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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

J) rdINGOS FERNAMlES DE AQUI!<O

.um X r. V I I 1·

N.o 14384

o TEM P O (Meteorológico)
(stntese do Boletim. Geomcteorol6glco, de
A_ SEIXAS NBTTO. válida até as 23,18 lu, do

dia 4 de março 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFltRI
CA MltDIA: 1015.9 mb; TEMPERATURA MltDIA:
22.80 C; UMIDADE RELATIVA MltDIA: 83%; PLU
\'IOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Nega
tivo I Formações esparsas de precipitações (chuvas)
nos grupos de CB e NI / Nevoeiro Cumular / Tempo
estável.

FLQjlIANÓPOLIS (DOMINGO), 4 DE MARÇO DE 1962 _ EruÇAO DE HOJE - 8 P A G I N A 6

fLORIANOPOLlS SOB O DOMINIÓDE MOMÕ
L�a 6/3 - Feriado.
Dia 6/3 - das 14 as 18

horas.
- Flcarall1 ütspensadas

da observância do hcràrto
estabelecido l1Q artigo 1.0
do Decreto, ás firmas co

merciais que- operem 'com

artigos carnavalescos c

gêneros de primeira neccs

sidade.

SAMBISTAS rl'llRfNS
A Escola de Samba Uni

(Cout. na ti!!. pag.)

Os tambores começaram (1; rufar e o povo pacato da capital transjigurou ee:
satu às ruas em massa para brillcar o carnaval

------ ---------------------

TENENTES DO DIABO PRE'STITO 1.0 _ ascoia
A Reportagem esteve na de Samba Protegidos da

tarde de ontem nos Gal- Princesa
pões do Tenentes do Diabo

Sociedade carnavalesca de

grande expressão.
A Sociedade, que fará

desfilar seus belos carros

2.0 Banda de Musica

3'0 Balela
4.0 - Porta. Estandarte
5..0 - Carro Chefe Iategn
ria)

no domingo, hoje, e terça 6.0 - O Inferno (alego-
feira, este ano criou para ria)
deleite dos flcrtanopolíta- 7.0 Bosa Nova (muta-

ção)
8.0 - Pagode Chinês

(mutação)

VAIOU RACHA

A Sociedade Vai ou Ra

cha, do SubDistrito do Es

trelto, saiu às ruas ontem,
aprêsentando três, belos
carros. A soétedece, em

Campeão Sul
Brasileiro: O
Grêmio

Com resultados da penul
til1l.a rodada (Grêmio O x

Marcíllo Dias O e Interna-

ctonat 5 x MetroPõl I,. on

tem em Uajai e Cric.uma,

respeettvamente) ',5agra�
rarn-se os trtcetores

'

gau
chos carn'.Peõés sul brasl.
leiros intercIubes_

NOVA-IORQUE, 3 (UPIl
- As turmas que traba
lham na. retirada das vitI
mas do avião 'a jato
"BOINO" da AOlerican Aer

Llnes, localizaram uma

grande parte da fuzelagem
sob uma camada de metros
de lâma no fundo da Baia

d� Jamálca. Será feita ho·

je uma tentativa de !"cti
rar esta parte dã cabine
onde se acredila UI::: est.l!-

j�Ul 22 corpos.
_

Trata-se de obra que
obedece às normas mais
modernas s6bre educação
fislea, e que vem preen
cher lacuna existente na

quela praça de esportes
desde sua construção, em

1935.
Por outro lado, com a

cooperação do Departa
mento de Estradas 4e Ro

dagem, Iniciaram-se Os tra ..

balhos de terraplanagem
visando â. ampliação do
referido estádio; deve-se

ressaltar que o terreno pa-
'" tal d"tinado foI ad- Quintanilha
quirido em 1950, no Gover-

�� Aede��;!n�eam�sP�i���� Desmente
Comando do CeI. Antônio

;i;��::c�:�:��::�:!��� Ql����I��LOR:b�OO :�
tradicional milícia, feliz �:��:�i�:s nO;icla�mP::�eS;
�:I��d�am��, v��v::;:��� divulgadas, de que o ex

cretlzada a obra, há tanto f:r�:ide�etl:g;!���o ��ad���
re��:�:d�'a Policia Militar, vernador Carvalho Pinto

notlcla·se a construção, já �IP�:������ura.SO��ds�rl�oa��
����IU!�:�C�:IO�md:i�����:� facio.

ção, nos terrenos da Com

panhia Escola, na Trlnda-

deTerão oportunidade . .!lS� Localizado
.

sim, não só os c:àv�alaria·

Bnos da PM de rf!ceberem oeingmelhor instrução éspeclali-
zada, como também alguns. Sinistradodos nossos conterrâneos

amantes do hipismo de

fazer reviver o nobre es

porte em nossa Capital. Já

houve, nesse sentido, ma·

nifestação de diversos

membros da Sociedade de

Hiplca que, por. certo, hão

de levar avante tão louvá
vel InlciaMva.
Vai-se firmando, cada

vez mals,....a policià Millmr

como um QOS setores mais

eficicntes e produtivos da

atual .-aulUilli�Lração I:::�L .. -

dual.

nota dada à imprensa, a

lega flue não pode crere
eer mais e melhores car

ros, em virtude de não ha
ver recebido o auxilio Igual
às Outras, Granadeiros e

Tenentes, terminando por
esclarecer que nós próxi
mos -cemaveis não mais
participara dos desfiles.

DESFILE tilIlI

to policial no sanguán de Posto Edificlo das secre-

Edifício das Secretarias, tanas: 3037.
onde atenderâo também os ne'esecte �<!glonal: 2094.

seguintes orgãos: Delegacia Furtos. 3104,
_ Comissariado de MCM Delegacia Estnhto: 6'233.

nores: ° sr. Waldemar Vieira,
- Diretoria de Armas e Preteito Municipal de Ftn

Munições;� rtanopons baixou Decreto,
- Diretoria de Censura regulamentando o horanc

e Diversões Publicas; comercial por ocasião das
Hcràrics de runcioue- Festas Carnavalesoas:

mente: Dia 3/3 --Horário Nor-
Das 14 noras até 8 horas mal

do dia une, Dia 5/3 - Rorárlo Nv!"-'
Telefones uteta: mní

Os desfiles serão' nos
dias 4 e 6 nesta capital e

obedecerá a seguinte or- •

demo _..-_..,..,_�_

1.0 .._ Ouro Sôbre Aztil:
Alegoria à S. M. rtêtnua �
da Socieãade e suas Prin-

Homenagem ao Dr. Ader
bal Ramos da Silva e de

dicado ao povo do Estreita
2.0 -A Lagõa Encanta

da: Mútação e encenaçao.
Homenagem ao Prefeitô

Municipal Vieira e dedícn
rio à Câmara Municipal de
Florianópolis.

3.0 - A Bola stmeonce:
Isto é Brasil: Carro onere

da Sociedade com 4 muta

ções.
Homenagem ao sr. Celso

Ramos, Governador do Es
tado e dedicado as Fõrças
Armadas, da Capital.

T:::t::::OS ":R::::':: O .Governador Celso Rall'os e o
dos Chefes de Galpão, que [ •.[In!

.

�e�$� ,proble�allJdll.ílellnli.rUg!t:a�n;lulal!:;q�'!iJ!�J'da���! de
cerres alegórfcas. "Oratul- elétrica e um dos que mais Governo do Estado 300.000 KW.
temente eles trabalham interêsse estão merecendo
durante cerca' de quatro da parte do GovernadOr
meses preparando os car- Celso Ramos. Per rnterme
ros

... que nos dias do triduo dia da Comissão de zner

momesco, com a sua bele- gia Elétrica, a cuja rren
za deslumbram a popula- te se encontra um homem

ção. de profunda visão especta-
Seus nomes: João Xa- IIzada, o dr. Paulo Alonso

vier, dos Granadeiros da ��:r�ei�s ::I��tl�OO ll�d��Ilha, Oscar Sclunidt dos
Tenentes do DIabo, Acarl dual vem dispondo os ele

lIIIU'pd'Ida,. do Vai ou �_ mentos que ievarâc a feliz

ena. têrmo um grande plano 'de

CONCURSOS

O sr. Prefeito watdemar
Vieira. designou a seguinte
,,'H,)"t'ThlENTAúv,:,
comissâo para os concur

sos de Escolas de Samba e

Sociedades Cãrnavalescas.
Artes Plásticas - Aldb

Nunes

Modista - Edêsia Vieira.
Nunes

Engenheiro - Cláudio
Valente Ferreira

Imprensa - 'Alda J3.cin
tho e Nivea Marques Nu
nos

Crontsta Social - Lãza
ro Bartolomeu
Prefeitura Municipal_

Ant.6nio Filomeno.

-'"'I
l\-IUSICAS CARNA\'A-

VALESCAS

orienta muito particular
mente para a solução am

pla e definitiva desse an

gustiante problema de vida

ou morte para a economia
de Santa Catarina.

eletrificação, que abrange
tõdas as regiões catarmen
ses. Ja no discurso de

candidato, em que enun-.
ctou um programa de ação
politico-administrativa, di
zia há cêrca de dois anos

o eminente Governador:

Elaborado um p I a n o

quinquenal de eletrificação,
o objetivo é êlevar a po
tência Instalada, que é

"per capíta'' de 45,5 w /hab.,
correspondendo a uma po
tência instalada de

101.543,6 KW para urua

população de 2.181.366 ha
bitantes. Acentue-se que,'
desde 1950, não se incor

porou ao sistema de pro

dução de energia elétrica
um só kilowatt por obra

dos governos estaduais. O

Governador Celso Ramos,
tais as providências que já
dinamisou nesse sentido,
pretende alcançar em 1965,
numa popUlação de .

2.609.000 habitantes, um

índice "per caplta" de

�50 w/hab., ou seja um

aumento de potêncIa Insta-

No Lira Tênis Clube, ho
je à noite haverá o Baile
de Oala MUniCill-I, reali

zado pela primeira vez em

nossa cidade. O Baile de

Gala, por motivos superiõ

nA�.ude eer 1.v.e.AA:. .J
'iW"1".;;;t;t'lWi>1lC..: -,.". J." -

"" CarvBlho. Somente eeré Em -prímeírn ptatlo, AvtSo- (lOS "Navegante�. _6 Junlto, à esqeurda Segredo de

permitida a entrada a pes Carnaval e à dfreita o Carro da Rainha, belissi.JnfbS criações do Gra7latieiros' da
soas que estiverem traja-n Ilha.
do roupa a rigor ou fanta-
ala considerada de luxo.

Acreditá-se que o Baile ve

nha a se constituir num

sucesso absoluto, contri

buindo grandemente para
elevar lá faria: o nome do

TranSfigurada completamente pelos festejos carna

va.leSCOS, desde as primeiras horas da tarde de ontem

a capital barriga.verde encontra-se numa movimenta

ção impressionante, oferecendo aos turIstas, que são

aos milhares, uma visão completamente deferente da

quela dos dias comuns, quando a cidade mostra-se pa

cata e seu povo quase sempre ausente das ruas.

Muito embora Isto, sabe-se que
.....

em Florianôpolls
reaU;>;a-se um dos maiores carnavais do cate. Segundo
apuramos, em fontes que merecem o malar crédito, este

ano os festejos momescos não sofrerão a inclemência
das chuvas tão comuns nesta época do ano, que, como

se sabe, diminuem o brilho do carnaval, arrefecendo o

inlmo do povo.

Realizou�se ontem, em O cemaver de rua este

�os os clubes da capital ano está mais animaJo
•

OS bailes de abertura do que o do ano passado. Es

carn a vai, venncendo-se colas de Samba, bl.ocos

grande afluência. Muito carnavalescos, masêàrados
embora ainda continuem a milhares de pessoas sal

iIllperar a ausencla de fan ram às ruas para se inte

testes, os bailes da noite grar na maIor festa do país
de ontem que sem prolon
garam até altas horas da

madrugada, não perderam
o brilho dos anos anterio-

res. -

A Reportagem de O ES

tado na oportunidade, en

trou' em contato com al

guns rcitões, obtende de

les a resposta de que a ce.·

restla é a. principal respon
sável pela arrefecimento

dos festejos consagrados a

Momo_

BAlLE MUNICIPAL

nos, verdadeiras obras pn

ABERTURAS

La) - Entre o Palácio do

Governo e a Catedral
2.a) - Prefeitura. Muni

cIpal e

3.a) - Entrada da Rua

Felipe Schmidt

Polícia Militar: Novas
Obras Concluidas

nosso carnaval. Acaba de ser concluido
o pórtico de concreto do
Estâdio "Renato Tavares",CARNAVAL DE RUA

A CASA DE lUlZ DElflNO
"Na Rua Augusta em Santa Catarina,
A cama em cima de uns pranchões de pinho,
De uma criança mórbida e franzJna."
Aí nasci, foi ai o humilde ninho

São versos de Luís Delfina, qut.. andam em antolo
gias. E a pequenina casa que os Inspirou ainda existe,
ostentando a. placa amorosamente colocada por José

Bolteux; mas está quase a cair; e, se não cair por si

mesma, situada como estã em ponto comercial, prõxi
mamente será posta abaixo, para que outra de maior
Valor econõmIco a substitua_

Felizmente, pertence a pessoas que, tendo amor à
terra natal, se ufanam de suas tradiçôes. Lembraram

.

se, por Isso, de procurar o Instituto Histôrico, antes de
a oferecerem a.. qualquer comprador, juntamente com

outra casa do mesmo porte que lhe é contigua.
° Instituto não tem dinheiro para a aquisiçâo,

itnas sente-se no dever de fazer subir, desde já, ao co

nhecimento do Senhor Governador do Estado· o afere"

cImento, certo de que Sua Excelência dará. cumpri
mento à Lei n. 2.739, de 19 de junho de 1961, que auto
riza o Poder Executivo "a adqUirir dos herdeiros de
Luis Delfina a biblioteca, os manuscritos inéditos, obje
tos e adornos e outros pertences que constituem o pa-
trimônio deixado 'pelo insigne catarinense", autorizan
do-o também a "instituir a Casa de Luis Delfina, se

.,Possível no prôprl0 préillo em que nasceu aquele poe
ta", e autorizando ainda a abertura dos créditos que
se. !Izeram necessários.

A leI foi de iniciativa do Senhor Governador Heri
berto Hülse, mas só foi aprovada no Oovêrno do Se

nhor Celso RamQs, que a sancionou, tendo os dois go
vernantes mostrado largo descortinlo civico, porque os

tUhos gloriosos é que são os brasões da terra natal. O

cent.emi.rlo de Cruz e Sousa é recente exemplificação.
A casa em que- o Poeta viu a luz ou, melhor, ela e

lIlals a outra pequenina sua vizinha. convenientemen
te conservadas e adaptadas, darão para acomodar
as coisas curiosas e preciosas vinculadas ao nossa

eminente vulto literp.rio.
Assim, perto da Casa de Victor Meireles, que é

do Patrlmõnlo HIsoorico Nacional, passaremos a ter a

Casa de Luis Delllno, e uma e outra darão mais reno

Itle e valia a-- Florlanôpolls do que dois altos edificlolJ

d�ilfunções econõmicas, mas sem nenhuma cór local
nem gloriosa expressão sentimentnl. •

'. '> 'presidente do Instituto Hblulicu
L� I---

Hetlfique Fontes
_.

da Policia Militar.

Cumpre que se ponha em

relêvo a atenç$.O que o

Governador dedica, espe
cialmente, ao provimento
das regiôes rurais que .se

ressentem c!a falta de ele
trificação, para que se ob ..

lenha a transformação da
infra-estrutura econõmlca
rural Na vel'dnde, não se

concebe a viabilidade de
ulU"programe.. desenvolvi
mentista, que não Inclua
fundamentalm.ente os re-

RANGUN 3 - ° Gene- gaJ. ��;;��s��ei:letl!fICaq��iq�:;ral Neuin 'suspendeu hOj3
empreendimento industrial

�:isga:a�����lve::st���:�= au:�����' a!u�la�!:u�� modernamente organizado.

lh���:�'�, �:m�l':���teb:;: meuto da Brltanica, colo- je que a UnlM Sovletica �e:p��n��a �:��;'!�:º p���
no ano passado, o concu!" cando o peis sob o regime regeit,ará a proposta feita

dominante nos centros ru.

So de músicas carnavales-' da lei marcial. 'ontem p e I o Preshl'mte rais a aquisição de abun-

�asco�:u��:��:�o�e�e:lhê: . J
BRASIIill\, 3 _ O Minis :e:nn::�'se��adOsen�ld:cor�� !�n�:t��er�iea ::�;:r�daC:

15 horas, no Teatro Ãlvaro tro da Justiça sr. Alfr�do prescrevendo as experien- e de civilização. O Gover-
de Carvalho, f' que deverfl! Nasser informou que ãd- cias atômicas. nadar Celso Ramos não
fiçar completámente lota- vertiu o ex General portu- omitiu no planejamento
do. gueS" HWllberto Deígado, RIO, 3 - Embarcou 1);1- governamental essa antiga
O Prefeito da Capital sobre suas atividades ll") ra Viena a delegação bra- reivindicação do homem

lrtS6tulu a seguinte comls- pais. Disse o Mlnlsf;ro qU2 sUeira a ·rf'unlão da Junta dos campo:. ao qual tem
são de claSSificação c apu- se o líder continuar dasen. deGo,vernadoreç çi.a Org �- proporcionado uma série
ração: volvendo atividades poli- ntzaç:i.o Internacion:1.l de de" benefícios que não sô-
Rubens Lange, Nereu do tlCM desobedecendo as nor Energia At.õmk:a. A dele- mente dignificam as prô-

Valle Pereira, Estê1ano NI mas· de asilo traçado pel!) gação brasileira.é chefiada. prias atividades do Gover-
coláu Savas, Flâ.vio �Iber- governo será decretada a pela Professor Marcelo Da no, como faze'n justiça ao

to de Amorim, Jorg-e' Che- sua expulsão do pais· mi President(! da. Comlssao valor dos que promovem,
rem ,Sub-Tenén� N II o Nacional, de Energia At.ô- pelas atividades explora-

mica. doras das riquezas do sola,
a grandeza do Estado.

