
FLORIANóPOLIS (Quarte.telra), 28 de Fevereiro de 1962

E DO DESARMAMENTO - O Presidente Kennedy
palestrava com Willial1� C. Poster (direita), d�

4e nomeá-l� para a chefia da nova Agencia. de Con
de Armas e Desarmamento. Foster é antigo chefe

"ogramas de assistência dos E.U.A. Quando assinou
!ti criando a agência, disse o Presidente Kennedy:

ato simboliza a importância. que os Estados Unidos
4s politicas de desarma.mento e indica o nosso de.
de liDrar o mundo do médo da guerra, bem como de

c011tribuintes para um mundo de paz.

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

•
C

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

NO HOEPCKE TEM

ca que não possa-
.

escapar a essa contl

gência que tem sido .o resultado da Im

previdencia administrativa, quandO nao

da Irresponsabilidade dos que tinham a

.obrigação de impedir que Santa Cata�!
na se precipitasse por aquele decUve or

O governador Celso Ramos govem" çamentário, agravado, como o tal: pelo

claras. Não dissimula as dlficuldadcs delirio do empreguismo e pela evasao ln

lmtra as quais se debate o Estado. Ail,- considerada dos dinheiros' públlcos,
há poucos dias, ao con�sa.r com o Já agora, porêm, há um plano de

'o a propósito da passagem do pri- reconstrução administrativa. TDdos os

lllelro aniversário de sua gestão, dizia c setores da vida estadual se acham In

Ilvernador: "Nós estamos vivendo 11u cluidos nesse plano, que não exclui o re

lIU1tas anos com deflclts orçam·enários. equilíbrio .orçamentário, merce da con

lenhum govêrno enfrentôu êsse fato f1ãnça que os contribuintes podem fran-

pre apresentaram como boas I! eqúl' camente depositar no critério da apll��
!bradas as finanças do Estado. Há mui· ção dos meios que o Tesour.o movimenta.

lo qUe isto não é verdade. Santa Cata- O Govetnador Celso Ramos começou

fina é deficitária. E' deficitária como por desfazer a velha desconfiânça entre

nas, e Paraná, como Bal'llf e pernan· a ação fiscal e o contribuinte. O Canse·

como o Rio Grande do Sul", lho Estadual de Contribuintes, Os repre-

Mas nem por isso pensa o sr. Cel:;.o sentantes do comércio, da Indústria: dos

mos em sacrificar o seu 'programa de produtores rurais ,terão assento em \.

raso Os recursos vl�o. Disso esti ele gualdade de condições conf' o gov�rno e

certo, porque sabe que pode contar dlscutlrão.os temas de Interesse ml!tuo

o apoio das fõrças economicas de!;- do Estado e das forças economicas, mo

qUe, ao invés de condescender com haverá reservas, nem preferenclas, nem

erros do passado, corrlgt-Ios, com a disfarces: os debates se travarã� em to��
rgla precisa para que sejam varridos no de questões que são apresentadas. a..
Vez dos costumes palítlco-administra- luz da realidade, às clara_s, como con181Tl

08 de Santa. Catar1na os vielos qU2 a um Governo de intençoes honestas e

am divorciando do povo as ações patrióticos e humanos.

govêrno. O que exatamente está Dessa forma, os que contribuem pa·

tUindo um acontecimento novo ra.o Tesouro não Ignoram o destino que

o qual Santa Catarina retorna os será dado ao dinheiro das arrecadaçoi!s
duma sadia politica de reabillta- estaduais e muito menos poderão alegar I

. é o fato de o governador Celso Ra- que não participam da execução dos

.

haver restabelecido aqu�a vincu- planos governamentais, que colimam o

efet.lva dos poderes públicos com desenvolvimento geral do Estado. Ao

lnterêsses da coletividade. contrário, a obra a que se propõe, pelo
Bõbre a inverdade nada se edifica planejamento .ora em execução em stl\

SOlido, Por isso', o povo não será en- Catarina, o governador Celso Ramos não

pelo governante q�, acima de serâ obra de um catarinense, ou de �ou
o, timbra em dizer a verdade, em cos, mas de todos os cata.liJhense, umdos
tlear a verdade e p�ar a ver_ por laços de inquebrável solldarledade
i!ê. Somos um Estado que vive em no sentido comum ão progresso catari-

�s deficitária, o que nao ::;igrún-
'"

Celso Ramos Deseja
Goyernar às Claras

TEM P o (Meteorológico)
(Sintese do Boletim Geomcteorológico, de
A. SEIXAS NETTO, tl'álida até às 23,18 M. do

did 28 de fevereiro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI.
CA MtDIA: 1016,5 mb; TEMPERATURA MÊDIA:
20.10 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 92%i1. PLU..

I
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo 1 12,5 nuns: Nega
tlvo / Grupos �e precipitações (chuvas) esparsas
Tempo geral estável.

Reforma Agrária: Campanha
d e Esclarecimento

BRASILIA, - o sr. Ar

mando Monteiro, ministro

da Agricultura, estará ncje
em Pernambuco, a fim de

dar prosseguimento à cam

panha de esclarecimento

nos Estados, d6 projeto de

Os deputados Emilo Car

los e Ararlpe Serpa coa-

1irmaram que o sr. Jãnio
Quadros será mesmo can

didato a governador do
Estado, qualquer que seja
o quadro politico que én
centre. Acentuaram os dois
proceres janistas que a

dente é ínarredãvet e que
as conversas, daqui por
diante, só poderão ser fei
tas em torno de um ponto
definitivo: a candIdatura
íantste. O grupo janlsta
estará reunido amanhã na

As sembtéía ,LeglgslatIva,
para um exame geral da
situação.

Sucessão Paulista: PDC se-inclina pe
la Candidatura José Bonifácio

S40 PAULO,_

-------� --

�

BlilJODorí a 1�lnu[l�anlatão �a· ftméri[a latina
RIO, 27 (V.A.) - Fonte do Itamarati im�Ori�:::O::: :�o B::li�

d
confirmou que o Brasil pretende atuar m31'- trução de bases de foque-

Once e o BID empréstimos a' cantemente na reunião sobre desarmamen- tes ,.I• gutados em teretto-

to, a se iniciar a 14 de março próximo em :ai':bê�at!:o-:ã:e::;7ss:;l�
Genebra, já

_

tendo estruturadas, pratica- de trafego de submarínes

undl-ça-o T'UPY de Stc; Ca.JiMv'll·na mente, duas propostas que levará àquele ::"n;;��';,�:"",::e:���;�
t� certame: a desnuclearização da América La- foi apresentada na ON�I,

,sHINGTONJ 27 (A.P.) tores, no Brasll. A Fun. em divIsas est�angelras de declarou que um rnovtmeae dental. Acrescentou que os tina e a constituição de uma comissão téc- com relação à Alriea, te�-
O BanCO rnteremenca; .díçâo 'l'uPY é uma das cín- uma fundição adicional que to trabalhista de cunho li- slodicatos latinc.. amertca- t d do o Brasil votado a ra\',r
de Desenvolvimento co maiores fábricas de pee permitirá à referida com. beral e progressista poderia nos eram alvo central dos nica de carater permanente para es u ar o da medida, e o senaáor''j.

;:��:���t�i�:,���::; :f:i�e:�::�:��'::::': ;��:.:.:������:�:::.!�� f::::,�E��:::;::' :�2.�:;; ;�:·��:E;n������u1:,:'::!� iar�:�:::. c!:��:l�:!:mlia;:a:s ;:;:�:' p��o c::� ;:I;'�{�E��,�:�����
lção Tupy, estaberecr- quatro fundições na regiâo terá uma capacidade anual povos do hemisfério ocr- Artpr Goldberg, secretário nador Afonso Arinos, na entrevista coletiva feito rererenera ao 1i.tõ íb.

e:, ���:ill� �::��a�:; �:s J���:�le'pa:a fa:r���;:s� �� 3����sto�:���::sm����:� �:raT::i?a�=I�ga�OeS a::e:;: que concedeu à imprensa, em que disse Sf.)1"
entrevista.

' .

as para veiculas a primeiro tipo de seu gêne- veis para carros de passeio, stdente, declarou que o êxl. "a favor da criacão de uma comissão técnica
r. o empréstimo será ro a ser feIto no Brasil. caminhões e tratares, tais PR'" adl'a to da "Aliança para o Pro- de alto nível que trabalhe ao lado da comis-do, em parte, nos deverá Iniciar-se em 1964. como tambores e sapatas r greLo", em grande parte,
tivos para a tabrl- O empréstimo será ut.í- de freios, caixas de câme - de�dla dos operários. são política, prosseguindo em seu trabalho,

r: para cobrir o custo ��rl�s d:o d�:6ãOdecl:�:r�: �ã��!���aO .Pollt!camente ,,�land(), quando a comissão política se dissolver". c

.,._-------- que a Tupy não era obn- Devera ser no próximo ��u:Od�::;:e�� ::�: se declarou também favorável "a que � Amé-

�:�aen��o:!r��ta��s ��;: dia 10, a convenção esta- da Jxproprlação de emprê- rica Latina seja desnuclearizada",

dos, mas sim, poderia"ao- �Uaald:oC:n��d:�aa:s ��� sas existentes de prcprte
quirl.los onde obtivesse as da� estrangeira. Um caso

pos znstcs. Hã forte teu-

dei
natureza e a encaro ..

j��:=lçõg e::::Stl�:nt�� dencia a apoiar o secreta- pa da "Companhia Te-

BIO cobrirá 34% do custo �� d�ss�g�CU!�:'�a�ee�n� �;.�: d�a����lre:I�Z���
�:t�!ia��!ras ::I� se;:-:p�� deputado Carlos Kherla- pel governo daquele Esta..

companhia, ao passo que o :;n:U�laon�eUu o ::;��:e�� � :odaint:�!�rele:�:�ICO��
����d�a�il::�rode v�e�� escolheu 48 dos 120 nom-es "InWrnatlonal Talephone

que deverá apresentar 90 anCCTélegraph companv'',
;�!;�:set�:o ::O��;i���d� povo para escolha dos lu- emltêsa norte-americana.
rá juros de 5 3/4% e deve-

turos deputados.

rá ser amortizado em doze
prestações, a partir de
dois anos e melo depois da
eestcatura do respectivo
dor.el)to
O comunrcaco sõbre a

'concessão 'do empréstimo
vem coincidir com a recep
ção, pelo presidente Ken

nedy, de um grupo de sin ..

dlcallstas latino-amerlca.
nos que está estudando o

papel dos trabalhadores
dentro da "Aliança para o

Progresso": os componen
tes do grupo vem da Co-
lômbia, da Bolivla. do Pe- ------ -----.:
ru e de El Salvador e sua

visita é patrocinada pela
Agência para o Desenvolvi.
mento Internacional.

O presidente Kennedy

Foi agitada a reunião
do PDC paulista. Das 10 às
13,30 horas, os democrata�
cristãos discutiram, às ve

zes aclrradamente, qual
deverá ser a posição do

partido, no proximo pleito
sucessorio. Ficou resolvido,
Inicialmente, que será no

dia 17 vindouro a conven..

ção partidaria que escolhe
ri seus candidatos a gc
vernador e a vice-voger..
dor. A tendencia maior,
vlslvel em todo o decorrer
da reunião, é de homole..

gar a candidatura José Bo
nl!aclo Nogueira, já lan

çada pelo PR e que, aquela
altura, estará consagrada
tambem pela UDN.

Um grupo, até o momen
to o mais'ponderavel, ad ..
voga a necessidade de um

ent�ndlmento com o go
verno estadual e a candi.
datura JB. Outro entre
tanto, liderado pejo depu.
tado Paulo de Tarso. luta
pel� lançamento. do sr. Ja-
1110 Quadros. 'O deputado

Roberto Cardoso Alves,
presidente da comissão pc.
lIt1ca do POC, informou
que ainda não poderia
apresentar 'Um relatorlo
completo sobre os entendi
mentos que vem mantendo
com as agremiações, o que
só deyerâ fazer na prox!.
ma segunda.. feira. No' te.
cante à erelção, d� futura
mesa da Assembleia, o

pa1"tldo tambem se.-:mo.<:

l('ou divtdido. Uma ala é

�:1vor::lvrl fl j'(�{'lcj(lftn nos

'atuais diretores e outra
advoga o lançamento de

lCandida tos proprlos,

nulrição
BRASILIA, 27 (V.A.l -

O governo norte emsnceno
ofereceu técnicos e recur

sos para que o Brasil faça
um ínquertto sobre nutrt

cão de ambito nacional. A

proposta foi feita atraves

do Comite Interdeparta
mental de Nutrição para a

Defesa Nacional, dos Esta

dos Unidos. O Ministro da

Saúde já foi autorizado a

constituir um grupo d�

trabalho' para �orrr"'�l' as

bases da pesqUlsas e pro
mover as conversações ne

cessárias para o acordo de

cooperação.

Candidatos ao OSCAR:
Nomes Prováveis

HOLLYWOOD, 27 (A,P.)
_ "West Slde Story" e "'O

Julgamento de

berg", com onze menções
cada uma, são as duas pe ..

liculas que vão na frente
entre as selecionadas como

candidatas ao "Oscar" da

Academia Norte-americana
de Cinema.

A Academia deSignará,
no dia 31 de março proxi.
mo, a pellcula e' as perso
nalidades que forem esce

ihldãs pa:ra receber o "Os
car".
Entre os atores. cujos

nomes soaram mais, flgu"
ram Charles Boyer, por
seu papel em "Fanny",
Spencer Tracy no "Julga·
mento de Nuremberg" e

. paul" Newman por "The
Hustler".·
Entre as atrizes estão

A u d r ey Hepburn por
"Breaktast at Tiffany's",
Plper Laurlen "The Hus

Uer", Sofia Loren em "Two

Woman" e Natalle Wood
em "Splendor in The

Orass".
Federico Fellini por "La

Dolce Vita", Roberto Ros
;en por "The Hustler", Lee

Thompljon por "Los Cano..

nes d eN.avaron" e Stan..

lt'y Kralllcr em "O Julga ..

ltl1cntn rir N\1rl'mbrrg" rn-

ram escolhidos como car.·

dldatos ao "Oscar" para o

melhor diretor.Nurem"

reforma agrária que sue

meteu ao Conselho de Mi

nistros. Na quarta- feira (i

titular de Agricultura es

tará no Rio Grande do

Norte. O encontro do ar.

Armando Monteiro com o

governador V,'()nel :Elrizoh,
que estava marcado para

hp.ie nesta. capital. foi

......,__ ...-
no Rio. N'a ópottunidadp..
o chefe do executivo gaú
cho apresentará ao titular
da Agricultura as suges

tões de seu governo ao pro
blema da reforma agrár!n.

-----�

Moageiros S,ç, ,j

in!�������:�,m.l
os moageiros catarin�});,
diretamente interessados
em que São Francisco do
Sul se reaparethe afim de

que a farinha não venha
mais a sofrer o onus de
uma manipulação cara, di
fícil, antiquada e antleel!
nomica, ve m emprestando
o maior apoio às ativida_
des governamentais,

E' sabido, por outro la

do, que moageiros co Rio
Grand� do Sul já mani

festaram interesse em fi

xar indústria em São Fran
cisco do Sul, providencian
do a ccmpeteate a9,ulsiçao
de �_""' ...rta.
que se ttansform.arâ, logo,
em centro de grande de
senvotvtmente no que teü,

ge ao recebimento de tri

go a granel rrfas de trans
f-ormação industrial d o

Melhoria da Descarga de Trigo
em São Francisco ..

Vem tendo reI'ercu;;ao e construção qbs silos res

favo.rável em todo (I terrl- pectivOS. 1.111'111,
tório catarlnense recente Essas providencias, qu�

dcterminação do governa- serão concret.izadas tão

dor Celso Ramos no seUl;,,"
do de colaborar para o

mais perfeito desembara�
das importações de trigo d

granel pelo porto, de Sao

Francisco do Sul.

Autoridades estaduais e

técnicos jã estão estudan
do as medidas ten<!Cnu's
a instalar aparelhos pnf;U

máMç_os para carga e de,;

carga de trigo a granel, a·
parelhamento de armaZelli'

logo o grupo de têcnlclls

apresentem seu relatÓl'lQ ,

ao Chefe do governo, in·
fluirão d�eisivamente no

aperfeiçoamento do rccc

bimento do precioso grao
em um porto Que somente

o ano passado recebeu oi
tenta mil toneladas de ce

�eal a granel. Além diss?,
influirá especialmente no

barateamento da farln':'la
de trigo e do pão, alimefl
to essencial da população.

CAMPANTA ANTJ-POLO":" o médicc nort�-a�'e;icin� Joseph Cooch (esquer
da) demonstra o funcionamento do intdora. jato de vacina .aos médicos e enft:rmcl_

ros, bem como ao público de Ryukuan, em. Naha, Okinaw. Mais tarde 146.000 crian_

ças rota� inoculadas com vacina Salk nUIll. pr_t;.gr.a'ma d} imuniza(�ão anti-l,ólio h:

�'ado ;l cabo 1:111 iod;o. a ilha. ';\ dircit:4, uma cl'iaJ\\,a lia localiliadt! quandu �:ra

vacinarl", O injetor foi aprrfcill<i"cln TlOI' méilict) ... do (\x.érdto clus f.�t,,(lo,� Ollid[l�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fazem anos Hoje
-csrte. Ne.usa Soares

-c-menina Rosemary

9 - Casamento:
•

* ••

5 - Estã: sendo esperado pará (JS' 16 - A bonita vara B. KastiiJ.g e o

festas de "Momo" o etmnéucc e elegante não menos discutido George Alberto -Poi
casal do society de Blumenau Sergio No xcto .na movimentada festa camavates
b�ega (Terezinha). ca do Clube Doze de Agosto, toram fo·

liões n. 1 - Vera Lúcia Moelas orerecn

Fer-

6 _:_ Age, gasta muitos mil cruaet., p-êmtoa a si-ta. vara e o senhor George
ros para sua luxuosa fantasia - sere 11m Albert.o.

outro "Pierrct"?
17 - Circulando nas bancas de ror

7 - Chegando da pra/a de oemconá nal a revista fIC) Indústria e Comércio
onde passou o weeck-end, o discutido de Santa Catarina, sob a üirecão dó se

Pedro Guilhon Pereira de Mello. nhor Narbal VilIela. O primeiro número

f.!._ "GermaI�é
>I<

�onteie', revulucio- �:mre:�st�ye�A;ó�� ·%'t:drntm c&��z�a�.

rcíra
-c-sr- Amim Abraão Salum

-i-sra. Maria Befoní Lonci

_ sra. Maria de Lourrtes

Meira

-sr. Antcmo Carlos d� O

liveira
-st .. João Vieir� goonnho

--srta. Ivone aR; Costa Me-

·kin
-sr. Jélsio João Moreira

;:la Silveira
-sr. Milton dos Santos

lfaria
.

-sra. netva Machado de

Mello.
-sr. Gilberto João de ou

[�--lveira s FOFRO t-

-Sr. Héleio João M «a IRMAOS BITlN(OLlRl

��;�i�:uw Dentice Linha- i �:�:G� "g:.�'')O\" o' �,�'"",,t::', i
res

.

