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rl�iI ADlimí 11 BllftOi� BD Plaoo 'e Ha�it8[io �a [8�a PríorÍB
Emd:n��:��lt�o��1:�re::af�l:�F��ncZiSM��:ro, mi. brasileiros que v�vem em eoruços, mocambos .e favelas. cruzelro�, já consiganado� no orçamento, no Plano de trca. _ acrescentou c- o Minjs.t:eri� do Trabalho eiaec-

nlstro
'Ih- d in� I

p'. �lmente. Em prossegurmente, -aürmou o sr, Franco Montara Habltaçao da Casa peopna.
.

rou um plano nacional de habItaçao que, em lugar "de

três rrn oes e casas, pensave s a 15 mllhoes de' que, no corrente ano, o. Brasil aplicara 32 bilhões de "Para enfrentar o problema com objetividade é jus- errar nova repartição para realizar o programa, i'tpro-o
...----

.

vertera a, experiencla dos orgãos já existentes, apclãndo
e dlnarmzando a sua ação.

":I RESUlTADOS DOS ENCONTROS:

� Medídas objetivas e
o governador Celso R�

mos está recebendo,· como
resultado de sua ação oh
jetiva no atendimento R';;
'reais necesstdeões das co

munas cetermenses, maru
festações de aplausos dos
representantes do povo,
Damos abaixo, 'na integra
dois despachos que de
monstram

"

a seneteçeo
com que as populações, a
gradecem as rnedida"l dp
terminadas pel'b Chefe do
Poder Executivo:

Câmara Municipal de

Braço do Norte vg aprova_
do requerimento vereadóra
Olga Horn Arruda vg ex

pressa a vossa excia since
ros agradecimentos pela
solicitude e elevadt espí
rito público com que prn

curou atender as reiviDl\i
ca,.õu aprsentadas pelo
Prefeito e- Ve�dores este
municiplo vI" em �niio
realizada cidade de Tuhll.
rão pt sds

Walter Azevedo
"Presidente Cãmara.

praticamente estruturado
o programa da visita do
presidente JG aos EUA em

abril próximo faltando a

penas a aprovação das <tu_

torldades americanas. De
verá ser o seguinte: saida
do Brasil no dia 2, a noite
em jato especial da VA
RIG; chegada a Washing
ton no dia 3, as 10 horas,
permanencla naquela cai
pital de dois dias; emba�
que para Nova Iorque no

dia 5, ali permanecendo
até o dia'" 6. Dai seguiI:á

COm a familla e pilhas de malas, e tambêm inclusive a um programa de Viagem
OtlS que viajaram num momento de mau humor, como- pelo pais, devendo visitar
quem deixa o Brasil para trás, terminam num regresso. Chicago, São Francisco
Sendo redonda, a terra, e mal ou bem sendo atraente paw
ta todos os corações humanos a terra que o viu nascer,

epilogo mais banal de 'rodas as viagens é a volta à

tria, a cidade, a província, ao lar. Não há, pois, ma-
léria para um noticiário feito em tom de sol sustenido

Inaior, como quem anuncia uma aurora boreal ou a

'fOlta de D. Sebastião dos portuguêses. Não sendo fenô
bleno meteorológlcó ou herói perdidO entre lanças d'Afriw gresso.

ta o s.r. Fulano de Tal não faz nenhuma vantagem vol-

!ando. Que volte. E quem achar que o sr. Fulano de
Tal é um grande homem. que o vá esperar no cais ou no

aeroporto. Eu ficarei em casa, convencido de que nesse

Illlnuto soleníssimo em que o sr. Fulano de Tal pisou o

Ióllo pátrio não houve acresoimo de um3 grama na subs-

tancia de nossa decência política e de nossas esp_eranças. chos rodoviários
Como .semore defendi o vai-(.wvem dos homens, que

a Policia do Povo na parte soviétiéa de Berlim controla e

:i�:, f:�Ud:e��e��::q�i.�e::f:n!���l:ord�s �����:gqe:; em avaliação
�m na armadilha. Sim! Sim, meus amados colegas, Duas comissões foram'
taístes na armadilha e promovestes a sensação de uma

designadas pelo Seéretâ-
}DIta que, sem vós, seria o desemba'rque da própria ba-

i E utlvo do Plano de
Idade

..
E não é a priI_Ueira vez, ó companheiros dêste ��tasxecdo Governo, dr.

er��a���o� ����;�:a�or�:m�e��e;:��dO;a:a�o;:�ls� �

Anes Gualberw. A primei-

4act ra composta dOs engeiUlel-

6cta�: t:�;e�io�:IO d�a e�:��raP�:���I�:;���to��an�::= ros Evaldo Luchl e Nery

tnorme de papel com caracteres formando palavras, a
Waltrlck, para proceder a

�U{lerStlção da categoria que escapou a Aristóteles, a mediação dos serviços rea

nOtiCia", ou qualquer outra motivação que poderã ser
lizados pela Firma 'Ma

inVocada como desculpa,. a verdade é que o mau serviço guiar" no trecho. Lençol
e.stâ. feito por vÓs,.ó amadísslmos camaradas: transfor- pCo�,mtoPOun�,'a-'og"s'a-od�r:��;!:lIlastes em "notichi.", o que devia ser deixado a pior das

tleerações publicas, que é o esquecimento. do Sd1; a. segunda consti-

Ou então se me dizeis que o verdadeiro democrata tuida dos engenheir.os E-

d_!'e cultivar a memória civica, res'ponderei que tendes yaldo Luchi e Bráuliô Jac

Iôüa. a razão: mas nesse caso, além da noticia do d€- ques Dias, parã proce!!er a

&elllbarQue do sr. Fulano de Tal é precíso dar, a titulo de segllllda avaliação após a

reCordação, a noticia do que andou fazendo por aqui o sexta mediação dos servi-

::::t:�� i���i���e. Da·�·;duas. uma ..
ou esquecer, ou lem- ,���u::-���a�os ��anst:ç:-

de Ter.raple��gem Mecà

nica S,A.: no trecho Lon

tras - Rio 'JIercüio {la�ro

f- dovia ltajai '-..... Çuritiba
no"

a Banalíssima Volta
do sr.�Julano de Tal
�------ - --------

Volta e mela, os jornais desta impliclta e oculta ca-

pital noticiam, como coisa extraordinária, como fenô
meno prenhe de conseqüências, a chegada de um sr.

lulano de Tal. t o caso de dizer: delxai-o chegar.' Ou

entào de 'perguntam e depois? Na verdade, cbnstitui

acontecimento trivial a volta de quem partiu, o regresso
l!e quem viajou: Em regra geral as vIagens, inclusive a

dos mais abastados viajantes que andam pelo mundo

Los Angeles e uma fazêndã.
no Estado de Iowa. No pró
xlmo dia 11 emhai-tará pa
ra o México, ali permane
cendo ate o dia 13, quando
iniciará a viagem de re-

PLAMEG: Tre-

tf
.,•..

"

atendimento
hã muito Ibe faltava Ilt
Respeitosas saudações .

Benony de Oliveira Lemes

_ Juiz de Direito .em_ reiv.in��caçÕes
Camara !"uDlclpal Grao agora condições humanJ.s

Parah aprovado requeri- exrstencra vg mesmo tem.
mento vereador Antonhl po povo Cam:ppnovense go
Squhatto v g apresenta zando segura�f,;a Que de
vossencte penhorados agrn.,
decimentos alUi gesto t-e-

colhimento gove,rno Estado

::���=�c���es ,a��:�::i: QUESTÃO DO DfSARMAMENTO:
Grão Parah apresentadas BRASIL DEFINE SUA POSlrlOreuntêes munleípln sur es-

-

...
tado reallanda cidade Tu- RIO, 28 (V. A.) _ Em; do desarmamento, a se

barão vg povo Gramparaen barcarâo nos proximos Infetar a 14 de março em

se anetcso aguarda eon- dias, para Washington, o Genebra.

cretização antigas aspira- ministro Araujo Costa, se

ção atravez deligente ad- cretario-gera l para orgu
ministração eminente ao- nísmos intemecronats. e o

vernadee vg respeitosas embaixador Carlos Alfredo

saudações pt ;/Bernardes, secretario-geral
David BeUrame Presidente de politica exterior do Ita,

maratl, que permanecerão
CONCLVSÃO DE OBRAS dez dias naquela capital.

Embora nada se tenha dl-

sões para estudar os temas

incluldos em sua ·'Carta de

Prlncipios" Ique dependen',
ainda de prov1t!enclas II"·

glslativas. Essas comissot's
sâo as seguintes: de refol"
ma ejeltoral - deputados
Hernanl Satlro Pedro Ale!.

xo e Edison Tavora e se

nadór Daniel Xrierger, ri\)
reforma agrária - slm,'\
dor Milton Campos e dú
putaNis João C}Ó!ofas, Ne.�

celras - deputádos Men�;·
ses Cortes, 1ffiaúto 03.rdQ
so João Mepdes e Jai.ll\�

Araujo; de legisiaçãõ io
clal - senador Rui Pal
meira e deputados Joao
Agripino , Guilherme ·Ma
ch&do e Paulo Sarâzate;
de petróleo e· mineiros -

sena<P'.)r Mem de· Sá (do
PL) e deputados Fer!..)
Costa, Correa ua Costa e

Luiz 'Viana (do PL).

Organização de Direloria na P.M.
Recente decreto gover- ela técnica função que se

namental veio organizar a rá exercida por Oflcla1 Su

Diretoria da Administra- perlor, aproveitado d \) s

ção e Assistência Medica quadros existentes,
da Policia MilItar,do Es-
tado que s� comporá de C.F.O.I. REGULADO
três setores distintos: Ad

ministração (ADM), Assls
tencla (Assis) e Subsistén
cio. (SUBS). Para cada .::e

tor, disporá o Diretor da
DAAMS de uma asslstên·

Poslo de
Arrecadação
Mais doIs Postos de Ar

recadação foram criados
pelo Chefe do Executivo
Catarlnense: de Llndóia,
sede e distrito do munici
pio de Concórdia, desmem
brado da jurisdição do P. A.

de Ipumirim e que ficara
subordinado a Coletoria de

Concórdia e de Piritlba, se

de e dist.rit6 do município
de Plratuba, desmembrado
parte das jurisdições do
P.A. de EsteveS' Júnior e da.

Colctorla de Piratuba, à
qual Cicará subordinado,

f

Ainda na Policia Militar,
o governador Celso Ramos
balx.ou ato regular o Curs·o
de Formação de Oficiais
de Intendencia. O C. F. O.
I. fica reduzido no presen
te ano letivo, para quatro
meses pe Icurso ihtenslvo.
Serão matriculados .os sub_

tenentes. que satiSfaçam os

seguintes requisitos:

a) estar no l;)om, com

tamento;
b) ser aprovado,nos exa

mes de saude, aptidão fist

ea, aptidão intelciual e

psicologia.

Exercicio
Cyrõ Campos - Promolm'

tcont. na últ. pág.)

tomou todas as medidas

Ide ordem pratica com Vis

tas ao funcionamento mlC

diato dà loteria cuja sed-=

nova, á Avenida Marech'll

Floriano 118 jã e�tã apa
relhada para realizar ali

primeiras extra,_ções.
Osr. OHnto Fonseca FI

lho disse que sua preoc.l

pação, como supervisor do

plano foi dotar a Loteria

Federar de melas para '11-

cançar uma vendagem rle

bilhetes altamente compô!i1
sadora. A comel·ciajj:(;,",�au t""

do serviço esmo controlada

pelas Caixas Economlcas,
foi considerada de impor I

tancla basica, Daí o crltê-

r��od:óV:�r:�:o�o�ll�:�d�
dores autontomos e das

agencias da Caixa como

taillbem dos agentes loto!

ricos 'que. cobrarão os agias
permitido em lei .Os 'Olfhe_

tes serão vendidos em que.

se todos os recantos do

Pãis.

A Loteria. Federal paga

rã dois premitls �emanais
de 10 milhões de cruzeim�

um mensal de 20 mJlhões

de cruzeiros e dois· anuais

(extrações de São João p

Natal) de 50 ml1hões de

cruzeIros. Estima-se' ein I

bilhão de cruzeiros o lucro

anual da lóteha, que será
empregado em obras de

assistenéiâ aos muniClpios.

Será Cacuitado o ingres�o --.-----::-�--
de civis que satisfaçam o "TORNEIO LEGALIDADE:'

seguJ,nte: D.an(\o p(oSseg�imento ao

a) ser �sta; Torneio da Legalidade, .l

.b) , ,possuir ...diPloma rl..e eQl,lipe do M�rcílio Dias

.Técnlco
'

,de. ContabJliÀade� venceu a do Internacional
.

equivalente ·ou· sU"périoi-� .

pelo escorre minimo.

c) ser..aQrovado no,s ex.. '" :an Crici� emia:-.ulI
mcs d; saúde pSicotécni:;o tento l\lelrOI)oj <!

e intelectual. Greodo.

lJL

TIM P O {Meteoro. ic:o}
(Sintese dIJ Beleti" Geomct�orológico. de
A. SEIXAl N_E'l'2'Ot Hlfdl1 até às 23,18 As. do

dl4 J!!4'tJe#nutrco de 1962

��E�D�A� lJir,;ttox:tJ;��A��iMOJ:�iiI�
1"9.9° C; UMIDADE RELATIVA �1!:DI,A: �O',f; PLU.
V10SIDADE: 25 nuus: Negativo / 12,5 mms: Negá
uvo I Grupos de prec1pltaçãp ('chuvas) espersesnos
aglomerados de Nevoeiro cumular -/ Tempo Instável
te. períOdO j: Estavel ZO período.

Nos. EUA, as dois repre
sentantes brasileiros expo
riam ao governo ameríca,

no a posição da nossa

de-Ilegação àquele certame,

Informando tncuístve sobre

as duas' propostas que o,
Brasil pretende apresentar

D.os drs. Bemony de 0::- vulgadn a respeito, no Mi. criação de um orgão tecm

veira Lemos e Cyro Cam- ntstértc das Relaçôes Ex" co para estudar a questão

pos, respectivemerae Juiz tertcres. admíte.se que a do desarmamento e a desw ,

de L�reito em Exercicio e
viagem dos dois d.iploma- nL'.'t',.n'.',zação dn" AmerJca ii'

Promotor Publico de Cam-
tas esteja ligada a I·eunião tralização acima expost.o obedecem fi um ritmo e

N
- prosseguiu o ministro esquema proprios, deverilO

�:na:;;S' ;:l:be;�os gO� ------------'------- -o Plano apresenta ainda desenvolver-lie nos prÓ'xi-

se���:o��r. 4-W� Loteria Federal: Conselho .de �:s:segUil1tes caracterlsti- ���: �:��:s c:n�:dtd:�r��l�=
�","1Pffl''fI'IIIrlHII''- :co!���:2.ta��!:� �� �'1I1II1íf!�4i�1".���mocga,t&r���a�p�

bras reaUndas, ediricio b d I C
no princípio em vez de· em Ent.retanto e prec:iso �s-

cadeia PUbUca esta cidade RIO, 28 (V.A.) - Ama- ��� e�u;:o� �:so C���� ,:
prestar muito a pouC')S, clarecer que a orientação

pt Graças -.aUosas e em- nhá o ·Conselho de Mims-
Economicas. O sr. Orlnto e��r�t�i�r�ou�:CO�h�:u�t;!� �:I�:� e ao;o::r��;i��SPI:��

:::�:�ndí;;!s::lab:::f�::a�� !�o�I:�:er:a a���:r� �e��� �:��c:ae����'nfo�:;�tle:�: sistema de credito indlvi- nacional foram aprovados,
dual, em que o Interessado servindo de base para os

tão logo seja pUblicadO o

Idecreto dando existencia ���:h�i�OI:ue: �:s�� prcfere en,�;:�i:uetSr�slado, além do

UDN Vai 'Esludar Temas da "(ARTA" �':�":aúan:'�m';:::::o'���
BRASILIA, 28 (V.A.) _ tor Duarte (do PL) e Fer- bilhetes, para distribulçlO

em todo o territorio nacio-/
A UDN constitui 5 comls- �:�d�co!�b:�:;s �e f���'J;� nal. O Conselho Sup�rlor

das Caixas Economicas .:a

"Dentro desse espirita.
participarão do programa
os orgãos federais, como

os IAPS, a Caixa Econo
mica Federal e a Funda
ção da oese , ?qpular; os

orgãos estaduals� corno Ser

;�:b��C�:1 R;�lk� °C�;�
de Habilita�õ,J>tl.Pular do
Paraná e "'ris' institUições
de prevldencía dos, Esta-

moeda. No ptáno esses em

préstimos e amot-ttzacôes

serão "reejustavets com- ba

se no �';.alor do salário 1111-
nlmc;�perm,ltipdo urn ajilll
tarnénto ao valor atua! rio

cruzeiro; .

6) A colaboração do In- #

teressado: seja pelo slste

ma cooperativo, seja petc
método do auxilio mutuo"

às

dos; os orgãos municipais, A ALlANÇA PARA

notadamente a s entidades O· PROGRESSO
cooperattvee ruumcieeis, de

habilitação; os orgãos par 'Os entendimentos mau

ttcutares, com estimulo es- tidos em �a.9b·lngton"':'"
pedal às cooperativas ::Ie informou ainda o sr. Ft�n
casa próprta de sindicatos, co Montoro _ CO"l -os or

de empregados de emprc- gãos encarregados da uxe ..

sas e outros semetbant.as. cucâo dos .empreeumos no

'E na ordem externa o plano da AlIanca para. o

plano prevé coooeracao Progresso, que são o Ban

técnica e rtnancetra de ar co tnteramertcauo de De-

g a n ísmos lnterrtaclonars, senvolvírnento e a Agencia
como. o Banco Interameri- Internacional do nesen-

�:;etaJ�: �e:c�1�:�::;:�
e t'tànejementc d!t ONU,
alem de outros."

volvimento, foram u'>s

CAR.�CTER]S'l'ICJ\.S

mais promissores. As ne

gociações iniciadas com o

BID. que é o setor especi
fico para habitação, per

mite prever que os em-

presuruce serão próxima
"Além do sentido llnti- m(8lte efetivados.

burocratico e de descen- Essas negociações, qu,

BID, verificou-se a possi-
3) A venda das casas aos bilidade de certos setores,

interessaóos, e não cCins- serem auxiliados pela AID

truir para alugar. o·bede- que permitirá uma comi

cendo ao "slogan" fazer bulçáo Il).ais ampla do que

de cada proJetarlo um pro a Inicialmente prevista.

prietãr.io." Finalizando. disse o sr.

4) A rotatividade do p:a Franco Mon:,oro que a a

no, pela reaplicação dos plicação dos 32 bilhões de

recursos �orlundos das a- cruzeitos serã feita da se

mortizaçóes em nov,os em- guinte forma:

prestlmos para casa pro- IAPS, 10 bilhões; Cai-

prla; xa Eco:qomica Federal, 6

5) A correção da infia- bilhões; orgãos estadua.is,

ção. Os emprest!mos a 10:1 11bilhôes: Fundação da

go prazo são prejufficados Casa P.opular. 3 bilhoes e

pela desvaloriznçno d n SESI, 2 bilhões.

M�1'OR SUPER-ESPACIAL - Linguas de fogo saem da
càmara de empuxo duranle o teste de estatica a (/ue Jol
submetiqo o motor F-I, na Base da l<"orça Aérea de J:.:d
wards, Califórnia. O motor super-espacial, destinado a

produzir um empuxo de 680 mil quilos', sera usado no

Joguete Nova dul"U1).�� primeiros vôos .:pUota4_,o,t ii. LII-a.
Oito d�s gi(lrmtescos //lo/.orcoS F_I intc'Jmrrio (t primeint

.

etapa do veiculo lunar,
---._- - ..-�--_ _ .• _ .. ,_,......J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(;lIlahcradore ...

