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RUBENS DE ARRUDA 1IAlIIOS

GERENTE

J)O!4INGOS FE!lNImX)ES DE AQUL�O

.\IiO X 1. V I 11

o TEM P O {Meteorológico}
(Sintese do Boletim Geomcteorológico, de
A. SEIXAS NETTO. vúZfda atê às 23,18 M, do

àía 2 de marco de 1962
FRENTE FRIA: ReSidual -estaci.onárla· PRESSAO
ATMOSFERICA lo.U:DIA: 1011.9 mb; TÉMPERATU
RA MtDIA: 20.10 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA:
88%; PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5
mms: Negativo I Grupos de precipitações (chuvas)
nos grupamentos de Nevoeiro Cumular I Tempo ins
tável no l° pertooo I Tempo estável no 20 periodo.

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 2 de Março de 1962 _ EDIÇAO DE HOJE - 8 p A G I N A sNoO 1 4 3 8 2
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Na Pasta da Educação, o Governador

Celso Ramos vem de assinar ato .deterrni
nando a criação de 6 escolas reunidas e 40
escolas isoladas, nos mais distantes rincões
de Santa Catarina.

A determinação, por si só, traduz
bem o interêsse do govêrno em espalhar �s

colas em tôdo território catarinense, procu
rando cumprir à risca o que o candidato pro
meteu nas praças públicas e nos comicios

que fez. O ato em questão, dá, também, a

rnedida do permanente interêsse do Gover
nador Celso Ramos no sentido de que seja
de uma vez por tôdas, erradicado o analfa.
beüsmo de Santa Calarina.

Associação
de Reabilitaça:o inicie Na mesma oportunldalie,

suas atividades, na Juta fizemos publico que a. As
contra a Insidiosa morescs secreção, como Igualmente
poliomielite. o�tras do mesmo género

Doações
publicamos, dia 28, uma

Usta de aparelhos Indís

pensáveis para que a As

sociação de Santa cetan-

de�"Reabilitacão
, I" 1

das 25"xll 1/2" X 10.

CO�
mas, doadas pela sra. Ma

pleto, com suporte com ria Tereza. 1 oetacetra

pleito, cem suporte com grànde doada pela L<"

rodíaros, parafina óleo e -� Brasileira de Asststêncta.
termostáto. Para braços, Uma andadeira e 1 �"1-

. mãos e pés. Valor Cr$ d i r a d e criança, doa-

180.000,00: Doação do SESI das pela sra. DUma Ramos

Roda de ombro. Valor CrS Fonseca. Uma cama para

20.000,00. doação do SESI. ginástica, no valor de Cr$

Aparelho de. diatermia per 7.75000 doação feita PEtlO
.onda curta. Valor; Cr$ dr. Arquimedes suc-ntre

320.000,00. Doação do SESI ter da Penitenciária. 4 ban

2 camas, doação de Maria cos para jardim doados

Tereza Bastos Valente T]_ pela> Qenitenciária. Díver-

ma cadeira de róda. valor ses b�ngalas, (inclusive

CrS 56.000,00, doação de uma de cabo de pratnt,
Machado e Cla. Estadia e doadas pela sra. eceton

Santa Catarina
...

a
no pais e nos Estados Uni

dos, vivem exclusivamente

de doações feitas pelo Po-

vo e por entidades, pois
não recebem subvenção ao

EstadO.de que foi preciso socorrê-jc com dro-'
gas adequadas para que se pudesse apre

�

se�tar em públlco. Mesmo assim, otn
guem teve Jlusôea ..

·PALHAÇADA
PERIGOSA

Ao final, ainda a repor

tagem da edição de 28, pu
blicamos uma série de doa

cões que foram feitas :\.

ASCR
Deputados e pouucos que com ête

Mauricio Joppert da Silva conversaram, testemunharam que 'era

I
uma garrafa de scotch por hora e de mar

Com a noticia da prõxrma ehegade eas que não são habituais na Inglntar-,
ao Brasil do sr. Jãnlo Quadros assanham; ra. Preparam-se para exportação ou pa
se. os grandes aproveitadores de seu gn- ra os lordes. Amigos diziam que o Pre

gemo e coordenam um movimento pu- .sldente gostava mesmo era de cache
ra fazê-lo voltar à atividade poliMca ca, provando desse modo as suas ton

o:!squecidos de que seu "pupilo" fugiu de uencíes nacionalistas. •

mais alto posto da administração nu- E um �iClo tremendo por mun-e-

eíonal, sem dar a menor explicação de res. Ou conquistava ou vingava-se ...

seu gesto aos quase sete milhões de Dêsses estados sombrios do cara

pat�lcios que dêle esperavam a reabuí- ter Jo Ex-Presidente, saíram os cecre

I ta�o da moral administrativa do nosso tos notáveis pE'Jo. mediocridade. sobre

\
Pais eleg"endo-o com seus votos sinceros corricas de cavalos, brigas de galos, rou

I e e�pontaneos e p,:"ontos aos malares sa- pas de praia e talvez, também o de poe-
crínctos para ajuda-lo na ingente tarefa. to do funcionalismo, o que foi obrtgado

Recordamos que o sr. Jãn10 Qua- a revogar. O povo, porém que não tem

dros abandonou a Presidência da Repu- maüoía e depositava no sr. Jãnlo Qua·

blica centra o desejo atê de seus ad- dros esperanças multo sinceras, detxava

versarias politicas. O Congresso, que êie de lado esses mistérios e experimentava
timbrava em. desconsiderar, não lhe ra- uma sensação de que tínhamos hõment

sía oposição, nada lhe negou mesmo por ao leme da Nação. Aguardava os grau

Que ele quase nada. lhe pediu. Os míüta- des dias prometidos, sofrendo as eeeec

res. unidos, prestigiavam-no e os mi- quencias da "204", que hoje se rnurmu

nístrcs das respectivas pastas surpresos ra ter enriquecido os amigos mais cne

ante a comunicação da renuncia írrevo- gados.
gável e-sem causa, como os generais A viagem do sr. Jânto Quadros é

d& Napoleão, em Fontalnebleau, tinham

��d�������������iI��
ou antes, despediu-se com um conaeíno

diabólico. _ Formem uma "junta" e

tomem Conta disso... Aconselhava-os 'I. gos lhe enviam daqui os supeímentos 011
romperem a constituição quando bem mobilizam crédttcs de que dispõem DI)

sabia que seu substituto legal era o est.rangetrc. Ora essses amigos são no.

presidente da Cámara dos Deputada:;; mens de negócios, argentârlos conheci·

Demorou-se voluntariamente em Cum- dos, e não empregam dinheiro sem ga

bic'a, esperando que a "Junta Militar' rantia de reavê-1o. De que" m<ldg?
provocasse uma reação· popular e ele Conta-se que famoso alfaiate de Sáo

voltaSSe na "crista da onda revoluncio- Paulo rodava o Palacio do Planalto pa·

nária" �a rCllSSumlr o governo com ra rec�ber uma cont.a de oit.ocentos mil

podcres discricionários. SacrlClcava, as- cruzeiros. O Presidente vestia-se nas lo

sim, os tres ünicos ministros com Que jas populares de roupas feitas e tlntla

trocou palavras antes de part.ir. E age" ganho em ostentar seus c&.sacos surra

ra manda wna carta ao Almirante SIl- dos pelo uso, com a gola sebenta a fugir
vlo Heck, chamando-o de amigo. E' o do colarinho. Eleito para_ a Presníe'nt:\a
canto da sereia, sedutor e traIçoeiro. . . da Repübllca, fez e'1xoval mas 1::sque-

MS outros mlnlstr.os não lhes de!.! ceu-se de saldar � conta do artista que

.. confiança de um "até à volta!". Na lhe apurou a �legan�ia. Todos. notavam
noite da fuga durante a sessão extraor- a transformaçao e Justificavam-na com

dlnaria da Câmara, aparece abandonado o decoro do c�r�o. Mas por que preço!

como judeu errante, o Ministro João O sr. Jamo Quadros foi uma E'�

Agripino um de seus mais nobres e fiéis perãnça que se apagou na hlstól'\a po

amigos, 'para reasswnlr sua. cadeira de mica do Brasil. P�ra q�e r�acendé-la
<leputado. Foi à tribuna e disse palavras quando sabemos hOJe �ue ele e um per-

de elogio e de louvor ao .Presidente em feito disslmuJador e nao s�rá capaz de

retlr:3.da, o que tornava ainda mais ine�' satisfazer o que dele desejam seus pa

pllcável a lnexpllcada renúncia. Os ou- tri.ciOS! Um grupo .de saudosistas aproo

tros ministros foram reaparecendo so- veltadores querem Iça-lo como bandeira

litârlos, como que env;rgonhados da de- -para recuperar as vantagens que vinham

_ ,usufruindo. Conseguiram de seu pupilo

cepçaoF�1 da parte do sr. Jânio Quadros uma carkl. ao Almirante Heck, chama.0

um gest" semelhante ao do candrdato do-o de "amig.o". Ora, o Almirante Heck

.....que durante a campanha eleitoral dei· é um brasileiro dgno que o serviu com

xou na sala, à sua espera, os srs. Ma_ dedicação e lealdade.' Com a renúncia.

galhães Pinto e Leandro Maciel e �etl- o sr. Janio Quadros quis imolá-1o ao r�s

rou-se pela porta dos fundos sem qual- peitá da Nação, trai?dO, tristemente (

quer explicação. A um pSiquiatra basta- "amigo".

ria essa indicação para o dIagnóstwo se Que vai fazer essa turma que nã.(

guro do dellrkl mental.
.

se entende?' Iludir novamente a boa-fé

A farsa de renúncia custou caro' dós operáriós com promessas que nao

ao Brasil, não só em dinheiro como p.m serãO cumpridas? O sr. Janlo Quadroll

riscos, poiS esteve a poucos passos: ,da estava �o poder e abandonou-o fazendo

guerra civil. Esta só não se desencadeou à Nação o malar mal passiveI. Enqu"'knt�

POrque ninguém estava dl&POsto ii. briga nos e debatlamos entre dificuldades pR

Resultou dai a mudança. do regime politl ra s�lvar a democracia brasileira, ele (>s

co o sr. João Ooulart Presidente parla- palrecia viajando no gozo das 'economias'

mentarlsta um ministério e ... o Bra�1l que pode reunir com seus amigos,! Nao

sem poverno. é digno do "sebastianismo" qUe" falsas.

Soube-se m a I s tarde, Quandr pregadores querem incutir nas atm�

transpiraram as intimidades do OOvêr- simples. DevemoS reagir contra essll,

�:Zi!à���ç�P:::o:� q�p:re���d:md��� �:��açada em nome da decência naclo-

-dêle e por êle comand�dos, pululavam Apregoam que o sr. Car10s Lacer

os grandes negócios. Tão grandes qUê. da aceita o sr. Jânlo Quadros e- entr<t

em sete meses de gestão não lhe flze- rão em entendimentos. 'Não pOde �
ser

ram faltar os vencimentos do cargo, a Car1os' Lacerda sabe por �xperlêncla
ele que se dizia. um homem pobre: própria que Jânlo Quadros nao tem a-

Soube-se ainda Que no Planalto, cm migas, não respeita compnomissos com

Brasllia, .() whisky corria continuamen'te partidos, tem honra a democracia e é um

noite e dia e que muitos "mem�anda.- egolsta da plor'especle. Se"�al acontecer,

tbilhetlnhos) eram o 'result'ado ·da. exal. isto é se acreditar n�e novamente, en

.
tação causada pe o álcool. Na celeb.re tão será o fim do mundo.

.
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O Povo e algumas entl-

dades, comprenderam o RI

to significado do empreen

dimento, já fizeram algu
mas

-

doações, entre as

quais:
O prêdio (nã" rua Gane-s

ruí Bittencourt) doado pe
lo SENA!; Um Aparelho
micro-onda, 'no valor ae
CrS315.000,OO. Oferta da

Casa Hoepck. Banho de
Parafina.

- Tànque de paredes
duplas, com tampa. Medi-

Em nossa próxima edlcão daremos ;:
Souza. relaçã d I id

-

I dA Associação. �r 110S.'0 I
ao as e�co as reuni as e iso a as cria-

intermédio, agradece aos das, por localidade e municípios.

:�a:;��: =� ��v�1é:n��ti��� :::..:::-==::=_

passagem do técnico mon

tador por conta de Ma

chado e Cla. Mobiliário
para. A Escola zxcocrcnets
(crianças retardadas) ('

surdos mudos doado pela
srta. Elolsa Hoechl. Escri

vaninha, doada pela sra.

Des .. Arno Hocschl. 2 cu-

des, para Que cooperem.

nessa cruzada em favor
-- _.� .. _-------

das vitimas da pohcmífite.

SECRETARIO DESIGNA CC'MISSAO:

Execução da Lei de Direlrizes e Bases
A fim de por em execu

ção a Lei de Diretri .. es �

Bases do Ensino, no Esta

do. a Secretaria de Ectu

cação e Cultura designou
uma comissão formada pe

los Professores Mota Pires

Lauro Locks, wetmtr Dias,
Irmã Maria Tereza e Pa

dre Alvino Braun.

sos ginasial c colegial. no",

estabelecimentos de ensino

médio do Estado e nos es�

estabelactmentos de ensino

particular. Ficou decidido.
ainda, Que o Inicio do ano

tenso, para o ensino mi>

dia seria no dia 8 de mar

ç.o.

Imediatamente, o Depa-.
tamento de Educacão dn.

SEC
� eXp"eciiJ!. ra..d.iQgraIHil..

a todos. Os estebetecrmcn
tos de ensina secundaria
do E'!stado dando ctencm

do fato e comunicando a

remessa de materlaf refe
rente á aplicação da 7ei «c
Diretrizes e Bases do En-

A referida comissão tem

por- meta esttudar a apt� ....

• ção da Let no Estado, tn

dlcando, para isto, à SEC

as medidas que julgar n .. "

cesértas.

Na tarde do dia 26, con·
vacada, a comissão (fOL'))
esteve reunida nô G;bin�
te do titular da Past.a Pro

fessor Osnl de Medeiros
Régls, tendo, na opor�un;
dade este discorrido a (e.�

peito dos contactos que
mantiveram no Rio de Jp.

nelro. com a Comissão }>'Q_

deral de EeuCaç�:l, orgao
presidido pelo prof. Edg!l r
Santos e secretárlado 'peto
prof. Calso KellJy. Trazia.
de.;ses encontros o Serre
tárl.o de Educacão· e Cu 1-
tnra de Santa Catarina as

últimas portarias e re�olu
ções adotadas pelo CFE,
no tocante à Lei de:Dit·:!
trizes e Bases do Ensino.

Durante a reunião..:"1.-;
membros da comissão tr3-

taram da elaboração ti'l
um anteprojeto de lei 'l.

ser encaminhado à cOIHi

deração do governador CeI
so Ramos, pará posterior

l"lmessa' à Asse�léla Lf'

glslativa, visando a criaçao
de um Conseihó 1!:stadual
de Educaçac.

sino.

Nos e�tabelecimentos '1>1
ensino .miclal. dÇl Estado).
ficou assim o quadro du,;
materias dos ciclos gina
sial e colegial:
Ciclo Ginasial: P.ortu-

gues. matemática histó.·i..1.,
.geografla eduéação 1islca
e religião, nos 4 ano&"; lnl
ciação cienc. trabalhos c":'l

to e educação moral e Ci

vica, no 1.0 e 2.0 ano; Ci('�
das, inglês e francês no

.3.13 e 4.0 ano; e Latim, :10
4.0 ano.

Nossos flagrantes fixam aspectos da sessão solene de abertura dos trabalhos da

presente judIcatura do Tribunal de Justiça. No primeiro, o Desembargador Arno

Pedro Hoeschl quando proferia seu orilha1ite discurso abrindo a sessão solene.

No flagrante vemos ainda o Governador Celso RamoSi, o Arcebispo Metropoli-.
tano D. Joaquim Domingues de Oltveira e o Almirante Jurandir da CoSlta.

Muller Campos Comandante do 5° DN. Em seguida vemos o Dr. Milton Leite da

Costa, Procurador Geral do Estado, quando em ?leme do Ministério Público.
proferia sua aTação saudando o Tribunal de Justiça. (LEIA 'COMPLETA

REPORTAGEM NA sa PAGINA).

Ciclo Colegial (cientiri_
co), Português matema1lco.
física, química, biologia e

desenho nos três anos; In
glês no 1.0 e 2.0 ano; His
tórica no Lo ano. Cic!o
Colegial (clássico): 'Portu
gues, francés inglês e

.

la
tim, nos (res anos Histó
ria e geografia, no 1.9 e 2.0
ano; filosotia, no '2.0 e 3.0
!lno; e Biologia, no 1.0 a'10

Com pequenas rrwd1tiC'l._
ções são estas também Il.S

matérias adotadas no cs

tabelecjmentn� de �nsli\O
particular.•

O fHtgrante abaixo fi�a
aspecto da reunião

Na mesma ocasião fixa
ram-se, em principio, je
pendendo 'it palavra fina!
das resoluções do futuro
CEE, as matérias dos cur-

promovido por merecimento
para a comarca" de Ita.jai
Em 25 de março de 1!153 o

integro magistrado f.oi pro
movido por merecimento
para a 2.D. Vara da Com·'l.f
ca de Joinville e �sta re

movido para a 3.a Vara da

Capital.

com invulgar brilho o car

go de Juiz de Direito' da
l.a Vara Civil desta Capi
tal.
Sua promoção repercu

tiu favoravelmente nos

meios f.orenses onde (l co

nhecltiO magistrado goza
de geral estima.

