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FLORIANóPOLIS (Quinta.feira), 8 de 'Março de 1962 _ EWÇAO DE HOJE - 8 P A G I N A oS

DI�O\M' tN OU: C,a r;n aval-de -Floriano-polls---ra-b-ulo�so
Extraordinário é o adjetivo que se deve tomar para

�

ORDEM Cidade, que participaram gar de Plerrot; Bela Altoff; rct e em 20 Jorge Peixoto abraçados a lndíoa
,

e gre- das: Ala das "Boneca!>.-·
clatisWcar o carnaval deste, ano na Capital cetartnense. do Concurso programado em 50 Marlse Hosternc, de de "Mandarim". Em ccn, gos, cantando os ultimas homenagem ao garoto Mar

Apesar db mau tempo a tradicional festa popular uI.;.. Os festejos carnavalescos pelo seu patrocinador, Píerrot- em 60 Yara Kas- junto obteve classificação sucessos do carnaval per- cela Fernandes de. Aqumo,
trapassou a 'todas as espectenvas 11-0 que diz respeito a' em Flor1anôPolis trane- apoiada pela mtretone do ti.ng Bittencourt, de Pier , as Senhoras: EU Rebelo, corriam as ruas formando ala dos Lordes - ncmenc

:��:��::n�ae��� :e��n�a�!o�I�:m�O��:g:i: ������(d�� �%:%�mn�: S�a::gi�:�!��� Clube da Colina. Nesta r��n:7ce�ç:'; "P����::ri�a �;!:���: ���c�:iaeda:l:: �����:; m��n!'lo:��:d��:i�� �:: ��ei��l]l;;'e;:it:���l�
percorriam as ruas de Florianópolis, demonstrando assim durante a folia nenhuma :���� !e:tab�:Z�a�a�sa f:�� Buendgens. Na Classifica. "Ottanas" _ outro conjun, mar humano, Que tomou cipal Ala das Damas Antl-

que o carnaval da capital barriga-verde é realmente um anormalidade, apesar de, tastas deram um colorido ção de Senhoras _ foram to qu edispertou e abrt- todo o centro da cidade. gas - homenagem a Câ-

como jã. assinalamos, ha- todo especial com. a parti- ctassincacas, as Senhoras lhantou o Baile Municipal.
dos mais animados do Brasil. ver reinado a malar am- cipação do mundo elegante Dr. Nllton Cherem, com a foi o de Onze Palhaços,

O oesrue das E$(:olas de Samba e das Grandes 50- mação. rtortenopcuteno. fantasia de "Espanhola"; constituidos pelos casais:

ciedades constituiu-se no ponto alto do tríduo momesco. Nossa reportagem colheu Sra. Dcrvaj José dos Reis, Osmar Fontana, Sel .. :0

as melhores inrormacões a

respeito do referido
-

baile,
onde muitos casaís tiveram
a oportunidade de festejar
pela primeira um carna.. .

vaI. A idéia velo bene
feclar casais e pessoas
adultas, que pelo menos

terá uma noite para se di
vertirem sem sofrer um

salão super-lotado como

acontece os nossos clubes.
A reatíeacàc desta festa

de Gala n�s parecia n-a,
cassada felizmente em

poucos dias foi programada
e o sucesso veio para as

segurar a realização de se

gundo, conforme o promo
tor afirmou a nossa re.

portagem.

Fantasias de luxo e ort

gtnats, foi o ponto alto da
falada noite de gala do Lí ,

ra T. C. onde observamos
uma grande.Jl.ssistência es

tacionada em frente ao

Clube para assistir e apre;
ctar a entrada das rnaru-

MOMO

I :�la das Baiwws da Embaixada Copa Lord, personifica o samba cvente bem

brasileiro

O, Bororôs voltarrtm e puseram em polvorosa a capital. Um bloco que não deve

desaparecer

"ruooae Chinês": 11l,ll,açci.o· das 7/I,o.i8· p'e;'feit� que se viu

nos ultirn03 anos. Jógo de côres'e luzes< que de�lumbruu a

mais de 20 mil pessocM que se postctram desde' as primei.-'
ms hOl'(fS na ,rr.àçtt prinetpaz..: de ··Florian_ópolis.. Ape.dita-'
mos que foi ele n I.:uusa da vit�ri(L do· Tenentes do DiabO

"k ',"
.�O �OErC�{E TEM 1

BAILE MUNICIPAL A NO

VIDADE DO CARNAVAL E

CONCURSO DE FANTA_

SIAS

f.\ Florianópolls� já tem o

� �e����:L�:������ ��

i
lo nosso Cronista Social
Lázaro Bartolomeu. que no

domingo de Carnaval. re

gistrou o primeiro com

muito sucesso no Lira T.C.