Prof. BMrr.iro.'1 Eilho .._ Dr o-vetdo Rodrf-
�lle� Cunrn! - Cid nonzll,2'p - D,. Alcides

Abt'''11 - l'r'Jf. l�tn(Jn d'R<;1l _ Mu.inr ,ti!?'
funM .luvennl - Dr Milton Leite ria Costa
- JJr. Huhens CMtll - Wnlt..r Lnr.tl:� - ZI,rj"
MIH'hll'lfI- LázltroBl1rtolpmeu --llm:l!' ear-
VAlho - I�rf)f. PIIU:O 1"('rloll1'lo .te A:'lI'io
nu-ft. - A. Sei:::a" Nel,tlJ

DEPARTAM:ENf'') ESRORTlVO
neon tor- Pedro .snuto �achndl>
'Rf,.lr.tll res nuxntarea: Maurv Borges, Rlp T. Lo-o e'
r:1';-"'TfO Nr.r.a.': ,

,
Reprt!�cnta�')efl A. t! Lara Ltoa. •

Rio (GR) Rua Senador Danla!\jO - 5,0 andar •
i;,: 'p;�;�P:::4R"a v;,,;;. "" � con'; ss •
!�;��� ;�e�':o;j,r��o�;!�I� 7��=Óa p, F'eli� •
A"l'tllr>.� e rlll't·f'.�pOllcl,mtei'l em 'otjo,� ')!\ mu- •
nio'lpiON de 'llJ,nla Cntaripa '.
�;�::�:r�:�'i�� n:,���:�:lt� contrato de aro"df' com 8

_
-�!-\SINAT.':'.{�A ANDAI. .__ ��r$ :::.(,OuOO •

A V/;;i����\" ���I���e�pon--:d�;;�':8 rPI��'O\�JR' �
• tA _1;:I;"c:�I:�o,:.a:g.: ::"=�'........

NO HOEPCKE TEM I

- ..�...!��-��-��....� .... -

colaboradores: mvereos

Sua pele onda flátlda e sem vida?

u':[eilt'! de CóJoíiia
•

e re:conq:.J/ste seu encanto natural'

Sr. OSCAR SCHMIDT I
_ sr. Clóvis Leopoldina de

Com prazer "noticiamos Souza
na data.· que hoje dec.orre. _ srtal Terezinha Borgo-'
ma! .... um nataliclo do nos"o novo

11:Lrtlculal' amigo, e ex- _ sra. Ceci Campos Farias

col('gn de trabalho, sr. 03- _ sr. Gilberto Pereira
cflr Schmidt, elemento des_ - srn. Ena Pereira de
tnf':'l.do em os nossos meios Thiene
sociais, - sra. C.lia Lentz
Ao Ilustre onlversar-.te _ sr. Raul Espindola

os nossos cumprlme!ntos, _ sr. dr. Edgard Jorge
exwnslvo aos seus faml- Ritzmann
!ilHes. - "ir. Júlio Pimentel Rosa

- j.ovem Ivete F. Ko-
FAZEM ANOS HOJE: walski

Carnaval com Música, J
")1'... m.úsicas para o M$I>O carnaval pod�mos dc.�ta

cal' (ltm� composições de Carlos Mattar, Cidade dos. Oca
sos Raros e Marcha do Galo

CIDADE DOS OCASOS RAROS

Sam ba
de Carlos Eduardo Maltar

Florianópolis tú ês
E's Luz poema es um mar

De maravilhas que eu

Não cansarel;e cantar

Cidade dos ocasos raros

Onde um sol de queimar
nf�m rendo descamba no além
m:!,'; p:uu compensar
Muitl) ('NJO lall'lhem
NascI' n lua a hrllhar,

MARCHA DO GALO

Quando galo cantou
CÔ ró có 1'6
Todo mundo acompanhou
Cá có có ró
A moçada �ão gostou
Cã có có ró

Ninguêm queria
Que () maest.ro
Lpvasse emboru
A handa do salão
Ta va tão bom ali
T:tO animado
Jõ: o r{'sultado
Fni flue a turma protestou

BICICLETA
Vende��c nma rompletam'f;1te l'cformada,

APOI,O, Trotar nesta, redaç(iq, com Ivan Silva.

lho diário.
E para principiar, encantado com a Copacabana ,ra

tarinense à magnifica Práia de Camboriú, onde csl!1't

;�u���!���o - ��I��!;I�:m��7:oiS:���Vi��OS;ot���a��:'��;
problemas que d�sgastam as nossas energias e que ali

nal, pedem uma' pausa compensadora' e boa.

Canlbol'lú, hoje, a mais encantadora. cidade baJJ1�'
ria do sul do pais, já conquistou as simDatia� e prefNcn
elas dos nossos vlsinhos do Paraná e Ri� GrandC do sul.
nlém de outros veranistas do norte como São Paula f

CIA. H�T�LEIRA RIO BONITO me,""o do R;o, DO;' aH " nü,tumm ,;'o."nde,," P""
naenses e cata�inenses de todos os Dantas do EstndO

Assembléia Geral Ordinária' �:�s��o aosfl":qn�:nl�a����q��:e�:�:�:íf�:adOp1��!�' c���I:
CONVOCAÇA-O plê'ndidas e ricas ·residênclas, hoteis de .primeira e trndO

./ em construcão outros mais entre os quais 01 que se situ
São convidados os srs. acionistas da Cia. Hoteleira num recanto da T)raia, de estilo modernissimo e cons1d

Rio Bonito a se reunirem em Assembléia Geral Ordiná- rado pelos que ti�eram a oportunidade de o visitarcJ!l
ria a l'ealizar-se as 14 (quatorze) horas do dia 17 (dr.. como o maior, o mais moderno de toda o sul do, P:l�s.zcssete) do próximo mês de março em sua Sêàe Sacia! quiça. do Brasil como nos disse um cOléga, jornalIsta
nêsta cidade de Tangará Estado de Sama Catarin;::, a fim imprensa carioca. recentemente ali veraneando.

Ide rleJlberarem sôbre a seguinte O Comercio de Camboriú aumenta cada vez 1113 �

ORDEM DO DIA encontrando_se o que se deseja para que se casse Uln.'

a - Relatório da Diretoria, Bal�nco Gentil Conta féria.': confortaveis e sem problemas. . �
de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, r!:'lativo Contando �om a praia iluminada, graças no oo.vr�
ao exercício encerrado em 31 de dezembro. de 1.961 do Estado, dá prazer repousar naquela 1)lnrrlv11h

b - Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seus

honorários, •

c - Outros assuntos de interesse social.
Avisamos, outrossim, que se aeham a disposiçM dos

srs. acjonistas, os documentos de qUe trata o Art. 99 çl.o
DeCÍ'eto Lei nr. 2.fl27 de 26 de s'etembro de 1.!)�O,

TANGARA (SC) 15 de Fevel'r:iro de U,62.
A DIRETORIA

y- con!eá'T(entos Sociais
0,1. ( ln

Q\, \._,�L..�

Carnaval em fóco - OS 15 anos de 'Càrmem Lúcia
.... 1· _ Jã estão' "UdqoltidOS os valiosos teu 'da cidade marn.vilhoSI\ Suely Nun�""

prêmíos para as mais ilndas rantasta.,

que etrcutarêo no 1.0 baile de carnaval

nos salões do Clube Doze de Agôsto.

2 _ A elegantíssima II{'Tcilia Luz, dI

viagem mareada pnru Uahm.

11 _ Movimentado jantar aconteceu

na noite de quinta-feira nos' salões do

ccerõucta Palace. ouando era homcna

geado o dr. Luiz Carlos de Oliveira B'JI"

gcs, Engenheiro cnere do 16.0 D.R,....

aquêle zes quI' 1l1amiíe nõo gosta que eu vou llo.�
comecou a sua composição que eu di(l(l onanao dou aumentou. Ganho
infanÚl da seguinte ma- lopleda numa pedra, e de-· por rlemingo. El

neira: pou, (1_ nossa mvíntia. disse pnr« o papai, (/1Ie

"O custo de vida é uma que nuo , mais )'0· não dá pr'a
coisa que eu não sei 'bem o carne. porque ouc- ven- ba.'as cu,�ta1n 5

:�;c�S:nt�sdOSv.��od;��1�1�� �:�:s� aa:so �!�: !,��t;::;: l(� ��t�O;n:uca���O :O��Ij:1j
mãe e papai até brigam por gado temoém seio, e tam- eu viver .um domingO�
causa do tal de custo de bé1n os (111C rendem. a. car� 20 Pilas. 1á não dá, l:tf
vida; CtS brigas são geral- ne nos -cçousves .. Eu JlqueI se eu tíuer umo gtml
mente de mantui, (fuando encalJulwlo com O [atató- meu lado!

papai tem de deixar ad- rio fodo. l.á em casa, 1IU1_ Finalmente eu

nheiro para as compras mâe cli:;: oue niio compra to: porque que é

Eu �Ião sei bem do que é maIs mme. Eln .çó toi« em o tal de cuséo de vida
que -se trata o-custo de "reonno de economia", que Que é-que chamam 03

I vida, l�as sei one fi um" elt fa"JlJém na') sei o que é. merctontes de ladrão, e

cois'a:que 'deixa-todo mUIl- Só RI'i une cmf('� eu comia que é qll(' tem govêrno?

I
do tiririca. :II. nossa vizi.. bem 1IIPI�or eni casa. Pa- que é que .ésse govêrntt
nha; outro dia, começou a pai tambem dlssl! limas com a tal de COAP·'.
falar do custo de vida, to- coisas puru a tal de COAP, E o m.emno (7-ç�inolj o
lou, [tilou: uma porção, e falou mnl do f}ollêrno e dos nome PEDRINHO

I-'depois começou a fal.ar de comorcucntes que são Ji11S
uma tai de COAP. Elt iam_ "yaurmciosos".
bém mio �ei o que é essa Tor/os dizem. que (l vida

I Co.�P. Só sei que a mulhe.r rstá de «mercar, cu l((11I

diZ1(� até nome feto, «que- bem acho.

,

.

"i. BRIOSA",
REPERCURSÃO
01 'fiosso t c()�pariheirO

Silveira Lenzi, recebeu jo

CeI. Comandante
.

da Po

licia Militar a carta que

abaixo transcrevemos:
"Florianópolis, 26 de fe

vereiro de 1962. '

limo. Sr. Jornalista Sil

veira Lenzi

Após a leitura do seu

brilhante artigo "A �Brio

sa". em "OEstado" de

ont�m, não me posso fur

tar ao dever de agradecer
ao ilustre e vlbru;nte jor
nalista as lisonjeiras refe

rências feitas à esta cor

JlOt.a,çiio. e, eQ1 ,�artl'í<ul�1".
a este Comando.
Sensibilizou-me sobrema

neira a parte em aue V�.

salienta o importante, se

bem anônimo, papel atri

buido às nossas pracas. pa_
pel ê'sse nem seml?re reco�

'nhecido.
.

Fique certo V.S. de que
seu nome,figura em desta
que entre os inúmeros a�

migas que
....

esta Policia Mi-
litar possui entre os hl)-

_

mens de imprensa de no-;,
sa terra.

No csçri li,rio

Pd1"a (I';dlillililr nUlt ("{ieitnri.'] r hom 11Itrl101

prt'('i�() cllie!:Jr d.1 �;'l(!d,'

R�,�lIl(JII"r (;('''I�'i,';' IU'l'n';lli/;1 :l� flll!9"'S
d"" c,rg;;;" li'nlinin',s, \"\-jlflnd" ""�II!I" d, ""sll'

d,� ll('I\"OS qUl' certos dis((Il'bio� Jll"I'<W.II'J.

12 _ Procedente do Rio o senh-rr]
Helio, neescnt. uru dos melhores partidos

t

e dos mais dtsouu.eos moços em 1l01o'!:O

Estado, O senhor lIe!:o que no Rio prepa
ra-se para um curso, vE:io passar o cal"

naval junto aos seus amigos e f,allliJiart!<;

3 _ O b:otinho Carmem Lúcia Larq;
São Tiago. festejou. 15 anos com recep

cão à um grupa de pessoas amigas. Na

�onita e confortável residência di) ar. ':J

�;:mJO�lu�I�:lgb:SCt�l�tt�Ce�O�c����'�a�es��,�
mesmo o ponto alto a nmve-sartante. 13 - Amanhã comentarei a rnov..

Saudações

mentada reunião no Quel'êncla Pmace
4 _ Maria Ivbne Leal, segundo "(>$- cem "show" de Luiz Fernando Sabmo.

lamos informado!\, vai acontecer. nos

bailes de carnaval com lindas fantasias. , ]4 _ Voltou a circular de Cadilac

Cei Lara Itihas"

GRACAS-·-
Ao glMios"o Padre Réus

ilgradeço uma graça alcan_

çada. OS"'ALDO Mlf,d
DE VCLTA AO POSTO Após quasi -vinte dias de

sência, volto a ocupar êste cantinho disposto a

'cóntrar minha colaboração em "nossa CaQital". cal
em que vivo encapitado desde muitos anos de tra�

5 � 'Na Ii�ta de hospedes do Que�
o senhor Amilcar Cruz Lima,

rência Palace hoje, o milionário Mark 15 - Depois de um fim de noite. a t'S_

Marql:les. ti cada, como se diz em sociedade ,foi ni)

apartamento do casal Mario Correia.>
6 - E�tá !\eodo e�peTado na cidade

de Hajai, o casal Sr e Sra I.,aércio Gome; 16 - Cumprimentamos ao deputadJ
(Ana Maria). Ruy lIulse pelo projeto apresentado oa

Assemblêia Legislativa sobre o Tunsl\IC
7 - Estamos informados de que a em, Santa Catarina,

fantasia do ,ano será "Pien:ot". Uma das
Dez Mais Elegantes do Ano, usara e:n

}amé ouro (' prata "Pierrot" estilizado.
17 - A senhora Jose Lemos <Vera)

vai ci(cular com 'Plerrot" estilizado. n0S
dias de 'carna�nl que deixará muita gen·
te com agua na bôca.

I. Damiani

L O TE S
VENDE-SE J O'T'ES A

LONGO PRAZO SEM ,TU
ROS.
TRA'l'AR EUA F'ELIPZ

SCHMTnT ':1 _ 1.eI Andar

Jcan Slmmons em:

F:N'I'RF. nrms F. O '>F.CA DO
Censura a�e 14 anos

MonLfl'omery Cllft em:
A UM PASSO DA ETERNIDADE

ClnemaScope

prai��tão, á noite com amigos e pessoas conIH·r.id:l�. �.

gente conVel'Síl. e sentimo_nos tristes, lembranclo ca)l�
vieira. Lagoa da Conceição. Praia do Forte f' outrOS

cantos mal'avJlhosos desta ilha.,.
Dizem que relembrar ê bom.
Eu acho que não,
Dá.·é pena". _1_ i.I __ i

8 - Ih: volta no weeck-end na Ilrlti2
ele Cabcç'l(b�. o simll.ilico e E:le;an(�
casalo e.sl'lhor e senhora Ilr. Paulo Bauer
Filho (1'I1iriam).

18 - O Sr e Sra llultens Pcre!ra Oli.
"cira homenageados com jantar ofereci
do pelo casal SI' e sra dr. Ccsal" Uatalha

9 - Ci.culou em nossa Cidade. I) .da Silveira.

simpático casai deputado e senhora Cels[
Branco. PENSAMENTO rio

.

DIA: "Nada con-

sola t<lnto do mal que se sofre do que ú

IO\_,CM{' ar, d� cari.o�a ll1f�mq, V91-.f.l,Jcl1L.<Jf't;�S� f�z,"' ,�, a.-

�'����====�=:=====�==�

CI��Ml� -cartazes �o dia
--CENTRO - --B A i 11 B o S

Çine GLÓRIACine UíI JOSE
FONE: 3636 FONE: fl252

ás3-7%-9%hs.
George Peppard
Leslle Caron em:

Os Subterrâneos da �oite

CinernaScope
Censura "té J8 anos

ás 71/2 - 91h hs.
Johnny Welssmuller

Nancy Kelly em:

Tarznn, O TerrOr (itI Dl'scl"to
Censura até 14 anos

Cinp RIT! Cine IMPERIO
.

,(ESTREITÇl) ,.� ., Fone6295
ás 8 hs.-

Johnny WeissmulJer
Nancy Kelly em:

" Tarzan, O Terror do Deserto
Censura ate 14 anos

!?'''....,-.::
ás 5 e 8 hs,

John Ireland
Dorothy MaJone em:

NA FURIA DA VF.I.,OCInADF.
Censura ate 10 anos

Chie ROXY Cine RAJA (S. José)
FONE: 848ft ás 8 hs,

às 8 hs. Burt Lancaster,
Durt Lancaster Frank Sinatra

Donna Reed

POLl'CIA MILITAR
. ,

7.0) - De ordem do Excelentíssimo Senhor Coronel
Comandante Geral, faço público aos candidatos ins
critos pos Exames de Admissõo ao Curso de formaçõo
de Oficiais da Polícia Militar do Estado e que nõo
conseouirom oorovação no exame intelectual, que se
acha a�rta, ate a dia IOde março,do corrente ano,
a inscrição ao Ex.ome de Admissão 00 Curso de Prepa
r<'leão ao Curso de Formação de Oficiais.
2.0) - Os candidatas deverõo requerer inscrição 00

Comandante Geral da Policia Militar.
3.0) - Informações: Quaisau6 outros informocões
poderão ser obtidas na D C.E.I. da Polício Militar
(Praça Getúlio VargaS, nest.:l Copito!), ou nas sedes de
Unidades e Subunidades isola�as (Chapecó, Herval
D'Oeste, Curitibanos e Canojn�lOS).

Quartel em Florianópolis, 27 de Fevetieiro de ·1962.

Jorge do Cunho Ocampo Moré
..,j

"

Ten. (:;eJ... Diretor do D,.G,E.1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�e�artamento Central �e Coras [�ital óe �oncorrência De�ârtament6 Central �e Com�ras [�ital Oe Concorrência
.

o Departamento Central

P '�I' 1� �� lJ
' belecidas nêste Edital, nas O Departamento Central

P '�I' �1 O� 1� �!é a�:ill�eh����. d;e��:n�:
de CQmpras (D. C. c.i, de

•

U lea n �
instruções constantes do ver oe Compras (O. C. CJ, de U lea n '00 menciona

d s bem como con�ormidade com o aItO, • �:Cldatae� ��::edO recebi-eon��::i��iedO C::u�a��t� • j :�SeXi:�n�:;:o'DeCretoSF 11 item III do Regulamen
11.

I De to
envelope fechado e lacrado te à abertura das propos- 2508-61'/382 de 1961 e de- stoF'�P25'�Ov8a_d60"/3pe8210, to�:rept� ��c:,d:li:�:r:n�nt!�l�o��t� roes·�Cn�,�aSAt·e�,.as,esl'�Oom"'du,SmaednOS_ �áer��odOa��n���.�or runcto;�'�����/f:f82're.:�; co:;e��c;;. para , ou 2 vet t.� _ As propostas de"'ão� .'�:de�=f,°:��:: c':,�::��� blico' que reré ".11za r no �:;I��u':a :�:,;�::a,,�� ��� áões e ou;,.s e;"'t"istocas ab:,;';:" A:, p��:::as hS:;::'publ�co1iud: mar o de 1962' cuIos;

_

ser apresentadas em duas� ela. dia 18 de abril de 1962, na deverá ser de _ 50e. a _ aquêm das especificações, o do mesmo dia por funcio-no �:a séde à. Praça Lauro �) condiçoes de pagamen vias, com rubrica. dos pro-U III _ JULGAMENTO sua sede. à Praça Lauro
150e,. e outros dispositivos que ocasionará exigência nértos designados pelo Pre

n�lIer
.

na 2,. (fone MIO).
iii. to,. ponentes em tõdas as

Págll�
1 _ Pela eo�l.ssãO Julga Müller, na 2, (fone 3410), indispensáveis, que devem de substituição, retirada UI sidente do D. C. C. e na pror.t:

NCORR1::NCIA�P1);BLICA, (,. C! c0!JlP:OmiSSo de retira nas, selada� na forma do. dera, posteri!)l'tpente, será CONCORRl!.:NCIA púBLI-
ser especificados pelos pro gente, chamamento do se- sença dos proponentes ou� seguintes' condições. I da.dos.ve;I.C.UIOS

�no prazo item I do titulo II. 1 declarado ·vencedor o pro- CA, nas condições seguín- ponentes. Unidade _ Um. gundo colocado, exigência seus representantes legais.n
_ OBJETO DA CONCOR-

' estabelecido,
_

..
5 - Os envelopes contendo ponente que 'oferecer: teso Quantidade 1 d dlf' de preço fal b t elopes

I. ·RÊNCIA
d)

de.claraçao ?e_COnh�- propo�tas ou

documentos,�
a) Melhor (maior) pre- 1- dBJETO DA CON-. II _ EST�ULAÇOES toaso, c:�e��a futura, suspe� ca�;-u� e�o�s °i::�':ssado�: "ENbA ,'�rq��� � submissão as deverao ser entregues no i

ço; CORRl1:NCIA Os interessados 'deverão à d i t d fornece d
.

a sua� , norw-as deste Edital e da
.