-,--�-- ".
___.J

=�����o�a���smkh�rne<�to . EMPREGADA
Rosa

DOMIl"S (-,,,ta, Moeilia Schutel " ,TI A
�sr���aAlmlra Damasc�no

Famifia de -três pessôas,
para cosinhar arrumar po

Sra. Cloé J;Jritto Ferrei�a
dendo dormu ou não no em

Transcorreu ontem a li:t prego.

ta natalicia da senho,'a
Tratar calçados "TRtS

Cloé Britto Ferreira, esrb-
GAR6TQS"

sa do Dr Jayro dos Santos
_

Ferreira, adv.ogado residEm
te na Capital Gaúcha.
'A nataliciante que 3e

encontra nesta Capital, o:;

votos de- reTIddades.
.

-c-sr. Ivo Selva

-c-sra. Ana Maria Digiaco
mo Prnnzoni nando a elegã.ncia femÍnina ctu nO,3:1. senhor Celso Ramos

Cidade. Traud, a demonstradora a suas PENSAMENTO DO DIA: "O orgulho
o-rdens atendendo na Farmácia Dro;;·a!"::l é uma paixão ímparcfat que reina atra
Catar-ínense. vês de tudo, que nos assiste em nossa

glória e não nos abandona em MSHa

-.�r. Amélia BOas

-SI'. Ruy Hermes da Sil-

-jovem Ines Faraco
- sr. Valéria Konder
-c-ara. Antonieta Treysplc'!-'"
hem Moritz

-sr. Akides Coelho

-.�l"Ln. Alzira de Andrade
Coelho
-SI"n. Hilda Silva Spogu
noz.

-c-jovcm Charles Ribeiro
Dcmnrta
-.�r. Pnulo Cardoso

-SI·l.:l. Silvia Gouvca
----sr. Miguel Digi:lcolllo
-joVf'1ll Antonio RogériO
Evangelista

Fizeram anos Ontem

-sr. EmjJio Mund
-sra

elho
Zenita Campello 00

-.�ra. Aurea Almeida Hor-

Angelina FllomellJ
Piznni

GELADEIRA VENDE-SE
Por motivo de mudanço vende-Se geladeira "Alas

ka" importada, 5,5 pés em ótimo estado preço de o

casião CrS 45.000,00 a vista. Rua Visconde de Ouro
Prêto 93 opto. 53 Edificio Eduardo. Nésta

Departamento Central de Compras '

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N,o 120213 ------

Departamento Central de COmpras (D.c.c.), de
conformidade com o artO 11, ítem III do Regulamento
aprovado pelo pecreto SF - 25/08/6 J /382, torna

público que fará realizar, no dia 19 de março de 1962
no sua séde á Praça Lauro Müller nO 2, (fone 3410),
CONCORRENCIA PUBLICA, nos seguintes condições.

I - OBJETO DA CONCORRENCIA
(VENDA)

1 - Carro Mercury, tipo limousine, 4 portos,
ono de fobricaç� J 954 côr preto, motor n.o 15486
372, em bom estado de conservação, cujo valor míni·
mo é de Cr$ 600.000,000 (seiscentos mil cruzeiros),
Unidade Um, Quantidade 1.

2 - Corro Chrysler, tipo limousine,. 4 portas, a
no de fabricação 1951, côr preto motor n.O 0959, em
regular estado de conservação, cujo valor minimo é
de Cr$ 300.000,.00 (trezentos mil cruzeiros), Unidade
Um, Quantidade Um (1)_

Entrega das prôpostos, oté às 14 horas do dia _------.......
19/3/1962. Abertura às 15 horas do mesmo dia
19/3/62, conforme editbl publicado no Di6rib OfiCiaI
do Estado n.o 6.995 21 de Fevereiro de 1962.

Ht!rmé$ Justi"o Pafribnovi1"
Pt�si.dSntê' '

.,.

GRAÇAS
Ao glorioso Padre Réus
agradeço umà graç;t alcan_

-

�ada.
T. Damiani

'GRAÇAS
, Agradeço ao gloriOSO Pa
dre Reus e ao milagroso
Santo Antônio, pOt'
graça alcançada.
Konrado A. W.

Reálizar-se-a 118 ruina."

i'd:�rc3�������'��'�����"
Slaks, Short$ e Blusas para o Carnaval

Entre os muitos artigos úteis que A Modelar estó
saldando devem ser salientado" dada o pleno opor
tunidade os que constituem o titulo desta noto. São,
próticamente, de usa forçado nas próximos dias de
carnaval.

Os preços sõo mesmo de liquidar, portanto, mui
to, muitíSsimo mais em conta do que o normal.

Para os foliões êste lembrête.

Instituto de Cutura Germânica
COMUNICAÇÃO

o instituto de cultur_o germônica comunica aOs Seus

distintos alunos e demai� interessados que se acham
sbertas os matrículas aos seuS cursos de alemão, poro
principiClntes e adiantados, em diversas turmas, pela
manhõ, a tarde e noturnas, cOm inicio no dia 15. de'
março.
Matrículos diariamente, dos 9 às 11 e das 16 as 19
�=

.

I,

I. Faço saber aos que o presente' virem ou dele
tiverem COnhecimento que, no dia 4 de ABRIL. de
19.62, serõo realizados nêste Sindicato as eleições
para suo Diretoria. Membros do Conselho �iscal e

Representantes da entidade na Cçmselho da Federa
ção a que estó filiado li respectivo>: suplentes, fi�
cando aberto o prazo de 5 dias, que correró a par-
tir da primeira publicação deste, pard o registro das .......

chapas na Secretario, de acôrdo Com o disposto no

Art. l° da Portaria Ministerial n.,") 146 de 18 de 6u
tubco de 1957, 1-orJ�

As Chapas deverão ser registradas em sepora
do, sendo uma para os candidatos à Diretoria da
entidade, Conselho Fiscal e respectiv0s suplen.tes e

outra pára os Representantes na Conselho do Fede
ração, na formo do dispositiv@ no arf. 5�, do citada
��fu .

•
Os requerimentos paro o registro dos ,-hopas

deverão ser apresentados na Secretario em três vi-
as, assinadas pelo cabeça de chapo e :Jéompanha-
dos do relação assinada por todos os rondidatos,
péssoalmente, não sendo percnitida' para tal fim o

outorga d procuração devendo da mesmo constar
todos Os dados indicados no § l° do Art. 50-do Prta
rio n.o 146 de 18/10/1957-

[Jrfffíost�,te$ "7.t!lilCi�
Prêsid�nt�

DepoiS da invenção da

"(Irgnla" mesmo, aqúela paTa alimentar a S/Ut la.:,
que os noivos e os casados, 7l1ília? Como tlu.r casa puru
nswn nós dedos anulctres, essa gente, se êles luio têm
u mais nova, em matàia c07!diç"ões de trabalho, se

de bambolé, é a tal de existe uma oranae maioria

ALIANÇA PARA O PRO- de marginais' que (mdwh
GRESSO. Esta. úl.�ima, é U1!l cata'ndo emprégos. se o

Progralliinha de, (tjuda ccs pais· iuio está produzindo o

países ditos· snbdesemiolvi;:' necessário, o básico para o

dos, econômica e1 cnituraí- seu desenvolvimento?
mente. Como' nós estamos Ql1C· ALIANÇA ln (l i s
no páreo dos subdesenvóF- "tríu: caríssimos!

1lidoS, eotreremce. .ren6 dÚ-· Que maneira igno1lil de
llii;la. (( ajuda dR :ALlANÇA.; cmHinum·em cotu: ([ cate:: ,

E sofreremos. como? q1tizeu;áal /

-sotremoe. carissímos. ir.. -Ql�e venda enorme tapa

�,;:;��;St:,;'�:���,�::;:�:;�1 Perd;,gãoS:-Ã . (-o-'-m-é-r-C-I-o-e-I-nd6�'
"""""

�:�;'"_':ã�ã en,:::::,�;:::.��� Assembléia Geral, Ordinária
dlúamo$, .qne constr.uirãos I CO'NVO'CA' 'A-Omilhões de casa populares

Ip�Tct .
os aborigenas ·dêste

continellt�,em que se loca�
São cqnvldocios os senhores Aclonístcs do

liza o "gjgante adormec�

I
DIGÃO SIA COMÉRClO E It-:JDUSTRIA a se reuni

do". Casas .iomaoree. ue- 1;;::e:;�sT��:�s��r�\oO;�i(ir:��'�: r��I)iZ�;-S;r�
�:,�":::,��,:,m.t�r;��:o �:� mês de março, em sua séde SOCial, à Ruo do Comé
mais, dtzem os reacioná_ sln, nésto cidade de Videira, Estado de Santo C9-
nos. Quer ·dlzer, êtes. os ��� afim de deliberarem sobre a seguinte ordem
amigos- do norte, hão perna

Ivintém alguma no eue a) Discussão e aprovação do Relotórto do Direto

�:�c;a:t��:/a��dú::r�:nv�; ..

� Balanço Geral, demonstraçõo do conto de Lucros.

I
Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exft-base, as

nossas.
usinas, as ereto encerrado em 31 de Dezembro de 1961;

nossas hidroelétricas, não b) Eleição dos membros da Di rerortc, poro o blMd(mio· nada para que por: 1962/1963 e fixcçôo dos respectivos honororios;
��:::�;es, co;::t;:;��l �;��o� /

c) Eleicão dos membros do Conselho Fiscal paro o

cicio fiscal de 1962 e fixação da sua remuneraçStl
�;�:�!!��. ��t:��::.ç��e:g;� t nuo I:

d) Outros assuntos de interesse social.darão . para casas populc_ '

res para mais nada. E êles

.. 1têm nuiic: Por que desen
volver o Brasil, por que

tirar. os .caboclos da ignó-::' ,
râncta' Por que dar-lhes I'

ltberda_de� lecç�I�111;ica. _ se·i,
I ����((E/:ap�I���::1"ia;�o�}� I
----.---.-� I·

AVISO

Avisamos aos senhores Acionistas que se e
tram Ô suo drsposlcõo. na séde social, todos Os
mentes de que troto-o- artigo 99 do Decreto-L
2.1521]1 d�T)8 coSerembro de 1940

-�----'------:----

GERMINO SIflN oferece
3, GRANDES VANTAGENS

- estoque GOODYEAR completo
- condições favoráveis
- serviço rópido e eficiente

Só a GOODYEAR

MAIOR RESIST�NCIA
Provada em terriveis testes
de laborotõrio

3 VEZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pelo Frola de Provas
da Gooclyeor

.

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada em milhwes ele testemunhos

GlGANTE���·Omõs;,.1{1E4R
I.'

GOMÉRCIO E INDÚSTRIA

::�";�1;:Od:';��;r. G�U��h��f�47 �C!�!�80S.•.
Revendedôr Goodyeef Fones: 3662 _ 3'451 _ Florianópolis _ Santa Catarina

o:�;"".:.i::�,::'�ci�:;:;;;').i;�Jf;J�� �
.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AQUISIÇAO

1 - Papel Super Band, de
olr Canário, 16 KG., tama
lho 66x96 Fls. 100.000.

a - Papel Super Band de
t:6r Rosa, 16 KG., tamanho
at96 Fls. 50.000
• - Papel Super Band, de
t6r Verpe, 16 KG., tama
lho 66x96 Fls 50.000
4 _ Papel Super B.and, de
c6r Ouro, lEi KG., tamanho
l8x96 Fls. 50.000
S - Papel Super Band, 'de
eór Azul, 16 KG., tamanho

Mx96 Fls. 50.000
I - Papel Flõr-post, de
e6r Ouro, tamanho 66x96

100.000
- Papel Tela, 24 Kg. ta

lIlanho 66x96 Fls 5.000
8,- Papel a'éla. 30 Kg ta
.IIlanho 66x96 FIs 5.000·
I _ Papel Bufan de 1& 35

�o 66x96 Fls,SO.OOO
U - ESTIPULAÇOES

Os Interessados deverão

aPresentar os .documentos

mencionados a ·segulr.
1 - Proposta, seladas

ambas as vIas com Cr$ ...
10,00, por folha, em enve

lope :foechado e lacrado,
«Intendo:
al DeSignação do nome e

tlI.derêço da firma propo
Dente;

b_ especl!lcação, a mais
etaJ.hada possível, inclusl
te marca, do maLerIal que
te Propõem fornecer;
c} preço unltârlo e glo

bal, com.a explicação de
flue estão ou não Incluldas

te despesas de impôstos, ta
iIIa. freLes, carretos, segu

ros,etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no io
tal indicado:

.

NO HOEPCKE TEM

o ESTADO O Mais Antigo maríc de �a.nta. Catarina

l]DJ.� Avisamos aos senhores Beneficiários Florianópolis, 24 de Fevereiro de 19õ2.

[5�[!!]g�D[2@] do Serviço Social da Indústria (SESI), que Ali. O.ny I.,..t. _ En,' Civa
I

.8. 01!1[!' _ se acham abertas as incrições para o curso Clube Recreativo "'12 de Setembro"
-4 de enfermagem do lar, no núcleo Regional,

A D;,e'o,;o do ,clube Re".o';vo "12 de Se.om_

------ouCi--r---- sito à rua Felife Schmidt,· 71 faz--se neces- bre", de Capoeiras, solicita aos seus associados em

NO H E T M. sária a apresentação da carteira de benefi- Ge,ol. pom colobom,em com ° clube no que d;.

_____
• W respeito o "CARTEIRAS SOCIAIS".

,

. Parficipação ciário do SESI. Outrossim aviso que para êsse fim, diClriamen-

Celina Camargo Pires e sra. e José Manoel db Silvo
Horários: das 16 às 19 horas !�r:a�ml �eà�e�� ��r;�r��x��tosé�r: d�O����S�tée�.

filho e sra.
NOTA: O beneficiário que não tiver carnaval, afim de atender a todos as que não pos-

��r�i�:�n��S=r:en�:sf��ssoas amigos o contrato. a carteira do SESI, deve trazer a do institu- suem Çorteiros.

HILDA. CONCEiÇÃO E JÁDEL to, a profissional e uma fotografia 3/4 a Portanto, pede-se o cc:nparecimento de todos,

"Noivos fim de obtê�Ia. IncluSive senhordS e senhoritas, munidos de 2 foto

Rua Antonio Matos Areias 364,
] x 4, poro o devid-:J regularização dos carteiros � ..).

Ruo Gal. Gaspar Outro _ Estreito - Fpolis, 13 de DAGMAR ROSA ciois.

Fevereiro de 1962, ,..___;_

'

, __......�.J ...... Sl,.jperpePl!so�adoCursO � ,. ,-. __ � A �iretorio Clsrok*ce o col�?oroçr;iO de todos .

. _.·.�,�lf�'·�"'··�"'·�"'·<"A\%J$",��",/..<�",··�",·:�O!··�",>,",·,*�",ç."'�"'··"'·"'��·--""Lci,-",,- '_'_.'Íã_'_I_-' -_,._'_."?·_".:ciiJc�·_;"_"{�'_)�:�

Departamento Central �e- Compras E�ital e C._orrência
de°Cor:���sa7��� �e)nt�a� Pu'''II'ea 1\ 21 '02 19 :�a�tll�eh��:,c:e:n�
conformidade c�m' o: �rtO U II. recíbc, em que se mencIona.

11, ítem III, do Re[tUlamen lho do COnj�to 'frlgorit1.. rênclae. �e:��:�: :r 7:�:�
to aprovado pelo Decre� rtco. afim de manter a tem NOTA: Serão recusados nârIo do D. C. C ..

:�;2�-::-���!8�e�::, �o peratura adequada no in- os meteners com dímen- 7 _ As propostas serão

:: �:édde� �br:r:çea 19��u�� �:�:;á �rc::�a5��a� q� s:e:u:mo��:sesc;:c�;:��:a� :�e��;m� ;::m;� f:::�:
Müller, no 2, (tone 3410), !�����e�s:�!�.s ::o:e�;: que ocasionará exigência nários desIgnados pelo Pre

CONCORRt:!o!"ClA PúBLI..
de substituição, retirada UI sidente do D. C. C. e na pra

CA, nas condições seguín-
ser especificados pelos pro gente, chamamento do se- sença dos proponentes ou

teso
ponentes. Unidade - Um. gundo colocado, exfgêncla seus representantes legais.

I _ OBJETO DA CON-
Quantidade - 1. da diferênça de preço tal- 8 _ Ab�rtos os envelopes,

CORR1!::NCIA �: �t:�SX:d�AÇd�:rão toso, caução ruwra, suspen cada um dos Interessados

(AQUISIÇAO apresentar os documentos �!�, ��c.reglstro de fornece-

;:r::rl�adl�e:f�I�:��eap���'
n'I�::::I: ���rif�:�se::�: m�n�o�:,;s�,s::�� am

"2 - Na parte externa do postas dos demais concor-

ção de cadáveres, com a-' bas as vias com Cr$ 12,00 ;;::!O�:vc:r��en::;tadra P: rentes.

cabamento exterior a cha- de sêío Estadual e mats a seguintes dizeres: CONCOR 9 _ As propostas (modê

pa preta esmaltada, em di Taxa de Educação e ,saúde Rt:NClA PC"BLICA NO 21 02 lo 001 à venda na tmprec
mensões de 2,50 x 1,15 x. de Cr$ 10,00, por fõlha, em 19, (DEPARTAMENTO CEN sa Oficial do EstadO), de-

2,OOm, ou mais, 2 portas envelope fechado e lacra- TRAL DE COMPRAS _
verão obdecer às condições

externas esmaltadas em do, contendo: PRAÇA LAURO MULLER estabelecidas neste Edital,

prêto, com visores de vidro a) DeSignação do nome e NO 2 _ FLORIANOPOLIS. nas instruções constantes

trlpo, permitindo bôa vl- enderêço da firma propo- do verso das mesmas, bem

são interior, equipada. com nente; ·3 _ Em enveloPe separa- como às exigências do De-

ferragens cromadas, de 111 b) especificação, a maIs do, contendo os dizeres do ereto nv SF-25>o08-61j832,

qualidade, Inoxidáveis, com detalhada pcsswet. ínctust- inciso anterior, além do de 1961, e demais dlsposl
gacheta de borracha, que ve marca, do material que térmo DOCUMENTOS, em ções Estaduais e FederaIs

permita o fechamento her- se propõem fornecer; caracteres bem destacados sobre Concorrências.

méuco da câmara, duas c) prêço unitário e glo- encerrar-se-ãc os documen III _ JULGAMENTO

macas, medIndo 2,00 x 0,80 bal, com explicação de que tos comprobatõrlos de Iden 1 _ Pela Comissão Julga
x 0,20 m., construldas em estão ou não Incluidas as tldade e Idoneidade: dora, posteriormente, serâ

nço inoxidável, com guar- despesas de impõstos, ta- a) cert.ldão de Registro declarado vencedor o pro

da·vlsceras provido de car- xas, fretes, carretos, segu- na Junta Comercial ou Diá. ponente que oferecer,
retllhas e trilhos. tornan· ros, etc.; rio Oflclal;que tenha publl, a). Menor preço, conslde

do fácil o seu manejo, com d) condições e prazo de cado o documen�o de cons rnndo...se descontos, bonifl

lâmpad�de luz fluores- entrega do material, no lo tltulção; cações, Impostos, despesas
cente, ligadas a Interruptor c�1 indicado: no· Instituto b) atestado de Idoneida- e outras vantagens; _