O Dr. Eugenio Trom

powski Taulois Filho ini

clou sua carreira de magis
trado como Juiz .substitu
to da 7.a Circunscriçtl.O
Judiciária, em 30 de agos
to de 1940 com sede em

Tubarrão.
Em 3 10 41 foI removido

a pedido para a 5.a Cir

cunscrlçi\'.) Judiciária com

sede em Joinville. Em 9 de

Em 28 do mi!s próx'I""
passado coroando sua brl
lhante carreira de magi.3
trado ,() dr. Eugenio TrO'l1

powskl Taulols Filho foi

elevado a desen1bargatória
por merecimento suaExcin.

foi, ainda. Ci!bã;acllW:J COU!

o. escolha pela Reitoria da

Universidade de .SantIÍ Ca

tadna para um.reger

NO HOEPÇKJ; TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



URlt T. (. - Dia Irêssábario às l.L noras: 6ÁiLE OE ABERTURA -- Domingo dia 4 's 1 hora ; e Infantil -' 23 horas BAI�E DE GALA MU I
CONCURSO DE FANTASIAS E ELEltJ.O nA RAINHA do Carnaval de Florianó�olis e de duas Prinesas. Traje Smo king, Summer ou fantasia de I�_

RIgorOHmente será exígida . a cClrte]ta dos associados e convites dos luristas.
� _'::. �_�_�ss: �

•
Reformas: G'ovêrn

�

e Conservador
.

-
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•
'lJiretur •
• Ruh(·n� de Arruda R.lmlll •
• n()mjn�:.:e;:::lande8 de Aquino �.
'nf'lhllore" �
• Itlilvio 1\1111'1'1/) de Amorim to ('f.\vaI1,. MI,lo, ,

� Anl<:I��::";�:;�\�dUo:d:i,�r��n'11lrill e Silva' _
•

• su v�irll Leuaí. •
• Prof. 1��orll1.�;��:d;���o _ Dr O .. vatdo Rodrt-

•
j J(II('.'I Cntu-nl - Cid Gonzns:!'lI - Dr. Alrid(!!! ,

Ahr"lI - pP)f. Orhon d'I��1I - Mainr jll!?-- •'.. rOll:-lO .Jnvf·)HII -- IJr. Milton Leito 1111 Costa
•- IJr. P.nlwlIlI Coatn - \Vall,'r LH",)" - Zurj ,

Madl�"t) - Láznru Bartolt'nr('1l -- tlru-n- ('ar- •

v�;:;t..-_I'�'.\;(,i��:�:oNI���;�:I1',!(J .!(' A:�11 te ,
D1�RARTAM:F.Nfú ESponT1VO ,

Rertn tnr- Pedro Paute fÚlI!l):\l!o •
��',uh���e��'lI�I:,�!Jit\r"s: Muurv H�rl!f's. RUI 1'_ LOhO e;

•

•
•
•
,
,
•

: !

�

,
-
,
,
, Cnlaboradores: Díversoa

,
•
,
•
,
, r:i�;;j�:� (�e c�:;l�et·::����l���: �m orlo;, In mil-

• A 1II'IIH'i()� rnr'linnt� :'mtrnto de aro"JI' com :J

•. !.a���!��,;:j>!�.� ANtJAL _ �t$ �.(;Ot) 00
• v\<::\'HI'\ AVULSA _ CrS :0.00 • t

, A f)ireçãll não qe reSI)On"doili�:ft rAlos L.Jn· • �
(� _r�(�C:�I;�O�lt:�,A .";;'.... ,..,.;

t

NO HOEPCKE TEM

Representantes
Repte�+,ntllr;,ie!'l A, ..; J...arl! Ltaa.

Rio (GB) Rua Senador Danla:;; 10 - !l,o '!.Ildar
TeJ,: 22-59-24
8&0 Phulo - RUI\ VitÓl'il\' IH,7 -- �-:>n.i, ::'2
?ÍJl'to Ale:i:re - P"ROPAL - Prl'lca r'. Feli
('iano 15 - conj. 11 - �'E:).: 74'4Ó

VISITANTES ItUSTRES
t: com satisfaçãO que registramos o presenç�r entre
nós dos Académicos Antônio Noronha, Carlos HrJH
monn e Vànio Coelho que vieram a Florianópolis o

fim de entrar em entendimentos com os Acod�micos
de nosso Faculdade para o realização do COnclave Es
tudantil Sul Brasileiro no próximo mês de abril nes'o
Capital.
Ao nosso amigo e brilhante Acadêmico Antônio

Nbronha presidente do Diretório HugO Simos da Fa
culdade de Direito do Paranó e a')s seus componreiros
d�sejamos a,� boas vindas e uma feliz estada no Ca-
pitar Cotorinense,

-

• FAZEM ANOS HOJE
- �r. Wi!s:')n Cardoso de Souza
- sr, WilSon Silva
- sr, Aribaldo Póvoas
- sr, João Araujo
- srta. Célia P Kersten
- sra. Maria Cotrin Guimarães
- sro, Carlota Rosa Boaboid
- sr Balduino do Conceição
- shr. Hercílio dos Santos Souza

- menino Mório Schmidt Sobrinho
Com prazer notici�os, no data que hoje decorre,

maiS um natalício do menino MóriO Schmidt Sobri
nho, diléto filhinho de nosso particular amiga e ex co

lega de trabalhos, Sr. Oscar Schmidt, e, de sua exmo

espõsa dno. Loura Bruno Schmidt, personagens rela
cionados em os nossos meios, onde gozam de real eS�

limo. ' -4q1r!
Na oportunidade o galunte oniv.ersariante oferecer5

aos sus amiguinhos uma lauto mêsa de doces
Ao trOvêsso aniverSariante, bem cOmo o seus di

gnas genitores, os nossos vOtos Ce perenes felicidades

{ Sr. Antonio Dios
Aniversario nesta dota, o nosSo estimado conter

róneo, sr. Antonio Dias, destacado e competente Co
missório de Menores nesta Capito�. O aniversariante
exerce ainda há oito anos o cargo de Presidente de
Hon.ra do Ipironga F.C de Soco dos Limões, e, vêm
agora de-assumir o função de Diretor do Departamen
to de Jogas � 'piversÕ'es do Associação dos Servidores
Públicos, dando àquele Departamento intenso movi

mentação.
Benquisto nas meios políticos da Cpmital, exerce o

sr. Antonio Dias o preSidência do Sub-Diret.ório do
Partido SOCial Democrótico do Saco das Limões.

Apresentamos, através desta coluna, os votos de
felicidades extensivos o suo digníssima família.

JaR. AMARAL E SILVA
Após o gozo de merecidos férias assumiu ontem suas

funções de Redator, em nosso matutino; o jornaliSta
Antonio FernandO do Amoral e Silvo. Desejamos 00

Q,osso prezado colega feliz retôrno,

Na Ligulclação Capas Para Chuva
Também uma grande quantidade de copas poro

chuva estão o vendo, por preços reduzidíssimos, no

movimentadissima liquidação de saldos de verõo, no

A Modelar.
São copos bonitos e perfeitos mos que constitu

em soldos de Sortimento, PortantO, o seu destino é o

'fTrtl'Jlrti()', UrtlO qUeimO' ejU@ prbf1Ortibn"O 00 povo ma

�'Jnifira opartrmidade poro cOmprar berato.
Dia 3 próxima termino o liquidação.

�

�1r�
_�conleC/inenIOS ·Sociois

1
.J_ lllll
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Santa Ca�arina Terá Sua Rep!i��;�!�n��c,�,o IL�t,�aJ!:i.�,�ij
Vestido Branco S:-. Henrique Abreu: Srta. Lea Jose: _sd

e sra Manolo Rimbau; DI'. .rovanr-i
1 _ Pela Indicacão do senhor Scnn

dor Ir-ineu B')rnhausen, o coiuutsts

Ibrahim Sued solicitou a êste coturustn

����d��:ci�:a:' ree�t:eese�ta�:eto�a�: :o::� 7 _ No restaurante do Iate Clube

lI.o seue do vestido Branco, A esperada. �e:b���ei�r�:de S7�';::��0d�ate�S�O;!��I)�I:l�
�����n10e �aa�����st:�.b��ti��l�á dOe ���e��� jantar. I
e Bragança, e realizar-se-á nos salb':!�_
dourados do Copo cabana Palace.

Ruta; Dr. Francisco Juho Senott; ,D:'.
.rosé Areocy de Souza.

8 - Est3.mos Inf:>rmad05 de que 'J

promoção de Germaine Monteil em nos,';?

Cidade, sem por mais uma semana. O.�)
2 _ I�estejou idade nova \1.') dia vm�·)

-

afamados pt'oduLos de bel[':([l estão l'!lC�

e cste pp. ,') Q,1ovimentadisslmo SILVIO mel movimentando o mundo femlnh10
conhecido plston de ouro eJegante.

., .

3 _ Jantava no' restaurante do QUl'_ 9 _ No Musical Bar, o dlscutid.o Hf>-

rêncla Palace a senhora Julieta Brito.

�i:daH�:Sc:�i:��toDr, l;:�:a��:�� ;;�;:��
4 - O simpático cassl Prisco Parai- Dr. Herminio

D.aux Boabaid; Waldo

AVila;1so,' em sua residência recepcl{lnou con- jornalista paulo Costa Ramos; Robert,o
vidados para um jantar. Luz e o ColUnista.

* '" • * '" •

5 _ Está sendo esperado em noss:! 10 _ De volta fi nossa Cidade Jar:.
cidade, grande número de '"i\!í'istas que o Carnaval, Eliseann Haverr.oth "�,!iilS
vêm ver de perto nosso muito animado Elegante Bangú": que, vai estrear b:l.ia-

carnaval.. na dourada.

6 _ A elegante reunião de terça-fci.
ra no bal' do Querencia Palace foi de SUl" Bem", mas ac�editamos que todos ",;p�_
presa para o "society" que la reunil'. I') ram a noite de .amanhã para iniciar a

aplaudido e conceituado pianista Lu:;>, temporada camavalesca.

Fernando Sabino, que m')vimenta a'

noitadas no Brasilla Palace Hotel, df'll 12 - O PrínCipe D. Joio

orlea.nS!ve,rdadelro ".�how", sendo vivamenC'e 1\- Bragança e n. Princesa D. Fatima, ;:>a.
pl:>udido, Entre os presentes o CoJunis�J. drinhos da fam.osa atrjz Riia Haywvrth
anot.ou: Senhor e SÚlhora Deputado Ruy quando realizou seu casamenio com o

Hulse senhor e senhora dr. Fulvio Ln;?, Príncipe Ali-Khan, recepcionara em Ca
Vir.drn: Srta. Yara Pedrosa: Sr e Sra Dr bo Frio a estrelinha Rita.

�ii:;eb�;tl�� L���:a�o��{;a��� :���rC;�� f. '

dro Guilhon Pereira de MeU'): Srt:> _ata:�n�s:S!:ln��v�nr;:;:::�� s��áq1e;:
Lourdinha Pinzza: Sr. E'!io Viana: S:' ,ç tado no Estado da Guanabara.
Sra Durv�d Jose Reis: Dr. Maurício Rei�� PENSAMENTO DO DIA: "Fazer a!-
Dr. Paulo Sabino e sua noiva mui Sim· gut'm feliz é merecer se-Ia."

1J - Hoje Sexta-Feira é o

CI�EMfS=-· éariazilõ�1i
--CElfTHO

Cihp. �Aíl JOSE

--B AiJROS

Cine GLÓRIA
FONE: 3636 FONE: 6252

à,� 3 e 8 hs.
as 8 hs,

Jolmny Weis.'lmullero
Nancy Kelly em:

Burt Lflnca�ter
Frank S'natl'l

Donnn Recd
Mont€,omery Chft em:

Tarzan, O Terror do Deserto

Cemura ate 5 anos

CiDe lUT'-
?''1-B:

ás 5 e 8 hs,
A UM PASSO nA I�TERNIOAnE

CinrmaScopc
George Peppard Censura ate 18 anos

Leslie Caron em:

Os Subterrá,ncos da Noite

Cincma8copc CÍDe IMPtRIOCensura <'Itê 18 anos

Cille ROXY (ESTREITO) .,., .. Fone62!)S
ás 8 hs.-

Os Anjos de Cara Suja em:

Os Macumbeiros
CensurA. aLel4 ano,,,

FONE: 34ge
às 8 hs.

Burt Larfí'aster
JNI.Il Simmons em:

ENTRE nEUS f'� O 1'F.CAIlO
"censura até 14 anos

Cine RAJÁ (S. José)

...:.---- --"---

POLl'CIA MILITAR Diretoria da pro
dução Vegetal
Aviso aos

Agricultores

1.al - De ornem do Excelentíssimo Senhor Coronel
Comandante Geral, faço público aos candidatos ins
critos aos Exames de Admissão 00 Cursa de formação
de Oficiais da Policio Militar do Estado e que nõo
cOnsequiram aprovação no exame intelectual, que se

acho �c.erto, até o dia la de março do corrente ano,
o inscrição ao Exame de Admissão 00 Cursa de Prepa
ração 00 Curso de FOrmação de OfiCiais
2.0) - Os candidatos deverão requerer inscrição 00

Comandante Geral do Policio Milit6r.
3.0) - Informações: Quaisautr outros informações

J poderão ser obtidos no D C.E,I. da Policio Militar
(Praço,Getúlio Vargas, nest" CopitaD, ou nas sedes de
Unidades e Subunidades isoladas (Chapecó, Hetval
D'Oeste, Curitibanos e Conoif':las).

A Diretoria da Produção
Vegetal, da Secretaria da

Agricultura. tem a satisfa
�áo de comunicar aos Se-

Quartel em Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1962.

Jorge da Cunha Ocampo Maré
Ten .. CeI. DiretOr do D.G,E, I.

"AS autoridades comne- dendo, .�em dúvida, da,q das vossas clientel,aitentes ·da !'fação, andnm desejMlas 1'ef(mlla.� de ba- bresteada$
di�e�q� �e ���a munetra se: ê!ite recouuccsmemo E é por isto, senate mJ/amom!) ui. qlle o sofre ill/eli..�11Iellte. (I reu"] que aparecem Os ripais necessita uroeníe- ção rias cresses conscma- gos, as vestais, os JAIfmente das reformas de bll. doru.s, que "L'ém nisso urn QUADROS aloprados
se, que O. povo já não perigo, pois a socialização colocam o prds ti b

'

aaguenta mais de esnemr, ttnc 1)em ai, e d�ve vir nn- ecos, só porque têm
flue s� isto não tór leito, pliscuneítnerüe, é o tantas, tes pessoais, e foramdai Sl1n. estaremos

_ ?amio 11z.ct ttue rmula as suas belas menta_dOS par vós mes
nhal�do !,ara. o dese�� co- cãmw·l/.s noturnas, ainda Desses monstros, del'ef,mun::..�ta. isto e

'.
o desel0 da do !empo lias liteiras. õen- medo. Estas feras e iI

rel)Qlll�r1? . �lf1Hto bem. As tro desse pensamento ta- fantasmas é flue rondaautorIdades comnetesuee canho. llão eneerçtmi os vorazmente as vossas IIltloo

i;:��el�1(e dt�;:!on��1�;cié��;� ��;��te::ad�:�:s. vi:���n �e;:; ����, e acolchoadas cama.

da situacão brasileira, que maneira, ,democrática e pa-
eetõo »euco o perigo, 1I1(1S- cHica, rirá com a reeotu: As autoridades com7fe.
que não podem teeer nada çde, s071gnmta e traticuia. tentes que continuem b&(liante das PRESSõES (Vi.- O que esperar, então, se- talhando nas refonáaa 1ftde Aliança pam o Preares_ nhores.l A sobrevivência da base, é vós senhores co,,",
so e (t encamparão da Como, nossa democracia. depende servadores, adquimm cO!

Telefônica Nacio-, lIIníto 1Iiais de vós, que ali- ciência. mudem de técnicade Porto A/egl·c. per- mentais (l maioria dos nos_ e tática, antes qZle seJ4
tellcente a um "truste" sos r? J represenlantes no muito .. ?lU'S muito lardt
internacienalJ da má von- C01wresso. Sem o I)O�SO di
tade do real'ionariS1I!0 P(j_ nheiro, sem o dinheiro das
trio, e da Ijisp[icencirl do pralldps e1l!pr��(lS, hoje em

Congresso Nacional, t dia, aiuda nüo se elege
O soer{1l1imento ec01lômi- nin.fJuém. Os nossos parla

co do Brasil, está depell_ menlares, ainda necessitam

Re�niã�--J�; $indicatos ..,
parte dos IAPs. da carteira mos o mesmo êrro exis_ liberação da verba lOIi
de emprêstimo simples pa- tente nos sindicatos urba- necessária a reforma
ra seus associados. nos, com a consta!1te inm_
n _ Construção de Ca- tracão de elementos de

sas Populares em diversos «(."{)nclusio �la úH. pag.)
municipios de Santa Ca- Ideoíogia.s exoLicas e per
tariria. nictosas a NIIÇão, no qual
III - Instalação de o sindicato foge do real e

agências do 'SAPS em Joa- objetivo, qual seja o de
çaba, Lajes, no Sul do Es- defesa e coordenação da..
ta do e no vale de Itajai. e classe, e entrosamento Cam
de Postos de Abastecimen- os pOdercs públicos
to no município de São NO TóPICO CONDIÇÕES Emprêsas de Nave!::
Francisco do Sul; DZ TRABALHO: Maritlma:

-

TV _ Re�ulamentação I; tomc{ltar a instl- VI _ Criação do Dcp:,
do art. 121, da Previdência tuicào {I::J ClJntrato Coletivo tamento Coorden3.dJr
Social; de Tmbalho, com toctOs os Comissão de Marinha
V - Solicitar do Exmo. stndkâlls3.d{ls a fim de se .�ante, como órgão coi

Governador do Estado a obter salázio justo pelo do.

liberação de verbas para a trabalho rtcsenvolvido;
conclusão do Hospital dos II...,.. CrlaGão e Instala- dos marítimos d{l Parlo
Tuberculosos de São Fran- çno. pela Del!!gacia Regio_

nal do Trabaiho de S. Ca-

i
I
\
I

1"
"Dia'

cisco do Sul.
NO ITÉJI'I DE SINDICA·
LISMO:
I _ Extinção do Fundo

de 200;; pal'a os sindicatos
Sindical, revertendo a cota

aplicá-la em assistõncia
cultural e recreativa do
associado e sua familia;
II _ Red1Jção da comis

são de cobrança do Impõsto
Sindical para a taxa única
de '2% (dois por cento)
III _" A luta em defesa

dos projetos existentes que
poderá beneficiar o traba
lhador é dificil e ardua, ela
exigirá a modificação dos
processos de direção sindI
cal e obrigará a encontrar
scruções para varias pro�
blemas que influirão deci_
sivamente na situação
atual de excessiva influên-

de transcedental impor
tãncia, pois sem uma edll-

)ca������

soai dos Estaleiros c

Larina. de Cursos de Pre_

venção de Acidentes e Hi.

giêne no TrabalhJ, nos

munícipios de Flor ianópo
lis, Joaçaba, Lajes, Rio do
Sul. Caçador, Urubici. São
Joaquim e Sa�ta Cecilia
ln - Solicitar aos De

'partamcntos médicos das

autarquias o cumprimento
do Art, 189 da C.L.T. noti
ficar ao Departamento de
AITecadaeão dos IAPs para
não permitir a matricula
antes dos exames anuais.
Encaminhar ao Ministro do
Trabalho solicitação para
que não seja fornecida
Carteiras de contribuições
aos se�l1rados sem os exa

mes mêdlcos necessários.
IV - Sollcllar a C{lmís--

são de MaJ"inl�a Mercante a

São Francisco do Sul dr
acôrdo com o 51.346 e

pagamento da paridade de

que trata a Lei nO 3,780,
VIII - Solicita.r do Mio

�l��t��'l �ia��b:l���'a�i:
blicas e Presidente da co.
missão de Marinha Mel"

cante, medidas urgcntfs.
sim as de solução às reivlJlo
dicações do Sindicato dos
Marítimos de São Francl!'
co do Sul que se acha elll

assemblt!la permanente
IX _ Regulamentaçll

do Serviço de Estiva Lí'l'l'f
em todos os portos do Bra

sil.