Departamento oenerar. de, b) caução de 10% (AQUISIÇAO apresentar os documento� �o�, e�/eg s ro e -

:':�ri�adi��:ofõ�:�o�e pro-l' 1 - ca�ro ,Mercury, tipo 'l'; LegIslação referente a con . Compras, à Praça . Lauroi; 48 horas' Câmara rrígortríca des- 1 d
.

" IImouslne,.� . porta�, ano '3co��l;l�i!l-S' '. MúJler na 2 (fone 3410) nes� c) pa�amento até 10 montável, para co�serva- m�nc o�ao;�st: s::l��' 2 - Na parte externa do postas dos demais concor-

'" !t.; de fabrica.ç�o 1954, cor pre . 2 - Na parte externa do ta Capital, até as 14 horas��.: dias; cão de cadáveres, com a- bas �s �ias com crSa�2�� ��::!O�:vc:��n:::;t:l� P:� rentes.

"to, motor.� 15486372, e� envelope oontenedor da. do ·'dia,.' 19 de março de "� d) retirada do veículo cabamento exterior a cha- de sêlo Estadual e mais a seguintes dizeres: CONeOR 9 � As propostas (modê
'bo:n estado d: conservaçao proposta deverão constar 1962, mediante recibo, em� imediata ao pagamento. pa preta esmaltada, em di Taxa de Educação e Saúde R�NCIA PÚBLICA NO 21 02 lo 001 à venda na Impren
cure valor mmImo é de os seguintes dizeres: CON- que se-mencionarão data eO"! 2 _ Em caSo de ígualda mansões de 2,50 x 1,15 x.. de CrS 10,00, por rõtne. em 19, (DEPARTAMENTO CEN sa Oficial do EstadoJ, de
Cr$ pOO.OOO,OO (seiscentos CORRtNCIA PÚBLICA .No hora do recebimento, asst-êi de de propostas, será ser- 2,OOm, ou mais, 2 portas envelope fechado e lacra- TRAL DE COMPRAS _

verão oodecer às condições
mil cruzeiros). Unidade Um 12 02 13 (Venda de 1 auto- nado por funcionário do '";I

t d d externas esmaltadas em do, contendo: PRAÇA LAURO MULLER estabelecidas neste Edital,
- Quantidade - 1; movei Mercury e de 1 au- D. C. C. 'I� e; � °Av�:':coo:;ência po- prêto, com visores de vidro a) Designação do nume e NO 2 _ FLORIANOPOLIS. nas instruções constantes

2 - Carro Chrysler, tipo tomóvel Chrysler) . 6 - As propostas serão.! derá ser anulada, uma vez tripo, permitindo bQjl vi- endereço da firma propo- do versô das mesmas, bem
limousine, 4 portas ano de 3 - Em envelope separa- abertas as quinze noras, do � que tenha sido preterida são interior, equipada com nente; 3 _ Em envelope separa- como às exigências do De-
fabricação 1951, côr preto, do, contendo os dizeres do mesmo dia 12 de março, � formalidade expressamente ferragens cromadas, de 111 b) especificação, a mais do, contendo os dizeres do ereto na SF_25-Q8_61/832,
motor N. 0959 em regu�ar Inciso anterior, além da pa por func,lonárlos deSigna'l exigida pelas referidas Leis, qualidade, Inoxidáveis, com detalnadav pcssivel, tncíust- inciso anterior, além do de 1961, e demais dlsposI
estado de I. conserveçao lavra "DÓCUMENTOS", Em dos pelo Presidente do D.

�
e que a omissão importe em gacheta de borracha, que ve marca, do material que têrmo DOCUMENTOS, em çôes Estaduais €; FederaiS

cujo valor mlnimo é de caracteres bem destacados, C. C. e na presença dos pro! prejuízo MS concorrentes, permita o fechamento! her- se propõem fornecer; caracteres bem destacados sôfire concorrências.
cr$ 30((·000,00 (trezentos os seguintes documentos. pcnentes ou seus represenq ao Estado, ou ii. moralidade méuco da câmara, duas c) prêço unitário e glo- encerrar-se-êo os documen III _ JULGAMENTO

:ilq�:����:�� �;nidade um ��m:���������e�e identida ta�� !�����s os envelopes�JJ dB4 �n�or��:iis:'ãO Julga- ���;�' :��;�;tr�'iO:a: O��� :::ãocPo: �ioli����:ld�: q�: ���a�:n:p����!���odse:de ideu do�a� ;:�:r�o�:l:���, J::�:
�; ti;t:r��::d��AÇ���rão dea;in:�::��� p�:s!��ne��� �:!aoU::;re��� d:n:��;s�a��: ��ra an��:;r:a��:c�r:���o ���Vi�:�;��â���VI��n�eg�:�� �:::�::�e:e C��I�:��S, se;�=· nnaill�e::i���,el��alR��16�� �rr::�::oqu:e��:�::er� pro-

apresentar os documentos Banco ou Casa Bancária. rubrica nas fôlhas das pro- caso as propostas aprese� retllhas e �rllhos, tOrl,an- I'OS, etc.; , rio OIlcial que tenha publi a) Menor preço, conside.

mencionadCls a segl1lr.· b) prova de quitação (,om postas dos demais concorren tadas nãp correspondam ao 90 fácil o seu man.ejo, com d) condições e prazo d� cado o documento de cons rando-se descontos, bonirl
1 - Proposta, em.. duas 'as Fazendas Estadual, Fe- teso interêsse do Estado. lâmpadas de luz Iluores- entrega do material, no lo titulção; cações, impostos, despesas

vias, seladas com Cr$', .12,00' deral e Municipal; 8 - As propostas (Modelo Florianópolis, em 12· de cente, ligfdaS a interruptor cal indicado: no Instituto b) atestado de Idoneirla- e outras vantagens;
de Selo Estadual ,e mais c) procuração, se fôr'o 001, à venda na Imprensa O fevereiro de 1962. instalado em seu interior, De Identificação Medico de, passada por Banco ou b_ melhores condições de
Taxa de' Educação :e.-Saúde caso, passada a pessõa re- ncial do Estado), deverão (Hermés Justino Patria motor trifásico, de bôa mar Legal. onde será procedida duas !innas de comprovada entrega;
de Cr$ 10,00 por;fôlha, em presentante do proponen- obe�ecer às condições esta nova), PRESIDENTE ca, compressor de um ou o exame' de recebimento; idoneidade comercial; c) melhores condições de

Dep·arlamenlo c·enl-ral de-C-o-mp-ras -E-dl;-Ial de �da��e�ilin:���e d�n���ê���� Ci::en��c�a:��ã�i��eO c:t��� asc��:�vdaa:�;t���;�� ;�;�
automático de pressão que mas dêste Edital e da 'Legis 1'0.1 e Municipal;controle o tempo de traba- lação referente- a Concor-

Concorrência P,ública
\

número 19-02-17
o Dep'artamento Central NOTA: Serão .recusados postas dos demais conCOI'�

de Compras (D. C, C.), de os materiais com dimensões rentes.

conformidade com o artOll, e outras características a- 9 - As propostas (modê
item III, do Regulamento a quem das espeCificações, o 10 001, a venda na Impren
provado pelo Decreto SF- que ocasionará exigência sa Oficial do Estado), de-

25-08-61/382, torna publico de substituiÇão, retirada verão obedecer as condi

que fará realizar, no dia urgente, chamamente do ções estabelecidas neste E

28 de março de 1.962 na segundo eolocado, exigên- ditai, nas instruções cons

sua sêde, ii. Praça �auro cla da diferença de preço tantes do verso das mes

Müller, na �,...!Jane. �º-h'l<ilIf.l.9 _Jalt.oso, caução.) futura, mas, bem como as exlgên
CONCORRtNCIA POBLI- suspensão do registro de cias do Decreto na SF-2"5

CA, nas condições seguin- forneceaor, etc, 08-61/382. 'tte 1061, e de

tes
'

.

2 _ Na parte externa do mais disposições Estaduais

envelope contenedor da pro e Federais sõbre Concol'-

I _ OBJETO DA CON- posta deverão constar os rênclas.

CORRENCIA seguintes dizeres: �ONCOR
Rf:NCIA PÚBLICA NO 19-

AQUISIÇAO

1 - Papel Super Band, de
côr Canário, 16 KG., tama
nho 66x06 Fls. 100.000
2 - Papel Super Band de
côr Rosa, 16 KG., tamanho
66X'!)6 Fls. 50.000

3 - Papel Super Band, de
côr Verde, 16 KG., tama
nho 66x96 Fls 50.000
4 __.:. PaiJel Super Band, de
cãr Ouro, 16 KG., tamanho
66x06 Fls. 50.000
S _ Papel Super Band, de

côr Azul, 16 KG., tamanho

66x96 Fls. 50.000
6 _ Pap�l Flôr-post, de

cãr Ouro, tamanho 66x96

Fls100.000
7 - Papel Têla, 24 Kg. ta
manho 66x96 Fls 5.000

8 - Papel Têla 30 lÇg ta

manho 66x96 Fls 5.000 '

9 _ Papel Bufon de lá. 35

tamanho 66x96 Fls 50.000

II - ESTIPULAÇOES

Os interessados deverão
apreseIltar os ('documentos
mencionados a seguir.
, 1 _ proposta, seladas

ambas as vias com Cr$ ..

10,00, por folha, em enve

�ope :!lechado e lacrada>
contendo:

a) Designação do nome e

enderêço da firma propo

nente;
b_ especificação, a mais

detalhada possível, Inclusi
Ve mar.ca, do material que
se propõem torgecer;

CJ preço unitário e glo
bal, com a explicação de

que estão ou não incluidas

as despesas de lmpõstos, ta
xas, fretes, carretos, segu

ros, etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal indicado:
,onde se

rá procedido o exame de Te

ceblmcnto;
e) declaração de conhe

cimento e submissão as

normas dêste Edital e da

Legislação referente a Oon

Aulas de Inglês
o orofessor Mister Green, comunica aos prezados

pagamento. alunos e aos outros interessandos, que está aberta Q
2 - Em igualdade de con inscrição poro aulas de inglês em pequenos turmas,

dições, será dada preferên inclusive aulas de conversação.
eia a firma estabelecIda no Rua Tte. Silveira, 42 das 9,Otl às 11,00 e dos
Estado. 17,30 às 19,30. '

::::�:��f!.��f��.I. [�cola.. �ara c�ce�ciónais I
que tenha sido preterida j A Legião B�asileira de Assistencia, em

!�����d;e�:s e;e�:���:����:' convênio com o govêrno do Estada e o SESC
e a omissão- importe em pre i acaba de criar em Florianópolis uma escolé'

���z:dOa:� :o������::�:' �� ! p a r a crianças excepcionais (retardadas).
III - JULGAMENTO Concorrência. i As aulas começarão dia 10 de março, no pe-

02-17, 5 - A Comissão Julgado

I ríodo da tarde, entre 13 e 17 horas. Serãe3 - Em envelope separa
1 _ Pela Comissão Julga ra reserva-se o direito de

IdnOc' iSC::�:��or�sal�:e�� t�� dora, posteriormente, serà anular a Concorrência, ca- ministtadas por Professoras especializada�
declarado vencedor o pro- so as propostas

apresenta-,
no Rio. As matriculas estarão abertas duran.mo OOCUMENTÇ>S, em ca-

p<mente que oferecer: das não correspondam aos

rjlctereli., bem destacados,
a) Menor preço, conslde interêsses do Estado. te esta semana no prédio da L.B:-A. no perío·

��;e;��;���:��i�sd��U�:� rando-se descontos, boni- 'ev,:,1,0:oiandoe'P��:2.em 20 de do das 13 e 17 horas, com as professoras
ficações, impóstos, despe� •

'A-d 'M b·· N d· Alm·d E·tidade e idoneidade: (Hermes Justino Patría

)1
eme am nm, a Ir e1 a e ml·

\naa�u��:ti6�:er��a���iS��� sa�)
e :�I�:;e;::����:� \de n�va) - Presidente liana Silva.

'io afieial que tenha publi
N

•

I d N
� SURDOS MUDOS TAMBEM TEM ESCOLA

cado o documento de eons- 'Empresa aCiona e avegaçao

I Novo horizonte se descortina, al1ono,tltulção; •

H k S Ab) atestado de idoneida- . oepc e . .
para OS surdos-mudos, com a criação, por

'de, passada por Banco ou
parte da Legião Brasileira de Assistencia,

duas n,mas de comp,ova- Assembléia Geral Ordinária
I de

um escola especializada, que os atende"á,da idoneidade comercial;
c) prova de quitação c.om CONVOCArA�O

I

ministrando-lhe ensinamer:.tos capazes de o'"
as Fazendas Estadual, Fede '"

d d
•

ral e Municipal; I Convidam-se, pelo presente, o" senhores acio- ,
integrar na sacie a e,

.

dl procuração, se fãr o
nistos desta sociedade p�ro o As�embléia Geral or�i-I .(\ iniciativa da LBA repercutiu de

caso, passada a pessoa re-
nório, a realiz�r-se no. dia ,3D de m.?r�o de 1"�62, as maneira favorável e não regateamos os nos�presentante do proponente 16 horas, no sede saclOl, o ruo Jeronlmo Coelho n.o

" .

.

à :b�t�sa :::u::::::,�ta:�i_ 108, nesta Capital, a fim de deliberarem sôbre o se- sos aPlausos a sua dll'lgente. Segundo con-

ma (ou parte dêles) pode- guinte:
ORDEM DO DIA seguimos apurar, a Professora pal:a os SUl'

rão ser substituídos pelO' dos-mudos, será a exma, sra. Alice Nunes

::::=��n: f�:�r�O �:: ' 1') _ Exame, discussão e oprovação do relatório do Fernandes\ pessoa de vastos conhecimentos

Compras do Estado de san' diretorio� balanço 'geral, conto(] de lucros e perdas e
no ramo e que acrt'ditamos desenvolverá in.

" porccer do conselho fiscal, relativos 00 exercício de
ta

5 c�a��a�ropostas deve-' 1961; tenso trabalho em prol daqueles que pl'OCU-

rão s�r apresentadas em 2) - Eleição da Diretoria; rarem seus ensinamentos.
dUBS vias, com a rubrica 3) - Eleição do Conselho Fiscal·e respecttos su-

As matriculas e maiores informações

I��spf:i��os�es��:�a::a!�:� ��e�eÓttras assuntos de interesse da so�"iedade. poderão ser fornecidas no período das 13 às

m� � b��n!�l�;�� ��!��: Florianóp)!is, 27 de Fever1eiro de 1962. 17 �oras, no prédio da LBA. As auJaf:, terão

Ido propostas ou documen- inicio no dia 10 de março próximo.
tos, deverão ser .entregues

.

Acclon Dario 4c Souza _ Diretor Presidente
no Departamento Central

de Compras, a Praça Lauro AVISO
Müller na 2 (fone 3410), - .....r...-.,--

até às' 14 horas do dia 28 Acham-se ó disposição dos senhores acionistas,
de março de 1962, median- no sede social os documentos o que se refere o artl'-
te recibo, em que se men-

" go 99 do decreto-lei n.o 2627, de 26 de Setembo de
cionará data e hora do re- 1940.

���I:oe:á�io da:;;a6� c.por Flarian,óppliS, 27 de Fevereiro de 1962

7 _ As propostas serão

aaertas, as quinze horas,
do mesmo dia por funcio

nários designados pelo Pre

sidente do D. C. C. e na pre

sença dos proponentes ou

seus representantes legais.
8 _ Abertos os envelopes,

cada um dos interessados

tem o direito d� apor a sua

rubrica n�s folhas de pro�

Instituto de Cutura Germânica

COMUNICAÇÃO
i

Acelon Dario de Souza - Diretor Presidente

���-�Hoa�iT��---
________________ W

COMUNICA'ÃO�

o instituto de cultura germônico comunica aos Seus

distintos alunos e demais interessados que se acham.
abertos os matriculas aos seuS cursas de alemão, poro
princip1clntes e adiantados, em diversas turmas, pelo
manhã, o tarde e noturnos, cOm inicio no dia 15 de

março.
Matrículas diariamente, das 9 às 11 e dos. 16)as 19
horas.

TEItCEIHA PA"jLNÁ

dl procuração, se fãr o

caso, passada a pessoa re·

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 - O., documentos aci·
ma (ou parte dêlesJ pode
rão ser substltuldos pela

pagamento.
2 - Em igualdade de con

diçJes, será dada preferên
cia a firma estabelecida no

Estado.
3 - Em caso de absoluta

.igualdade de propostas, se-

rá sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência po
derá ser anulada, um vez

que tenha sido preterida
Registro da firma no Depar. formalidade expressamen
tamento Central de Com te exigida pelas referidas

pras do Estado de Santa
Catarina.

5 - AS propostas deve�

rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica
dos proponentes em todas

Leis e a omissão impor�
te em pl'ejuizo aos concit·

rentes, ao Estado ou ii. mo
ra'lidade da Concorrência.

S - A Comissão Julgado
ra reserva-se o direito de

PARTICIPAÇÃO

as págInaS, seladas na for anular a Concorrência ca
ma do ítem I, dêste Titulo. so as propostas apresenta-

6 - Os envelopes, conten das não cOiTespondam aos

do propostas ou dC'cumen- interesses do Estado.

tos, deverão ser entregues FlorianópoliS, em 21 de
no Departamento Central fevereil'o de 1962.
de Compras, à Praça Lauro (Helmes Justino Patria
Müller, n02 (fone 3410), nova) _ ""esidente

Clube. Doz�--dê�Agosto'
Comunicação

A Diretoria do Clube Doze de AflOsta, co�
aos seus Associados que, o exemplo "do que <,e vem

praticando nas anos anteriores, detArminau. o vistó
ria no suo Sede Social, sendo o seguinte o Laüêlo de
pericia efetuado pelo engenheiro Dr Osny Berreta,
designado pelo Irmandade ::ic Ser.hor úsus dos Pas-
SC!S e Hospital de Caridade, proprietário do prédio.

.1
LAUDO DE VISTOR·A

Vistoriando o prédio n.o 7. <;ito ô rua João Pinto,
nesta Capital, de propriedade do Hospital de Carida
de de FlOrianópolis, onde se acha instalado o SÉde
Sócio! Clube 12 de Agôsto foi constatado o seguinte:
1 _._ O prédio com relação às paredes" não 'Jpresen
ta qualquer Indicio de deslocamento, ou recalques nos

suas fundaçães, pois, não apresenta fendas.
2 - Com relaçãO 00 madeiramento e cobertura, O

mesmo, também não opresenta qualque( indíCio de
deslocamentos ou sinais de rutura das tesouros I'!ston
do os apOios, sobre os paredes laterais perfeitamentê
estaveis.
3 - Com relaçõo ao soalho, nodo foi alterado ou

substituida, nõo se constatado recalques de qualquer
natureza.
4 - Assim, nos COndições acima, como nos anos an

teriores o prédio apresento o mesma 'estabilidade não
sofreu nenhum recalque nos fundações, soalho e co

bertura, pois não se noto o presença de qualquer feno
do em todo o estruturo que seria o indício de ter, o
mesmo cedido, podendo ser utilizado paro a realiza_

ção dos próximos bailes carnavalescas.