InstpJado em seu Interior, De Identlllcação Médico de, passado por Banco ou b_ melhores condições de

motor trifásico, de bõa mar Legal, onde será procedido duas firmas de comprovada entrega;
ca, compressor de um ou o exame de recebimento; Idoneidade comercial;
mais clllndros, de bõa qua- e) declaração de conhe,- c) prova de qultaçào com

Ildade, chave magnética, cimento e subml.s.;ão às nor as Fazendas �stadllal, Fede
automático de pressão que mas dêste Edital e da Legls ral e Municipal;
controle o tempo de traba- lação referente a Concor*

le�artamento Central �e Coras Uital óe �oncorrência
o Il'partamento CentraJ

P '�I' 12 02 lJ
betectdas nêste EdltaJ. nas

,. çOlIlpras
(D. c. c.i, de. U lea n instruções constantes do ver

�idade cem o art.
. •

sos das mesmas, bem como

11. item
III do Regulamen envelope tecbado e lacrado te à abertura das propos-

ás exIgêncJas do Decreto SF

� aprovadO pelo Decreto
contenclo: tas. ...�I"

25-08-61/382 de 1961, e de-

sr - 25/08/61/�82, tora a) oJ'ert& para 1 ou 2 vei 4. _ Ai> propostas deverão
raís dispos1ções E�tadQa1s

�o que fará ��O:' cuJos; ser apresentadas em duas �i:.edera.ls eõbre Cmcorrên

f/JO (lia l:é�: :;rr�ça eLaur� b) condições de pagamen vias, com rubrica dos pro- III _ JULGAMENTO

;;;: nO 2, (fone 3410). to�) compro� de reUra ::'�!�:d::���r�: p�� 1 - Pela ComJssão Julga

(%JN'CORJU:NClA POBLICA, da doa veícuícs no prazo item I do titulo II.
dora, posteriormente, será

,.s se::;;,sDc:n:;;oR es:�=�ãO de eceee-
5 - Os envelopes contend :�:�::Oqu:e�=e:er� pro-

1- O
Rt:NCIA

-

c4mento e submissão às
propostas ou documentos, a) Melhor (malar) pre-

VENDA
deverão ser entregues no

ço:

1- Carro Mercury, tipo
normas _dêste Edital e da. Departame�to Central de b) caução de 10% em

o�iDe, 4 portas, ano �:r:ac�. referente a COIl �:�:a:� 2a (i;::�lOt;a���. 48c�0�:�amento até 10
48 fabricação 1954, cor pre 2 - Na parte externa do ta Capital, ate as 14

horas� dias'

:':;:;:d�od�5:::���� envelope contenedor da do dia Í9 de mar�o de . .' . d)' retirada do veiculo

cuJO valor mínimo é de ::O:::!�te�e:�:��s:co��: 1982, media�te re�lbo, em imediata ao pagamento,

cr$ 8(11).000,00 (seiscentos CORMNCIA PúBLICA NO
que se mencronarao data

e�
2 - Em caso de I�alda

JIIIl cruzeiros).
UnIdade Um 12 02 13 (Venda de 1 auto-

hora do recebimento, assI- de de propostas seré ser-

... QuantJdade - 1; moveI Mercury e de 1 au- :d� gor runctonãrío do teado o vencedo�.
2 - Carro Chrysfer, tIpo tomóvel Chrysler). ·6'

. .l
_ I

3 - A Concorrência po-

�e,
4 portas ano de a r- �s propostas serao.,. derá ser. anulada, uma vez

âo 1951, côr preto, dO� �n�:n::v�!o�z:::r:� n!':s� ���I�ed�O::'::I� ���!����:eSl::pre�:=:��
_:"�.lo

. �:519 ::se���ãa; 1nclso anterícr, além da pa. por funcIonarias designa-: l exigida pelas referidas Leis,
111-- lavra "DOCUMENTOS", em dos pelo Presidente do D. � e que a omissão Importe em

1Dl�!::{:�tJ:�:,:::: �:'::�';;i�em d"::��'::t�; ;;;';�n�,:ao�,,::::;a,:;:e�:�:,� ��'���aodo�O:U �O::��:���';;
_ quantidade 1; ��meP����!����e�e identlda ta;� 1���s os envelopes/" da4 �n�or�!�c!io Julga

� ;t:r��Z:d��Çd�::rão dea:in:�:!��� p�!:�ne:!: cada um dos Interessados dora reverva-se o direito

t os doc e to Banco ou Casa Baneárla. te;t direito de apõr a sua de rnular a .:oncorrêncla

�:n:�(ls a Seg:i�
n s

b) prova de qUitação com

ru r ca nas f!)lhas das .pro- caso as propostas aprese';
1 _ Proposta, em duas as Fazendas Estadual, Fe- i::tas dos demals concorren tadas não corresoondam ao

,
seladas com Cr$ 12,00 deral e Mu�pal;. 8 - As propostas (Modeld inte;;���a���:I�ad:� 12 de

Bêlo Estadual e mais c) procuraçao, se .for o 001, à venda na Imprensa O fevereiro de 1962.

'�;:�;e�ê��fald�C�:�� -"Édltt*"'"
Concorrência Pública número 19-02-17

.0c:�::�an;;��. ���,tr;! OS�����ia�::�� ::�:��: ����::. dos demais concot·- pagamento.

conIormldade com o artOll, e outras características a- 9 - As propostas (modê- di!Õ;;, E;:r�guda��:d�r��e���
=a�I:, :�oR�����:ens�� ��:moc��o::�:Clfl�:�::!�I� �: O��ic�alve:odaE�:a�:�r:�: cia a firma estabelecida no

1$-08-61/382, torna. publico de substituição, retirada verão obedecer as condi· Es:a�·Em caso de absoluta

=ed!a:a;:��:\:6� �: :::���� c��:�:O�ene�lgê�� ��::l, e��asb��;:�;:õe�es:�ns� Igualdade de propostas, se

��:;,d�oà2,pr(���e �4al��� ���o ��:sf:.r�:��ã�ef!�erÇ:' ::'��e� c:��o à:a:XI;êe�:
rá

4s�t�a�::c::r��eC��r�ode
NCORRt:NCIA PÚBLI- sus�nsão do registro de elas do Decreto nO SF-25 ��e s��n�:Ul:I��' u::ter�:=

fornecedOr, etc. 08-,61/382. de 1961, e de
UlonaUd,Il.de expre6SalUente

en��:c=e=p: :a;:d:�:f:s����: s��::::�. exigida pelas re!erlda.�, Lels

I _ OBJETO DA CON- posta deverão constar os rênclas.
e a omissão Importe em pre

CORRENClA segulptes dizeres: CONCOR juizo aos concorrentes, ao

ru:NCIA PÚBLlC", NO 19-
III _ JULGAMENTO ��!�r���a�oraUdade da

02;1� Em envelope separa
5 - A Comissão Julgado

do, contendo os dizeres do 1 .......: Pela Comissão Julga ra reserva*se o direito de

inciso anterIor, alem .do têr dora, posteriormente, será anular a Concorrência, ca·

mo DOCUMENTOS, em ca- declara.clo vcncedor o pro- so as propostas apresenta-

racteres bem destacados, po::n::e�:: ;::���e��nslde �::er�:soesc��e���:d��m aos

�:e:�:;:!�:osd��U�:� rando-se descontos, bonl- Florianópolis, em 20 de

tl��dec:rt!:�:el�:�glstro ��saçeÕ��t::�:��ge�;�pe- feve�:��m�: ;:::ino Patria

na Junta Comercial ou Olá c) melhores condições de nova) - Presidente

rio Oficiai que tenha publl
cado o documento de cons

tl�ulção;
bl atestado de, idÇ!ne�da.

de. passadO por Banco ou

duas firmas de comprova':
da Idoneidade comercial;

c) prova de qUitação com

as Fazendas Estadual, Fede

ral e Municipal;
d) procuração, se fõr o

caso, passada a pessoa. re

presentante do proponente
à abertura das propostas.
4 ..:.... Os documentos aci

ma (ou parte dêles) pode
rão ser substituldos pelo

Registro da firma no De

partamento Central de·

Compras do Estado de San

ta Catarina.
5 _ As propostas deve

rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica

dos proponentes em rodas

as páginas, seladas na for

ma do ítem I, dêste' Título.

6 _ Os envelopes, conten

do propost� ou documen

tos, deverão ser entregues

no Departamento Central

de Compras, à Praça Lauro

Müller nO 2 (fone 3410),

até às' 14 horas do dia 28

de março de 1962, median
te recibo, em que se men·

c10narâ datll e hora do re

cebimento, assinado por

func1onãrlo do D. C. C.

7 _ As propostas serão

abertas, às quinze horas,

do mesmo dia por funcio

nários designados pelo Pre

sidente do D. C. C. e na pre

sença dos proponentes ou

seus representantes legais.
8 _ Abertos os envelopes,

cada um dos Interessados

9ão referente a Con tem o direito de apor", sua

8rrências. rubr1ca nas folhas de pro·,
�------------------------

,
Aulas de Inglês

o Drofessor Mister Green, comunica aOI prezaclos
alunos e 00. outros interessandos, que estó aberte a

inscrição para oulas de inglês em pequenos turmas,
inclusiYe aulos de conversação.

Ruo Tte. Silveira, 42 dOI 9,00 OI 11,00 e_doi

17,30 à. 19,30.

c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em Igualdade de con

dlções, sera dada preferén
cla a firma estabelecIda no

d) procuração,. se fõr o Estado.
,caso, passada a pessoa. re-

.

'3. -;- Em caso de absoluta
i presentante do propon·ente igualdade de propostas, se

à abertura das propostas. ra sorteado o vencedor.
4

•
..,.... o� documentos acl- o4. _ A Concorrência po_

ma (ou parte dêles) pode- derà ser anulada, um vez

rão ser substituidos pela que tenha sido preterida
Registro da firma no Depnr tormalldade expressamen.
tamento Central de Com te exigida pelas referIdas

pras do Estado de �anta Leis e a omissão Impor
Catarina. te em preJulw aos concir.

5 - Ás propostas deve� rentes, ao Estado ou à mo-

rão ser apresentadas em ralldade da GoncorréncIa.
duas vl3.s, com a rubrica 5 _ A Comissão Julgado

� �� P!,?���nJe_s e��..!.,,ta J;e.e_tya-Je_ o" CUreito d.e
� páginas, seladas'na for anular a Concorréncla ca

ma do item I, dêste Titulo. so as propostas apresenta-
fi - Os envelopes, conten das não correspondam aos

do propostas ou documen- Interêsses do Estado.

Escola �ara excepcionais
A Legião Brasileira de Assistencia, em

convênio com o gov�o do Estado e � SESC
I acaba de criar em Florianópolis uma escolr

i p a r a crianças excepcionais (retardadas).
I As aulas começarão dia 10 de màrço, no pe_ tos, deverão ser entregues FlorlanópoUs, em 21 de

I
'

no Departamento Central fevereiro de 1962.

ríodo, .da tarde, entre 13 e 17 horas_ Serãe de Compras, à Praça Laura (Hermes Justino PaÚla

�:�r:��;f���::::;:�_��;�;:: Cliúbe(!OOoze de' hõõslO
do das 13 e· 17 horas, com as professoras C

• -

Aic:!emé Mambrini, Nadir Almeida e Emi· O.moolcacaolialia Silva.
SURDOS MUDOS TAMBEM TEM ESCOLA 90�S���eÁ;:C��d��u:�e,D��:x����0��'qu�O�e_'���

I
Novo horizonte' se descortina, agora, praticando nas anos onteriores,' defp.rminou o vist6-

d d ria:·�a suo ·!?ede· Social,. sendo..Q seguipte o ·Laudo de
para:

. os sur os-:,mu os, com a criação,. por 'pericio efetuado pelo engenneirQ Dr .osny Berreta,

parte da ·Legião Brasileira de Assistencia, ; cJesignodo pelo Irmandade do·Senhor J�sus dos Pos-

I
de· um escola especializada, que os atenderá, sos e Hospital de Caridade, proprietário do prédio.

ministrando-lhe ensinamentos capazes de o· LAUDO DE VISTOR'A
'

,
integrar' na sociedade.

I A iniciativa da LBA repercutiu de
maneira favorável e não regateamos os nos

sos aplausos à sua dirigente. Segundo con-

seguimos apurar, a Professora para os sur

dos-mudos, será a e�a, sra. Alice Nunes

Fernandes, pessoa de vastos co�hecimentos
no ramo e que acreditamos desenvolverá in·

tenso trabalho em prol daqueles que procu

rarem seus ensinamentos.

As matrículas e maiores informações

Ipoderão ser fornecidas no período das 13 às

17 horas, no prédio da LBA. As aulas

terão,inicio no dia 10 de março próximo. .

A VISO

Vistoriando o prédio n.o 7. sito ,j ruo João Pinto,
nesta Capital, de propriedade do Hospital de Carida4
de de FlOrianópolis, onde se acha instalado o SÉde
Social Clube 12 de Agôsto foi constotodo o seguinte:
I - O prédio com relação às paredes" nõO �presen

ta Qualquer indício de deslocamento, Ot.l recalques nos

suas fundoçães, pois, não apresento fendas.
2 - Com relaçãO 00 madeiramento e cobertura, o

mesmo, também não apresento qualquer indíCio de
deslocomentos ou sinais de rutura dos tesouros p.stan

do os opoios, sobre os paredes laterais perfeitamenté
estaveis. •

3 - Com reloção ao soalho, nada foi alterodo ou

substituido, não se constatado recalques de qualquer
natureza.

4 - Assim, nos COndições acima, como nos anos an

teriOres o prédio apresento a mesmo estabilidade não

sofreu nenhum recalque nos fundações, soalho e cc

berturo, pois nõo se noto ° presença de qualquer fen
do em toda o estruturo que seria o indício de ter, o

mesmo cedido, podendo ser utilizado paro a realiza

çõo dos próximos bailes carnavalescos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.oepere com a (ampalltla do Gaião de imla para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos Limões. Todas as cooper.

/

ções
.

dOJ bondosos cristãos deverão ser entregues na Catedral MetropolHena ou nesta Redação.

o eSTADO O mcns' ontlgu l)'Qr '0 de Sente Corcrtnc
---- - -----__ ._----

«-Indicridor'Prolissional-»

Aprenda-�Inslilulo de Apo$enladoria e Pensões
dos Bancários - Delegacia
Regional de Sanla Calarinà
Para conhecimento do:;; interessados, COi11Un,i

co' que a classificação oficial de _financiamentos
imobiliários se encontro fixada l1esto Delegacia Re

gional, solo 203, devendo qualquer interposição de

recursos apresentado no prazo máximo de 10 dias,
o partir desta doto. ; I-

Esclareço que os recursOs deverão ser en.:o"

minhodos o esta Delegacia Regional parO:l CO-

MISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO IMOBILlARIA. ZªOldltll°O!tàllllJ1dte-ial nova ã. rua Paquetâ A verbo destinado 00 Estado de Santo Cato·
s/n Bairro Bom Abrigo. rino, poro imediato atendimento é de
Tratar no mesmo local CrS 134.016.957,60.

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1962

Reinoldo Wenclhousen - Delegatlo Re,ionol
==��==����==c=

Clube Recreativo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia' 22 - Quinto·feira _ Bingo Dançante
Dia 24,- Sábado _ Soirée Promovido pelo coso d",
Amizade dos Senhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todos'os Terças _ Reuniõo do Diretoria e do SODE

Todas os Sextas - Reunião da ROTARY
NOTA:"']) -'ReServo d,e mesas no Secreforio do Clu·
be.

�"":�. .

2) - Sgpcit�,-so o apresen'taçõo da Cartei- - f'õ'j,e; 27·n.
c

ro Sec,.1 e 0

t�lã.,�0�7�,c;�r;��ii:iYibj.:yiÚ���ji�. >i

DR. L A U B II DA U a A
Cl;nica Geral

. __ MII'.DiCO ----

1��)fJp.r:!all.':'a em n.otésua de ser-noras e vias. urr

n�-lflH. Curo. -adl-ul das .u teeccões agud�s e-crô
tlrl'"S, cio -nurêuic «enno-urmàno em' aml)(J� os

tll:;II.�. I)(Jf'nõ;al'. do aparêlho nreesnvo e do slste-

111fl nervose.

1IOrárl(): das 10 is 11,Si! noras e das 1'1,30 &J 17.0(J
11'IIW;. - (_;ol'sult6rlo: Rua, gajrlunha M�rinllO: Z [ ,

t.« nnde-. re-o. d� R.ua :040 P:nl.;)! _ Fone:' :f?4tl I
nesnrõncrn: Aua Lacerda C;:outfnho, n.c 1.3. [Chá· I
':.ara do i!:spar.haJ _ s'cne: 3248.'

DR. MARIO GENTil COSTA
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO - �SOFAGOlOGIA

r�Ilr:'r.jnll7(lçao no Cltoíco Prof José Kós,
ri,) rio de Jcnetro.

Atende pela "!an�õ, �o Hospitol de Caridade

��:�:�%�i: i�OS���o��sà 1 �u�s ��n.h���s;;:cm15
F:difíf:io Pcrrhenon.

11:l. SAMUEL FOlfSECA
�IRURGIÃO-bENTISTA

Prepara de coyidades rela alto vclocidod�.
nr;�I)EN AlROTOR S. S. "'",ITE

l�[Jdif}Jogia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO.FACIAl
Con'illltório: Rue Jerônimo Coe'ho 16 -

:0 andor _ Fane 22::5
E.cluciyame�te com horas mo'cat......

Dr. MARCOS E. FlACH
CIRURGIÃO DENTISTA

/\tcnrle só corr, hora marcado das 8 às 12 e dos '14
at; 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13 à parti .. de
1° de março --'-- telefone 2891.

DR. OSMARD ANDRADE
-Clínica e Çirurgia de Ouvidos, Nariz e GorgontaEx-chefe dos serviços de orl da assistencia médico
snri(d do arr!'Joda (Pio), do hospital do arsenl"ll de
Mqrinho do Rio de Janeiro e do hospital da uni�'er-.

s,d�!(f� �ural, -- Ex-ossiste,nte dos servi)'os de orl da'
rollcllt1lca de botafqgo, RIo (poof David Sansún)
Ex-c,>!oglório da clínico de arl da escalo de medici_
na c cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kosl.

Consultório R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108�
(Edifkio J4lieto)

Diáriamente dos 16 às 18 hs.
Tel. _ -2222

�J������NTO GRATUITO PARA OS REALME�I:

OllWS - OUVID.OS - NARIZ
e GARGANTA

OpelaÇõ,�s dCi:;· AMíCDALAS' por p(çH,;esso
MODERNO

.

E.QUlr>ü de OTORRINO (ún!co ria Capital)
poro E)'ome de OUVIDeS, NARIZ E

GARGArHA
Refrator 8AUSCH 8 LOMB poro reeMo

de ÓCULOS
'!rç,romento das SINUSlTE� por JLlRASOM

Dr. GUERRElho da FONSÊCA
CCNSLJLl:":i FtLA MANHÃ E A TARDE

C:lnlUllorlO - HUI) Jooo P'nto, '55 - FC o�e '35€0
ri��._dtl\c,,(j- Ruo Fe)lp� St�'Tl!dt,99-Fon( 3560

Dr. Hélio Peixofo
Advogadll

n�,,1.1i!nrlll _. .-\1ame&.
Adolfo KOnder, 27 _ CabQ
Ikla 4.

f'OFi�al, 406 - telefvnp. 24'22.
F.:�,.r!l;tírio _ Rua "'�IJP.
Sc ... c:,�1t, �7 __ 1 n 4" ... ·

,

�-----------

Em sua prôpria �asa,
com o prof. IVANO GHJS
TI.