"A falta crõnica de ener

gia elétrica. se toma t.ão
angustiosa e tão dramá
tlC'a que os recursos de

capital, aqui existentes,
pt"Ocuram outros centros
de aplicações. Esta reali
dade tremenda não pode
continuar". E não contl-

U'LTlMAS NOTl'CIAS

VIGnANTES'

SANTOS, 3 - Prosl;e·

gue pacificamente 3. gXl!ve
dos trabalhadores nos scr

viços de t,ranSpolites col',-
'À Delegacia Rcgiullal de. tivos de 8an!.0:;. As aut.ol"i

Policia, dunuüc os dia.s de dades municipais c1ns'-'iri

carnaval, manterã um pos caram o movjll�enJ.o ct� � I i�----_._------------,.. ._�

Cordeiro Dutra.

O plano de eletrificação
do Estado. que o Governo
está executando, teve de
ser dividido em duas etn

paa, dadas as cucunstan
elas que Impõem prefe
rência; assim, haverá. uma

etapa �e emergênçla:
outra será definitiva. Não
foi passivei enfrentar a

situação de completo aban
dono em que se encontrava
o problema senão estabele
cendo essa ordem de

emergência para.as neces

stdades Imediatas, de mo-

tio a impedir o colapso to
tal na crise de energia
elétrica que tanto vinha

prejudicando o desenvolvi
mento do Estado

NO HOEPCI{E TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lU) I18UCKE TEM

FAZEM ANOS HOJE
'

posa d. Julieta Rocha.

-Majot' José Augusto Fa- A aniversariante ó�

como aos seus genltores,
os n�ssos cumprimentos.

\
FARãO ANOS NO DIA 6

ria

-sr. Manoel Cruz
-sr. Alcino FfRaY3
-.'\ra. DUma 1!:'aulois
-srta. Suely Manoldy Ta�l

lois
.

SR. OLEGA'RJO ORTlG!l'
Aniversaria na data de G

do corrente, terça-feira, o

nosso estlm�o amigo <;r.

Olegário Ortiga, C�,ele de'

Oficina deste Jornal e pes
soa milito estimada em os

nossos meios.

O competente profissio�
nal, cuja folha de serviç�s
prestados à imprensa em

Santa Catari� ê e::ten!Já,
na oportunidade da data
de seu natálicio será cer�

cada das m�is efusivas de

m.onstrações de apreço e

estima, por pare de seu lar

go circulo de amizadt!s.
Os de O ESTADO, regi�-

trando a data, levam ao

Ilustre nataliciante se"t"'!

mais sinceros votos de !(!

IIcidades, extensivos aos

seus familiares

-menino Nilton Nativldn-
de Camissão.
-SI". Luc!doro Fernandes
-sra. Alice Aurora da SIl-

-sr, Francisl?o Vieira BilL
trnux

-sr, Mário Teixeira

Menino Aderbal Ramos
Grllto

Com inusitado júbilo, no

LIdamos na efemêride yue
hoje t.ranscorre, 1J 4.0 am'"

nllo dc vida do galante e

Inl,f'lll-"lcnte garoto Adcrb:1l
cJilf'Lo filhinho do nosso i

lustre conterrâneo. Dr.

Francisco Grillo, e, de sua

exma esposa, o que de
mais notável existe em nos

sa sociedade a personalis
sima senhor� d. Anita Ra

mos Grlllo, elementos r_e

pscol de nossa mais alta Menina. SANDRA REGIN.\

arlsLoerada. ,-

Aderbalzinho, por ocasiflo Dia 6 do corrente, terça
de t.ão auspiclOSó aconte- feira a inteligente e gra-

dmento; deverá recepdo- ciosa menina Sandra Re-

nar seu nUl-:1erOSO circulo glna, filhinha do nosso E'S

rlr. amiguinhos, os qu� tirriado conterrâneo sr, 0_

est.amos certos, tributar- legá rio Ortiga e de sua ex

lhe-ão, na oportutüdade, ma. esposa d, Terezinhâ

p.s mais Inequivoc�s de- Náu Ortlga, estará "co-m-

����a��s ::e r:à:�i�� �Il�,tando seu 6.0 aniv-ersá-

quilatar o quanto é querl- Sandra Regina naque!a
(10. oportunidade ver-se-á cc!"
Nós de 'O "ESTADO" �n· cada, do caiinho, não sô

dcreqo.mos, ao travesso ani de seus familiares, mas

vcrsariante, Aderbalzlnho tambem dos '!leu!> inúmeros
bem como aos seus dignos admiradores,.

geli'ltores e ainda, aos seus 'A Sandra Regina e seus

avós, o eminente homem venturo®s pais as fellci-

público Dr. Aderba! rtãm:--; , tações de O ESTADO, evl:.'.

dn Silva e sua exma espo- votos de perenes felicidR

HU D. Ruth, os nossos mal.':! des.

efusivos cumprimentos.

o "B[M" Illl CARNAV
v C()17t.ecim�ntos "" Sociais �<. 1
\' �

sotrer '09,.11.&0", le""n- do LARGArIXA, ohod_ \' (t n ' Está aí o carnaval, com tau se. deu lt11S passinltos brincalheIo, �(I1U.or ct03
.. r-A' ""-JII,� ��l...c-ole--- tôdas as durezas da vida. de cabrocJw (lcsenfl01gmda, res, das rues. com na

�,
� "-J \ \ , :=r�oe ��::/:�b���:to�e g��� ��dC::;W:el�� a;n��;;�, nO��tu�a�� ��;::.Si��m:�:lit�e,:o o

____..!.. ��----- pandeiro ou sem pandeiro:', mente, e caira/I! 110 torró. uq, Se1TL a contagiante
1 _ tromoaõo Dcsem):làrg�dOr neto lac�, e lbçrahin scea. o rij:"urinista cus·n ,I todo mundo vai b�íncar. Com 1/ bantlhcim, na pmia gria dos foliões mu)nt

ove-nador Celso Ramos,. o D�. Eugenio tur� �e,r�l'd Pipar�1 com uma equipe

17nesmo
os que se retirara71). tão call1Ut c IlOturnamente sem mesmo a(luel« g; 'rauiots. de mamquis de P��. � para estações de 'águas o-u deserta, (I cabocladCL foi se Que se posta úvid(L, 114

t. � � • balneários, ou então, -para cheganrlo pam a casa da cadaria da CaLedral M
2 _ Lucinha, filha do casal senh.or. e t3 - Sexta-feira circulou no bar ao' os pequenos recantos d� alegria, espiaram 7)elas ja- politana, para ver os c

senhora dr. Newt�n Avila (Ivone), re- Querf�Ci� P,alace, o Comentado Ptstcn ���,�a/��� ':I�;tdt�dOO '�o::te �:�::n,a�:I'��;�p�;:I'��ri;�:;�� :ec��;�!��i.o i!�,�s(:;ea7�presentará nosso gstndn �o U,o baile dp de 0'f,rc fSILVIO)� * *

.

do vai brincar, p()7"que. na mão, com sorrisos aes- m dos clubes, sem os pvei'iti(lo branco. A esperada fé;�a euc e

"ti t"
mais uma promoção de' Ihrahlm ��ed�

tel ��l�;i�:m�:;eç:�::a:d:a�a�O��wl::� ;�:s;nZxZ:OS,r�ifl�L�:: �s ;á��:' �:;H;���:;d���l:(ti,:1 ���;;�:: ��e:�;t:e;l: C;:;,:/(��:II:�efrqestá )narcada para o mês de julho pro-
Avilta (Ivone). ou colocam um (lisquinhO para entrar, e disto reser lançaJperfu1ne e metadexjmn. Lucínha. çom aquela graça, ehar-

de oar?laval na eletrola. e tau 1/11Ia gnmde e (l,nimada suor �, 'tão pode ser car.me e beleza, saberá bem 'alto elevar be� 15 _ O .clube Doze de Agõsto sorteou fazem um carnavalsinho noitada de camaval. Nos 'taval,
alo (lnom de Sal"!;ta Cata,rina, naeue a

ontem entre as lindas fantasiàs que cir-
em "petit comitê", Não há dias seguintes, não deixou Carnaval não é previU,.noite ;de elegância- e caridade, no Golden

cuto.uuru seus sàleôs valiosos prêmios _

seu exilios, ligHIn o· rádiO, por menos: cantou "indio de ningl/êm. Não se comRoon do Copacabana pala<:e. Mesmo não brincando, lião quer apito", "Sassarjc(l'n� ende carllaval sem JlAmanhã, a bonita festa infantil aconte-
pu/cmdo 1I0S clubes, nin- do atê 'a quarta feira de cin cpmo não se compreendece� no clube em fogo
gltém consegue o "isola .. zas. Lá pe/(t-sexta:feira, vol samento sem mulher. t

.

16 _ "Germaine Moteil" produto de :;�:���,. be::?PUgnado 1

pela ;��lEi�(/ Cl��lI:':t:t,�ôPb�:.�ãg��!� ��a;i�:ir�.stá no ,�angue "
bel.c7.a amhém ofereceu um prfume de sua Uma ocasião, 110 alio pas e, CQ1nenlOl/: 'iO (/1/e. caro' Brincái (Jente, 1mlai.apredada linha, parti. a fantasia V' colri� sado, uma senhora 'bem" mrval! é -coisa muito "s/um queç(l7n as mri.(Joa.� do,�ca4a no cluhe I)oze de Ag-õsto "Chez Moi'" desta ilha. cOlltava na 1'0" (Jai".I Misturanse com o po sos problemas, du faina

� - De volta para os fstejoS' de "1\110_ bootique, também ofereceu uma lilida. dinha Íntima, Que em obe- VOo (I(/I(ele cheiro de multi dia a1dhL. Bu.�(Jltem n
mo" m nossa Cidade o milionário Sergio carteira. diêllcias às leis do "socie, dão, aquelas bebedeiras; pausa, a alegria. o a
Burger da cidade d; Blumenau. ty", ela e mais duas amigas, nos clubes. a poeira, a gri- sim o amor, Q!(e é lt

* * • 17� Realmnte é grande o numero de com os respectivos maridos, tarja illfemal, a loucura finalidade do Ilomem
_ Logo mais o Lira 'Ilenls Clutle, �- fanáslas de "Pierrot"., Baianas e Espa-r foram passar o carnaval desenfreltla! O que. eu não! terra, e a ú,dca coisa a

conecerá com a movimentada festa In;. nholas fazem sucesso. em Canasvieira. No sábado Eu flli para a 7Jl"ccia descan.., da, Que não está I.ão
fantil, sorteando valiosos premias enkf à noite, dizia ela que não çar, mio é "bem" 1Jassar -o· assim, como um fluil()
as lindas fantasias. J.8 - Rumores de (lU uma das Dez ae-uentava mais. Ligou o carnaval misturado com a carne verde, preUmsa11letIU

râdio, foi se animando. to- populaçLÍol" tabelado pela COAP_!
mau U11S "drinks" (para
mim esse Drink" deue ter Retrato do carnaval é
sido uma caninha com btt- mesmo o pOlia, a populaça,
tiá), comeÇou a cantar como di::.ia (( "senhora
baU:inho". EIL lIão que em questtüJ". Retrato do

1'0 maiS amur pr'(L lião carnaval, ê o ídolo poplllar

3 _ RIO - O casal Jackson Fl5re-s
I
d volta a Cídade Maravilhosa - Sua E:.�

posa Adalgiza COlombo, '10 Copacabana
P;:tlacc onde se encontra hospede, tem

sido solicitada para. enrevlstas.

mais megante.'l da cidade vai ser proprie
tária de uma houtique.

Antecipam agradecimentos,

6 _ E' boat,o - A noticia que está.

circulando com referencia a um d,esquife
com gente da SOdedade, nâo é verdade.
Podemos afirmar que o casal está Q('Jl1

pletamente aleio aos falsos iomenarios ..

19 - Rita Hayworth, datá sua pre
sença ao carnaval das Praças de Copa
cabana.

8 _ O casal Paulo Bornhausen (1\'('- 21 - Também acontecendo em na-

te) passando ferias em Ponta dei Leste so' carnaval, o senhor Alexandre Berta-
1holl.

• -

�almOÇO
do QUl!rênçia Pa.\ali_e :1 �

*""

o colunista notou�' o mlllonátlO G1,Istrn 22 ��Jo pbnto'\Jé �iâo a/nnr,·é.
Adlesberg, ernando Fat'ja e OSmar Nas- Lux IIntel.

cimento. ,

C---, ._-.- -A6RADfClNElIO f M1UÃ DE i:O
MARIA SETEMBRINA CORR1!:A DA SILVA

(MARIQUINHA)o uoa Fllh". ,em", noca, ne'" e bIsnetos de Ma";a
tembrlna Correa da Silva, agradecendo a todos QU
tos I'onfort.aram sua famil1a, enviando teleAI'arnas,
reli (' cOlllparfTendo as cerimônias do seu sepultam
convidam amigos e pessoas de �uas relaçõ('s para
missa de sétimo dia que mandam I"(';.o:nr n:l. pró
quinta feira dia 7 do corrente, as 7 horns na Clt
Metropolitana.

Ciae IIDXY Jcan Simmons em:

F.NTRE DEUS E ft PECADO

7 _ Pela cronica social de Brasília o 20 - Na lista de hospeds do Querên-
aplaudido Luiz Fernando Sauvino rcee· cia Palace o simpaico ca!fal Sr c Sra Dr.

bu o título "O melhor Pianisa do Ano". Lae;te Munhões da Rocha.

Sindicato: dos Empregados em E
belecimentos Bancários, no
Estado de Santa (atarina
E D I J A L N',o 019/6163

Assembléia Geral Extraor4inári
Na qualidade de Presidente do Sindicato dos

Em�gados em Estabele,cimentos B,ancárlos, no Estado
Santa Catarina. convoco Os Senhores Associados
que compareçam à Assemblêia Geral Extraordiná
que será realizada na Sede Social dêste órgão de Cl
no dia 8 de março corrente, em primeira convocação'
19.30 horas e em segunda e última convocação as 20
horas, e com a seguinte

ORDEM DO DIA:
a) Reunião Nacional de Delegadas Regionais ÕJ

IAPB, período pe 12 a 16 ,de março de 1962; De
baLes com o Delegado Reynaldo Wendhnusen
sõbl"e os problemas do lAPB .no Estado;

bl Carteira Imobiliária do lAPB; seu fundOU:r
menta

-

e reivindicações a serem apresentndaS
ao Conselho Fiscal e Conselho de Administnl
ção;

c) Ratificação do nome do Dr. Raul Bastos para o

cargo de Engenheiro do IAPB, face a reabertura
da Carteira Imobiliária;

d) Indicação de um médico pedia�rn pam o mnbU"
lat.ól'lo de Florianópolis;

e} CçnnpoSljção c funcionamento da sub_comissfio
esLadual nara os estudos de Salário ProfiSSional;

f) Assuntos Gerais.
IMPORTANTE:

,

Solicitamos encarecidamente o comparecimento de,
todos os Associados do Sindicato e a divulgação do pte'
sente flOS colegas.

Florianópolis, 2 de março de 1962

Carlos José Gevaertl
fa,tos que caracterizam a

quase bicentenária procis
são, é nos diricil declinar
nomes, entretanto, a im- (UDtAS GRA'WJAS Df ,'UlIlIl'.nAfIJ."n" dlã,;> de nos,. ,;_ UR..IV .VI 11 RV\IIV1l flP
dade dará como de costu- POR (AftDl:'Aftllftf"'-IAme_.. abundante noticiario VlJ.RIi.II"vaJltllL
do tradiciinal acontecimen .. O Instituto Nacional de TaQuigrafio, empenhqdo
to ilhéu,

.

na componha de difusõa do taquigrafia brasileiro, 0-
lte ilhéu. briu

. inscrições 00 seu curso por correspondência, o-

(Transerito do jornal "O través de 12 ·liçóes. Escrevo-nos ainda hoie dan�
Apostolo). ..., nome e enderêço poro a Caixa Posto', 2.500, SóO

,:1:1� __ �<
A Sociedade dos Atiradores de Floria_s CGIIIIIIU:.I e convida sem. AssoQadoJ e bIDa1. F.amiHa$ para os 8aiW Que fará rldzar saado e se·

t.iI'I1lJaI,-Iesfu'-va de mesas: na sede ou pelo fone t291

51', Otomar Hermam

Brta. MARIA ROCHA ""!'ranscorre no próximo
dia 6 o aniversário nata-Com satisfação n.otlcia

mos na data que hoje
transcorre, o aniversãI'io
Jlataliclo da gentil � preo ..

dada srta, Maria Rocha,
dllf'tn filha. do sr, Car!lls

licio do nossos amigo sr,

otomar' Hermam, funcio

_"'_D8'�
do �tado.
Ao Otomar OS votos C'e

felicidades de O BS'l"ADO.ROf'hn e .. de sua exma es-

23 - Hoje com lindas e luxuosas
lÓ _ Noticias do Rio; Como Deputa. fantasias circularão pela Praça .�, as

dp pelo Estado da Guanabara,.o � Escolas de Samba "Proegidos da Prince-
senhor Hélio Hoeschel. sa" e "Copa Lord". As movimentadas Es·

f t !In �* o) '. colas darão seu "shaw" em frente

:tal
PS a -

11 - Festejou aniversárLo, a

s,
enhon:' Lux Hotel. A Escola de Samba "Tilnidos < "

�::;a.Facia.
-

ACo:,:,�men,os '�';ai' te-

::,::I::lnha
..

, 'a.m�':" vaI c;""I,, na

nhlJf dnS iLulNlS12 - Pela Panair dOIBrasil c�e,ou ao
. PENSAM�NTO DO DIA: ':Um eltte- IHI UH I O�au

Rio, numa promoçâo do copacabana Pa- r1llr famoso e um sedutor peng-oso",
.

