto em ambos os

.WXIJS. uoencae do upnrêlhu rneesuvo e do sls,te esc. e Res : Rua �nJdl) '1113

ma nurvoee. Mlll'inl1ll, .2 -- npt,v 3�1
noránc: dns 10 as 1l,SlI hOf9.S e das l't.30 t.s 11,01' 1"'HJlllnn .l.)�f) ""Inl,ol

nnrna. _ Consunõrto: Rua gutd-mb a M:'Il"inho,:: I

1.(J nudo -. se-c. da Rua reão P'nL,l) - Pane: :\/146

R('.�icJiItlI:ja: P,uu Lacerda Continha, n.o 13. {Chá-

2) _ Solicita�sE' o apresentaçõo do Cortei.
Carlos José Gomes FOfaco - Secretário ra Social e o talõo do f"'lés corrente. ,

_____
---------

----------CURSOSDE INGLES

DEPA�I���:�� D�EF��_:::CI::m�ICA notícias, , ,

Instituto Brasil-Estados Unidos
MÊS DE FEVEREIRO pela RADIO GUARUJA de Florianópolis APRENDA INGL!S POR PROFESSORES AMERICA'

���:I�����S�áERTAS DIARIAMENTE. DAçS
9

AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS, PRE
MÓDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA os

M�P�F�g�OD:A��, E6oU;�DAR _ FONE 2390
-,-- ..

AGRADECIMENTO
-

Oscar Pereiro-:Tomai,O-:-' Miriam �!rtôJ E�li
�:t'h S:I��:�'a Hf�II����'n��ocl� n�:��n�� 'Jg�7;' LI �

PEREIRA, agrddecem, comovidos, os demonstr�çd�de pezar a todos quantos acomponhor�rn o se
d

loroso transe, levandb-a até à suo �I�rna, rno�i�i
Externam igualmente sua grotldoo a �o

de dos abnegados médicos, irmãs e enfermeirosdI
Maternidade Dr. Carlos Corrêa e do Hosp.tol
Caridade de Florianópolis.

Florianópolis, 22 de fevereiro de �'
-----�_._.,.----.------

DR.

carn uo Espanha) - Fone: 3248.

DR. MARIO GENTIL COUA
OUVIDO � NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _" ESOFAGOLOGIA

F�fl"'r:i(di7(II';(j(l no Clínico Prof. José Kós,
d,) I"{in de Janeiro.

Atende pela "!.on�ã. �o Hospitol de Corido&e

Ccnsufros ó tarde das 14 és ; 8 horas, em
Consultório instalado à Ruo Ten ::iilv"-;rc 15
[rjifiôo Porthenon.

llJ. SAMUEL FONSECA
�IRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de covidades. relo alto �clocidoa:e,
r.C?üEN AIROTOr� S. S. V/HITE

\«(Jrji0Ingia Dentórin
CIRURGI:" E PRóTESE BUCO-FACIAL
CnnSlll10fin: Ruv Jerônimo c'nf'lho 16 �

: o andar � Fone 22:'3
E.cllI�;vomente o:om horas morccu._.

Dr. MARCOS E.' FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

AI'ende só com hora marcada dos 8 às 12 e des 14
os 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à parti� de
l° de março - telefone 2891.

DR. OSMARD ANORADE
-Clínico e Ciru·gia de Ouvidos, Nariz e Gorgan�o�
Ex-chefe dos serviços de orl, do tlssistencia médi,:o�
<;nriol dIJ armado (Rio), do hospital do arsenal de
Mt]rinha do Rio de Janeiro e do hospital do urdver
si.]ade rural, - Ex-aSSistente dos serviços de ar! do
policlinica de botafogo, Rio (prof, David San.,rm)
Ex�csfoglário do clinico de orl da escola de medici_
na e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

Consultório: R_ Jerônimo
'

Coelho, 325 sl.
.....
108

(Edifício Julieta)
Diáriomente do� 1 P às 18 hs

Tel, - 2222
ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

OLA'OS ,.OUVIOOS. C;,,'NitRIZ'
• .GARG4N;f'�(,."

Operoções daS ÁMiGDALAS· por� pfgÇeSso
MODERNO

EQUIPO de OTORRINO (úniCO na <;opilal)
poro exame de OUVIDOS,"'.N",,�IZ e

GARGANTA
Refratar 8AUSCH 8 LOMBpa,a: receito

de ÓCULOS
Trotamento das SINUSITE� por ULTRAS_0M

Dr" GUERREiRo da FONSÊCA
CONSUL TAS PELA MANHÃ E A TARDE

C,:>nsulIÓfjo� RI/O João'Pinto, 35 � Fone 3560
RU1cinc i.a - Ruo Felipe Stll!;1idf, 99 - F' on� 3560

Dr. Hélio lleil(olo
Àdvo�adr

.:1f."1.1êncla _ AHlm� .

1':!'lHu Konder, 27 _ CnrXG
..... IAI

POIi�nl, 4(\6 -- tr.lt>r"nf' ?:"�2.
F.'lt'rH.rlrio· _ RI/a "''!Jlp.
qr__.c.:'!t.. '!? __ 1 n

� ...... �,

10 - S:íh.ado Itnl'flc)
11 - �())11ingo
17 - Sáhado (l.ar(le)
1P, D"mln"l'O
2tl Sába{lo (tarde)
25 - DomIngo

Dr. NILTON
PERE'RA o plantão noturno será efe tmldo pelas far"ll'icias Sto.

12 c 12,30 horas
\

'Hoje, "M'usic Bar'" - Grilo de Carnava'l no 12 de A�
Anguxtla _ Complexos _;_ Ataques __ Manias _

- Procedente de Pórto Alegre, cncon- O Chefe, tio Gabinete da RCILor]
Prnbremáblco Aretívn e sexual. • tra-se nessa Cidade, a' siMpática srta. Pr-of. Renato Barbosa, está dlstrlh'l!

rnsu���t����;i�O �eIOc!:.�����I�I��('ia C:_l �1���':11.;�:,�l!i, c • ��a��: ��:����; :eeh:e��:� ,�:m�:�'�:�l�� ���.i: �� c�:�mc;;i�t::l��:� ��(,!OIn�!a
C A S " p�lco!erfl_pla' , Montou. que a par.tir de' segunda-feira da Univef.sidade d. e santa. Catarina. ,UA

'

'/)'I;'�c.·ão 'dos Psiquiatras _
/

COMPR0 OU AL1TGO DR. PERCY JOÃO DE: BORRA
'. nu Parmàcia catarmenee, iniciara as a- acontecsra no próximo dín 12 de ma

���ftEv��'f�R pF.�;RC���.: DR. J08P. TAVARJ];,C:; TRAcr.:MA' l' uvicades, com �:r:.!�h Luz. �:I��",horas. no Teatro "Alvaro de c

I,RFliNF: N0 :H117 DR. IVAN BASTOS DE AND'RADF, 'HOje, no "MUSIC ?A�", do Royal
. ,

_
- - CONSULTAS: Df,,, 15 às Iii horns • Hotel, teremos uma reunião social oun- . O Colunista' anotou no Querê

D:T�I��!t:: �:r�����O Rnd.���\(:�:;l l����vii(�� �l;;;'�t'O_R��I�n:; ����� , ��I�atcT.a �.ar:�rri1::n�!r�o:as�oif����0" do ���::e, i:�����l�!:�, PPde��U"��s� s��
Cnnf;uHaf;: Pt�la m:lIIilã ., ccuaco.. Dr. João Batista Bonassis: 0..

no Hospital tle Cari(\:III('. NO HOEPCKE TEM ,Festejou Quinze Anos .no Balneário nn'l:a'"u.�rt,,',"F":�nntaOn·"�'F·aP.",Ua.'ad�"pountda'd" .F",.!\. tarde, no. cnnsllltill':' '"
de Pórto Belo a mentna-mocn 'I'ânfa ,.,... ". u ."

•

cl�O!.:'��lõr��; ft�u:7'�:'I:��;'�---------------- , �:;�::n:��� ��.c����n��t�O C����el��o�: �:�s�ow��::s'v�:'eV���O�h���Cia��nd
M.ohada,7 _ lO '.""',' _ CASA ...,- ALUGA-SE II tecímento.

telefone 278C,
. Cose 'com 11 peças: - 4 quartos, 2 solos, voron- ,

R:�=.d:�C�: Te�;��neP;;�r.e' ���p�C:�� �:tl������ ���::��a�o�z�;�o ���ro���o� •
trotar à Av Rio Bronco, 60 (o 50 metros do Assem- •
blé!o Legislativo), dos 9,jO hs. às 11,30 horas � •dos 14,30 hs. à<;.17,30horas com Antônio Medei
Iro;; Vieira ou teletonor poro 3750 no horário cctrno •

II
II
,
,
II
II
•
II
• zadoN�o�l,U�: ��6 h�:��a.:.ei'���i!e�a N���!i.� to_.

• com as seguintes "baianas": Diva Linha-

• res, Eliane Elias, Eliete Teixeira. Gf'or�

• ;��:, ���:'te �t��:r�e�u�:::h�:;a;'�:�� contará para voces as nOVidades

• Katia Jablonski, Leda Deuschel', "/ed

• ����er�0��g�:Us�a�:�:� ��v:;a N���;�a
_ Tereza Hona,n um sucesso

��._--------��---�-----.
PROCURA-SE Instifl4to�e.Apotentadoria e Pe
r AI�g", uma oa,. pcero-

- dos Bancários - Delegacirência no Estreito ou Co- '

quol,o" d;';g;H' a Cia 'Renional de Santa Cafarina
Wclzel Industrial Filial _ !§

F10l'ianópolis rua Francisco ,Poro conhecimento dos interessados, comu

Tollmti.no n. 9 - fone 2953.
\ ��0��7ó�os c��s!������� fi��j!O�e��o f��I��i��:en�
gionol, sala 2Q3, devendo qualquer interposiçãO de

Vende-Se ou �e��rr��� �:srt:se;��a�o no prazo �áximo de 10 dias

Alo �����-��--
ga-se minhados o esta Delegacia Regional paro J C($

Uma residência de ma� MISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO IM0BILlÁRIA
terial nova a rua Paquetá A verbo destinado 00 Estado de Santo Cata·

s/o Bairro Bom Abrigo. ,._
rina, poro imedioto o..tendimento é de

ouT���:r f:�e m�;��
local Cr�I�'r���%�iis;7í�Ode FevereirO de 1962

Reinaldo Wendhausen - Delegado Re�ional
��=;P=��'?"":�:-S='" -----

Clube ecreatiVo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 22 � Quinta-feira - Bingo Dançante
Dia 24 _ Sábado - Soirée Promovida pelo cosa du
AmiZade dos Senhoras dos Rotarianos do Estreito.

Tactos os Terços - Reunião 00 Diretoria e da SODE
Todas os Sexta-s - Reuniõo da ROTARY
NOTA: 1) � Reservo de mesas no Secretaria do Clu�
be.

·G:lSH OE cut! I'
ENTAn rtr� HUi: z:

Dr, Walm�r ZOlller
Garcia

Diplomado pela FaCl1]!l.a(le

Na�ional Je j:'!CIlicina da

Universidade do Hr�sil

Ex�ir.terno !lar concurso da

Maternldade�Escola. I Sér

viço do Prof. Octavio Ro�

drigues Llmal. EX�UHel'nC

do ServlÇ:O de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T,C. do Rio

de Janeiro. Medico do Hos
pital de Carhíade e da Ma

ternidade Dr. Carlos Correa.

PARTOS � OPERAÇÕES
DOf:NÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOJt pelo
metodo psico�prorilatic<1
Collsultório: Rua João Pin�
to n. 10 -. das 16,00 a.�

18,00 horas. Atende com

horas marcadas_ Telefone
3035 - Residência: Rua
O('ner,·' nitt('f'(�ourL n 'nl.

DR. HOLDEMAR O,
Ot:MENEZES

Formado pela Escula .de
l\'Iedi-::ina e Cirurgia do Rio

de .laneit(l, Ex�'nterno do

Hospital da Camhôa ,� Da

iWa.te_rniducle Clara 8as�
baum - Da Maternidade
i\fàC�PO!)ffl,

Especialidade: nOENçAS
DE SF.NIIOJt.,\S _ PARTO
- CIRURGIA
Cf)n�ulta: !\faternid'l(�e

Carmela Dutra. pela. ma�

nhã,
•

Resicl'ência: Esteves Ju�
nior, fi.2 - T�l: 223:;

�t3:J.\'AS€m S ,,_il;iJ'

(OIIfICOONI.1I QUt,ioor� llPO
Il! (I'H!

�"i' f,,"(II(I f.le"ilAlI•• ' I'

Farmácia CenLrn!
Farmácia Central
Farmã.cia Moderna

Farmacia Moderna

Farmâcia Sto. Antônio
Farmacia Sto. Antônio

o plantã0 cliúrno compren dido entre
eias Vitôria c Central.

ADVOGADO
nUA SILVA JARDIM 173

11 - Domingo
. 18 - Domingo
25 - Domingo

o plantão noturno será·ef.& tuado pelas farmácias do

nense

A presente tabela nãO pOde
mento.