Ensina acC!rdeon, violao,
solIeJo e teoria mu�irn I

Tratar pelo tone 3553 :.
3R90.

Vende-se 011

Aluga-seDr. HILTON
PEP.flRA Uma residência de

ADVOGADO
RUA STLVA JARDIM 173 'lU pelo f.ooe: 3351.

U r. Caniíd lo do
Amarál e �ilva
ADVOGADO

Ma)l;lI:itrlu.n aposentado.
Advo�acju em Geral

•

esc. � fies,; :Rua �aldDl'lha
Marinho, 2 -- apt.v .301
[�)\"'lIlml. J,')ii.., "Intu)

C A S Á
COMPR0 ou AU'OO

'-'MA FAVOR UAIlCAR
P:fIn'fUI"'IS'fA PELO Tf;
r,F.PONR N (l 3617

Dr. Ayrlo� Ramalho
CJJNJC� OE Cft.fANÇAF
ConsptLas: Pela l)1:ln"á

no lIo!piLal de Caridade.
A t:ltde, no eonl'iulLrirl,

das IS,lO ns. às 17.311 t.s.

Con9Utuirio: Rua 1-;"'1)""

l\fachado, 7 _ 10 andar -

telefone 2786.
�sidêAtia: Rua Paõre

=�8 :-�fonc 2'�

I!ro Waha;r Z.PI�r
Garcia

mplomatlo pela faculdade
Nacioa1al .Ie i.lediclru<!. dá

Universidadc do Krasll
Ex-ir.terno por concurso da
MaterOldade-Escola .• (Ser

viço do Prof. Octé.v1o Ro·

drigues LimaL Ex·ialerno
do Serviço de Ciru rgia, do
H,:lspltal 1.A.P.E.T,.o, do aio
de Janeiro. Medico do Hos
pital de Cantlade e da Ma�
lernldade Dr. Carlos Corrêa.
PAltTpS - {JPERAÇOI�S
DOF.;NI.)AS DE SENHORAS
- PAltTOS SEM DOft pelo
mt!tod.o psJca�profilaUell
Consultório: Rua João 'fIn
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefane
3035 - Residência:' Rua
Genel"l" BlttRrl-onrt'n 'Ql.

DR. ROLDEMAB O.
OEMEHEZES

.

Formado pela ESMla de
Medicina e Cirurgoia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

Ifospital da Cambôa ._ Da

Maternidade Clara Bas
bauru _' Da Mllter."lidade

Mãe-Pobre.
Especialidade: DOtl:NÇAS

DE SENHORAS _ PAR'[\{)
- CIRURG1A
Consulta: l\Taternid�l.(le

Carmelo. flutra, pela ma

nhã.

Residência.: Esteves Ju�
nior, 62 - Tel: 2235

"t3:r.S'4 t9fm I ",;,,�:

(OhItCOOIU·IDI"'OORIlPO
OI {I'IV!

o.,. 1""'11.111.11'0110....·11

25-2.

CLlNKA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos ---'-- Ataques �- Manias _

Problemático Afetiva e sexual.
'rrntamento pele Eletroehoqne cnjn flrir·�r,('.�I�

Tnc<;ulinnl,f'!·apia. - careiozorornote _ Bonn) er.cntn p.

,P�!�nteraJlla. '

mrecãc dos PSiqulátr.a. _
• . DR. PERCY JOÃO DE BORBA.

PR. JOI3.€ TAVARES IRACI�MA
Da. lVAN B ....STOS DE ANDRAOE

CONgULTAF.i: O�>; 15 às 18- horas

Endf'l'f{.'n: Avenida MiLUrO Ramos, 21lfl

rPrnl'a RI.flvlnn 1,11::.1\ _ FOllf' 37-!i1

MO HOEPCKE TEM

CARNAVAL
Dia 3 _ Boil.e de abertura às 22 horas (scilbado)
Dia 4 - Baile infantil, às 15 horas (domingo)
Dia 4 BAILE MUNICIPAL, às 23 horas, traje: �;mo
king, Summer ou fantasio de luxo. Concurso de fanto
sia e eleição do Rainha do Carnaval de 1962, (damin·
gol
Dia 5 - Baile Tradicional, às 22 horas (Segund{l fei_
ra).
Dia 6 - Baile de Encerramento às 22 horas (te�ca
feiro).

.

NOTA: Será exígido o apresentaçõo do carteiro saciai
e respéctivo talão de março ou convites poro forastei
ros. (tôdas os feslasl.

CLUBE 1S DE OUTUBRO
CARNAVAL

Dia 3 - sábado - SOirée Carnavalesco.
Dia 4 _' domingo - Domil'\gueiro Infantil
Dia 5 - 2_0 feiro - Soirée Cornovaiesca.
D-io 6,- 3,0 feiro - Soirée Carnavalesco

DISPOSIÇOES
� indispen�ável o apresentoção do carteiro social

e provo de quitação com o TeSOuraria.
� proibido o uso de lanço-perfume como entorllC

cente (chereto).
Nos bailes noturnos s6 seró permitido o 'Õ!ntraoa

de maiores de 14 anos; no baile infantil só poderõo
dançar meriores de 14 anos.

.

INGRESSOS
Os ingressos serão vendidos, pelo Scretario, nos

guintes bases:
Ingresso Individual.

CcS 1.200,00
CcS 800,00
CrS 500,00

•

3 noites
2 noites
1 noite

Ingresso poro Casal
3 noites
2 noites
1 noite,

CrS' 1.800,00
.. CrS 1.200,00

. . . . . . . . Cr? 750,00
MESAS

Reservas de mesas o partir do dia 26, no Matriz
dos "Lojas A Sedutora", Edifício Montepio. A 0-

Quisíçõa de mesas nõo dá direito o ingresso, deven·
do p<;te ser adquirido à porte.

Florianópolis. 20 de Fevereiro de 1962.
CarlOs José Gomes Foraco - Secretório

FOGÃO A

,QUEROZENE
Vellde·se um fogão

quel'ozene, marca. Heidcnia,
com duas bôcas e f6rno.
Ver c tro.lar à rua MajoL'

Costa, 119.

Dr. Hélio Freil8_!
DOENÇAS DE SENIIORM
PARTOS. ONp,\S CUItT.'�.
- E.,EII'ROf'..oAÇUl..AÇ:\O

ConsHltórl4l - Victor

MleireJa:.., 24 _ das 4 à
6 horas.

o baile de gali nwnkJpal fi tas-
sunto do fIIOIIIeftto na "Lindacap"

o bale de Gala Murüoipal próximo sábado para aao Quem será?
no Lira T. C. próximo do- nauto. 0, sr. Ewaldo. p:t.�.. �i·$S-O--

nüngn às 23 horas, é o I..!(- sou' as rcncões de Prest- Rem�ti doifl oUcios:
sunto _do momento n1S dente do Lira T., C. 'ao v.ce" para a Câmara M�
rodas sociais da cidade. presld�nte Antonio Aposto- e o. ouLro para a A�
Belíssimas fantasias acon- to, até o seu regressO.,. bléia J.egis.lntlva SOlI8itf.n.
tecerão na noitada de ga�a:. -0·$$-0-- do. .os titulas de C
no Clube da Colina, quan- Estão acontecendo na nos Glorianopolitano e. catan
do será eleita a Soberana sa ctdade. o sr. e ara. rauo nense para o Padre AI,
de 1962, acompanhada ue !.Ma.ria da Gloria) Pereira B. Braum.

duas princesas. e seu filho o jovem Jairo -O-S$·O--
-0-$$·0--

.

Pereira .runtor. que esta A, sim�tica Traude, f
Sabado e domingo p.p.. o nírcula nd com broto .ío zendo sucesso com de
"M u s i c-Bar", aconteceu -scctew". \ trações de beleza com p
movimentado. com a ore- -0-$$-0- dutos de Oermaine Mon-
senca de. gente do 'soctoty No Resta)JI'ante do Lux tatl. na Farmácia Catarf
florianopolitano, aortíha.t, Hotel. anotei no meu ',[... nense- Ontem, C)fe�
tado pelos: pianista Alo:) dernlnhd: S. Arno Bucger; um magnifico vidro de [tet
Gon:��ga: baterista. Tida: Nooerto Koffke: nertíemtm fume da Germaínn Ma
.canttor Helit!�1l ("o ml!t';· aMrgarida, da sociedade ce a mtss Sta. catarma, &rt:4
.

nhc") e píatnntsta Sylv!o. Blumenau. Vânia Moritz.

-O·$$-H
- ..... '" -O.SS�O-,. '

-0.$$-0-
: No "muslc-Bar;' enoter A senhora dr. An xareec O dr. Paula Konder
o destacado pianista Lutz (Dalva) de Melo, resteíou nhausen, está com vlaae
Sabíno. acompanhado ue "nlver", ontem. O eoíunts- marcada para Punt.a
sua dd. esposa da, Cída. ta a retíctta pelo aconte- Este, no próximo dia
na ocasião Sablno. foi :'0 cimento. _

Convidado pelo Dr. 0..
piano tocou e cantou a '!'� -O-51-O- Nunes, circularei hOje, fi'

.
lodia "Nossos Momento.;". Miriam Mussi Luz e Wan- Hotel Cabeçudas e "*_
Sucesso da Mussl Luz, vão acont.e· rambaia" O primeiro Im

-O-S$·O"':' cer no Baile mi.micipal Itajaí e o segundo em
Os meus cumprimentos. l'lO. cam as fantasias: "Prin<:J- Camboriú.

jli famoro plstanisla pl}'l�O sas da Corte Orienta!" :_',()n -0-5$.0-
da orquestra do Lira T. C feccionadas pela mpdista Com Banda de Múslc:n O
e que ontem, festejou "n:- Hulda coceição PrOfessor Franklin CIl-'I-
ver". -O.$S.O- caes, lnaugurou na cen+.e-

-O·SS·O- Um cronista social da C,- nárla figueira da Praça I�
° sr. e sra. Ewaldo iNe:la_ daae. v(li acontecer de "Pi de Novembro, uma Expoil_
ta) Moritz, viajarão no enol" no Bailf' Municip:tl ção de DC.�r.nho.�.

'to: _2._���

BICICLETA SAIIOHÚSIH
80 CAlT zmVcndc·sc uma compl�Lamente r('fnrmndn. mnrcn,

APOLO. Tratar nesta rednção, rom Ivan SiI'vn.

CI��Ml�" cartazes �D dj�
--CElfTIO -

CiDe Ui) JOSE
-B�iJIOS

tiae GLÓRIA
FONE: :lltlG FONE: 11252

às 3 e 8 hs.

John Ireland ás 7lh - !)lh hs.
Sessões Popuhtres

TTN·,TAN em.

Dorothy Malone em:

NA FUltlA 1)1\ VF.I,OCrnAnr.

Censura atê 10 an(Js

Cine B.IT2.
O ME"DrcO DE LOUCAS
Censura até 14 an(Js

�OI""F.: ".431
ás 5 e 8 hs . CiBe lMPEBIO

Burt Lancaster (ESTREITO) ., ... , Fonetl295
Jean S!mmons cm:

ENTRI': DF.VS E O PECADO
ás 8 hs.-

Sessão Popular
TIN TAN em:

O ME'moo DA.S I.OUCAS

Censura"até 14 anos

Censura até 14 anos

CÍlíe BOXY
FOfllE: 141&

às 8 hs.

Ciae RAJA (So José)
áa 8 hs_

CarIes Rigocll1e _ Nadla Hnro Ollv:l. ePI
Os Segredos da Magia Ncg'ca

Broderick Crowford
Glenn Ford cm:

O SENTF.NCIADO
Censura até 14 nnos

DEPAB TAMENTO DE S.AUDE P:JBLiCA
PLANTÕES DE FABMÁCIA

Mí:S DE FE�EBEIBO
11 - Domingo
17 - Sábado (�nrde)
18 - Dmningo
24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo

Farmácia Central
Farmácia Moderna
Funnácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto. Antõnio

,

Rua. Felipe Schmlrlt
Rua JOào Pinl.o
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe sclunldt

o plantão noturno será ele tllado pelas farmácias sto.

O plantA0 diurno compren dldo entre 12 e 12,30 horas
das Vitória e Central.

11 '- Domlnp;o
18 - Domingo
�5 _ Domingo

ESTREITO
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
F::u'l1l{!,eia Catnrlnense

Rua. Pedro [)Pmnro
I Ru� 24 de Maio
Rua Pedro l>?llMO

O ,p1:mLão notl1rno será de tu�do pelas farmácias do

A presente tab�la não pode rá SCI' alterada Rem prévia Ml.torl7.açãl) dêste
J'(l$moo.

D.S P., em Ft()rl:lnópo!I.�, ff'vf'rf'lro ele 19B?
Dr. LuJZ; Osvli.ldo d'Acampora,

�',-_. 4>'_""''-P'.. �__'IIiiiIiIllli!l"'_II!L�.iIílIiIl
�. ".,,L.

,-. '''.,'''';' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUDRO DAS COTAÇÓES
ü _ Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Muito Bnm.

3. _ Bo'm. 2 _:_ Regular. 1 - Fraco. O - Péssimo.
A ALDEIA DOS AMALDIÇOADOS

um drama (:a��a(Jl�m01 ��:tó���n::�:anhissima e írn- '''Ilnl�m����:��::'�\()' modelo
prcsslonunle apczar d eüctãctc, é �ste "VILLAGE OF KB-5. c.h,'S�IS torum.

� �Hr: DAMNED" que foi multo bem dirigido por WOLF de r�:t;��1�1;:Ocr�!J"�90.0;;��::r R1LLA. Desde o Inicio do rume. nota-se as boas tomadas base:
dc cena e a movimentação de câmara, principalmente Unidade - Um. Quantlda-

0.0 explorar a expressão estupefacta dos personagens ao de L

trem tendo, conhecimento dos estranhos fa�s q�e s:
sUf't)dem uns após outros sem a menor explioaoân, até

que surge o devido esclarecimento. A ação decorre em

um:'L pequena aldeia dos Estados Unidos - e conta nos

do rcpcqtino engravjdnmente de mulheres da ald.eia
citada, que deram a luz a crianças louras de olhos azuis,
"1:1.S que desde logo apresentaram peso. incomum e de

;nonstl'aram com o desenvolvimento, inteligência su

perior, sendo ainda dotadas de poder sobrenatural, .0
qual passaram a empregar somente par� o �al, f�llml
nando com os olhos as pessoas 9ue queriam lmpe�lr a

sua maligna vontade, A ação d'o filme decorre em ritmo

acelerado, com cenas bem aproveitadas, apesar de al

gumas falhas estruturais do -argumento.
.

sendo � maior

defei.to da fita o seu "cllfnax':"q�e podar-ia t:r Sido mé

mor e mais emocionante; equipando-se en�ao a� resto

da história. Mas ao par' das falhas, há boas 'imagens que

o dtrctor WOLF RILA aorosettcu . cem. GEORGE SAN

DERS tem um desempenho' discreto, sendo a parte femi

nina vívida discretamente por BARBAR� SHELLEY. Os

outros papéis são menos Importantes. Em suma '<A AL_

DEIA OOS AMALDIÇOADOS" (V!llage of the riamneei ,

l!l!]lre.�siona pela sua história fascL��Lnte e pelas boas

imagens Que allresenta, mas não agradará aos que não

aprcciam a ncção.
COTAÇAO: 4

A SEMANA EM CINELANDI�
"Splendor in the Grass", uma produção do famoso

dirctor Elia Kazan, para a Warner Bras., está sendo um

sueesso imprecendente em todos os cinemas on?e tem

sido exibido. Não sô em HOllywood, mas na sof}sticada
Ncw York, "Splendor in the Grass", tem batido records

de billleleria, como aconteceu no Trans-Lux Theatre e

Vidol'ia Theatre, da grande cidade, Natalie Wood.

Warrcn Beatty, Pat Hingle, Audrey Christie, Barbara

Lnclen c Zohra Lampert estrelam êste magnifiCO drama

cm Technlcolor,

Consede O 810...
.

.

(cimclusãu dll I.:\. pag'.) mais adversa do que \,cn:.\

O D�partamento de Esta- aeontkcido dc .outra Io.--

:�ue�:e�!C;r��a, a f����� ;r�'ÃLIOADE E CONDI ..

presentaç_ôes junto ao gc- ÇÓES

vêrno bl'asileiro, durante, o

rim da semana.
Rc('onhece-se é c1:11'o, que

�ag�:�I���r�� :�erc:o:;:
dera a indenização suge

rida, de mais ou men�s 400

mI! dôlares, como ridlcula,

porque o .valor verdadf!ll'o
da campanha, é estl�ad.o
em mais ou menos 8, ml
lhõcs de dólares. Mas SUl'"'

girão perigos QuandO forem

discutidos no Congresso os

creditos para a "Aliança

para a Paz", que serií,o sub

metidos a minucioso exa

me. Atos que proporciona�
rão a membros do Con ..

gresso de orientação iso

laeionista oportunidade pa ..

ra "trovejar" não torna

rão mais rácil a aprovação
ftêsses creditas.
Nem todos os senadores

011 representantes são tão

previdentes quanto o sena

dor Mansficld, que recen

trmente declarou à cc ..

missão de Reh�ões Exte

riores que "certamente é do

inlerêsse do povo
. norte

americano, como também
do brasileiro, que as mu

danças eeonomicas e sc

clais ocorram de modo pa

cífico e evolutivo" .

"Tôda a forma l'azoâ.vel
de assistência que pode ser

fornecida dentro da Alian

�a para completar o esfôr
ço brasileiro nesse sentido
será em nosso prôprlo in

tcrêssc, bem como no do

nrasiL Mas· ainda não estâ
claro se a ajuda. com efei

to, podc contribuir para

mudan('as pacificas, Pelo

contrári.o, presume-,e em

amplos círculos, nas dr

('unstãncias atuaIs, que
com uma ajuda substan
rlal não se conseguIrá mais
do {llIe prolongar e inten

siflrar a atual situação in

I\atisfatória. Ademais, tal
njllcla nos ligará, estrelta

hlente. ft e,�sa situação ex!",
tentc c �c ela chegar á

denocada, nossos próprios
jnt;rf\.«.�(', ·)')1'nv:'iVdm�ntf1
serão ,fj!in{!lrlos de forma

WASHINGTON, 27 (A.PJ

_ O Banco Interamericano
de Desenvolvimento anun

ciou a aprovação de um

empréstimo equivalente a

5&0 mil· dôlares, de seus

recursos ordinários, par.a
ajudar uma emprêsa braSI

leira a ampliar sua capacl

t,lade de produção de peç�s
para a indústria aut�mobl
listica e para iniciar a

produção de tratorr,s no

Brasil.