Com a aprovação pell
unanimidade dos presentes
dêstes tópicos, foi ence!'"
rada solenemente a ll!l Reli"

nião dos Sindicatos VlncU

.lados ao IAPM e lAPE'I'C

nST7ALDO MZ[..O
A CIDADE E Q LESTE

Ao;sim coma estó fico mirolho. A Itomporaçõo
pode Ser bobagem, mos, si você quizer defender-se
�as rajadas, tem que ....alhar de "esguelho" de formO
inviesoda. , . ,

E o rajada possa, tapeado com menos burrifos
na caso do gente

Realmente o cidade estó triste, cora amarretada
cheio de pancadas.dagua frio e pocinhas pelo chão.

Ah, os pocinhas pelo chão, pelos calçadas, pe
los sorgetas.
Cornovol ó porto.

COm aquelas caroços de bocas escancarados que
o nosso Margarido cercou a Praça 15, parecendo que
rer morder os transeunteS, numa expressão-de espan°
1-0 criança.

Seró que teremos outro momo enxarcado?
Outras blocos bloqueados pelo chuvú;;>
E os carros mutação?
A fitulo de consolo dizia-nas ontem um cornO�

valesca - t: isso mesmd. Carnaval em março es1ci
fora do tempo, _

,

Porque...pg;nsando bem, é.oté w;no coisa que já._cs
Porque, ('�sando bem, até uma coisa que Jn es10

(icando até Jforo de_" •• mõCIa,
Enfim, vom�í v�r como s.erá paro depois co�tar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�e�artamcnto Central �e,Coras Uital óe �oncorrência Departamento (entrai de (ompras
o D,par'am,nto centrai

r '�I' 1� O� 13
4 - As propostas deverão N.O 11 02 18"

compras (o. C. c.i, de U lea n ser apresentadas em duas ,

!:nformldade com o art.
_

vias, com rubr�ca dos p�o- O Departamento Central de, Compras (D. C ,,C.), de

III do Regulamen ponentes em tódas as pagi eoformldade com o artO 11, item III, do Regulamento

�':���vadO pelo Decreto' ��b�:O1:�: :��ço ::�::;: na sua séde à. Praça Lauro
nas, seladas na-forma do aprovado pelo Decreto SF_25-08-61jSS2, torna público

sr - 25/08/61/382, torna ����ro���mi�n����" is,e_m 'Q,dOentiv',u1100pell,' contendo que fará realizar, no dia vinte oito de março de 1962,
na sua séde, à Praça Lauro Müller, nc 2, (fone 3410).

i� �:�n;�s;1n�ci:�OR� ����:�a:er o:n�����sent�� CONCORRtNCIA PÚBLICA, nas condições. seguintes.

RtNCIA Departamento Central de __..._.·:i�O:�ETotDA·CONC()RRENCIA
VENDA

Compras, à Pra_ça Lauro
1 - Carro Mercury, tipo Muller nO 2 (fone 3410) n.es

lIm6uslne, 4 portas, ano ta Capital,. até as 14 horas,
de fabricação 1954, côr pre do dia 19 de março de .

to, motor nc 15486372, em 19€12, mediante recibo, em
bom estado de conservação que se mencionarão data e

c'ujo valor mlnlmo é de l)ora do recebimento, asst
Cr$ 600.000,00 (seiscentos nado por funcionário do
mil cruzeiros). Unidade Um D. C. C. '

- Quantidade - 1; 6 _ As propostas serão:
2 - Carro Chrysler, tipo abertas às quinze horas, do'

limousine, 4 portas ano de mesmo dia 12 de março,
fabricação 1951, cõr preto, por funcionários deslgna-,
motor N, 0959 em regular dos pelo Presidente do D.

estado de I conservação C. C. e na presença dos pro

cujo valor mlnjmo é ele ponentes ou seus represen
cr$ 30(1.000,00 (trezentos tantes legais.
mil crueeírosj unidade um 7 - Abertos os envelopes,
_ quantidade 1; cada um dos interessados

II _ ESTIPULAÇOES tem o direito de apôr a sua

Os Interessados deverão rubrica nas fõlhas das pro

apresentar os documentos postas dos demais concorreu

mencionados a seguír. teso

1 _ Proposta, em duas 8 - As propostas (Modelo

vias, seladas com Cr$ 12,00 001, à venda na Imprensa O

de Selo Estadual e mais nctet do Estado), deverão

Taxa de Educação e Saúde obedecer às condições esta

de ors 10,00 por rõme, em belecidas neste Edital, nas

envelope fechado e lacrado instruções constantes do ver

contendo: sos das mesmas, bem come

ai oferta para 1 ou 2 vei ás exígênclaa do Decreto SF

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

to�) condições de pagamen
e �!d::=fso�Z�:: �:!��;r�l�
cia.
III - JULGAMENTO

1 _ Pela Comissão Julga
dera, posteriormente, será

declaJ;ado vencedor o pro

ponente que oferecer:

a) Melhor (Tior) pre-
ço; •

b) caução de 10%
48 horas;
c) pagamento ate 10

dias;
d) retirada do veiculo

imediata ao pagamento.
2 - Em caso de Igualda

de de propostas" será sor

teado o vencedor.'
3 _ A ooncorrêncta po

deré ser anulada, uma vez

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

preíuízo aos concorrentes,
ao Estado, ou à moralidade
da Concorrência.
4 - A Comissão Julga

dora reverva-se o direito
de anular a concorrôncía ..

caso as propostas apresen
tadas não correspondam ao

interêsse do Estado.

Florianópolis, em 12 de
fevereiro de 1962.

(Her�es Justino Patria
nova), PRESIDENTE

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

150 mts marca "SATURNO" ou similar. Unidade - me

t;o, Qua'�tldade - 1.200.

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

tro, 'Quantidade - 500.
'

•

,

3) Tecido de mescla, côr azul, marca "ARMADA", o�
similar, Unidade _ metro, Quantidade;.- 1.000.

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

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

metro, Quantidade - 1.000.
_ .

5) Tecido resistente, para confecção de colchoes, tipo

riscado, com largura de 1,40 mts. Unidade - metro,

Quantidade - 500.
6) Tecido para confecção de pijamas. Unidade -

metro, Quantidade - 500.

7) Tecido de côr branco, para contecçâo de colchas.

Unidade _ metro. Quantidade - 500.

8) Tecido de Fixollne, listrado de vermelho em fun

do branco, para confecção de camisas. Unidade - me

tre, Quantidade - 100.

9) Tecido de FixoJlne, listrado de verde em fundo

branco, para confecção de camisas. Unidade - metro,

Quanpdade - 100.

10) Tecido de Flxollne, listrado de azul em fundo

branco, para confecção de camisas. Unidade - metro,

Qua7��d�eeCido l:�. brim, liso, tipo linho, côr cinza, para

ccnreccão de temos. Unidade - metro, Quantidade -

75,

121 Tecido de brim, liso: tipo linho, côr beije, para

confecção.....de ternos. Unidade - metro, Qu�ntidade -

75. ;

13) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr azul mar!

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

tidade - 75.

14) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr marrou.

para confecção de ternos. Unidade _ metro, Qualidade
_75.

15) Tecido. tipo Lutstne, côr preto . Vnidade -

metro, Quantidade - 100.
.

16) Tecido, tipo Lulslne, côr azul claro. Unidade -

metro, Quantidade - 100.
17) Tecido comum, para oonfecçãc de aventais de

servIço. UnIdade - metro, Quàntidade - 200.

18) Tecido de chita, para confecção de capas de

acolchoados. UnIdade - metro, Quantidade - 200.•

OBSERVAÇOES: OS proponentes deverão espe,

ctncer. pormenorizadamente, os tecidos que se' propõem
rorcecer. além de. remeterem, amostras.'

II ..:.... ESTIPULAÇõES
Os Interessados deverão apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1 _ Proposta, seladas ambas as v!as �om CrS 12,00,

de selo Estadual e rnats a Taxa de Educaçao e saúde crs

10,08, por fõlha, em envelope fechado e lacrado, conten

a) Designação do nome e endereço da firma propo

nente; 1_ " 1>"'. �

bJ especificação, a mais detalhada possível, Inclu

sive marca. do material que se propõem fornecer;
c) preço unltirlo e global, com a explicação de que

estão ou não Incluldas as despesas de impostos; taxas,

fretes, carretos, seguros etc.;
d) condições e prazo de entrega do material, no

local Indicado: HOSPITAL "COLONIA SANTANA", mu

nicipio de São José o.pde será procedidO o e�ame de

recebimento; •

e) declaração de conhecimento e submissão às nor

mas deste Edital e da Legislação referente a Concorrên

clas·NOTA: �erão rec"'u'sados os 4.ater;iais com dimen

sões e Qutras características aquém das especificações,
o que ocasionara exigência de' substituição, retirada

urgente" chamamento do segurado c�locado, exlgencla
da diferença de preço pelo faltoso, caução futura, sus

pensão do registro de fornecedor, etc.
2 _ Na carte externa do envelope contenedor da

proposta dev�rão constar os seguirites dizeres: CON

CORRS;NqA PúBLICA NO 17 02 18, (AQUI$IÇAO DE

MATERIAL DE ALFAIATARIA PARA O HOSPITAL CO

LONIA SANTANA.
,

3 _ Em envelope separado, contendo os dizeres do

Inciso anterior, além do termo DOCUMENTO�, em ca

racteres bem destacados, encerrRf-se-ão. os docymen
tos comprobatôrlos de identidade e idoneidade:

ai certidão de Registro na Junta Comercial ou

Olaria Oficial que tenha publicada (_, documento de

constituição;
b) atestado de. Idoneidade, passada por Banco ou

dua.:; firmas de comprovada Idoneidade comercial;
c) p_rova de Quitação com as Fazendas Estadual,

Fedeml e Municipal;
d) procuração, se' fõr o caso, passada a pessoa re

presentante do proponente à abertura das propostas.
4 _ Os documentos acima (ou parte deles) poderão

Acelon Dario 4e Sou�o _ Diretor President� ��rC:�����u��o�:��ra�e��st��t::o f��m;a��a ��:����en
5 _ As propostas deverão ser apresentadas em

duas vIas, com a rubrica dos proponentes em tôdas as

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

6 _ Os envelopes, contendo propostas ou documen

tos, deverão ser entregues no Departamento Central Ass. Osny Berreto _ EngO Civ!l
de.Compras, à Praça Lauro Müller, nO 2 (fone 3410_, até - __

., 14 hor.. do dia 28 d' março de 1962, m,dlante reol Clube Recreativo "12 de Setembro"bo em que se mencionará data � hora do recebimento, .

i assinado por funcionáriO do D. C. c. A Diretoria do clube Recreativo "12 de Setem-
Acelon Dario de Souza - Diretor Presidente 7 _ As propostas serão abertas, às quinze horas, do bro", de Capoeiras, solicita aos seus associados em

mesmo dia vinte oito por funcionarios designados pelo G,,'s'pO,I,,'t'opoora"CcoAIORbToE'loR'A,mS ScOomCIAoISc!�,be no que diz
Presidente do" b. C. C. e na presença dos proponentes
ou seus representantes legais. Outrossim aviso que paro êsse fim dioriomen-

8 .......:. Abertos os envelopes, cada um dos interessa te �as 19 às 21 horas (Exceto aos Do;"ingosl, es-

A Legião Brasileira de Assistência, sec� dos tem o direito de apor a sua rubrica nas folhas de tara um.de seus Diretores na sede do clube até o

ção de Santa Catarina, custeará, no civil e nu prop:s�s��o�r�::��: ��:����;n��: à venda na Impren ����v��rt����s.de atender o todos os que nao pos-

religioso, o casamento de pessoas pobres. 5a Oficial do Estado), deverão obedecer às condições Portanto, pede-se o cc:-nparecimento de todos,
Por outro lado, a entidade também promG- estabcfecldns neste Edital. nas 1��tI'Uções constantes �nclusive senhoras. e senhoritas, munidos de 2 fotQ:;"

NO IfoEPCKE TEM verá, ás suas expensas, o registro de filhcs c:��tove��� �;�;'����61�;�1�, c��n�9:;. e
.

c�;sp�e �iO�s�' poro o devldJ "eguloriwçõo C_!lS corleirc,s S,)· ,":;,.�
_tw•..:-:•.

i«

.•:'c}.lIiiillllllllli_ilí""."'.".'.'.. d_e_p_e_ss_o_a..;�:�_d_e_sp_r_O_V1_'d_a_S_(_]e_re_c_u_r_.s�:.c:s: ��:,�::::�:,,�:;:�::,�;:";:::one�::i::'I-;��,�,},�, �','ti::��:q:=>o, 't�:,pçõo de�odo:'\ll

COLUNA�
CATÓLICA

Quase 50
persclvidc o curso ginasial de 1906 a 1912 no

Seminório Serófico de BJumenau, Estado de Santa
Catarina, trocamos os traje� civis com o burel fran
ciscano aos vinte e seis de Janeiro de 1913, em
Rodeio, nossa torrõo natal.
Pelo permute do vestuário secular com o hábito

religioso, iniciávamos o noviciado, isto e, tempo de
provação, em que o noviço é experimentado, se de
veras tem aptidões e stncros propositos de abraçar
o vida monóstica. Duonte esta espécie de aprendi
zagem, o candidato está plenamente livre de, á
qualquer hora, reassumir suas vestes seculares e

voltar ao mundo. Tanto isso revela a verdade que
naquela época se costumava guardar a roupa pai
sana do noviço ate que se decidisse 1J professar a

respetiva Regro e Constituições da Ordem. Somen
te depois do Prcflssõo simples é qua então se vai

dispor da indumentário profana, deixada pelo can

didato.
Decorreram as primeiras se-nos do Noviciado.

Ao que nos recordam, na próprio localidade de Ro
deio, nôo existiam mendigos, conhecidos, cerno tais.
cessória paro viver. Contudo pelo mês de março 0-

Pobre embolo, tôda o população local possuia o ne

pareceu a portaria do convento um indigente cdven
ticio de outro lugar, em misero estado, solicitando
o esmola de uma vestimenta com que se cqcsclhcs
se,

Constituindo isso naquela quadro um casa espo
rádico, o Irmão parteiro viu-se em polpas de
aranha e foi expor o sinqulçr pedida ao Pe. Mes
tre Frei Modesto Btcetnk, ofm. Após rápidos refle
xões aquêle Mestre de noviços mandou-nos à sua

presença e nos interrogou muito imparcial: - COn_
ccrdcr!o que vossa roupa civil conserva desde a

Vestição seja entregue de esmola a um mendiga?
_ Sem medir as eventuais consequências, sem pes
tonejor e sem tifubêios respondemos naquele
mesmo instante: - Sim! Sem dúvida nenhuma!

Não transcorreram minutos, e nosso vestuário

paísano foi porenos mõas de um pobre, aproximada
mente uns nove mêses antes da Poflssõo simples
que se realizou a 27 de Janeiro de 1914.

Em suo infinita misericárdia, queira Deus que

t'nunca nos afrependamas de termos enverqcdo o

estamenha franciscano, desejando ardentemente

que elo um dia sirvo também de mortalho. - E

agora decorridos 50 anos após a Vestiçãa publica
mos inspirados versos de Horácio Paiva:
Nos longos corredol do canvento,
Pelas Tages sem fim, num passo lento
Como uma sambra que no sombra jaz,
Um vulto humilde num burel de monge,

I Segue indenciso, a olhar para longe,
No que ficou há muito tempo otrás.

Olha a estrada da 'lido .. Tantos anos

Vividos entre os velhas franciscanos
• Num anseio de uma dor sempre acalmar,
Esquecendo na bem a própria 'lida:
Ora a acudir, a mão sempre estendida,
Ora a lógrima trêmula enxugar. • • •

.

\- No pobre corpo, cheio cCe canso!j:o,
.

A Caminhar no mundo, posso (I posso
Ele nem sente o frio,. (I angústia, a dor
E vai distribuindo a caridade,
A todos socorrendo com bondade,
E a todos dispensando imenso amor.