ESTREITO
Farmúcia do Canto

Farmâc\,!- Indiana
Farmftela Catal'hlense

ALUGA-SE

--x--

,-- � x - - os S'rs.- Nelson Paversani, Exp
Os jovens estudantes Mario Osvaldo Zanottt, Jml Fontanella e Helvío

Sada e Marcondes Marchettl, estão fa-- feira. est'ão· acontecanoo óesta ci
sendo o vestibular de ptretto' nesta ca- com o 'vesucuiarue Direito. Logo á '!'lotA!'
prtet. O primeIro e de Blurúenau ê o sé- estarão no "Muslc Bar","
gundo de Ihtramà. Assíduos frequentãdo_ __x __

res
.

do "Music Bar". Procedente do Rio de Janeiro. chego
O deputado Volney Collaco de 01i- a estn Capital o novo Chefe do E.�tad

veíra, pelo PSP, será candfdnto a' Se. M�ior do Comando do 5.° Di.�trllo N
nadar na vaga do saudoso Senador Frnn- vai, Capitão de Fragata Antônio Ma
cisco Gallottl. Um grupo da UO'N o apoia. falia.
rã.

Duas solas à ruo Mal. Guilherme n." 1 esquino de
de Arcipreste Paiva
rnrn Cnnsultório médico ou e;critório, T,.']tor com --x�_

Logo mais no Clube 12 de Agosto, a

contecerá o "Orlto" de C,rnavaL O Bb
co dos "Aca'nhados" esta�á presente p�a�
ra. um ensaio.

� 'Os meus cUlJ1primentos ao Dr, A
mando Carrelrâo, pelo seu "niver"

hoje transcorre.

n )lrr))')rietnrin no mesme. local
-- _.

COMUNICAÇÃO
----

PROTETORA COMPANHIA NACIONAL DE SE�
GUROS GERAIS tem o satisfação de corr,unicar aos

seus Segurados e Amigo� o mudança de SLl(1 Su
cursal �ara a RUA CONSELHEIRO MAFRA, 37
onde espera c�ntinuor merecendo a mesmo consi�

deração que lhe tem sido dispen.sado até (I]oro

Florianópolis, 19 de levereiro de 1962

.CLUBE 15 DE OUTUBRO
CARNAVAL

Dia 3 - sábado � SQiree Carnavalesco
Dia 4 - domingo - Domingueira �nfontil
Dia 5 - 2,0 feira - Soirée Carnavalesco.
Dia 6 - 3,0 feira - Soirée Carnavalesco

DISPOSiÇõES
t indispensqvel a opresento ..;õo da carteircl social

e provo de quitação com o TesOuraria. 1

É proibido o uso de Idnço-perfume como ertorpc�
cente (çhe��a). ..._

fi
Nos bailes nOturnos só ser� permitida a entrada

de maiores de 14 anos; no bOlle iQfontd só poduão
dançar menores de 14 anos.

INGRESSOS
Os ingressos serão vendidos, pela Scretario, nos

guintes bases

3 noites
2 noites
1 noite

Ingresso Individual
C'S 1.200,00
·C,g 800,00
CrS 500,00

noites
Ingresso poro Casal

."-c C,S 1 800.00
C,S 1.200,00

. Cr$ 750,00
Dr. Hélio Freilal
DOENÇAS DE SENDO
PARTOS, ONDAS CURT
_ El,ETROCOi\GULAÇ10

noites
noite

MESAS
Reservas de mesas o po�tir do dia 26, no Matriz

dos "Lojas A Sedutora", Edifício Montepio. A c

quisição de mesas não dó direito a ingresso, deven
do êste ser adquirido à parte,

ConsultõrlO
l\1eirelt'>, 21 _ das"
6 horas,

Florianóp01is, 20 de Fevereiro de 1962.

Rua. Felipe Sehmi(jl,
Rua Felipe Sr.hmirtt
Rua Jofto Pinto

Rua João Pinto
Rua Fellp'e Schmidt
Rua Felipe Schmidt

de ta a Sábado, , ,

8,00 '- Correspondente Co!umbus
8,55 - Reparter Alfred
10,$5 -Informo o Rádio Guarujá
11,55 -:-Reporter Alfred
12,25 - Correspondente' Columbus
12,40 -Politica de Désenvalvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporte r Alfred
18,10 -Resenha Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Infórmativo Guarujá

Departamento de Notícias: Te/s. 3816 - 3822
Rádio Guarujá - onda médio � 1420 Kcls - 5
Kilowatts - onda Curta - 5975 Kcls·_ 49 metros

- 10 Kilowatts. �

Vende-se

Antonio, Noturna, Vitória.

serú efetuada. pejas fanDá·

Rua Pedro Demoro
RTHl 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

Canto.' Tr:<'iiana "! Cata ....

MA\'QUlNA DE IMPRESS:lO
,

rá ser alterada sem previa .I.utorlzação deste

Vende�se uma máquina de impressão de fabricg_ção
7í1cmã, marca Froukental fõrmofo 56 x 73, prór)fio
P(l('l imr.res�fí() de jnrnOis, R€vi�jas, Livros ele.
Ver nQ Rua Tirotjentes 53 entre 9 e II horas

\�-------------- �--------------

.D,S,J:}.". em Florlf1n6pol1R, frvrrl'irn rIr lDI'l':l
Dr. Ll1iz O�v:1ld() c\·Ar:ll11p"!'It.
ln:;Vt'Jlnr·c\e�tarmií;clii..

Departa-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



epar' menta Centr� Oe &&lliPras lUtai oe coneorrêneia
o Depart.amentn Centra!

r '�I' 2
-

de Compras lO. C. c.i, de U Ica n 1 02 13
.ars dlspos�çoes Estadu�is

eonrorrmcacc com c art. cl Federais sobre CoJ1.cotren.

��. ��)�':V'��� ��I Reg�!:1m�n i» condições de pagamen· 5 _ Os envelopes contendo

c aYI! - JULOAM!N'rQ
SF '_ 25�OR/(l1/3�2. ��:.�� to; propostas ou documentos,

1 .; Pela Comissão .tulga
públlro que fará realizar, c) compromisso de retira deverão ser entregues no dera, po!rteriormente, será

no dia 19. ue março (Ir !!l6:!,
da dos veículos no prazo nepartamento Cent.ral de :��I;�:edoqu:e��:���er� pro-

��JJ;�:� ;��d;. àrfo:r;;fI ����� f'S��b('�:����;ÇãO de cunhe- �o���a�� 2à (�::��410�a��� a) Melhor (malar)' pre

���N:t'��:���C��n������CA, ���I���O d�st:lb;�St:�o e�: �� ���Itl�' da:Cma:r;: ��ras ço�) caução de 10%

J OnJETO DA CONCOR� Legislação referente a con 1!l62, mediante recibo, em
48 horas;

Rl;;NCIA corrêucras. Que M' menctounrãd datn c
c) pagamento' alil 10

VENDA 2 - Na parte externa do hcrn do receotmcnto. usaí- dias:

Carro Mcrr-ury, tipo �7.����I:� ���!���d��nst�� ��(�. ��r f'unclnnárjo do Im��lat�e�:a�:g��eV:��IO CLUBE DOI'I DE AGOSTe
�i�1��;�:.7�:c;(�) ,!l/��:t.!:'�;r pro os scgumtes rneeres: ctm- 6 _ A.� propostas serão 2 - Em caso de Iguálda A DlretOl'Ia do Clube Doze de Agosto reuntuu. tQJnOU

to, n.otor »« 15186372, em
CORRJ'!.:NCIA PÚBLICA N° abertas 'lS qutnze horns, do

teadc oP�:ret;��, será ser- a� seguintes resoluções, que vigorarão para os feste.loa

���: e���o�'o r�l�n;�1�11�'ie�V:lç�� 1�20�!1 l�:I����aed�el la\�\�� :��I��nCi��'l{\l':�s ded;,������ 3 _ A Concorrência po- carnavtlle.<;co�ROORAMA DOS' FESTEJOS
CI'S 600.000,00 t soísoentos to�::e�;��:���'�� separa- ���.P:l�a P;:e���;���ed:Sop� �::á t:�h:n���da, ;r:t�r�: ��t;::i��O-_: 4-B���I�ad���C����:1 e na sed� Búlneü

mj]Qc�'���:�I��; �itnde Um
do, contendo os dizeres do ponentes Ou seus represen formalldade expressamente ria.

2 - Carro Ohrysler, tipo :��::o ,�;6��E���S�'� )�� La�t� �(,��.I:�s os envelopes, :X!��d: ���:s��f��\�::wr:� �:�n��UÜO: ;: ���l� ��!:�tll en�as:�eS�!%e�I'h
�i;�:����;� 41:s�:t:;�ral��e�:' caracteres bem destacados, cada um dos interessados prejuízo aos concorrentes. Terça - li _ Baile na Sede socrar (' na Sede natncã-

motor N. OOO!l em regular ��n;;;ou���:�iOs ��ui���t��: ����.I�jd��t�õ��n�J1:�sa;��� :��;:�l�;J:��.c�a�oralldade ria

estudo de \ coascrvccao de e-jdoneídade: postas dos demais concorreu 4 - A comtssâo' Julga- OS BA1LE!:I CO�AnA(I): '

cujo. valor juinínm to de a) atestado de ídoneída tes. dota reverva-se o- direito Para Ad\lltos das 2�,OO horas
crS 30" 000,00 I trezentos de financeira, passado por 8 _ As propostas (Modelo de 'anular a: coecorrêncra, Para rnrantü dns.15,OO às 10-,00 horas
mil cruaetrosi unidade um Banco ou Casa Bancârla. 001, à venda na Imprensa O caso as propostas apreson
- quantidade 1; b t prova de quitação com nctat do Estado), deverão tadas não corresnondam ac

11 _ ESTIPl_fLAGÕES as Fazendas Estadual. Fe- obedecer às condicões esta tnterêsse do Estado,

Os tnreressados deverão deral"e Municipal; berectdas -nêste Ed'ital, nas

apresentar os documentos cr procuração, se fôr o Instruções constantes do ver

mencionados a. seguir. caso, passada a pessoa te- aos das mesmas, bem como.

! _ Proposta. em duas presentante do proponon- ás exigências do OecretoSF

via�, sclnClns I�UIl1 Cr$ 12,0[) te fi. abertura das pl'f'lpOS- 25-08-Bl;3f12 ele ln61, c de

�de sêlo Estadual e mais tas.

Taxa de Educaçào e Saúde .; _ As propostas devetão
de Cr.� 10,00 por fólha, cm ser p'Jresenta1as em duas
envelope fechado c lacrado vias, com rubrica dos pro
contendo: poneutes t:m tódas as pâgi
:u aferia para 1 ou 2 vei nas. seladas na forma do

c'\llos; item I do titulo II.

'-

Marca prazo para promoção
e Matrícula

f _ De arde,:, do.Senh.or Diret::Jr_ç.a Faculdade de

D:reitO do Unl�ersldode� de Santo Cctc-tnc, com�
niCO que, nos termos dos crta. 1 (J7 - 169 do Reqi
ento desta Faculdade, ester-i cbcrjc, nesta Secre

rT1·0 o partir do 100 23 de tevertro elo corrente 0-

:1 diõriomente, inscrtcôo ocre pj:':O,'vI,OÇfi.O e fll.A_

r'lCULA
nos séries subsequentes.

_ pela.
C.T.A. foi ftxodo em .10') (cem) o nLlmC?rr:l

vogas em cada série e CUr!i0.

_ A mscncõo será feiro à viste de requerimel"to
rtto dirigido 00 Diretor, e devidamente instruidc

r!1 o recibo de pagamento dos taxas devdcs.
_ Os pedidos de transferência deverõo ser feitos

IlOprozo c-Imo.

Dia - 24 Soirrée Carnavalesca.
Dia 22 - NOITE DANÇANTE CONJUNTO DE
"CARLINHOS"

CINEMAS
Dia - 27 Cinema

i

Secretario do Faculdade' de Oi -e'to ao Cntver

fjcIodc de Santo Catarina, Flcricnóochs. 29 de Jc-

�ro
de I. 962.

Dyr�e Sardá
Sccretérío em exercício

Ht'I'H:1IJC Stocfieck
Diretor

�------
---_

tfembém OS Conjuntos e Vestidos
finos Para Senhoras se Crlancas .

Com Grandes Desconlos'
.

No es�etocular venda dE! .soldos de ver.õo, ini
lado no dIa 20, pelo A Mode'lor, também (lS ürti
s de alto classe e beleza estõo �endo dertados
m su�estivos descontos.
Quanto aos artigos que consti1uem soldos df!

lstoque, ou remanescentes de estoçõe!': p{lssodas o

;oixo � preços foi verdadeiramento::! sensacio�ar.
)Isto dIzer que A Modelar est�ferecendo olgunsfrodélos �e vestidos e só ias por preços que corres
�em o terço porte do que valem.

Também na secção de artigos masculinos o
reboldoso de preços tem _sido revolucion-5rio. Co
ISOS, calços, poletôs esporte, etc. e�c. podent oH

�� comprodos por preços que ficam longe, lTluito

íge do Q4e valem.
A liqui�::Jção de verõo de A Modelar consti�

tue u� sucesso, Um sucesso de vendas, um suces

so.em J.Og?f foro o qu.e não interesso e uma 9((]nde
e mestrmavel oportunidade poro o freguezia. L!mo
�f1rtunidade poro comprar barato.