II � ESTrpULAçO�S
O, mtcressadcs d"";'O COMUNICAÇÃO

apresentar os dorUZ)lentos A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAÇAO DE

VENDE CE lOTEmencionados, a scernr. COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIQAO '''J
1 ,--- Pi'oposd-, em duas DAS prST1NTAS CLIENTES, MASSAGrSTA ESPECIALI

vende-se um IOt2 a ruavias. àolanas ánttns com ZADA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA
c-s 12,00 õc sêro Estadual OBESIDADE, DORES REUMÂTICAS, MA CIRCULAÇAO, jrbano Salles, Ar�a 4<15

e mais Taxa de Educação ENXAATQEU�CEA,SN�OkLOCAL COM HORA MARCAriA NA m�,t;:;�r a, rua Felipe d_ch�e saáoe oe 10,00.' por. rol·ha. rfD.

:�:��:;���:�{�r:d:'i:ri::" "tiu}RmA!�NGh(ànoug:OmRANeCHOm_I?�I�s�A)e. co-mo"',':e'-�osne3aI45,;bI' coudíçâovde pagnrnetl .,
t��_ 'Compl'Dmlsso de reüra r.cont. da última página) Oliveira e Silva, a advertência:
da do veiculo no pmzo es- Lembranças da tnrâucta triste pela "Sobre um escritor. a sua vida, nn-

tabetecldu: "orfandade materna. pelas mudanças que ráter e sensibilidade, os jnteos, presentes
d) oectareaêo de coube-

a posícàc do pai ia forçando a espaços, e futuros serão coutraottórtos quando
cimento c submissão n.� pela tristeza que a poesia n�scente no não deficientes ou triviais:
normas dêste Edital e da menino ínstilava. misturada as Inqutc- "Nenhum homem de arte ou pensa-
Legtxlneâo .rererontc a con tacões da puberdade e aos sonhos da menta se deixa revelar, paI' inteiro, e

adolcscenria. em uma época menos pru· niio é raro. se divirta um pouco, provC'-
saiCR, mas assim mesmo um tanto dlscri_ candO, pelOS paradoxas ou incoerências
minatôria para' os que não tinham as taci voluntál'ias, perp'exidade ou confUS20
IIdades oue a fortuna confere.

,
nos contemporâneos. Os criticas e exeg('�

6 que reponla da narrativa. nao tas mais arguias, através do tempo, igri(l�
mlliLo lon�a. é a fidelidade de Oliveira e rarão a sua medida e conteútlo."
Silva ao rtteiro que êle mesmo se traçá- Contudo, a ausência de transbord�-
ra. A á'nsia de tentar a vi�a no RiO, t,,') mentos é caminho par um conhecimento
acentuada nos nordestinos. foi satisfeita, desse homem por natureza não hermé.
Partiu munido da sua Táurea bacl1areli- tiro c a sua linh� remonta aos anos da
cia. mas esbarrou, como tantos outros, r..a adolescéncia, na visão de uma das mai.,
hostilidade do ambiente sonhado. Salvo!l. perigosas cncruzilhadas da nossa gera
o a pequena r.oda de amigos envolvld.Js ção.
nos mesmos sonhOs e cujos nomes e'lo- E' êle quem diz: _ "Não compteenrlo
ca, niio permitindo que os identifiquemos
todos, mas dHxando ver, no sobrenomc. r

dc um outro grande pocta que vestiu li

Loga e não delxoij_ qu.e �� ,'iUa� .tlobl'ali <1-

niquilassem a poc.�ía. Seu amigo compn.

nheiro c oolega Adclmar Tavarcs. 1"[.

esta púrpura - oh! não - seria crue;.
dade. l}(lde matar o amor, m:;l.s nau

mata a saudade", como disse Julio Dan

las l�ela voz do purpurado espanhol nft

SUa "Ccia dos Cardiais")

Não juro suspeição para foJar l!e

Oli'Veira e Silva, cujos livros já me lev<l.

ramo por mais de uma vez, a invadir a

seára da crítica literária, em que sou

jejuno para dizer do encanto com que os

lí,

T _ QIU 1':'1'0 DA CONCOR-'
,

Rl]NC1A
(VENDA)

cor.rências,
2 �_ Na parte eX'terna. do

envelupe ro,nlf'nc.dol' da

proposta, d.cvcl'ão eonst�r
os s('rwinif's di7.('rps: "CON

CC'l'Hlf:NCIi\ púRU('A l'j0
14 A?: 1')" (VENDA DE 1 C'A

MINlIÃO MAllCA "INTER

NACIONAL") .

3 _ Em envelope separa
do. conLendo os dizeres 90
indso anterior. "lém �a
palavra "D�cumentos". em

caract.eres bem dc!;lacados.
os seguint,e::; documentos

�omprobutôrios de identida
de e idoneidade:
a) ateslarlo (te idoneida

de fi!!nneclra, plttl"aclo por

Banco ou calia Bancaria:
))) prova dc quitação tom

as Fazendas �'edc!'3.l, Esta

dual (' Mt.lnleipal:
c) procuração, se fór o

ealiO, pa�sll(la a pt·SSÓIl. l'e

prcscntantc do p!'úponent.c
a abertura (\;1<; propostas.

4 � As proposlas. deverão
ser apresentadas em duas

vias, com rublica dos pro

ponentes em tôdas as págl
nas, seladas na forma do

item I do titulo II.

-5 � O:> envelopes, cont,en
do propo!>tas ou documen

tos. rievcrão ser entregues
no D..:partamento Central

de Compras, i\ Praç<;l Lauro
1,�ü:J."r •.0 2, (rone

_

3410_,
ne�l� �apltal, até às 14 ho

ra� do dia 27 de rnarç:l de

1962, mediante recibo I
� em

Que se mencionarão data e

hora do recebimento, assi

nado por funcionário do

D. C. C.
6 _ As propostas serão

abertas às quinze horas,
.do mesmo dia vinte e sete

.

de março. pOI' funcionál'iolj
designados pelo Prcsldente
do D. C. C, e na presença
dos proponentes ou .seus re

presentes lcgals.
7 _ Abertos os cnvelopes,

cada um cios interessados

tem o direito de apôr a sua

rubuica nas fôlhas das pro

postas dos demais concor

rentes.

8 _ As propostas (Modé
lo 001, à venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve

rüo obedecer às eondíçôes
estabelecidas neste Edital,
nas Instr-uções constantes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

rreto SF-2S-QB-61/3fl2 de

l!Hl), e demais disposições
Estaduais e Fcderais sônre
Concorrências.
III - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Jul

gndorn, posteriormente. se-

e a omissão importe em pte
juizo aos concorrentes. ao

Estada ali à moralidade da
Concorrência,

4 - A Comissão Julgado
1'0. reserva-se o direito de
anula!' o Concorrêncín; ca

se as propostas apresenta
tnoas não cm-respondam ao

tnterôsse do Estado.
Florianôpolis, em 15 de

fevereiro de 1962.
Pra-

QUlli'I'J\ l�A'GINA

(om anhi (er'le'iIri.:: Brahma
Necessito de elementos jovens que. estejam di�.

postos a fazer um o�rendizodo comercl�l, co� esta

gias em seus escritórios do Rio de Jonetro, Soa, Pau
lo Curitiba, Pôrto Alegre, oferecendo, o CO��I?otOS
q�e tenham demonstrado capacidad:, pOSSibilidade
de cscençôo futura o cargos de chefio.

O candidato deve ter:

_ ter idade de 18 a 25 onos.

= �:� ���õ��s�� Idioma alemão Ou inglês.
Escrever corta de próprio punho,. ocompanhad,;

d "Curriculum Vi toe" e fotografia recente,., aC�MPANHIA CERVEJARIA BRAHM�, Admlnl�
trocõo Ceotrcl, Caixa postal 1205 - RIO de Janei-

ro _ �stado da G�'��. _

horas;
r_ pagamento

dias;
(Hermes Justino

trtn nova ) , Presidentc,dl retlrruln do vetcutc

nnedlata ao p:tgalncnto.
2 � Em caso oc Igllnl(la

de de Pl'opost,fl" será sorten

do O vencedor.
3l .: A Con('OI'l'rnrl:1. po

dorão SCI' anulada, umn

vez tenha sido pr0tcrLda
formalidade cxpressamente
�xiglda pelas rorcrtdns leis,

LIDrdiíMPORTAnTE
"Curso Preparatório Continente':_,
DATilOGRAFIA

TAp��'���!��AL ADMISSÃO DURANTE o ANO

AULAS PARA CONCURSOS
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

_ Baseado nos mais morderiaS processos pede ..

gógicas.
_ Equipado com móquinas novas.

Dirigido pelo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTUJlNOS
Foca suo inscricão a Ruo Dr. Fulvil) Aducc;l,

antiga 24,de Maio, 748 - 16 andar.
ESTREITO FlorianÓpoli.
-,------------

notícias. I

pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis
de 2. a a Sábad6.

8,00 - Correspondente Colurobus
8,55 - Repórter Alfred
1055 -Informo o Ródio Guorujá
11:55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Col.umbus
1240 -Politica de 'Desenvolvimento
15:00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18 lO-Resenho Tilãnus
18'55 - Correspondente Columbus
21 :00 - Reporter Alfred
21,30 - Corresrondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujá

.

Departamento de Notícias: Teis. 3816 - 3822
Rádio Guarujá - onda média - 1420 Kcls - 5
Kilowatts - onda Curta - 5975 Kds - 49 metros

_ 10 Kilowatts, -

Emprêsa dÚuze FQiçã-�
Florianópolis S. A. - ELFFA - AVISO

Acham-se o disposiçÕb dos srs. acionistas, cm

nossa sede, à Rua Jerônimo Coelha n,O 32, nesta

cidade, os documentos o.que se refere o art. 99 do
decreto-lei n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940,

:r:e��tid�<;d��e��;�í�� ls����1 d 1961, terminado

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1962
Lúcio Freitas da Silvo - DiretOr Presidente

Eng" Hein:r: Lippel - Diretor Técnico

de "Um homem se confessa", em uma
Antes de conhecê-lo e de nos tornar� passagem do seu discurso de Rio do Sul

mos amigos, ambos nôs em idade pl'Ove�_ Era prlciso. então, que o hO!llen� rI�
ta. já os seus versos se tinham in('OI'po� jomal se. despissc d:1 sua pers.onàlidacJe
rado ás minhas leituras prediletas. Tam� Não havia os "colu'nistas" Que hoje fa
bém os seus livros de direito eu OS'ICI':1, zem o seu jornal dentro dos jornais, com.

rccapitulando lições dos tempos da fa· a vantagcm do renome (e ás vezês a
culdade, clesvflntngem) e com .outras compen.�8.�

Nosso encnntro, nOSSa aproximaç8.'l ções.
ocorreu nesta cidade tranquila da serrr Publicar os "trabalhos" _ 'Os ver�o
norte-catarinense, quandO êle veiu aqHI ou a prosa - era uma tarefa consunbv:l
há três anos, depois de passar por Fio e so .os renitentes o conseguiam. Os de�
rianôpolis e Blumenau, cidades que se mais resignavam_se ao anonimato UM
ligaram á SUa vida. peln exerdcio d� 'suas carteiras, escrevendo -o que 'lhes era
advocacia, pelo seu matrimónio e peb • dado e n'áo o que desejãriam escreyer,
nascimento dos seus filhos Creio, pelo que' diz Oliveira e Silva

Palestrámos 'como velhos conhecido!! Que a sua paixão pelo jornal era difp.�
tantas e tão grandes são as nossas afi- rente da minha. Fiquei ,fiel á pr��ira
nidades no julgàmenLo de homens e dG parte do seu pensamentD. Atas acllo que
cousas. E agora releia, no seu livro, rz� a mais certa era a segunda. Estaria a�
ferências a amigos comuns, especi:lll!- um dos paradoxos de que fala o e,scritol'

;u��teand:S. nordeste) por onde "ndel :\1- na

s�ali:�:er�:cia.�:�r����o:�sas c!o
Mas o essencial, no trabalho de Oli_ Brasil. no sul e no norte, lembrand&�1�

veira e Silva, é aquele traço pel'manen- IUCS e vidas (Hermes Fontes, Austro Cos-
te da comunicacão de suas idéias sôb", ta, taMos outros), alertandci a mOcldaCl�
a vida. um' pequeno compêndio � Jl!!ra' dos posas dias, dissecando Sa:rtre, evo
filosofia, que transparece nos comen',á: cand.o paisagens da Europ:t convidandc
rios do seu "D. Quixote e Carlito" e Sl' a pensar na justiça sem aquela venda, no�
reafirma em sucesslv.os trechos de "Um seus olhos, �

Fábrica de Rendas e Bordados
Hoepcke S. A.

Assembléia' Geral Ordinária'.

CONVOCAÇÃO
.

São ,ccrlnvidados ds senhores acionistas desta socie
dade o Se reunirem em assembléia geral ordinária., nO

dia 29 de março de 1962, às 16 horas no séde social
à ruo Fe!ippe Schmidt, nesta capital, poro delibera
rem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1) - Leitura, discussõo e votação do relatório do di
retOri,p. balança geral; 'conta.de lucros e perdas e pa
recer d�conselho fiscal, relativos ao exercício de 19ó2
2) - Eleição do diretoria;
3) ---- Eleiçõo do conselho fisco! e seus suplentes;
4) - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Florionápolis, 24 de Fevereiro de 1962
AIJ40lfo Scheidementel - Direto"..Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se â disposição dos senhores acionistas, na

séde social, à rua Felipe Schmidt, nesta copilal, os

documentos a que se refere o artigo 99, do decreto
lei n.o 2627, de 26 de Sel'embro de 1940.

A I'!O!.A MA!S Pf:RFF.tTA DO IlRASlL

que se respire, se tenha o direlt.o de vi
ver, :;em a função jornalística",

C0I1('eito dos verdes anos, n:lo pa<;,�'l
pcla "censura" na madUl�a � Irlscl'c'l!'
Sc num trecho que termina com esta fra_
se. "A fidelidade ao jornalismo termin:1:
rã' logo depois dos vin� '. anos. quanrlo
comparo a sua força efêmera com a eter�

niclade da cr)ação literárta."
Não tive essa' intuição na mesma.

ic1ad(', Fixei-me no jornalismo que era
então, bcm diferente do de no$.<;.QS di!l�
Quase um amadorismo, ou, melhor. um

amadorIsmo na p�ovíncia·,· revestia crua,'_
terísliras diversa,s na mctrópole na- "Ci�
(lade-Unica", como chama ao Rio o aul.:l!

homem se confessa"·
Parece que o seu lugar legítimo seria

mesmo a magistratura, onde seus triun
fos marcam a vocação que éle não scn

tira em môço. Seu f.ormoso e impressio
nante discurso de 1932, na inauguraçao
da imagem de Cristo, no Pretória de Rio
dQ Sul, é uma profissão de fé de magistra�
do, Se há alguma cousa a respigar nes

sa oração lapidar, reconstituida com

fidelidade como 'a gente logo verífica
pelas referências aos problemas da cpo
C8, é a. frieza com que fala da nossQ
grande epopéia constitu�nallsta. n9-s
cida do !l de Julho de São Paulo.

Temperamento avêsso aos anoubos
no sentido que damos ás manlfestfl,çoe�
impulstvas, sua vida mostra-nos, entr"
tanto, algumas passagens ma!'cante.� 0.1
sua coragem de definir-se, Nào fÓ::RC
cle, antes de tudo, um poeta,

Terreno imp�vlo este para um �rí·
!,i<:o, Quanto mais parn 11m bisonho ;-1-

modo!' da cl'ítlca. Lá está, no ]11'1'0 ·je

DcpoiS de "As grandes amizades", da
inolvidável Raissa Maritain, não tiv';)
leltu!'a que mais me impressionasse p�_
lo conviLe à meditação•.

Lembro-me, por asociação de idéias,
de um outro amigo de Oliveira f! Silva.
também meu velho amigo, c.Qll!'Staduano i
e compadre - Ribeiro Couto, Como êste,
Oliveira e Silva, dominando n prosa Como
autêntico mestre da. arte de escerv"r, :
não abandona a poesia. Nem há qu�m
possa {lizer onde qualquer dos dois, -,'13
prosa ou no verso, seja maior e meJhl)!'

"As palavras tambem amadurecem
Sômente numa certa idade saboreamo
o seu sentido .e entendemos a sua músl,
ca .�f'creta" - assinala Oliveira e Silva

li'acho ,o livro com emoção, depGis de
tê-lo ao meu lado para redigir estas no.
tas. E vejo que o antor conseguiu o ql!t\
mais desejava: - "O único louvôr a qua
aspiro, para estas páginas de memorln.�
". () fie il.q_vel' rlcix:1rJo nelas algumu 'poe
sia."

..",.,
A firma beneficiada ê a

Fundição Tupi S. A., loca

lizada em Joinville, -no Es"

tado de Santa Catarina.

Tupy é uma das cinco em

prêsas brasileiraS qu� p�O"
duzem peças para a mdus"

tria automoQilística �jo

Pais e é proprietária de

quatro fundições na região
de JoinviJle.
O emprestimo cobrirá. a

parte correspondente as

despesas em moeda estra�
geira de uma nova fundI

ção de ferro ma.leável, a

qual .incrementana n prc�

dução '(l,nual da Tupy de

peças fundidas çm cê�ca

deo25c��to total do projeto •••�"""'I!!!.
é de 489 milhões de CI:U- a:tlllijrM:a.;�..�zelros 0,630.080 dôlares)

do Qual o banco financiará

pcrto de 34%. Cique�ta e

sete por cento será fman

clado por recursos pró
priOS da Tupy e o restante

financiado pelo Banco Na

cional de Desenvolvimen

to Econômico.
O empréstimo será outor

gadO ,por um prazo de oito

anos com juros de 5,3/4%
ao ano, incluindo a cGmls�
são de 1% destinada a

reserva especial do banco.
$

Será amortizado em i 2 co- _

tas iguais, sem'''',�i', ,om WALI" PUBLICIDADE
erceçã.o das puas pnm,ell'as.

n� montante

de.
20 mil e

40. Lua
fernando Machade, 6

l�.l �Ôl���1:1:�ec!�vt:me�� TEL. 24-13
amortização será paga nos Florianópolia
dois e meio anos seguinte ii

d:.tt.a dn :ISSillll tnra do con-
� -----::- .

I,)'lat,o". .

Rudolfo Scheidemantel - Diretor.-Presidentc

Perdigão S, A. Comércio e Indústria

Assembléiá Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Acionistas da PER

DIGÃO S/A CqMÉRClO E INDUSTRIA, o se reuni-

.�:ml �(q��St�:�I:�0?ae;�oE���a��d�noá��6x���a���r�:
março, em suo séde social, à Ruo do ComérCio s/n,
nésta cidade de Videira, Estado de Santo Catarina, a
fim de deliberarem sobre o seguinte ordem do dia:
o) Discussõo e aprovação da Proj!losta Justificativa
da Dire.torio, relativo 00 aumento do Capital Social e-
consequente alteração do artigo 5° dos Estatutos So-
ciais; ,

b' I'Illtrn'l: tl�<;!.Into<; dC itiT'cre<;se social.
Videira, 22 de Fevereiro de 1962

_�
A DIRETORIA _: "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELO PROGRESSO DE

NO SETOR

SANTA CATARINA
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::: "()

ESPORTIVO
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\

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlAR�S: ,_
MAURY BORQES, RUI LOBO t

:h�.,L�
GILBlRTO NAHAS

COLABORADORFS:· DIVERSOS

/

DOis Matchs (a t a r i n e n ses x Gaucho�
Podendo o Grêmio Sagrar-se (a m p e ã o

No turno o conjunto ca

tennense �onseguiu ex

presstvc empate por 2x2,
realizando .naquela op(lf
tunidade, uma exibição
muito boa com sua reta

guarda jogando uma mag
nífica

I

partida, enquanto
- ----------:--------------"

'Hamilton ao reporter: IIAté as elimi-
natórias estaremos em éondicões de

,

'Iutar pela vitórialll

Na noite de hoje, agora
um pouco distante de SU;].

torcida, a representação uo

Mareilio Dias voltará a

campo [para dar combate
ao vice-líder do Torneio

Sul Brasileiro, o Interná
ctonal.

o reporter esteve na ma

nhã de domingo fazendo
seu "giro" semanal pelas
galpões dos clubes à procu
ra de novidades. Depara
mos com o Quatro Com do

Aldo Luz, formado pelo des

tacado remador Hamilton
cordeiro. Na oportunidade,
o hercúleo atléta, junta
mente com seus colegas de

guarnição, davam os ulti
mas retoques para guardar
o barco, após o banho de

agua doce.