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1962,

Ass. Osny Berreta - EngO Civil
------

Clube Recreativo "12 de Setembro"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR.

__ MF.DrCO�-
E.�pllc!nllf:·f( em n.oresua de senboraa e vIas urt
nâ-lnx. Curn r3.dl"al das .nrecccoes agudas e crô-
nk ...�, cl" "ll:lr'éihc. ventrc-urtnar!o em ambos o.�

I'iCXI)�. IJo{\nçui'. do aparelho Di�C:<t.1VO e do stste-

ma nervoso.

Itorúrro: das 10 l!,ll.3i:1 horas e das 14.30 �.l 17,00
horas. - COn,Ql1ttórlo:"Rua Saldanha M'llrinhll,!
1.0 nnda-. rese. d� Run rcao P.'n!,ll _ Fone: :1;146

firlSldcncla: auc Lacerda Coutinho, 0,0 13. (Chá

cam do Espnr.ha) - FODI:: 324H.

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO - �SOFAGOLOGIA

E,;r��i(di:>:(]ÇÕO �o Clí?iCO Prof. José Kós,
d" R,o de Joneiro.

...

Dr. MARCOS E. FLAní
CIRURGIÃO DENTISTA

I\tcnrlc só com hora marcado dos 8 às i2 e dos 14
ÓS 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 o partir dQ
1 u 9c março - telefone 289'.

DR. OSMARD ANDRADE
-Clínica e Cirur9i9 de Ouvidos, Nariz e Garganta
Ex··ellde dos serviços de od da assistencio médica
soel(,1 da armado (Pio), do hospital do arsenal de
0qnnhq do Rio de Janeiro e do hospital da univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de arI da
pollclll1ico de botafago, Rio (prof David SonS0n)
Ex�c",'o')iório da elin:co de orl da �scl)lo de vnedici.
na e r:irurgio do Rio de Janeiro (Prof, José Kos)

Con<;ullnrio R Jerônimo Coelho, 325 sI. 1.08
(Edifício Julieta)

Diáriomente das 16 às 18 hs.
Tel. - 2222

�;%����NTO GRATUITrJ PARA OS REALMEN-

PLitos � OUVIDOS - :N AHIZ
... 'I', C;AftG�N!A

O�(Qç(,).e� dus- AMíGDALAS 'Dor pr(lcPSSO
•. .'MODERNO,

EQUIP() de OTORRINO :ún:!::',; ;-'0' Copifo")
00'0 ,;.r�. 'e .th.: .O.\JVI(JO�J NARíl e

GA"GANTA
Refratar 8AUSCH ��lOM8 poro _receito

CI-e dc'uu:·S
Trotamento dos SINUStTE�por'ULTRASOM
Dr•.GUERREiRo dQ FONSÊGA

C�NSULT ... S �lLA "''''''!-lA. f f'. TAFiI)E
r.O'l�ult";r,o - Rl'O J,,�o '�in'c, �5 - F O" � :;.560
RU�denclll- Rua Feti�S�tlrrlidl,99.-Fllne 3560

Maf;lsLra,,[, apollentado.
AllvQ:actu em Geral

eso. e Res : Rua l:Jaldv'lha

Marinho, 2 __ npb.v 301:

C A 1 A
COMPRv ou AJXGO

liMA FAVOR MARt:J\n.
f:NTRF.VISTA PELO ,!'E
I,PPONF. Nn :11117

Garcia
Diplomado pela Faculdade
Nacional de ,�1cdicjn<:l. da

Universidade tio Brasil

Ex-irterno por concurso da

Maternldade�Escola. (Ser

viço do Pr.of· Octav!o Ro

dng"uC;i LIn1U). Ex-interno
do Serviço de CU'urgla do

HosplLal l.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Ho.�

pital de Cal"lliacle e da Ma

ternidade Dr. Carlos Conêll.
l'i\ltl'OS � ül'EltAÇOI';S
DOI�NÇAS I)J?, SI';NIIOltAS
- PAftTOS SEM DPlt pelo
método psico-profllalicQ
Consultório: Rua João Pin- .

to n� 10 - das 16,0\)' aS

18,00 horalj. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Re�jdenela; Rua
O('nf.rf" Ajtt.('nl'o\lr� n '(lI.
__ '_I.L......- � __ .___:_

DR, BOLDEMAR O.
Or.�ENEZES

Pormado pela Escola de

J\olediein:f e Cirurgia do Rio

de Janeiro. F.x-lnterr:1O do

Unspital da Camhiia ._ Da

'Vl:l.terllld:ule Clara Ras_

baurn - na l\1atcr:-tidade

Mãe-I'ohrl'!:"

F.spceiallthlrle: DO�NÇAS
OE SF.NIIORAS _ l'AIt1JO
_ CTRunGlA

J\1atcrnhlfl(1e

Carmcla nutra. pela flm

nhã.

Re�idpnci:l.: F.<;tf'ves Ju�

t"lior, G2 - Tel: 2235

'�t3atAS�
.

em S HH'r..u'-

r �, IOMlII'OON,.!t 0IJ4i6l;f� Tf3
I � DI (I'jVI

VII;I' r,lIItlll..I ..uw.• 'II

Ul:.S1AÜU Ü ruors ull!l:J�' lJIO",-, Jo= Scruu Counínc

Na HOEPCRE TEM

Dia 3 - sábado � SOirée Carnavalesco.
Dia 4 - domingo - Domingueira Infantil
Dia 5 _ 2.0 feiro - Soirée Carnovoiesco.
Dia 6 - 3.0 feiro _..:. Soirée CQrnovolesco

DISPOSiÇõES
É indispensável a opresentoçõo do corleira social

e prova de quitoçãd'com a TesOuraria.
;: proibido O uso de lança-perfume como entorpe-

cen�eos(c���I::o)�oturnos só será permitida' a _�ntrod�
de maiores de 14 anos; no baile infantil só poderão
dançar menores de 14 anos.

INGRESSOS
Os ingressos serõo vendidos, pelo Scretorio, nos

guintes bases:
Ingresso I"dividuol

C,S 1.200,00
Crg 800,00
Cr$ 500,00

3 noites
2 noites
1 noite

Ingresso paro Casal
3 noites
2 noites
1 noite

C,S 1.800,Otr
. . . CrS 1.200,00

. CrS 750,00
MESAS

Reservas de mesas o partir do dia 26, na Matriz
•
das' "tojos A Sedutora", Edifício Mçntepio>. A o

quisiçõo de mesas nõo dá direito o ingresso, deven
do foste ser adquirido à parte.

Florianópolis, 20 de Fevereiro de 1962.
Carlàs José Gomes Faraco - Secretória

----��sílluto de Aposentadoria ,� Pe�sõer,Aprenda Musica dos Bancários, - Delegacia
\O�lmo ���f. i��;� G�;;�
TI.
Ensina acordeon. violao,

�olfejo c t.eoria musical.
Tratar pl'lo fone 3553 �

�n90. "r-:1I

VFNIlE-(F lOTE,
V('mle��f "'um lote a rua

Jrb:!r.n Salles, Area 4,)5

lT'f'tros

Tr<'l:ar a rua Felipe ôcn
'l'ldt, 21 _ �'one 314$ _

Dr. NfUON
PEREIRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173

EMPREGADA
DOME'STlCA
Famílla de três Pcssôa�,

para cosinh<tr anumar po
dendo dormIr ou não no cm

prego.
Tratar calçados

GAROTOS"

'Dr. Hélin Freilu
OOF.SÇAS OF. SF.NflORi\!

PARTOS. osnAS ('IIRTA!
_ 1':.,F.TROCOACm,i\ç:\o

- Victor

Mclrelt::-o, 21 _ das 4 à
G horas,

'Residência _ Edifício

F! .. rjall".,,,,'i�.

GRÂÇAS

Agradeço ao glorlo�o Pa

dre Reus e ao milagroso
Santo António, pOr
graça alcançada ..

KOnl">,Iqo A. W.

x x x

O DESTACADO e conhecido [orna

lista Silva Júnior do "Correio do Povo"

esta circulando na nOSSa cidade, par,\

fazer uma reportagem do nosso curou-

notícias. , , -

pela RADIO GUAR�JÃ'dé Florianopolis
de 2.a a Sábado

8,00 - Correspondente Columbus.
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Jnformo a Rádio Guorujá
11,55 -Reporter Alfred " .

12,2:5 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15.00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titônus.
18,.s5 - Correspondente Çolumbus
21,00 - Reporter' Alfred

.

21,30 - Correspondente Columbus
22.05 - Grande Informativo Guorujá
Departamento de Notícias: Leis. 3816 - 3822

Rádio Guorujá _ ando médio - 1420 Kcls - 5

Kilowotts _ onda Curta - 5975 Kcls - 49 metro.

_ lO Kilawa�-

1

-jjEPAR TAMENTO DE SAU�E- ,1rBLjCA
PLANTÕES DE URHA�IA

MÊS DE FEVEREIRO
"TRf:S

11 - Domingo
17 -,Saba.do (l,ardc)

18 _ Domingo
24 - Sábado (tarde)

25 _ Domingo

Fal"máda Central
Fann(u·ja Moderna

F'n.rmád:l Mod(!rna
Farmãda Sto. Antônio

Farmácia Sto. Anlônio

��: ::�:�I���lm!dt i'
Rua. JO:lo Pint.o

Rua Ff'li!,e Schmidt

Rua Felipe, Schmldt

Antonio, Noturna, Vlt.nrll\ •

Campa a do Gaíão oe Bnla para a magnífiéa capela de Nos Senhora da Bôa Vontade, do Saco dos lim-es. Todas

ções dos bon�osos úl�I��s diverão ser entrégues na (al�dral Melrófolliá ilH ou' riesia Redação.

«-Indíccdór ProfiSsiô"nal-»)
L A Ú R II D A U R A Ur. Can;ídio do (lINICÁ siNTÁ cÀlidlN'Ac I ; n i c a G e r a I Aq1a.r;qJ e Silva

ADVOGADO Clínica Geral

An"�,��n���m�I�!n�O:_a�t"�ui��n�,in�" 'Chã no Müsic�Bar com demon'slràç�o�di�êliila Gero
P["O��:lt��;;nG�rct�:�o· e�):�������ql,e com nn{'.�t.t'SI�'

I maine Monleil.. '

Inxulinnterapia - Cardlo7.0IOraplr> - Aonl,ler"pln 1" TERCA-FEIRA p.p . .o Colunista 1)11- tão com suas surpresas pura o Baile ti

rs'cotcranre • trceou a quantia de dez mil crueetros a niripaL Q Colunista shbe de uma, ran.

Direg�. d;����U���� ;:;� BORnA • ���h�raa r�:i��n���n:o (::za� �':e��,t)�i�� tasta que vai i;pre:sion:r' Quem
será"

g�: ���� ������SD�R��I;���Dr. � �:�:no�I���r:Ci�O ���lh�:;hor�:tadaq:���!�� IH a,�Aaco��e���D�D:oro��::n::e���nl�;�
CONCULTAS: Das l!í à." IP, horas "

foi prometida da renda da 1.1\ Festa ti!' N:ISi' Helena cost.a,. candidata' do S{H

End�;�I���:;1 I����vi��� �::�\ro_v: 3���3 .. Confraternização da Sociedade Cata' i- Paulo F. C· Um coquitel foi oferecido n

j' nense, que aconteceu no Lira T. C. Majestade. A imprensa convidada estev,

n quando foi eleIta Miss Radar c Miss sa». presente. O Colunista agradece a ecnutc-

• �:m�}a::er�:. nosr�:·feri�:niac��rl��om��� ::n��, C;anqv�!�ad�o�:·d:db:.l cacena.
Presto

-----------------, nhada de sua senhora mãe d, Zélia 110-

a ��:� ::l�:�eansted:Sp:�S:�ad:d;I�����, h���J
.. pedagens, faixas. flâmulas, presentes d,'

, coração, lanches, clube. corresoonceu-

_
cia,etc.

Xi xl x

ver.
x x x

• A SRTA. TRAUDE. eficiente demons NELSON s-eversant, Quartanista (h'

• ���or�r�du��lal�:d�am�: n�:;.��I�;:li� ��:ei��u��.laB�:r��;���rá amanhã pa;'t
• Germame Monteil. no Musfe-Bar, d.a FAZENDO turismo em nossa Cidade'

.. dez fará uma demonstràcãc com um Ohó o rasai Carlos Eduardo rrereeinbai P('-

, �r:i:�le.���:I:����ãOe��t:el�r��ei�ae:�::::� reira. ressente xna ":elac�'"
'r do..

x x da '�!�a�n�R����;'�z·cIIr����orn�e�';� .

•. O BAILE de Gala MunIcipal. mOVI' dade e viajou para o Rio de Janeiro. FOI,
g;� � = ���:: 1�f����:U;� là; ��r��r(����n�oo�a) I �::��aso e����:��d�acon�!���:�a�at:�t=� hospede do Qu:ren�a p:lace Hotel.

.,
Dia 4 BAILE MUNICIPAL, às 23 horas, trote: Smo- • traje para este baile: Smoking. SUIIl- O SR. FREDERICO Rola, residente.

:;:� ;1���Oe��������s�� ��:�:��IC�;�u;��.d(��:�� • ;a�:, O�e�:n�:��so�e't!����I::r�es�:=:n:; �: ;:;��s::rum:��z,d:oR��:an�;á�:m�;.
go)

ti Colunista estará prcsente nJl. entràrla Manhã, a quantia de mil <!ruzeiros, pa;·:l.'
Dia 5 � Baile Tradicional, às 22 horas (Segundo fei_ , no Clube da Collna. a Sociedade Amparo à Velhicc, prcsllllch,
�i)a 6 _ Baile de Encerramento às 22 horas (te�c;.a

ti.
O BAILE Munic�pnl, xque acontecer:i

pela Senhora :lza �am: 'D'Eça. •
feiro). ti no próxImo domingo no LIra T. C" n.� FOI notada a presenca do casal dfl-'
NOTA: Será exigida a apresentação da carteiro <;ccial � 2a:.uhnO,',o"d' otommoOmU,'"Otno.�.1 do "soclety". é .") I,THa'nta,d,.�o':,"nnaanfd,O'taVi�gBaa'h'lanOa. C�o��e'�:' r��'
e respectivo talão de mar'l0 ou convites paro forostei·

III
"'" '

ros. (tôdas a.s festas). X' x x orasiao Dinéla Maia, aconteceu com um'
II

� 'NOSSA CIDADE estã desenvOlve,,· belo traje típjCO. A beleza de Neide MO\l�,
.(LUDE 15 DE OUTUBRO • ��d:�jt�r:�:.�:�:��l�mt:d��: ,!:r tP ípl.c-.. x X ti

CARNAVAL" • possa para engrandece-la. Um pouco I'!"! JUS;SARA qamargo Vieira, mntl.�cIC_,
ti coragem é o suficiente. Em qmLlqucI gante morena, resirlente el.:? Brasílill., ('s-,
• ::;��â�ãoP���mo�:orn�e��rh:VC:�a�a:.� ��l�j��P(�:a��d�� ��:��!�Cla do e�al D"

ti
• ces.�o. Entâo vamos para o Baile de Gal;; x ti
ti, MunicipaL de cara ter experimental, c VIAJOU ONTEM, para São paUlO"

• primeiro a ser realizado na '·Llndacary·'. depois .Rio de Janeiro, o Sr. Oscar �ar-
rfI

O meu Smoking está proni.o. doso Filho, par tratar de assunto!> IIga-'
" x li X

•
dos ã. Mercedes Benz do Brasil (! WlIlys,

• A ESCOLHA da RaInha do Carnav�'J Overland do Brasil - DepOis vlrao ns,
• �e:,�a�e�:i�M,:�':i:'�S;'r;i:d:_ .. •

"ik:Avrl�n R�malho
CT.lNICA OI': cmANçi\�
tjoneunas: rf'la ma'nld

n ... 1J"�Il;tal II ... ('arirl:HIf'.

A l!lrlle, no cf)nsult .. rl,

das 15,31)
.

h«. às I·U·", r.s.
Atende pela.�an�ã, �o Hospital de Caridade

ccnsunõne: Rua N,.III,

C II
'

d d 14 '8 :�'r:�:"2""'�'",'U"'"·-IJ-��TIN[sCLUm1dC����lt��i� i�aS�o�od:sà Ru�s Ten����;;:cm15 Residhcia' Rua Padre I��- _�
Edifício Porthenon. Roma, 63 - Tell'flTlle 27%

fJJ/r;.-.
t=_�

_

• � ,

i1:I: SAM=U=t:=L-F-OC-H-SE-C-A-� .---------
, =t-���

�IRURGIÃO-DENTISTA G�ST� DE CI,l'Il! I' II f v �� \
Preparo de co vidade' rela alto velecldede. '''Nl'-II P'C' Ij'l" Z" ""�JiX A"nfLlRC�D[N AIROTOR , S. \MHITE

r; A ,;" V! i t, J I;;,,r'
'.

-
. "10 U IKodioloqio Dentóno '

-------.-- I

!
FESTlv

g��'�l�:� ER�:�;,���moBg��h�AI<;,'A_L_ �---,----<- I -

/
y 1

:" onda, _ Fone 22:., Dr. Walm;r Zomer I I\'-�"'··- :
E.clu",ôvomente com horas marca6._.

Regional de Santa Catarina
,

Poro conhecimento dos interessados, comuni

co que a classificação oficial de finonci0n:entos
imobiliários se encontra fixado roesto. Delego.c,� Re

g'onol sala 203 devendo qualquer InterposlC;�o de

r�curs�s apresentado no prazo máximo de 10 dias,
o partir desta dota,

__

Esclareço que qs recursos deve roa sec en,-o�

minftlados a esta Delegacia Regional oora (] CO

MISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO IMOBILlARIA.
A verba destinado ao EstodC? de Santa Cata

rina, poro imediato atendimento e de

ceS 134016.957,60.
Florianópolis 24 de Fevereiro de 1962

Reinaldo Wendhausen - De�e9ado R�9ional
���������un��

Clube Recreativo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereíro

Dia 22 - Quinta-feira - Bingo Dançante
Dia 24 - Sábado - Soirée Promovida pelo caso dv
Amizade das Senhoras dos Rotarianos do Estreito.
Todos os Terças - Reunião do Diretoria e do SODE

Todas as Sextas - Reunião da ROTARY
NOTA' ·1) - Res�rva de mesas na Secretario do ct.u�
be,

2) - $olicito·se o apresentação da Cortei.
na Social.1i Ó' talão to m6s

fir/)ri:Jn"'rlllli� _ 5"
_ .fi",,,�; :!7.J47.

O plantão noturno será ere tundo pf'las farmácias sto,

será efetuada petas r:\rrnli�
o plantão diúrno compren dldl) entre 12 e 12,30 horas

das Vitória e Cent.ral.

(
11 - Domingo
18 - Domin!,"\"O
2!í - n.mill�o

ESTREITO
Farmúeia do Canto
"Fannál"ia Indialfa
Ffli"1ll:lr!a Catnl"jn('n�e

Rua Pcdro Demoro

Ru� 24 dc M1110

Rua Pedro D('Tnoro

o plan!.àn noturno scrfl. ('h, tU:J{]o pelas fa.rmáclas do

Depnrt.a.