MESAS -e- P�EÇOS:
-

----
Na aéde ,Balneária - 3 nottea.c; Cr$ 1.000,00

•

Na Séde Balneárlá - 'uma noite _ 'Cr$ 400,0"
Na êéde sccíarc-, 4 nortes - Cr9i 150000
Na sede SocIal - Uma 'noite - cr$' 500',00

09s .
...:... Cada sório poderá" adquirir uma. !Ursa em ('Ad!}.

sMc. I

ROLHA: -- Cr$ 400,00 por noIte.

Florianópolis, em 12 de
revereíro de 1962.

(Hermes Justino Pat,ria
nova),

.

P�.)!:SIOENTE
---

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS Edital de Concorrftlcia

()úbHca M,o 08 - 82 - U

CONVITES:

CaRal - Cr$ 3.500,00 jl!lr3- todas as noites
Casal - Cr$ I.Mo,oo para uma none
Individual - Cr$ 3.000,ÕO para todas as flOltcs
Individuai - Cri 1.000,00 por uma noite
Estudantes devidamente f!redenciados Cr$ 2.500,0(,
para todns AS noites.

E.�tudantes devIdamente çredcneiados Cr$ noo,o"
urna noite,

-

A po.�se da. mesa ntio dar4 dIreito à cntl'o.Cla., s('n!1n
nccc,�slÍ.rlos a carteira c o .tnlão do mês ou (f&nuldndf> dA
1962) ou o convite arompanhado de documento compr04
vador da Identidade.

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

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS Edilal de Concorrência

Pública N,o 01- 01-11

b) prova de qUitação eom

as Fazendas Federal, Esta4

du-af e tviunfcfpal;
c) procuraçM, se fôr o

caso; passada a pessõa re4

presentnnte proPonente li a
lIertura das propost:is,
4 - .f\s proPostas deve4

rão ser apresentadas em

duas vias, com rubrica dos

proponéntes em tõdas as

páglnas, .�elnClas na forma
do ít�m I do titulo II.
5 _ Os envelopes, eonten RESERVA:

do 'propostas ou doeumen- 1° - As senhas ·serão dlstribuidas às 7,00 hOl'as do

tos, deverão ser entregues dia. 24 de fevereiro (sabado), e a venda. será. Iniciada às

no Departamento Central 8,(10 tloras,

de Compras, à Praça Lauro 2n - O pagamento será fcito no ata da n.ql\l:;;i�:in.
Muller nO 2, (fone 3410). 3° - O.� I'onvltes obedecerão às exig(\nclns esl.al,1lt..14

ncsta Capital, até à.'l 14 ho rln,� e RÓ scrão fornf'eld!'ls drrs 1'4, ils 17,flfl horn ... do dIa

rns do dia. I?, de' março de ela festa.

I!162, mediante recibo, l!m 4() - No ato da nqulslção do convite () sócio sollrltan

que ,�c menetonnrão data l!
te devcrá:

hom do recebimento, a.sina A ._ ApreRentar a ('arteira social c o talão do m�s.
do por funcionário do D. B - Fazsr4se acompanhar do convidado.

C. C. 5° - Os convites só poderão ser fornl'etdos pela Se�

6 _ As propostas serão cretarla. a

abertas is quinze horas, do 6° - O convite não dará direito a mesa que será p�

meSl�lO dia doze de março ga a parte.

por funcionário d,esignado 7° - A compra da mesa terá que ser feita pelo pró.

pelo Presidente do D. C. C. Drlo sócIo' ou seu dependente, podendo no entanto a se�

e na presença dos pro'poncn nha ser. entrcgue a.. qualquer pessqa, uma Vêz credenc!l'I.4

tes ou .seus reprcsentantes àa pelo' :lRSOclado. ' !
-

. -
r

legais,
. 'WJ';_ '/?6 .S'tRA4 PERK1:fTrOO QUATR.O CAD�mAS

r:a�a- :::e��� ����:,��l���:. PO�. ���:"l ,.
,-

\

-

tem, o direita de apôr a sua o'fttEnMINAcr,ES: I ,.

rubrica nas fólhas dos de- 1° -'-, t rlao'tos'aménfe vedn{la n enCr11.dn. 'd� mentire'

mais concorrentes. de 14 'anos hás !!Jalles noturnos,

2 _ As propostas (Modê- !nnç;b ;r��t�,:ille !t\tnntll nüo .se!-,ã pel'ÓlitIdo o USO do

�: O�:ic�alv��d�s�:d��P�:�� 3° - A Oarteira Social e o talão do mês 'Ou '- anul�

rão obedecer âs cohdições dade de 1-962) oú o cohvlte Serão rlgórósa,meme .exlgldo!>
estabelecidas neste Edital, à entratl.a."

n<fS instruções constantes 4° ....... OS pOrfadores (lo con'lites terão ·que apresentar
do verso das mesmas, bem documélitó de ldentldáde, '

J

como às exigências do De- Só - Os BálleS"" do Departamento B.aln�Arll) (Praia)

creto SF _ 25-08�GIJ382, reger.se�§.o pejas' mesmAS InstruÇões.
de 1961, e demais disposi- 80 - Os c."1.rt.ões dl! trequênela. llão terão valor para.

ções Estaduais e Federais o carnaval.
.

,

sóbre Concorrências,

O Departamento Central
de Compras ID. C. C.l, de
conformidadc com o ar�o
ít(,ll1 rr do R�gul:lmento a

pr(Jvar!o prto Drr.rf'to SF
_ 25-0fl-Gl/3R2. toma pú
bliro flue farã re-a'l1-ar, no

dia 12 de mal'ço de 1962,
na sua scde, à Praça Lauro
Mll1er. nn 2, (fone 3410),
CONCORR1!:CIA PÚBLICA,
nas seguintes condições:

o Dt'part:lInenlo Central 5 - Os envelopes con�cn
de Compras (D.e.C.), de do propostas ou dpCilll1en
conformidade rom o art, tos, dcverão ser entregues
II, ii,elll II do Regulamento no Departamento Central

aprovado pelo Decreto SF de Compras, à Praça Laul'O
- 25-08-61/382, torna pú Muller nO 2, (fone 3410),
b:ico que furá rl"rtli?:n.r, no nesta CapHa). até às 14 ho

dia 12 de mal'ço de 1!l62, ras do dia 12 de março de
na sua scdl'. iI Pr:1.ça Lati I'!}

I
1962. mediante reeibo, em

�.....",ffP.'��r.�'1""
Muller, n"·:! (fOl1O �410), que se meneiOnflrÜO data c

CONconRlO:NCl(\ i"'ÚBLIGA, hol':\ du recebimCf'lto. flsr,i-,

nas ,�rguint('s cmHJi('{)ps: nado pai' fUllcionftrlo do D.

C. C.

INTERCAMBIO: Cr$ 500,00

I - OBJETO DA CON
CORRf:NCIA

(VENDt\)

J - Cam\rmeta. m[l!'ca'

Fllrd. lllodelo 1946. nc e!ira.
do, qur ,�c eneontrn na 0-

flcina do Dep/ll'tan1f'nlo de
Estmdas {le RodaA'(,lll, na

cldado de BlumC'na.ll, cujo
valOl' base c (te Cr$ ..

100.000,00 Irem mil cruzci
zeiros). Unidadc - Um,
Quantlôade - 1.
2 - Caminhão, marca

Chevrolet, modelo 1946, no

estado, que se encontrÇl na
oficina do Depo.rtamento de

Estradas de ROdagem, na.

ddade de Blumenau, cujo
v�IÔl' base é de CrS.
100.000.00 (cem mil cruzei
ros). Unidade - I1lll. Qtlall
tiClade,-:-- I.

OBSERVAÇõES: Qual-
quer informação podel'ó ser

obtida com O Sr. Dr. Anito
Zeno Petry, ou pessóa. pelo
mesmo designada, na Dire
torja de Agua e Esgót.o. no
Edifício das Diretarias, ne:ol

ta Capital, ou na Residên
cia (oflclna) do Departa4
menta de Estradas .de Roda

gem, cm BJumenau,

6 - 1\'1 propostas serão
abC'rtas às quin�c horas. do
11lf�'11l0 dia doze de março,
por funcionãrios designadm
pelo ·Pt·e.<;idente dd D. C. C
e na prcsença dos propo
nentes ou seus representan
tes legais.

7 _ Abertos os envelopes
eada um dos interessados
tem o direito de apõr a sua

I'Uhliiea nas fõlhas das pro
postas dos demais Cf)ncor

I'rnl,es.

I On,l ETO DA ('ONCOn

R(.:Nf;JA

F.: NOTICIÁRIO
QUADRO DAS COTAÇÕES

(Vr.NDA)

1 - Automóvel, marca

'·DESOTO·'. modelo Sedan

4 portas. rõr ]l"cto, ano de

fabricação 1952, n" do mo-

1M 1405849-3. Unidade -

5 - OUmo. 4 _ Muito Bcm.
Bom 2 - Regular 1 _ Fraco. O _ Péssimo.

o DIABO A CARNE E O MUNDO
I um. Ql1antid:1de - I.

I1ESTl,PULAÇõES(The World, the fresh ond the devi!)
�ste é mais um,dos filmes do gênero ficção-fu

turista (se isto for uma ficção) que chegou cOm
grande atrozo em nossa Capital, pois foi exibido
no Rio em janeiro de 1960. Não pode ser situado
esto película entre os melhores dos gênero, pai"
peca pelo desperdício de cenas que poderiam ter si
do melhor aproveitadas. Uma ou outro cenc dignode noto, mos o maioria peco pelo deSvio paro a "de
!'poçõo da porte humana da história. � peno que
assunto fascinante como êste, que se refere o
teoria sôbre o possiver desaparecimento ::la hu

n'Ionidode, não tenho sido aqui bem explorado. Nd
to.se Que o diretor RANALD MACDOUGALL des

�díçou cenas, desviando o história em alguns se-
res poro o melodrama barato O ponto alto do fi

�o, é o desempenho �o ot?r-c�ntof negro HAP.�YELAFONTE, Que esta mUIto bom, estando situOGOS
tm segundo pianO os outros dois: INGER STEVENS
e MEL FERRER. Houve uma grande pelicula do

�Osm? gênero em muitos furos superior O esta:

SUS ULTIMOS CINCO�' com WILLIAM PHIPPS e

r
SAN DOUGLAS. Mos os sequências boas do pe

:euro, tiram-no do fracasso, resultando um apreci

� espeto.'cuia q.ue agrado 00 seleto númerO de_ es

:lla 10dores. Há uma pequeno e boa dose de rOCl>;mo
�iStóno do filme.

.

.":CINEMASCOPE.
'-VI AÇAO, 3

A Componhi�O��Cll�S g�!��Z�çÃO RANK,
hl"luo em evidência em nosso Capital e conbr
Contrato firmado com os ESTABELECIMENTOS
� DAUX S.A, cada mes que posso é exibido
ou mais filmes. A pouco assistimos o um ver

,r:irO clóssico, que foi o filme do Série MARAVI
�S DA NATUREZA de WALT DISNEY· "O

dolCO SELVAGEM" (White Wilder nes<;) dirigi
por JAMES ALGA�, Em MARÇO apreciamos

.grandes filmes desta nobilíssima Companhia In-

��Qh;'St����:�b��)U;spe��c�'o:��:�������
do RANK nos últimOs 10 anos, que obor
sa tragédia do S.S. TITANIC Que em 1912
em suo viagem inauguro I no Mar Áni.

Os int,el'('s.�ado.� deverão
apre,;C'ntal' o� documentos
Jl1rncionndos fi. seguir:

1 .� Pl'Opo:>.la, eU1 duas

vias. sel:1das al11lJa.,> c'om ,.

CI'S 12,00 de Selo Estadual

e mais Taxa (Ie Educação €'

Saúde de CrS 10,00 por fó

lha. em envelope fcphado e

lacrado contcndo:

a) oferta para p veículo.

b) condições de pagamen

to;
c) compromisso de reti

rad\}. do (lU dos veículos no

prazo cstaoeIecido;
d) decfaração de conhe�

cimento e submissão as nor

mas dêste Edital e da Legls
lação refere·ntes a concor

rências.

tI - A� propostas (Modê4
lo (Jt)'!. á venda na Impren
:>a Oficial do l'�stado), deve
râo obdecer:is condições
estabclecidas nêste Edital,
llas instrução constantes
do verso das mesmas, bem
como às exigências do De

creto SF-08-61/382 dc 1961,
� demais disposiçóes. Esta
duais e Federais sõbre COIl
corrências.

III JULGAMENTO
II ESTIPULAÇOES

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

ço;
))l eauçao de 10% em 48

horas;

ONrBUS: _'_4

,.
_ ,

Os interessados deverão
apresontar os documentos
mencionados a seguir:

1 - Proposta, 'em duas
vias, seladas ambas- com

Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual
e mais Taxa de Educação e
Saúde de Cr$ 10.00 por fõ
lha, em envelope· fechado
e lacrado contendo:
a) oferta para 1 OU 2 vei

culos no prazo estabelecIdo;
d) deClaração de conhe

cimento e submIssão às nor
mas dêste Edital e da Le
gislação referente a concoI'
rênclas.