=C,I��=EMA�'- cari,1'zes 00 ma le:.:�:;:;;;:-�eo>s:;�:,�:�
_ Sll.� d()s Passos, que cste

ano cai nos dias 7 c 8 dc

ahril vindouro, sâhado e

domingo.
Com o mesmo cuidado

e brilhantismo, prepara-se
a veneravel Irmandade rio
Senhor dos Passos e Hos

pital de Caridade, para
festejar o seu milagroso
Orago, Não e lenda, mas

verdade histórica que a

impressionante Imagem do
Senhor fioou na antiga
Desterro, depois de tentar

por 3 vezes entrar no por
to do Rio Grande, pois se
destinava ao Porto dos'
Casais, como antes se cha_
mava pprto Ale,r� em

17'i'5, dflta da criação da
Irmandade em nossa cida
de.

-CEITRO .:... -811'IOS-
Cine Ui) JOS!

tille GLÓRIAFONE: 3636
ás 10 ��. MATINADA

JOHNNY WEISSMULLER
FONE: 6252

ás 2lj2 hs.

Nancy Kelly em: . Jphnny Weissmuller

Naney Kelly em;

T&ItZAN O TERROR DO DESF.RTO
'Censura até 5 anos

ás 41,12 - 71h hs.

(devld.o a grande metragem)

Tarzan, O Terror do Deserto
-Censura: - até 5 anos. -

ásllj2 - 33/4 _ 7 - 9 hs.

Zê Trindade

Renata Franzi em:

MARIDO DE l\1ULHER ,BOA Burt Lancaster
_Censura: _ até 5 anos, - Jean Simmons em

ENTRE DEUS E O PF.Ct\DOGiDf RIU
_ Tecnicolor.-
Censura ate 14 anos

ás 2 hs.

&iDe IIfl'J;:BIOJohnny Weissmuller
Nancy Kelly em:

Tarzan, O Terror do Deser�o
Censura atê 5 anos

ás 4 - 7 - 9 hs.
Richard Todd
Anne Baxter em:

A SOMBRA MALIGNA

(ESTREI;rO) ., Fone6295
ás 21/2 hs.

Os Anjos de Cara Suja em:

OS l\olACU1\IBEJROS

O Sermão do En,eo"tro
este ano, será. profe;rido
por nolavel orador sacro
de Curitiba, conforme te
mos notícia, Ainda dis"n
te do notável evento e dos

Censura até 5

(ls 8 hs,

Censura até 14 nnos Burt Lancaster

FONE: 11411& Censura aê l",an06
as 2 hs.

Os Anjos de Cara Sujt1- em:

OS JIACUMBEIROS
Censura' até 5 anos

ás 71(2 hs.
Johnny Weissmuller
Nancy ltelIy em;

TARZAN, O TERROR DO L�RTO
Censura atê 14 anos

Cine IAlA ($, José)
ás 5 e 8 hs.

George Peppard
LeSUe Caron em:

OS SUBTERRâNEOS DA NOITE

Ci-pemaScope

Presidentl'
--------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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vocÊ MESMO
DIRIGINDO UM
CHEVROlET 62

-ÚLTIMO TIPO
DE MIAMI ..
A NEW YORK!

EXCURSÃO
DE sua VIDa
n," 3

vocÊ MESMO EM
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVlllE,
RICHMOND, WllllAMSBURG,
W�SHINGTON E NEW YORK !
18 DIAS INESQUECíVEIS!

De�artamcp.to Centrai �e Coras [�italllc �oncorrêncja
d,Oc�:::�'7;�� ���t':; Pu'hl'IC!I n 12 02 1':1conformidade com IJ art. U u lJ
11, item III do Regulamen

•

to aprovado pelo Decreto público que fará realizar, na sua séde à Praça Lauro

SF _ 25/08/61/382, torna no dia 19 de março de 1962, Muller nO 2, (fone 3410),
CONCORRtNCIA POBlÁCA,

j n f ,o r rn a ç à o literária

�.

MACHADO DE ASSIS SEMPRE - MA é tema raâ
cinante e Inesgotável. Sempre surgem novas facetas, ân

gulas novos pelo qual pode e merece ser abordado. Autor

mais estudado - e que por multo tempo continuará seno

do o mais estudado - frente para eternos debates, lou

vado e atacado, diante dele ninguém pode permanecer
Impossível ou diferente. E é o melhor sinal de perma,

néncia e validade de um autor. Há pouco, mais uma obra

de grande Interésse, e fundamental para o conhecimen

to de alguns aspectos do pensamento do Mestre, foi lan

çada, Queremos nos referir ec trabalho de Miécio Tati

"O Mundo de 'M,chado de As�ls" (Rio de Janeiro na

Obra de MA), publicado na Coleção Cidade do Rio de

Janeiro. "Cuidamos - diz o autor da' obra - neste tra.

balho, de apresentar um panorama da cidade do Rio

de ranéíro _ sua paisagem e seus costumes - na época
em que transcorrem os enredos dos romances e contos

de Machado de Assis, geralmente datados dos dois últi

mos decênios do segundo reinado, e de suas comedias",

Assim, de maneira curiosa pela técnica empregada e on

de surge sempre, como que nos conduzindo, o Rubião,

somoi, lentamente, introduzidos naquele mundo, percor
rendo o Rio de então, aquêle Rio que o Machadinha tan

to amava e tão bem sabiá Interpretar, entrando em con

tacto com os costumes da época, com os acontecimentos

que vão surgindo através das páginas. Miécio -ratt reali
zou um trabalho valioso sob todos os sentidos, um tra

balho de Infinita paciência e amor pesquisando, colhen
do, escavando, para esse seu levantamento que se vem

juntar _ e completar - aos muitos outros jâ existen

tes da bibliografia machadíana.
NOSSOS CLASSICOS - Mário .de Andrade, poesia.

por Dantas Mata e B. Lopes, poesia, por Andrade Muri

{'Y, são os dois novos volumes da coleção Nossos Clássi

cos, da AGIR, respectivamente de números 60 e 63, man

tendo as mesmas qualidades e interesse dos volumes an

teriores ue coleção, a propósito da qual assim se mani

festou Manuel Bandeira: "Grande serviço está com ela

prestando a AGIR à mocidade estudiosa de nossas es

colas e 'ao público em geral."
REVISTA DO LIVRO 21-22 - Com as mesmas ca

racterísticas e a mesma qualidade na colaboração ínser

ta, surge este número da RevIsta do Livro, órgão do Ins

tituto Nacional do Livro, agora sob a direção do ensais

ta gaucho Augusto Meyer. Dividida em Estudos, Inédi

tos, Arquivo, Vária, Noticiário e Bibliografia, contém
matéria do malar interêsse cultural. Merece referência
a parte o trabalho de Fausto Cunha "Recursos acumu

lativos em Coelho Neto", nO,qual o jovem ensaista mos

tra não ser exata a tão propalada riqueza de linguagem
de CN, ao mesmo tempo em que assinala as constantes

repetições e pobreza estilística em que aquele autor in

cide. Néste número da RL é prestada comovente homena

gem a Brito Broca, redator da revista desaparecido de

forma tão trãglca e de'quem se publicam trechos das

memórias. Também de bastante interêsse o levantamen
to (La blbllotheque de Machádo de Assis) feito por Jean

Michel Massa e que nos dá conta das leituras do autor
de D. Casmurro. Citemos' ainda o trabalho de Graça A

ranha "A Lltel'atu.ro. Atual no Brasil", conferência rea.

lizaEla no Ateneu Argentino de Buenos Aires, na noite

de 22 de dezembro de 1897 e no qual são feitos rápidas
esboços de alguns de nossos principais vultos literários.

Vale a pena confrontar a opinião.de GA e a maneira

Como êle reagia diante do fato literário, com a posição
:t em que a história cOloco,u aqueles vultos e a maneira

como nós os aceitamos hoje,
(Para 'remessa de pUblicações: SM - CP 384

'�__�/IOri�anÓ!>OliS - Sa.nt.a, Calarina)
_

nas seguintes condições.
I - OBJETO DA CONCOR

Ra:NCIA .»

VENDA

l�,.çal'!_O h!,ercury, tipo
limousJJ;1e.14 panas, ano

de fabricação 1954, CÓ1' pre
to, motor nv 15486372, em

bom estado de conservação
cujo varor mínimo é de

Cr$ 600,000,00 (seiscentos
mil cruzeiros), Unidade Um

_ Quantidade - 1;

2 - Carro cnrrsier, tipo
limousine, 4 portas ano de

fabricação 1951, côr preto,
motor N. 0959 em regular
estado de I conservaçao
cujo valor míntmc é' de

crs 30q,flOO,00 (trezentos
mil cruzeiros) unidade um

- quantidade �;

II - ESTIPU'L_'I.ÇOES
OS interessados' deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Proposta, em duas

vias, seladas com Cr$ 12,00
de Sêlo Estadual e mais
Taxa de Educação e Saúde
de Cr$ 10,00 por fôlha, em

envelope fechado e lacrado

contendo:

a) oferta para 1 ou 2 ver
-cutos:

b) condições- de pagamen

to;

c) compromisso de retira
da dos veículos no prazo

estabelecido;
d) declaração de conhe

cunentc e submissão às
normas ôêste Edlt!11 e da

Legislação referente a con

corrêncías.

2.- Na parte externa do
envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres: CON
. CORRÊNCIA PÚBLICA N°

12 02 13 (Venda de 1 auoo

moveI Me).'cury e de 1 au

tomóvel Chrysler).
3 - Em envelope separa

do, contendo os dizeres do

inciso anterior, além da pa
lavra "DOCUMENTOS", em

caracteres bem destacados,
os seguintes documentos

comprobatórios de Identlda

de e Idoneidade:
a) atestado de ldonelda

de financeira, passado por

Banco ou Casa Bancaria.
bJ prova de qUitação com

as Fazendas Estadual. Fe

deral e Municipal;

crr��, ������:ç�o\J::sô�ôrre�
pl'esen'tante do pl'Oponen

le à abertura das propos

tas.

crsU.5DO,mensais
Com pequena entrada e vinte quo Ira

(20 + 4) pagamentos! G
Custo sujeito às alterações do câmbio,

Inscreva-se já, Quanta entes, maiores

serão as facilidades! TUDO INCLUiOO!

4 - As propostas deverão
ser aoresentadas em duas

vias, com rubrica dos pro

pcneutes em tódas as págl
nas, seladas na forma do
ítem I do título H.

5 - Os envelopes contendo

propostas ou documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, à Praça Lauro
Muller nc 2 (fone 3410i.nes I'
ta Capital, até as 14 horas
do dia 19 de marco de

1962, mediante - recibo, em

que se mencionarão data e

hora do recebimento, assi

nado por runcíonàrtc do
D. C. C.

6 - As prupostaa serão
abertas as quinze horas, do'
mesmo dia 12 de março,
por funcionários designa
dos pelo Presidente do D�
C, C, e na presença dos pro
ponentes ou seus represen
tantes legais,
7 - Aber-tos os envelopes,

cada um dos interessados
tem o direito de apôl' a Sua
rubrica nas 'fólhas das pro
postas dos demais concorren
teso

8 - As propostas (Modelo
001, à venda na Imprensa O

flclal do Estado), deverão
obedecer as condições esta
belecídas nêste Editai, nas
instruções ...onstantes .do ver
sos das mesmas, bem como

ás exigências do Decreto SF

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

ais disposições Estaduais
e Federais sôbre Concorrên
ôia.
III - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Ju,lga
dora, posteriormente, ..erá
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:
a) Melhor (maior) pre

ço;
b) caução de 10%

48 horas;
c) pagamentt:> até 10

dias;
d) retirada do veíeulo

imediata ao pagamento.
2 - Em caSo de igualda

de de propo�tas, será sor�

teado o vencedor.
3 _ A Concorrência po

derá ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas Leis,
e que a omissão importe em

prejuizo aos concorrentes,
ao Estado, ou à moralidade
da Concorrência.

4 - A comissãO' Julga
dora reverva-se o direito

Saidas Iodos os domingos
d. 4 de MARÇO 026 d. JUNHO d.1962

Clube Doze delgosto
Comunicação

'

A Diretoria do Clube Doze de Agosto, com ..mica

a?s ,seus Associados que, a exemplo do qU@ ve vem

prcttcondo nOs anos anteriores, detênntncv a vísró
ria na sua Sede Social, sendo o seguinte o Laudo de

per-etc efetuado pelo engenheiro Dr Osny Berretc,
destçnodo pela I rmandade do Senhor Jesus dos PaS
ses e Hospital de Ccrldode, prcortetérto do prédio.

vtstortcnco oL���� �.� ��Ssi��}:t.a João Pinto
nesta Capital, de propriedade do Hospital de Ccrldc
de de Florianópolis, onde se acha instalado a Séde
Social Clube 12 de Agôsto foi constatada o seguinte:
1 - O prédio com relcçõo às paredes" nôo cpresen
ta qualquer indício de deslocamento, ou recalques nos

suas fundações, pois, nõo apresenta fendas.
2 - Com relcçôo 00 madeiramento e coberturc, o

mesmo, também nõo apresenta qualquer indíCio de
deslocamentos ou sinais de rutura das tesouras esrcn

do os cpctos, sobre as paredes laterais pertettcmentê
estcvels.
3 - Com relação ao soalho, nada foi alterado ou

substituido, não se constatado recalques de qualquer
natureza,
4 - Assim, nas condições acima, como nos anos an

teriores o prédio apresenta a mesma estabilidade nõo
sofreu 'nenhum recalque nas fundações, soalho e co

bertura, pois rrõo se nota a presença de qualquer fen
da em toda a estrutura que seria o indício de ter, o
mesmo cedido, podendo ser uttllaodo para o realiza
çõo das próximos bailes carnavalescos.

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1962.

____

Ass. Osnf Berreta - En9° Civil

NO • HOEPCKE TEM

TEATRO INFANTIL
"A' PRINCEZINA 'DE OURO"

Prepara-se o Teatro In- No proximo mês o 'ree

fantll para se apresentar tro infantil reaparecerá aos

ao publico da Capital com olhos da pjátéía ínfantf

a peça inrantll, "A PRIN- , desta cidade encenancl

linda peça. "A PRINCE�

CESINHA D:e OURO" de ZINHA DE OURO".

Paulo de Magalhães.
�.10 é do conhecimen

to de todos, o Teatro In

fantil de Florianópolis
vem dando ao publico mi

rim de nossa cí�de e bair�

ros, aos grupos escolares'
asilo de orfãos e j'l,rdinS
de infancia.
Espetáculos que procura

desenvolver no pequeno
publico o gõsto pela arte

do Teatro e pela alegria Sã
divertindo ao mesmo tem-

po Que desenvolve e ins

trui, fazendo da plaf1!i'a
Infantil de hoje o publico
de amanhã, Que saberá a-

preciar já adultos as gran
des peças,

----- _._-_-

Estudantes
'agradecem a o

governador
o Governador Celso Ra_

mos recebeu oficio da

União Blumenauense de

Estudantes, onde seu Pre·

sidente, Alfredo Scottlnl,
em nome dos estudante

catarlnense Agradece ao

Chefe do Executivo o au"

menta dado ao profes.
sorado. Diz o es�uqante
Alfredo Scottini que "foi

grande a satisfação de to-

dQ.S quando foi ooncedldo o

almejado aumento para o

nosso professorado. Por

Isso ficamos muito agra

decidos a Sua Excelência

que velo de encontro ao

.desejo de- todos e deu maIs

coragem aos que se prepa

ram para tão diticll car_

reira,"
_ ____...._-4-'

de anular a .:!oncorrência,
caso as propostas apresen

r,:-------ltadas não correSllondam ao J FORRO t

interêsse do Estado. \

Florinnópolls, em 12 de IRMAos BIHN(OURl

fevereiro de 1962. ,I �:', \:;
A

I�i""·t,, I _: �,'" '�, ,',�I:'
(Hermes Justin,o PaLl'la \-.-

...

-.-----
...
�

nova), PRESIDENTE

TERCEIRA PA'rlil�A

Departamenlo (enlral de Compras
"'I'. H,O 17 02 18

o Departamento Central de Compras (D. C ' c.), de

coformidade com 'O artv 11, item III, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-25-08-61/:J82, torna público
que fará realizar, no dia vinte alto de março de 1962,
na sua séde, a Praça Lauro Müller, nO 2, (fone 3410),
CONCORRtNCIA PÚBLICA, nas condições seguintes.

_...r,
I _ OBJETO DA CONCORRENCIA

AQUISIÇAO

1) Tecido de algodão, em peças, com largura ce.:

1,50 mts., marca "SATURNO" ou similar. Unidade - me

tro, Quantidade - 1.200.

2) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,40
mts. marca "AGUIA AZUL" ou similar. Unidade - me

tro, Quantidade - 500.

3) Tecido de mescla, cõr azul, marca "ARMADA", ou

similar, Unidade - metro, Quantidade - 1.000.

4) Tecido de mescla, côr beje, com largura de 1,60

mts., para confecção de vestidos e camisas, Unidade -

metro, Quantidade - 1.000.

5) Tecido resistente, para confecção de colchões, tipo
riscado, com largura de 1,40 mts. Unidade - metro,
Quantidade _ 500.

6) Tecido para confecção de pijamas. Unidade -

metro, Quantidade - 500.
7) Tecido de côr branco, para ccnrecção de colchas,

Unidade _ 'metro, Quantidade - 500,
8) Tecido de Flxoline, listrado de vermelho em fun

do branco, para confecção de camisas. Unidade - me

LI'{', Quantidade - 100,

9) Tecido de Fixollne, listrado de verde em fundo

branco, para confecção de camisas. Unidade - metro,
Quantidade - 100.

10) Tecido de s'txottne, listrado xde azul em fundo

branco, para confecção de camisas. Unidade - metro,
Quantidade - 100,

11) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr cinza. para

confecção de ternos, Unidade - metro, Quantidade -

75.
12) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr beije, para

confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade -

75.

13) Tecido de brim, liso, tipo linho, cõr azul marl

nho, para confecção de ternos. Unidade - metro, Quan
tldade - 75,

14) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr marron,

para confecção ede ternos. Unidade - metro, Qualidade
-75.

15) Tecido, tipo Luísine. côr preto Unidade -

metro, Quantidade - 100.

i6) Tecido, tipo. Luíslrse, côr azul claro, Unidade -

metro, Quantidade -'- 100.

17) Tecido comum, para confecção de aventais de

serviço. Unidade - metro, Quantidade - 200.