Canto, tndlnnn" Cnl.n'-

A pr�sente tahela não pode
merito.

rá Sf'r altern.c!:l. sem préVio. a.utorIzação dll."I,p.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

r..:Uj:-':T,� r \ li!:>.1

ClnbeDo 19ã5l - Departamento Balneário Bailes de Carnaval Doming o, Segun�a e

CIA. H6JElEl�Â "RiõBONITO
, CÓNVÓtACÃO
Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os srs. acionistas da era: Hoteleira

Rio Bonito a: se reunirem em Assembleia Geral zxtrao- �

cnnárta a reauaar-se as 9 Inove) horas do dia 18 Idr�

201to) do próximo mês de março em sua. sede social nê �

f{l. ctdndc de 'rangnrâ Estado de Santa oamrtnn afim de

rtcuberarcm sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

a - Aumento de cnpttei
h Alteração dos Estatutos
c - Outros assuntos de interesse social

TANGARA eSC) I? de FevereiroAd�;�:�ORIA
ESTAlEIROS ARArACA S. A.
Assembléia Geral Or�inária
'\ CONVOCAÇÃO
Pelo presente sôo convidcdos os senhores ceio

nivtos desta sociedade para se reunirem em assem

bléia geral crdínór!c, a realizar-se no dia 30 de marca
vindouro, os 9 horas, em suo séde sOCi�I, à ruo Almi
rante Lamego n.o 310 nésto capital poro delíbe-o
rem sobre o seguinte

ORDEM DO DIA

1) - Exame discussão e aprovação do re1atário do
diretoria, balanço geral, çonta de.J..ucros e perdas e

parecer do Conselho Ftsccl. relativos ao exercício de
1961 ;

\,

2) - Elieçôo da Diretoria;
3) - Eleição do Conselho COnsultivo;
4) - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes;
5) - Outros assuntos de interesse da Sociedade

Florianópolis, 27 de Feveretr., de 1962
Acelon DOfjO d Souzo - Diretor Gerente

AVISO
)

Achem-se à disposição dos senhoes acionistas,
na séde socicf os documentos discriminadas no ortt

oo 99, do decreto-lei n.a 2627, de 26 de Setembro de
19.0.

Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1962.
Acelo1l Dorio de Scuae _ Diretor Gerente

TERÇO DO SANTa

ROSA'RIO

T.odos os dias às 20,00

horas, pelas- ondas da Râ

dia Clube de Itajai, var :

ar a recttacão do terço do

santo rasaria. Uma rearlzu
câc dos Congregados Ma

rtanos da Paroquia elo San,

tisslmo Sacramento de 'ne

jar.
A·RADIO DIFUSORA
TAMBE'M COOPERA

De segunda a sábado, e

apresentado pela Radio or.

fusora 'de Itajai o progra
ma: O" Pároco a seus pa

roqutanos, transmtudo: di
retamente dos estúdios, ins

talados na Casa Paroquial
de Itajai, pelos Sacerdotes.
e aos- dotnf ngos, no mes

mo horário é recitado o

terço. pelos ,congregado.�
Marianos, nos estudíos da

Radio Difusora, sendo ns

sim a cidade de ttajní,
multb bem servida pelos
orgãos da imprensa rntn-

da.
.

SILVIO HECK: "Comllliislas Preglll1i' 3
Revolução Em Praça P�blica e Não

São Presos Pelo Govêrno"

Reinaldo Fra'nça
LOUVAVEL

EMPRERNDIMENTO
E' sem dúvida. louvável,

o empreendimento do ra

dialista Afonso Luiz, -f a

Rádio Clube de Hajai. 'la

ehlboração de uma gran
ruõsa cerevnna da cidade
praiana com destino' a

Apui·ecida nos dias car-

navatescos. Enquanto mi

lhares de pessoas vivorao
dias de prazeres. esqueci
dos de-· Deus e que todos
nós temos uma alma a

salvar, o jovem e aprecia
dissinto rarnattsta em ne-

jat, acompanhado cre mú-
meros católicos, passarão
aqueles dias em Aparecida.
rezando e fazendo pant
tendas, que n caravana.
de Afonso Luiz, seJa:1�
beneoada por Nossa' S(.'
nhorn õparccroa c �c
neutras oportunidades O'!

tros imitem roallzandu
outras excursões dessa 01.-

tureza.

Rio,

para fazer mais doce () seu lar...

açúcar IIMOVO
A pureza c a nhu quufi.ladc do j\t:{u·ar T.\l\IOYO
faxeru doees c 110101. muit « rn,li� gostosos

cnrnc A � NOTIf"I/.IRI!')
QUDfiO DAS COTAÇõES

(j _ F.x�epc-lnnal. 5 _ óumo. 4 - Muito Bom.

:t - Bom. 2 Regular. I - Fraco. O _ pésstmo.

O SENTENCIADO

(Convlcted

A COLUMBIA PICTURES que é uma das melhores

Compa�hias ncrre-ccmenconos de cinema, trouxe em

reedição /IA UM PASSO DA ETERNIDADE" (Erom
Here to Eternity) e êsre importante filme corcerór!o
/10 SENTENCIA�O/l (Corwícted). JERRY BRESLER

o dirigiu com boa convtcçôo, tendo sob suo tutelo o

tores como GLENN FORD e BRODERIK CRAWFORD,
o primeiro em um dos seus bons mementos, O argu
mento é sóbrio e sincero, contando-nos o grpnde
ohoncecpovettodo por um detento paro sua reobili
tacão. Portanto, 00 contrário da que "BRUTALIDA
DE" (Brute Force) opuêle clóssíco de JULES DASSIN,
/10 SENTENCIADO" chega o louvar a parte humano

da di reção dos presídios, mostrando o trato�enta di

gno que deve ser ministrado aos homens enjaulados,
que aliás poderá vir o ser o vudodeiro regime corce

rório do porvir. NãO· se trato de um espetóculo no ge

n�ro, mas o filme agrado por suo nobre intençõo. A
porte feminino é bem vivida por DOROTHY MALONE
e no coodjuvóncia sobressai o nome do veterano M1L

LARD M1TCHELL. A fotografia é muito boa Em su

mo "O, SENTENCIADO" (Convicted), merece aplau
sos:' por sua intenção, mas no gÊnero há bem melho

res filmes

COTAÇÃO: 3

IRÊS EM CADA QUATRO TENTAM SUICIDIO

"Véndedoro de Carícias" (Gir[ in the Night» da

Warner Bras, Deixo assentadas novos bases para o

cinema, bases sem precedentes na produção de. fi 1-
mes. É o primeiro filme baseado numa tése de pSICa
nálise e é o primeiro paro o qual Se onalizoram os p

to:-es antes de começar o rodagem de qualquer cena
Anne Francis, L10yd Nolan, Kay Medford John Kerr

protagonizam esta produção Vanguard que é distri

huído Dela Warner Bras, . Bos>cada em um estudo osi

coonolítico do Dr. Greenwald, "Vendedora de Cnrí

cios", foi produzida por Max Rosemberg e dirigida
por Joseph Cate·s, An

tes de começar a filmagem dos interiores dispostos em

Nova York, o Dr. Harold Greenwald discutiu êom ca

da um dos principais intérpretes, com o produtor e o

diretor, com o objetivo de assegurar uma mais com

pleto compr�en!iõa nos interpretações. O Dr. Green-
wald fez análises sOciológicas de vinte "Call Girls"
antes de preparar sua téS'e original poro apresentar
à Universidade de Columbia. Soube, por exemplo,
qUe I rês de quatro mulheres fáceis intentam suicídio,
pelo menos uma vez. Nesta película Uoyd Nolan in

Icrprela a um ps;coanalista que toma o tarefa de re

abilitar uma dessas jovens, interpretada por Anne

Francis. Kay Medford, uma mulher de profissõo duvi

dOsa, e John Kerr a um jovem que vive do produto
do.s ca�inhos de Anne Francis. Iroto-se de um tillY'\'e
farte e corajoso c�Je corosteriz;fbcm o nova mGI1f'II·a

de fazer em Hollywood.

DA MINHA SEARA

útll r rrutuosa. perigosa conselheira. Por
- Três coisas se devem isso, ninguért;! brinque com.

aborrecer: r-ructduoo. ar- gente csrcmetana c rnmm,

J"9�ân('ia c merauoão. ta.
- Pela sua octcstavcr _ Se te parece que sa-

mntocncêncta, multes se "s- bcs muitas coisas, tem por
semelham à ctouca. da qual certo que muito mais são
saem imundícies. Pela sua as que ignoras. Não te en

caridade, outros são scme- vaidecas com tua proble
IhanLes ii fonte. da qual máticn ciência!
emana agua !Impa. Seja Frei Benvindo Destétani,
tua boa fonte, e não I;entl· O F. M.

INVOCAÇÃO DO ROSARIO,
'.0' bendito rasaria de o perigo de discórdia e de

Maria. como é doce ver-te confusão e põe em harmo

erguido pelas mãos dos !lia todas e cada uma das

inocentes, dos sanl vontades, de acordo com a

cerdotes, das almas puras. doutrina do Evangelho. com
dos jovens e dos anciãos, de a contemplação dos miste
todos os que têm na devida rios e dos exemplos de
conta o valor c a eficácia Jesus e de Maria. tornados
da oração, erguido por inu- familiares â devoção uni
mrrnveis e picdosas multl- versaI, como o esfôrço de

dócs romu símbolo c jnsig_ cada alma, de todas as

lira de paz para coraçõ.:'s almas para o perfeito cum

e para todo o gellerq hu- primento das santas leis

mano! que ,regdlando os segredos
Pall !'J11 ��mtido humano do coralião, encaminham as

e Cl'ist.Zi.o, rIU!'!" di�t'r almas ações ele cada um para a

pcncracI'<>s daquel(_' setlti�!o realização da paz cristã,
d� verda((p. ele justi�'a, de delíCia d& vida do homcm

Ilf'rf('il a f!":1lprnidade entre e antegozo da eterna e Im·

os pOV(l.� rll:l' -"f!'ls1,a 10dl'} ]')('rf'dvf'1 al�grla.". r

LIÇÃO DE MORAL
Di:>:ia a BllCkner (Ii�24-

18!J61 uma senhora da alta

mcicdade, mrUda a crítica

da religião,
Eu admito o do�ma e

a moral do (·ulolidsmo. mas
o (·ulto, não.· Tôdas cstas

pní.ticas ext,eriorcs nada
s!c:nificam; a. rf'iigiflO lu

craria muito �e as abolisse.
O músico e f'�(·rltOI·, que

primava JlE'!tt suaI' llwnel

taS distintas, Icvantóu-s('
brllscamr>nlc. C', batendo
famil1:11"ntentc no õmbrQ da
senhora, disse:

- Oh! cadlopa, você é
1(1i(J�1
110 :.rllge da Indigna-

_ Dcvírfo ao pésxlmn
pruccdímento, ao tndtrcrcu.,
üsmo rcumoso. :l má con

duta, muitos eatólícos no
dcrtam ser chnmndos de

"pagãos" battaados.
_ O segredo do poder

está na vontade firme c

decidida que é a expressão
ativa de uma existência

na.
- A Igreja Católten di?

no preracto da missa dos

��J�:��s: D��i�i :��mmf�= !
i
..

j

tatur non tolitur" - A teus

fiéis. Senhor, apenas se

troca. mas não se tira a

vida.
- A fome dói e será

ção, .exclama.:
- MJls, por quem

toma o senhor?
Antônio Br�ckner, reto

mando seus háb;t'os polidos.
responde:
Peço-lhe mil de!ic_ulpas,

minha senhora. Pensava
eu, no entanto que, com o

desprezo do culto exterior
da rCligião, o qual não é
outra senio a fórmula de
nossa palidez pnrn com

Deus, dispensaria a senho
m a polide? mundana, CJue
é o culto exterior tributado
i\ Cl"intul"fl. conforme sua

posi!,;ão. �

���_h{Ji�?:':fBt.,

EXPERIMENTE ESTA II..'([ITA COM ACÚCAR TAMOyq
HR')INlUS 'I�; n;III1,H'E (IUU.I\ljt. 1'r11,11\()),
:!OO g-r. de fll!J;'I; :IOQ 1-(1". (k' J\':{lcar TAMOYO;
1 ôvo; raspas â�. 1I1l� limáo ; 100 gr. de
mnnteigu c ]. piludillha' d(: ('fVU doce. l\lislure
ludo C amasse in-m. F:\1::t rCljlH'llos l.clinhns,
coloque ('B'I fôrrlJa untada. Pin-elnr rnm gCI11:l
de [Ivo. Leve fi Icrno moderado atê dour...

açúcar TIMOJO
POUCO. POUCO ADOÇA MUITO

P,oulllo MORGAlI1I da Relin�OIa Paulisla S.I. -10 .nos na ,,11II""o·de acúcal
Rua Formosa, 367.- 18." 8t"ld"l.r _ São Paul..

. Rf'j)J·.: SOQ. AÇUCAREIRA CATARIN.f,NSE LTDA. _ Rua

.coria. NJ"nfl:a, "25· -ror.: ·3717·_: nnc, Telegl'áflco:_
"A�AR-EIRA ,I

_ Cni,!:a. post�).' 37� '_ Flol"lnnôpollg.

Departamento Central de Compras N. 05-02-09
,

o Departamento Central de Compras (D.c.e.), reoresenronta do' proponente à abertura das propos-
de conformidade COM a art. 11, ítem III do Regulo- . tcs,

:���apO�����d�u�e��r�e�;�r��;, � ��al�Bde6�:�:� dU�S:�i; ��!r��b�i:a: :;e;�:p����re:e�:t�:��se�
de I 9�2, na suo séde, à Praça LOL'"o Müller nO ,2, pagínas, seladas no forma do ítem I do título II.
(fone 3410), CONCORR!:NCIA PÚBLICA, nas 3e- Os envelopes contendo propostas ou documen-
gúint2s condições: tos, deverão ser entregues no Djl)Ortamnto Central de

I OBJETO DA CONCORRtNcjA Compras, à Praça Lauro Mülle nO 2, (fone 3410),
(VENDA)

.

nesta Capital, até às 14 haras do dia 12 de março
1 - Camioneta "DODGE", tipo Peruo, 01'0 de de 1962", mediante recibo, em que se mencioflarõo

fabricação 1951, motor de nO·S.P. 234 BOOO, de 6 doto .e hora da recebimento, assinado por funcloná-
cilindros, com capacidade paro transportar 6 pes- rio do D.C.C.

,

sôos, cuia valôr 'minimo é·de CrS 200.000,00 (du- 6 - As propostos serõo abertos às quinze ho-
zentos mil cruzeiros), Un;dade - um. Quantidade·1 ros, do mesmo dia 12 de março, par funcionário de-

2 - Camioneta Pick-up Ford} ano de fabrica.. signado pelo Presidente do D.C.C. e no presença dos
çõo 1951, motor de nO 07_81 - 2, de 6 cdindros, proponen�es ou seus representantes legais.
com capacidade poro 500 ki!os, cuia val�r minimo

....
7 - Abertos os envelopes cacto um dos interc;s-

é de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). Uni- . sodas tem o direito de opôr a slJÕ rubrica nas fôlhas
dad9 - um. Quantidade - 1, dos propostas dos demais concorrentes.

II ESTIPULAÇÕES 8 - As propostas (Modêlo 001, à vendo no

o, interessa'dos deverão apresentar os docu- Imprenso Oficial do Estado), ·deverõo obedecer às

mentos mencionados a seguir; condiçães estabelecidos nêste Edital, nas instruções
1 - Proposto, em duas vias, selados ambos constantes do verso das mesmas, bem como às exi-

com CrS 12,00 de Sê lo Estadual e mais laxo de E- gêncios do Decreto SF _' 25 _ 08 - 61/382 de
ducoção e Saúde de Cr$ 10,00 por fôlha, em env'e- 1961. e demais disposições Estaduais e Federais sô·
lope fechado e lacrado contendo: bre Concorrências.

o) oferta poro 1 ali 2 veículos; 111 JULGAMENTO
b) condiçõe.:; de pagamento; 1 - Pela Comissõo Julgadora, posteriormen-
c) compromisso de retirada do ou dos veícules te, será declarado vencedor o proponente que ofere-

no prazo estobelecido;
.

.

..

d) decloraçõo de conhecimento e submissão às
_._- ·r""o - _.� .�..,.. ,

normas diste Edital e do Legislação referente a con- o) melhor (maior) preço;
corrêncios. b) CQUÇÕO de 10% em 48 horas;

2 - No porte do envelope contenedor da pro· c) pagamento até la dias;
posta deverõo constar os seguintes dizeres: CON- d) ratirado do veiculo imediato ao pagamento.
CORREN.A PÚBLICA N° 05 - 02 - 09 (VENDA 2 - Em caso de igualdade de propostas, será
DE I CAMIONETA DODGE E DE 1 CAMIONETA sorteado o vencedor.
PICK-UP FORD). 3 - A concorrência poderá ser anulad'3, timo

3 - Em envelope separodq, contenda os dize- vez que tenho sido preter.ido formalidade expresSCl.
res da inciso anterior, além do palavra "Documen- mente exigida pelos referidas leis, e que o comissão
tos", em caracteres bem destoco.dos, os seguintes imporle em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou

documentos comprobC!ltórios de identidade e idonci- à moralidade do Concorrência.
dade: 4 - Á Comissõo julgadora reservo-se o dirPito

o) atestado de idoneidade financeiro, passado de anular o concorrência, coso os propostas opre':ien-
por banco ou casa bancaria; todos não correspondem ao interêsse do Estado.

�) provQ. de quitação com as Fazendas Federal, Floriaf',\ápolis, em 8 de fevereiro de 196""
ESladunl e Municipal; HNm..,!t Justino Patria

c) procuraçõo, se Í"Ôr o caso, passado a pessôa I.J.�,.. _.,.?i.L'__ .5* ! �_ .. / __

.,_. Pre�d:��e.,/: ej.

�\-i;',.���;
�_1iIIIIIIIÍ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• ..._...._..

MARIA : ESTER' , vai t,entar, reconquistsr Wimbr,edó�
;=�f;';ifif������lf§'· JmN"LL� moYimenlHe �arft rea.lizar O� Ir jo�OS l�erto3
tem. A ex-campeã de Wimbledon realizou Joinvllle. 28 (F) _ Sob Lopes e �argento Salva- obedecerão .esse crítériõ, da cancha coberta. Sábado deverá ter tntcn etc.i. Isto posto Jest.,ar-
sábado o seu último treino nesta capital, a presidência do desportls· dor; Ciclismo, Oswaldo Pe- estando em estudo o local o trabalho de Ievantamen se-ão as fórmulas câpeece

exercitando-se com Armando Vieira na So ��u:la:ado�o7t:r�:r r::� ����s idt�::, iH��;�::� f:��o.o�o:s:: see;re���_ ���Ar;::=:� �Indv�:le ::c��s�da�::ta ��: �: r;=�!:e�I��:cel�:�blem�
ciedade Harmonia de Tenis. feira passada, na séde de gchwanke e Haroldo Pfif· de ambientar os atletas ESPORTIVOS materiais esportivos (uni- Amanhã vttaremos eo

D
.

d
.

J
..

ta te reuníãc rer: Vole'· Feminino Euge íoínvtnenses, desviando-os formes '
macacõ s bola assunto

epois e Jogar na arnaica, de .5 a 11 ��n�u����;ar:. escolhid; nl� Walter e outrd; VOle�
..,

, ...... � ,.' .

de março, Maria Ester estará atuando en os diversos membros da Masculino, Jonas Timm e

S' t d II
- ·

t d
·

d
._.