2 - Na parte extf!rna do
envelope conlenedor da pro
posta. deverão constar os

seguintes dizeres � CONCOR
RtNCIA P'ÓBLICA N0 07.
02-12 (VENDA DE 1 CAMI
ONETA FORD e OE 1 CA
MINHA0 CHEVROLET),

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres do

inciso anterior, além da

palnvrn. "Documentos", em

caractere.o; bem destacndos,
os seguintes documentos
comprObatórlO,� de Identida
do e Idoneidade �

:1) aLe!':E{(ío d'r ldm1cld:f.
rt" fln�IIH'I'jl'n" 11;I.�S!Hto !1t11' Hp.t'lnes Justino Patrlfl-
banco ou C9sa bancária;

\
nova, PI\tl'SIDENTE

II! JULJOAMENTO
PARA OS BAn.ES NA SEDE BALNEARIA ESTA GA4

RANTJDA A VOLTA EM ÔNIBUS ESPECIAIS;
SE'RA RIGOROSAMENTE PRomIDO O USO DO

LANÇA PERFUME -COMO EM TORPECENTE (ÇHERE�
TA).

AconRelhadn pela prática, a Oh·et,oria exclarecc os

seguintes pontos relativos ao Carnaval:
1° - Não serão atendidos, no decurso dns Banes,

casós de esquecimentos de carteira sociais ou de talõe,�
de rneD8a.ll�ade8 (a.nuldades),

:lO - Não �orã.o atendidos, no decurso dos Bailes,
pedidos Ou aquisição dl! convites-ingressos.

3° _ Não serão atendidos pedidos de ingressos ..

fotógrafas.
Florianópolis, 1 de fevereiro de 1962,

.._ Jl.fauTo Julro Amorim
2° SecreUrto

1 _ Pela Comissão Julga.
dora, posterIormente, será.

declarado vencedor o pro

po'nente, que oferecer:

a) melhor (maior) pre·

ço;
b) ca.ução de 10% ·em 48

horas;
c) pagamento até 10 dias

d) retirada do veiculo i

mediata aO pagamento.
2 _ Em caso de Igualda

de de propostas, será 801'4

teado o vencedor.
3 _ A coneortênclà po

derá ser anulada, urna. vez

que tenha sido preterida
fonnnlldllde expressamente
exigida pelas referidas leis,
e que Tmporte em prejuizo
aos concorrentes, ao Estado. ------ --------

ou à moralldade da Concor
-

rência,
4 - A ComLssio J'ullld04

ra reserva.�se o dIl'etto de

anular a eoncorrênela, eRSO

as propostas não eorrespon
-dnm ao Interêsse do Esta4
do.

FlortanópoUR, em 8 de

fevereiro de 1952,

2 - Na partc extC'l'na do

envelope contrnC'dor d:l pro
posta deverão C'onst:u' tis I

seguintcs di�crl's: L:ONc.!OR
RENCIA PUl3LICA N" ()7-

02-11 (VENO/\ Dli: 1 AU'I'O

MOVEL MARCA "DE;SO-
c) pUJ1;amento até 10 diM;
d') retirada do veiculo

Imediata ao pagamento.
2 - Em caso de igualda

de de propostas, será Sal'·

teado o vencedor.
3 - A concorrência pode

rã ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
furrnalidade expressamen
te exigida pelas referidas
leis, e que a opoSição impor
te em prejuizo aos concor·
rentes, ao Estado ou à mo

ralidade da Concorrência.
4 - A Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de
anular a wncorrência, ca

so as propostas apresenta
das não corl'cspondo.m ao

int('resse do Estado,

TO").
3 ._ Em envelopC' .�epa]"a

do, cuntenOo Os dizercs do

inciso rlnterior. além ela. pa

lavra ·'IJoeumentos", em

ca�acleres bem dc'slara.dos,
ós se.;uintes rloeumentos

t-omprob:ltórlos de ident!dn

de e idoneidade:

ai atestado de iôonelda
de financeira, passado por

banco ou casa buncâria: �

bJ prova de qUitação
com as l'�azellclas Federal,
Estadual e Municl?al;
c) procuraeuo, se fór o

caso, passada a pessõa re

pl'esentantf' do J)l'lJponrnte
à abertura drls Pl'opostn.�.

4 As propostas devel'ilO
srl' o.pl'('.�cnlr\du.<; (Im duas

via", (10m. l'_ubdcll dos pro
j)ol)enles ('m t{Hla.� :!S ]11'1-
I'.in:!�, �('bd:ls 11:t hll:!Il:t do

.ítelJ.'"1 I do \itulo IL

VTSTO
Jose "fd8
hutdf.nt.&

'.'l'

Chocará em Corrego grande especial pOf'O Qualquer
tipa de granja terra fetil, agua abundante. Auto
movei marca Nash ono 1949 máquina reti
ficado, em bom estado; ou troco-se por camlonete
ch,ivrolet ano 37 paro cima,
))oro ambos os artIgos oceita·se porte finaneiada,

sem intermediários.
Ver e trotar: Ruo Antonio Motos Ar�íCl,) - 364·
Estreito - (LOTAÇAO OSVALDO CRUZ)

�N">DA TnRICA" (Wild Across the Everglo) l'Oagnífico filme sôbre a luto de um homem

�: dirigiu aos pântanos de Evemlades, poro
� Com os caçadores de aves.

Ji, HOMEM Q1Jt ENGANOU e MUNDO" (I Wo,

'"onty'S Double) o incrível cas'O dQ oficinl alemão

lthe p
...
assou muito temfJO i'10 pel� d!f grande More·

'I Ihgl·ê� MONTGOMERYl
_ ..... o :...__ •• ;

Florianópolis, Com 3 dc
fevcmll'O de 1962.

Hl'I'mp.� JIl.<;t,illO f'.<Ül'la�

nova, flUi:�SIDENTE

......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELO PROGRESSO DI
�-�

SANTA CATARI ...A

NO SETOR
-

--,,;

ESPORTlve

ano, a qual ficou assim
constltuida:

PRESI,DENTE DE HON-

IID4TOI,

IEDATORES-AUXILlARES,
MAURY BORGES, RUI LOBO.

GILBI1ItTO NAHAS

'''VIROU'', inesperadamente oMetropol alca
çando bonita vitória frente ao C o r i t i b a
Teve andamento na a realização de apenas um Grande do Sul enter orê- guínte, em vista da prol- ras de Intervalo. rava-se que o clube barriga

noite de quinta feira, o jôgo já que o outro prélíc mio e Operária, foi trans- bfção do CND de um clube Quanto ao cotejó'· entre verde, pudesse voltar a

EnMPOLGANDO no,re-i'-,.-,-óA-°d...,-"-J°-j-,'-A-Ó'-72-h-"i-----=E=-'t-'°P-°I-C-C-°d-R-a,-i-c-'--.-li-'f-J,"-taMA
os JOGOS DO GREMIO

- Jairo, respectivamente. Os Rato enter os vencidos

lando Carioni

00 lBog
minutos seguintes foram de Ac�ltável o desempenho aos 7 e Hêlio aos 10,

2.0 Vice Presidente: Moa- :.. grande susto para o Avaf, do árbitro Sllvano Alvas :::��O;�I�x�:�'�ns;Q
cyr Iguatemy ,a enveíre

=_.) •
[ti , . \ "

•
� ,com

o adversário respen- Dias e os quadros jogaram tono Arpino e Te

.,.._
BAIR'USM(i ,É' DESELEGÁNClA no�':i 61��a:�:!dente: Me- - - - -- - -_

_

dendo bem aos. seus a.ta.",. i.a�lmiconstituido�: r eainhnj ; Sabiá e Ant.elllr.

.J
Como � natural, causou desagrodo geral e sur� n,','oO Secretário: Enio SÔ- i�:S'O!::I��S��I�%�m:s�;o t���.����n-;a"�;!��� e (:�r� '::����oNi�ZO���. cc:

� P
.

t f do Martlnelli vem de ser
dadela avarena esteve' na nho; ocrcínc e

.

tib

f;:s�a�c��:u�ep�������s:s,�����?;��e��= ��g=�: 2.0 Secretário: Ari Paulo Tor�oe��e���usi�I�:Ul:I��� alterado, apesar que ape-
iminência de tombar. fVras. (Hermes); Gilson (Roberto �iC�: eH�::�t��;i; J�

rcnôenses. confeccionando a seu bel prazer, . por de1.��;:aureiro: Aldlr Gar- a realização de um cote- nas temporárlamente. Sid- ��ta���a:e�ni:o�::��:e Pe� Eunrides e depois Renê), Guimarães; Canta, MJlU·

:�f:ir��sn�a���t,:e;� �;;�r���e��mdoo:�;n�i�r��ild:��� bellotto �r�:t�:�:� \:p:ie�:��:�dOe �e�:a����:oas:�u �u���egr�; vantagem no marcador, õ ���I�%' e{�����to ���le:S: ���.), D��st:n�au��:
da F.C.F., sem saber da opinião dos clubes Mard- c:;�os'·:!����iro: Sérgio ao final a vitória palmelren . Ernesto Vahl, 'Já que êste �:�éd�:v:e�!�Z,Po:eiOin� e novamente ROberto). Arbitragem de José J'er'

i��z��O�o� ����°:,o�ot:Q;:'C;:;�' d':�u��,o'd:�;;osóU"�: Repreaentants Junto
se por s x �. x x :::�,.'::�":�d;a::�:�� �:� alcançar ° '01 da vttcna., ������:,�:;:,�WE,:�,Od',O; re��o��a�li�:��: DU� per

pr�va cobol de que realmente nos relegaram c pio. F�cdiC:.nj�r�ôn��mberto O Rio São Paulo prosse-: Direito. �:t:n�::� ��:�d� f:��::� (Betlnho)., atro, Rato,'A-
deu um penalti aos 4211.

no inferior, julqcndc-se em plano mois elevado, Pederneiras ���rádeh�;enC:smu� r;:���: ramentc do cotejo. guiar e Lalão. ��a l:a::S�ór��lratldO a
�

quando a verdade está a demonstrar o contrário.
Orador: Dr. Aldo Belar- Estarão se defrontando n�U"'==""'====""'=""'=..c=:í::=""'=S§�����"::"�""';;���;;.,.'S'",���!C��!:���,a����a�sd:s�i���i:�sh:nceo::;ar,��s� mino da Silva estádio do Maracanã, as es vel: Poderá vir a melhor, apresentando exibiçõeS

!���:����i:r�;;�::e3������::�s��c�:��:�:�: c'��:�i'"::, ::::;,:J::: :i!.{:��::a;::rl\o�n� r����â�s��?�:��:��Q:mQ����'�:;��d��2J
reunião estivesse marcado previamente. Não se

dos Passos xevter Flamengo por O x o. dos possibilidades, podendo, todovtc, realizar uma
Diretor de Material Flu- ou duas atuações surpreendentes.

:��:�01.e-;!��a��;���oq�t:, ��s�� '����f� d:ud��i:; tuante: Oswaldo da sn- Sapiranga do rnternectc
Hamilton Cordei�rcu\eo "rower" que

ccrnpeões e vice-campeões, sem detcthes de ordem vPg�retor de Educação Fi :�j��o��n;�r�:�d�u� ���= _ P.EDRO PAULO MACHADJ _

tantas vêzes honrou e dignificou o esporte do ramo
técnica Mesmo assim, não se pode esquecer que, em stca: Professor Libórl; snerro com 5 tentos segui '--------- .J _ de Santa Catarina, tendo sido detentor de vório,
jornada brilhante, fomos nós, e não êles, os com-

Silva do de Oda do Coritiba, Idé loureis de sumo importância, como os de ccrooeõc
• Pt;o�:n:e;C;oi�,��eQO'�bs��;ln�i���m;e�'tmeúo��oms;'.coQ�n�zv�e��ooeçõdeOSn�q�u��e��_'�s�-· c"ocnotm.:s:são de Toma�a de SmIO,odeOomM',"poíliOnteo.v,i do Grê O Campeonato Regional �e Futebol de 19ó2 do Estado, do país e do Continente resolveu desen-

, "ao '-'
_

.,
� não será dos melhores, nem dos piores. Seis clubes ferrujar os pernas e os braços. Voítou a rasgar OS

tovom porolisados há muitO. Não possuem o direi- Eurico Hósterno - Osnl
Tendo por cenário a

lutarão pela supremacia do esporte do bolípodo da águas das nossos duas baías, no barco de quatro
to de dar os cartas. Infelizmente, a verdade amor.