18) Tecido de chita, para confecção de capas de

acolchoados, Unidade - metro, Quantidade - 200,

OBSERVAÇOES: OS proponentes deverão espe.

clflcar, porn:enorizada_;nente; os tecidos que se propõem
fornecer, alem de remeterem amostras.

II _ ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão apresentar os documentos

men�l�a:��p:st:�g:���das ambas as vias cdm crs 12,00,
de selo Estadual e mata a Taxa de Educação e saude CrS

10,00, por fôlha, em envelope fechado e lacrado, conten

a) Designação do nome e enderêço da flrma propo

nente;
b) espectncecão. a mais detalhada possível, inclu

sive marca, do material que se propôem fornecer;
.

c) preço unitário e global, cOrh a explicação de -.qUI:!

estão ou não Incluídas as despesas de Impostos, taxas.
fretes, carr�tos, seguros etc.;

d) condições e prazo de entrega do matertat. no

local Indicado: HOSPIT� "COLONIA SANTANA", mu

nlcipio de São José onde será procedido o exame de

recebimento;
e) declaração de conhecimento e submissão às nor

mas dêste Edital e da Legislação referente a Concorrên

eras. \

NOTA: Serão recusados os matertats com dlmen

sões e outras características aquém das especificações,
o que ocasionará exigência de substituição, reuradu

urgente., chamamento do segurado colocado, exigência
da dtterênca ' de preço pelo faltoso, caução futura, sua

pensão do registro de fornecedor, etc,

2 _ Na parte externa do envelope contenedor da

proposta deverão constar os seguintes dizeres: CON

CORRtNCIA PúBLICA N° 17 02 18, (AQUISIÇAO DE

MATERIAL DE ALFAIATARIA PARA O HOSPITAL CO

LONIA SANTANA.

3 _ Em envelope separado,- contendo os dizeres do

inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS, em ca

meteres bem destacados, encerrar-c-se-c-ão os documen

tos comprobatórios de identidade e idoneidade:

a) certidão de Registro na Junta Comercial ou

Dlárlo Ondal que tenha publicado (, documento de

constituição;
b) atestado de idoneidade, passado PO!' Banco ou

duas firmas de comprovada idoneidade comercial;
c) prova de quítaçâo com as Fazendas Estadual,

s'ederat e Municipal;' ...

d) procuração, se rôr o caso. passada a pessoa l'e

pl'esentante do proponente â abertura das propostas.
4 - Os documentos acima (ou parte dêles) poderão

ser substltuldos pelo Registro da firma no Departamen
to Central de Compras do Estado de Santa Catarina.

5 _ As propostas deverão ser alnesentadas em

duas vias, com a ruprlca dos proponentes em tôdas as

páginas, seladas na forma do item 1, dêste Titulo.
'

6 - Os envelopes, contendo propostas ou documen
tos, deverão ser entrêgues no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro Müller, nO 2 (fone 3410_, até
às 14 horas do dia 28 de março de 1962, mediante recl

bo em que se mencionará data e hora do recebimento
assinado por funcionário do D. C. C.

'

7 - As propostas serão abertas, as ,quinze horas, do
mesmo dia vl.nte alto por funcionários designados pelQ
Presidente do D. C. C. e na presença dos prO'ponentes
ou seus representantes legais,

8 - Abertos os envelopes, cada um dos Interessa.
dos tem o direito de apor a sua rubrica nas folhas de
,propostas dos, demais concorrentes,

9 - As propostas (modêlo 001, à venda na Imprcn
sa Oficiai do Estado), deverão obedecer às condJçõ�s
sstabelecidas neste Edital, nas instruç§es const_an e'

do VI!J'so das mesmas, bem como as exig:cncia.� dOo De
ereto n'O SIil_25-0!i-61/3�2, de lD131, c dcn;ais

sições Estaduais e Federais sôbre Concorrências,

-'�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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em a Cii . ria do Gdíão lie linla para a miflnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos Limões. Todas

ções dos bondosos cristios de,erão ser entregues na Catedral Metropolita lia ou nesta Redação.

DB. LAOlll DAURA
«-Indicador Profíssíonol-»

.

ClINICA SANTA CATARINA

-lnslHuto de Apo!entadoria e Pensõe�
dos Bancários - Delegacia
Regional de Santa Catarina

.

Poro conhecimento do:s interessados, comunl-

f�o��,jó �iOS C��S!i���OnÇt�� fi����aln:s�afi�������:n;��
gionol, solo ?-03, devendo Qualquer interposição de

recursos apresentado no prazo móximo de 10 dias,
o partir desta dato.

_
. _

Esclareço que os recursOs deveroo ser en..o

minhodo5 o esta Delegado Regional QorO:J CO
MISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO IMOBILlÃRIA.

A verba destinaóo 00 Estado de Santa Cata
rina poro imediato atendimento é de

•

C,S 134016957.60.
Florianópolis 24 de Fevereiro de 1962

Rfi;noldo Wendhausen - Delegodo Regional
==========�=m�m

C I in i c a Geral
___ Mlt.ViCO --

E:Spl'tlfl!!.�·a em n.oréstlu de Scnoorna e vias urt

n1.··!fl)'l. Cura I·:'..d!'al da:.; .nrecccões aglldll..� e crô

r.11·.,,�, Iln "llurêillL vcnno-urtné.nc em [l,nll:l,).� ().�

I"i(D")�. lJI)I'n.,(l1'. do uparúlhu Dil(.\�t.l\t!) e dn stste

IHa 11(>rvo.'W

uomno: dn.q tu 18 11,Sll horas te' das Jot.30 1"•• ; 17,01;
çOI'.�IIILúrio: Rua xntoanhn M;lrln]w,:: I

IYall<!:I�;-(('�(!. d .. Pua ':IHU) 1':111,)1 _ j'nnr-: :1:.'4n

nl·.�ldl'lI("ia; t1.un.' Lacerda couuono. n." 13. (Chá

'::1J"a dCI g_'\jlJlroha) _ Fone: 3�4a

I. - -- - - - -

DIl. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO _ NARIZ - GARGAN"fA

CI..II'IICA E C1PLJRGIA
I BRONCO _ ESOFAGOlOGIA

[-:llrrirdi7t1rôn na Clínico Prot. Josó Kós,
do Rio de Janeiro.

• • •

'I fJ
Atende pelo ,,!on�õ, :0 Hospitol de Caridade

Ccnsultos ó tarde dos 14 ós � 8 horas, em
Consqltór!o instalado à RUI) Ten. Silv-irc 15
Fditk:io Portbenon.

na, SAMUtL rONSEI;A
�IRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidade! rela oito vetcctdede.
RC�DEN AIROTOR S. S. VVHITE

koditjlogia Dentário
CIRURGI.:. E PR.óTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ru .... Jerônimo Caeiho 16 -

:0 andor _ Fone 22:;:':)
F.c!u .. iyomente CGn'I horo'! rnarcor-.I

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENtISTA

Alcnrle só com hora marcado dos 8 às. 12 e das 14
0<; 18 horas. Rua Arciprestt;! Paiva nO 13 à parti- de
l° de março - telefo�.2_89_1� _

DR. OSMARD ftNnUnE
---;:ClíniCl1 e Cirurgia de Ouvidns, l\loriz e Gorgonto
tx .. r:hcfe dos serviços de orl do ossistencia médico
sn,inl do armado (Pio), do hospital do arsenal de
Mnrinho do Rio de Jonerro e do hospital do univer-

•

si,J(lne rural, Ex-assistente dos servicos de cri do
rn1ir:linim de bCltofogo, Rio '(plOf, David Sonvln)
EX-(!';Inqiório cio cUn:ca de orl do "t:!scolo de medici_
na (Ç cinrrqin dn q;io de Janeiro (Prof. José Kas).

Conw1tórin' R. Jerônimo Coelho, 325 si 108
(Edificio Julieta)

Dióriomente dos 16 às 18 hs.
Tel. -- 2222

ATFNDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

.>.. . ,.' ..

/". .. ."", .�.•

'(It.HOS,- OUVIOOS" NARIZ
;,.. ,e GAijGANTA

OQerpçó� .:·dOS·, ·4Mí�DA�AS· .por ..proçesso
"

MOOERNO··'-
EQlJlPo de OTORRINO (únioo no 'eopilol)
paro exame de OUVIDO'S, NARIZ e

GARGANTA
Refrofor BAUSCH S LOMB poro r�ceita

de ÓCULOS
Trolamenlo dos SINUSITEo po, ULTRASOM

Or.·GUERREIRo da FONSÊCA
CONSULTAS PU A ".ANHÃ E A TARO!:

:::M,uli",O_ RuC) JI'IÍlo P�rI0,:>i5 - Fooe 3560

R"'.dêr,clQ- Ruo Ft!iPtSchmjdl,<99-�one �51'50

Aprenda Música
Em ::ua I1rr'lpria '::�:l..�a

eom o prof. rVANO Grus
TL

En.�ina acàrde.on, violao
i .�olfejo e teoria mu.�ical

Tratar p"lo fone 35.'i3 �
3!VIO

Dr. HILTON
PEP.fIRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDTM 173

Dr. Can;ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma�ls�rn\..LO aposentado.
AdvQ::aclú. em Geral

I!.:;('.. c aes : Run l:snldlJ'lha

Mar"lpJl0, 2 - npt.') :fOI

cesnutnn J.liío n!nlol

�'3:OlA if�[III S mint.l��
.

COIIflWOII.UOOIIQOO: I'N
III (I�I'I

hl' 1.111111"(...... ·11

CASA
CÜMPR0 ou ALI 'DO

Ui'.tA FAVOR MAI«';t\1l
ENTREVISTA PELO TE

LEFONJi} x.e 361 '1

Dr. Ayrlo� Ramalho
CLINICA DE CRIANÇA�
Consultas: Pela m.anll;\

no Ijosplrul dI' Caridade.

A tarde, no ennsultérr,

das 15,30 hs. às 17,311 t.s.

Consultorlo: nua Ntilll"·;

Machado, 7 _ Jv andar -

telefone 2786.
Re.�idência· Rufl. P""��

n�ma, 63 - Telefone 27'16

Dr�' Walm;;r ZOlller
Garcia

Diplomado pela Fa�t111ade
Nacionai Je 1:1.edicinlt. da

Universidade do Bra�i1

Ex-ir.terno por concurso da

Ma.ternldade-Escola. (Ser

viço do Prof· Octávio Ro

drigues Lima,. Ex-Interno

\do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.À.P.E.T.G. do Rio
de J.eiro. Médico do I'los

pital de Candade e da Ma

ternldadc Dr. Carlos Corrêa.
pAR'tOS _ UPERAÇÓÉS
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOJ_t,. pelo
mêtodo pslco-profilanco
Consultório: lRua João Pin

to n. 10 _ das 16,00 as

lB,OO horas. Atende com

horas maréadns. Telefonc

3035 - Resldcncia: Rua

GenenJ� Bittpncourt n '01.

DR. HOLDElIIAB O.
DE MENEZES

Formado peJa EscoTa de

Mel!i('hla e Cirllrgi·a do !tio

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da CamMa -- Da

.
l\faternil'lade Clara. 8as
baum _ Da Mater!lldol.de
M;ác-Po�rl).
F.i'!pellialidallc: DOENÇi\S

DF, SENHf.mAS _ PA)'tTO
- CJlll.JRGlA
Consdlta: !\faternidl'tde

Ca'rmela !lutra ..... pela ma

ntlã.
Rcsidencla: -E!;teve!f Ju

ninr. fiZ _ Tel: 223;;

UHE S
VENDE-SE LOTES A

LON"t)O PRAZO SEM TU

ROS.
TRATAR. RUA FELIP.E

SCH"MfD'l :1 _ 1.0 Anna.'

DI'Nel son ;'lur; t I L ii Por t [J
·adVOOildo·

-EOlFrClo�lA�POATA--
....
'UÇA 15 DE NOVEMBRO

CAIXA POSTAL $0 - FONES '3321/22

t�ORIANO'POUS �:._� SANTA CATARINA

Clínica Geral
Doenças Nervosas e Mentais Pela primeira vez nesta Caplt.al, 1'. tar+nonsc c-, duas bonitas mocas: Maria.

Anp;ustia - Complexos. - Ataques -- Mantas -. contecerá hoje, o multo eomentado Baile' EliznlJc�h Souza e �elcnice Bonson •
Pl"Oil;;��'����n�fCl���o eE!:�;�I(�\;lr;!lC com nnr-st.ostn _. ��mG��:j�U�li����g��U;I��' ��.! �����\� O T.ir:t T. (�'c !IXÚlll:e IZ d" "�nstl).
rnsunnatcrapts � cnroroaotornpto - Snnorc!""pln c, sta de luxo promocâj, do COlunista em IIf('re(:(�",10 aos a.ssodado.ç c turistas, nlO'.
Pstentnrnpln. , conjunto com a DJ"rctorla do Lira T. C. A vimf"ut.·ulissimos bailes de carnavar. •

l)jI'Ci;�. d;;;�iu��t�� �E nOrtRA • ��;h�e:: �:c����:� �:r�lOl"!::'�����r ct� Ontem, à :arde : im�rensa c ;MIC'
��: ;�;� ������Sf)�R���)��DF. ' nai�ha de 61, srta. Raquel Mello. Bp· convidadas pela Diretoria do Clube dila

CONf;ULTMi: Dlt� Ir) às rn 11flrllS • ussrmaa fantasias estarão IOJ;"o mais dos Colina, participou do "COq.'\ de Inalll!u._
Rrvll?l"el�'l: Av .. nirl�r Mal11"O HllIll'J.'f, ?/lfl , fllando.pclos sa�ões do Clube. ��ç�� d;o�����aC�:�lr:��7:�:��O:;c�c� ;'r�:-'

IPrn";1 ]':ll'l'Iina Ln:!.! V"n.' :17 f.:! • F.m órl)i:l hoje, às 22 horas, o nnne sis, que está de parabéns pelo su("('sso·.'
NO HOEPCKE TEM .. Municillal c na�nha �o c:rnaV:lI tle 1!l62

l>roxi�O sã=ado x trm:s um Chi ""'
ti, Hoje <Ias '15 ás I!) horas aaüc rnran., "Music Bar", com demonstração (te !na_'

------------------, til no Li'ra T. C" amanhã, será realizado qutnqem pat�oc�nadax pelax Srta. Tr3.Ude.,
DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA

•
o do Clube 12 �e Agosto.

x '0 Dr. Paulo Bornhausen, vai acon."
(LINICA ME'DICA Amanhã, o baile tradi<:lonal do Cluhe tecer com o seu "Interlago" em PunIa'P da Colina. dei Este. onde se encontrará com o Edu-,• x x x ;��o v��:to:t�i��r�a�:rr�a::1 oChe�;:XI�'• CCbe�á ���h�o��tac::;:v:� d�r�t9a62� r:; mo dia doze. •• duas princesas, ldm. orerectõae pelo x x x •

��:ri��oe:t:r�:s3215 f��e 1�7��ras. • Prefeito waroemar víeíra.
o se':v��:k?::.rd�', ::�:� :,��R, ;�() hl�:�.

Atende das 8 às 10,30 horas no rrosoum dr carldaclr'
A Senhor:; qu: se �presentar com a nnssndínhu e escovado vai a InOcidll .. ,

DR. (LO'YIS DIAS Df LIt4A ' fantasia mais bonita hojc, ,no Baile Mu- de pular no B:ile I\!UniC�aJ. •
Avisa que atendeni. no seu consu!tt>r!o, à ma Jcro- � ��::!' :ceoc��ee::ráU:mbO::OjOv!)���:V1.� A Râdio Diârio da Manhã, c.om An.'

nimo Coélho nO 1 B safas )H e,22 a parllr do dia 5 do • Iheiro e uma moça. tunes Severo e AdOlfo Ziguelli ,auxlliadr.
• x x x por Lauro Soneini estão fazendo a tram'
• O critério para a eleleão da Rainha missão do carnav�l de 62, com cObertu_'

A L U (j A - S E do Carnaval '62, será baseado na fantasia ra cm Hajaí, Palhoça e Laguna, o segun-'
OtlOS solos Õ ruo Mal. Guilherme n.n 1 eSCjuit'lo d� : da moça. Qu�m serâ �

x �� ����:::;:a.dO Estado. Baile MuniCiPal,
de :a��.j���:�JI�Z;�o·médico ou e�crltório. T�at(]f cnm' Fui convidado para participar d:\!I x x X •
n nrnnri�trírio no me�m( Inca I • �::�:�çse Q;:c/e�!:::O ca:�a�::�:�;:s, :�� coms�:!� �ir� :o:::��: �:\Âar:or���c��,
-----Y--E�N·DE-SE MO'VEI" • manhã e terça-feira. Atê às 24 IHlr3..'i de ahrilhantou a noitada. Nó mcu caderni'

.J
•

cada noite eu ficarei partiCipando das nho - Vera e Vânia Ramos Moritz, 1\1:1_'
Por motivo de mudança, 1 solo de Jantar (nóvo) • ��:;:sdeu���:�:;s:�é ê:�e dl�::ã�i=, ::���: �i��a�:�:d Ino�:: S:�io;:::uh;a:�:: C��lr:,

1 quarto de dOrmir (nóvo) 1 armário d.e aço (cozinho) ..
•rádio e outros objétos. Trotar õ ruo Alvaro de Carvo- ... para. abrir o ú�mo �arro·x

suel0 Costa, Maria flelerra. Costa, uconl_

lho, n.O 69. , pa1!ha�a (�Sr. Jaime Couto, (lavei; l:ar-'

CLIIBE U' DE OU1'UBRO' I
' cons��ir"c:��:iSa�:'" '�:�tr�r�;:�:s pa:; �::(��I:v;r�' !u�::�a�f:i��aF:c�;I:�:�:71��'

II ,�
,

Ilha. Tomara que aconteça. c Sra. Osmar Rigueir3.; !\fario C""'Vera J,"_"
CARNAVAL • O Sr. e Sr:. Noberto .Her("nlee) 8al- �i;I"(J��:.u�:a;Sil::' e Sra. Dr. Wllld�tlmJ,

Dia 3 _ sábado _ SOirée Carnovolco:;ca. • dauf c F.dgar<l P"ozzer da TV-Piratiní x x x
'

II
Dia 4 _ domingo _ Domingueiro !nfantil •

"Ílrto Alegrc, vieram pass:lr o "aruaval Porto Alegre, também i"nll�lIra Bill'
Dia 5 - 2.0 feira - Soirée Carnovoiesca.