No seu olhar humílimO, tristonho,
Por onde paira a limpidez fie um sonho,
Hó sempre um pensamento de perdão.
E 00 levanto r a Hóstia no patena,
Parece ouvir que a voz de Cristo ardena

Que leva aa pecador (I salvação...
Não'tem cansaço, desfalecimentos,
Cura, acarinha, acade aos sofrimentos,
Ao Impio oferta: amparo, fé e amor.

E assim que faz o humilde franciscano,
Embora, no cominho acúleos encantrqndo.
E nele �ncont'e a solidão e o dor.

.

Nem o ouro sacrílego o acorrento.

No renúnci1 da �e�a êle o afugento,
Na humildade que eXisti0 aos olhos seus,

Todo o esplendar que tôdo vida encerra,

Familio, nome, o próprio amor da terra

TudO deixou. ,e ofereceu-se a Deus!

anos

Frei Benvindo Destéfani OFM.

GELADEIRA VENDE-SE
Por motivo de1mudonça vende-se geladeira "Alas

ka" importada, 5,5 pés em átimO estada preço de o

casião Cr$ 45.000,00 o vista. Rua Visconde de Ouro

I'rêto 93 apta. 53 Edificio Eduordo. Nésta

\. Ã__.. ....._ .. •
:

BICICLETA
Vende-se uma completamente reformada,

APOLO. Tratar nesLa redução, com Ivan Silva.

c) compromIsSo de rettra
da dos' veículos no prazo
estabelecido;
d) declaração de conhe

cimento e submissão
r

às
normas dêate Editai e da

Legíslaçâo referente a con

ccrrênctas.

2 - Na parte externa do

envelope con�enedor da

proposta deverão constar
os seguintes dizeres: CON
CORRS;NCIA POBLICA NO

12-02 13 (Venda de 1 auto-

movei Mercury e de 1 nu

tomóvet Chryaler) .

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres do
Inciso anterior, além da pa
lavra "DOCUMENTOS", Em
caracteres bem destacados,
os seguintes documentos

comprcbatôrtog de Identlda

de e Idoneidade:
a) atestado de Idonelda

de financeira, passado por
Banco ou Casa Bancârla.
b) prova de quttacão com

as Fazendas Estadual. Fe

deral e Municipal;
c) procuração, se fõr o

caso, passada a pessõa re�

presentante do proponen
te à abertura das propos
tas.

'Empre�a Nacionàl de Navegação
Hoeptke S. A.

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

r Convidam-se, pelo presente, Oc; senhores ocio-
nisros desto sociedade poro a Assembléia Geral ordi

nária, a realizar-se no dia 30 de março de 1_962, às

16 horos, na séde social, á rua Jerônimo Coeiho n.o

\ 108, nesta Çapitol, a fim de deliberarem sôbre o se

I guinte:
ORDEM DO DIA

1) _ Exame, discussão e aprovação do relatório da
, diretoria, balanço geral, Gonta de lucros e perdas e

parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício de

1961;
2) - Eleição do Diretoria;

�re��leiçãd do Conselho Fiscal oe

I

respectivos sÍJ-

4) _ Outros assuntas de interesse da sociedade.

'Florianóp;:'!is, 27 de Fevereiro de 1962.

AVISO

Acham-se á disposição dos senhores acionistas.
no séde social as documentos a que se refere o arti

., go 99 do decreto-lei n.O 2627, de 26 de Setembo de
1940,

Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1962

L. B. A. AMPLIA BENEFICIOS

marca

AQUISIÇAO

• TERCEIRA PA'nn�h

Edital de Concorrência Pública
III - JU!>GAMENTO

deél!r�op:�anc��:iS:ãOP:O��:���:l_ :::te����::��e, será

caçõ�!, :;�:to�rd:;p�:��si:e���:�s�a�::;��!�S, bonUI

b) melhores condições de entrega;
c; melhores condições de pagamento.

2 - Em igualdade de condições, será dada preferên
cla a firma estabelecida no Estado.

.3 - Em caso de absoluta igualdade de propostas,
sem Sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência poderá ser anulada, uma vez
tenha sido preterida formalidade expressamente exigida
pelas referidas leis e a omissão importe em prejuízos aos

concorrentes" ao Estado ou ii moralidade da Concorrên
cla.

5' - A Comissão Julgadora reserva-se o direito de
5 - A Comissão JUlgadora reserva.se o direito de

anular a concorrência, caso as propostas apresentadas
a:rular a concorrência, caso as propostas apresentadas
n�o corespundam aos interêsses do Estado.
nao correspondam aos interêsses do Etado.

Florianópolis, em 20 de fevereiro' de 1962.

(Hermes Justino Patrianova), � Presidente

'liUiilUto'de-Cüíura Germânica
COMUNICACÃO

'

. � instituto de cultura âermômco comunica oos Seus
distintos olunos e demais interessados que se acham
abertas os matriculas aos seus cursos de alemão pore
princieiclntes e adiantados, em diversas turmas: pelamanha, o tarde e noturnas, cOm inicio no dia 15 de
março. �

����,culos diariamente, das 9 às 11 e das 16 aS 19

PARTlCIPACÃO
Cláudio Amé�ico Prates e Senho:o participam aos pa
rentes e pessoas de suas reloçõe o nascimento de sua

.

primogênito Ana Mario,. acorr1::Jo na Maternidade
"Dr. Corlos Corrêa", o 23 de Fevereiro.

COMUNICACÃO
-�

.

A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAÇAO DE
COMUNICAR QUE JA SE ENC(}NTRA A DISPOSIÇAO
DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIAL!
ZADA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA
OBESIDADE, DORES REUMATICAS, MA ÇIRCULAÇAO
ENXAQUECAS etc.

'

ATENDE NO LOCAL COM ltORA MARCADA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA).

�p�.��!�.i��!_'Contl.'cçao e conservação de painéis
em todo Q Estado

R fer�en�',M��ádoi6,:�e��ar·.�' '2"'�13
"

> - ��ORtAIIIÔPOUs.! '

:

Clube Doze de Agosto
'Comunicação
A Diretoria �o Clube Doze de Ago:;to, C'om-lnico

aos �eus A.ssoclados que, a exemplo do que ,>e vem

p.ratlcando nas anos anteriores det�rminou a vislô
na no suo Sede Saciai, sen'do ; seguinte o Laudo de'
peri.Cio efetuado pelo engenheiro Dr Osny Berreta,
designado pelo Irmandade rio Senhor jesus dos Pas
sos e Hospital de Caridade, proprietário do .prédio,

.1LAUDO DE VISTOR'A
, ,

Vistoriqndo o predio n.o 7. sito ,) rua João Pinto,
nesta Capital, de propriedade do Hospital de Carida
de de Florianópolis, onde se (lCha instoladõ a Séde
Social Clu?e. 12 de Agôsto foi constotado o seguinte-:1 - O predlo com reloçõo às paredes" nbO opresen
ta qualquer �ndício.de deslocamento; ou recalques nos
suas fundaçoes, POIS, não opresento fendas.
2 - Com relaçãO ao madeiramento e cwberturo o
mesmo, também n�o �presenta qualquer indícj� de
deslocqmentos ou SinaiS de ruturo dos tesouras p-stan
do os apOios, sobre as paredes laterais perfeil"amentê
estoveis.
3 - Com relação 00 Soalho nado foi alterado ou

substituido, nõo se canstatodo recalques de qualquer
natureza.
4
� Assim, ,n?s COndições acima, como nos anos Lin

tenores o predlo apresenta a mesmo. estabilidade não
sofreu nenhum recalque nos fundoçõe�, soalho e cc

bertura, pois não se noto o presença de quolqLter fen
do em toda a estruturo que .seria o indício .de ter, o

r]"Iesmo cedido, podendo ser utilizado poro a realiza
ção dos próximos bailes cornovalescos.

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 19õ2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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?��Ô d ����_� L)101'.J uo:: Sorne Catarina
-

Coopere com a Campanha _lÍo Galdo fie iinfa para a magnífica capela de Nossa Senhora da B6a Vontade, do Saco dos Limôes. Todas

ções dos bO��JOS cristãos deverão ser entregues II. Clledr.1 MetropelH,na 011 nesta Red�lO.

« ...Indicador Profíssíoncd-»
Caniídio do (UNIU SANTA CAtARINA
Amaral e Silva Clínica GeralAnVOGADO

Ma",""oo aposentado, üoencas NerVOSil1 e Mentais
b:;I:�,�lI��::;,c:a �:� �;:���"ha Ii'H�U:;tin. .....:. Complexos - Afaques _ Manias

Marin)lo, 2 __
o apt," :WI

pro!ffen'latito Areuve e sexual.

u-snutuu .L1i'i(, "'mlo,
Tratamento pelo Eletroehoúue com ane.�f,i:fsíil.

_______ . Insulin'�(tf'r:tpi3-.- catdtceotorapie - Sl'lil01cf"pfa e

ss'cotcrap'a.
Uircção do."! Psf<tUiátra! _

DR. PBRCY JOliO DE BORBA

DR. JOSÊ 'rAVItRES! IRACEMA
DR. IVAN gASTOS DE ANDRADE

CONDULTA8: D&� i5 às UI horas

Dr. Àyrfo� íitlJ�r\tho �tHI(;�e;�)�;I ���.�;��� �::�I;o_R���, 3��:t
Cf,INfrA OF. CJUAN(,;ft� �-----

DR. L.'UI8 DAURA

Clinica Geral
__ MF:DiCO __

F.spedallr..ü em n.otesnu ce scr-uoms e vias un

nú-Ins. Cura -udl-al das .nreoccôes agudas e oro-

nJ.; •• s. rto �pnrêfhc «enno-urtnàno NU nmtn.s os

r;exlJ.�. nocnca- do npnrêf hn Diqos.ttvn e ctn stste

mn nervcee

norano: das 10 l,<; II,SlI hor9.:'! e das I'I,JO r•. ; J7.0IJ

ean. nu R:,p"r;ha) - FemE': 324M.

11',ra:'l. _ cousuttórto: Rua Srdd!l.nh:l M;lrlnhn.:'

1.<1 nno ...... cc-c. li" Rna :(11\0 P nt.n • sunc: :1:146 1
k'·�,I(.h·nda: Pua Lacerda COutinho, JlP tx. IClll\ I

UI.

C A S A

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

DR. MARIO 6ENTlL COSTA

COMPRu ou ALf'GO
l:,,\fJj\ FAVOR MARtJAn
ENTREVISTA PF.LO TI!:·
1 �'F'()NR N n ::Ifil7

OU'IIOO -' NARIZ - GARGANfA
CLlNICA E CIRURGIA

BRONCO _ ESOFAGOLOGIA
E�,r('tia!i7açõo no Clínica Prof Jf)S0 Kós,
do Pio de Janeiro.

Ate"d� pelo "!o�. zo HIIspitO'I de Caridad'e

Ccnsultas à tarde dcs 14 cs �8 horas,-em
Consultório i�'stalada à Roo Ten .:)ilv�;rc \5
EdifíCIO Paqhp"-lOn ,

--niTAMUlIL rO'NSECA
�IRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades relo alto eelccfdcoe.
RC�OEN ArROTaR') S_ \AfHJTE

kadiologi(l De'ntória
CIRURGI;.. E PRóTESE BUCO-FACIAl
COrlSIJ1IÓrio: Ruu Jerônimo Coe:ho 16 -

:0 andor _ Fone 22::'�
F.du .. ôVon'le"tê �orn h�r05 mó'ceCt�'

(;IOn<.;ulta<:: Pela manlrf\

IH) ""�llilal d .. ('arid:I(]I�.

./{ lá ,,'e, no ennsnlli,rl,

lia" 1:'.30 h". às 1';'.3° I.�.

('(JfI"ultnr:o: Rua N!lIV"l

ntacnauo. 1 _ 10 andar .:....

lelHOI'lp 21gc.·

nestcêncte- Rua P:ulrt;

Rnma, ea - Telef(Jr,,�!:::

Dr. WalM.r Zemer
Carcia

nipltl'maun pe'fa ·fa'.':tildadc
Nacinrlal .lc l'.�e(liein ... da

Uuivcl'sidadc du Un\!;il

'E:'Hrterno !l01 coneurSo da

MaternIdade-Escola. (Ser

viço do Prof. Octavio Ro"

dngu('.::õ ..... !/llaJ. Ex-wLen1e

çJu Servl",u de ClrUtgl:\ du

llu.;prtal l.A.P.E.T.C, do Rio

de Janeiro. Medico do Hos
pi�;:! de (Jantlade e da Ma
t,'rnidade Di'. Curlas Conea.

l'AH1'QS' _ \JPf-:R..tÇ(jj·:S·
IW'\NÇAS UE SENIHHMS
- PARTOS �SM [)(Ut pelo
métMo Rsieo-prn'iJalicQ
ComiUltliri(1: Rnrt'Jó{w l·fll·

to n. 10 "- das 16,no á�

13,00 horas. Atende com
horas marcadas. T('!cfolie

30.35 - Rcslàéncia: Rua
Oenrr>'� l1'iJ.trr.cu1Jl't n :'11.

Dr. MARCOS E. FI.ACH
C!RURGIÃO DENTISTA

Atcnrlc só corr, hora marcado dos 8 6s 12 e das 14
ir', 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13 à parti� de
I" ,Ic março ___: telefone 2891.

DR. OSMA.RD �Nll�MIE

OLl:IOS'�-OU�IObs'��;/;NARiz
. ...; fi' GARGANTA

OrerQçõP'�-; -'_�os .. ',(\'M'fGDAi)�'s .' pÕ!:.';>�(:�' ê'e S_SQ., MOflERNO···' ','

EQUlf'Ü de OrORRINO( úniG� no é.PI.'ol)
poro eXOf'J'le :"Ie OuvlnOC:, NARIZ e

'?f\.P.G4NT/"
Refre>fo' 8AUSC.H 8 �OM8 �o,:.:J -�eceita

d�- 0CLILOS
Tralamenla do; SINUSITE� por ULTRASOM

Dr.·GlIERRE'''' da FONSÊCA
GO��SIlLTAS !=lEIA M.'NHÁ E' A -Tl<,POf

ç"r,�u:tcirjo - n..,,J Joõo pjn��:"3:� � Fone 3550

Rt,�ó,,',clJI Q JQ reil" Sc�;rlit!:, 99 �!" o'ne, !o560

"
..../'�-� :;;..

n� "i:W�"'u::rrnm:I!1"�

II .

r

I

I
JOR"IAL

.

�.EST,'\�O
�lllIlllmllDlUllIDUilu;uii�

ADVOGADO
RI'A �Tr.VA JARDIM ln

, DR_ 1l0LDEMAJlIJ.
Di:MENEZES

Formado pela Escoia. Bc
Me/li"ioa é C�rur,la do Ri!')

de Jarreiro. Ex-Interno (lo

Hosllital da Camhiia ._ Da

Maternidade Clara Ra�

badm _ Da �bter,i(l.lae
'M"ãé-robre.

I��pcdalidadc: DO ..:NÇAS
DF. SF.J'.õIlORl\S _ ['AR1'O
- CIIWltGIA
CUIlS.4na: Majcrnid�l;e·

Carmela fl\ltra" jwla 111:\

nhã.

Residcncia: lõ:steves Ju
nior, f,2 - Tel: 2235

l (l H S
VENDE-SE T O'T'ES A

!/)r>.Tr;o PRAZO SEM ftl

ROS.
THA'T'AR RUA FF,LíP8

1'(0 HOÊPCKÉ ttM

, G"'RNAVAL
Dia 3 - Baile de abertlura às 22 horas (sábado)
Dia -4 - Bait� infanfil, às 15 horas (dOmingal
Did 4 BAILE MUNICIPAL, às 2'3 horas, traje: Smo

king, Summer ou fantasia de luxo: Concurso de fon'ta
sia e eleição da Rainha do Carnaval de 1962, (domin-
go) •

Dia 5 - Baile TradiciOnot, às 22 horas (Segundei 'ei
ra).
Diâ 6 - BoHe de Encerramento às 22 horas (terço
feiro).
NOTA: Seró exígid'o o apresentação da carteiro sccial
e respectivo talão de março ou convites paro,forostei
roS. (tódos as festas)

CLUBE 15 Df OUTUBR'O
CARNAVALí

Dia 3 - sábado - SOiróe Carnavalesco.
Dia -4 - domingo - Domingueira Infdnlil
Dia 5'- 2.0 feira - Soirée Cornavoiesco.
Dia 6 - 3.0 feira - Soirée Carnavalesco

DISPOSIÇOES
t: indispens<5lJel o opresente:;çõo do carteiro social

,

e prôvo de quitação com o Tesouraria
� proibido o uso de lanço-perfume como entorpe

cente (chereta).
Nos bailes noturnos só será permitido o er"ltraGo

de maiores de 14 anos; no baHe infor,til só poderão
dançar merlor-es de 14 anos.

INGRESSOS

3 noites
2 noites
1 noite

Os ingressO" serão vendidos, pela Scretarja, nas

gui�tes bases:

Ingresso I.,dividuol
Cr$ 1,200.00
Cr$ 800,00
Crg 500.00

CrS 1.800.00
. CrS 1.200,00

.... C,S 750.00

.,.\.

�3 noifes
2 l"Ioites
! noite.

Ingresso para Ca:ol

MESAS
Reservas de mesas a partir do dia 26, na Motriz

das "Lojas A Sedutora", EdiHdo Montepio. A a

quisição de mesas não dó drreito a ingresso, deven·

do I>ste ser adquirido à parte.
Florianópolis. 20 de Fevereiro de 1962.
Collas José Gomes FOfOCO - gecr�tbr'CJ

Dt. Hélio r,ellu
nOF;J\'<;AS OE 1'iEsnoRM
r\ft.,.f)� hRh.,� f"tIltTA!.
- F..,t.TnO'(;(lAGllf,A(,::\O
ConsUltiJr,!') - Vic1nr

Meirelt>', 2( _ das ( li

6 ho-rM.

fit'slrIAnci:l _ F,llirírin

Florl:HI('f1oH:; _ !'iI> ":l.:"I:1r
- fllJ)ê: 27�-t7.