Melo - Sady Caryes Ber- Capital Catarinense, uma vez qLie o BOC'liuvo re· do Aldo Luz, depois de quasi dois anos de ausên·

go, seja par êste ou aquele motivo, o verdade ..mar-
ber - Oscar Teske - 0- :;:llj:a�; ��::��i,Ú� s:,e�� solveu fazer "forfait", ou seja o que queria fazer ç.iQ. motivada por uma molestia que infelizmente

GapituJamos, quando o atitude deveria ter sido ou-
rlldo :Llsbôa - Altamlro no certame do anO passado. Vimos em ação todos os não teve maiores consequência_s. O gronde astro do

tra, o quem tonto nos desprestigiou. Jamais deve. Ferreira da Cunha - AI- ��nfa�:ti;:� �q������IPa��� seis clubes, exceção do Guarani que vem prefer:n- nosso remo preparo-se para as eliminatórios do

riamos renunciar de pleitear a. igualdode, se de fa� varo Elpo.
de atlêtas de São Paulo,

d9 marcar sua presenço na temporada com exibi� FASC, revelando excelente disposição e ànimo pO'

to estamos em igualdade de condições. Jamais de- Comissão de Sindicância:
Joinville, Blumenau e Ita- ÀOv�\ ni�vii���ri��u�r:ni� for��nb��:�� ��s;�oP�;���� �fu�;� �e:e S���:��;���n� r:�o�a�e seu gloriaS

veriamos ficar imóveis, patinando no mesmo lugar, SI;rnesto TremeI - Pedro
jai. Amanhâ apresentare- te muito bom, assim como um excelente trio de zoo 0--0-0

isto é, aquele lugar discretO de anos atrás, quando Silva
-

Aiaú Pereira da
mos o programa a ser cum gueiros. Os arqueiros que possue Acócio e Marcia Empatou o Internacional, deixando isolado na

�or��t����:�sNeã������ :��t����!o:s,g��:a�õ� vel:: -=- �e::���od�e�!I: prido. são elementos de futuro e poderão brilhar como vlce·liderança a grande esperança barriga-ver.
andamos ajoelhados para julgá-los grandes..Qesde so - João ,Gonçalves Jr.

x x x vêm fazendo. Os pontos fracos do Avai residem nos que é o Marcilio Dias. O time colorado de ItolOI
o dia em que nos .Ievantamos e na campo esportivo

- Otavlano Boteii1o _ qU�:ed:A��t��o���::<tr:� duas extremas e na linha mé/.a, p�'1lemas que a por certo 'que não quereró cede� SL.:O privilegiado
colhemos resultados positivos e' consagradOres, nos Hamilton CordeIro. lizando um coletivo frente 1;r�to��u�0 ��M���s��z�� ���:a���'�r;�;��e ô :::o�� ��:��ã�u�' ��:�rn�r�:����asee�m��:c�a�ocO��tr�un:
consideramos iguais a eles: Por esta alogia dos di·

I
Representantes: aos juvenis da equipe. ver antes mesma do início do Campeonato. O Pau- campeão do Sul do Brosrl.

rigentes esportivos vizinhos, mistificando os nos· samel A. GU: Montevideo
Ia Ramos, campeão da eidode, com o perda de 0--0--0

sos clubes ,depreende·se ter também o Sr. Osni Uruguai. O Quatro com do Aldo f
Mello pleno direitO de adscrv4er o que queira no Angel Enrique Alguibay: .Luz vem de sofrer uma mo

Sombra, ora brilhando no Marcílio Dias, nos pare- Pelos resultados verificados, pinto o Bota

regulamento eta torneio, pois, no meio de tamanha Buen�s Aires - Argentina. dHicação. fr:t��r;;" g����r�� p���n:Zge�n�� ��y����:�e'àdOtri��: ����n�o C���:ãn���aGi:�ab�;o,R�O;pS�i� �u��'ssar
moxinifodo, mó intenção e deselegância, não a�,

Francisco Schmitt: Rio Manoel João Teixeira o LIfÓ"
dionto cortesia e GO("lgraçamento. O próprio t�le. de JaneIro - Guanabara. prõa desta guarnição ficou

lar possue defeso, mas falta-lhe um bom quinteto pelo América, vingando seu único revés no disP

grama de protesto de nosso dirigente máximo 00 .Raul Nazareno !lutra: como sota voga no Quatro avançado. O Atlético remodelou sua equipe em es- do certame da F.C.F., vem de derrctar o Vm.co por

presidente do Federqção, Paranàense de Futebol é Vitôrla - EspirIta Santo. Sem, entrando em seu lu-
colo elevada, mos ainda não está em condições de q_uatro t�ntos a um, conse.r;vando, desta forma, s�1J

por certo uma triste corre.spondência que um alto _Alberto F. Casr.o Júnior: gar o.jovem Jorge Tzilikis.
realizar grande coisa. Nos prélios que efetu�u, titulo de lider invicto da fase carioca do torneIO.

dirigente esportivo não gosto de receber. Resta aos São Paulo _ São ·Paulo. x x x
frente ao Ferroviario e ao São Luiz, deixou muitO 0-0--0

nossos- clubes participontes lutarem cOm denodo e Arnaldo Bernardi: Porto "':rambêm o Quatro Com o desejar, técnica e cortjuntivomente. No entanto, Afinal veio a reabilitação do Metropol, em

d 1

\
possue volo.res, Os quais, bem distribuidos e melhor revjravolta espetacular, superando o farte ele\l'e/\

_entusiasmo p�ra nOd co;po Cd' ut,a sobr:i\Jg�rem preparados em conjunto, poderõo lhe outorgar es� do Coritiba, tricampeão poranàense. Estupendo:
nossos od�er\?rioS, on o aos

Irige.ntes
os ede- NO HOEPCKE TEM te 0110 o cetra móximo. O Figueirense estó com 01- campeão Crioiumense que agora deverá ir "p a

rc,;ó�!> villnhos o pr(1posto por ta�elo ao gesto Ce-
lo!> c baixo!>, C<J1n defesa e aloque num mesrno I,í- cabeça" Esperomos. _.

L sclcga!llc por ólcs prwlJcodo. _.l'_. ..__ ·.1.-1 •..•.:\" , i "·Ç%%gU#'!S%%Ui'Qj.m,,..g;;;;:;;:;;::::;:%ú :::%$$0 q:;;::;;:S;S:

·üi�:�;·\';��Z·_:;':�i4.+I�t�:,�,::,�:, � \

.

tJ�' �.;:.:���;�\;�;��J��"

De conformidade com a tabela do Tor
.

neio da Legalidade (Sul Brasileiro Interclu

bes), dois Jogos deverão polarizar as aten

ções dos aficcronados barrigasverdes, pois te

rão as exibições do conjunto do Grêmio Porto

AJegrense, para muitos considerado o melhor
do sul do país e que muito dificilmente deixa
rá de conquistar o precioso laurél de campeão
do torneio. Primeiramente o quadro de Jua
rez apresentar-se-á em Criciuma, dando com

bate ao Metropol, isto na têrça-feira, ruman
do em seguida para Itajaí, onde quinta-feira,
enfrentará o Mareílio Dias, vice-líder',

Os jogos entre o vice-campeão gaúcho
e os nossos dois mais poderosos esquadrões
deverão, certos estamos, estabelecer record
de bilheteria nas duas Cidades.

� Tólonda de (ad�[pa ...
�. jJffid//iÁ4_

gozava. anteriormente, as

disputas do Torneio já que

naquela OpiPrtunidade er

presentava condignamente
o nome esportivo do Esta
do. epcts caiu vertiginosa
mente de produção, atra

vessando agora o �riodo
de reabiUtaçãJo. Esperava
se, como dlzlamos, acima

que o Clube dos Mineiros,

pudesse derrotar ao seu

adversário e pàrtir para
uma série de jogos que
pudesse coloca-lo naquele
nível de gande equipe,
graças as suas excelentes
exibições. Felizmente. o

clube sulino, desta feita
honrou o nosso futebol che
gando a um trIunfo difícil,
mas que na realidade va

Iortscu ainda mais o seu

triunfo.

Como Está ConslHuida a Nova
Diretoria do (. R. Aldo Luz O:NDEREÇO

A RAINHA DAS BICICLETAS, fica Rua:
Recebemos e agradece

mos o seguinte oficio da

diretoria do C. R. Aldo

Luz:

"Florianópolis 19' de fe

vereiro de 1"962.
Ilmo. Sr.

Alegre - Rio Grande do

Sul.
Cordiais Saudações, ...

Conselheiro Mafra 0.0 154, de um lado a sua

seeção de PEÇAS E ACESSóRIOS, e do outro a

secção de PINTURAS E CONCERTOS. _
7elefoae: 3131.

Enio Sônego
1.0 Secréário

Diretor zsporüvc do Jor-

Ul
..

1 d
·

v�;�'���:::�::un��"s,� tímo-mínuto O go Q VI-

��!�:��:�'d�'�07,��"�; tório: Avaí 3 Tamanda:ré 2
rente, foi empossada a. no- Na noite ãe qutnta-teíra. tida com os "vermelhinhos" obtido aos 30 minutos por Sem ser das melhores, a

va Diretoria que dIl'1girâ. num match assentado na pelo escore de 3x2. intermédio de aVdlnho, na partida entre azuis e ver-

este Clube no corrente noite do dia anterior, vol- Não reeditou a esquadra cobrança de uma fa'tta de melhos agradou como es-

taram a ser protagonistas everene suas boas atua: fóra da área. aos 8 minu- petâculo. Os que se desta

os conjuntos do Avai tt Ta" çõee, já que seus players, tos, Luiz elev� o escore caram foram LuIz, Nerl,

mandare, tendo opêlctac serve um ou outro, usaram para dois. Reagiu valente- Blnha, Cabeça e vacnnno.
e abusaram do jôgo indi- mente o "Dare", consegutn., de um lado, e arme (o me

alviazul confirmado sua vidual. No primeiro tempo do dois gols relâmpagos. lhor em, campo) com de

Presidente: Desembarga., maior categoria ao levar de o marcador assmerou IrO aos 14 e 16 minutos por reses surpreeendsrrtes) , Ai
dor Marcilio Medeiros vencida novamente a par- para o vencedor. com gol Intermédio de Betinho e balardc, Valmir, Latão e

RA: Dr. Aderbal namos da
Silva

1.0 Vice Presidente. Or-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



le�artamento central �e com�ras· [üilal' íJe cancorrencia
o pepact,mento Central

ru�l' .

22 61 U4"
que Lenha sido p,o,"".,

COnlpras (D.e.C.). de IC!l !1 . \ formalidade expressamente

('Ollforrnldade com o art. 11, .' U II .
I exigida .pe�QS r,('ferldas Leís

111m III, do Regulamento aonf �41O), até as 14 ho- 25-0a;r,1l31l2. de 1'1(11, (' de-
c fi crmssco Importe cm

frtlvndO pelo Decret� ras do dia' 26
.

de" fevereiro mais. dhpll�ÜI'Ôf'S F:�tadHais prejulzu nos ,concorrentes.
8F 25_mHlI/3R2, torna pu de" _362, mediante recebido, (o fi'cllcryis sófin- oonrnr-

(10 F:stnt!o .ou ,fi mnrnlldnde .

blfrO que fará realizar, no
cm' que se mencíbnnra dn- r{'ntl:ts ela ooncorrõncrn.

dia 2/1 de trvcrclro de U162, ta' c' �orn, do',rCN'lJi:llenl,(l, 1)1 JULGI\M],;WJ't)
5 II Comissão .rutcn-

����!I!�"s�c�e,/l I����:t ��4�'��� ���!��,�, por runcronárto Pt!h t.;'ulnis,�uo .rut- ��l·�ntl;�:�rv�-�one�;.,�i��:���'
cOtlC()RRl�CrA PÚBLICA,

7 _ x,
.

propostas serão �l�d�;���;a�:��::-'ri�I�,�(��::�� :se� caso nB propostas' rtpl'esCr.
flp:! condições seguintes,

acertas. as quinze horas, _Pl"l.lpuncntc que' orcreccr: ���nsint�;��Sf'�orr;�'\P��i��t';J - OnJE��N�:ACONCO;R- do masrco. I:lia. 26 rvmto e ;11 MellO!' preço. «onstoo- Pku-Innópons.
.

em 22 de 1'0 de 1!)O2, na séçle dêste

lf.QVr.C;TGlIO DE MATE- :�'�:�a'�)o��r,. fl,��.�on;�����{\(,��� ·::�:�(����se· ceS(:onLos;I::IJ,)7,�I;;� jnnetro dr'l!lG2�
. Dopm-tnmentn. It· Pl'�çfl.

lUAr. PARA A PENITEN- �. '-'.
. ." Ur'n/I('.'! .f'11..�'liún P'(/lriIl1H}11ft

" Lnurn l<jfIlIlN, n. 2, (fone r

crATUA no EST-ADO/ do, O.C,C .. q na' J)n��('llp rnR:=;IDF,N'rJõ: :l4H)), -Con('m'!'pndn PúbJI-'

S(lRGO PARA VAS- dos, IlplpqnCTltes 011 s('us ]lI 111C)luOl'l'S {'Hl1diçõc!'! __ .---' '"

J'C�I�e�����t�: o�('����IOP('s'. ()t;, j\'I::�\��7:�� " (:oll(li('ôe.<; de ESCOLA' TÉCNICA DE COMÉRCIO
cnén u� qo;> Interessados j):tf',:1Il1('n\v

���J'i�:i��.�O r��I�:.�l�:� :\;:.�� EIT igllahlac!(' dr Aulas de .Inglês
postas ·dv.'>. der'i1ais con('or

renLcs.

9 As P!'Op061.:lS (modê-
lo 001. ii. \'cn'dn na Im
prensa Ofldal do E:stndQ J,

dcvcrã� obcdecE'r as c�ondi

çõ� Cstah('lccidas neste

Edital. nas instruções ('o.ns- .

tnnte!'! cio verso das mes

mas, 'bem �omo às exig'ên
eias' do Decre'to na SF -

1 - Proposta, soladas

"mbas a!'!' via!'! com Cr$ .