II �:izll�::�ri���:d:·ucS��a h:;::�;: s:;a�l: �erô���Ci:��a��;I���cc�� n:r��í�i�C �(;��:.•
D'O<�n:s:e:,::'���1:�f��?�:�od:I::::e"o ,oe'ol ,

"�a pac>·P A"�" �x con�"(o com a TV. A;nd�i��:mN��::n.ãON���a,�:; ��:�;:::�
e provo de quifocõo com o TesOuraria. • Recebeu as funcões de Chefe do Es- �1::i::;a�uaruJa, logo mais no Halt: .• ,

� proibido O u�o de lanço-perfume como entorpe- • tado Maior do 5.° D. N. Ca'p. de Fragata
x x x ,cenNteoo(cbhoe,'lee�o)n·otu,no' '0' oe,o' permitido o entrada' - Antonio Ma�afia.xdo ;ap. de Fragat:\ Passando no nosso Cae· I ,...," " ;:>;:>". Sra. jornalista Darl; La'ra, n�:a. Im�pr:��:de maiores de 14 anos; no baile infantil só poderõo " Carlos Alberto de Carvalho Armando.

carioca. III
dançar menores d� 11�G�0�SSOS • A Soberana do Lira T. C. Tânia Del x x x •

Os· ingressOs serão vendidos, pelo Scretoria, nas li Valle Araújo, c o Ten. Aviador, Eucli"�s l�daA n!.e�::�:� �::��:�=� será inSla.'
.guintes bases:

Ingresso I"dividual
II ��ta�0�:al;���:o�a��:r��::iOe�o�!��_:3� x x. � ,

3 �oites Cr$ 1.'200,00 II ,P�r. hoje ê só - logo mais no B:\lle,
2 no�te;; ��� ���:�6 � fun��o�ár�::te:a �::�:rl�d;��CI��:áC�l�v�:- Municipal

de Summer - "�o long'·. •
1 noite .

'Ingr�s's;'�or'a' C�sol' ..... ".._ ... .. ...._

3 noites CrS 1.800,00
2 noites . CrS 1.200,00
1 noite. . .. Cr$ 750,00

MESAS
Reservas ele mesas o partir do dia 26, no Motriz

dos "Lojas A Sedutora", EdifíciO Montepio. A a

Quisição de mesas não dó direito o ingresso, deven
do éc;fe ser adquirido à porte.

Florianópolis, 20 de Fevereiro de 1962.

Ccrtlos José Gomes Foroco - Secretário

Estomaga, intestinos, figado e vias biliares.

Consultório:
Rua Jeronlmo ooêtno. 11° IB salas 21 r. 22.
Residência:

corrente mês.

Participaçio
Evaldo Schoefer e sra. Sady Nejar
Participam aos parent'es e pessoas de suaS relações-c
n.oivado de seus filhos
Zulmiro

•

VENDf-St LOTE
Vende-se um lot� a ruI!.

Jrbano �alJes, Area 4J�
lui:r Corlos metros.

Trai ar a rua Felipe deU.

m.ldt, 21 - ;"one 3T.5 -

e

Confirmam
Florionápolis, 28 de Feverei ro de 1962

Porto Alegre

VENDE-SE MO'VEIS ---Empresa Nâcio-na-I-d-e-N-a,-eg-a-çã-o
Hoepcke S. A.

, Assembléia Geral Ordinária
COHVOCACiO

Fpolis

Por motiva de mudonço, 1 q'uarto e ·",mo copo,
tratar à Praça Gal. Osório (Campo do Manejo) 41
Nésto.

Instilulo de Culura Germânica
COMUNICACÃO

o instituto de cultura germônica comunico das seus

distintos alunos e demais interessados que se acham
abertos �s matrículas aos seuS cursos de alemão, par(J
principi('ntes e adiantados, em diversos turmas, pelo
manhõ, o tarde e noturnos, cOm inicio no dia 15 de
março.
Matriculas diariamente, dos 9 às 11 e dos 16 0·0:; 19
horas.

Ruo Victor Meireles 38 2.0 andor opto 3

Convidam-se, pelo presente, o� senhot:.es oci�
nistas dei!l'a sociedade poro o Assembléia- (#ral ordI
nário, o realizar-se no dia 30 de março de 1962, às
16 horas, no séde social, ó ruo Jerônimo Coéiho n.o

108, nesta Capital, o fim de_deliberarem sôbre o se·

ORDEM DO DIA
1) - Exame, discussõo e oprovaçõo do relatório do

diretoria, balanço ge�ol, conto de lucros e perdas e

parccer do conSelho fiscal, relativos 00 exercício de
1961 •

2} - Eleição da Diretorio-;
3) - Eleição do Conselho Fiscal e respectivos sU

p!entes;
4} - Outros assuntos de interesse do sociedade.Dr. HélÍII Freila�

nor-:VCAR n'F. SF.NRoftM
PAR"O�. oNnl(."l "ImTA!
_ JI:,;,t.T�OItG(JJ,AÇ:'O

---�--

Aulas de InglêS
o .,rofes,or Mister Green. comunico aos pre:rado!t

olunos e aos outros interessandos, que está aberta CI

inscriçõo paro aulas de inglês em pequenos tUTmas,
inclusive aulas de conversação.

Ruo Tte, Silveira, 42 dos 9,Oa às 11,00 e das
17.30 àd9.30,
--"----_----------_._----

I; N D E k E, C; O
A RItINn..\ nAA BIClCLF.TAS, fica na RIIII:
Cntlselhclrll Marra n/' IM, !1� nm lall.. a soa

!'I""'C!f.1f II� l'1\ç,,� F. Ar:F.��()-nl0�, � (fíf 1IIIIr(l _

�,·,·�ii(l ri .. rrN'rllltilS r( (:t)-N':I>":R'I'ng. _�

AVISO
Achdm-�e 6 disposição dos senhores acionisto�,

na séde social os documentos.o que se refere' o artI

go 99 do decreto--Iei ".0 2627, de 26 de- Setembo cle

T?40. .
,

Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1962
Acelnn DQrio de SORt"O ..;;;;o;; Dirft"r Prl!!!.fld.nt.'.:�

Florion�Jlis, 27 de- Fevereiro de 1962.

__
Acelan Dar;o 4e Souta - DiretM Preslden'.

Crmslllt.,rm _ Victllr

Mell'elt;.,·, 24

6 horas.

Rf!sirJencla

F'I(lrj:l.lln]ln1i� _ :)"
- fone: 27·47_

das" {l

F.llíril'ln

a"!lal'
T",ldoll .. : :11.:17.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
\�" .. '.

I?JorjnIlÓIlOlls, 4�3-G2 • ��\'�:Q�?�·:\g�'��;6J*).�:,��T�r�r���d!'1�b��;X�2�'1 t�;I���'
'�:'v �'�,t· r;�::: "�> /?,'

{�UlNTJ\ , ;":, 'dO.A

LIRA T. (. - Dia Irês sábado à 22 ora; ir o T
'

- Doming di 4 ii 15 Baile Inla�nl-il---à-2-3-h-or-a':'_B-A1-D- GÃLA MUNí(I�KL
{ONCURID Df FANTASIAS_E ELEiÇÃO DA RAINHA do Carnaval de Florianópolis e de duas Prinesas, Traje Smo king, Summer ou fantasia de luxo -

'. RigorOJamente será exígida a carleHa dós associados e convites dos lu ristas, .

.

�

(IA. H01ElEIRA RIO BONITO Dê�artâmeiiiõ=tênfrãif'�ompras - f�aal de co'ncorrência
CONVOCAUO ","�.:,:;",:::,�,,:�nt� �":�':� Pu'''I',''!I n 14 02 15Auembléia Geral' btraordinária ;',,:':�;::,;��od�n�,';'a�et� U IIU •

�,'�,����'���::;��:i;:�'�:��::���!:d�:��i'a��J�I��:: ��:�;�\:�·�::,�;:e:�r!.;"�� ��;�!.i'�::��:�:::���'� ��':����:�:�i�a::�;�:�l ::f;,�:,::::'::�l:::;::�::
mil/lI rio nroxtmo mês dr mnrcc em sna. sé'dr Mrin.1 IHI.'. dL'I 27 de mar-o de 1!l62, na ;;�1���:�,1��, referente e con :'i���r..:::�'J:it�l. ���ón�'r.� �:1�� horas;

1:1 r'I(�I,d(' {li' Tnngnrú F:skl.Clo de snntu Cní.nrtnn nüur rto SIIn. seclf', :t Prncn Lauro c_ pngamcnto nté 10

Ilf'1Ihl'l':1,I"1'1)1 .�{,hr(' fi.����:�eDO DTA �/;�;';���f;�C(I�n;úl���ll�;\, f'IlVf'IOI:a P���c�:�C�·11.1n., �� �'�;2.i!�,��il�J��e c!;N��;��;G,O e��� dtns:

pmpnxtn, deverão constar {Iue::;f' menciona-no data e
d t ruth-adn do vrír\llo

��;;:����� d;���;C�C� ���a do l"eCf,CI)ln,lrn�o: a::;sdl- im2e�'L�ma�rr!n.��'7���da_
14J0215" (VENDA" DE 1 CA D'.�. ��r uncronunn o

de de propostac serú sorteá

MINHAO MARCA '"INTER-

NACIONAL") .

3 --, Em. envelope sepm'a
do. contendo os dizeres do
lncíso anterior, alem da

palavra "Documentos", em

r-nractoros bem destacados,
os seguintes documentos

comprobatórios de Identída

a - Aumento de Ca;:lilal
h

'

AltNn.Çi'iO dos asmuuõs
C Outros assuntos de interesse socrat

TANGARA (SC) 15 de Fevereiro de' 1.962
A DTRF.TORIA

ESTALEIROS ·ARATACA S. A.
'Assembléia Geral.Ordináriá

CONVOCAÇAO
Pelo presente são convidaaos os senhores acio

nistas desta sociedade poro se r-eunirem em assem

bléia geral Ordinário, O realizar-se no dia 30 de marco

vindouro, às 9 horas, em suo séde social, à ruo Almi

rante Lamego n.a 310. .nésro copito! para delibero-
rem sobre o seguinte

•

ORD�M DO DIA
J) - Exame discussão e aprovação do .relotórte do
diretoria, balanço geral, conrc de lucros e perdas e

perecer do Conselho Fiscal, relcttvos 00 exercício de

1961;
2) - Elieçôo do Diretoria;
3) - Eleição do Conselho Consultivo;
4) _ Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes;
5) _ Outros assuntos de interesse do Saciedade.

Fforíonóoous. 27 de Feveretrg de 1962
Acelon De rlo d Souza _ Direfor Gerente

AVISO
Acham-se a díspostcõo dos senhoes oclontstcs.

no séde social, os documentos discriminados '10 arti

go 99, do decreto- lei n.o 2627, de 26 de Seterobr., de
19'0

Flortonópolts, 27 de Fevereiro de 1962.
Acelon Dario de Snuza _ Diretor Gerente

t
----�-���--��---

NO HOEPCKE TEM

S.Thiago -A t

Clt
presen o

-=nwli•
CRíTICo. '" NOTlt.!ÁRIO

QUDRO DAS COTA«6ES
li _ Exrepcional. 5 _ ótimo. 4 - Mlllto rmm.

3. _ nom. 2 _ Regular. 1 - Frnro. O prs.�imo.

ENTRE' DEUS E O PECADO
(Elmer Gantry)

Em seu tronsporte poro a tela, o famoso "best ssd
ler" "Elmer Gantry" nõo cauSou a impressão que dê-

1-.2 se esperava. t:, entretanto, um assunto interessan

te, tendo se tornado uma película que merece o rzS

peito do consciente. O argumel'lta possui falhas na

que se refere o um desencadeamento um pouco

-exogerado, misturando r.eligião, omar, séxo e dinhéiro
em um barborinho desenfreado, o que impediu m€

Ihor alcance no que diz respeito 00 valar artístico e

humano do pelíCula. Mos "ELMER GANTRy''', não

resto dúvida, # um personagem fascinante o que

BURT LANCASTER emprestou a máximo dê reolist

mo, tendo sido t>remiado com a "Oscar" pelo seu ma

gistral desempenhe. Moi� um ator que é cOnsagrado
no galeria dos gr<:lndes intérpretes dramáticos do ci

nema. Infelizmente, o rOteiro foi a causador do confu

sõo no desenrolar da tramo, pois coso contráriO, o fi 1-

me teria alcançado o móximo em sucessO. O diretor
RICHARD BROOKS confirmo seu prestigia com maiS

um bom trabalho. JEAN SIMMONS interpreto bem
o pregadOra e DEAN JAGGER, ARTHUR KEt"lNEDY,
EDWARD ANDREWS" !.!._o\n_1 PAGE JOHN MCIN

TIRE, SÕOlbans coadjuvanfes, mos SHIRLEY JONE'S
l�m uma apariçõo superior como Q prostitut.o que se

regenera. Aliás o que de mais belo possui o filme, é

o redenção da pecadora e "ptil'lcipolmente do irônico

pastor que lh'e havia desgraçado o vida. Em sumo,

"ENTRE DEUS E O PECADO" (Elmer Gantry) nõo é

filme que se recomende o 'especfodOr pouco afoito,
mos sim 00 apreciador do bom cinema e possui' como

����;;�i��,. ��aE;��:�d�t�i�O�.uOÇão pe BURT

COTACÃO,4
I·

.

A SEMANA EM CINELANDIA

Michael, o jovem filho do diretor Delmer Daves,
associou-se com o seu pai no filmagem de "'Lovers
Must Leorn", que êste famoso produtor e diretor es

tá rodando poro os estúdios da Warner Bras. O talen
toso Michael pretende começar a suo carreiro eine

matOgrófica como assistente de diretor, No elênco
de "Lovers Must Leorn", se encontram T ray DOnauhe,
Angie Dickinson, Rossono Brozzi e o nova e belo
descoberto d.z Delmer Davês, Suz.onne Plêshêtté.

r I

AGUARDEM AGUARDEM
·0· Ã L A M O

(Th AlamO)
LJma produçõo BATJAC dirigida, produzido e in

terpretado por JOHN WAYNE e mais RICHARD

WIDMARK, LAURENCE HARVEY, e milhares de fi

glJrontes: "O ÁLAMO" é um dos maiores filmes que
),

•

Q cinema americano produz.iu em todaSros &paGos,

nas sf'gllil1l,es condtcõea.

r - On,JETO DA CONCOR-

RG)'NCTA
.

(VENDA)
, ._ Óarnlnhàc,

"rntl')·nn(·ional··. mndôto

varor

naso, 'nuntmo Cr.OS l!lO.OOO.OO,

��li(m(��, Um. Qllan(ida-
co c idoneidade:

lT ESTIPULAçõES aI atestado de idoneida
de financeira, passado por
Banco ou casa acncarta:
br prova de quitação com

:\S Fazendas r'eccrat, ssea

dual P. Municipal;
c) procuraeâo, se rór o

caso, passada a pessôa re

presentante do preponente
à abertura das propostas.

4 - As· propostas deverão
ser apresentadas em duas

vias, com rubrica dos pro
ponentes em tôdas as págl
nas, seladas na for na do
nem I do titulo Ir.
s - Os envelopes. eontcn

«o propostas ou documen-

-Diretoria delêicuJoS-
e Trânsito rúblico

Os' tnteressndos deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - (,>ropçsti;l, em duas
vias, serndas ambas com

Cr$ 12.00 de Sêtn Estadual
e m:,,)s. 'I'nxa de Educação
e Saúde dr 10.00, por fólha.
em envelope fechada e Ia
credo contendo-
a r orerta para o veiculo:
bt rondlGão de pagnmen

to;
r-: ccmpromtsso" de retira

(la do veicule no prazo es

tabrlerido;

PORTARIA N,o 9/62

O Coronél Mauricio Spalding de Souza Diretor
do Diretoria de Veiculos.e Trânsito Público, no
uso da Suas atribuições le, tf'ndó em visto o

Carnaval que se aproxime':

dr��-1, ��S;i�r60 ;�á��r���vv��������l�or��ti�r;I�Sn�;
hora,; e proibir o estacionamento dos aulomoveis par
ticulares na Praça J5 de Novembro e Ruo Felipe
"chmidt'

11 -- 'Mudar o Ponto de Automaveis de Aluguel do
Praça 15 de Novembro, paro o CaiS Liberdade o par
tir das 17 horas;
bus dos linhos do Soca dos Limões, Costeiro, Ribeirão

III _ Mudar o ponto de estacionamento dos oni·

e Mauro Ramos, paro o Praça do Bandeiro
IV _ Mudar o ponto das linhas Circular "A" po

ro o Avenida H.ercílio Luz, próximo a esquina da ruo

Fernando Machado e Circular "B" e Almirant� La

mego paro a rua Cons. Mafra, próximo a Farmácia
Esperança, '0 partir dos 16 horas;

V _ Mudar o ponto das,linhas Agrônamica e Trin
dade paro CI Praço Pereira 'e Oliveira, lodo do Teptro
Alvaro de Carvplho, o partir das 16 horas.
VI _ Mudar,O ponto das linhos de Biguaçu, San·

to Amaro, Sãa José e Palhoça, poro a rua 7 de Setem�
bra, a partir das 16 horas; ,

•

VII '_ Mudar o pontp das linhas de Tijucas, An
gelina e AnitapoJis, paro b Cóis Frederico Rolo, o par
tir dos 16 hor,os;
VIII _ Proibir a trófego de caminhões nas runs;

Felipe Schmidt, Cons. Mafra, Trojano, Deodoro, Ten.
Silveira Jeronimo Coelho, Alvoro de Carvalho Praça
15 de NavEfmbra, 7 d2 Setembro, Joã" Pinto, e Tira
dentes, o partir das 15 horas;

IX _ O estacionamento de caminhões será próxi
ximo o POnte Hercílio Luz e:Avenida Rio Bronco;

X _ Interrómper o transifo O partir dos 17 horas,
nos seguintés ruas: Felipe Schmidt, do 7 de Setembro
o p(Qço 15 Alvoro de Carvalho, da Cons. Mofra a

Ten. Silveiro _ JeronimO Coelho da Cons. Mafra a

Ten, Silveira _ Deodoro, do Canso Mofra a Ten. Sil-.
vei ra _ Praça 15 de Novembro em toda o suo -exten
são"':'_ Joõo PintO, da Praçd 15 o Sold, Marinho _ Ti·

rúdertes, do Praça 15 o Sald. Marinho _ Vitor Mei�
reles, da Praça' '15 o Saldanha Marinho _ Fernando
Machado, do Praça 15 o Sald. Marinho 'Anita Gori
baldi, du Praça 15 o Saldanha Marinho _ dos Ilhéus
da Proc;o 15 o AraUJO Figueredo - P. MigueJinho, do
Praça 15 a Praça Pereira e Oliveira _ Arcipreste
Paiva o Praça 15 de Novembro _ Ten. Silveira, do
Trajano o Praça 15 --.- Vidal Ramos, do Trojono o

Arcipreste Paiva. .