EMPREGADA
DOMf'StICA

Familia de trcs pessô(lf'..
para cosinher arrumar po
dendo dOI'�ir oú não no em

prego.
Tratar calçados "TRl'l:S

GARóTbs"

�r,tz "UOJ - '!DpUD '01

9 'opo.p-ow opuou�.J Dn�

-Clinico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gargan�a
Ex-chefe dos serviços de orl do assistenclo médico
social do armada (Rio), do hospital do arsenal de
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital do univer

�id(Jde rural, _- Ex assistente dos' serviços de ar! da
rlOliclí"irn de botafogo, ],{ió (r;.-ot, David" 'Scin"_rm)
[x-Qstr:t(jitÍrio do dín:co de orl da escola de medici.
no (' cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José KiJs).

Consultórin: R Jerónimo Coelho, 325 sI. 10B
(Edifício Julieta)

Dióriamente das 16 os 18 hs.
Tcl. - 2222

ATFt-IDIMrNTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

________�nT-:1 _ �
Irfslilulo de Apos6ntadorlc1 e Penstier,

dos Bancários - Delegacia
Regional de Santa Catarina

.

Paro conhecimento dos interessados,. camuni·
co que a classificoçõo oficial de financiamentos
imobiliários Se encontra fixado nesta Delegacia Re

gional, sala /:03, devendo qualquer interposiçãO de

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

Vende-se um lar::: a rua Esclareço que os recursos deverão ser enca-

�:I;�s(, Sal!e�, I\rêa 4J5 �\S���SD� �s��S���f���Ã�egli�n��IL�ÁoRI�. CO-

'T'rl-l',,!.r II rua Felipe deli
A verba destinado ao Esto90 de Santa Coto-

.rldt. 21 _ �'one 314!) _
rina, tr�ral �;_��i�t�5r�O�imento é de

Florianópolis, 24 de FevereirO de 1962
Reinalc'" Wendhousen - Delegado Regional

==================�

Ij�I�*-�ç� -��),

Muito comentadO o baile muni,;palque ac:onttctra I

110 Ufa T. C. pr'ximo domingo -=- OUem seta I ,
alinha do C.,,,,,.I de 62 ,

t.íca. !l In,;tal:'t.ç:l� dos T!'a- vão acontecer ecm mmtJ
balhos presíuldos pcto Dr- sucesso no carnaval qu4
�:��:�a�o!' Arno Pedro iniciará amanhã. ,

Recebi um bonito' cinzeiro'
As 'racas JJnt'a a Rainha tia sorcererre SChlmdt - •
�:lis c:�'n6a2��!O;: :UI��'��:�� �o:a obO!�c���t�o �����.:;:.
cesas já Ioràm gravadas. Caràpêâo de 61.0 sr. ROIf�

�a;:::,taLe���:aM:;er�:�� ;;'��!ilO.fO���d�·���a�í��:' Kruger, Representante de�,
jará pafâ a "Belacap" no !}n:=o�:i i�a������:>��t�]
próximo dia oito. Aconte- Quem será a Rainha do gradeco a gentileza. •

"A mais bela das Dama.'>"
- "L'Ihformàtíõri" Jornal
de Israel. públicou uma re

portagem dedlcacla a Se"

nhora Mària Tereza Gnu
Inrt qu�lItlcanaO-a come
"e mafs bcía prlmei;'a da-

mu do inundo".

cerá �o b�lle muntctpat.; �;;;s:���ní.d\ c�!:i�e. o�;= Music Bar não abrira no�'
O casal Alfredo Augusto. fantasia db ano? zstá ar "quatro {lias de carnaval ,
(Angela Zenoblol Matta conteceuüo multa curíost- ,
do 'l1rgt scctetv'' carioca da�e por

_

pal'�e d1:s Iy\OÇ�S OS cliibes escoràs de sam.chegara hoje, a esta capi- Elas ratão surpresas, s- bus e Soctedaôes õarnav-i,
tal, para asstsur o nOS30 guardem,. no baile JfiIJ Iesca, estâo prontas para'
carnaval. Fui Informado ce nicfpal.

� iniciar com o .carnavil dr'
, ��en� :e:il:r�gUr:�i:.a�i:;= Procedente do Rio de Ja-

19B2 - amanfià
,

, rá hospedado na restden- neiro estão sinvindo no O dr. Eugenio Trompowski'
• ���od�e��:�desC��:��a�nte ���a�n��PiiãoO 5;ene��setr�� �:����nr:��!�{l;e��id:oi'�'�'
, jauro Ramos de Oliveira e nador Celso llamos,

, O dr, OUo da Gama D,Eça o Coinandan.te Em1Jlo Soc- •
• ��i �:I�i�sact;e P�;:�:=,te�:- ��uC�:1e!j,��'iB'� p�::�:o .��� �.rai;::h:roá c:.;:�av�nl()��1
I rn ser o conlerencistft. JO- Escrita e o segundo f()i perfume da Gcrmalnc Mu,,'
, :�:- ���I�Sa :re:::,d�u�O�� �i�����e '�:l�I��e�ln���r:� ��:�fW chegandO nesta c�-

�

_ dia onze próximo com;')l!'" cx-Comte do 5,0 Distn:.o pital, multas turistas para'
, ��:âd/ :::��:oo�entena- Naval. ���s��steO 1��:Otecr:rt�:���_
, ":h.fílindrosas", G r e g a�, novidade o cementado 8:>1'
• corri Solenidades aeonteceu Pierrot Ciganas Apa"cb,.s· le 1Ie Gala Municipal d'"

-!..�e.:�I:n��J��V:;,':::l�\.:t� ;..c.n;a�ni..L: � �._
Valores Pàra

-

AGRAbECIMENTO
o Guaraní
Dois jogadores do Clube

Atlético Catarlnense estao

em vias de se transferirem

para.o Guarany. Falar>'

do lateral direito Alcides

e d,o médio volante ou pon

teiro esquerdo Vadinho.

que atua In;dlstintamente
na.s duas posições. Os d.ois

jogadores mostram-se vi"

Ivamenlle inberessados em

mudar de clube, estando

mesmo as negociaeões bas

l' ,nte adtanWdaa.

Portanto, será mais dóis

joga.dores Que o Ouarany
adquirlTá tltup de refor

ça para aproxima tempO'
rada.

A fomflio de Numa.PombiJio Cardoso vêm otruvéz
d€'stê' 10,4,01 exte#nor.os 5eOS 'Si�OS ogrodeci.mentõs
aos Srs Drs. WilsQn p. Mendonça, Antônio Santaelo
bem como os bondosas Irmõs corpo de enfemiros do

HOspital de Caridade pela bondade e carinho com q\Je
a trotaram estendendo também, seuS agradecimentos
à Emprêso Florio,;ópafis, Liga Operária, União Bene
ficiente e demais pessoas amigos e cal'egas qUe o n

coropúnharam até a sua úlfima morado e os que

compareceram o miSsa de 7° dia.

notícias
pela RADIO GOAAOJA de Florianópolis

de 2.a a Sábado.

O lateral direito Alcides.

falando ao reporter, teve

a oportunidade de informar

'$.'e redmente encontr:l

se em negociacões com a

di..�ria do Guarany, pa
ra o seu IngresSo no sim

pátiCO clube bugi'lno.· ÔI�
se Àlcldes que é seu desejo
maior demonstrar ao atu

ai treinador db Atlético

Que ainda não esta
bado seu futebol.

8,00 - Correspondente Columbu�
8,55· - Reporler Alfred
10,55 -Informo a Rádio Guorujá
11,55 -Reporter Alfted
12,25 - Correspondente Calumbus
12,40 -Politica de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Co!umbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titôr.luS
18,55 -. Correspondenté Calumbus
21,00 - Reporter Alfred-
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujó
Departamento de Notícias: Tels. 3816 - 3822

.Ródio Guorujá - ondo médio - 142(j Kcfs - 5

Kilowatts - onda tuna - 5915 Kcls - 4� metros
_ 11) Kilowatts. -

ti-tUA tAMENTO DE SAUDE PÚBLiCA
PLÃNTÕES DE FÀRMÁC1A
Jfts 'DE FEVtREIRO

i 1 _ Domingo'
17 - Sábado (t.arde)

19 _ Domingo
24 - Sábado (tarde)

25 - Domingo

Rua Felipe Schmltlt

Rua. Joio Pinto

Rua Jo� Pinto

Rua Felipe Srhlliidt

Rua Fe1ipe Schmidt

Farmácia Central
Farmâcia Moderna

Fannâcia Moderna

Farmicia Sw. Antõnlo

Farmácia Soo. Antônio

O plantão noturno será efe tll!ldo pelas farmáclas sto. Antonio, Noturna. ViI,MIa. a

O plantão dlürno r.ompren dido entro 12 e 12,30 horas seri efetuada pelas farmá�

elas \l'itófia e Central.

11 - Domingo
18- - Domingo
2" - DomIngo

ESTREITO
Farmáeia cto Canto

Farmácia Indlnna

Furm'icfa CatarlncnfiC

Rua. Pedro Drmoro
Ru� 24 de Mn lo

Rua P�dro Demoro
--------

o plnflt.iio noturno fiNa cf", l.\lado ]}I'laf'. farmó,clas do

tH!nsQ
C:lnto, YJ'ldl:mn '" rnt.n-'"

A presente tabela Mo Pode rá ser alterada'sem prévia. lutOl'lzaQAo dêste Dep:lrta-
menta.

n.s r., em Florianópolis, f('v('l'('ir'o r!� lnn::!

D��;�I?�:�:;m���:�()ra. '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'*'
Clube Doze AgolII _,,_ Departamento Balneário Bailes de (arnaval Domlng o, Jeaunda e Terça. Mesas Pira Todai Noites -

EJTALfIROS A�Al'tA }. A.
Assembléia Geral OrdiRiria

(ONVOCAÇÃO
Pelo presente são convidoõos os senhores acio

nistas desta sociedade paro se reunirem "em assem

bléro geral ordinária, a recltzor-se no dia 30 de marco

vindouro, às 9 horas, em suo séde .socicl, à rua Almi.

rante Lamego n.o 310 nésto copito! poro delibero-
rem sobre a seguinte ",

ORDEM DO DIA

1) - Exame dtscossõo e corovoçõo do relatório da

diretoria, bola,�ço geral, conto de I,ucros e perdas e

perecer do Conselho Fisçol, relotlvos.co exercício, de
1961;
2) - Eltecõc da Diretoria;
3) - Eleição do Conselho Ccnsuttivo:
4) - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes;
5) - Outros assuntos de interesSe da SOciedade.

Florianópolis, 27 de Fevereiro dé 1962
Aeelon Dario d Sou:r.a - Direfor Gerente

AVISÔ
Acham-se à disposição dos senhoes octoritstcs,

no sóde sccicl, os documentos discrimiq"odos no arti

go 99, do decreto-lei n.o 2627, de 2,6 de Setembro de

1940:

Florio;;��I,�s'D:�i�ed:e;:�:�o�e�i��':·r Gerente
(_._---�--�.�.� ..

.

NO HOtpCKE TEM .

�.�"JII."-_"__JIIl".-_.

S.Thiago -

Apres'ento

!t=OUWltJ
CRíTICA Fi· NOTIGIÂ�I"

QUDRb DAS COTAQ6ES
G _ Excepcronai. 5 _ ópmo. 4 - Muito Bom.

3. _ Bom. 2 _ Regular. 1 - Fraco. O - Péssimo.

A �M PÁSSO DA ETERNI9kDE
(Erorn Heee to Eternity)

Reafmente esta é uma petlcelc de valor cOmo o

comprovem os prêmios recebidos. São 10 "Oscors":

Melhor filme do ena (1954); Mellior História; Mee,

lhor Dírecõcç- Melhor Atriz Cooõjuvonte: Melhor A

tor Coadjuvante; Melhor Som; Melhor Montagem;
Melhor Fotografia; Melhor Crítico Americana; tAe-
lhor Crítico Extrangeira. Mas como nem sempr e o

número de livras faz o estudante, o mesmo dá-Se c.cm
os prêmios em um filme. Não se quer dizEt com ISto

que "FROM HERE TO ETERNITY" nõo poss�a o seu

valor. Tonto tem tmpcrtônctc como obro sector. m?s
além de tudo humanismo profundo. O argumento do

nos o cosemo e mesmo com relccõo 00 com�orfamen
to em particular dos seus elemenfõs. A mÚSICO, � fo

tografia e principalmente o atuação dos atores e es- 1

tupendo, podendo-se ressclfcr Os no,:,es de FRANK

SINATRA (prer..,iodo Como CO\ldjuvante), MONTGO

MERY CLlFT t= DONNA REED (premiado como cOa

djuvante). BURT LANCAST�R e DEBORAH KERR

também têm s.eguras otuaçoes e ERNEST BORGN!
NE no papel de "Barriga", muifo bem soube apr.o�el
tor a ponto que lhe foi confiada. Nõo resto dUVido

que FRED ZINNEMANN é um mestre n.a batuta de

controle de filmes .. O seu trabalho é digno de elo�
gios. Em sumo, "A UM PASSO DA ETERNIDADE'
(From Here to Eternit)"), é um filme ótimo com mo

mentbS"" de cine·mo de real valor..
COTAÇÃO: 5

. 'II (
SOMBRA MAliGNÁ iChBsê â Cféo.ked Stic:u.�ow
Tal seró o título do próxil'ná ofi"aç6a de Domingo

Crooked Shadow), um filme �e pavor é mistéri�, pro·
no Cine Sõo José. "SOMBRA MALI�A" (Chase·a
duzido por Douglas Fairbanks, Jr.,. com A�ne Baxter.

Richard Todd e Herbert Lom', traz o aSSinatura de

Michael Anderson o realizador de"A Volto ao Mun

do em 80 Dias", �ue, agora, se revelo· um rtiestte do

"suspense" nésta obra audacioso do Worner Bras.

( ( (
A SEMANA EM CINELÃNDIA

"Susan SIode" ,
uma .dramótico produção dos. es

túdios do Worner Bras., acabo de receber uma cita

ção honroso da "Southern California Motion Pic;ture

C�trncil" pelo delicadeza como o tema dêsté fi!me,
que troto dum filho nascido foro dos laços matn��
niois foi trotado. "Susan �e", foi prOduzido e dHl

gido por Delmer Dov.es, t�ndo <:_onnie �te'V"e.ns, .c.omo
intérprete principal, ISto e, o moe do bebe�

VENDE-SE MO'VIIS
Por motivo de mudança, 1 solo de Jantar (�óvo)

1 quarto de dOr.ml( (nôvo) I armário de aço (cozlnhp)

'I, rádio e oufros objéi"os. T rotor à ruo Alvaro der�;..,=�
L' llio, ri.o 49. ._ ,_ ._�� ",r=-- , .ri,,,:

RS-5, chassis longo! ano

de rabrtcacâo IMa, valor

case, mfnlmo crs 190.000,00.
Unidade Um. oucnuan
de - 1.

II -:- ESTIPULAÇõES

Os tnteressnecs deverão
apresentar os documentos

mencionados, a segurr.
i ._ Preposta. em duas

v!as, seladas nrnbas com .

crs 12,0()" qe Sêto Est:J.dllal

e. m�i..s fax:;. de E:dtH:�r;ão
e Sáúõe de 10.00, pOI" folha,
em envelope fechado e la
crude contendo
a I oferta pum o veiculo:
bJ c"ondição de pagamen

to;
c_ cornpromtsso de reura

da do veicula no prazo es

tnbetcctdn,

Diretoria de�Veicülos-
e Trâosito Público

PORTARIA N.o 9/62 _/

O Coronél Mouricia Spotdinç de Souza Diretor
da Diretoria de Veiculas e trânsIto' Púbtico, rio
uso déJ �uo� ctrtbutcêes 'e, terrdo em vista c

Carnaval que se aproxima:

RESOLVE:

./
. .

) - Desviar o tráfego de veicutos-cutomõtores, nos

dias 3, 4, 5 e 6 de morçç.o.vtndouro, a porttr dos 17
horas e pro·ibir o estoctooomentc dos outomovets P'or
ticulares na Praça 15 de Novembro e Rua Felipe
Schmidt;

II - Mudar o Ponto de Automoveis de Aluguel do
Preço 15 de Novembro, para o Ccís Liberdade o par-
tir dos 17 horas; ,

bus das linhos do Seco dos Limões, Costeiro, Rtbetrõc
III � Mudar o ponto de estacionamento dos oni

e Mouro Ramos, poro a Praça da Bandeiro
IV - Mudar a ponto dos linhos Ctrculor "A" pa

ra a Avenida Herclüc Luz, próximo a ésquino do rua

Fernando Machado e Circular "B" e Almirante Lo
mego poro o ruo Cons. Mafra, próximo a Farmácia
Esperança, o parfir dos 16 horas;
V - Mudar o ponto dos linhos Agrônomica e Trin

dode paro a Praça Pereira 'e Oliveira, lado do Teotro

AI�olr�eJ����)�O��nf�r��s dl��h�� ��r�si·9UOÇU, San.
to Amaro,.São José e Palhoça, poro a ruo 7 de Setem
bro, a partir dos 16 horas;

VII - Mudar a ponto dos linhos de Tijucas, An
gelina e Anitcpolis, poro o Cóis Frederico Rala, o par
tir dos 16 horas;
VIII - Proibir o trófego de caminhões nos rúns;

Felipe Schmidt, Cons. Mafra, Trajano, Deodoro, Ten.
Silvéira Jeronimo Coelho, Alvoro de Corvolho Praça
15 de Novembro, 7 de Setembro, João Pintó, e Tira

dentes, o partir dos 15 horas;
IX -,O estacionamento de caminhões seró pró�i

ximo a POnte Hercilio Luz e Avenida Rio Bronco;
X � Interromper o trónsito o partir dos 17 horas,

noS seguintes ruas: Felipe Schmidt, do 7 de Setembro
o Praça 15 Alvoro de (orvalho, do Cons. Mafro a

Ten. Silveira - Jeronimo Coelho da Cons_ Mafra o

Ten. Silveira.·- Deodoro, da Cons. Mafra o Ten. Sil
veira - P,raça 15 de Novembro em toda o sua exten

$ão - João PintO, do Praça 15 o Sold. Marinho _ TI_

.radentes, da"'Praça IS a Sald. Marinho - Vitor Mei
reles, do Praça 15 o Saldanha Marinho - Fernando
Machado, do Praça 15 a Sald. Morrrlha Anita Gari
baldi, du Praç·a 15 o Saldanha Marinho _ dos IlhéUs
da Praça 15 a AraujO Figueredo - P. Miguelinho, da
Praça 15 o Praça Pereira e Oliveira _ Árcipreste
Paiva o Praça 15 de Novembro - Ten Silveira, do

Trajano o Praça 15 - Vidal Ramos, d� Trojano a

Arcipreste Paivo.