Barranquilia, de 12 a 18 de março; em Ca ��:-;o��!'�ti,,�:s,�:':�' �':�'.:i�no,���e:�dO Te�:� ln ese, ,as a eraçoes ln ro Ull a,sracas, de 19 a 24 de março; e em- São João dr mo se sabe,' tratarão da parem; Xadrez, Guida Rol. .

z: Ri�o, de 25;e março a 1.0 de abril ���o�e j���VIll:�e��� pr�� �:;:msee ��:�y ���::�ã�� dl��:;S a�asa\�:;;!�e�oi���� no bol.a '.ao cesto j���i:d�:, :e�ád�:/��f��e 'ornara em segui a ao Brasil, para, poste- Blumenau, em Julho do P._'dváveis modalidades ao cesto, de acordo GOm (
,

çao qa. substltuiçao, mais
dormente viajar para a Europa, a fim .dt" corrente ano, dos jogôs de Blumenau. Congresso de Obertraun " I de 20", os juizes não devt

participar de diversos certames, inclusive o v:r:��:er�;:J��e�;!��: �:: , Jo����e� �:::m�: 19:�tÁ�T ���n���:�rom��/g;�te�e!�!� 4 _ N0 13 _ Enquipameri' ta PGd�rá colocar a bola ���anfaali:i:��i:/e�evê���
�c �i7bledon, onde tentará reconquistar o serra

b (�CEJ), {6ap. Le� :�!��!�.����l!n�e�p:r�-, �� �i:����II�����:ero:are�\�, ���é���co3; �sa l:::;=��:' :mn���ior::n;!nh� jl�::��� ��:.mea� �o::�:;ã�u: u���:.tu o (e campeã. �et��r ��:n::do �:�:�ce Atletls�� Femi�ino, Eug�- eecêo do XXV Campeonav deverão ser acesas quando 'que-levou a falta. passou c- tempo determina

P ,. M
-

! (13.° BC), Gervásio Ferrei- nto Walter; Futebol de to Brasileiro Masculino, rea uma equipe obtenha posse 10 - N° 24 - No Brasil. do. Depois disso, caso acon

re eltura unicipal de Florianópo is ra (Sargentos), Beno aess. Salão e BólãÇl, modalidades lIzado resentemente em, da bola. e começam os 30". as marcas deverão ser pa, teça novamente a mesma

wemer (Uni[ç.Palmeirasl, que ainda estão sem. con- Franca: q-uando rôra torna As lampadas deverão ser a dronízadas em seu tama infração, o arbitro dever!

Departamento de Administração Luiz Diniz (Crônica), Au- firmação para os jo� de ,da oficial em todo o terri 'pagadas à medida que o nho no Tribunal de Regras. aplicar uma falta tecmca.

gusto Parclas (Estrêla)
I
[ulhn próxímo em Blume- tório nacional. tempo for diminuindo. Os 11 - N° 28 - A regra faz Esta falta decerâ ser aplt

E O I TAL -! �e�::1 T�=m �c:ZJ6���
nau. q!�:a:PI��ai!;a��:::ái�� ��:������ n�:e':m:� �:� �:�����'ed�S��:�;�o;e� �:�aon�t::-:��;� ��aq�:�

Com o presente são convidodos os oboixo reloclo- CIA), Luiz Mauro (Difuso. SABADO NOVA cipllnados e exigirá dos ar te um visar para cada equi capitão deverá disciplinar dra ainda é substituto, não
nados para dentro de 30 dias, o contar desta dato, ra) , Guida Horrmann (En. REUNIAO NA r bitros malar efetividade e pe. Razões - As plaquetas

.

os atíétas na quadra por podendo, portanto, ser pe,
virem a Portario desta Prefeitura prestar esclareci- xadrlstas), Harry Krause SEDE DA LANC .capacídace para a direção numeradas estarão á dispo ser o responsável da equipe nalizado com uma falta tec
mentes:

j'
do jogo, além de extraordl sição do apontador. Nas fal dentro dela, bem como ser nica, e também, porque na

NUMERO NOME ASSUNTO ��:aV�6:�a�). "sebastião O p 'cf nte �R la d
nário prepero fisico. tas duplas e multlplices de o interprete da equipe com maioria das vezes o treine

2921/59 .. Alcebiades Fermino da Silva. .Hcbtte-se
resi e o n o

verá o TR determinar ( o Juiz. O técnico é respon dor é responsável pela de.
730/57 .. Calvy de Souza Tavan!s . _ . _ Habite-se �:rner marc�u _nova reu- SíNTESE seu uso. sévet pela equipe fóra da mora na substituição. Quan
39/59 .. Calvy de Souza Tavores' .. __ Habite-se

ESCOLHIDOS OS mao da co�russao para a 5 - NO 14 - O uniforme quadra e pela disciplina no do houver infração e a e

687/60. .José Pauli. _ . Hobite-se DIVlj:RSOS MEMBROS tarde de sábado próximo. Com o intuito de colabr dos Juizes deverá ser todc banco, o técnico será res, quípe ainda não tiver dois

928/59 Herminio dos Anjos Hobite se
na sede da Lanc, qtiandr rar para maior difusão das cinza, isto ê, calças e ea. ponsablliz::tdo. tempos debitados, este lhe

93/60 : José Ramos da Silvo __ :.- .. _-.' _- .. Hobite=se Após esplanaçâo sucinta então todos (IS componen- Novas Regras, a A GAZETA mísa. 12 - NO 29 - TEMPO será debitado 1,

866/60 .. Bertoldo Nunes de Souza ..•. Habite-se
do presidente �nolo sô- tes atraz apontados deve· ESPORTIVA apresenta ho. 6 - NO 18 - Os Juizes de DEBITADO - Quando uma (co�tinua .-\\1

; 987/60. Eleodoro Miguel .... __ ... _ Habite-se bre (IS planos de ação da. rão estar pI"esen�. Na je, uma sintese objetiva verão trocar de posição a_ - -- ..
_

j 975/60. ,Ranulfo José de Souza .....• Habite-se
Sub-Comissão de Esporte3 oportunidade, os ruponsá- das mesmas, cUjo trabalho p6s a 'violação de vbola ao Federação Atlética (atarineõH; 10P3/60 .. Arnoldo Cardo$o. _ .. _. _. _. Hobite-se procedeu·se a escolha dm veis pelo Basquete e Vale' poderá facilitar sua aplica alto". Troca idêntica àque

91/61 .. Froncisco Luiz dos Sontos. Hobite·se
membros da comissão, que já terão em mãos os pro- ção. Merece ser citado aqui la feita nos lances livres.

,,_
Decisães e resoluçães dos Orgãos e Poderes da F.AC.

: 645/60 .. João José de Souzo. Hobite-se
recaIu nas seguintes pes· váveis elementos a serem o estudo acurado e precio_ Tais trocas são introduzi. 'i

I 765/60 .. Catorina da Costa Silvo Hobite-se
'soas_ Presidência, Rolando convocadosl pois lodos os so do consagrado -arbitro das de vez que com o redu Assembléia Geral Extroordinária realizoda err

2356/59 .. Joã6 do Cruz f'..A.fro, Hobite.se Werner; Vice-Presidência. clubes da cidade foram nacional pertencente ao zldo número de lances livre 3/2/62 às 20 hras, na sede desta Federoção: Com a

230 I /59 .. Nicolau Antonio Costa. Habite.se Hercilio Hardt e Gervasiü solicitados a forn�er a re. quadro da F. I. B. sr. Nilton que serão cobrados, os jul pl'lesença dos presidentes e representontês S.E. Cru-
931/60. ,Cyro Schmidt. Habite-se Ferreira; Secretaria, Nelson lação de seus atlétas. Agra Gaivão, que com Re zes permaneceriam muito z�iro, Bocoiuvo E.C, Clube do Cupido, Ligo Atlético
250/61. ,Euclides Logo. Hobite-se

Schumache e Walfredo Os treinos das }seleções nato Rlghctto forma a mI'. tempo numa mesma posi Blumenauense Ligo Concordense de Desportos e da
,2107/59. ,Idolino Brustolini _ . . .. Habite.se Gelbcke Sr.; Tesouraria, de Basquete e Valei deverao lhor dupla da Confedera ção. S.D. Bondeirantes de Brusqu'e (especialmente convido
'3723/59_ .Morio Santo Brinhosa .... __ Habite.se

Roberto St�r e Plácie ter Início nos ]primeiros ção Brasileira de Basquetl 7 _:°20:- Os JUli.zes so do) forom tomadas as �eg�jntes decisães:
3335/59, .Odilia Santongelo .. _ ..•.• Habite-se Oliveira; porpagandll. 'ffer� (lias da próxima seman'l,

boI. O estudo do pernambu. mente everao para Izar a 1) - Apror�I"-oshCbJe�átiOSI�tadual-e \ge!;#�.
3186/58 .. Elzi Dutro .... .•••.•. Habite'5e vai Pereira e Leopold<l Levando.se em considera.

cano facilitou a apreser1 jogo se.houv�r �identes e nalpara 1962; '. ,. '-.� ,

Cerftifico outrossim, que findo o prazo indicado, Schroeder; Materlals,�· ção que os jogos de Blu- �I��à�e�:st�. ��;es:oe ����� �::o i�:����Ç::·jUi::�o neã� 2) _ Aprovar o novO regulamento poro os cam.

���eq��s s���m�r�s����c���iS�Ur�r �nf��;����so ;�� �::q!I��lr�a;it�:I�e�i���, :;:u�e:t:�c:�d:��:;::, bl·aslleiI'O. deverão paralizar o jogo, se e�;onro��s c�er�����i�:; Basqueteból, que entrará em

cesso arquivado, a visto do que dispõe o parágrafo barbenshon e outro; atl�- os treinos de nossa se- da�a;:gra�n��h��gO,d�f���;!� ��:lq:::iPe!O�:do:st�veeru�: 3) - .Modificar o regulomento dos compeona.
únic.o do ortigo 44, da Lei nO 127 de 14 de julho de tlsmo mascullno, Sargentc leção (basquete e valei) tamos abaixo interpreta_ fase de arremesso à cesta, :������e�uols de Basquete e Voleiból, permitindo o

19��'partamento de Administração, em 12 de feve- A Tabela do Campeonato dat (idadf, ��e�.d; ;.o�·�,SSã�IV�I�:��: ��::ae'p���gOO c:�d:���ã�ã� o _ Quando uma liga abranger mais de uma

rerro de 1
..962. Finalmente elaboradd e aprovado eis o tobelo do

em Obertraum, do qual to essa jogada. �id.o�� : um ce�tame estaduol for realizado em suo

Er-,estina A. Guimarães
Campeonato doCidade:' .maram p�rte os srs. Ivan 8 _ NO 21 _ Os Juizes J�ns Iça0, porem não terão direito a parti-

Chefe do Exp. e Pessool
TURNO Raposo, vlce_presldente dos não devem discutir suas de tlpo.r do certame e.m ques!ão os clubes da cidade pa-

. interessados exterlo d cisões. Mesmo que tenha trocmadora e da C,dade sede da Ligo melhor coloca-Jio ,1.8/3(62 ,.amand�ré x Atlético - Campo F,C.F, Confederação Brasil��a d� r a z ã o, um j u i.z
dos no Certame Regionol.

·

.FIgueIrense x Aval - Campo Figueirense

I
Basquetebol e Nllton Agra não deverá discutir. E' me 4) _ Tornar obrigatório o porticipação na co-CIO 2��;:n�� Guaroni x Paulo Ramos _ F.CF. �alvão, arbitro de catego. lhor uma decisão errada do tegorio de juvenil em Basqueteból e Voleiból Mascu.

ÀtléticO x Figue·"ense -Campo Figue'.'ense .

r'a Internacional da C. B. B que uma discussão entre lino de todos os cfubes que participarem nas cotego-
.' eles. rio� de titulareS (adultos), tont.o em certames regio-dia 1°/4/62 Avo; x Gúaran! - Campo F.C.F. 1 _ A definição do "jo_ 9 _ NO 23 _ Os Juizes nals como estaduais. Não será concedido, em quo!-

·

Paula Ramos x Tamandare - Campo Figueirense· go" como a regra I foi fei devem cooperar entre si, qtJer hipótese, inscrição na categorias de adultos 00
dila 8/4/62 �uof�ni � Atlético _ Campo F.C.F tn em virtude de �ão ser principalmente quando Clu?e que não houver parti�ipado no categoria de ju-

·

Tomondare x FIgueIrense - ,Campo Figueirense possivel que a definição do uma equipe está atacando. venrs. .
•

dIa 15/4/62 Paulo Ramos x Aval _ Campo F.C.F.' jogo não fizesse parte da O juiz que estiver entre c • 5) _ Retificar a legislação jó existente e quêFigueirense x Guarani - Campo Figueirense regulamentação. jogador- que cometeu uma obrigo o �egistro n_a FAC e na Confederação respec-dia 22/4/62 Aval x Tamondaré _ Campo F.C.F. 2 _ NO 5 _ ponto médio falta e a mesa_ode contrô tivomente de todo e qualquer atleta que Sie inscréva
·

Atlético x Paulo Ro�os _. Campo Figueiren3e da quadra - Servirá para le, deve repetir a slnallza paro os Campeonotos regionois em quolquer cotegorai.d,a 29/4/62 Tamondare x Guarani _ Campo F.C.F, demarcar o centro da qua ção à mesma para ficaI A condição de jogo será conoedida pela (FAC) em
Avaí x Atlético - Campo Figueirense dl'a de vez que desapareceu bem clara a falta marca. nota oficial, depois de devidomente registrodo em seu

dio 6/5/62· Paulo Romos x Figueirense F.C.F, a linha central. da, principalmente quandc. departomento técnico respectivo e encaminhado o re-
RETURNO 3 - NO 12 - Mesmo que as faltas não correspondam gistro o Conf.ederação.

dios _

'

Campo a bola da equipe visitante aos lances livres. Em vis. 6) - Solicitar os Ligas filiados que providenci-6/5/62'- Atlético x Tomandoré Figueirense seja nova, o jogo deverá ta da rapidez com que o jo em o ins!ol?ç�o e homologação pelo T.J.D. qe suas
13/55/62 Avaí x Figueirense F.CF. ser feito com a bola da e· go irá se desenrolar, a si. Juntos Dlsclplmares DesportiXQs o que não poderãoPaura Ramos x Guorani Figueirense quipe local, mesmo que ve nalização deve ser perfeita iniciar.suos atividades na corr.ente exercício. As ligaS
13/5/62, Figueirense x Atlético F.CF. nha. c que o arbitro a esco O juiz ql;1e estiver mais per que não tomarem estas providências serão oplicodosGuarani x Avaí Figueirense lha para o jogo, Não haven to da falta deve colaborar sanções pre,vistos no C.S.J.D.D.
27/5/62 Tamonçfaré x Paulo Romos F.C.F. do qualquer I,ncldente com para que a sinalização seja 7) - Lamentor o ausência no referido ASsem-

Atlético x Guarani Figueirense do qualquer Incidente corr feita rãpida e a bola r,epos bléia Gerol dos seguintes Ligas e Clubes:
3/6/62 Figueirense x Tomandaré F.C.F. a referida bola, o jogo dr ta em jogo também rapida • Liga Atlético Norte Catarioense, Ligo Jaraguaense

· Avai. x Paulo Ramos Figueirense verá terminal' com a mes mente. Qualquer jogador de Desportos Ligo Serrano de DesportOs, Liga Espor-10/6/62 Guoroni x Figueirense F.CF. ma_ da equipe que sofreu a fal tivo Noroste Catarinense Clube 12 de Agosto Ura
Tamandaré x Avo; Figueirense

( R
_.. T. Clube, Caravana do Ar E.C, Clube Universitário

17/6/62 Paulo Ra�os x Atlético F.C.F. U SO PARTICULAR SAO JOSE Catorinense, AA. Borriga Verde, AD. Colegial, k,-Guarani x Tamandore Figueirense gueirense F.C., AE. Sete de Setembro e S.E.R. Véra
24/6/62 Atlétka x Avai F.c.F. Diretora _ Prof.a Maria Madalena ç,uz. A indiferença de",anstmda pelos ausentes, a·

Figueirense x Paulo Romos Figueirense lem de ser uma desconsideração paro com o Federo-

v PO�" KF'_ no 'Q·,I "� �"W�"'. "o c'� da
de Moura ferro ���bte��sad�e:��:;�at��a�i�:���� desinteresse pelos,

_n$nC' cOmo �. CC;��'q,��t� � �'�"a<W1 BD HOEPCKE TEM ac��R��n��rr;���n�:n::g���e:r���:es:Escolares e distri��i;; �oN�;o�:T�I�;;r��i:� ��s��e,:,���1 sS�;i�
, SOL""' POO" """

,"OBL.'.MA estó.j A L. U r.. A. S E
Pré-primório, 1°, 2°, 3°, 4° e 5? anos prelimina- ciente, para Os clubes e Ligas.

no. CRUZEIRO A PRAZO. do CONSORCia -I< U
res. 11'"<,__...... _

.1AC.CRUZEII'NJ 00--5UL

...
1- �uos salas à ruo Mal. Guilherme'n,o 1 esquino d.. 9il�;S��a�ao�tl�;�� ��;�n� �x�:e u:�'c����S���ec�� r' Flori2_nópolis, se, em & de Fevereiro de 1962.

I lo' 'Q' -: ,.'� dI' suço �:d<J<j.. 1 9; .A,rcipréste Paiva.
, poro é,sse fim. Ody Varella - President(;1

-I

- .

.� ,,-,�:';-""'.�(' ra Consj.Jlt·
.

lcb ou,,��crJ}ó,:i.?-}:r:rC!.tor com. . ..� ,!" ,m.otric�)lo ac:ha-se �berta � ruo Saldanra. Mo::;' ..�,��ji�
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47 A�OS DE LABUTA CONSTA�á'
PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVC

-----, . _---

CURSOS DE INGLES
Instituto Brasil·'Estados Unidos

APRENDA INGUS POR PROFESSORES AMERICA·
NOS E INGLESES.

.

MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENTE. DAS 9
AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PREÇOS
MÕDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS
MEMBROS DA UFE E UCE.

EDIFICIO ZAHIA, 6· ANDAI< _ FONE 2390

QUE FA·CI·LI·DA·DE 1..."

o ESTADO O Mais Anti�o mnn» dr :-,.1I)tn r'o+artna FI(t1'ianópoli�, 1-;;:-96�

R E DA TO R:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBI!RTO NAHAS

COLAIOIlADORFS:' DIVERSOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nl1uêm da,> cspcci flcnções
o- que ocasionará exigências
de substltuição. retirada

urgente. chamamento de Por motivo de mudançb vende-se gele:.deiro "Alos-
segundo colocado. cxigên (Hermes Justino Patl'la ko" importado, 5,5 pés em ótimo estado preço de 0-
eia da diferença de preço nqya) Presidente cosião erg 45.000,00 o visto.' Ruo Visconde de Ouro
pelo faltoso, caução futura, Prêto 93 opto. 53 Edificio Eduardo. Nésto
suspensão do registro de - -.

fornecedor, .etc. 1�1II111••••�•••••IIfi'IlI••IIII••I!II1!1.".-2 - Na parte externa do \

envelope çonlencdot' da

Iproposta �dcvcrão constar
os seguintes dizeres: CON

CORRJ!::NCIA PúBLICA NO

24 02 20. (AQUIsr<;:AO. DE

IPAPEL PARA A IMPREN
SA OFICIAL DO ESTADO.

3 � Em envelope' separa
do, contendo os dizeres do
inciso anterior, alem do

têrmo DOCUMENTOS, em

I'caracteres bem destacàdQs,
encerrar_se-ão os documen

��da��m:���������e;e iden
•

a) certidão de Registro
na Junta ComerciaI ou Diâ
rio Oficial que tenha pu
blicado o doçumepto dl

constituição;
b I atestado de idoneida

de, pas$ad.'il por. Banco ou

.duas firmas de compmvada
íd9neiclade comercial;
cl prova de quitação com

a s Fazendas Estadual., Fe
dera I c Municipal:
dI proclll'ação. se. fôr o

caso. passadjl a pessoa. re

prcsenLante do proponente

,_
à abertur� das propostas. ,

4 Os documentos aci

ma (ou parte dêlesl pode
rão ser substltuidos pelo
Registro da firma no De

partamento Central de

COmpras (lO Estado de San

ta Catarina..
5 _ As propostas deverão

ser aprcsc.ltadas em duaf

vias, com u. rubrica do.� pro

ponent.cs ('m tõdas as pá
ginas. seladas na forma... cio

item 1, dêr.te Titulo,
6 Os envelopes, conten

do propostas ou documen

tos, deverão ser entregues
..,. no Deplutamento Central.