12,00 dc sêlo Estadual e

m�is a Taxa de Educnção e

f!;lúdr d(' Cr� JO..OO, por

ft11ha, em cnvelnpe fechn

ctn (' l:l.(:r::lcl(), ('ontendo:
:1.) O('siAnaç:-lo 10 nomL'! e

rnrlrri'co dn rirma propo

nl'nV':
hl r�l}('eificação, n mais

drtallH\dn posslvel, inclusi

'l'C marca, do material que

f.f' propiiem for�cer;
c·) pr('eo unitárin e glo

bal, (·om a cxpll('ar.iio dc

flUI' ('.�tãn ou não In('luldas

as de.�pesas de impo.<;tos,
taxn.<;, frctes, ('arrelns, se

lI'urr,-<; dr,:

li) (�ondicões e prazo de

rnlr'''!rt dn lTIrdl'rlal no 10-

rnl indkado: PENlTEN
(:TARTA DO ESTADO à "UI

Dr]minda. Silveira s/n -

PNlra Grande, nestn eapi- Portanto, pede-se o cC.'flparecimento dp todos,
1.:11, nnde :-:el'á procedido o inclusive senhoras e senhoritas, mLlnidas de 2 fotos
exam(' de rcrebimento: :� x 4, pai'o o devid·:J regularizaçõQ (�os corleirc.s S·)

r) dl'!clarac;ão de conhe..
ciais.

Hm('nVi r snbml�xão ils
A Diretoria agradece o colõbcHoç(io rJc lõ'rlns.

��;�l��ãod����r;;�:.�'�� �o�(� -----H-O-H-OEPCK���E-M-----/t'QI'l'c'lll'lns, r.. 4

NOTA: Ser�Q rccusado.c:
:::::================

ns materiais. com dlmen·'

�i)c� ri outras' caraderisLl- •

ea.� aquém das espceirka-

FLO IINOPOLISrnl's, o que ocasionará exi-

"'ncl, de ,ubsUlul,ão, ,·c- .

"
...

tirada urgente, I'hamam!'n- r

to do segundo colocado,
cxlgência da direrença de ',' ,

pl'CÇO pelo faltoso ,enuc:w
futnra, snspen.<;ão do rr

t;lst\'() de fnrnccedOl', etr
2 _ Na p:l.l'te externa do

I

BOlIRA, ri!' ln qnnlidnde -

unldõ\(lc: Um - Qnant:

200(JI] rvíntc ml1l centro

ga p�r('!'la{l.l, dentro do

pr!l1JJ);
2 CABO PARA VAS-

SOURA, dI' l° qunJid:'lde -

unld�d!': Um Qunnt:

2fI()OO (vinte !'i1111 renLre

«;t, sf'Vundo as nccesslda

tIf's).
rr F.STIPULAGõES

('(j!ldicóes, )'.(_'l':l. (lafl:1 prc-

1e,ri'nl'i,.1.a. 'il'l\}:I rS1abrl('- ,

{'Ida no Estado.
3 Em (':l�(/ de ahsoluta

Ignr\ldadr cip prOp().�ta,�, se
rú sorlí:'adn, o vrn(·('dor.
3 --;- F.il\ I:a.<;o ('C' :tb,�olllta

igualClaáe d('. pl'llpOstas,
s('rá sorte:lc:n (). vl'n{'cdn�.

4 ,\ CO'l('orri'uria po-
derá sel' anulada, uma ve7,

,

(;-:; int.crcs.<;ados devcr:\o

lIpresentar os documcntns

fll('1lciOnados a seguir,

CURSO DE PINTURA
Desenho linear, PC:l'.�p('cLiva; Bf!ixo c: nll;o l'C']f'vo:

Sombr� e luz: T/icnicn_,I� adnptn�.:'iQ r ('('llhPr:illH'nln gr
ral de todas as escelas com lihel'clnde dc' ('X{'('ll�i'i.f).

2' vezes pOl' semana de 11'i {Is ,'Pt hOl'rr.�.
Mil eruze:"')s por mês.
Matricula até, dia 28 deste, As "l\!a� r(,ilhri!'-.�('-�o

dia IOde Março.
Rua Rafael Bandeira, 74 '1,;<;ta

Clube Recreativo "12 de Setembro"
A Diretoria do clube Recreativo" 12 de Setcm-

�:o;�'I, d;a�a��7��:;o���Gi���0� :�tJu�e O��OCi(�C�ZS ��
respeito o "CARTEIRAS SOCIAIS"

Outrossim aviso que para êsse fim, diariamen
te dos 19 às 21 horas (Exceto aos Domingos), es

taró um de seus Diretores no sede do clube, até o

carnaval, ofi;" de atender o todos os que ,'õo pos
suem Carteiros,

>;-i ,�:;!J!"Ii,
!:'..,i,.ili,

�--

epartametlto Central de c6nJPras-[�i a deconcorrênci
,

, pl�l.lu.a n" 8(.01-03' 'd;r���:�(Ja.;r�':::n��:;:�_ ���h�l:é��:,o;:�:reri:�=nu ." li' te, eO,m caixa com chave cas, um Absorvedor, tn-
O Departamento Central ca, nas condIções seputn- ma_gnetlca de reversâo e manha Pequeno, para IDe-

.

d
<

•

( rele de tempo, cha.ve nar- tentes, uma válvula dede Compras ro.o.o.i. c tes. � f
T

conrormmndc com o rrrt,
.

.

I -Ócr -

-;.
t. da com dlsposlLlvo para BATTENBORG. um MI-

l 1, 'ítem IH, dI) regulamon- I .2 O:FlJ1l:TO DA eegurancn do Operaltnr. crocósIflo binocular uma
,

DIr
válvula, (11' descarga de Incubadora parI\.' 'rec(>m�:�� ��;���08��:�3fl2, C:'(I�� � ".êONCQRp�NCIA águn e vtsnr para niv.cl ,.. naseldos, uma Máquina (]�

'(Aquisição) f1gU�, Volante para dirigir lavar roupa, tipo hosttoa-
"""','

o cêsto na pOSição certa lar, um Secador para. r�u-
1 ..:...... APARELHO DE A- . trinco. cromado �la tampa pa, e uma Ambulância

NESTESIA GÁSOSAj equt-
do cesto, puehndQl' na para a Ml\ternldnde "Car.t'

pude com üuxõmctecs se- tmnpn, do tambnr, 1 no- meia Dutra".

paradas para. oxigênio,
to!' erétnco Com protecão, :n Em envelOI)(! aepnrn-

ctctorôcopano' e protóxldo
coretas em V, Iustnlneúo (10, eontcl1<1o os dtaerea do

de 'azoto, respectivamente,
c\(Mktt r-cm tUbUlação uc inciso entcrtor, além do

adaptável ao sistema "ctr- aço
l'

na máquina. tormô- têrlllo DOCUMENTOS, err

cular" e "vai--c-vem", cem
met o da dlstá11cla, merll- cal'acteres bem destacados

o mesmo absorvedor e va-
dor para nlvel do cloo 'la encerrar_se_ão os documen

pOIiiador de éter, pod'e!\rlo
eatxa de redutor, fundo ue tos.comprobatórlos de tdcr

o sistema: "circular" ser �é�i;�e�':,�:;eesmalte stn- tidade e idoneidade:
convertido para o' de "sat-

tes d
nta nas ]l'l,.r- a - Cert!d� de R(!ghlr�

e-vem", medlal1:tel-slmples U- Q:a�i� lt.noXldâVel. Uo!d. na,. -!iunt�. Comercial OI

manipUlação, com vá'lvu- Dlalt;;' OfICIal ou Certlc1:ic
Ias alternadora para re- 8- SECADOR DE ROU-

:lo arquivamento dos d.o-
versão do fluxo' de gaaes, PA, rotativo, C'apacidnde cumentos da con�ULlIl{'fio
bolsa de ré-Inalação colo- para 20 kgs., ou mais, mo-

da SOCiedade;
cada à frente do apàrêlho, to,.r com, 1 HP., 220 vól�iirs b .:_ Atestado de idoncl·
com ajuste 'de, altura �o �""ln5�r��e��oIOS, I,otorifmaslcox; dade, passadO por banc(
cabeçote -do' aparelhO, nu -

"" ,.
OU duas firmas de com·

dáde' de súsçáó 'operando 1,20 x 1.70 aproximada- prçlVad� idoneidade co.
em pressã6 reduzida ,do mente, cesto de têla Ital- mercial;cilindrd de oxigênio, val- , vanl7.ada com 0,03 m de c _ Prova de qultaçâ(
;í�a�:�t:�::Çã!oIr::�::��� diâmetro x 0,85 de pr,cfun- com as Faczndas Estadunl,

do áparêtho: 'para uso· tl0
. �:I(��d��:q�����l'd:topar:'i�� Fe:é�lp:o��:;��P:� rôr (

cillndro de ar com cap2. .::i� e chave para resistênda caso, passada à pessõfL i'C'
clade .para 10 litros, para com dlspo.9ltivo Para ('on� presentnnte do pr1lponcn
oxigênio e p'l'otoxidp de' trôle dê temperatura, t"r- te à abertura das prnpOs.
azoto, com absorvedor ta- mômetro, exaustOr, saida tas.
mánho standard, para a- de ar, lâmpada piloto, 4) Os documentos ac�a

��l,:su"a�o� .. roe:�gl:��:,e& �� correias em V, Porta. de (ou parte clêles) pOd",rp_,l
v .. , ., ... vidro, 1 caixa em resistên- ser substituidos pelo re,�ls-

�.X,,�:���o�.o ca:�lracWpr�t��� ela elétrica, 1 motor p{é- tro da firma no DeparLa-
, • .>v."" ... .,. trlco, Instalação elêtr!"a, menta Central de Compras

�:asVI:J'O ��:�I:�t:�UX��;� ��:a�U!Oed����v�ar:a ��::� do. K�tado de Santa Ca�a-

(>ter IInidncle um qnantl- de óleo na caixa de rerlll-
I'lna,

(lade 1. ç:1O, fundQ de antifelTu�
g('m t'smalle �lllf.j\t!"O,
Unld. U Quant. 1.

1961. torna pi1bll{'..o que
rarú !·call?n'r, no tlla '28-
tvtnté 'C oito) "de revcrcí-

o .,rofesso'r Mister Green, comunico aos prezados
alu"os e aos outros interessondos, que está aberta o

inscriçõo poro aulas de inglês em pequenos turmas,
inclusive aulas de canversaçõo. !

Ruo Tt�, Silveira, 42 dos 9,0::1 às 11 ,00 c ,das
17,30 às 19,30,

"HERt'IJ RAMüS"
EDITAL 1/62

I EXAMES .DE ADMISSAO AO CURSO COMERCIAL
.oÁSICO

lnsr�l'içij('s: Al'ha.111-,�e nbcl'tns at.é o dia 21 de feve
I'rll'O, da.� 19,30 ã; 21,30 horas, de 20.. a 6a, f('ll'o.,
l�pl)('n dos c:xamcs:

PROVAS ESCRITAS
Dia 22 - Pottuguês

2:� - Mato-maUca
26 - G<!ografia Geral e do Bra�lI

"27 Hisl.ória Geral e do Brasil

PROVAS ORIrIS
Dia 24 - Português e Matemática

" 26 - G�ografia Geral e (lo R!'fl.sil
27 - História Geral e cio BmsU

norllm('ntos exigidos:
aI Ccrtidào dr> nascimcntn;
'el Ct'rlif;eado de COI1(')u"'-'o do (;IIl'SO T"·hn:'l.T1o.
Estes documenlos deVC'111 trnzN flrmas r('ronllccldas'

Taxa dc.In.�cl'ição: CrS 200,00, 2"- ABSORv"EDOR, TA.
III) MATRICULAS PARA A La, 2.a e 3.a S�RIES MANf(Q ME'DJO, para
])1 'Atestados médico e de vacina; crianças, adaptavel ao a-

no CURSO COMERCIAL BASICO E l.a E 2.a Sll:RIES
parêlho de anestesia I!a-

DO CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
sosa. Unido Uln Quant, l.

Él)()('a: Acham-se abel'lias até o dia. 28 de fcvCl'elrtrl,'- SORVEDOR T!\
dai J!l,30 as 21,30 hora,,>, de 2.a a 6.11. feira, �N�OABpEQu'ENd, "p;r�

NOTA: OS EXAMES DE ADMISSAO" DE 2,a t1:Po.·
lactenLes, adapt4vel o.c>

CA E 2." CHAMADA TF.RlI.O INICIO AS 10 HORAS. __, .

rêlh de anestesia �','Uso
TODA E QUALQUER JNFORMAQAO P(}DER� SER :aurud . .lJm Quant,..1.

rRF.�TADA, NA SEC'RÊT}\Rr�--rrA'""'lI:�Cm,A, nr.:- :>'.;\ A
'4 _ VA'LVULA DE RAT-

6.:l. FRIRA, DAS lfI,30 AS 21, I) HORAS,
TENgORG, válvula de a-

FIOl'jal'l(JP01!'�'E:':��;Jl'!�;� g:�t!!�;Irt7 _ S(,Cl'ct.n.l�lo neste,'\Ia. com dois cilindros

plJrafQsudos na mes.tna ba

,<;e, cnffi dua.c; aberturas em

cada cilindro, que liguem
O� tubos, um ao paciente e

oulm .ao absorvcdor, tendo

na base, de um lado, o de

senho qUe indica a sruda

pam absorvedor e, no ou

tro, para o .paeiente, v:Jl

vulas insplratórias e expi ..

ra'tórias colocadas por bai

xo das tampas de vidro

dos cillnnros, bolsa re$pl
ratórla cploeada em um

bocal sob a vâlvúla de Ins

plra({ão e sob n válvula de

eXJlil'a�ão, uma. extremi
dade sem saída ligando-a

ao absorvedor. Unido U

Quant.I.
S - MICROCO'SPIO BI

" NOCULAR, inclinado, in

tercambiável, regulagem
bilat.cral, íocalização bila
teral e coaxil macro-ml-

l.uiz C .•<;ilvr.trrr. etc S01l2rt _ Dlrel,or

5) A� propostas deverão
ser apre.�entndas em duns

vias, com a ruluie:t. dos

9 __ AMBUL
prol'Ónentes em tôdas as

Id d
ANelA, ('om pâginas, s(,]adas na forma

eapac ti e para 2 a 4 ..

do ítem J, dêste Titulo.
doentes ou feridos tendo 6) O I on
2 ,�acas lado ao lado, 1 ea- tendo l�l'O�::�a:pe�� d�CIl=
"eira-maca, 1 cadeira es- mentos dev('l'ão ser el1t,re
tofll�a amovlvcl, 1 banet) gues 'no Departamento

�::��l���e'n�:;���::,Cv��- Central de Compras, à

tJIação, révc�tlmento ntgtÊ'- �iJ; �,��;�I �����('1" 11';' 12�
nil'n das apredes lntcr'las. (quatorze) horas do dia 2r.