------....:... I

OBSERVAÇCES: O transito de no"rte o sul, deveró sér

feito pelo cáis. Os auto-lotações, de
verão fazer setJc; pontos nos fundos
do prédio do Alfôndega.

·XI - Os infratores serõa punidos ria forma do lei.

Dê-se Ciência
e

PUBLIQUE-SE

D.V.T.P., em 27 de Fevereiro de 1962

Cél. Mauricio S�aJJlng iI« �8uia
Diretm

�--�-,*�. _- -�<--

-SA BOltrt�d?
SO CArE ZIT3

QUE fA·CI·LI·DA·DE L:-

,

r r s r r s r r t r .

fAC
(R\ :7r1RQ 00 SUl.

AGf:NCIA

� «gF�n::��ISc:��� 24

IlORII'OffiIlS -- s. c,

c' _mO' -.

jII. SOlUC�') pct;Q -e �eu PROBl(MII. PS!&

no CRU2f.IPI) /I rR�zo. do CONSORCIO ::
T�CCRU7EIRO DU SUL

..

p�c·, l�t"lh�· ,",o e�cn'.. de :.:..::__

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Departamento de Administração

E DITA l -!
Com o presente são convidados os abaixo relocto

nados poro dentro de 30 dias, o contar desta doto,
virem a Portaria desta Prefeitura prestar esclareci
mentos:
NUMERO NOME ASSUNTO
2921/59 .. Atcebtodes Fermino do Silva .. Habite-se

730/57 .. Colvy cie Souza Tavares .Hobite-se

39/59 .. Colvy de Souza Tnvores. . Hcbtte-se

687/60 .. José Pauli. Habite-se

928/59 .. Herminio dos Anjos.. Habite-se

93/60. .José Ramos da Silvo., Habite-se

866/60 .. Bertoldo Nunes de Souza. , .. Habite-se

987/60. Eleodoro MigueL Hobite-se

975/60 .. Ranulfo José de Souza. . Hobite-se

1003/60 .. Arnoldo Cardoso. Habite-se

91/61 .. Francisco Luiz dos Santas.,. Habite-se

645/60 .. João José de Souza. Hcbrté-se
765/60 .. Catarina do Costa Silvo. Habite-se

235"6/59, . João da Cruz Meira·. Habite-se

2301/59 .. Nicolau Antonio Casto. Hobite-se

931/60 .. Cvro Schmidt .
Hobtre-sc

250/61 .. Euclides Logo. . Habite-se
2107/59'.. ldafino Brustolini.. Habite-se

3723/59 .. Maria Santa Brinhoso .... ,. Habite-se

3335/59 .. Odilia Santangelo .. , ..•. , Habite-se
3186/58 .. Elzi Dutra. ..,.: Hcblte-se
Cerftifica outrossim, que finda o prazo indicado,

sem que seja prestado quaisquer informaçães por

parte dos acima convocados seró o respectivo pro
cesso arquivado, o visto do que dispõe o ooróqecto
únic.o do artigo 44, do Lei nO 127 de 14 de julho de
1952.
Departamento de Administração, em 12 de teve-

retro de 1.962. i
Ernestino A, Gulmoriie:t
Chefe do Exp. e Pessoal

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Diretora ...., Prof.a Mafia Madalena

de Moura ferro
CURSO correspondente aos Grupos Escolares e

aceita alunos paro os seguintes classes:
Pré-pnmór!o, 1°, 2°, 30, 40 e 5° anos prelimínc

res
Preparo alunos paro o exame de admissão ao

ginósio mantendo durante o ano uma classe especial
porô êsse fim.
A rrrctrfcutc acho-se aberta à ruo Saldanha Ma

rinho, 34, todos os dias utets.

CURSOS fiE INGLES
Instituto Btasil-Eslados Unidos

APRENDA INGUS POR. PROFESSORES AMERICA
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIÃRIAMENTE. DAS 9

ÃS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS_ PREÇOS
M6DICOS COM DESCONTDS ESPECIAIS PARA Os
M�M&ROS DA UFE É UCE_
ErJlFlelO ZAHIA. 6' ANDAI' - FONE 2390

•
VENDE-SE MO'VEIS

Por motive de mudança, 1 quarto e uma copa,
trotar à Praça Gol. Osório· (Campo do Mane;o) 4 I

Nésta.

Deparlamento Cenlral de (ompras N.05..02-09
o Departamento Central de Compras (D.C.C.), representante do proponente à oberturd das propos-

de conformidade com o art. 11, ítem III do Requlo- tas.
mente aprovado pejo Decreto S1= � 25-08-61/62,
torno público que fará realizar, no dia 12 de março
de 1962, no suo séde, à Praça LOL"o Müller nO 2,
(fone 3.4(0), CONCORR�NCIA PÚBLICA, nos se

guintes condições:
I OBJETO DA CONCORR�NCIA

(VENDA)
1 � Camioneta "DODGE", tipo Perua, ano de

fabricoçõo 1951, motor de nO B.P. 2348000, de 6

cilindros, com capacidade para transportar 6 pes
sôos, cujo valôr minimo é de CrS 200.000,00 (du
zentos mil cruzeiros). Unidade � um. Quantidade 1

2 - Camioneta Pick-up Ford, ano de fabricO'

ção, 1951, motor de nO 0781 - 2, de 6 cilindros,
som capacidade paro 500 kilos, cujo valôr mínimo

é tle Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). Uni
dado - um. Quantidade - 1.

II ESTIPWLAÇOES
o, interessados deverão dpresentor os docu

mentos mencionados a seguir:
1 _ Proposta, em duas vias, s.elodas ambas

com Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual e mais laxo dé E

ducaçõo e Soúde ·de Cr$ 10,00 por fôlha, em en.te

Jope fechado e lacrado contendo:
a) oferto poro 1 ou 2 veiculas;
b) condições de pagamento;
c) compromisso de retirado do ou dos veicules

no p�)z�e�������e�i�onhecimento e submissio às
normas dêste Edital e da Legislação referente o con

carrênci(lS.
2 � No parte do envelope contenedor do pro-

posto deverão constar os seguintes dizeres: �QN
CORR�NCIA PÚBLICA N° 05 - 02 - 09 (VENDA
DE.l- CAMIONETA OODGE E DE 1 CAMIONETA
PICR-Up FORD).

.3 - Em envelope separada, contendo os diz.e

re" do inciso anterior além da palavra "Documen

tos" em caracteres bem destacados, os Séguintes
doc�mentos comprobatórias de identidade e idonei-

dade:a) atestado de idoneidade financeira\passado
por banco ou caso bancaria;

b) �,.BW:t de't")uitoçãO C�m os Fazendas Federal,
EstadLIClI e Municipal;

c) procuração, se fôr o coso, plllssodo o pes,sÔ"o

4 - As propostos deverão ser coresentodcs em

duas vias, com rubrica dos proponentes em tôtícs as

paginas, selados na forma do ítem I do título I L
Os envelopes contendo propostas ou documen

tos, deverão ser entseques no Dpattamnto Central de
Compras, à Praça Louro Mü1le �no 2, (fone 3410),
nesta Capital, até às 14 horcs do dia 12 de março
de 1962, mediante recibo; em que se menc!onar.õo
dota e horo do recebimento, assinado por funCioná
rio do D.C.C.

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

7 � Abertos os envelopes cada_um dos interes
sódos tem a direito de opôr o SllÕ rubrico nos fôlhos
dos propostas dos demais concorrentes.

Impr:n;- �fi��f��t�Sst����ê�eve���' �b:��! �l�
condições estabelecidos nêste Edital, nos instruções
constantes do verso dos mesma$, bem como as exi

gências do Decreto SF - 25 - 08 - 61/382 de
1961, e demais disposições Estaduais e Federais só
bre Conc:orrências.

III JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julgadpra, posteriormen

te, será declarado vencedor o proponente que afere·

a) melhor (maior) preço;
b) caução de 10% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirado do veículo imediata 00 pagamento.
2 - Em caso de igualdade de propostas, será

sorfeodo o véncedor.
3 - A concorrência poderá ser anulada, uma

vez. que tenho sido preterido· formalidade expressa
menté exigido pelos referidas leis, e que a comissão
importe em prejuízo aos concorrentes, 00 Estado ou

à moralidade da Concorrência.
4. - Á Comissõo julgadora reservo-se o direito

de emular d concorrencia, coso os propostos apretien
todos "õo corresp�ndem 00 interêsse do Estado.

Florianópolis, em 8 de fevereiro de 19ó:,.
H-er_ml!fi Justinn P�'rianovo. ,,,.Presidente .. ,.\'

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.7 A�OS OE LABUTA COHSTA�(Ô
RED-J-t:OR:

PEDRO PAULO MACHADO
PELO PROGRESSO DE

REDATORES-AUXILIARES:
SANTA CATARINA ,

MAURY eORI:ES. RUI LOBO �

NO SETOR
GILBQTO NAHAS·

ESPORTIVC
COLABORADORFS: DIVERSOS

sendo prevlsüa \;1-" equipe
do Clube dos Mineiros,
sendo que outeos Jogadores
estarão sendo cobiçados. O'
fato é que a vida do clube
cricíúménsa promete mu

dar de dia para noite, so,

frendo uma completa
transf.ormaç�o.

Acácio IRetornará
ao Ninho Antigo
Mais um jogador do cru

be Atlético Catarinense

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:-l(a'íkllopvris .f2l?i..oZ
-

E DOtE �DE
A Diretoria do Clube Vaze de Agosto reunida, tomou

as seguintes resoluções, que vigorarão para os restetos
!·arnavalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS
Babado - 3 - Baile de Abertura-
nommgo - 4 Baile na Sede Social e na Sede Balnea

GOSTO

rin
Hf'cunda. - 5 - Bafle Infantil na Sede Social
1:11111' Aílu!lns un Sede Socir..1 e na Sede aatncann
'J I.'I'!:a - (j - Baile na Sede SOClfll e na Sede l.mllH'i�

os BAILES COMEQARAO:
Potra Adultos ctns 2'>.,00 horas
Parti rnrnnut da.q J5/10 à.� )9,00 horas

!v$,qA,c; - pnr:ços:
Nu Ri'(!fo H:t]nC'{lrin. - 3 noites _ CI'$ 1.000.00
Na. [-;('(Ic B:t!nMriil. ....:... uma noite - Cr$ 4011,0&

-

Na S('dl' Snrlal - 4 nenés - Cr$ 1.500,Oa
Na Sédf' Soda I _,._ Uma rrcue - Crs 500.0n

ons Cada sór-to puderá ;t(lqulrü' uma mesa em cnc»
s('lll'.

R,OLHA: -. CI$ 400,00 por noIte.

CONVITES:

casnt - crs 3.50U,UO para todas as nottes
caanr - Cr$ 1500.00 para uma noite
Indivíduul - Cr$ 3.000.00 para rodas as' noites
Individual - Cr$ 1.000.00 por uma noite
Estudantes devidamente credenciados CrS- 2.500,0(,
par-a todas as noi teso

Estudantes devidamente credenciados Cr$ 800.00
uma noite.

A posse da mesa não dare direito à entraoe, send�
necessários a carteira e o tetêo do mês ou ranurôade de
J!l62l ou o convite acompanhado de documento compro
vartor ela identidade.

TNTERCAMBIO: Cr$ 5(10,00
Iwsr:nVI'.:

ln - A.� .�rnhas serão dl.�tribuldns às 7,00 horas -do
(lia 24 d!"' fevereiro Isabado), e a venda será iniciada às
8,uo horas. \

2(0 - O pagamento será feito no ato da aquisição.
3° - Os convites obedecerão as exigências estatutá

rias c só serão rornectdos das i4, às 17,00 horas do dia
d" reste.

fi" - No ato da aquisição do convite o sõcrc soucrtsn
te deverá:

A Apres('ntar a carteira .,>;ocial e o talão do mas.
TI - Fa'l.l'r-s(' acompanhar do convidado.
5° - Os ronvites só poderão ser fornl'cidos pela Se

"r!"'lnrla.

Ilo - O convite não dará direito a mesa que será o:>

ga a parte.
7" A ::ompra da mesa terá que ser feita pela pro-

prlo sório ou -RCU dependente, podendo no cntanto n Re

nna .�f'r entrep:ue a'qualque!' pessoa, uma vêz credenrl:l

d::. 'f'ln associado.
dO _ SÓ SERA PERMITIDO QUATRO CADF:TRAS

"POR M8SA.

fH\Tr.:RM1NACf'll<;S: \
./" - Ti: r!e-ornsnmente veclada a· entrada dc mcnorc·r

d(' l4 l).nos nos bailes noturno.�.
:..:0 r- No baile Infantil não sel'ã permitido o usa do

Janca perfume.
3<.0· A Cartelm Social e o talão.do mês ou ( a.nlll·

darl(' d!"' J!)62J ou O convite serão rigorosamente exigido"
il. l'n(,rar]n.

4° Os portadores do convites terão que aprcsentnr
nMUn1('nto de idrntidade.

5° Os Bai]l's do nepa!·tamento Balneário (PraIa)

rr�l'1"-se-5.o pf'lns !)l('smas instruçües.
6° - Os cartões de frequência não terão valor para..

o carnaval.

ÔNmus:
rARA OS BATLF.S NA SEDE BALNEARIA ESTÁ OA

IlANTmA I\. VOLTA F.M ÔNIBUS ESPECIAIS;
SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO

LANÇA PERFUME COMO EM TORPECENTE (CHERE-
TA). t

Aronselhada. pela práticn., a Diretoria excJarcce os

.c;rr;IIÍ!1Lc.� pontos r�lativos ao Carnaval: •

I." _ Não serão atendidOS, no decurso dos Bailes,

��s�e�:a������:m:;���d�:e���teira sociais ou de talões

dos Bailes,2° - Não "erão atendidos, no decurso

pedidos ou aquisição. de convites-ingressos.
3° _ Não serã'l atendidos pedidos de

fotógrnfos.
Flori:mópolis, 1 de fevereiro de 1962.

Mauro Jl'lio Amorim

ingressos $/lo

2° Secretârio

VISTO

Jo.�é Rlias

�1"<'�idl'nte •

Deoarlamenlo Cenlral de Compras
CONCORRENCIA PUBLICA N.o 25-01-03

CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA N.o }O 01 23
O D('partamcnto Central de Cumpms avisa aos inte

re.�sad(Js que as concorrências acima mencionadas serão

aIJf'rt.....� no dia SETE (7) OS MARÇO DE 1962, em virtu

df' clc s{'r Donto facultativo (Camava]) o dia 5 do

Illf'smo mês.

Florianópolis, ('m 23 de fevereiro de 1962.
Hrrmes Justino Patrlariova, Presidente.

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

PRODUTOS· DE BELEZA
DISTRIBUlJ>OR POR CONTA PRO'PRIA

rirmo Francesa fabriCdnda linha completa de

produtos de beleza, maquildgem e calonias (mais de

30 produtOS de ntima qualidade) procuro Dara esse

Estado um representante, trabalhando por Conta
PROPRIA. Três grandes novidades: leite de beleza

poro bronzear sem sol, cera fria paro depilação
creme paro emagrecer. Dá-se preferência a pessôo
capaz de organizar a venda a domicilia: Ofeõece
mos orientaçãO técnica. Cartas com referências po

ro BELMONT, Rua Santo Isabel 38/46 Vila Buar·

que, São Paulo.

NO HOEPéKETE-M--

RI -80 O
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São co'lvidados os sra acionistas da Cia. Hoteleira

Rio Bonito a se reunirem em Assembléia Geral OrdiM
ria n rcaJI7.ftr-"c us 14 (quatorze} hora!' do dia 17 (de
Z{'.�!>l'tcl do aroxtmo mês de março em sua Séor- Soda!
nos tn cldarll' ele 'ran-rnrà Es-tndo de santa Catarina a fim
dr clf'lIh('rfllrll) sóure a seguinte

ORDEM DO DIA
a. Relnl.órlo da mretorrc. Balance Ocr:-:.f, Conta

rlc t.ucros e Perdas e Parecer elo Conselho Fiscnl, rcteuvo
ao cxe!"('i!'lo encerrado em 31 de dezembro de 1.961

II EI{'I�ii.o do Conselho Fiscal e rtxecão de SCtlS

hnnnr.u-ícs,
.

(; Outros assuntos de- interesse socrat.
A.v lsamns, outrosstm. que se acham a disposição dos

srs. netorustas. 0:-; documentos de que trátn o AI"t. 99 do
Decrete Le! nr. 2.627 de 21l de setembro de U14().

TANGARA 18Cl 15 de Fevereiro de 1.962.