I

OBSERVAC6ES: O transito de norte o .sul deverá ser
.

feito pelo cáis, Os outo·l�taçõe!, de
verão fazer seu<; pontos nos fundos
do prédio do Alfândega,.

XI _ Os infratoreS serão punidos na formo do lei.

Dê-se Ciência
.

PUBLlQUE·SE
- ..,.".

D.V.TP, em 27 de Fevereiro de 1962

CeI. M.urício Spolding de SOUl:O
Dlretar

. _._. _._�---��
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O ANO TOOOCURSOS DE INGLES--IU voe!;: ESCREVERÁ

Insliluto Brasil-Eslados Unidos t1tI!iJrJ% .I
APRENDA INGLÊS POR PROHSSO',S AMERICA·
NOS E INGLESES.

eMATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. DAS 9
..

ÃS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PREÇOS
.

f1'&Ufl�'� ./-- _,._....
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA 05

_..r��1
M���F�g�oD;A�rl. �Y;�'DAk _ FONE 2390

GARANTIA E QUALlJ!)ADE PE LO MENOR PREÇO

---�-�--��--------------�-�---�--
da'ehuvas êle pel'dcu às duzlas, esquecendo-os 1I0,� rIOs

taurantes e bares. Mas a. sua distraeão ('hegoll no ClI_

mulO, quando despediu a sua governantc c esta apre'
sentou queixa ao juiz. Chamado para da:' as suas L'U

zões, o juiz perguntou: "Professor Saxon, porque des'

pediu e jogou à rua a sua governante?" "Porque estava

desconte_nte com ela, não cosinhava mais como a-ntes."

O juiz à governante: "O professor tem razão? A go_

vernante: "Sim. Quando eu era governante em casa do

professor eu ganhava bastante. Depois que me casei,
êle diminuiu o ordenado. "O juiz: " Mas o que tem o

seu casamento que ver com o professor?" Ela: "Pois eu

casei com êle: sou hoje a espõsa do professor Saxon I"

"Interessante," comentou então o professor',' hã. lIe

semanas que eu procurava a minha mulher, sem poder
encontrá_la."' E com estas palavras deu o braço fi. sua

espôsa e os dois deixaram a sala do juiz, content.es c

J _ Pela Comissão Jul

gadorn, oosterrormente, se

rá declarado vencedor o

ô - Ás propostas serão
abertas às qumzc Iioras,

.

do mesmo dln vin�e c sete

de março, rrcr runcíonértoa
designados pelo PresldenLG

do D. C. C. e na prcsencrr

do C' vencedor,

3) � A Concorrência po-

derão ser anulada, uma

vez tenha sido prejertdn
formalidade expL:essa.mente
exigida pelas rercncns leis,
e a omissão importe em pre

juizo aos concorrentes, nu

nstedo ou à moralidade. da
dos proponentes ou seus re

presentes legais.
7 - Abertos os envelopes,

cada um dos interessados
tem o direito de apór a sua

rubrica nas folhas das pro
postas dos demais concor
rentes;

8 - As propostas (Modê
lo 001, à venda �l"a'In'lpren�
sa oncmt.co.nstaocr, crcvc
rão obedecer . às condições
estabelecidas nêsté Edital,
nas Instruções constantes
do verso das mesmas, bem
como às exigências do no
ereto SF-2S-mr-61J382 de
1961. e demais dl/U)osições
Estaduais e Federais sõnrc
coneorrêncías.
III _ JULGrrMF.NTO

Concorrência .

4 _ A' ccmfssão Julgado
ra reserva-se o direito de

anular o Concorrência, ca

50 as propostas apresenta ..

tadas não correspondam ao

tnterêsse do Estado.

'FlbrianópoliS-, em 15 de

fevereiro de �962.

(Hermes Justino Pra

u+anovat . Presidente.

FlO'rianôpo1is, 2�·2.19G2

S·\IIfIROSOl
80 CAIE ZJrO

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Diretora - Prof.a Maria Madalena

de Moura ferro
�URSO correspondente aos Grupos Escolares e

aceita alunos paro os seguintes classes:
Pré-primária, l°, 2°, 3°, 40 e Só anos prelimina

res,
Prepara alunos poro o exame de admissõo 00

ginósio mantendo durante a ano uma classe especial
-r:' �pÇlrp êsse fim.

•

A matricula acho-se aberto à ruo Saldanha Ma
rinho, 34, todos os dias uteis.

Walter Lange

� �unher�e Tal me chamou de "Tigre de Bengala".
Nao e a pnmeira vez. Anos atrs.z, usando o pseudônimo
"X, P.", me dedicou um dos seus '"Não ê com você" quan

f:! ��:I�� �l:ora:�o�m���� :c��::e:!g�� �i:a��od:e��:.�
ço de 1943. (o "13" ê mesmo um número fataJl) tam.

bê� guardo a bengala, Está velha, mas me faz, r�lembra1"
COLsas passadas; jogos de futebol, as saudosas vitórias
do Avahy, etc, Num ponto Guilherme Tal está engana_
do: .Ela, a. bengala, eu a usava p<\ra passeios, nunca. a
If!vel para O meu serviGo no Banco! - O "X.P." e o "Gui
Iherme Tal" são a mesma pessoa, o meu excelente ami
go Jú, a quem eu.quero muito bem, apezar de me achar

narecido com uma fera. tão feia. (O dicionário diz que
uma fera. em sentido figurado, é uma pessoa cruel e

sanguinária e êle sabe que não sou nàda disto). Agora.
acho que o Guilherme Tal (para evitar outras confu_

sões), deveria usar o nome da personagem que represen
ta: o "Guilherme Tell", aquele conspirador suiço de Bur·

glen, quc foi condertado a atirar com arco e flecha nu

ma maçã. co.locada na cabeGa do seu próprio filho. Gul'

lherme Tell� acertou a maçã, depois de ter prometido ao

timno que, se .por acaso não acertasse a maGa, a segun
da flecha lhe seria destinada, Nosso Guilherme Tal tam

bém é hom atirador de flechas ·ou frechas. Ainda bem

que as que êle. atira nos seus amlpos, como aquela que
me destinOlllno seu "Frechando" no dia 21 de FeVO, não

doem!. '1 ...... ,...tJufli

Em Toronto as autoridades policiais estão prQcu

rando uma. ladra que enganava e roubava princípaJmeu
ir os homens. E' Que ela é ntulto bonita! Descrevenoo

(j .�('U "tipo", a. policia. publicou o seguinte aVIso;" �

honlla.. loura, nem alta. nem baixa, corpo estlelto c km

1Il11a. cira.Lri;;:, proveniente de uma dperaçao o .. 1l1.JI:'·

(llcILe." QllC tal? Va.mos procurar uma iom",L (:0(1.:t

ckill,ri7. de apendicite?!

K�.�a nilol O prnfes.�or de mntcmúUr:h rlr Nova

York de nome S:lxon. � dc ULI'" distração tncrivel. Quar

F.E S T IaV A L
E S_U O_L�A.R
��
PARA' COlABORAR r'IJCOM O ANO' <>,

.

i
ESCOLAR 1962, •• 1
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* Compre qualquer. jôgo e,,,,paclO/< ....

• _Caneta
- lapiseira �

...
.. Canela Esferográfica �

"i� e receba GRATUITAMENTE

* Compre uma canela 'GIllPOC!tj''-'

felizes!.

Presença desnecessaria! "Mãezinha, Deus é que dá

o pão todos os dias e Papal Noel dã. os presentes, II.fw

é?'" "E' Isto mesmo, qulrldinha.'· A menina: "Então o

que é que o papal está fazendo aqui em casa?"

CompllcaçãoVUm casal queria o desquite. Tinha

3 filhos e não conseguiram chegar a um acc1rdo sôhl'c

quem deveria ficar com dois dos três. O Juiz foi sen°

sato e 'aconselhou que ficassem juntos mais um ano

e procurassem ter outro filho. A partilha entâo' seria

igual e não haveria descontentes. Com surprêsa aceita·

raml Um ano depois o juiz recebe em sua casa o seguin
te telefonema: Senhor juiz, que é que fi. �ente vai fazer

agora?' Minha mulher teve gêmeos?,

Conceinelle, o famoso home_mulher francês, conhe

cido pelas suas exibições em filmes e que vimos também

nos 'cinemas aqUi, no fllme "Europa à Noil,e'" tomou·sc

oficialmente mulher, reconhecido pelo Tribunal de Pa

ris, que acolheu o seu pedido de ser declarado mulher,
para poder easar·se com o seu empresário. Os juizes de

ram a sentença depois de examinarem o resultado de

uma peneia medica. Charles Dufresnoy, o verdadeiro no

me de .cocemelle, chama_se agora Charlotte Dufresnoy e

como saoe que llao poderá ser mão, já decidiu adotar
uma criaüça, Ot:!pOlS ao casamento.

o &110 que passou, 1961, não tem um númcl"O Inulto
comULh, U CU!'IQSO é (!ue se pode colo�á-Io de pernas pa_
i',,- o a1" e TIão mUd<i.l'ÍI., De qualquer jeito ficaní. sendo

,.,Sr.-t"ü,s;:, s,':Jl!éf.':aJltc ,�é llt:U pela ílItim:L VC7. no allO dr ' .. ;.,

lflil ti ;;6.,e rep"t.in· t,m floO!)! E' pc,;a- que em l!lOi 11ft/) ,.,:"
foI o número do ano quo andou de ... pel"fl'as para o a:!.. :?�j
. .. "'��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO SETOR

.7 ANOS DE LABUTA CONSTAt\!'l
''''6

PELO PROGRESSO DE
I(/<'

"'l,}.tfJ!1F
SANTA CATARINA

ESPORTIVO

------,,. ,---

o campeonato de futebol
de salão está com seu 'ini
cio previsto para o próximo
dia '13, quando serão realL

-aedos dois jogos. Porém o

Torneio Inicio está marca

do para o próximo dia 10,
quando todos as represen
tações estarão testando
suas forças e apresentan-

{lo-se pela primeira vez ao

público, nãsta temporada.
Eis como estãorganlzada a

tabela, cujo primeiro jogo
deverá ter seu inicio ss

17,00 horas:

1.0 Jogo - AléticO
Postal Telegráfico

:florianópolis, 4-3-62

R E.D" TO R:

PEDRO 'PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BO�"ES. RUI LOBO �

GILBUTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

2.0 jogo - nocatuva x

Bom Abrlg.o

3.° jogo - Doze x Cara- 5.0 jogo _ Vene. do ],0 x venc. do 4.° -::-_ ___,
X va4�: j��oÃ� Paula Ramos

x :�n��g�O �o Vene. d :3.0 do7.:.� Vene. âb 5.0 x veno. Não se Reuniu
x Barriga Verde -----------------

a F.V.M.S.C.Síntese das Alterações Introduzidas
no Bola ao (esto

-�----�--

GERMANO STEIN oferece
3 GRANDES VANTAGENS

Provada em milhares de testemunhos
de consumidores brasileiros

G1GANTEs�GOODIiEJlR

Ivo Andrade deverá continuar no METROPOL

(ampeonato
Salonista
da Cidade-

E aqueie gaúcho gozador virou-se pró nós e exclam,:_u
Tchê! O Estado tem mais "pastel" que no Jcpones
heim?' "-
Naquele mesmo dia o folha da Tarde estampava um

cliché da Volta 00 Morro, dizendo que era de um

bairro dos Pompas .. _.

Iljl il i -(x) (x) (x)-
Parado bodf mos boa mesmo, é aquela entre o joga
dor do Atlético 'e o decoração carnavalesca do cida
de.
...__ ..... _ ........

-(xl (xl (xl-
Depois de assistir 00 futebol de cachorros, no circo,
não se conteve:

É melhor assistir este espetócul., do que os partidas
lá no estádio da F.C.F. "

-(xl (xl (xl-
Antes a F.C.F. de salão, procurava a reportagem para
fornecer matéria; agora a reportcqem procuro o FCF
Salão e esta Se abstém da publicidade.
QLI"e é C1'ue há, "seu Presidente?

-(xl (x) (xl-
O Carnaval oi está.
Que ps jogadores àproveitem o usar a môscorcü!

� (Texto José Bertini)
---------_&_-----------

Na preliminar com inicio

previsto para às 20,00 ho

ras, estarão se degladian
do Atlético e Postal Te-

legráfico enquanto que no

�:�e�oàSdil ,����;as�:;;���
em combate Bocaiuva
Bom Abrigo.

_ Alé� destes clubes esta-
•

rao disputanãn o certame
Doze de Agosto, Barr-ígn
verde, Oaràvana e Paula
Ramos.

Tôlonda de codelra 000

ijtAIocg;4

.�
"I N I' I UM"

.

SALONISTa NO ola 10
�

(Texto de José Bertini)
(Conclusão)

deposita total confiança 13 - N.os 28 e 30 - se o capitão age como téc,
nos trabalhos de Ivo An- nico, 'ele tem dupla responsabilidade. E o responsavel
drade, razão porque seu no bcnco e' no quadra.
contrato deverá ser rene- 21 - Ncs. 91 e 93 - Quando houver uma falto do
vado. jogador (pessoal ou técnica), deverá o infrator levcn,

tar o braço e virar-se poro a mesa de controle (de
frente). Se não fizer, o juís, bostará avisar uma vez

apenas; valendo Inclusfve o aviso paro todo o equipe.
Deverá avisar também o "capitão" da equipe. Depois
de tomarem tal atitude (dor o aviso) qualquer infra
ção o esta Regra deverá ser penalizado com falta
técnico. (Interpretação minha de ocôrdo com o regra):
_,_ Se o falta anteriormnte marcado (da qual resultouO certame de futebol de
o falto técnica) for penalizado com lance livre (dois)

salão da cidade será ím-
o falta técnica deverá ser debitado 00 infrator e não

cíado no próximo dia 13
se cobrarão lance!,: livres proveniente da falto técnico

quando estarão em. luta to- Se 00 contrário, rferente à falto pessoal não forem

��i:ia:;o c:��� ai������� cobrados lances livres, a falto técnlco deverá ser de-
sbírodc ao infrator e se cobrarão dois lances livres pro,

em busca do título óa ci-· veniéntes da falta técnico: (Caso de 'falta em situo

�:��se�s:::: c�:.a�l� ção especial).
rodada inicial marca dois qU�q::;�01:0 c�é:t�f�� ���e;��i�:�;:��o �:�asj��:��
:��m�:�a���metem multa

pes, quando o jogo estiver. momentaneamente poro,
do e quando tal infração não for visto pelos juizes,
devendo, os-juizes penalizarem. Entretanto, não po
derão informar Sobre qualquer falto passivei que foi
feito e não visto pelos juizes, quando o jogo se encon,

trar momentaneamente parado.
21.,n. '92 - Os treinodo�s poderão falar aos seus

atletas quondo nas tempos debitados. Para tal nõo
deverão se afastar de seus bancos, isto é, do frente
de seus bancos.

Os atletas (jogadores e substitutos) poderão . falar
entre si quando tempo debitado e seu treinador estt,
ver dando explicações o todos. Entretanto, os jogado.
res nõo deverão sair do quadra nem Os substitutos
nela entrarem.

Durante o joqo os treinadores não poderão sair de
su lugar no banco exceto quando tempo debitado
paro falar o seus atletas.
As faltas técnicos praticados por substitutos serôo

marcados no treinador; (Ele), o treinador, é o respon.
sovei pelo disciplino no banco, ou melhor, das pessoas
que Se encontram no bcnco- substitutos m'êdico ossis
tente, mossagista.