, =-::=:=---- de Compras, à Praça Lal,ll'o

NO HOEPCKJ: TEM ��'�\4n�O;�r��:u. ;���

Rl'gunrla - 5 - Bnlle Infantil na aede Snnln!
nr.lIl' Adultos na sede SOc!:;} c na. Sede 3aJnl'árla
'rerca - 6 - Bnlle na Sede aocíal e na sede Bameà;

rI:l

OS BAILES COMEÇARAO:
Para. AdnltoR r]a.� 2'.1:,00 horas
Pru-n lnfantll rlns l'ü,OO ns 10,00 borns

rv!:n:SIIR - PRF.(:o,c;:
Na �(i(I(' narneãrrn _ 3 nortes - Cr$ l.nOO OI)
Nn Sr(i;' Bnlnuárfn - umn noite - Gl'.') 4flO,fJ�
Na S(�d(' Socta! - - 4 110Ite.� - Cr$ 1.500,00
Na, Sf>dp Ronlal - Uma nonc - crs [juo,qp

OBR. - Cada s(lr.lo poderá adquirir lima .mesn em cnc»
xédo.

ROLHA: _. Cr$ 400,00 ncr nouc. '

CONVITES:

Casal _ Cr$ :'!,50lJ,uO para. todas as noites
Onsat - CrS 1.�)(JO,OO para uma noite
Indtvtdunl - CrS 3.000,QO para todas as noites
rndtvlduur _ Cr$ 1.000,00 por uma noite
estudantes devidamente creoenctaocs CrS 2.5000G
para todas as noites.

'

Estudantes devidamente credenciados crs BOO,OO
uma noite.
A posse da mesa não dara direito à entraaa, sendo

necessãrtos a carteira e o talão do mês ou (anuidade de
ID62) ou o convite acompanhado de documento compro
v�l(!<lr -tn identidade,

TN1'F.RCAMBIO: CrS ,500,00
HE8F.RVA:

JQ ...... As senhas serllO distribuldas às 7,00 11o;as do
dIa 24 de feV'c'rell'O (sabado), e fl venda Sél'a Iniciada às
R,Dn hOras.

2" __ O pagamento será feito no alo da aquisic:ão.
·3Q - Os convItes obedecerão às exigõncias estatutá

rl:l.s c .�ó serão fornecidos das 14, às 17.,00 horas do dia
d:t. festa

1" No atq da aquisIção do convite o �ócio solicitan
te ce ....erá:

A AJlrc.�ent,ar a carteira socIal e·o talão dolmês,
n - Fn7,('r-s(' acompanhar do convidado.
5° -, Os convites só poderão ser fornl'f:lc!os pcla Se

('r('tarla.
Of1 _ O r.ollvlte não dará direito a mesa que será p'"

P;:'l. :'l. partc.
7" A ::ompra da mesa teTi que ser fclta pelO prll-

lll'lf) st'll'lo ou seu dependente, podendo no entanto a se

nha Sl'r rlll,l'I'g"l\C [L qualql1er pessoa, lima vez CI'r.drnCJ:>-
da �)rlo, associado.

,

' , .

dQ - Só SERA PERMITIDO QUATRO CADEIRAS
POR MI1:SA.
nr.:TF.R.MINACt"l'F:S:

1<) _ E I'!aorosarilente vedada a entrada de mcnorel'

rtr. r 4 ah().� nos bailes nf)h!l'l1o.�.
�o _ No bail� Infantil não scn\ pcrmltido o n,�o do

lnn�n. Iwrrnrne,
3f1 A CarteIra Sodal c o talão do mês ou ( anu\-

d:Vlf' (1(' -1962J ou o convite serão rigoro.�amente exigido�
à. rnLrn..dfl.

40 _ Os portadores do convites terão que apreRentar
(']OCltnH'nto de identidadc.

�)o _ 0.'\ Bailes do Depart:lmento Balneário (Praia)

rcr;f'r-se-ão Ilelas mesmas ln.�truções,
GO _ Os cartõcs de trc(\uéncla n:i.o terão valor para.

o c:l.rnnvaL

ÔNIBUS:
PARA OS BAILES NA SEDE BALNEARIA ESTA GA

RANTIDA A VOLTA EM ÔNIBUS ESPECIAIS;
SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO

LANQA PERFUME COMO EM TORPECENTE (ÇHERE-'

TA),
Aconselhada pcla prática, a DIretoria exclarece Os

sr.A'uintes pontos relativos ao Carnaval:

J o _ Não ,�erão atendidos, no decurso do,'\ Bailes,
r.:J.sos de esquecimentos de carteira sociais ou de talões

de mensalidades (anuidades).
.

20 _ Não. �erão. at�n,çiidos, no decurso dos Bailes,

pedidos ou aquisição de cçmvltes-ingl'esl'os.
3Q _j Não serão a.tendj,dos pedidos de ingressos tio

fotógrafos.
Florianópolis, 1 de feve.relro de 1962.

Mauro J1flio Amorim
20 Secretârio

VISTO
José Elfas
"Presidente

----------------------��-------/

Departamento Central de Compras
CÓNGORR6NCrA PU8�16A N.o 25--0/'-03

CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA N.o :10 01 23
O Departamento Central de Compras avisa aos in_te

Tes.sados que as concorrências acima mencionadas serão

nbertas no dia SETE ,(7) DE MARÇÇl DE 1962, em vlrtu

dc de ser ponto facultativo ,(Carnaval) o dia 5 do

mcsmo mês.

FIOl'In.nópolis, cm 23 de fevereiro dc 1!'l62.

Hcrmes Justino Pat!'ianova, Ji'residente.

----_...._,_.----- '---
----�

PRODUTOS DE BmlA
DISTRIBUIDOR PQJtCONT. PRO'PRIA

Firma. 'f,rances& lfabritanda ttinha completa de

produtos de beleza, maquilagem e colonias (mais de

30 produtOs de otimo qualidade) procura paro esse

Estado um representante, trabalhando por COr.lta

rROPRIA. Três grandes novidades: leite de beleza

poro bronzear �em sol, cera frio paro depilaçã:J
creme poro emagrecer, Dó-se preferência o pessôa
capaz de organizar a venda a domicilia. Oferece
mo� orientaçãO técnico. Cortas com referências pa

ra BELMONT, Rua Santa Isabel 38/46 Vila Buar ..

que, São Paulo.

..

Pica H.o 24 O? 20
O nepnrtamcnto {.)f'nft'al março de 1962, mediante

��rr��:�:a:'o(�'�C�'r�}e c�� ::�fl:�'t:n: q��r�C �:enl::���
Item UI. do Regulamente menta, asstnndc por runetc
apl'OvMo pelo nccretoss-, nârto do D. C. C.
25· ·OH- 61 3:-::'>', torna pú 7' - A s propostas sorâr
bLko 411e fará ronttear. no abertas, às quinze noras
dia :lD de março de 1062, na do mesmo dia 2D de março
sua. sede, à Praça Lauro por funcionários designa
Miíllcr, u'' 2, r rone 34101 dos pelo Prostdentc do D

:��t�(����:��;���!r��l�!�l.CA\ �;'(}�;J1;�'I�.�S �:�S;;l��� -I'e��:
sentnntcx Ieguts.
--8 Abertos. os envoro.

pea, cada um deis interessa

d9S: tem o dil;eito de npôr
'a sua rubtíca nas ronies de

propostas pos demais eco.

"correntes
'

ri _ As propostas (modêlo
001, à venda na Imprensa
Oficial do 'Estado),' cevm-âõ
obedecer as condícões . es

tnbelecídas neste
.

Edital.
nas instruções constantes
do V(!,l'SO das mesmas. bem
como às exigências do J;lc.
ereto n? SF-25"':"'08-61
382, de 1961. e demais dis

oosrcões Estaduais e Fede
rats sôbre Ooncc-rênctas.
m _ JULGAMENTO

,
1 - Pela Comissão Julga

dora.. posterformente, será
declarado vencedor o propo '

nente Que ofereCI':
a1 Menor preço, consld{.

rando_se descontos. bontfi

caçôes, lmpôstos, despesas
e·outras vantagens:

OnJF.1'() DA CON'

COnneNC1,\
(AQUISIQÃO)

1 ......! PAPEL APERGAM1
NI·IADO, de prhnrqra qual!
dacc. brnnco.. dc..-16 kg., 'fã
ums de 66 x !l6, resma,

com 500 üs., Unidade _

Kgs .. Quantidade 6.400
2. - PAPEL SUPER

BANO. de cõr cnnúrto. de
16 kg., róthas de 66 x 96

resmas com 500 ns.. Unida
de - Kgs" Quantidade _

3.200.
.

II - ESTIPULAÇOES
Os interessados deverão

apresenta,' os documentos

mencionados a segu!r.
1 - Proposta. sotadns nm

ba .... as vtns com CrS 12,OD
de sêlo Estadual e 11�(tI� a

To.xa dc Educa�ão e Saúde
de CrS 10,00, por fÕlha, em

envelope fechado e lacra.

do, COl1 tendo'
a) Dcsi'�nação do nome c

endereço da firma propo.
nente:

b� especifiração. a mais

deta.lhada possivel. in(']tlsi_
ve marea., do material que
se propõem fornecer;

cJ prcço unit.n.rio e gl{
bal, com a cxplicação dr

ql1e estão Ol1 nâo incluida�
as despesas de impôstDs, ta

xas. fl·eies. Crlrretos. segu
ros,ctc.;
dl condicões e prazo dt

elltre[:a do m:-.tcrial. no lo
cal indkndo � IMPRENSA

DO ESTADO, onde scrá pro
cedido o exa)ne de recebi.
menta;

el deC'hl.l'�(;flO ele C'onhe

cimcnto c sl!b11li,�,�ão {\.�
IWI'I11a.S dêsLe Editai c da

L('g:i.�I"çito refcrC'lltl' a C_on
eOI'l'ênelas,
NOTA: Serão rl!cusados

os materJas ('om dimensQes
caracteristlcas

bl melhores conc!icões de
entrega;

.

c) melhores condições de

pagamento.
2° Em igualdade de con

dições, será dado ]lreferên
eia a firma estabeleCida no

Estado
'3 - Em caso de absoluta
eX')gida pelas referidas Leis

igllaldade ·de· propostas, se

1'[i. .<;orteado o vencedor.

4' � A Coneorl'êhC'1a. pode
ró.

_

ser adulada, uma ve?,

que tenha sido pl'eterid!l
fo'rmalidade expressamente
egigida pelas referidas Lei!'

e, fl omiss5.o imp.or�e' em p;�
Juizo -:tos concQlTcni(�s. a;

F.s'tado Dll .n mon'l.lid,adc d,,,
Estado Oll à morn,lidade dn

Ç.:oncol'l'('ncia
5. � A Comissão Julgacro

rá rescrva�se o direito de
anular a Con�orrêncla, ca

sb as propostas apresenta_
das niio eOl'l'espondam ao.�

s>o.terêsse.s .do Estapo.
Florianópolis, em 26 de

fevereiro de 1962,

PAISAGENS E COSTU.

�;��I :����h-;C:t;�� ,ç;"""���""':;;;;;;;;-1

tograflas a côres, ocompc
nhados de suqesfivoc de
senhos de Perev Lou, cem

inlradução do Prof. Leu

renco Filho e íeçeecos óe
Ricardo Remos, ternos, a
qui, neste 'volume, uma
síntese do. Brasil. Após dts
corrrer, no introducõo, 'só
bre a terra e a gente, evO.

I

tucõo político, produçãõ e

t���;�ço açeF�r��: o ,,��� � ,_.•_._
.. _,._,._,�I1".,.

terra imenso, com aspec-
tos muito variados e em rápido processo cte trcnsror
moção _ eis, enfim, o tmoressõc geral que se pod-e
ter do realidade brcsileiro em nosso época. O exame
dêste belo livra por rnultos pontos servirá a aclarar
essa impressão. Ao.plcnetó-L, e compô-lo não tiveram
eis editares ccencsc Inrençõo de apresentar aspecto"
inegável. Ttvrcrn- sim, o d oferecer pontos de refe
curiosos 011/ ceoórtoa apenas escolhidos por sua 'beleza
rêncto poro a comoreensõo' de uma grande realidade
geográfica � rymolla, o Brasil de agora, síntese de
mundo,"

. ,

Em formato 3l x 23, 6timo papel e primorosa
impressão, êsre "Pqisoqens é Costumes do Brasil". ç10
Edições MELHORAMENTOS de São Paulo, é tcrnbém
uma obra primo de, arte gráfico, merecendo por isto
mesmo o orençõo de brcstlétros e estrangeiros, que te
rôo uma' vlsõo çmplo do Brasil.

· NOVOS VOLIJMES DÁ.C':OLEÇÃO SARAIVA - No
popular "corecõc SARAIVA", de-editore do mesmo

nome. respectivomentd sob' os números 162, 163
.

e 164. acabam de: oparecermols três 'obreis: trata�se
de "Gigorite de Bafos"', de Ofélia e Norbol Fontes,
cOhquistou o primeira prêmio em concurso do Secre
novelo histórica 'qtle: na'rro a fundaçã� de GQiás e que
toria' da Educação do . ontfgo Discrito Federal; "Eu
rico, o Preshitero", de Anexandre Herculano, um d0s

�fó:�c�: ��êl��guc�n�u��r. :�:t���h�r:�c�������t�;
ando os exigências do trabalho de pesquisa científi
cci cUm a óbró de Arte, num levantamento compl'eto
de uma. 'época; e ""Ressurreiçao", de Machado de
Assis, o priméiro romance do fase ainda romãntica do
nosso r'núibr escritOr; ma� já com algumas das quali
dades que pouco· depois daTiom suas obras funda-
mentais. .

"COMENTARIO" N. 9 - Deste novo número (9 vaI.
3,.jon. fev. morç'O de 1962) mantendo os mesmos

qualidades anteriores, aestâcomos, pór sua atual ida-
· de e por se encontrar o' problema em grande evide,...
cio: ,o inq�erito sõbre reforma agrário ao qual res·

pOndem 'D. Eugênio Soles, ArcebiSpo Auxiliar de Na
tal; o deputado José .l>rily; e o eng. agrônomo Won.
derbilt Duarte de Borras; e "Polí.ticd Agrária para

· Israel", 'de Abraham Gronot. Cumpre destacar tam
bém o trabalho do Almte. Otacilio Cunha "Proble
ITlas'do Desenvolvimento tientífico no Brasil."

(Poro remessa de publicações: SM-- CP 384
Fforionópolis - Santo Catarina)

GELADEIRA VENDE-SE

-,

Funcionamento perfeito, durabilidade exc-epcíonal, qualidade
comprovado."

.

* Eis os três folares de garonflo que QS Motores Arno representom poro o

con!umidor.
. l

* Os Motores Amo sôo rigorosamente controlodos pelo Sistemo C. I, Q.• Con·

, trôre Integrol ele Quolidade, o único que osseguro perfeição máximo no

produção em série.

®
·AR_OS.A.

* Motores monofósico� olé I 'h H'P'

* Mol.ores trifósicos olé 300 H P

* Molares pnrcA móqvinos de co�turo

* Molores ospeciais INDÚSTRIA é COMÉRCIO

Rf:PRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

I\4EYER & elA ..
Ruo Felipe S,hrnidi, 33

":""tl)'i�Al:be :CbNC·ÔRRENCIKi�l.J�'UCA �·.;o ·':z,bZrl f::;�
rpe'partomento.,.Ceotral de Compres (D.C.c'), de

co,!formidode com o ort" 11, item III do Regulamento
�ro� d l2elo Decreto SF �. 25/08/61/382, torno
põbltcc que fará realizar, no dia 19 de março de 1 62
no suo sede á Praça Lauro Müller na 2, (fone 3410),
CONCORRENCIA i'UBLlCA, nas seguintes condlçôes

I - OBJETO DA CONCORRENCIA
!VENDA)

1 - Carro Mercury, ripa limousine, Jt-.."porto",
ano de fabricaç� 1954 côr preto, malar n.o 15486
372, ern.bom esrodo de.conservocõo, cujo valor míni
mo é de CrS 600,000,000 (seiscentos mil cruzeiros),
Unidade Um, Quantidade I:. r

2 - Corro Chrysler, ttpo limousine, 4 portos, a
no de fabricação 195' ,.côr preto motor nO 0959, em
regular estado de conservação, c.ujo valor mínimo Ó
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). Unidade
Um, Quantidade Um (I).

Entrego das propostos, até às 14 horas do dia
19/3/1962 .. Abertura (Is lS.horos do mesmo dia
19/3/62, conforme edital publicado no Diária Oftotcl
do Estado n.o 6.995 21 de Fevereiro de 1962.

Herme. Justino PatrionovOl
Presidente

Rerdigão�. �. Comércio e Indústria
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCA(ÁO
São convidados' os senhores Acionistas da PER

DIGÃO S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA a se reunirem
em Assembléia Geral Ordinaria, à realizar-se os 16
(deaesets) horas do dia 31 (trinta e um) do próximo
mês de março, em suo séde social, à Ruo do Comércio
a/n, nésto cidade de Vide i TO, Estado de Sento Catari
na, afim de deliberarem sobre o seguinte ordem do
dfo.. '

al Discussão e aprovação do Relotõr.io da Diretoria,
Balanço Geral, demonstracãa do 'conto de Lucros e

.Perdas, PQrece.r do Conselho Fiscal, relativos 00 exer

cicio encerrado em 31 de Dezembro de 1961;
b)' Eleição dos membros do Diretoria, paro o biênio
1962/1963 e fixoçõ'O dos respectivos honororios;
c} Eleição dos membros do Conselho Fiscal poro O exer

cicio fiscal de 1962 e fixação do sua remuneraçãO a

nual:
d) Outros assuntas de interesse social.

AVISO
�Avisomos aos senhores Acionistas que se encon

tram à suo disposição, no séde social, todos Os docu
mentos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei nQ
2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Videira, 22 Fevereiro de 1961

Perdigão S� A. Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

.

CONVOCACÃO
São convidódos os sénhor�s Acionistas do PER

DIGÃO SIA COMÉRCIO E INDUSTRIA, o se reuni
rem em Assembléia Gerol Extraordinório, o realizor-se
os 14 (quatorze) horas do dia 31 do práximo mês de

março, em suo séde social, à Rua' do COmércio "In,
nésta cidade de Videira, Estada de Santa Catorino, a
fim de deliberarem sobre (o seguinte ordem do dia:
a) Discussão e aprovaçãO da Proposta Justifi€otiva
do Diretoria, relativo 00 aumento do Capital Social c
consequente alteração do artigo SQ dos Estatutos So
ciais;
b) outros assuntos de interesse social.

Videira, 22 de Fevereiro de 1962
A DIRETORIA

.Edital
JUIZO DE f)/REIT(� DA COMARCA DE' TIJUCAS.

EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE
TRINTA DIAS

o Cidadão Carlos Temes, Juiz de Paz no exer

cício do cargo de juiz de Direito do Comarca de Ti
jucos, Estado de Santo Catarina, no forma da lei, etC
_ti· '.; ""_"

FAZ 'SABER
aos que o presente editai virem ou dele conhecimen
to tiverem expedido nos autos de arrolamento dos
bens do espóliode Genésio Souza, que se proctessa pe
rante êste Juizo e Cortário dos Feitos da Fazenda,
que lhe foi requerido pelo Promotoria Público e ten
do em visto 00 mars que dos ouiOs consto, por despa
cho proferido aos 12/2/1962, autorizou a vendo, -en,
nosto pública, dos bens abaixo descritos com Sllü

respectivo avaliação, perren:::ente ao espólio supra
mencionado, que, será levado o pública pregão de
vendo e arf"ematação, a quem mais der e maiOr lanco
oferecer, acima da respectivo avaliação, pelo port�i
ro dos auditórios ou' quem suas vezeS fizer, no dia
cinco (S) de abril P. vindoura, às dez horas, no local
em que se realizam os vendas em hasta pública de
toerminadas por êste Juizo, à porta principal do edifi
eio da forum. DESCRiÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓ
VEL QUE SERÁ LEVADO Á PRAÇA: "Um terreno'
urbano situada na cidade de Pôrto Belo, cem onze

(I 1) metros de frentoes e vinte e sete (27) ditas de fun.
dos, ou sejam duzentos e noventa e sete(297) metros
quadrados; fazenda frentes a Leste na Rua Brusque
e fundos a Oeste em terras de Berta Costa; extreman_
do ao Norte em ditas de Aldobrando oe ao sul na lote
do fonte; devidamente registrada sob n.a 14.197 e a_

valiada por desoitO mil cruzeiros (Cr$ 18.000,00), E
para que chegue ao cqnhecimento dos interessados e

ninguem possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será ofi�da na sede dêste juizo,
no lugar do COSh,Jtne, e, por copia, publicado uma vêz
no Jor.al "O ESTADO", de Florianópolis. Dado e pas
sado nesta cidade de 'rijucos, aos doze dias do mês
de Feveretro.do ano·de mil novecentos e sessenta e
dais. E�, (os.) Alv�m Ca.,-,pas, EScrivão, O datilografei
conferi e subscreVI, (os,) Carlos Temes - Juiz de Paz
na exercício do cargo de ,1uiz de Direito. Estó confor
costume, sõbre o'que me t-eporto e dou fé.
me a original afixado na séde. dêsi"e Juiz01.no lugar do.