":N,OERECO
A RArNHA nAS mCICJ,J�TAS,

.

fica na RI(a:
('on.�I·llu·ir() Mafra n."O 154, (le 11m 1:1(10 ao �1I3
!lf';C('[!O ue T'F.ÇAS I� ACF.SSÓRros, e (lo outro •

�c(�(\iio de 1>IN'I'lrrtAS E CONCERTOS. �

•

"'..I"',,n .. · :U:l7

Liga de Amadores Brasileiros
de Rádio 'Emissão

Secção de Sanla Catarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE eLEiçõES

Levo 00 conhecimento dos ossoclcdos da LABRE

SC� que de ocôrdo com os Estatutos, prccesscr-se-õo
dia 31 de março do corrente ano, os eleições para
orcenchtmenro dos cargos de Diretor e Vice-Diretor,
desta Diretoria Seccional, em Assembléia Geral, às 13
haras daquela dota em primeiro convocação corri a .

moíor!o. e às 14 horas, com qualquer número, deven
do durar a recepcôo de votos 6 horcs. no formo Eta
tutório.

No fórmo dos Estatutos, os sufrágios deverão re

cai em candidatos inscritos, que preencherem as

condições legais, e tiverem suas candidaturas devida
mente regiStrados
A pósse doo candidatos lleitos, no fórma do resol

vido, dar-se-ó dia 1.0 de moia do corrente ano

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 1962

José Murilo da Serra Costa -::- PY5" - UU
Presidente do Conselho SeCCional da LABRE - SC

'LIRA TENIS CLUBE
Programa e Regu'amenlo para o

(arnaval de 1962
.

PROGRAMA
Di(l 3 - Baile de Abertura, às 22 horas (Sobado)
010 4 - Baile Infantil, das 15 às 19 horas (DOIr.in-
90J
Dia 4 - Baile às 22 horas (Domingo)
Dia 5 - Tradicional Baile, às 22 horas. (Segundo
Feiro)

-

Dia 6 - Baile de Encerramento, às 22 horas {Ter
ço-Feira)

MA'QUINA DE IMPRESSAO
Vende-se uma máquina de impressão de fabrlcaçõo
Cl/cmõ marco r-;-ouKen!ot1Orm(1 o S6 x 73, própria'
pnrn'-limrres<;ã" de jnrnois, Revis-tps, Livros etc.

Vf:r nn RLla Tiradentes 53 entre 9 e 1 J horas

Iam o ( Irai de C mpraS_l=

Editai de Concorrência Pública
__.........A

H.O 16 02 16
O Departamento Central de Compras m. C C.l. de

conformidade com o art<' 11, item III, do Regulamento
:,prnvado neto Decreto SF-25-08-61/382, torna públlro
que fttni. renllzar, no dia 21 de março de 1962, na sua

sõde. à Praça Lauro Müller, nc 2, (fone 3410J,
CONdORRE7:NCIA púBLICA, nas eondif;ões seguintes.

I _ OBJETO DA CONCORRf:NCIA

AQUISIÇliO
1 _ Envelope, tipo ofício, papel npergamtunadn de

30 qullos, tqmanno 13 x 26, branco, Unidade mmiciro,
quantidade _ 100.

2 - Envelope, tlpo oficio, papel apergumtntrado
dc 24 qnllns, tamanho 13;<26, branco, Unidade milheiro,
Quantidade - 100.

3 - Envelope, tipo carta, branco, papel comum,
tamanho ."'12xI5, Untdade milheiro, cuanuõade - 100.

4 _ Envelope, branco, papel comum, tamanho 12

XI7,5, Unidade milheiro, Quantidade -' 50

5 - Envelope, branco. papel comum, tamanho 13

x20, Unidade milheiro, Quantidade - 20.
6 - Envelope, tipo saco de papel, apergamínhndo,

branco, 30 quilos, tamanho 27 x 36, Unidade milhetro,
Quantidade - 10

7 - Envelope. tipO saco. papel comum.. côr ama

rejo. tamanho 27 x 36, Unidade milheiro, Quantidade
- 10.

8 - Cartões, tipo Esperança, rer. 5001. em caixas
de 50 com envelopes Unidade caixa - Quantidade - 200

o mutertat acima' .especttícado,
rlnsInduatrtals.

destína.se

Os Interessados deverão apresentar os documentos

mencrcnaoos a seguir.
1 - Proposta, seladas ambas as vias com Cr$ 12,00,

de sétc Estadual e mais a Taxa de Educação e sande CrS

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

do:
ai Designação do nome e enderêco da firma propo

ncnte;
bJ especificação, a mais detalhada possível, indu

sive marca, do material que se propõem fornecer;
c) preço unitário e global, com a (;xplicação de. qu('

estão ou não incluidas as despesas de impostos, taxRS,
fretes, carretos, seguros, etc.;

d) condições e prazo de entrega do material, no

local indicado onde será procedido o exame de recebi

menta;
el declaração de conhecimento e submissão às nor

mas dêste Edital e da Legislação referente a Concorrên
elas.

.

NOTA: Serão recusados os materiais com dimcn
sões e outra!! caracteristlcas aquém das especificações,
o ((ue ocasionará exigência de �ubstitulção, retirada

urg'entc, chamamento do segundo colocado, exigência
dn d�el"ênl;a de preço pelo faltoso, �aução futura, sus

pcnsão do rcg'istro de fornecedor, etc.
2 - Nu parte externa do envelope contenedm' da

!lroposta dcvcrão constar os seguíntes dizeres: CON
CORRENCIA PÚBLICA NO 16 02 16, (AQUISIÇAO DE
MATERIAL TIPOGRAFICO PARA A IMPRENSA OFI
CIAL DO EST.'\DOJ.

3 - Em envelope sepal'ado contendo os dizeres do
inci.�o anterior, além do térmo DOCUMENTOS, em cn

�acteres bem destacados, encerrar-se_ão os documen
tos comprobatórios de identidade e idoneidade:

REGULAMENTO a) cer�ldão de Registro na Junta Comercial ou
.

1 _ Reserva de Mpsas: Diário Oficial que tenha pUblicado o documento de

As senhas serão distribuidos dia 27 de feverei- constituição;

ro, terço-feiro, as 19 horas, na sede social e a re- bl atestado de idoneidade, passado por Banco ou

servo seró fei!a, em seguido, no mesmo local. E: 0- dilas firmas de comprovada idoneidade comercial;
brigotório a apresentação da Carteira Social e To- c) prova de quitação com as Fazendas Estadual,

Ião do mês corrente. O jr. Cobrador estará presente
Federal e Municipal;

.poro efetuar o COrT1pefente: contrÔle.
dl procuro.ção, se fõr o caso, passada a pessoa re

IMPORTANTE: O sócio ter.á_ direito, sómente, presentante do proponente à abertura das propostas .

a �eservo de 1 (UMA/mesa, medipnte' a apresenta-
4 - Os documentos acima (ou parte dêlesl poderão JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS.

ção do respectiva senha. ��rC:���'�ltu��o�����ra�e��st��t::o f�!�m;a�tOa �?t�::����en EDITAL DE PRACA COM O PRAZO DE
2

-:;.- P���os das mesas para Ass�c�do� 500 00
5 - As propostas deverão ser apresentadas elTÍ O Cidadão Co����:�n����iz de Paz no exer.

preç: Id�s �es�� 'p�;�' C���ido;os ., duas vias, com a rubrica dos proponentes em tódas as cicio do cargo de juiz de Direito da Com(lrco de Ti-
4 n0ite Cr$ 2.000,00 pâginas, seladas na forma do item 1, deste Titulo. jucos, Estado de Santa Catarina, no forma da lei, etC

3 --:- Con.vftes . , . ,'. tos, �e�er�� :�l�e���:���;te��o �:::�t:�e��o d����l�� La... . ..

.

A DIretOria, o seu. cr�teno, pod�ro :xpedlf con- -

de Compras, â Praça Lauro Müller, n,0 2 (fon� 3410_ até
I t _.... FAZ SABER

v!te.s. os pessoas em, t.rons!to,. sob o InteIra respcn- 14, horas do dia 28 de marco de 1962, mediante' reei aos que o presente edital virem ou dele conhecimen-

sabFl�dode de um SOC!O, �ed.!ante o pagamento dos bo em que se menciOnara d�ta e hora do recebimento
to tiverem expedido nos autOs de arrolamento dos

seguIntes taxas de freque.nclo:
.

assinado por funcionârlo do D. C. C.
' bens do espóliode Genésio Souza, que se processo pe-

;osol.. . CrS 3.000,00, paro 4 no!tes. 7 _ As propostas serão abertas, as quinze horas, do

.

q,oUne'elhee·s'feo,JU,e'q'Ouee"Cdoo'petórlo'opd,OoSmFoe,o",o,'o pdu.obl,.cFoo'een,edno.,_os.ol..... CrS J .500,00, para 1 (u�(T) norte mesmo dia 28, por funcionârios designados pelo
I nd�v�duor CrS 2.500,00, paro 4 nOI�es. Presidente do D. C. C, e na presença dos proponentes,

da em vista ào mais que dos autos consto, por despa·
IndlvJdu?l. CrS 1 ,000,00, po�a 1 {noIte! n�!te: _

ou seus representantes legais.
cho proferido aos 12/2/1962, autorizou a venda f!n,

Sohclt(lmos aos Srs. pOIS. ou responsovels, nao a _ Abertos os envelopes, cada llm dos interessa
hasta público, dos bens abaixo descritos com' st... ....

�e fazerem acomp.onhar de filhos ou deP_:ndentes dos tem o direito de aoor a sua rubrica nas folhas de respectiva avaliação, pertencente ao espólio supra
menores de 15 (quInze) anos, sendo que o nau obser· propostas dos demais concorrentes. mencionado, que, seró levado a público pregão de
vánrio Idesto d�terminação, implicara nos penas 9 _ As propostas (mOdélo 001, à venda na Impren

venda e arrematação, a quem mais der e maiOr I(lnco

pre�I��sf���s'e�� dependentes maiores de 15 (quin- ::ta�::����a:on:sst�ad��íta�ev�:so i��:�����s as c���t�i��:: �;e���e���i���i�sd�ur���t���sa����;���e�,eIOn�or���
ze) e até 18, (dezoito) anos, só terão ingres"o nos do vers.o Çii;.s mesmas, be� como às exigencias do De CInco (5) de abril P. vindOuro, às dez horas, no local
dependências do Clube, quando acompanhod'1S dos ct'eto r:!" SF-25-08-61/382, de 1961, e demais dispo

em que se realizam os vendas em hasta público de-

re!>ponsáveis sições Estaduais e Federais sõbre Concorrências. f!erminados por este Juizo, à porta principal do edifi-
No baile infanlil, não seró p�rmitiao a uso de c,ia do Forum. DESCRiÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMó-

lanço-perfume.. III _ JULGAMENTO VEL QUE SERÁ LEVADO Á PRACA: "Um terrena
A COiteiro So� ia! e o talão do' mês Je feverei- ...._ urbano situado na cidade de Pôrta 8elo, cem onze

ro, ou a anuidade respectivo, serão rigQrosamente 1 _ Pcla Comissão JUlgadora, posteriormente, scra (11) metros de fren1'es e virite e sete (27) ditos de full"
exigidos à entrada.

.

declarado vencedor o proponente que· oferecer: dos, ou seiam duzentos e noventa e sete(297) metr�
A Diretoria punirá rigorosamente a sócio que a) Mcnor preço, considerando...se descontos. bonifi quadrados; fazendo frentes (I Leste no Ruo Brusquc

fizer uso de lanço-perfume, como entorpecente. cações, Impôstos. despesas e outras vantagens; e fundos a Oeste em terras de Berto Costa; extrema"..
Os convites só serão fornecidos (conforme o b) melhores condições de entrega; do 00 Norte em ditas de A!dobrondo e 00 sul no lotp

acima determinado) no dia de codo festa, dos 14 às c. melhores condições de pagamento. da fonte; devidamente registrado sob n.a 14.197 e o-

18 ha{as. 2 - Em Igualdade de condições. serâ dada preferên voliado por desoitO mil cruzeiros (CrS 18.000,00l. E
NOTA IMPORTANTE: cia a firma estabelecida no Estado. poro que chegue 00 conhecimento dos interessados e

Nrjn !'ieri1o atendidas, sob qualquer hip6tese, 3 ..- Em caso de absoluta Igualdade de pl'opostas, ninguem possa al-egor ignorôncio, mondou expedir o
no decurso do'> Bailes, cosas de esquecimento de Cor. ' será sorteado o vencedor. presente edital que Sõeró afixado no sede dêste juizo
teiro Sociol, talão de mensalidades ou anuidade, 4 - A Concortênciar poderá ser anulada, uma vez que no lugar do costume, e, por cópia, publicado uma vê�
bem como pedido paro aquisição de convite-ingresso. tenha sido preterida formalidadc expressamente exigida na JOr.ol "O.ESTADO",.?e Florionõpolis. Dado e pas

Florianl'polis, 13 de fevereiro da 1.962. pclas referIdas Jeis e a omissão importe em prejuízos aos soda nesta CIdade de Tljucos, aos doze dias do mês
A DIRETOklA r_oncorrentes" ao Estado ou â mOl'ôllidaÓé da Concorrên de Fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e

citt. dais. E�, (as.) Alv�m Campas, EScrivão, o datilografei
5 - A Comissão Julgadora re8erva_se o direito de conferr e subscrevI. (as.) Carlos Ternes _ Juiz de Paz.

anular a Concorrência, caso as PI'opostas apresentadas no exercicio do cargo de Juiz de Direito. Está cOI,for-
niio COI'I·c.qpOndrr.m :ias inLerõsses do Estado. costume, sôbre O quI':! me reporto e dou fé.

Ir.e o (lriginol afixado no séde dêste Juizo, no lugar do

II - ESTIPULAÇõES

(Hermes .Iustino Patrla'uov.1], _ Prcsidente

-

ClubeRecreãiiYo 6 de Janeiro
Programa Mensal: Fevereiro

Dia 22 - Outnto-Ieíro � Bingo Donçnntc
Dia 24 - Sóbodo - Sotrée Promovido pelo cose de,
Ami7:ade dos' Senhoras dos Rotarianos da Estreito.
Todos as Terços - Reunião ao Diretoria e do SODE

Todos as Sextas - Reunião da ROTARY
NOTA: 1) - Reserva de mesas na Secretario do Clu
be,

2) - Solíctto-so a opresentcçôo da Certei
ro Social e o rctõo do r"é" corrente.

Aulas de InglêS
o orofessor Mister Green, ecmuntcc aos prcecdes

alu"os e aos outros interessandos, que está aberta II

inscriçõo para aulas de inglês em pequenas turmas,
inclusive aulas de canversocÕa.

Ruo 'ree. Silveira, 42'das 9,Oí) ÔS 11,00 c das
17,30 os 19,30.

pnra

Perdigão S. A. Comércio e Indústria
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÃO
'São convidcidos os senhores Acionistas do PER�

DrGÃO S/A COMÉRCIO E INElUSTRIA a se reunirem

(;z�:�)��:�s ��r��00;1i7t����� � �e��i�a:.s;rZ:i��
mês de morco, em suo sede social, à Ruo da Comércio
s/n, nesta cidade de Videira, Estada de Santo Catari
na, afim de deliberarem sobre o seguinte ordem do
dia:
o) Discussão e aprovação do Relotórto da Diretoria,
Balanço Geral, demonstração do conto de Lucros e

Perdas, Parecer do Conselho l'iscal, relativos ao exer

cicio encerrado em 31 de Dezembro de 1961;
b) Eleição dos membros da Diretoria, pa�a o biênio
1962/1963 e fixcçôo dos respectivos honororios;
c) Eleição dos membros da Conselho Fiscal poro o oxer

cicio fiscal de 1962 e fixação do suo remuneraçõo a·
nual:
d) Outros assuntos de interesse s.ociol.

·AVISO
Avisamos aos senhores Acionistas que se encOn

tram á suo disposição, na sede social, todos Os docu
mentos de que trato a artigo 99 da DecretO.Lei nO
2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Videira� 22 Fevereiro de 1961

Perdigão S, A. Comércio e Indúslria
Assembléia Geral Exlraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Acionistas da PER·

DIGÃO S/A COME:RClO E INDUSTRIA, (I se reuni
rem em Assembléia Geral Extraorqinário, a realizar-se
às 14 (quatorze) horas do dia 31 do próximo mês de
março, em sua séde social, à Ruo do Comércio s/n,
nésta cidade de Videira, EstadO de Santo Catarina, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
o) Discussão e aprovaçãO da Proposto Justificativo
da Diretoria, relativo 00 aumento do C(lpitol Social e
consequente alteração do artigo 5° dos Estatutos So-
ciais;

.

b) outros ossunto<; de interesse social.
• Videira, 22 de Fevereiro de 1962

A DIRETORIA

Edj tal

Tijucas, 12/2/1962
o Escrivão:

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sessão Solene de'Abertura dos Traba Ihos:�-.. - Presente o Governador· e
Alias Autoridades

'

Com toda a solenidade Inerente ao Poder Judiciário,
foram instalados, ontem, os trabalhos do Tribunal de

Justiça de Santa Catarina. A Fôrça Publica do Estado,
prestou as honras miUtares a que tem direito aquela alta

Côrte de Justiça.
Compareceram a Instalação dos trabalhos do Tribunal

alem do Governador Celso Ramos, o Pre�idente da Assem

bléia Legislativa Dep. Estlvalet Pires, o Almirante .ruran
dir da Costa Muller Campos Comandante do [jo DN, 'o
Procurador Geral do Estado Dr. Milton Leite da Costa, D.
Joaquim Domingues de Oliveira Arcebispo Metropolita
no, o Dr. João David Ferreira Lima Magnifico Reitor da

use, todos os Comandantes Militares sediados em Flo

rianúpulls, Juizes da Capital, auditores da Justiça Mili

tar, procuradores, promotores públicos e altas autori
dades.

Exatamente as 14 horas, conforme estava previsto, o
Presidente Arno Pedro Hoeschl abriu a sessão designan
do, em seguida, uma comissão composta dos Exmos. Srs.

Desembargadores José Rocha Ferreira Bastos, Severino
Nlcomedes Alves Pedrosa e Osmundo Wanderley da Nô
brega, para introduzir no plenário S. Excia. o Governa
dor do Estado e altas autoridades que se encontravam
no Salão Nobre do Palácio da Justiça.