22 - n. 93 - Penalidades - Ato de Arremessar
O jogador está no ato de.�remessor à cesto quando

, -

tem o bolo, e, a critério dos juizes, está lançando à
O fato se passou na Guanabara, no colosso do Ma cesto.ou tentando encestor. Não é essencial que a

racanã, ante 30 mil pessoas. Foi recente. O Bata.togo F. bola deixe as mõos do jogador. Por exemplo: Seus
R., no passo em que ia, vencendo o préíto que disputava braços podem ser: segurados por um adversário, de
com o América F. C., gradativamente aplicava-lhe o modo que não lhe é passivei arremessar, ainda que
"baile", Naturalmente, os clubes que adotam este re, faço todo o esforço para tal. E'le foi portanto priva-
curso, mesmo não o fazendo para menosprezar o adver-' do de suo oportunidade de marcar pontos e tem di,
rio, a verdade é que o ridiculariza ante a torcida. O�·ã.r- reito a dois Iences livres de compensação, no ccso da
bltro do encontro, segundo anunciam os jornais! pediu cesta não ser feita.
a punição dos atletas que deram o "baile" nos amenca- Ainda mais, o oto de arremessar continuar depois
nos. Vários diretores, técnicos e inclusive o diretor do que o bolo deixe aS mãos do jogador, até que ele re-

Departamento de Arbitras da F. M. F., entrevistados, de-' cupere suo posição de estabilidade e não esteja mais
ram seu parecer sobre o caso, alegando o ultimo princi� com menor firmeza. Numa bola 00 alto nenhum jo- A Rodada Inicial
palmente, que assim age o Botafogo, porque atravessa. gador tem o posse do bolo até que seja seguro, e por- -

��r::r!a::c�i�:iC:�I� ��:o,n:�d��n:sti��etr�����a�o:e��:r: ���:�r���n��d;�� ��of��:�d����I��":a��e��oe: �� do Campeonato
redaram pelo lado técnico da questão, no que se refere reção do cesta Com um topa. Consequéntemente ele O Campeonato de pro-

ao julgamento dos atlétas. Acertado. Mas, ,na realidade' nõo estava no ato de encestar. 'fissionais da- Cidade 5era

trata_se, não tenhamos duvidas, de simples ato de hu� Somente o árbitro ou-melhor os juizes; poderãO il\iciado no próximo dia
milhar o adversário no campo da luta, ridicularizando-o julgar o instante em que um rogador solto, ou atira 18, com a realização da

perante a mesma, fazendo de um homem-que exerce uma à cesto e volto a posição normal. primeira rodada constante
profissão um palhaço que no picadeiro diverte. o publi_ Paro haver bloqueiG é necessario que haja ° conto_ de dOis jogos.
co. Esquecem�se que 'a pr�tica do "baile" não traz senão to pessoal, determinado a falta. Também num blo_ No estádio da FederaÇãO
resultados negativos ao bom andamento da partida, pois, que ia poderá haver falta inflensional.

.

Catarinense de Futebol rs-

geralmente, isto é comum, o atléta ridiculariZado, con. E passiveI definir-se precisamente o 'que Seja uma tarão preliando .os elenc05
quanto não dava, torna-se raivoso e apela para a indis fqlto inr.encional, isto é, fisicamente impassível' de_ do Tamandaré e do AU�
cipliIla. Mesmo sabendo que a finta ou dribling é essen- finir. tico, num prélio que �se �.

cial a um bom player seja para desbravar defesas, ,ar_ A falto intencional está entre à falto normal e o figura equilibra6.o.
mar jogadas ou enganar adversário que cria obbstacu- falta ,desqualificont�, sendo 'elo a maior inim.igo da Enquanto isso no estádlO
los à sua passagem, a verdade é que existem atlétas bolo ao cesto. Elo moto o bolo 00 cesto e por ISSO de_ do Figueirense' estarão enl
(IUe usam e abusam das tintas sem resultados concre. verá ser sempre punido, quand! cometida. confr.onto os �ternos ri1al�
tos, alguns maliciosamente empregando-a para .desmo_ Teoricamet:lte o bolo 00 cestO é um jogo sem conta_ do futeool catarinen5

ex����zãa: ;o��:e;���i�sir:�:a�d��ta��;� ;�o��c:�a ��: to pessoal. Entretanto no pratiCa isto é impossivel de pA��ei:o ���ei�e�Zir :
grandes equipes nacionais. Entretanto, a. cera técnica ��f;tecer. É um jogo para ser jogado apenas cam o

temporada.
, i�:z��mp;��\��:'o;i:�aSi�� ����:,d�r:n�ãOa:ar�I!:�;:, .pi.=iii=iiõ�iiiii:=iii<iii;iiiiii=ii:m:;.;.;ã.imiiimii"m%«SS:
quando o alvInegro vencia por lxO e começou a dar o

"baile" o Flamengo encheu-se de brios e acabou empatan_
dq' um jôgo em que deveria ser goleado. Talvez o "baile"

que o "GlorIoso" deu no América tenHa suas razões. Não
esquecem talvez que foram Os diabos r.ubros que o derrota.
ram no certame passado, quando caminhavam. p-ara a

.

�,""
_ .1. ,C,OME_'ReiO E INDÚSTRIA conquista do titulo invicto. Outros quadros preferemago

'"'"" leada, o que é mais certo, e o Santos F. C. nos prova isto,

GERMANO STEIN
não respeitando adversários sempre que pode goleá-los..

Em suma, nada há. para julgar na sumula do arbitro,

Pronto poro servi-lo S.I.. mas o pa.recer dos entrevistados versou sôbre a parte téc

Seu omi�o de semp,re Rua Gonselheiro Mafra, 47 _ Caixa P-ostal, 80 ��Ce;tã��a P:�:���:�on:r;�usr:nt���s e�a��p�c;o":�l:�. ��
�:;�:'! •

Revendedor Goodyeor Fones: 3662 _ 3451, - Florianópolis - Santa Catarina precio um gTande. fintado r, quandO'há beneficio para sua

";i� , }���� .��;:_I f���.
-

:;;.:�; :,��i.:-"-��:������j�:;i0[r��::;�1:;:m;�1::::n,;;E:��lOan���n:,�b��;",;:� � ��E���A��o�����l���:e)1 n:�;1;�5e4�éS�oApoulo.

Ainda conseguimos co- gaúcha deu publicidade de o clube suas Aimoré de São Leopoldo.
Iher a notícia oficial quan- que o sr. Dit Freitas havia. Sergio Torres, ex-treinador Cóntudo as úlímaa noticias

��o a�nd�:�� �o o �:�:�:Tr �eer��r:;�. ��:t:��oA�::c;�ê �:e I�!�rn:c:��� d: ��� ���c����::a!e queC�C���e�
:.�:.��!�_ :�o:�I:e�o:�.._p�a:��a:ent.te..=":'0::':�a:l� .:g,:t�,

Ninguém sabe qual a pior ... , ..

-(xl (xl (xl-
Repórter Renner,' dia 26 - 2 dos 19,00 horas:
"O campeão gaúcho fará duas apresentações na co
pitol cororinense. Uma em Criciúma e Outra em [ta

jaí"
Que é isso, ZiguelliP

-(xl (xl (xl
Pergunto das leitores:
'.'Como é que um craque 00 chutar, marco com o pé
direito e o juiz CON .... TESTA?
/

-(xl (xl (xl-
O Mario Abreu, torcedor fanático, se aproximou do
"Reporter que sobe tudo" e soltou:

��a��e���I��io!�t���Ot�����ei���oco�n1r�n�:;iC��
CR FLAMENGO

A COLUNA DE GOZAÇÃO DA CIDADE
Palavras de um ex-otletíccno:
"ANTES QUE O ATLETICO ACABE COMIGO EU A

.

CABO COM êLE"
--<xl (xl (xl

Aquêle MARINHEIRO comentava:
Nosso time vai de VENTO EM POPA.
Enquónto o BEBADO informava:
Gcnhumos hoje. DOmingo repetiremos o DOSE.

-(x) (x) (x)- \

_ estoque GOODYEAR complelo
- condições Favoráveis

-serviço rápido e eficiente

RESISTÊNCI A
Pr.ovada em terríveis testes
de laboratório

3 V�ZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas
do Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEM

A Federação de veta e

Motor de Santa', Cata�na
não se reuniu conforme (IS.

tava programado, pois as
representanes do Iate Clu.
be de Fpolis. deixaram ce

comparecer a reunião
quando deveria ficar �:
sentado a data da entrega
dos troféus MS vencedor�

, da temporada aê vela e OI!
tros assuntos de intem�
da Federação e dos clUbet
A reunião, em vista diSSO
foi transferida "sine dlé,

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

Entregues
os Prêmios
A diretoria do Veleini

da Ilha fez entrega �

tripulantes do barco "pt_

rata", srs. Rafael Línhara
Filho e Waldir Lopes, de
um troféu a que fizeram
jus pela vitória na regata
realizada domingo UltImO
em . homenagem
Antonio Gomes Soares, um

dos baluartes da vela tA

Santa Catarina.

Vadinho no

(artaz, ,

Conforme tivemos op
tunidade de 'd1VII.lgar,
contrato do meia armaáCl
Vadinho tom o Avaí tertnl:
nou no ultimo dia 27.

Os mentores do Avai "'J
tebol Olube ainda não a

certaram as bases para a

renovação do contrato d�'

se valor destacado da :;O�

linha de frente.

Vadin1w, em ponvetSll
com o repórter, teve a i)o

porl.unidade de afinu'ar
que nada há de positiVO
quanto a sua renoveçse
Contudo uma coisa ê" cer

ta: Vadinho deverá reno

var compromtssc por maIS
uma temporada dêsde que
as condições financeiras

pelo clube venham a cor

responder aos anseios dO

jogador.

Representações em,
Firma conceituado, com 60 veiculas, visitando Cerca de 16.000 ataca

distas e varejistas <Bares; Cooperativos; Hospitais; etc) vendendo artpos

São Paulo

listo.
CARTAS PARA,

de 1.0 necessidade principalmente café torrado e moido' aceita represen
tações de produtos relacionados com o seu ramo; ,com� presunto; lingui
ça; banho; vinhos; doces; etc.; que possam ser colocados na Capital Pau_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ao VENDA NA.S

CLUBE DOlf Df AftOSlO
II Ol)'f'!.oJ'ln do otubc 007.e de AgOHI,o reuntrln, tornou

as sr(!;ulnl,f's rcsorucões, que vigorarão para os festr:loR

rnrnf)Vfllr.�f'os:
pnOGRAMA DOS FESTEJOS

.5.1\11')(10 - 3 - Baile de Abertura
rxmungo - 4 Baile na Sede Social e na Sede Batnon

ria
Rrp;llnda - 5 - Baile Infantil nn Sede Snr-lnl

nallf' Adul!.os .nn sede SOI'!r.l I' 'm Sodn �alnr!Íl'I:l.

TC')'I:a - 6 - Baile na Sede Social e na SNIf" Fl!llnrá�

rJ.'l
nf{ nAILES COMEÇARAO:

pnrn Adultos. das 2�,00 horas

r-n-n Infantil das 15,00 às 19,00 horas

M.r.SM' - PRRÇOS:
Nn R{'de nnrncárta - 3 nottos - Cr$ HlnO,OO
N:l Sr'dr Balneária - uma noIte - Cr$ 400,0"
Na Si'f!f' soctnt - 4 noues - crs \.500.00
Na gédc soetni - Uma noite -- ors 5UQ.OO

ons. - Cada sõctc poderâ adquirir uma mesa pm caci'l
sede.

ROLHA: -. CrS 400.00 por noite,

CONVITES:
casar - CrS 3.50U,uO para todas as noites
cnsar _ CrS 1.500,00 para uma noite

Individual _ Cr$ 3.000,00 para todas as noites
rndívtdual _ CrS 1.000,00 por urna noite

rtst.uctnntes devidamente eredenctados Cr$ 2.50n.O(;,
pnra todas as noites.

F.sl.1l(lantes devidamente credenciados crs flOO.OO
uma noite.
A uossc ela mesa não dnrã rürntto A entrnnn, sf'ndn

Jl('r('.�.�{lI·ln.� a cnrtctrn (' o tnlfio elo mr.� ou runutdndr- -tc

1!)(i21 OI) O convite acompnnhndo de documente compro
cndor 'In. identidade.
INTERCAMBIO: c-s 500,00
RESERVA:

I" _ As senhas serão dtsbrfbutdns às 7,00 noras do

dia 24 dr fevereiro rsanndo) , c a venda será iniciada às

:l.OU horas.
2" _ O pagnmento será feito no nto da aquisição.
30 _ Os 'r-nnvltea obedecerão às cxtgénelns estntutá

rln.� I' só srriio romcctdos das 14, às 17,00 horas do dia

4'" No ato da aquisição do convite o sôcio soltcltan

te (!� ...erá.�presentar a carteira social e o talão do m�s, (
n _ Fazrr-se acompanhar do convidado.
50 _ Os convites só poderão ser fornpcidos pela Se

cretarln..
6'" _ O convite não dará direito a mesa que será p:>

ga a parte.
7n _ A compra da mesa terá que ser feita peIo pró

nrlo sMio ou seu dependente, podendo no entanto a se

nha srr ('ntreglle a Cjualquet· pe!!soa, uma vêz eredcne];l

da, pf'lo assoclarlo.
11') _ SÓ SF:tO\ PERMITIDO QUATRO CADEmM;

rOR MERA.
DF:TERMINACOF:S:

1'" _ :e I'Ie:orosamente vedada a entrada de menorer

de 14 ano!! nos bailes noturnos.
20 _ No baile Infantil não será permitido o uso do

ln.nç�n p�rr���rtelra SOcial e o talão do mês ou ( anui

dade de 1962) ou o convite serão rigorosamente exigido:.
â entrada.

40 _ Os portadores de convIres terão Que apresentar
c'Jorument.o de identIdade.

�o _ Os Balle.� dO Departamento Bn.lneárlo (Praia)

feger-se-ão pela!!' mesmas Instruções.
6n _ Os eartõe� de frequência não terão valor para.

n r,arnnval. "f�
ONTBUS:

PARA OS BAILES NA SEiDE BALNEARIA ESTA GA

RAN'J'TnA A VOLTA EM ôNIBUS ESPECIAIS;
SERÁ RIGOROSAMENTE PR0I5IDQ O USO DO

LANÇA PERFUME COMO EM TORPECENTE. (CHERE
TA).

Aconselhada pela prática, a Diretoria exclarece os

seguintes pontos relativos ao Carnaval:
10 _ Não serão atendidos, no decurso dos Bailes,

casos de esquecimentos de c'tlrteira sociais ou de talões

de mensalidades (anuidades).
20 _ Não !-erão atendidos, no decurso dos Bailes,

prdldos ou aquiSição dê convites-ingressos.
3(] _ Não serão atendidos pedidOS de ingressos �

rotú�raros.
Florianôpolis, 1 de fevereiro de H162.

MallTO Jl'lio Amorim
20 Secretário

VISTO
José Elfas
JtI'Ilj;lof'nte

GELADEIRA VENDE·SE
Por motivo de mudança vende.s� geladeira "Alas

ko" importada, 5,5 pés em ótimO estado preço de 0-

casiõo Cr$ 45.000,00 a vista. Ruo Visconde de Ouro

Préto 93 opto. 53 Edificio Eduardo. N_és_'o _

----n,fpÕR-(A H , f
. "Curso Preparatório Continente"
OATILOGRAFIA
TAOUIGRAFIA

rRE.GINASIA� ADMISSÃO DURANTE O ANO

AULAS PAR� CONCURSO$
CURSOS ESPEC'''''S .

PARA PROFESSORES
DE D'"TJ�OGR-'FIA

_ Baseado nas mois mordenos' processos peda
gógicos.

_ Equipado com máquinas nova!,

Dirigido �lo:
PROF. VICT.O� �RRoElR-' DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foço sua inlcrl!Wão o Rq_a Dr. Fulvj" Aducc:l,

Rntiga 24 Ii..- Maio, 1(S _ ln--gnd.u.
tSTREITO Fiorilln6po!il

INDUSTRtAS TEXlI'S RfHAUl S. A.
ASRr�Mnr,MA GER)\L EXTRAORbINAnJA

Plcnm nonvtdadns os senhores cctontstas ase reuni
rem em a.�sf'mh\('·I!'l. geral -cxtraõrrlínúrfa, nn sede social,
n Rua Jof\(} uuucr. nn�4, no dia 23 d� março corrente, às
lU horn.�. para deliberarem sq_l>re a 8o'gllintc

arriem do, dia

]n AUl1Trnl,Q (lo r-npf tnl soetaí ;
2" AIIN:teftO estatutária;
3" As.�\)ntos dlversos do íntcrêssc soctar. .

nt·UsCjUf' 2 ele' março de 1962.

0110 ncnaux, qlr�tó.r:�;IP�ri�t�!Id�nt6
H.uland Renaux, diretcr-prcaídentc
lngo Arlindo nenaux. d.ire'tor .

-

J{i\)'J Linder, dl�eto'r.adjunt�' ,

,

INDÚSTRIAS TEXTíS_,R,E;N'AUX S/A.
Assembléia Geral. Oid�n�rhl.�

.

São convidados os senhores acionistas á sereurürent
em assembléia geral ordínáría, 'na se,r;le. sqc;lal, il Rua

João aauer. no 54, nesta eídnde
'

às 14- heras "da próximo
díu 27 de nbril do corrente ano, 'para 'delibetarep1 sôbre
a soeumtc

1 n _ rnscnssão c votação sôbrc o roratórto dn dlre

teria, balanço. conta "Lucros e ·Pel'lIas", do' exerciolo de
1!l61 e parecer do consêtbo fiscal;

2° _ EIC'ição dos membros efetivos do conselho ris.
cal e seus suplentes;

3" - assuntos de Interêsse sociaL

Aviso

ncna-sc n disposição dos senhores acionistas. nn

sl'de socmr. os documento a .que so rÚ�CI'(I fl .nrueo 9f1.
do or('reto_1C'j n" 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Brnsqur>, 2 de março de 1962

alto RrllD.UX, diretor-superintendentf'
RoJnnd Renaux, diretor·presldente
Ingo Arlindo Renaux, diretor
Karl Limlel', dil·etor.adjunto

�------------------

RfMINGTON RAD 'DO BRASIL S. A
A Remington Rond dp Brasil S.A. necessita de

auxiliar de ESCRITORIO com COnhecimentos de
CONTABILIDADE, Os interessados procurem o se_

-

nhor PERRONE, de sexto fera, dos 14,00 ós 16,00
horCls, à rua Trajano n.o la � B.

LIRA TENJS CLUBE
Carnaval de 1962

PROGRAMA
DiCl 3 - Baile de Abertura, às 22 horas (Sobodo)
Dia 4 - Baile Infantil, das 15 às 19 horas (Dorr,in
go)
Dia 4 - Baile às 22 horas <Domingo)
DiÇl 5 - Tradicional Baile, às 22 horas (Segunda
Feiro)
Dia 6 - Baile de Encermmento, às 22 horas (JTer
ço-Fciral

REGULAMENTO
1 - Reservo de Mesas:
As senhas serão distribuidos dia 27 de feverei

ro, terça-fei ro, os 19 horas, na sede social e o re

servo será feito, em seguido, no mesmo local. É o

brigatório o apresentação da Carteiro Social e Ta
lão do mês corrente. O 3r. Cobrador estará presente
para efetuar o competente contrÔle.

IMPORTANTE: O sócio teró direito, sómente,
o �eservo de 1 (UMA) mesa, mediante a apresenta
ção do respectivo senha.