O reporter, entrou na con

versa e Hamilton Cordeiro
sempre solicito para com a

reportagem, f�i declaran

do: "Nossa guarnição con

tinua treinando assídua
mente, como o caro repor-

..-'---

NOTlCIA'RIO DO REMO
Aproveitando a manha

de domingo, as embarca

ções dos clubes náuticos

da ilha, estiveram em

grande atividade, treinan

do com vista às eliminató
rias de março.

Nova Conquista
do Avaí: Roberlo
o médio "colored" Rober

to, que militou na equipe
do Guarani, transferindo
se a seguir para o Atlético,
de onde rumou para o in

terior do Estado íngressan
do no Floresta, da localida

de de pomercde, Blumenau,
já acertou detalhes para in

gressar no Aval Futebol

Clube.

Conlinuam
Treinando os

Scralchmens
O selecionado catarinen

se que participará do Cam

pêonato Brasileir.o de Valei

boI,Masculino; a se realizar

em Campinas, São Paulo,
continua intensificando os

treinamentos, com vistas

aquêle iJp.portante certame.

Os, treinos vêm sendo reali

zados no estadia Santa Ca

tarina sob as ordens de O

restes Araujo. Enquanto is,:,
so em Bl'usque, o seleciona
dd feminino, quuarticipa
rá também do campeonato
da modalidade, continua

treirlando ativamente sob

o comando do preparador
Jarbas Cunha.

A lancha de propriedade
da Federação Aquática de

Santa cetsrrna, esteve em

grande mcvímeutacãc com

os senhores diretores téc
nicos a rmntstrerem enst

namentca às cnversas guar.,

nições.

Com o levo vent·o sul so

prando na báía:'onde está

a 'raia . olímplõa, as guar
nições se 'üeslocaram pera
a baia norte, onde pude
ram realizar puxados treí-

x x x

O Quatro Com de R!l:
milton ccrõeíro, do Alào

Luz, foi a que mais treinou.
Realizou na manhã de do

mingo um longo exercício
com algumas puxadas, on
de seus remadores pude
ram aquilatar realmente o

progresso aCentuado da.

Manoel Silveira continua
,se dedicando agora com

mais carinho ao j"skiff"
com o 'Pensamento voltado

prOCllt'ará manter a

vi tória conseguida

t.cgnl'ifl no (!.I!;lmrt

sua \\,inha ,avança,da rea

lizava pontadas perigosas,
tentando surpreender ti.

defensiva coloradJ..
Hoje, Marcilio Dias e In

ternacional voltarão a pre,

Iíar, tendo como cenário o

estádio da Alameda Rio

Branco, de propnedade do

Olimpico, em Blumenaú.
A torcida itajaiense Cer

tamente se deslocará p-ara
a cidade industrial, _ dando

assim o seu apoio moral aos

seus jogadores. Contudo,
será reduzida I� torcrda

ter acabou de ver. Estamos

nos preparando com grande
carinho para as eliminató-

rias. O barco, agora é que
está começando a "andar",
porém acredito que 'até a

data das eliminatórias es

tàremos em condições de

lutar pela vitória. neconhe
ço o poderio das guarni
ções que teremos que en-

Dia 8 a Reunião Para a Organização
do (ampeonalo Comerciário

o Departamento de Fute
bel do Centro aesc-senec
vem de marcar para o pró
xtmo dia oito de março,
uma reunião com todos os

diretores de clubes interes
sados em paa-ttelpar do pró
xlmo Campeonato Comer
ciário de Futebol.

Naquele dia, às 20,00 ho

ras, nas dependências do

Sesc-Senac, será realizada
a reunião, oportunidade em

que todos os detalhes deve
rão ficar assentados. O

clube que desejar ingressar
no certame poderá procu
rar o sr. Gerson Demarja.

CÚRSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Direfor� � ProVi Maria Madalena

de Moura ferro
CURSO correspondente aos Grupos' Escolares e

aceito alunos para as seguintes dasses:
Pré-primório, 1°" 2°, 3°, 4° e 5° anos prelimina

res.
Prepara alunos poro o exame de admissão ao

ginásio tl\.antendo durante o ano uma classe especial
para êsse fim.
A matrícula acho-se aberto à rua Saldanha Ma

rinho, 34, todos os dias uteis.

marcilista, mas mesmo as

sim esperam os diretores
do clube praiano que os

blumenauenses torçam tam
bem, formando então u�a
grande torcida que incen
tivará e pOderá' levar o

Marcílio a um espétacutar

.rreter, ccmtuco. baseado
neste princípio é que esta
mos no� exercitando assí

duamente, tentando alcan

çar nosso melhor estado
físico. Creio mesmo que
até as novas d.atas das eli

mínatórias estaremos com

bom conj unto e então vere
mos na raia, quem deverá
ir representar Santa Cata

rina, neste tipo de embar

cação".

triunfo.
Em caso de [vitória do

Marcílio, o clube catart
nense voltará a ocupar a

previlegiada posição de vice

líder do certame com pos
sibilidade de mantê-la até

o final do torneio.

Cotejo de boas propor
ções, onde o Marcílio deve ..

rá realizar uma estupenda
partida para cheg,r ao

triunfo.

O METROPOL FRENTE
AO LIDER

Enquanto isso, nesta

mesma oportunidade, o

Metropol que cumpriu a

tuações decapctonentes no

turno, dará! combate ao

Grêmio. O elenco criciu-'

mense depois da vitória

diante do Coritiba, cresceu

um pouco mais no conceito
do 'público que agora espe
ra que seja o "VINGA

DOR", derrubando os ad-:
versãnos que se apresen
tarem em seus caminhos.

Agora é a vez do Grêmio,
único clube invicto do cer

tame com apenas um pun-

Federação' aUéti.ca••.
ao portão de saída para ai,
agredirem-no rístcamente.

inclusive, armados de ob

jetos capazes ríe produzir
tletas acima foram denun- lesão (arame farpado);

ACORDA0, por unãnímí
dade de votos, tomar co-.

nhecimento da denuncia.
dar-lhe 'provimento e apli
car aos atletas WILTON
COSTA, FRANCISCO J.
WIGGERS e ERMI FAIS

CA, pertencentes a S. E.

Cruzeiro, a seguinte pena:
100 dias ed suspensão,

como incurso no arti. 148;
300 dias - de suspensêo,

como incurso no- art. 512;
300 dias de suspensão,

como. Incurso no art. 153;
e 100 dias de suspensão,
como Incurso no art.. IrQS;
Registre-se. Publique-se �

. Cumpra-se. Sala das ses

tas, durante a realização sões em Fllorianópolis, 15

de uma partida: de juve- de janeir.o de 1962. {Ass.
nis o que serviu de péssimo Waldemi�o �ar!son �

exemplQ a êsses atletas; Preso e João Pedro N1IIles
CONSIDERANDO _ que os ,- relator.

infratores, após serem ex- FlorianópOliS, SC, em 18

pulsos do estádio por diri- de janeiro de 1962.

girem palavras ofensiva,,' Ody Var«:lIa.
aos árbitr.os, premeditaram Presidente
a, agressão, do Pl1esidente Silvio Serafim da. Luz
da FAC., pois aguar�m 1.0

.

Secretário

ria, realizada no -dia 15 de

janeiro de 1962: CONSI
DERANDO - que os a-

ciados como incursos
.

nos

artigos 148, 152 c 158 do

C.B.J.D.D. CONSIDERAN-.
DO - que os mesmos fo
tem julgados à revelia por
hão' terem comparecido
nem seu procurador ccns

tituído ; CONSIDERANDO
- que os infratores come

terem transgressões de
carater grave; CONSIDE-
RANDO - que houve co-

nexêo de quatro infrações;
CONslDERANDO - que as

circunstâncias agravantes
são superiores as atenuan
tes; CONSIDERANDO_
'que as infrações foram co

metidas por àtfetas adul-

QUE FA-Cl-n-DA-DE !'. ••:-

to perdido, resultado de

empate frente ao Interna

cional por txi. Vamos ver

se o quadro barriga-verde
consegue se exibir de ma

neira elogiável, ccnquistan ,

.do, desta formai mais um

expressivo triunfo que o

ceecntteré õenntuvemênte
dos insucessos do turno.
GREMIQ PODERA' SER

Poderá surgir hoje o

campeão do Torneio SUl
Brasileiro, isto se vencer o
Grêmio e perder ou empa_
ter b Internacional, já que
a diferença que separa. o
lider (Grêmio) e o vice.
lider (Internacional) e de
quatro pontos, tendo o pri
meiro sômente <lois adver_
sános pela frente: Marcílin
e Internacional.

A Tabela do (ampeonaló da Cidadf.
Finalmente elaborada e aprovada, eis oetcbelo do

Campeonato do Cidade:
,

TURNO
j\o 18/3/62 Tamandaré x Atlético - Campo F.CF.

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

gueirense
Atlético x FigueirÉmse.__:'Campo Figueirense

dia 1°/4/62 Avoí x Gúorani - Campo. F.CF.
Pculc Remos x.Tcrncndcré - Campo Figueirense

'�ia 8/4/62 Guarani x Atlético - Campo F.C.F
Tamandaré x Figueirense - Campo Figueirense

dia ,15/4/62 Paulo Remos x Avaf - Campo F.C.F.
Figueirense x Guarani - Campo figueirense)

dia 22/4/62 Avo! x Tamandaré - Campo. F.C;.F.
Atlêtico x Paula Ramos - Campo Figueirense

dia 29/4/62 Tamondaré x Guaranl- Campo F.CF.
Avaí x Atlético'- Campo Figueirense

dia 6/5/62 Paulo Ramos x Figueirense F.CF.

,u",niçãO·x x x d;a,' RETURNO '" Campo
Também o "Skiff". aldis- 6/5/62 - Atlético x Tamandaré Figueirense

ta esteve se movimentan- 13/55/62 Avaí x Figueirense F.C.F.
do, juntamente com o Paulo Ramos x Guarani Figueirense
"Double", Quatro Sem e 13/5/62 Figueirensé x Atlético F.CF.

Oitq, além idlo Dois. Por- Guarani x Avaí
.

Figueirense
tanto, todas as guarnições 27/5/62 Tamandaré x Paulo Ramos F.CF,
aldistas estiveram na raia. Atlético x Guarani Figuein!hse

x x x 3/6/62 Figueirense x TamorÍdaré � F.CF.
,.. O MartineJli por sem Avaí x Paulo Ramos Figueirense
turn�, ,também mandou 10/6/62 �������r:i;UÂ���se Fi9���:��e
::-;a.r:-a:::s� .���:S d�:e:a� 17/6/62 Paula Ramos x Atlético F.CF.

pensamento voltado para
Guarani x Tamanciaré Figueirense

as eliminatórias. 24/6/62 Atlético x Avaí F.CF.
O desejo de representar �F_;g_u�e,..ire_n_'e_.�x,�P�au_l_a_R"a_m_o'_F_;g_u_.;_,e_n_,e_Santa 1Jatarina no B;asi
leiro de Remo ti a grande
pIleocupação Ida! :fmaior:a
dos rem<tl'l'{jites-"":"

. ,

x x x

Por sua vez, o Riachuelo
também fez descer ii raia

o seu Quatro Com e Qua
tro Sem. Ambas as guarni
ções estiveram "paseando"
na: raia com muita disposi
ção e vontade, deixando

mui�a gente preocupada.

CAMPEAO HOJE

Em vista da decisão do

Conselho Nacional de. Des

portos em proibir que um

clube jogue duas ou mais
. vezes sem observar o espaço
de 72 horas, os organiza
dores do certame Sul Bra
sileiro, alteram a tabeia
que deverá ser a seguinte:
Dia 28 - quarta feira __

Em Blumenau: Marcilio
Dias X Internacional

Em Criciuma: MetrOPQl X
Grêmio

Dia 3 - sábado à tarde
- Em !tajaí: Marcilio blas
·x Grêmio

� Após o Carnaval serãn
efetuados os encontros res,

tante_s: .

... ...
Grêmio x Internacional,

Marcílio x Metropol e CO
ritiba x Operário.

A Colocação do Sul Brasileiro
Inferclubes

Após a realização do eu- 1.0 lugar _ Grêmio, com
contra entre Marcílio DIas 1 p.p.
p qontíba, que terminou 2.° lugar _ rntemecro.
com a wttõne do clube nal, com ij,

.-' 3.° lugar - Mareilio
sparanaense por txe. tendo Dias, com 6
de Duília, mais o jogo en- 4.° lugar _ Metropol e
tre Operário e Metropol, Operário com 9
ficou sendo a seguinte a 5.° 'lugar _ ICoritibtt.
_Co_lo_ca_ç_ão_dO_'_'_IU_b_"_;.' com 12 p. perdidos.

�

Amislosos no Inferior- Calarinense
o públlco de Tubarão, _

�i��q��a���:��;d�'�;�1� 5ily;() 'Eslá ,Bem
cidades de Santa' Catarina' O ,.'.

I.

tiverem futebol "a' ta'd,' no perano
de doming� contrastando q atacante Silvio que a.
com a capital do Estado tu� duas temporadas pele
que passou sem futebol Clube Atlético Catarinense,
Vejamos então os resut- ganhando destaque pelos

tados verificados naquela" seus "ruschs" ímpresslonun
cidades: tes, encontra-se atúalmen

te no Operário de Ponta

Em Tubarão - 'aercüto
Luz 1. x Nacional (Capi
varÍ) 1

Grossa. Em conversa com o

ponteiro Jairo do Operário,
êste teve a oportunidade de
informar ao reporter que
SilvIo encontra�se multo
bem no clube operariano;
dificilmente deixará, peJo
menos no momento, o clube
do Paraná. E arrematou:
Silvio está muito bem, pode
ficar certo disso!

Em Brusque - Carlos
Renaux 4 x Paisandú"'_
Em Blumenau _ Olim

pico 1 x Guarany O
Em Joinville - América

3 x Palmeiras 2,

NO HOEPCKE TEM

Placard Esportivo de 'O 'ESTADO"
Torneio Rio São Paulo
C.R. Flamengo' 1 x Vasco da Gamo 1
Palmeiras 2' x Portuguesa Despurtos 1
Taça Libert'adores da América
Santos F.C, 1 x Cerro pOrteno 1
Torneio Sul Brasileiro
Coritiba 1 x Marcílio Dias O
Campeonato Mineira
Pedro Leopoldo 3 x Vila N�v(l 2
Atlético 1 x Guarani 1
Em Recife
Náutico 2.x Ibis O
Santa Cruz 1 x Central O
Pôrto Alegre
Rio Grandense 2 x São José O
Campeonato dos Funcionarias Publicas

-

Irasc 2 x Imprenso Oficial O
TrlbuhOl de Justiça 3 x D.E.R.
Na varzea

Milionórios .4 x Balneário 4

��d;��;r�rx Atlantico 1. . ! -iW'1-�
Portug'al: F.C. Pôrto 4 x Beiro Mar O

Sporting 4 x ,Oriental O
Espanha: Betis 2 x Real Madrid 1

Barcelona 1 x_ESpanhol 1
1 Montava O

'nh"n,,,'",nn' 2 x luventus 2
4 x Argentino 3

1,i;l;�r:�.'jí, �i�:��i":i�;S;:U�j" �A.••
rnericano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE OOZE DE AGOSTO
,. Diretoria do etuee 0026 ce- Ag(;I.li1.u n:lUl.Íilil., LUj��vU

..s seguintes- rescrueõee, que vigorarão para os fe:::.teloa

tMll:lVnl('sros:
PROGRAMA DOS ;FF.STEJOS

BAilAdo - 3 - Bafle de Abf'rtllra

DOmingo - 4 Bntlu na Sede aocínt e na Sede Balnon

ria
Segnnfla. _ )1 _ Bane j;'rnntll nn SNJe Social
nfi!lp AdUltos na fiNJo S(l{'Ifl.! e na Sede :JRlnn\I'la
Tefl1ll, - G - Bntle na Sede Bortal e na Sede aetnea,

ria

os BATJ�ER COMEQARAO:
pnrn AfhlJtOS fins 2'�,OO l10ms
Pau rnrnntn dns 15,00 às 19M hnrns

hoo!ESMI - PRF.ÇOS:
Nn. Rhl(' Batneürtn - 3 nnltrs - Cr$ UJllO,OO
Nn 81>(11' TIaJnt'ftl'ht - lima nníje _ (;1'$ 400,00
N:] Rf.lh� ,sndal - 4 nol!.es - �r.<; 1,!ififl,OU
Nn 8'(loe Sôclni - ·Unút. nnlie� - Cr� 50Ó,ÓO

01'18 .. -+ Cndn sfkio /ln<!Nft ndr,hlrlr. lima mesn em cada
séde.

ROrAIA: -- Cr$ 400,00 por noite.

CONVITES:

Cnsnl - ('!'$ 3.5IJU,I.k1 para todas as noites
.

Casal - Cr$ UiOO.OO para uma noite

Individual - CrS 3.000.00 para 'todfls as noites
rnctvtouní - ors 1.000,"0 por uma noite
r:.�1 udantea devidamente ereccncradcs crs 2.500,0C.
para todas as noites.

Estudantes devidamente credenciados ors 800.00
uma noite.
A posse da mesa não dara direito â entraaa, ,sendo

necessários a carteira e o talão do mês, ou (anuidade de
19(12) ou o convlt.e acompfmhado de 'documento compro-
vndnr ria. idenMdade. �. \

INTERCAMBIO: Cr$ 500,00
RESERVA:

l° - As. Renhas serão dIRtrihulda.� às 7,00 ho;aR do
dia 24 de fevereiro I.�abado), e fl. venda, será Iniciada às

8,On horas.
2" - O pagamento será feito no ato da aqui.�ição.
3'l - Os convites obedeccriio às exigências estatntá

rins e só sorão fornecidos das 14, às i7,00 horas do dia
dI'!. re.�ta.

4° - No at.o da aquisição elo convite o .sócio solicitan

te ceverá:
A ,- Apresentar a carteira .soclal (' o lalãQ dn mês.
B - Fa7.er-se acompanhar do convidado.
50 _ Os convH.es só poderão ser fornf'cidos pela SI'

crf'tarla.
110 _ O convite não dará direito a mcsa que scrá p""

ga Il. parte.
7" - A compra da meRa terá que ser feita pelO pro

PI'lo sócio ou .seu dependente, podendo no entanto a se

nna. ser entreguc a qualqlll'r pessoa, unm vê? Nedrnrl;J-

da pelo as.�oclado.
,

1)0 - só SERA PERMITIDO QUATRO CADEIRAS
POR MESA.
nF:TTõ:RMINAcriES:

}o) _ t rl�orOSamel'ite vedada :1.' c"httada de menore ... ,

o carnaval.

fotógrafos.
Florianópolis, 1 de fevereiro de 1962.