A' SOLENIDADE "O Tribunal de Justiça
"Abr'e-aa, hoje, um-novo tem plena confiança em

ano de atividades judiciá- que permaneçam as rela

rias para êste Tribunal e a ções de Poder a Poder, co

postos se encontram os mo até agora tem acon

Desembargadores e os ór- tecido, em esfera da mais

gãos que o compõem, para franca cordialidade, de
dar Início. após as férias harmônica assístênçta, co

coletivas de janeiro e re- Iocandoj se cada um, nos

fevereiro, aos trabalhos co- princípios determinados pe

nctanos que os esperam, la constituição."
para cumprimento dos de

veres êunctonaís. Noutro trecho, prossegue
o ii ustre Desembargador:
"Sensível foi o aumento

verificado nos julgamentos
realizados no ano que pas
sou. Pela primeira vez foi

atingida a casa do mllheí ,

ro, pois a pauta acusa os

julgamentos de 1028 fei-

Não preciso acentuar

quanta satisfação causa ao

Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, a presença
aqui, nesta solenidade, dos

eminentes Chefes dos Po

deres Executivo e Legisla,
ttvo: Senhor Governador
Celso Ramos e Deputada
João Estvalet Pires. Com
estas palavras o Desembar

gador Arno Pedro Hoeschl
iniciou seu magnifico dis

curso de abertura da ses)
são solene do' Tribunal de

Justiça do Estado.

Mais adiante prossegue o

eminente Desembargador:

tos."

E, mais adiante:
"Como já o fiz no seu

discurso de posse, e quero
renová-Ia agora, a minha

saudação muito cordial e

efusiva ao Ministério PÚ"

blico oetannense, na pes
soa do Senhor Procurador

Geral do Estado, Dr. MIl

rton Leite da costa, assina-

@
VOC� OBTEM MAIS PELO SEU

DINHEIRO
.

DOBRA SEU CAPITAL EM 3 AHOS

Pe\8 técnica da relnvGrsAo dos luCt09 • .um capital inicialdeCt$I00.oo0.00
aumenta após um ano. pata Cr$ t25.600. - apos 5 anos para

Cr$ 313.800. _ apõs 10 anos para Cr$ 996.1�0, e após 20 aROS pata

Cr$1O.tI9.890, -

--

i
,. .

SOllc.ite Info:1macoes ii ,_-:��.
) '7imyla;jiaL'ltxba(lXIKJlillIl)IJ»�l8nce,
'. %"l«ÚJo.t..&_mtm/�

Capital in1egralindo: (
- Ô,

,
Carl·a de Autorização

Cr$ 50.000.000,00 -. n.� -45 da Sumoc

sao PAULO _ Rua Canso CrlsplnlsllO 53 (6.· Cj.63) Tel. 36,0666

ou li seu Representante

iON�RCIOO(O(mVOlYIM(!lO(COiOYICOS/I.�
FLORIANOPOLl3 • Ru. Cons Malra, 72 (1.. indar) "l..\..� (L�
LONDflINA(PR).RuaMaranhào,35(3.°andar) �

ti "Cofinance" - ao "Consorcio"
Desejo InlOlmaçóes sobre o Fundo uCoHnance Acceptanc,"

ENOOIECO _. __ . _ _:_._ ..

CIOADE. .:.__ . TEL. . .._ ... E3T.

luforma O MUNICIPIO, de Brusque, de 17 do cor

rente, flue com a substituiÇão do sr. Zeno Belli, no cargo

de perito vistoriador para emplacamento de veiculos,
pelo sr. Lucia Pereira, a Delegacia de Policia daquele
!município _ exceção feita do seu titular - voltou a ser

a mesmissima dos tempos da UDN, isto e, completamen..
te udenizada.

O dispensado é membro do Diretorio Munici1Jal do

PSD _ Partido Social Democrático - e o nomeado é da

UDN _ naturalmente.
Para cargo idêntico, em Pomerode, foi nomeado o sr.

Isbert KOllell, cu;rls atividades politicas contra o situa

cionismo são publicas e notórias, porque exercidas ex..

tremadameltte.
.É urgelLte que o sr. Sucretário de Segurança Publica

tome conhecimento- dos resultados do pleito de 3 de outu
bro de 1960 - no qual a UDN foi derrotada e o PSD, o

PRP e os demais partidos de uma ALIANÇA foram vt..

toriosos.

,

NO H!lEPCKE TEM I
-�-----�.�.

O Governador Celso Ramos é recebido no Palâcio da

Justiça pelo Desembargador Arno Pedro Hoeschl

lando aqui a preciosa co- Após, o Desembargador
laboração que com sua José Rocha Ferreira aes

equipe de Procuradores tos, decano' do Tribunal,
prestou a êste Tribunal, no solicitou a palavra, prore
ano passado, e' pedindo.Jhe rindo brilhante oração.
que nesse sentido, não na- Disse o ilustre magistrado
ja êste ano, qualquer so'.. ao íntcíar seu discurso:

I�ução de corrtínuídade, - "O Relatório que V.

bem como, que continue a zxcra. acaba de trazer ao

ser o eficiente elemento de conhecimento de seus pa ..

ligação entre o Judiciário res, ao ensejo desta solem,

e o Executivo." dade regimental, bem. de-

Finalizando sua oração monstra, Sr. Presidente, a

disse o Presidente do TJ: maneira com que se con

"Senhores Desembarga- duziu o Tribunal de Justiça
dores: de Santa. Catarina no de-
Neste feliz ensêjo em que curso do ano que findou.

se reiniciam os trabalhos t documento preciso e

normais, apresento a Vos- precioso que atesta a efi ..
saa Excelências as minhas ciência dos seus Juizes no

soiuclonarem as causas
submetidas ao estudo e

julgamento de cada um, e

que todos êíes atenderam à

.

mais efusivas saudações e

asseguro.. lhes a minha ga_

rantia de, com a tmpres
cindível colaboração de

Vossas Excelências, trace- conclamação, à epoca. do
lhar para engrandecer ca,

. digno antecessor de V.
da vez mais o Poder Judl.. Excla. na Chefia do Poder
clárlo de Santa Catarina.

Com estas palavras, de-

claro instalados Os traba,

lhos do Tribunal de Jus

tiça."

HINO NACIONAL
Em seguida a banda da

Pollcla Militar executou o

Hino Nacional. Estavam

instalados os trabalhos do
T.J.
O desembargador Arnó

Pedro Hoeschl leu, o rela
tório das atividades da nos,

sa Côrte de Justiça durante
o ano que se findou.

,A' PALAVRA DO DECANO

Judiciário, o Sr. Des. Alves
Pedrosa."

nerenu-se mais adiante
o eminente catedrático aos

problemas da Justiça e aos

esforços que te91 dispendi ..
do os juizes catarinenses
para a sua solucão.
Finalizando' disse o De

sembargador José Rocha
Ferreira Bastos:

"Aceite, Sr. Presidente,
os votos congratulatórlos
dos componentes desta
Egrégia Côrte em cujo no
me tendo a honra de falar,
pelo documento há pouco

apresentado, e as saudá ..

ções mui sinceras e efusi
vas porque profícua seja a

gestão de V. Excia. .à
frente desta Casa onde não

podem entrar, tumultantes,
as paixões que lá fora

eclodem, "porque êste Tri

bunal é o refugio próprio
onde, à toga dos seus Juí

zes, poderão se abrigar,
sem receio, os que têm ro

me e sede de Justiça!"
FALA O PROCURADOR
"Essa sessão. com que q

Tribunal de Justiça mau

gura solenemente, os seus

trabalhos, e que cada ano

se repete, é marcantemen ..

te significativa, sobretudo,

nos dias tumultuosos que
correm. Ela renete, a meu

juizo a própria democracia
em prática, porque de
monstra a aplicação do

preceito constitucional, tun
damento basilar dos regi
mes democráticos, segundo
o qual os três poderes são
harmónicos e índapenden ..

tesentre st. É, deveras, con
solador presenclar .se a ce

. rlmônia em que o Chefe
do Poder zxecutívo, eleito

pela vontade popular, e o

Chefe do Poder Legislativo,
escolhido pelos seus pares,
entre os preferidos pelo
povo, rendem homenagens
ao Poder Judiciário, cujo

,0 Es:rADO
D MAIS A"TICD DIUI!! OE SANtA CATABlHA

FLORIANÓPOLIS (Sexta.. feira), 2 de M�;..,_çO_d_._19_'2__• _

Mais adiante prossegue o

eminente Chefe do Mini&
térlo Publico: - "Eu de
minha parte, Sr. Presiden
te e Senhores Desembarga..

dores, na Qualidade de res-

ponsável pelo
.

Ministério

Públíeo, Instituíção que se

encontra hoje, devldarnen ,

Chete, é, de Igual modo, ta Catarina será
Indicado por eleição." - constante nossa."
Com estas palavras o Pro- Após congratulat"Se
curador Geral do Estado, o <Tribunal pelas suas

COtt
Dr. Milton Leite da Costa, vídades durante o ano

llL
iniciou sua brilhante ora- passou o Dr. Milton �Ueção. da Costa, finalizou te

oração. �

Em seguida usou da ..lavra, saudando o TrlblU\a.i
�:d�:ti�:� ��VOngOa�:8 l1l

��ura�ntonlo de F�
Em seguida o Desern

gador Arno Pedro HO�'através de candentes "PIloI
te estruturada, organizada lavras, agradeceu a_
e aparelhada, graças ao sença das autoridade, t
descortlnlo e clarlvldencla convidados. O hino de ...
de homem publico apaíxo- tado executado pela bBZlcla
nado pelos problemas, se, da Policia MlI1tar. �
jam êtes Quais torem, de lou o encerramento tia
sua terra, o eminente oo- sessão solene de abertura
vernador ceieô Ramos, pos, dos trabalhos do Triblllal
50 assegurar que o prestí- de Justiça, para o ano ..
glo do Judiciário de San, corre.

1· ReuniGo dos Sindicatos
vinculados ao IIlPM 'e laPEle

As discussões e aprova
ções da matéria constante
do temário foram feitas

dentro dos sádlos princí
pios democráticos, onde

todos tiveram oportunida
de de debater e laboriosas
sessões, os trabalhos e

moções foram aprovados
pela qnanimidade dos pre-
sentes.

As conclusões a que che

garam os sindicatos parti
cipantes da lI!. Reunião,
foram os seguintes:
PREVID.l!:NCLA SOCIAL:

Reatízou-se, nos dias 24 e

25 do corrente, com a pre
sença dos sindicatos dos

Trabalhadores em Estiva

de Carvão de Minerios de

Imbltuba, Operártoa e Oar..

pinteiros Navais de Santa

Catarina, Condutores de

Veículos Rodoviários de

Florianópolis, Condutores
de veícuios Rodoviários da

Região Serrana, Conduto
res Autônomos de Veiculos
Rodoviários de Santa' Ca

tarina, .Arrumadores de

acínvtne. Arrumadores de

São Francisr.o do Sul, ar- I - Construção do Hos-

_ ....«adores de Florianópo- ��alI'lo��=nó:��i:�d���ár���lis, Estivadores de Floria-

nópolis e dos Marítimos de leitos, terreno pertencente
São s'rancrsco do Sul, na �:nIt�P�e c�:nc�o:i;�:eli��
���:�e!�����n!�i:��!�il� ���os d��:SO� am��!�I��:�:
Sindical de Santa Catarina

existentes em Ftortanôpo
liso

_ FROSC _ ala Reunião
dos Sindicatos vinculados

ao IAPM e IAPETC.

O temário aprovado pe
la unanimidade dos pre,
sentes constou de: PREVI

\DtNCIA SOCIAL, SINDI_

CALISMO E CONDIÇOES
DE TRABALHO.

Constituiu-se num êxito absoluto
\ a solenidade de p�se da nova diretoria. do

Caramurú Recreativo e Esportivo, levada a efeito dia 4, domingo, na séde pró
pria, fi rua 13 de mato. Foi sufragado (pela segunda-vez) o nome do sr. Clodoal_
do 'do Amaral para exercer a Pr�sidência daquela sociedade. O flagrante foi
tomado na ocasião em que,. após ter sido empossado, o sr. Presidente usava da:
palavra, velldo-se ainda, o sr. Vereador Dcnningos Fernandes de Aquino, DepuJ
tado Ivo Monte1�egro e sra. Maria de Lourdes Cardoso de Aquino. (LEIA NA o:.a

PAGINA).

,II - Criação de ambu
latórios médicos no interior
do Estado afim de atender
todos os· contribuintes dos
!AP,.

III - Criação de ôrgãos
de medicina preventiva,
para atender de Imediato,
a larga zona rural atual
mente sem nenhum ampa,
w.

NO I.A.P.E.T.C.
I _ Instalação de agen

cias' nos munlcípíoe de
Lajes, .roecaba, Caçador e

Concórdia;
II c: nstalação de postos

arrecadares em todos os

mumoipíos
'

onde ainda não
existam;

. II - Instalação de postos
Posto de Imbltuba em

Agência; I

IV - O preenchimento
imediato, mesm..Q. Interina..

mente, das vagas exísten,
tes na agencia de São
Francisco do Sul;
V - Face a deficiência

da Agência de São Fran..

cisco do Sul, solicitado que
a Delegacia. Regional, en

contre a maneira de que
aquela agência pague as.

diárias e transportes a se-

gurados que. ;São obrigados
a serem internados ou tra
tados em outra/> cidades
(arts. 111 e 112 e seus pa_
rágrafos da Lei Orgânica
da Previdência Soclal);_
VI - O Departamento

Médico vistorIe a farmácia

d,O IAPETC de. São Fran ..

CISCO do Sul, afim de evi ..
tar que medicamentos se

deterioriem, contorme vem
acontecendo;
VII - Recomendar ao

Agente do, IA,PETC de
Jolnville sul!:. atualização
em matéria de Previdência
Social e solicitar o seu

comparecimento d I á r i o

aquela agência.
VilI - Protestar junto à

Administração Central, por
não estar a Agência de
Joinville efetuando aos se

gurados Os pagamentos de
auxilio doênça, pensões e

·auxílios;
IX - Maior atendimento

por parte do médico e da
ambulãncia da ...cidade de
Imbituba (o médico atende
apenas 1 hora pOl' dia e a

runbulância pcrmanece 80"

mente das 12 às 18,30 horas nal de Santa Catarina;
naquela cidade, retornando III - Projeto de Lei que
depois a Laguna, onde re- / conceda moratória atê 111ft
slde o motorista); aos pescadores para que
NO I.A.P.M.: possam inscreverem-se no

I _ Recomendar que o IAPM (Obs. para que o

Departamento Jurídico, a pescador Ingresse no I.APM:
J.J.R. e o própria Delegado é obrigado 8. contribUIr
se atenham mais às suas desde 1.962, ou seja com,

atribuições e resolvam os importância de Cr$
casos que hã. multo tempo 30.883,10).
estão exigindo soluções; DIVERSOS:

II _ Pedida o afasta- I - A reabertura, por
menta do Delegado negto, (conclui na z.a pag.)

Um fan _ que me alarma por ser o segunuo em

dois dias _ quer saber se eu, na hipótese de ter Que
Ir aos espaços, preferiria viajar com os cosmonautas
russos ou com os americanos.

Para mim mesmo, gostaria de Ir com anjos e

querubins, em procissão de orquestra, ott ao reino

dos céusr
Aí, sim, iria como aquele célebre lenço da poesia

pando, enfunado, côucevo.: de medo!
Fóra disso que iria fazer lá pelas alturas?
Em cosmografia, no Ginásio, fui aluno modele

de coerência, obtendo sempre notas terra-a_terra.
Isto é, as mais baixas.

I Logrei aprovação nessa matéria porque nunca,
nos exames com o grande e saudoso Pe. Schrader,
deixei de ver estrelas!

Se me visse obrigado a seguir, antes de russos

óu americanos, eu preferiria viajar com o Prot.
Mâncl0 Costa a bordo.

.

Seria um cicerone de jeito, a explicar-me, in lava,
aquelas trapalhadas tõdas que não compreendi nos

•

seusEli;�:'rfa até ocorrer _ por que não'? _ que a

gente encontrasse lá por cima o saudoso João FelI
etano Alves, o nosso popular e humilde Tico-Tico,
com sua aparelhagem cósmica, pronto a auxiliaI"
nos pela via lâ.ctea, como agente turístico da Lua ou
de Venus,

O dlficil seria tser alguma c�isa, pois creio que,
�sto em ?rblta, teria os olhos fora dela!

x x

Mas, revenon a nos moutons: com quem gostaria
de Ir, se com os russos ou com os americanos _ é
a pergunta.

Não vacilaria: com os americanos! Não por
agradar meu velho e ·teimoso amIgo, dr. Jade Ma�
galhães ou para contentar o Governador Carla:; La�
cerda. Não! Por segurança. Os ianques merecem
mais fê, porque não escondem os segredos dos vôos.
Prlmelro anunciam, depois fazem. As vezes demo-

ramo:��s;:sa���e;���mat��oes�:o.c��o�intam '�e�
pois ... E não contam tudo. O Almirante Pena Boto
sustenta que Titov foi o primeiro cosmonauta .. que
voltou!

Os seus antecessores vermelhos, em numero de
13, não regressaram; criando dúvidas: se por detel·
tos da aparelhagem ou para fugirem da RússIa!

Gagârin, dizem seus empurradores, caiu justa�
mente dentro do círculo de 10 metros previamente
marcado num deserto. Mas o dr. Jucéllo Costa ga�
rantiu_me que o circulo foi marcado depois da qUe"
da! .

LOTERIA do fgTADO
DE SANTA CATARINA

O certo ê que astronaut@
apelidado de Conceição:

"Se subIu

russo já está, sendo

Ninguem sabe

Nlnguem viu ...

"

Dai porque subirei com Os ianques, reaclonarla�
mente, apesar de nacionalista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