��Ó��r:o r:�c�,hO, e �:�:�� (vint.e e oito) de fev�l'el-

Inovações úteis' ao serviço, ��, {��nl��; ��e(��:���o����motor ('om potencia de 30 data e hora. do reC'eblmento
ou mais HP., e equipada assinado por funcionário
com ferramentas e pneu do DCa.sobressalente (estepe), rar
ga. de 800 kgs ou mais.
Unld, U Quant, 1.

II - ESTIPULAÇOES
OS Interessados devcráo

apre,�ental' os· documen tos
mencionados a seguir.

1) Proposta, seladas' am
bas as vlall Com cr$ 12.00
de /'lêlO E�tn(lunl e mal.<; a
Taxa. de Educação e Süú
de de ('\,$ 10,00 Por 'roHm,
cm envelope fechado 'e la
crado, contendo:
a - designação do n')me
e endereço da firma üro
ponente;
b - espeCificação, a

mais ,detalhada posslvel,
inclUSive marca, do mate
rial que se proPÕem forue-

7). As propostas serão a

bertas às 15 horas (quln-'
ze) do mesmo. dia. 28 (vin
te e oito), por funcionários
designados pelo Presi'dcnte
do DCe e na presença dos

proponente� ou seus repre
sentantes legais,
8) Abertos os envelooes,

cada 11m tOas Interessndos
tem o dirrdto de apOr o.

sua l"ubrica nas tolhas �Ins

pr9postas dos demais COl'

correntes.
9) As propostas dever:io

obedecer às condições es

tabelecidas nêstc Edital,
bem como às exigênCias do

Decreto n. SF-25-08-61/

382, de 1961 � demais dIs

posições estaduais e fede-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Instala os erviços do � E I �m.
.

ão
FELIZ Exno AUGURA O PtlÊS. DA AS SOCIAÇÃO COMERCIAL PRESIDENTE DO SIND. DOS ARRUMADORES REALÇA AÇÃO DO SESI

Revestiu-::;e de grande 51 centros reelízadce com ii Sul. E, terminando, entre- São Francisco 1:10 Sul, gra em .romvme - isto pode-
gnificaçâo a instalação, srta. Matilde Amin, no SE- ga flâmulas do Sindicato ças, também ao descorti- ria ser atestado, com a vi

domingo último, dia 18 do \ SI de JOinv1l1e, justifican- dos Arrumadores ao eupe- ruo e à clarlvídencia do talidade do Centro SOcial
corrente. dos Serviços de do seu empenho em eon- rintendente do' SESI e" presidente Romualdc Pe- do organísmc. Aludiu, na

Reem�sãvfO. !(lle Medica- seguir os beneficios, pres- srta. Matilde Amln. relra de Deus. ocasião, à figura do fun-

mentes, Cursos Populares tadQll..tllMO Serviço 'Social Referiu-se ao� de dador da entidade, o atual
êe Corte e Costura e 4ti.. da rndústrte, revelando O SESI Amplia a.' Assis- serviços que o SESI vem

de 1962 vidades Artísticas. ServI.. que, na. questâ; de medi- tência ao Operária realizando, nesse seu pri-
coe de Enfermàgem e Bi- camentos, o s terrestres melro decente, e a confi-

blloteca Técnica e Recrea-, viam-se a braços com di- O sr .. Nilson Carioni, ao ança que goza de parte
Guilherme Renaux, per-

!i:ain:U:l�i:e��SI�oc�� �������o '�::oa J:�;::�:il� :a�od�;;�avr���:ras::; ::s, e�p::�ad�:er�oeda��r� sonalidade que se entrosa

São Francisco do Sul"; em sável de Medicamentos o serviços a o operariado __ ��::::::m��teser��:r�c�
�:��b�roasçã:rr:o:ad�re�n!� ���:!��aquese:��e,r�:I�i:;� �oan!i:�u::se�uee:::;:�!� Comissão apre- da Indústria, qual seja lu-

_
tar pela paz social no Bra-

��:��ne:�ort:,nte porto �: ���n:i���genete�ad�ir��:� ;aq�:ze;n�:r�aes' :��!����� senla Relatório do-se com a 'direção e os

geral 'de FlorianõpoIis to- des de serviços esststen- Na sessão de ontem do :����n::!zoudOcon���������das as atenções, reafir- dais vem estreitando as Legislativo catarinense a
mando a certeza dt! que r melhores relações entre Comissão Permanente que
Serviço Social da Jndús- smpregado e empregaeror, funcionou no período de

; trla solucionará os proble- atualmente a t e n d e n do recesso daquela Casa, a
mas para que foi solícíta- mais de cem mil operários presentou o relatório 'tie
do resolver. s'ínanecu por e suas flLl'l'!'!!'las no terrttó- suas atividades. A comís
afirmar que a cólaboraciio rio catarlnense. Referiu-se são teve a presidi-lo o -de
do SESI põmrtia ser Inter- ao trabalho de aproxima- putado Ivo Montenegro e
pretade como entendímen, ção da srta. Matilde Amin da. leitura do texto enca
to e cooperação dei empre- junto ao Sindicato dos Ar- mlnhado Infere-se ter tra,
gador ao operário, motivo rumadores e a dirêçán do balhadn com bastante en
porque sentia-se f e I i z, SESI. do que decorreu a ciencte,
como seus companheiros e extensão dos serviços as

também São .Francisco eLo sistencials da mesma atê

Francisco

O sr Nils.on Carlom
vídou o dr. HerÓdoto
merães, Juiz de Du
oesater a' fita ina
das novas instalações
Serviço de Reembosã
Medicamentos, lae
no andar térreo do
etc -do Sindicato, ha
antes, Monsenhor Se
(ccnuoue, na Z.a par.)

,0 ESTAD·O,
O I'IAIS AH!lGO OIAIIO DE SAlITA CATARlHA

FLORlANOPG-LIS raécedo) , 24 de Fevereiro

governador Celso Ramos,
e ao esplrito dinâmico do
atual Diretor Regional, dr.

Encontros do Oeste
Atendimento às Reivindicações e

Prioridades
A cerimonia teve lugar

às 10 horas, na sede da

quela entidade sindical, e

contou com a presença ao

dr. Heródoto Pereira .Gui-·
merêes, Juiz de DIreito,

xêsres. encontros regionais, o Governador Celso Ra-
dos errurneõores, pelo Im-mos," cercado por seus secretários e assessores, presen

tes prefeitos e vereadores das comunas convocadas, pro-
cura, de maneira objetiva. sem preferências nem

privilégios, mas pensando unicamente em têrmos ad
ministrati�os, atender às necessidades mais prementes.
Logo após � instalação do Governo no município centra
üzador do encontro, o Governador dá Inicio aos traba
lhos, passando a se reunir com as autoridades de cada
município.

Ali, então, lhe vão sendo apresentadas as reivindi
cações, para as quais, de pronto, determina as priori
dades. Par-a tal são levados em conta, fundamentalmen-

�%o:o���e�ês:�� ��;:i��:a�a ::!i:�V�l��:���d�a=�
nico. Visa .. se, com isto, ao mesmo tempo, resultados que
venham dar soluções Imediatas aos problemas de maior

premência e que contribuam para o progresso da terra
catarinense e para o bem estar de sua gente.

A sistemática adotada é bastante simples: para ca

da assunto que surge, o governador convoca o seu se-

1�;�;��n�� :�s��:�id�;e:i���ta���a��n��u:a::ro oe d�:=
j}acho adequado.

No oeste, por exemplo, os problemas são Incontáveis,
todos a exigirem solução pronta e que possibilite uma

imediata recuperação e integração daquela rtca região
no Estado.

A .nosso ver, acima de todos, coloca-se o problema
energetico, que é uma constante das reivindicações co

;munais. Não só a demanda de energia aumenta, exigin
do. sempre mais, como de há muitos anos não foi au

mentada, talvez mesmo tenha sido dimlnuido o poten_
cial existente. Isto cria situações difíceis, a exigirem so

lução imediata, para se-evitar um colapso total. E é
justamente o que o Govêrno vem fazendo, por intermé
dio da OEE, co� o seu plano de emergência. Por isto as

maiores atenções são dedicadas a êste problema. Veem,
logo a seguir, tratados paralelamente, os problemas de

escolas, rodovias, saúde, água e esgoto, fornns e cadeias,
assistência de agrônomos e veterinários, etc.

Damos, a seguir, uma síntese doa pedidos das comu

nas oestínas e das determinações governamentais, por
ocasião dos encontros realizados em Dionísio Cerqueira,
São Miguel D'Oeste e Chapecó, quando foram atendi
dos mais de 20 municipios em 3 dias.

Na tarde do dia 11, o Governador atendeu, em Dio
nisio Cerqueira, a êste municipio e mais aos de Palma

Sola, Guarujá do Sul e São José do Cedro.

bia 12, em São Miguel D'Oeste, foram atendidos,
além dêste municipio, os seguintes: Descanso, ltapl
ranga, Mondai, Maravilha, 'Cunha Porã e Guaraciaba.

No dia 13, .re.alizava-se em Chapecó, o último en

contro, quandO; além ·ao nHinicipi,? centralizador, com

pareceram ainda: XaxJm� .Xamcelle�
_

rFaxinal dos Gue
des, São Lourenço D'dell�e\ :Sftp IDa�jbs, Coronel Freitas,
Pinhalúllbo, Campo Erê, Saudadés, Quilombo, Abelardo
Luz, Modelo e Palmitos,

Jã. acentuamos ba�tante a preeminência dada ao

:Lssunto ene.rgético, a ênfase com que os representantes
das comunas destacavam a necessidade de uma solu
ção pronta. Is-to foi uma constapte que se repetiu desde
a entrada do primeiro prefeito (de Dionísio Cerqueira)
até o último (de Palmitos). o Governador Celso Ramos,
assessorado pelo Presidente da Comissão de Energia Elé
trica, ao mesmo tempo em que determinava medidas

objetivas, afirmava aos prefeitos e vereadores que, até o

fim do ano em curso, dentro do programa de emergên
cia da CEE, aquela região seria suprida de energIa pa
ra atendimento das necessidades essenciais e Im.pres
cindiveis ao seu desenvolvimento.

No setor do ensino, além das salas jã em constru

ção pelo GEr-J!:, em convênio com as Prefeituras, há o

plano da Secretaria de Educação e Cultura e, neste
também, tódas as comunas foram atendidas.

Estradas melhores e e,.stradas novas já estão sendo

atacadas, tendo o titular da Pasta, atendendo à deter

minação do Chefe_do "Exe.cutlvo, acertado um sem nú
;mero de medidas para a intensificação dos trabalhos.
• Também, nesta Pasta, reaparelhamento das' residên
cias do DER e inicio de oútras importantes obras fica
ram decididas.

Postos de saúde loram melhorados ou criados,
maior quantidade de medicamentos �erá remetida
àquela região; prOblemas de água e esgõto, dentro do
plano do Serviço de Agua e Esgôto, já estão sendo es-

tudados.
.

Zona agro-pecuária, mereceu especial a.tenção por'
parte da Secretaria de Agricultura, com a concretiza_'
ção de .medidas práticas para a melhoria e ampliação
das condições existentes. Técnicos competentes, agrõ_
nomos e veterinários, serão deslocados para aquela re

glào, com a finalidade de atenderem as necessidades
que surgirem e melhor orientarem os agricultores e

criadores.
Outra medida de grande alcance: forilns, cadeias e

residências para juizes deverão ser providenciadas.
Muitas outras providências foram determinadas

pelo Governador Celso Ramos, algumas para pronta
�xecução, outras dependendo de àcertos posteriores, es

budos mais prolongados.
. .1 Quando as solicitações -eram da alçada do Govêrno
Federal ou por qualquer ·mot.lvo, fugiam à-competência
do Govêt'no Estadual, o' Ch"Elfe cfo Executivo Catarinense
prometia interessar-se, junto ·ao organismo competente,
para ajudar na resolução das mesmas.