Mauro Julio Amorim
20 Secretario

VISTO
José RlIas
Presidente

Depar1amento Central de Compras
CONCORRENélA PUBLICA N.o 25-01-03

CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA No 30 01 23

o Departament.o Central de Cumpras avisa aos int_e
'l'es.�a.dos que as concorrências acima mencionadas �el'ao
ab(lI'tas no dia SETE (7) DE MARÇO DE 1962, em vlrLu

ele de ser ponto facultativo (Camava\) o dia 5 do

mesmo mês.

Florianópolis, em 23 de fevereiro de 1962.

Hermes JURtlno PatrIanova, Presidente.

-PRODUlOfõE BELEZA
DISTRIBUIDOR POR CONTA PROrpRIA

Firmo Francesa fabricando linho completa de

produtos de beleza, maquilagem e colonios (mais de
30 produtos de otima qualidade) procura poro esse

Estado um representante, trabalhando por Conto

PROPRIA, Trés grandes novidades: leite de beleza

poro bronzear sem sol, cera fria ,poro depilação
creme poro emagrecer. Dó-se preferência a pessôa
capaz de organizar o vendo o domicilia. Oferece
ma� orientaçãO técnico. Cortas com referê�cias po

ro BELMONT, Ruo Santo ISÇJbel 38/46 Vila Suor·

que, São Paulo.

ESIiÓLA TtCNttA DE CbMÉIICIO

MOTORES. ELÉTRICOS

ARNO

URA ·lENIS CLUBE
PfDJra qulãménlO para o

(arnaval dé 1962
PROGRAMA

0.'0 3 - Baile de Aberturc, eis 22 horas l lSobodc)
Qia 4 - Baile Infantil, dos 15 eis 19 horas (Dorr-in-
goJ .-

010 t1 - Baile os :n horas (Dominqo)

��ff(]� - Trcdictono! Baile: às 22':�oras ($e:unda
Qio 6 - 13011(' de 'Encerramento, os ,22 haras (Ter-
co-ror-o)

- , , . ,

REGULAMENTO
,

1 - Reserva de M('sas:
�

r As senhes scrõo distrlbLlicla's dia 27 de 'fcvcrel
m,; terço-feira, os 19 borcs.. no 'sede soc:«! p o rc
sorvo será tono, em sequidc, no rnéS'm'o 100:01. É o

brigatário o coresentccõo' da' Correíro 'Sobol e Ta-
160 do mós corrente. O 3r: Cobrador'estorá presente
poro efetuor o compe{ente 'contrõle.

IMPORTANTE: O sócto feró .dtreíto, sómente,
o .�e'.'iervo de·l (UMA) mesc, mediante "o apresenta-
ção do respectivo senha. .'

l 2 - Preço dos mesos paro -Asstxtcdos
-1 noite,; ... .. : .: .,' 'CrS- 1.500,00
Preço dos meses paro -Convldcdos
4 noites' .. .".. . .·;C�'2.000,OO

3 - Convites
.

.

A Diretoria, o seu crítêr+o pdderó exoedtr con
vires os pessoas em trânsih?! sob a inteira resporr
sQbilidade de um sócio, rrtedjónte " pagamento dos

seguintes taxas de frequência':
.

Casal, Cr$ 3.000,00, poro '4,noites
€asol Crg 1.500,00, j:)ar-á'l (W!wY noite'
Individual Cr$ 2.500,00. poró 4: noites
Individual CrS 1.00o,bo, poro 11 {n'oi'te} ·noite.

,

$olkitamos· oos S,rs. pois· àu· respcms6veis, 'não
se fazerem acompanhar de .fi�6s'·()i!I . dependéntes
inenores de 15 (quinze) onos;,sendo ql.:le·'ocnãu obse��
vôncia desta determinação,. -.impli!!ord nas penas
previstos por lei. .. i' -

.

, . . -

Os filhos ou dependentes maiores de 15 (quin
ze·) e até 18 (dezoito) anos, SÓ'TeTãb' -

rri�re'S<;o ;'\as'
dr:pendências do Clube, quando ,PcOrpPP(lhOd'1S, dos
responsóveis "

No baile infantil, não seró-pHmífiCiô- õ üsõ de
lanço-perfum�.

"

A Corleira' Sodal e o talõo"CIo' mês' Je· few.,ei
ro, ou a anuidade respectiva; serõo' rig�ro5dmerite
,exigIdos à entrado.

A Diretoria puniró rigorosaménte b sóci':) que
fizer uso de lanço-perfume, como enterpecenle.

Os conviles só, serão fornecidos (confOl'me:)
ucima determinado) no dia de cudo festa, ,dos 1 ti ás
18 horas. .

NOTA IMPORTANTE,
Nn() seriio atendidos, sob qLfOl.quer

-

hip0tese,
no decurso dos Bailes, casos de-esquecimento de Car
teiro Social, lalõo de mensoli.dodes ou at']uidade,
b'em como pedido poro oquisição'de convite-ingi'essa.

Florianêpol is, 13 de fevereiro de 1.9'62.
A DIRETárllA

MArOUlNA DE IMP1USSAO
Vcnde�se limo máquina de impressão de fabricação
alemõ, marco Fraukental formato 56 x 73,' próp'ria
poro imj:'ressão de jornais, Revistas, Livros etc.

•
Vêr nn Rua Tiradent'rs 53 entre Q e 11 horas

�----_._--_ ....-._-,._ ............_---

Bóia de Convocação do Segundo
Concílio Ecumênico Vaticanos (NG)
8\1n Santidade o Papa tratará de :lssu'nt.os de or

Joãp XXIII nsstnou a Bula dem temporal, . como ns
dn Convocação precisa- que recentemente roceuaou
mrrrto M 'dia de Natal, 25 n "Matcr et MaglNtrn" sô
de Dezembro. Ao convccnr bre a. que,tão social..

�oS�g���!� �:c��:.I�Qq::t!�k n:;:����d:!e jÚ���e��� ê�=
Reunião•. em 1962, de tôda te trabalho intenso de pré-
a. Hlerarqufa da Igreja .. se- patacão e estudos dn parte

Pr"'el'Iura -M-u-nlC'I'pal de floriano'.p!e...· '. para o bom da humnni- do, cardeais, bispos, preln-
II UUl dadc Intctrn.. dos, te,óIOgos, cancntstas c

D t nf d Ad...
e .

i-I ·ão
/I. R1)la .. PonUncia, de tecnreos do mundo Intl'lro.

Ipar ame ct. e 11110 J raç
.....

umas 2.500. p"inm, em la- cuja eonmbutcão tem stdc

E A I I r
Um não especifica data incalculável. chega agora.

D I T .,
... ., exata. . . ao seu término".

O hlstóri.ca Documento Neste ponto o Papa ecn-

chamado �'Humanas Salu- vaca o Segundo conctno
tis" (QL lido. de. P�rtjco da Ecuménico. Uma mutjtdâo
Eh\sílic:a .de. S.ão Pet:lro pelo de fiéis que rodeava o pór
Secretário Geral da Co- tico prerrompe em aplnu
rnlssão, Ce.ntt'al P'repata.tó., SO'S; aS câmaras de televi-
ria dÇl Congresso. � são transmLtem, o anúncio.
.Ante );L pObre!;a espiritual A bula convida e ordena

do mundo e. a vjgorooa 'vi- concorrerem ao Concílio os

tallti�d�, $. Igreja, decidi- Cardeaie, Patriaccas, Primo:
mos, di7. o Papa, convocar ses, arcetlispos, Bisposl (ln
o Concilio ECttmênico' cõn- chi:indo titulares) e outros
t1nuação, .da .grandiosa,série Prelados de todo o mundo;
de vinte Concilias". Assina- e p"ede aos fiéis que elevem
la depois o acolhimento orações pelo bom exito das
Que o seu anuncio teve en- deliberações.
tre os fiéis e o interesse De forma multo especial
despertado entre os dissi- confiamos êste event.o RS
dentes.

EDITAL 1/62
no MATRTCUl,AS PARA A t.n, 2.:1 l' s.a . SJ::R.TTo'8

no f:URRO COMTõ:RCTAL nASrCO E l.a E 2.ft SRRrES
no CURA0. '1'(o:f:N1CO DE CONTABIT,mAnE� •

F.por·a: Af'h:lIn�sl' nbru-Ias ate o rlta 28 (II' (cvorf'l�
(In." Bl,:W :is 21.�O 110\,,''Is. de 2.n. :1. -ü,a- reten. ,

pn�����A�N�lJ�;��;::A�:0�::��������;,A2.:E�
fi n F'EJR.A, DAR 1!l,30 AS 21-"1) HORAS.

Flol'lnnópolls, revcrctro de 1!l62 ..

Rllfllr)n fia coet a Mf�im - sccrotànc
r.l!l� C.' Stl1Jelra de Souza - nrret.or

Auxiliar de EScritório - PRECISA-S(
PRECISA-SE

-

Os candidatos serão submetidos o' teste. Informo
ções pelo Telefone 27,61 dióriamcnte das 7' ós 13
heras.

Com o presente são convidadõs 95 abaixo relacio
nados para dentro de 30 dlcs..o contar desta doto,
virem a Portaria desta' Prefelturq p'����ç�. esclcrect
mentos:
NUMERO NOME , AS:;UNTQ
2921/59 .. Alcebiades Fermino do Silv;a . Habite-se
730/57 .. Calvy de Souza Tavares.,. .. Habite-se
39/59 •• Calvy de' Souza Tavares. Habite-se

687./60 .. José Pa4li. Hobit.e-,se
928/59 .. Herminio dps AhjQS.,. Habite-se f

93/60 .. José Ramos da Silvo. . ... Habite-se
866/60 .. Bertoldo Nunes de 50S-lza. Habite-se
987/60 .. Eleodoro Miguel.

. .

Hob'ite-se
975/60 .. Ronulfo José de Souza.,. Habite,se·
1003/60 .. Arnoldo Cardoso ..... '.' Habite-se
91/61 . Francisco l-uiz dos SantQs. ..' I:"l.Ql;:ljte�se
645i60 .. João José de Souza.... .. Habite-se

, 765(60 .. Catarina da· Costa Silvo. Habite-se
2356/59 .. João da Cruz Meira.. Habite-se
2301/59 .. Nicolau Antonio Costa. Habite-se

, 93-1/60 .. Cyro Sc�midt. , • , . , Hab.itecs�
250/61 .. Euclides LogQ. Habite-se

2107/59. Idalino Brustolini. �. Habite-se
3723/59 .. Mario ,Santa Brinhoso. . Habite-se
3335/59 .. Odilio Santang'elo. Hdbite-se
c.3.186/58 Elzi Dutra Habite'$e

Cerftifico outrossim, que findo o- prazo indicado,
sem qUe seja prestado quaisquer info'rmações por
porte dos acima convocadas seró o respectivo pro·
cesso arquivado, o vis'ta do que dispõe ·0· parógrafo
úníc.o do artigo 44, da Lei fiO 127 de 14 de julho de
1952.

.

Departamento de Administração, em 12 de feve-
reiro de 1.962.

. .

Ernestina A� Guimarae,
Chefe dO' Exp. e Pessoo�

,

CURSOS DE IN6LES
In5lftuto Brasil·Estados Unidos

APRE�DA INGLóS POR PROFESSORES AMERICA
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. DAS 9.
AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. fREÇOS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS
MEMBROS DA UFE E UCE.

EDIFICIO ZAHIA, 6" ANDAR - FONE 2390

I
•

Funcionamento perfeitQ, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

* Eis os três falares de garantia qu� 0$ Motore$ Arno representam poro o

consumidor. �
* Os Motores Arno sõo rigorosamente controlo dOS pelo Sistema C. I. Q .• Can-

•

Irôle Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição Inóx;mo no

produçõo em série..

,._a-.�. --."

�
�®:

-ARNOSA.

�------------------�

• L O TE S

Cf� H. anos lias hailes noturnos.
20 _ No baile Infantil não 1;erá permitido o URO do (IIUhDIMfllJOS·ln"" p"r"mc. W� n '_ _ ..

30 _ A Carteira Social e o talão do mês ou ( I1.nlll- �
. : A J1"amilla (llw]ru',do da SlIva Gomes. trari..�rc'l'indo

clacle dc 19(12) ou o convite s(!l'ão rlgoros:l.mcntc exlgldo� frsld(·nrl,"j. pal'[l nra.�ilia
.. apl'csen.tn Cumpl'in!cntus às

â entrada. pr .."�o[l,,, nmh�;\s (' (h' Sll[l.� relaçõcs. agrndecrndo Il. ronsi"-
.

40 _ Os portadores do convites terão Que aprcsentar (ler;\(':10 qu,' lhe roi dispensada durante ·sua pcrmancn_
(locumento ele Identidade. da nssta Capital.

'

50 _ 0.<; Bailes do Dep:trtamento Balnen.rlo (Praia)

reger-lle-ão pl'las mesmas instruções'
6/) _ Os cartões de frequência. niio tcrão valor para.

CNIBUS: .

PARA OS BAILES NA SEDE BALNEARIA ESTA GA

RANTIDA J\ VOT)TA RM ONIBUS ESPRCIAIS;
SERA RTOORC'J8AMENTE pR.OmmO O USO DO

;��.GA_PERFUME COMO EM TORPECF.NTE· (CHERE-
''1�••IIII••••••••••••••••••••1I

Aconselhada pcla prática,
.

n. Dlretoria. cxc1arece os

I.�r.g1l1ntcR pontos relativos ao Carnl!val:
\

10 _ Não serão atendidOS, no decurso dos Bailes,
ca�os de esquecimentos de carteira sociais ou de talões

de mensalidades (anuidades).

I20 _ Não �e.r�o atendidos, �o decurso dos Bailes.

pedidos ou aQulSlçao de convites-mgressos.
30 _ Não serão atendidos pedidOS de 'ingressos '"

* Motores monofósõcos ate 1 % H p í

* ;Ãotore\ trifósicos até 300 li P

.. MOIO'�\ !lP'(J móquioas de cOstura

* Moto,es especiais INDÚSTRiA

VENDE-SE WTES A
LONGO PRAZO SEM lU·
ROS.
TRATAR, RUA FELIPE'

BCHMIDT ::1 _ 1.0 Andar

COMÉRCIO
I

fl:EPRES[Nf ANTE EM FLORIANÓPOLIS I

MEYER & CIA.�
Ruo F.:lipe Sdllnid;, 33

WALI-PUBLtl'IDADf
TEl. t4-13

\
Rua femandu Machado, G

NO HOEPCKE t:EM

Isto demonstra Que a

ninguém escapa .. a im
portância deste evento",
Aponta Sua Santidade

entre Os temas de Concilio.
o estudo das Sagradas Es

crituras, a Tradição, os Sa

cramentos. a Oração. a dis
ciplina eclesiásticas as ati
vidades de as.�i.�têncla so

Chll e de caridade o aposto
tolado leigo e as missões.
Mas o Concilio também

orações das crianças sa

bendo muito bem quão po
derosa é· diante de Dcus íl
voz da inocência; como
confiamos igualmente nos

enfermos e nos que 1;0-

frem."
Mais �diante o Papa

o Papa também pCde as

orações dos cristãos sl'pn
rados. sabendo muito bem
que "muitos dêsses flll1o."
anseiam pelo retorno f�
unidade e â paz".

Policia Militar dÓ Eslado de Sanla

Físicl - EDITAL
Catarina - Escola de Educação
I - Dr ordem,do Exmo. SI'. Coronel Comandante Gc

ralo faço público a quém interessar possa, que se acham
abertas. até o dia 28 de fevereiro do corrente ano. as
Inscrições 'ao cxame de admissão ao Curso de Instl'uto-
rCR de Educação Física.

'

II - Os candidatos deverão satisfnzcr ns seguIntes
condiçõcs:

r
a1 Quando se tratar de militarCR:

1. S'cro(Jf\clal combllte'ntc;
2, Ter Idade InferIOl' a 35 anos;
3, Apl'CRentUl' condições de saúde e I'UbuRtez fislca

cOmpativeis eom as funções de Instrutor;
4. Ter sido julgado apto para o regime de trabalho

da Escola.
'

b) Quando se tratar de civis: (De ambos os sexos).
1. Ser brasileiro nato;
2. Ter mais de 18 anos e menos de 30;
3. Possuir o Curso GinaSial completo ou equivalente;
4. Ter boa conduta;
5. Estar em dia com o serviço militar;
6. Tet Sido julgado apto nos exames mêcftcos e pro

vas lísicas a que serão submetidos,;
III - As inscrições dos militares serão feitas pelos

cQmandates de corpo e chefe de serviços através de ln
dicaçóes ao Comando Geral da Polícia Militar, dando
preferência aos que tenham revelado acentuado gôsto
pela prática da educação fíSica.

IV - Os candidatos civís deverão requerer inscrição
ao Diretor da Escola de Educação Fisica, acompanhado
dos seguintes docUmentos:
a) atestado de vacinação anti-variólica'
b) quatro fotografias recente é3 x 4) de' frente, busto, ca
beça descoberta; ,

�:nt�e;rtltiCadO de conc�usão do cur.�o ginasial ou equiva ..

d) atestado de conduta, passado pela autoridade da lo ..

calldade de domicilio; .

e) certidão de nascimento;

��J\ft:�:�. de Que se ilcha em dia com as suas obrigações

- Quartel em Florianópolis, 10 de fevereiro de
]962.

Ten. CeI. THESEU DOMINGOS MUNIZ - Dire
tor da Escola.

ALUDA·SE
Duas salas à rua Mal. Guilherme n.o 1 esquina d�

de Arcipreste Paiva.
Paro Consultório médicO' oU escritório. Tratar com

o praprietório no mesmIJ local.
-----------�----

1/- PARTlCIPAÇIO
.

Clóudio Américo Prates e Senhora participam aos peta
re�tés '! �ess6os de suas relações o nascimento �e sua
pnmogenlta Ana Maria, ocorrido na Maternidade
"Dr. Carlos Corr{!aH.. a 23 de Fevereiro.

,. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

PrevIsto par.a Breve o 'Funtiônanfenf d oc'ia ão � . d ab�
·

.._v.... ;.
A Associação Santa. Ca- lhamentos modernissim(l;\ mente de doaçôes do povo A Associação Santa oe- Ate ontem, pela tarde, Já fina - tanque de paredes Des Arno Hoeschl 2 ca-

tarina de Reabilitação, re= com o que, estará, capacl! e de entidades. lt o caso da tarlna de Reabilitação, havia a Associação recebi- duplas, com tampa. Me.. mas, doadas pela sra. Ma

centemente criada nesta. tada a minorar a dor da_ ABBR, do Rio, segundo nos uma vez em runcíonemen- do as seguintes doações: dldas 25"xll 1/2" x 10. ria Tereza. 1 Geladeira

capital, e que tem por oh- quelea que foram vítim� declarou o dr. Hilton BaP"' to, prestará imensos ser- O prêdio (na rua Gene- Ccntrôle termostétíco, com grande. doada peia Legião
retive a recuperação das da insidiosa. moléstia. tista seu Presidente. Em viços às classes menos ra- ral Bittencourt) doado pe- pleto, com suporte com BrasUeIra de Assistência.
vitimas da poliomielite. se- recente visita à. América forecidas. No entanto, pa-

lo SENAI; Banho de para- rodíeíos, parafina. óleo e

gundo conseguimos saber. Na América do Norte do Norte o dr. Luiz Carlos ra que possa iniciar suas
termostato. Para braços.

ontem, com a Exma. sra. existem, bem como em vã· poude comprovar, Igual- atividades, necessita de mãos e pés. Valor, .