1
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r A lei Re ui a Conces's-o
Estado .

às : Instituicões ,de
• t

As Instituições de caráter rece-ncs que, com essa normas para que elas se

privado com objetivo fi. providência governamentar capacitem a beaencíar-se
lantróplco ou social, têm se evitarão os excluslvisoo do auxilIo estadual e isso,
agora, em lei que tomou o mos, as preferências, os desde logo, exclui a hiJ>Ó"
número 3.000 e que foi pendores sectários que pu- tese do caprIcho ou critério
sancionada em 22 de de- dessem influir na dlstrl- Individual para a concessão

zembro do ano passado buIção das verbas destina•. do amparo nnanceíro
"

às

pelo Governador Celso Ra- das em orçamento para a Iniciativas de caráter pri.
mos, um sistema normal, e contribuição do Estado à vado e de finalidades 'so

permanente de auxilio ou manutenção daquelas tas- dais.

subvenção do Estado, Pa- tltulções. A lei estabelece Não se reduz a simples

aesrnada pelo Secretário
do Rotary

,

Club de Jara

guâ do Sul, sr. Eggon J.

(da Silva rep1'eséntando o

pensamento dós rotarta

nos, recebeu o governador
Celso Ramos o seguinte:

Exma. Sr. Secretário
Celso Ramos
DD. governador do Es
tado

Fpolis

APÓIO

L
Do sr. Manuel da Costa

Santos que acaba de ser

reconduzido com o �ô!O
do governo de Santa Ca
tenna ao cargo de Conse

Iheil10 da Admi�s'traçao
da Petrobrás recebeu o

governador Celso Ramos o

Congratulamo-nos e a

gradecemos a V. E'XCUI..
pelas providencias que ea

tão sendo tomadas para o

termino da construção da
estrada Corupá-São Bento
do Sul e Início da constru

ção da ponte sobre o rio
Itapocú em nossa cidade.
Dada a tmportãncta que

tais obres representam pa
ra o nosso municlpio o as-

seguinte despacho.
Rio OR Governador
CelSo Ramos

Florianópolis _

Rogo Vossencia receber

Partido de Rép�eseiíiaçãô- PÔPllla�
Na qualidade de Presidente do Diretório Regional do

Partido de Representação Popular, e de acôrdo com o

dispôsto no artigo 46, item II, dos Estatutos partidários,
convoco para os dias 31 de março e l0 de abril do cor
rente ano, (sábado e domingO) a Convenção Reglona)
ôxtraordinárla para os fins previstos no artigo 17 dos
mesmos Estatutos.

Constituem a COnvenção Regional:
1° O Diretório Regional;

• 2° �s Delegações Municipais;
3° Os Vereadores e Prefeitos Municipais filiados ao

Partido.
As Delegações são presididas pelo Presidente do

�i:��ri�rel:��!��:l, seu substituto, ou pessôa devida.

Cada Delegado só poderâ �epresentar o seu muni.

cipio e1 no máximo, mais um, na quali�ade de prc.
curador. (

A convenção ora convocada terá ii seguinte pauta:
a) Relatórla da PresIdência;
b) Prestação de Contas do DIretório Regional, de

Ordem Financeira;
c) Debates a deliberações sôbre questões de inte

rêsse partidário, propostas pelo DiretórIo Re-

gional;
.

d_ Proclamação dos candidatos do Partido no âm ..

bUo estadual, e escõlha dos candidatos no âm.
bUo federal.

� e)" Preenchimento de vagas do Diretório Regional;
f) Assuntos Diversos!

Obs.: De acôrdo com as normas estatutárias, só
terão direito a voto os vereadores, Presidentes de Dire
tórios Municipais, Prefeitos e membros do -Diretório
Regional, que estiverem quItes com as suas contrlbu!_

ções de oràem monetária, para com a Tesouraria do

Partido.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1962
Erico Müller
Fresldente

o iornalist_a, mesmo com a prudêncta da Vinculação
politica aos govêrnos, tem para as novidades o que se

costuma chamar de ESTOMAGO FRIO.

A expressão significa, nada mais nada menos, do
que nã9 saber �uardar segredos.

Ê o nosso caso, ao anundarmos que o Governador
Celso Ran�os tem em mira., com muito carinho, um pro
jeto auspicfoso para F,lorianópolis: criar um PRONTO
SOCORRO.

O pensamento do jlUstre governaflt_e, que estamos

revelando. em absoluta prl�eira mãol merece 1.nanchete.
Aparece aqui porque a repela:ção, possivelmente, es

taria reservada para outra opoftunidade.
O S7". Celso Ra'rnln há-de perdoar-nos pela a/pbaçáo.

i que a3 'boas e grandes notíciaS 'devem ,ser logo dtvul_
gadas.

.

_

\ , .

s. E�a��:�b�:s:;I::;!,:�o�:os a�:;!�sa;siaP:;� l::i�U:
Uva qv.e - os dias o confirmarão - terá

'

espetQcular
aprovação dos IlorianopoUtanos, porque vem ao encon
tTO de premente, néCes� PtU>ncll.

NO HOEPCKE TEM

ção houve por bem dis

tinguir meu norne nas elei
.

ções procedidli's para
.

re

novação do Conselho -Ad

ministração Petrobrâs pt
Representante IIIUI .sou vg
neste ôrgão vg dos Estadgs
da Federação vg eeleeerne
intereiramentif seu dispor
para ali encaminhar assun

to que dlsS!rem respeito
estado Santa Catarina pt
RBpelt'tsas sau'daçlies Ma
noel da Coste Santos Con
selheiro Admlnlstraçáo Pe
trobrás.

Mais peritos
vistoriadores
Pelo tItular da S.S.P., dr.

Jade Magalhães, foram de
signados mais os seguintes
peritos vistoriadores, para
funcIonarem durante o eme

placamento de veículos:
Walter Canabarro, no

munl'cíplo de Lauro Mui ..

ler; José Manoel Davi Jú
nior, em Major Vieira;
Ludvig ArmIn Rhnemheir,
no munlcipio de Palmitos;
Waldomlro Heberle, em

Ponte Serrada.

De outr:!. parte, _ fOfam
tornadas sem efeito as paI'"
tarias que indicaram Quin_
.:.,tino Brlstot, para funcio
nar em Lauro Muller, Fiá.
vio J. da Silva, para Pal
mlms e Osvaldo Torelli, pa.
ra Ponte Serrada.

Ainda na pasta da Se

gurança PúblIca, saiu o ato

que designa Valdir Vldal
Fonseca para. prestar se,....

viços junto à Delegacia
Regional de Polida de

Jolnvl1le, COio atribuições
•

de ComIssário de Polícia.

de �uxílio e Subven�
-

e

Caráter Privado .' .

por essa elevada intenção prestígio da lei e da ver- O ES�ADde proscrever, tanto quanto dade no trato da edmínís, I .1'"
possível, das normas de ac- tração dos negócios do ee- O IL\IS UTIGO DIAIID DE SAJlJA CATAIlhA

ministração quaisquer pre- tado.· FLORIANÓPOLIS

rerênctas que não obdeçam
fielmente ao sentido de

auxílio eventual essa con ..

trlbulção do Estado; as

stnara-se' também, pela per
manência desde que pre

ciso atender a custeio e

manutenção de servrcos
aseístenctars a cargo das

organizações particulares.
Pal'a isso o orçamento cone

slgnarâ anualmente uma

IImPor.tâIfCia global e, dis

criminada por entidade ou

instituição conrpetentemen
te registrada mediante ato

expresso individuai ou co

letivo, expedido pelo Chefe
do Poder Executivo.

no do Estado mais essa

providência sl.sternatizada
em lei para maior objetivi
dade na distribuição dos
beneficios do financiamen
to estadual à entidades
particulares. Todo o curso

da $'estão Celso Ramos vem

sendo exatamente vincado

presidência do primeiro,
deverão constituir a comls ..

são de avaliação, destinada
a avaliar o Imóvel de pro
priedade do sr. Antõnlo da

Costa, situado entre o tre-
cho da todavia"CI:lciul.1la
Ja�uaruna e que deu orl.

gem ao processo nO .

6.783/61, do Departamento
�e Estradas' de ROdagem.

�11�o:::����rs'�:i��:F. Tribunal de Justiça: Instalação ho'
Nem por outro motivo é O Desembargador Arno Magistrados, Membros do dos trabalhos do Trlb

que dia a dia se vai acen- Pedro Hoeschl, Presidente Mlnlstér�o Pübllco, Advo

tuand� a .conflança geral do Tribunal de Justiça, gados, Bervenruános e fun

��rnad���l��:��:Z ��r�� !::a:. hO:u"to"dd"dc,o,nvc',dva,s', ctonartos dai Justlea e o

povo em gera, para a ses
delramente reabilitando o Militares e Eclesiásticas, os são solene de InstaJaçao

Programa para os Desfiles de Escolas
-

de Samba e Sociedades
Carnayalescas Durante o Carnayal
DIA 3 - sabado às 20

horas - Destlle das Escolas'
de Samba, obedecendo a

seguinte prdem: Escola de
Samba "Unidos da Colonl_

nha", Escola ... de Samba
"Filho's do ContInente;', E.soo

�ola de Samba ."Copa
Lorde", Escola. de. Samba

"P���g!d� �:m(:�n:��
horas � DestUe das So.

cledade� ,Carnavalescas,
obedecendo a seguinte or

dem: Sociedade Carnava_
lesca "Vai ou Racha", So
ciedade Carmdalesca "Te ..

nente do Diabo", So�leda
de Carnavalesca "G.rana
deil'os da Ilha".
DIA 5 - 2a. feira: _

Desfile e concurso das Es
colas de Samba, obedecen_
do a seguinte ordem e ho
rário'
Das 20 às 20,30 horas _

Escola de Samba "Unidos
da Coloninha", das 20,30 as
21 horas - EScola de Sam_

ba "Filhos do Contlnen..

te", das 21 às .21,30 horas
- Escola de Samba "COpa
Lorde", das 21,30 às 22 ho

ras, Escola de Samba "Pro

tegidos da PrIncesa".
DIA 6 - 3a. feira às 20

horas - Desrlle q,as Sacie-

�:::�d�ar:av��=Íe o��
dem: Sociedade CarnavJ
lesca "Vai ou Racha", Sa
cledade Carnavalesca "Te
nente do Diabo". Sociedade
Carnavale.:.ca "Grnnadciro'�

da Ilha",

As Escolas de Samba se

rã,o obrigadas a obedecer o

horáriO de desfile no dia
do concurso, Jcasq contrá_
rio correrão o risco de se

rem� desclassificadas.

COMISSAO DE APURA_

ÇAO E CLASSIFICAÇAO
Portaria N° 12
O Prefeito Munlcl

'- pal.de F1orlanópooo
lls, no uso de suas

atribuições, resol-
ve:

DESIGNAR:
de acôrdo com o

art. 3° da Lei .

lI.o 500 de 16/2/61,
ANTONIO DE PADUA PE-.
REIRA _ representante da

Prefeitura. NEREU DO VA-
LE PEREIRA - represen_

tante da Cámara Municipal
de Florianópolis, ESTE

FANO NICOLAU SAVAS -

representante da Orques
tra Sinfónica de Florianó

polis, FLAVIO AMORIM -

lrapresentante da Impren_
sa Escrita. Sub-Tenente

NILO CORDEIRO DUTRA

_ representante da Banda

de Música da Policia Mili_

tar, NiVIA MARQUES NU

NES - representante da

Imprensa Falada, para
comporem a Comissão de
Apuraçao e Classificação
das musicas inscritas nesta
Prefeitura e aprovadas pe.
la Comissão de Censura.

23 de fevereiro de 1962

Resultados . dos....
(Cont. da 1.'" pág) sunto tear sido constante- masJfesta.ção meu proCun-

Publico mente debatido em nO$SO do reconbeliDen'lo pela a-

ESTRADAS E CONSTRU_ Rotary clube e em reuniões polo que governo desse

ÇAO: IMPORTANCIA DAS ões das classes conserva- grande Estado da Federa-

OBRAS dores com o ar. Prefeito
Municipal.
Aproveitamos a oportu

nidade para reiterar nos-"
sós protestos de elevada
consideração.
Rotary Club de Jaragui
do Sul

(ass.j Eggon J. da Silva

in��t�ç�:S: q:�z�rei��da:· �:1-
-' � ------_,_.-'----,

�;E:�:������:�::;;�Engenheiros'da�F'undacã
;:�:::o:�:;l��i���:u:a ii; �SESP rem11·�FloI1·ano'po !l';Se�as se _propoem nas suas IS'I (I..tll ..

disposíções estatutárias. Há,
.

que se refere ao preparo
certamente, requisitos m-

fí'
de projetos visando o fi-

ç��P��Sár:�iSst�:�: �ã�b:e7:
.

. e; nanciamento dêstes pelOl'

tará' em qualquer dos �e-- , .

organismos nacionais e to-

partamentos assistenciais .

ternectoners. como o J3an�

do Estado, quem preste a

co Interamerlcano de De-

êsse respeito as Informa-
senvolvlmento (BIO) e OI

ções precisas. Aliás, a lei
Fundos provenientes dOS

nv 3.000, a Que acima nos

Acordos de: Trigo. A'TltJ_

referimos, inclui a regula-
rícrmente, esteve na capí;

mentação normativa para
tal do Estado o eng.. Li$-

que as..lnstltuições se pos.
boa de Mendonça, tambe�

sam orl�ntar na feitura
integrante da Fundação

dos respectivos processos.
SESP, e que velo estudar,

Como se vê, a mtençõo
em Santa Catarina, os Pro

do eovêrno é ampliar ao
!lle�as especificos do es-

máximo possível o sistema
goto do Estreito (capital

de euxtttos e subvenções,
do Estado), e ampliaçao

ao mesmo tempo que recto-
de abastecimento de água

naUzar processos e impri_
de Tubarão e Urussanga.

mlr critério de equidade e
Os técnicos vIsitantes Il-

de uniformidade na dís- vísteram-se com o dr. ceí-

tribulção da assistência fi_
so Ramos Filho, Secretário

nanceira às organizações
Esteve recentemente em comprovada experíencla na O flagrante acíma- nxa de VIação e Obras Públi-

de caráter privado. Que Florianõpolis o engenheiro matéria, prestará asststen- um aspecto da visita que cas, o qual f!etermlnou ao

prestem os serviços mere- Guilherme (Mliral'J,'da, Che- era técnl�a ao goverrio do os engenheiros Guilherme Dlntór de Serviço de A�

cedores de apôlo oficial. re da Divisão de Bngenha-, Estado, especialmente no Mliranda e Camacho Leal gua e Esgoto, Que prestas,
Não mais se dlsposá dos re-

ria Sanitâria da Fundll.ç':lo fizeram ao governador Cel se toda colabor�ção e es-

cursos orçamentários ao

<SESP - Serviço ESPecial so Ramos, acompanhado clarecimentos necessêríos

sabor de Quaisquer teriden-
de Saúde Publica, e que

A I
do engenheiro Anitto Pe. a fim de obter-se perfeito

clas pessoais e o próprio
se fez acompanhar do en- va iação de try, dirêtor do Serviço de entrdsamento de. atividades

Governador é quem faz genhelro sa1.utarIsta Ca- A'gua é Esgoto de Sama tendo em vista a elabora-

questão de disciplinar, .deu" macho.� Q.
_ � Já _dl- Propri8dicle Catarina. ção de um programa de

tro do mais rigoroso crif.é.. ngiu os servi� de águas açio oonJusadG.

rio legal, a concessão dos e esgotos do Maranhão por
Os engenheIros Acir Cam

auxillos e subvenções. váriQs anos, por delegação
pos e Jacobo Teixeira Tasso

Não surpreende aos que do Governo Federal.
e o Auxlllar de Topógrafo

vêm acompanhando as
João Luiz Tonelll, sob a

atividades' do atual Govêr- O referido técnico em

engenharia sanitária fixa

rá residencia na caplt'll
catarir!'ense, com a respon
sabllidade de executor do
acordo firmado entre o

governo catarlnense e '8

Fundação SESP, para' ln.
cremente dns atIvidades de
engenharia sa,nltárla.
O dr. Camacho Leal, de

Ainda sôbl'e cosmonautas, astronautas, argo
nautas ou os nomes que tenham êsses Bayards do
sldérlo direi ,a pedido de um lun (obrigado pela
revelação de haver um), que os admiro com a malll

op�lenta e tropical' basbaquice de bicho peque7W cá
d� terra, para citar camões. E de· bicho pêlo duro, de
pes Imantados pelo chão nosso de cáda passo.

Admiro-os, como admiro ChurchilJ, Ruy, Eucll
des da Cunha, Castro Alves, Eça, Camilo, Voltaire,
Vitor Hugo, Jorge Amado - admirc-::lS como uns
monstros!

E também os invejo! É que todos ;Ies dos "ru&
SOs Titov e Gargarin aos americanos Shepard, Grls
son e John Glenn, experimentaram vârios minutos

d� tm�nderatnlldade, isto é, experimentaram a au"
sencla completa e total de pêso.

Não é �esmo fo�midável: nada, neca de pêso?
Sabem Ia _o que e Isso? Parece até milagre de

. santo forte, desses que as folhinhas marcam de veroo
melho - cõr provocadora, que a S.S.P. do Estado e
eu, também daltômlco, não suportamos!

Livre do pêso, sob os efe'ltos ela Imponderabili ..
dade, a vida deve ser assim:

- se a gente joga pife, o jogo vem sempre ba-
tido de mão; .

- se é c�nastra, as cartas nos chegam compie
tas, com 4 tres vermelhos - olha a cõr! _ 2 corln
gões e uma real;

.

- se se tem palpite na vaca, taca�se nq mesmo
numero da milhar - como diz o Zeguinha Reis _

e de tarde só da 9.999!
O homem imI?onderável, isto é, sem péso, deve

ser assim! -

Mas - sempre um mas atrapaZhan'do _ para
adqUirir-se a ausência total de pêso, tem-se que su
bir a 200.000 metros da terr"" entrar em órbIta e

navegar a 28.000 quilometras por hora!
E se tudo não funcionar cem por cento, a CRp"

sula que leva a gente pode esquentar até 3.000 graus!
Se isso acontecer, esturrIca o pife, a camastra,

a milhar da vaca, ela mesma e a gente também.
E é sempre a velha leI: laranjl1 dôce e fácil â

beira da estrada, tem marimbondo!
x x

Um lan, n,o 2 - acabo eleito senador � quer
saber com quem em cosmo�utearia: com os ruSSOS
ou com 08 ianques!

RespondeRi! Manhanaf

A Legião Brasileira de Assistência, sec

ção de Santa Catarina, custeará, no civil e nu

religioso, o casamento de pessoas pobres,
Por outro lado, a entidade também promo

verá, ás suas expensa.s, o registro de filhos
de pessoas desprovidas ,de recursos.

L. B. A. AMPLIA BENEFICIOS
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