Prdcurando intelrar�se de tudo para melhor gover
nar, visando, acima de quaisquer divergências ou inte
rês1;cs mesqulnho?'o bem estar da-população catarlnen
se e o progresso do Estado. o Govemador Celso Ramos,
r.om os SP\1S métodos de

cio de serviços assisten
ciais em colaboração, se

guro de que os mesmos

atingiram plenamente seus

objetivos, "entre a respei
tável, nobre e operosa fa
m i I i a operária francis

quense."

vereador Orlando Cardoso,
representando o prefeito

DarCY Addlson e a -&amara
Mluniclpal, sr. Nilson Ca-

rtoní, superintendente 0;1':1
SESI e' representartdo o

dr. Guilherme Renaux, Di
retor Regional, er, Alvaro
Tancredo Dlsppuld, presl-

!e;��ald�e :.s:�:�s�oC�� .-
....-

io�ioipcKÊriri-- -,.
Sul e representando a co- .---- ,.,__ 'ta _
irmã de JOinvllle, Mon.sew
nhor Sebastião Scarzello,
sr. Otacillo Raposo, repre
sentando o Promotor Pu
blico ,sr. OITvio Nóbrega,
dr. Rogêrio Zattar, dra,
Carmem Amim Ghaneín,
Juiz da Justiça do Traba
lho, dr. Alvaro Cidade, Di
retor do Hospital N. S. de
Nazareth, sr. Romualdo
Pereira. de Deus, pres\àen
te. do Sindicato dos Arru
madores, ten. Lucio To:
mazelli, representando o

comandante dos Portos,
ten. Moacyr Mendonça Li
vramento, representando o

comandante do fõ5.0"'-1!.
A. c. M., Forte Mal. Luz,
Hemorgenes Kutscher, 'pre
sidente do Sindicato dos
Marítimos, sr. f'rancisco
Machado de Souza. sr. Car
los Bronze Jr. represen_

Feliz Exito, Augura o Preso

----- - ---_.__ ... _. __ ._ ... ---�

Carta Aberta, do Vereador. Luiz Gori

zaga Hahn, A01 Araranguaen�es e

ao Povo 'CatarinenseNota Oficial da Diretoria Executiva da
União Catarinense dos Estudantes

Por determinação do rr.
Jade Magalhães, Secretltilo
da Segurança PúblIca, ..
rã instaurado pelo sr. Ano
tônío Gomes de Miranda
Delegado Adjunto da Del�
gacía de Ordem Politica.,
Social, o inquérito ®e
apurará as responsabilida
des nas depredações Ih!
edifício do IAPTEC, na
cidade de Criciuma.

Noutrp ato, o titufar da
S.3.P. designou a comls8io
que examinará Os candida
tos à obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação 'di
�!otorista, no municiplo.
Brusque, a ser integr-..
sob a presidência do
Euclides dos Santos,
carregado de. Serviço, pel
Inspetores de Tr�
Durval Boaventura L
res e Anilton Matos.

• Sob o Titulo "Rompe o podendo afirmar, desde já
Partido Majoritário _ a inviabilidade de acôrdos

Concretizada a aliança, em tôrno do futuro paren

com It UDN no Municipio", te do sr. Affonso Ghizzo.

o correio de Araranguá, em Não desejamos qualquer a

sua última edição de 18 proximação politica com ci

corrente, lançou boato que chefe udenista de Araran

merece -a nossa justa repro guá, por nós e nossos ora

:����ise:n:i:�����:ss p;�= ���id�i���S ur::p�:m3ent�e
líticas que dai poderão ad- outubro de 1960, porque

vir. Como Vereador do Par ainda temos presentes a

tido Trabalhista Brasileiro memória e os 'sacrifícios, as

e membro de seu Diretório lutas, que enfrentamos pa

Estadual, sinto-me no de ra dar ao povo da nossa ter

ver de vir a públiCO para ra um govêrno que apenas

denunciar a fals'idade da pugnaSse pelo bem coletivo,

notícia veiculada pelo Cor que ai está.

Ireio de Araranguá, uma Ê cedo, é muito cedo, pa

vez que já se tornou impres ra que esque'çamos a ardua,

cindível o, pronunciamento luta Que se travou, e a que

Oficial do P. T. B. diante assistimos, eis o que dire

dos Araranguaenses. mos aos que julgam que

É do Estatuto do Partido podereroos, de sã conscién

Trabalhista Brasileiro, art! sia, patuar com aquêle que

go 44,b: Compete as Comis as praticou.
sões Executivas Regionais Araranguaenses, e povo

autorizar acôrdos inter-par de Santa Catarina:

tidários e alianças politicas Os trabalhistas de nossa

de âmbito municipal, tendo terra, representados na pes

em vista sempre programas
soa dêste seu modesto Ve

de nltido interêsse popular .. reador, reitera o seu lnte

Obvio é, portanto, que mes gral apóiO ao sr. Governa

mo estivesse. o plretórli,o �:rG��e������' �:Ote�r. ��
����Ci::�o ddoe'�ea;t,���nd:�� Andrade. e permanece fir

eletivo-o que se não verifl me na sua .uUanr,a com os

ca, pôsto que tal mandato �:��:�;i��� pcssedistas de

;e:::o�o e:n:r��:�,:�o � Ararangua 20 de Fevei

não teria êle poderes para
reiro de 1962.

rubricar qualquer ·acórdo As. Luiz Gonzaga Hahn

inter-partidário sem prévia ;;a��:;;'�s������lr��rtido
aut.orização da direção es-

tadual, do.P. T. B., cumprin
do salientar�se. al�m do

mais, que o signatário, que
se encontra em pleno gôzo
dos direitos Inerentes á sua

condição relativa a ora pro
palada aliança com a U
não Democrática NacIonal,
e nem tam-pouco pretenda
fazê-lo. Queda-se, assim, o

entendimento ha·vido entre
os poderes' Executivo e Le-

•

gislativo municipal, na úl
tima reunião da Câmara de

Vereadores, como fato de
âmbito meramente admlnls

trativo, desprovido de quais
quer compromissos politicos
futuros, do qual participa
rãô, tão somente, um ou ou

tro elemento que pertence
ram ao extinto Diretório
Municipal do ParC1do Tra
balhista Brasileiro. Para e

levar-se a categoria dc acor

do falta-lhes, portanto, a

autenticidade que somente

poderá ser adquirida com a

sanção prévia da Comissão
Executiva Regional.
Com referência á outra

noticia publicada no mes

mo número do "Correio de

Araranguá", em que se pre
vê uma aliança politica en

tre o P. T. B. eU. D. N. em
tôrno candidatura do Sr.

Danilo Schmit, futuro gen
ro do sr. Affonso Ghizzo,
a deputação estadual por
êste Município, éumpre-me
declarar, inciSivamente,
ye o trabal!_llsmo Araran-

A Diretoria Executiva da
União Catarinense dos Es
tudantes, torna público sua

desaprovação à
portaria

"Ad Referendum" do plená
rIo da COAP, baixada pelo
presidente daquêle órgão,�
que majora o prêço de ven

da da ?rné: verde em Flo

ri�nóp,.lis. Tal portaria,
que demonstra a submissão
do poder publico ao poder
econômico, veio agrav::tr
ainda mais a já tª'o deliça
da situação econômica do
Trabalhador e do povo em

geral, e como t�l, merece

a nossa repulsa. e desapro
vação.

sunto, dos vereadores e es
tudan tes que participaram
das as reuniões, que era

a de aumentar, no máximo
dez a vinte cruzeiros.
Os estudantes universitã

rios de Santa Catarina, a
través seu õrgâo máximo
de representação, a U�iio
Catarinense dos Estudan
tes, irão aguardar até a pró
xima reunião plenária da

COAP, quando voltará a

ser discutido o assunto, e

nela lutarão que o preço'
atual de venda da carne
verde seja diminuído, pois
sabem que um aumento des
sa natureza (rã agravar e

normemente a situaçao e
conõmica do povo em geral.

tando o IAPETC ,sr. Ayres
Gusmão FerreIra, Dir�r O Sr. Roberto Oliveira,
da Empresa. Luz e Fõrça, que vinha agindo com re'
sr !Frederico Oõrrêa Lenz tldão nas reuniões anterio

agente da Caixa Economl- res, e que havia declarado
ca Federal, dr. Ordln Ma.., que não assinlria tal por
cuco, sr. João Cândido tarla, errou ao baixa-la,
Moreira, despachante e

contrariando os interesses

membro da. Associação Co- do povo, a tendência de

mercial, sr. Nep.eal Soler, membros do plenário e da

Inspetor ,q.? tA:Rl\f" diretó- subcomissão da COAP en

tes de sindicq.tQs,l srta. Ma c.arregada de e�:?dar o as

tllde AmIn. Encarregada _ .....__-'-_
do Núcleo Regional do SE ..

SI de JOinville, a diretoria
e nume�ro.sos membros do
Sindicato dos Arrumadores
e respectivas famílias, re'7
presentarites da Imprensa
escrita e falada de Join
ville e São Francisco dQ
Sul.

ENQVADRAMENTO Di
CONTRIEÍUINTES PEbI!,

FlorianÓPOlis, 23' de Fe
vereiro de 1962

S.F.
Pelo Secretário da Fa·

zenda, sr. Geraldo Webel,
foram enquadrados no sIt>
tema fiscal Instituido pela.
Lei nO 2.914. de 2a de n0-

vembro de I.U61. os contrl·
bulntes com as seguintes
atividades:
ai açou(;ues: b) bares;

c) hotéis; d) restaurantes;
e) padarias; n confeita·
rias; g) peixarias; hl

churrascarias� i) charuta·
rias; j) quiosques ou mero

cadinhos.

AIRTON DE OLIVEIRA
'SecretárIo Geral

MARCILIQ CESAR RAMOS
KEIEGFR

Pre.lidente da 'UCE

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

RESULTADO DA EXTRAÇAO DE. O�TEM:
6.146 CR$ 800.000,00 Florianópolis
4.975 CR$ 80.000,00 FlorianÓPolis
2.849 CR$ 40.000,00 -. Florianópolis
6.369 CR$ 20.000,00 - Rio Negrinho
1.942 CR$ 15.000,00 - Florianópolis

PRóXIMAS EXTRAÇõES
2 CR$ 800.000,00

CR$ 800.000,00
CR$ 800.000,00
CR$ 800.000,00
CR$ 800.000,00

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

Preso do Sind. dos Arru�
madores. Extraordinário
Melhoramento DIA

Ao inicio das solenida_
des, a sj",�. Matilde Amin

�����:de:osd�r:�:�tef:�e��
do antes a. apresentação
do sr. Nilson Cariõni. Fa
lou dos primeirl)s contac
tos que manteve coin o sr.
Romualdo Pereira de Deus
surgIndo daí, pouco ã pou
co, a concretização e efe
tivação dos serviços em

colabor�ção que ora ini
ciavam, entre o SESI e o
Sindicato dos Arrumapo_
res.

16
23
30

Embora de público ainda não tenham aparecida
gestôes em tórno do próximo pleito de junhO, nas

surdinas os bóatos andam latejando.
A presença do Senador lrineu Bornhausen e de

vários outros próceres da UDN .e de outros Partidos.
, como sr. Ademar Garcia, do PSD, deu margem, antt

o?'tem, a noticia de que o assunto ia entrar em e�
ça.o·Nada conseguimos sabe�. Cada um 'ti�ha ...)é"u
altbi. Todos, ao final, tinham vindo a Flonanopoll&
por motivos particulares.

, x x x

Quando ainda era vivo o saudoso Major HonóriO
de Castro, e quando êle se encontrava com o dr. os'

waldo Cabral oara bater um pano à Dorta da NosfiJ
Senhora d(/. Aparecida, corria I;go a

�

noticia de �ue
o Partido Republicano Catarinense estava reullldO
eln convenção.

Com o desaparecimento do Major, o dr. cab�pode repetir o rei francês, parafraseando-o: Le par
c'est moi.'

E como a parada de junho já ande por aí a IIlS'

pirar palpites' aos que querem sempre ser o pai d6
criança, nada mais justo que ,o velho PRC, cont II

'sua tradiçào, mais coeso do que nunca, sem alaS t
sem dlssidencias, meta-se logo à frente do rool'''

men�� !a:�ê��c:�P!��O CeO�:I�o:;:��. aqui fica, pelO
menos, mais um palpite.

P.assando a direção dos

trabalhos ao sr. Nilson

Carionl, em seguida é as

sinado o contrato da pres_
tação I dos serviços acima
entre o Serviço Saciai da
Indústria e o Sindicato

d_os Arrumadores, firman
do o documento, o supe
rintendente da primeira e

o titular da entidade fa.
v.oreclda.

� Vislte·no. $11m çompromisso Oll remeta o eup-on abaixo. j,
(
.....:_. _ .:. REPRESENTANTE .......".,. •..",

C11ISn!CII0EDESENVOLVIMENraE&ONOMI&OS/n.�
flORIANqPOlIS • Rua Cons. Malra, 72 (�•• andar) '1.�MZ
LONDRINA (PR) � Rua Maranhão, 35 (3.· andar) ��

Assistência. de Grande
Utilidade a. Operãrio

á "Cofinance" � ao "Consorcio"
Oe.'lo inklrmações sobr& o fundo "Colinanc8

NOME

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