2 - Preço dos mesas poro Associados
4 noites Cr$ 1.500,00
Preço dos mesas poro Convidados

3 :_ c�i�:fte's' , , , , ..

\'
. . Cr$ 2.000,00

A Diretoria, o seu critério, poderó expedir con
vites os pessoas em trônsito, sob a inteiro respon
sabilidade de um sócio, mediantEt o pagamento dos

seguintes taxas de frequência:
.

Casal .. CrS. 3.000,00, paro 4 noites
Casal .... CrS 1.500,00, paro 1 (uma) noite
Individual Cr$ 2.500,00, para 4 noites
Individual Cr$ 1.000,00, poro 1 (noite) noite.

Sol icil'omos aos Srs. pois ou responsóveis, não
5e fazerem acompanhar de filhos ou dependentes
menores de 15 (quinze) anos, sendo que o não obser
vância desta determinação, implicara nos penas
previstos por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 (quin·
ze) e até 18 (dezoito) anos, só terão ingres!'io nos

�ee����:��\�� do Clube, qupndo ocomponhoaos dosl
No baile infantil, não será permitiào O uso de

lanço-perfume.
A Carteiro Social e o talão do mês de feverei

ro, ou a anuidade respectivo, serão rigQrosamente.
exigidos à entrada.

A Diretoria puniró·rigorosamente a sócio que
fizer uso de lança-perfume, como entorpecente.

Os convites· só serõo fornecidos (conforme °

.acima determinado) no dia de cada festa, dos 14 às
18 horas.

NOTA IMPORTANTE,
Nêío !ierõo atendidos, sob qualquer hiPÓtese,

no decurso dos Bailes, casos de esquecimento iie Car
teira Social, talõo de mensalidades ou anuidade,
bem como pedido paro aquisição de c.nvite-ingresso.

Florion6polis, 13_'��e fevereirg ª' J,l.962,
... DIRETOR''''

P�.. ��tGOo ...

P�ot Pm do BriSH Lt�

Família de três possôns.
'prú-n 'ccstnhar arrumar po
rtendo dormir ou não no em

prego,
'rratar enleados "TRfi:S

!MROTOS"

Assembléia 'Geral Gr6Jjr,ia
'EDITAL-

A6RAD,fCIMENTO
-�

A família de Numa Pombilio Cardoso vêm otrcvéz
dôste jornal externar os seus sinceros agradecimentos
aos $rs Drs. Wilson P, Mendonça, Antônio Sontoelo
Anrônto Sontoelo e Waldomira Donta.
bem como os bondosos Irmãs corpo de enfemiros do
Hospital de Caridade pelo bondade e carinho com que
o trotaram estendendo também, seus agradecimentos
à Emprêso Florianópolis, Ligo Operória, União Bene
ficiente e demais pessoas amigos e col-egos que o a

companharam até o suo último morada e os que
compareceram o misse de 7° dia.

----------------------

FI�nm convocados os SI'S. sócios efetivos da AS·

SOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE ASSIS_
TENCIA SOClAL, uaru va reunião de Assembléia Geral
orotnáraa- a reattaarse no dia'6 de março próximo. à
rua Deodoro no 33. souracc, às 19,30 horas.

Não havendo quorum para funcionar em primeira
ronVO(·11ÇfW será t'eall;o:a'da em segunda convocação, no

nlf'.�mo.l(Jral .. mnln hora depois, ou seja, às 20 horas. enm

qunlquer número de sócios presentes.
Florianópolis, 2tl de fevereiro de 1962.

Gustavo Zimmer

presidente Departamento (entrai de Compras
CONCORRENCIA PUBLICA N.o 25-01-08

CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA N.o 30 01 23
o Departamento Central de Cumpras avisa aos Inte

ressados que as concorrências acima mencionadas serão
abertas no dia SETE (71 DE MARÇO DE 1962, em virtu
de de ser ponto facultativo (Carnaval) o dia 5 do
mesmo mês.

monanõpous, em 23 de fevereiro de 1962.
Hermes Justino Patt-íancva, Presidente.

11·3

l Y���� ��__W

BICIClETA
vende-se 'uma .eqnipletamente reformada,

AP()LO'_:'I:.t�_:_ �e�·t.a .redação, com Ivan Silva.

"0 HOEPCKE TEM
-_._-- .._-�----_

Indústrias TexUs:Renaux S.A.
Relatório da Diretoria

er-va DUO; - JOpUD '.1
r

9 'op0'l:Jow OPUQu . .u>J tonJ

Senhores acionistas:
Cumprindo as determinações legais e estatutárias, apresentamos e submetemos

à apreciação dos senhores acionistas, o balanço geral, demonstração da conta
Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício encerrado em

31 de dezembro de 1961.
A vertttcacão dos rerertdos documento s e contas. mostra a sttuacâo atual desta

sociedade. Todavia, permanecemos ao Inteiro dispor dos Snrs. nctontstas, para quais
quer informações e esclarecimentos que [u! enrdes neccssanos.

Brusque, 23 de fevereiro de ] !}62

ploto Renaux diretor-supel'intemlC'nte
Rol(lnd Rcnaux diretor-presidente
Ingo Arlindo Renaux diret.or

Karl Llnder dll'etOl'-adjunto

Antecipação de
Impostes

o Sr. Celso Ramos as�

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMfmO DE 1!l6t

ATIVO

Imobilizado e estável

R.701.R!l�.!)0
�IUI67.!}(j2.f,0

32.21R.HO
l.44R.GGR.10
17(j,3M.10

slnou ato dispondo sôbre o
Bens de raiz

reeolhlmento, paI' anteci. MaqulJlls�11O .

pnção, dos impostos sôbre Ill�,lo�taçOE's diversas

Tabacos e De,'!vados e Bt!- MóveiS

bldas Alcoólicas. Exeluem_ Veiculas

se os fabricantes e produ- Bl'ns reavaliados

tores sujeitos aos mencio- Disponivel
nados tributos, que paga. Caixa e Bancos _

rão os Impostos na forma

determinada pelo decreto
nO SF 14·11.61/u79.

fiO.�27.84!l,RO 129.554.!l75,RO

4.775.1!l4,10 4.775.1f14,10
Realizâvel a curto, e longo pra7.O

Devedores 164.440,410.70
Mercadorias almoxarifado etc 105.403.232,50 269.843.643,20

Participações e titulos
Empr. Força e Luz Sta. cat., Sido Nac. etc.

-_..�1 -·_

Adicional restituivel
3.215.300,00
7.269.226,50 10,484,526,50

:---- ,�.".� .",._.,..-"'.,.'.. : .........:-........ ".
Conta de Compensação

250.000.00 250.000.00Ações em caução

Cr� 414.fl08.32!l.nO
-'---

PASSIVO
Não exigível

Capital
Fundo de Reserva legal, especial e liVJ'e
Fundo de depreciações e subst. de insto
Reserva para contas duvidosas
Seguros por conta própria
Reavaliação para aumento de capital
:;;;:7�'�"... ,- '''.''':'!1' J -.r ;. ,r.�

A 80LA MAIS PERFEITA 00 8f1ASr_ 150.000.000.00
56.265.090,60
49.130.138,10
13.139.512,70

135.552,30
527.849,80 269.198.143,50

Nova Redação
de Alínea
daN����n�:s�:c�:�/�e��: ExigíV�1 a curto � .Iongo prazo

vernador Celso Ramos al-
Credores dlverso�. e diVidendos

terou a redacão dada 'u
alínea "f", do 'al'tig021, do Conta de compensação
Regulamento que baixou Caucão da diretoria ... __ ....• , ..••... " ... , .

com o 'decreto nO 573 de 3
de junho de 1958, que fi.
eou sendo a seguinte: "f)
nos consertos e reparos,
inclusive nas oficinas, com

aplicação de mercadorias
ou materiais, sôbre o
101' dos e�Pl'egados".

145,460.186.10 145.460.1116,10

250.000,00 250.000,00

Brusque, 31 de dezembro de ]961.
.

�C:'!a 414.908.329,00

, ��n:e�:�:u:il:it::t:r���:���:���rtte
Ingo Arlindo Rcnalix diretor

Kn.rl Lilldel' diretor-adjunto - l'eg. CRC. nO 0.216.

DEMONSTRAÇAO DA CONTA "LUCRO S E PERDAS"
DWI'J'O

Despesas gerais, ordenados, gratificações, impôstos, fun

do de Ieserva, fundo de depreciação, dividendos, etc.

Ferramentas e utensiUos
CAFEZINHO, NÃO!
CHE �ITO!

74.724.300,70
50.416,20

CrS 74.774.782,flO

Walter Para
o Guarany
o arqueiro Walter, que

pertenCia ao Tainandaré do

CReDITO
Mereadodas, fabricação e rendas diverfias

Brusque, 31 de dezembro de 1961. CrS

'14.774.782,90

74774.782,90
Olto Rena.ux diretor-superintendente
Roland Renaux diretor-presidente
Ingo Arlindo Renaux diretor

Karl Llnder diretor-adejunto - reg. CRC. nO 0.246.
Estreito, encontra-se em
entendimentos com os dITe PARECER DO CONSELHO FISCAL
tores qo Guarany, para o Os meml;lJ:;os do Conselho Fiscal das Indústrias Textis Renaux S/A., tendo pro-
seu li1gresso no clube ínOí'l ceQ_ido o exame e ve.rlficação da escrltúra ção, balanço e .documentos referentes ao
Os prlmeh'os tietalhes já exercício de 1961, de acôrdo com os estatu tos, constataram n. exatidão e confoJ'ml
foram acertados tudo 1�- dade, pelo que recomendam a aprova9ão das contas c atos da Diretoria, pela Assem
valldrü a crer que Wllher blél{t Gel'a,l Orqlnária.
venha a assinar eompl'O- Brusqwe, 22 de fevereiro de HHI2.
misso com o cli,be por uma. Henrique Horrmann
temporn·da.. Bruno Morltz

O��s1o Miranda Lin,. ! 1.""7--- ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tcont. da l.a pág.)
dos da Colonlnha em vir ..
tude de ser composta de
sariibístas mrrras, tato ê,
menores, desfllat'ã no ho
rário das 17 as 20 horas,
em virtude de haver por
tarIa do Ju1l?iado proibin-

dó aos menores Partlclpa�
rem dos folguedos que ter

minem depoiS das
_

20 ho ..

MAO TAMBE'M. E' lfLOCO

Diversos estudantes de
Direito organizaram o bltl,-

Co da. 'MAO - U1'o1BA"', "Balança Ma"ís Não Cal",
mas advertem que nêo se que hoje caifá no samba.
deve confuridir MAC com

MacUmba, que é coisa bem DESFILE DAS soelE.
àlferente. outro bloco dos DADES
academicos de nesse' tra-
dicional instItu1ção lfe en- O Gabinete do PreteiLo
sino superior que eslá ta- Municipal destrnnnu nota

-

zendo grenâe SUCeSSo é o a Imprensa comuníceões
que o desflie "e' o concurso
das Sociedades Carnava
lescas Tenentes do Oiabo,
Granadeiros a Ilha e ver
ou Racha, der-se-é aia 4,
tlomlngo, em virtude 02
entendimentos realizados.
Caso chova neste dIa, e

Impossibilite o desfile sera
�retuado no dia 6, terça
feir�.
DOZE: TUDO BEM

Segundo estamos Informa
dos o engenheiro Dr. Osni
Berr{lta realizou vlHoria
no prédio do Clube Boze
de Agosto e afirmou 'que o

mesmo não apresenta fen
das ou rachaduras, ê quo
os foliões poderão estar
sossegados 'que o prédio
resistirá.

o flagrante ia! tomado anteontem 'à I�oi�e, quando era realizada ensaio geral.
Copa Lord vai brilhar neste carnaval.

ri ,ES:FAD·OtO MAIS AH!lGD DLlIJO III: SAIITA CAIABlfIA
.

"'

...
FLORlANõPOL1S (DOMINGO), 4 DE MARÇO DE 1962

" , .. ,

���'i ..

� , AVISO AOS NAVEGANTES, carro de mutação e alegoria
---

.

ii II do Granadeiros da Ilha. •""'_..-.............- ��.I
Carro'da Rainha.. íld-< Soc{edtir1:�' ;�ri��ei:fÓ8,:<Mid�0

'

bonito.
.""._ _.........._,.._..

.,., , ..

� R E H O '\% � a'; T � fs' p � O A

•. PAGAMENTO í;.:t�J�� Ei':1 DiNHEIRO
i ""',

Aplique suas emornias no .... -,
r
Fundo de lnvestlmentos de" �O�l�� em P�rliCiPaçàO 1 r

r ,� "COFINANCE ACCEPTANCE" ,�,: • :, '1k'Y'u"J", }f;;''''';ilu-LX''lmmi,7,fj;,u;,ce: '. ,I
__ ; {Í«hfr.,.J,UUlINIUNrU;" �
CAF!tTAL'. Cr$ 50.000.000,00 - Carta de Autorização n· 45

SEDE: 5Cio PQulo _ Rua Conselfieiro C"'�plniaM:53·{1r."tfnl.·�31

. __"':_:..J
REPRESENTANTE

...__:"'�'-j
COKSORCIO DE OESENVOE�ME�i EéoNGtiICO Sit'�
fLO.R1ANOPOLlS

• RUI Coos M.'Jfra. za (I: andar) ·l,'�tDZ
lONORINA(PR).Rua .... '.,.hh,35{3.·andar) �
á "Ccfinance'' - ao "Consorcio" r'
Desejo intormações�oFundo "ColinanelAcceplanee"

NOME •..•_.�._. ._._ .. _!_.��· ��_._ .. _ ..�
ENDfRECO
CIOAOL_. TEL ... EST. .

.

Busca�pés ,

Da função policial que exercia em Criciuma foi exo

nerado sem mais nem menos o sr, Man� Gonçalves
Faria.

Para... substttui,lo foi nom.eado Zelindro Serafim, tun
cíonérto da Pretettura, que se afastou do P.T.B. e apoia o

grupo político da V,D.N., liderado pelo sr. Domicía Freitas.
O exonerado é 71lembro cW Diretório Municipal do

P.S.D.

BOlA SIMBOLICA, dá I Sociedade Vai ou Racha, do
Estreito, carro de mutação

r''$:�tIi.1I!IfiIM. ._-.-.
_

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
, PENSÕES DOS INDUSTÍUA'RIOS _.

DELEGACIA . EM 'SANTA CATARINA
CONCURSOS PARA PROVUKENTO DE
CARGOS EM INSTITUIÇÕES DE PREn'

DENCIA E ASSISTENCIA SOCIAIS
Faço publico que foi prorrogado pelo DASP, até 26 de

março de 1962, o prazo para ínscrtcões.no concurso para o

cargo de DATILOGRAFO, a cargo do IAPC.
Florianópolis, 28 de fevereiro de 1962

CUro BelliMii./ler
Autoruéucc tlu l)lki:;<H.h"
em

tm HDEPCKE TEM

LIRA: BELA DECORAÇAO mados.

A diretoria 'do Lira Tê
nis Clube, ontem à tarde
ofereceu à imprensa escri
ta e falada, um coquetel
na sede. Na oportunidade
a reportagem 'demorou ·ae
visitando a�' depeudenuícs
daquele clube, este ano de
coradas com esmêro. 05
sr, Antonio J\tIos'"tolo, Presi
dente do Clube, 'na ocasíac
fez entrega ao Redator
Chefe "de O 'ESTADO, de
credencial phTa assistir.
todos os banes earnavarss
coso Os nossos agradeci
mentos.

O ESTADO

NOS BAIRROS: MUITA
AmMAçAO \

.. Grande animação reina
nos cubes dos bairros en

tre os quais destacamos

Trindadense, Corintians, 12
de Setembro, Flaméll.go, 8
de Setembro, Palmeiras, Li
moense, Fluminense, 1.0
de Mala, 6 de Janei'rO, Fi

�ueirense. a reportagem
estará. presentes em todos
eles e na próxima ediçao,
quinta feira estará retra
tando para seus milhares
de leitores os principais
ecomtecírnentos do earna-"
vaI.

CLUBE '15 DE OUTUBRO

A Decoração -do Clube 15
de Outubro, como acon"e
todos os anos, ultrapassou
as expectativas, agradan-
do a todos quantos tiveram
oportunIdade de vêra. Os _,
bailes ao <r�e parecer de
verão estar bastante em-

que me descascava a lenha.
Durante o Carnaval .;_ não mesmo!
Sai cantando a velha rnarchlnha de Lam

Babo:

Dá nela! Dá nela!
Fala. . lIngua de' trapo
Que da. tua boca eu não escapo!"

Depois vieram reclamações ponucas.
outra vez:

"co-co-có-ro-co
O galo tem saudade
Da galinha carijó!!!"

�mUná-QUiS provar-me que na China
sei o que. E eu continuei:

rm-;�õPt;-n��aros, qüe etmoouoamente J!�xam
o carro' da Rainha do Tenente. Em segundo plano e ao

fundo, respectivamente, Os carros O INFERNO E
PAGODE

"Lã. vem o seu china
Na ponta do pé
LigIe, ligle. Iigle, ligleilié

.di>'
Dois inoportunos, rans de Marilin Monroe

sus Maria FeIlx, quiseram que eu rósse perito
sempatador.

Despachel-os ;

"'O tipo louro
Vale um tesouro,
Mas perto do moreno
E café pequeno."

�; �.�
Na rua dois fuzileiros e dois lusitanos enchlall

de conreu e lança-perfume um bloco de cabrocbl'
Era a eterna guerra;

O raio da politica voltou, de IIngua grossa
"Como é? O delegado pirolito de .Jagtiaruna •
não sae?"

"Implorar; só a Deus
E mesmo assim
Não sou atendido ••• "

_....... ..;. �.r
A viúva não podia deixar de mostrar .se colJl

piada _ "Jiu)io vem ai!"

"Agora é cinza
·

Tudo acabado .

E nad� mais,"

",. T,,:; .. �, ,,,I GraJl.uUeirús li", 1Iiw. A:c{ioria
'ctgraáaJ:�

. ..._� ,_._ .

que ({ú
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