Edith Gama Ramos, Pre- rios outros estados do país, mente. que entidades iguais uma série de aparelhos, Cr$ 180.000,00. Doação do

��den: d�s��S���Ci:,raS!��i� ;;nt!�i���:Sc�q::m:�:ns�� �z:!C��afun:���:m !I::� ��i:a relação damos abaí- Dr. Hélio' da Silva ��s�r$�g�o��o.o�o�ãov:�
�:t����e:t:� lnstala:p��:: ;:,b::�iOv��:�s �:��u����- ���o �q��Oe��I�;dae��am do Hoeschel !��I�o�P:����u�:a. d�:;�::

Acha-se nesta capital, Cr$ 320.000,00. Doação do

vindo da cidade do Rio de SESI. 2 camas. doação de

Janeiro, onde se encont�a Maria Tereza Bastos Valen

estagiando no BNDE. o te. Uma cadeira de roda.
nosso jovem e culto con- valor crs 56.000,00, doação
terrãneo Dr. Helio da SIlva de Machado e Cla. Estada

Haeschl. e passagem do técnico

Pessoa das mais benquls :���:��r, e ��. c:��lIá�:tas e relacionadas, com

QTIDADE

Enc.·

Enc.
Enc.

Enc.
Enc.
Enc.

Enc.

Enc.

Enc.

Enc.

'II
Enc.
Enc.

Enc.

Enc.

Enc.

Enc.

EnO.

Enc.

Enc.

snc.

DESCRIÇAO UNID:ADE TOTAL

180.000,00 180.000,00
30.000,00 30.000,00
42.000,00 42.000,00
20.000,00 20.000,00
84.000,00 84.000,00
14.000,00 14.000,00
36.000,00. 36.000,00
36.000.00 38.000,00
70.000.00 70.000,00

8.000,00 8.000,00
7.500,00 7.500,00

136.000,00 l· 136.000,00
120.000,00 120.000,00

320,00

70.000,00 70.000,00

5.000,00 5.000,00

10.000.00 10.000.00

56.900,00 56.900,00

Banho de parafina - tanque de paredes duplas, com tampa. Me-

����: ���x���izls� 1�:����!�OI�l:r:ot:t::��ta����er� c�:;o�:
e pés .. Cr$
Roda dê ombro .

Aparêlho de exercícios duplo ..

Roda de punho . .

.

102.000,00

C,S
C'$
C,.
C,.
C,.

�����e��e�,e����i���t. "". �����i.������,.• �����. ::::: ,:: : : : ::: g�:
Aparélho Delltala ... Cr$
Muleta canadense de duraluminio, com regulágem de altura.
por botões . . . . . . . . • . •.. . •• Cr$
Idem. idem, Infantll .........•••• :........ Cr$
Aparêlho de tração intermitentes para tração vertical e hori.
zontal. Tração mãxlma 75 lbs. calibrada de 10 em 10 Ibs. Ciclo
de tração. Sobe durante 10 segundos, para 4 segundos. Um dlSo1

positivo na mão do paciente permite parar o aparelho a qual.
Quer momento, dando-lhe segurança. Acabamento em pintura a

ducc-openne. Ligação em 110 volts 50/60 cls 175 wat�. crs
Rotoctclc motorizado, conforme discriminação no catalogo anexo Cr$
Halteres de bola de lj2-1 .. 1 1/2-2. 3, 4, 5, 6, lOí 12, 15 20 kls. Pre-

ço por quilo Cr$
zxercttaocr de pernas e tornozelos, de duraluminlo, com. base

de ferro, é um exercitador de pernas e tornozelos desenvolvIdo

para permitir completa extensão, pronação, supinação, adução,
abdução e rotação do pé .. Cr$
Conjunto de bota de alumínio, barra de aço de 36 cms. de com-

primento, dois colares e 2 pesos de 1 quilo cada. Cr$
Conjunto de tração portátil - O conjunto c6mpreende L men

tonetre. 1 sino, 2,5 metros de corda para tração, 1 saco para

pesos e 1 parelho roldana . .. Cr$.
CADEIRA DE RODAS:

i000E - Trioomada brilhante, braços destacáveis. apôlo de

braços. dois breques, suportes de pernas estofados, roda trazeí ..

ra �4", roda dianteira 8", 12 rolamentos, laterais inoxidáveis,.
descanso de pernas ajustável a qualquer altura . Cr$
4000R - Recllnável a 300, suporte de pernas de elevar de nor..

mal a horizontal. suporte de cabeça removível. latetal fixa, íno
xidável, suporte de braços, dois breques.roda trazeira de 24" e

dianteira de 8". 12 rolamentos... Cr$
Aparêlho de alta frequência de procedência alemã. Importado . c-s .

AparêlhO de micro ondas, nacional .. Cr$
Lampada de raios ultra-violeta e infra-vermelho, conjugado,
comuns quente, importado alemão para 300 volts. . . . . . .. . .•. Cr$

63.000,00
102.000,00
315.000,00

63.000,00
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IRMÃOS BITENCOURI
'''''\ �""OI\RÓ • r o .. e lIor
....HIGO O!P6UTO 0" .... ' ..... ,,--------�----------------

Osvald'o Trancredo de Oliveira Desig
nado 'Inspetor Fiscal do Imposto

d e Concurso n o Estado
O Regimento Interno do

Gabinete de Planejamento
do Plano de Metas do Go

verno vem de ser aprovado
pela. Chefe do Poder Exe

cutivo. O referendo do sr.

Celso Ramos está contido
em decreto de 23 do cor

rente mes. O. R. I. do .Ga

binete de Planejamento do

PLAMEG tem as assinatu

ras do seu Secretãrlo Exe

cutivo e do Secretário sen

Pasta. São o.rgãd6 constl.

tutlvos do G. P. o Grupo
de consuita e a Secretaria

Executiva, com suas res

pectivas sub-divisões.
O Grupo de Consulta é

constltuldo tpelos titulares
das Secretarias sem Pasta,
Executiva, Fazenda, ""Via
ção e Obras Públicas ê ti

tulares da Secretaria inte ..

ressado no assunto que se

ja objeto da reunião.
A SecretarIa. Executiva.

tem por admInistrador um
A notícia foi receblda com Secretál'lo Executivo, no-

justificado júbilo na. "ter- \ meado em comissão pelo
ra odos príncipes", especial governador do Estado.

::n!:riO:ntrea:o�el:l�:::� �=�=====m=!i"'"""==""",====."",,,,m:�
lutando por tão .brilhànte U � f

ção das circunstâncias que poderiam tor

oonqul,ta. m ornem se con essa na< ma's autêntlo., o, "tado, de "p'd-
to, mais prováveis as reaçõs, como da

-.-----
, .• .0 ÚLTIMO LlV��f;E::�:::�:O �:li::s�%'e:%f!�'�:}���"�::�!�o�,

São Bento ·do Sul, Fevereiro de 1962 :�:���::a:::d�:to��e�f:�:s �:a ���
- Recordando eplsôdlos de sua vida

tica própria, em parte uma. auto-cr�fa
prestando um depOimento em que pode_ sempre mais severa quando nos acna'mos
mos aprender multas cousas ("muitas livres dos ingênubs pensamentos da ju.
cousas sãblas estão contidas em peque- ventude.
nos discursos", como assevera .Sóphocles) Vem insensivelmente 11' preocupapa.
- oferece-nos Oliveira e Silva o seu .UltL ção de situar no tempo, com o seu senti_
mo livro, com um titulo tão sugestivo.: do, que não raro se desfigura, as causas

--:- "Um homem se confessa". Poeta, sua_ que vamos relatar, o receLo de ferir sus
vlsslmo poeta, as lições que nos transm!, ceptlbllldades, de revelar eplsodios que
te, contando sua vida. envolvem na. pro- nos são mais gratos, e que, entretan�,
fundeza dos conceItos, válidos. reais, o não imprimem aos estranhos ou mesmO

Sera que o messias da vassoura ainda vem causar sabôr de poeta. aos intimas aquela chama que em nós
mais desgraças ao Brasil? . Parece tácil para quem êscreve tanto e"inda arde, pelo milagre da saudade.

Onde esta o direito de a. Nação defender::se? De usar e tão bem falar da próprIa vida. E'. afL. FugindO ao r!gõr da cronologia. mas
da l���::l:���Sea:OlUÇãO sangr�nt6 e uma ca�isa d-e

nal, um tema à disposição. Dispensa o dando o tom do tratadista que também

força�_ quem vacilará? :����:s�ea s��:��;ã��:inácr;:so�o:a� ;�;:�o��: �:���: e:p�ll�;:S �eu:: ���:�
;;:::y;::;:::c; � -

j -"TSS' dcsequiJibrlO dos diálogos, a criação dos lho
N� I:O;::PCltE TElfI �i imprevistos. t.oda a gama de investiga- Iln. 5,:1. página)

� - ,. <» -'" __" "",,",=,,,==,,�,,,_==========_,,,�,,,,,,,,,,,,"::;..=,,,_�,,:;;m=m,,,,,,,,,,fl

Rendas Internas do 'reecu

ro Nacionà't, publicado no

Diário Offclal da União. '811) •

5-2-962, foi d"I.�o\ �� Ginásio1$ladualpetor FISClti do,)htiõi'OStl),jla.: • ..,,:, ,,�
Con,umo em Santa c.'t/i> '.Ijj, JõmvDte'.

' ,

rlna, o nosso contermneo glti •

Osvaldo Tancredo Olivel-

.,.TEL __ EST..

Obras começarão
logo

R PONHA SEU DINHEIRO PARJlOO

'1$-. , A TRJlBALHAR PARAj.S·cl
.rr �.�:::-- '. no r; ..

�- - !
.

•
fundo de Inveflim<>rlltl$ dt Contn em Participação1 \

.

• "COfINANce ACÇEPTANCE"

...

)-

1-:,- ...._ .... ulmlllll.trtdo pai,. f
'-._4 �;

,

'?%m,r.l·z;;,,,,,,,,,,iXudi,,,,,,";'6:I""""'" "
,

?,.&"�,,b .....,: ;.
CAP1TAL: Cr$ 50.000.000,00 - Caltt da AullWização II.· 45

SÉOE: 560 PaulO' _ flu. Co�nlhIill Cl'ispiniano. 53 (6." am� 63)

(- T .,
•. ""

ê -r;;_-��",.=�"�f'" 2,. ao m s\:, �
RENDA MENSAL PAGA EM DINHEIRO

Quotas de 5, tO, 20, 50, 100 e 500 mil êruzeiros

Bastante jovem ainda,
inteligente e cu�to, preo

cupado com OS nossos pro

blemas, conhecendo-os mer

ce não só de um contacto
direto com os mesmos.

mas também atra.vés de

leitura. e,estudo dos pro
blemas economicos e do

interesse em se aprofun
dar na nossa realidade. Os

valdo Tancredo de Oliveira
que é agente fiscal do Im

posto .de consumo. vinha,
até então, exercendo a fun

ção de assessor técnico .do
Diretor das Rendas Inter

nas do Tesouro Nacional.

I .<�
Já foi rea�ada concor

rencia para as fundações
do edificio do Ginâslo Es

tadual de Joinville, pro
messa que o Governador

Celso Ramos cumpre com

a mocidade estudiosa,"
"manchester catarinense".

Nos próximos dias, a .
missão designada para 'ts

tudar as propostas emitir!
o seu parecer. Em seguida,
a firma vencedora dará

'inicio imediato ás obr:\S.

NOME ,.

ENDEREÇO
CIDADE'

..Vllile·nol um.
compromln� oa lemet, � �pOIl abaIxo.\ ,1

(�..:_ ••_"., REPRESENTANTE ...... ,�
CONSORCIO O[ OmlVOLilMma [COIOMICO S/I.�
FLORIANOPOLlS • Ru� Canso Mllr•• n (1." Indar) "1.� flJZ
LONDRINA (PR)· RUI Mlran�ia. 35 (3." Indar) �

á "Cofinance" - ao "Consorcio"
Desejo InlDrmlç6ts sobr•• FIIIICIo �Colin�nc. Acc.ep'I'lIce�·

AeJ Osvaldo Tancredo de
Oliveira que � filho de tra
dicional familia catarlnen ..

se, as nossas congratula
ções pela .designação para
o importante �argo.

.

Buscé:r�pés" ,

Os profetas brasileiros, no setor politico, afiançam

�;�:ã:�:::Is::g!!,�oa;:�. de 196I� foi, a última rc-

E a próxima, ..segundo o sr. Juraci Magalhães, GO:
vernador da Bahia. está. emp(acada com a volta do sr.

Jânio Quadros, impiedosamente chamado, pelo sr. Gus ..

tavo Corção, de FulallQ de Tal.
'

102.000,00

para A Escola Excepcionais
(crianças retardadas) e

surdos mudos, doado pela
srta. Eloisa Hoeschl. Escr!-

;o::.�e;:ce�:rn�lg::aq��e� vaninha, doada pela sra.

gada no aeroporto Rercilio
Luz.

E:�;��;:��::,i���Stf� Governador ': recebe Re�resentante�
�:;7;0:' ;��� �:I� c:��� )_ dos Trabalhadores na Industrl'a t';
e Valdo Btanchlní a'vüa. A. t:to j
Ao Hellnho, como é PQ_

.

pularmente conhecido nas

rodas intimas desejamos
feliz estada entre 'nós;

vasto círculo de amraades,
pertencente à nossa ma

\Ihor sociedade, grande 'foi

Providências
Repercutem

Povo e classes economt,
eas, ligadas direta e Indl-,
retamente ao problema,
tem apoiado essa determi
nação governamental que
repercurtiu d e maneira

auspiciosa, manifesj;�ento
entre os panificadores.

..�

Regimento inter-
no: PLAMEG

Em visita de- �ortézttt..
esteve no Palácio da Agro_
nomíca, sendo recebida pe
lo ""gOvernader Elelso Rs- ---�---

mos, uma comissão de re ...

presentantes dos trabalha
dores na indústria, com

posta de elementos dos se

guintes . muníeíptoa; Bluine
nau (fltação e tecelagem,
vestuário, metaíurgtcoa, ai!
mentecêo. vidros, porcela
nas e cristais brlnquedosf,
Itajaí( fiaç-ão e tecelagem,
metalurgicos. generos ali

menticios, papel e pape

lão), Jolnville (fiação e te

celagem, metalurglcos, tri
gos milho e bêbidas), Joa
çaba( metalurglcos carne e

derlvadosh Brusque (fia

ção' e tecelagem).

Durante o encontro, ex

plicaram ao gover115.cror
que a razão principal tia
reunião tinha sido a dis
cussão e aprovação lid "Te-

�

latóriõ <Ias contas de 1961,
retificação da proposta or

çamenárla para 1963.

Aproveitaram a oportu
nidade do encontro para..
solicitar ao Chefe do pe
der Executivo ajuda de
custas (passagem e estada

por 4 dias) para a viagem
que uma comissão faria ao

Rio, com a finalidade de
conseguir a manutenção
do atual Delegado do Tr:J,
balho e a nomeção do De

legado do IAPI em Santa
CaUarina, �endo o gover-

\1
-----

Eslrada do Aero
porlo: VOP entrou

•

em ação
.

. o governador Celso�_
mos determinou à. Secre
taria de Viação e Obras
Publicas a imediata cons

trução do trecho municI
pal da rodovia cidade- ae

roporto.

• Os serviços j1 foram
com a retificação, para.
posterior calçamento, do
trecho que liga a Avenida
Jorge Lacerda à parte ja
retificada pela Prefeitura
Municipal. O restante da.
estrada receberâ pavimen-
tação asfált.ica. dI'! inwrtia_
to.

:-.
__ .��__ ._-;:,,�.. ;{,'

.'t

·0 Es:rAD-
O MAIS AnTlCO DIAIIO DE SANIA CATARlIIA

FLORIANÓPOLIS (Quarta-feira), 28 de Fevereiro de 1

L. 'B. A, AMPLIA BENEFICIOS
A Legião Brasileira de Assistência, sec_

ção de Santa Catarina, custeará, no civil e no
religioso, o casamento de pessoas pobres.
Por outro lado, a entidade também pro

verá, ás suas expensas, o registro de filh
de pessoas desprovidas de recursos.

nadar atendido a solicita

ção que lhe fora feita.
Nosso flagrante é um

aspecto do encontro.

.�

�.__ ._ -::s: t::>-

.' .Ij,'
...
-_ ..

Um fim - Já ali tenho. alará! - multo se ad ..

mira que eu ainda nada tenho escrio sõbre o as�

sunto do dia: argonautas.
Que é. que posso escrever deles?
Grud'ado à terra, medroso do mar, temente dos

espa�os aéreos, com alergia pelas subterrâneos _

posso apenas declarar que, se algum dia, me metes
se a Gagarin, chegaria de' regresso com outras le
tras, menos patronímicas. menos heróicas e menos

asseadas, pôsto mais completas.
Para. enfrentar os oceanos exijo que a condução,

em toneladas, seja do Carlos HOepcke para mais.
Pelos ares já experimentei do tece_teco ao cara

vele S(:lm poder diminuir essa tensão nervosa que os

ignorantes chamam prosaicamente de paura.
Pela terra a 'dentro entrei a primeira e ültlma

vez, vivo, na mina de Morro velho, em Nova Lima,
Minas Gerais, onde brasileiro

"Tira ouro para inglés,
A três' desastres por dia.
Duzentos mil reis por mês!"

Ao sair dos 2.00Q metros da escuridão mlltonária,
decidi que a próxima excursão seria: de apenas 7

palmos - causa mortis, como dizem as tabelas de
lmpo,to.

.
....... 1111

Uma crIatura assim, decididamente terrestre e

plana, o máximo que pOde obter do austromautls
mo é distância.

Não tenho a minima curiosidade pelas crateras
da dlndinha Lua nem 'pelas alianças de Saturno. O
que se passa por este vale de lágrimas, ao meu redor,
para mim chega - como conta a Nora NeL'

Não sõ chega, como enche!

Da!, não querer repetir aquele apaixonado de Im"
pérla, descrito pelo imortal épico lusitano .

"Havia um sábio, astrônomo profundo
O maior sábio dos modernos povos
Que por nada entender cá deste mundo.
Andava a descobrir uns mundos novos."

Não, meu qesassombrado fan _ não mesmo!

apes���ded;a::;���� :eaes�;;:' p��:��:�!�d;�r:te��;
. e para tI. meu herôico fan,

quia puluio est et in pulvis reverteris.
Vês? A gente tem mesmo que ser da· terra, por-

que a gente é terra! I
,

COj1l os espaços, maritimos ou aéreos, começam
as d!flculdades, os proble'm-as; as restrições.

E é justamente por falta de espaço que o resto
�

fica para amanhã.

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