Esta foI' a novidade que
nos foi apresentada na

(� festa de Momo do ano de

L� 1962. Apesar da pouca pro�
�

paganda, o Batle Munl�pal,
teve uma ótima Irequencla.
'principalmente com as

. ,llltlls belas fantasias da

vilhósas fantasias.

�o Concurso de Panta.,
sias cinco membros fun
cionaram na Comissão Jul

gadora Que elegeu mete

cídamente a srta. Leda. Re-

;l .l.�:l-Ptli§.cif'.....,·'�& .QQ.,
Carnaval de 1962, que des,

,

filou nos salões do Lira
T .. C., com uma bonita e

luxuósa fantasia "SHJ._LI.

"Sonho de Camava/", do Granrtdeiros. colheu de surpré ...

se a grande massa humana que se comprimia lia praça
15; �.spetáculo de luzes e co-es e mootmentocao

Carro da Rainha, da Sociedade Granadeiros da una. Simplesmente fabuloso

MAR'·, trabalhada no ce
nadá Modas· da Guanaba
ra, conforme informações
do Colunista Lázaro Barto

lomeu. Esta foi a primeira

fantasiada dc "Noiva Chi
neza do securc 18 e Sra.
Osmar Nascimento, com a

fantasia "aan'',
No ConCUl"SO de duas

Uchóa, Antonio Pertrjra
Oliveira Netto; Ledo Leite;
Sra. Milton Campos; Rute

Pereira Oliveira e Carlos
A decoração do Lira T.C.,

que tivemos a opor-tunlda;
de. de observar no Co r
��;!n;�esa:��oOf�;.Cld:�I:�·
das melhores dos ulttrnoa,'
anos e apresentada com;
muito gostei pelo conhecido.

pintor Hassls. .

,

Lázárc, que ultimamente

vem revolucionando a CI_

cace e o nosso Estado com

magníficas promoções, mar

cou no seu caderno mais

um autentico sucesso. com

a arrojada promoção
.

do
Baile Municipal. apoiada
pela Diretoria do Lira T.C ..

que também esta de para
bens pelo sucesso do car

naval que passou
�

colocada no Concurso; em Princesas - em 10 Lugar
segundo lugar, foi a Srta. Beatriz Corrêa, com a co,

Zilda Ducker, que desfilou ntta fantasia "Seamesa da
com bonita e luxuôsa ren. Tailândia" em em 2° lugar
tasta "Arlequim Estiliza- Lucia AvUa, com uma bo

da", em terceiro a srta. nita "Baiana". No de Hn

Agtaya Maria Bouret, de mens venceram: 1° lugar
"Chá.Ohá-õhá'': em 40 lu- Manoel Oarbeuoto. de Pler-

-�
.....

Vários otocos saíram, és
te ano; às ruas dando um

colorido diferente a paisa
gem da ilha. Entre eles

destacamos o MAC.UMBA,
formado por acaderníces

de: Direilo e o Bloco dos

Acanhados" e ��s Til1ljda�.
íorrnado PQ1' .s0�,!OS do ChI" IIlUi/.O (Jill/Jora lenhu apresentado somente

la

.. a.e. ;h:"g?st.o...�.'.\-..... ,.�....•.{.t,;';;�.. ;çp
.. IIt1"l/)UI.·n lII.uHo. pu.1"(t �. t>1"i/�(mtisl/!o do, cal

_"',J�,,",'''''.. ,''';'' a?t�}.iilits>\.:;$ �.ii..ClilO���'.Z:�' .
. '...."oL." ..Aclm�o C'!l:"fO da ;�ainh.a

� ............... l'; ,-.;.. ,

VARlQS BLOCOS

TAC� GRB'lE1R0-Q0-SI3L...gllfbCjI/({J+-�
O TEM P O (Meteorológico)

(Sintese do Boletim Geomcleorológico, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 tu; do

dia. 8 de março de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMQSFERI_
CA MtDIA: 1023.7 mb; TEMPERATURA MtDIA:
27.10 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA; 74 'i�.; PLU •

VIOSIDADE; 25 mms: Negativo / 12,5 mms: Nega
tivo / Grupo sde nevoeiro cumular / Tempo geral
estável.

"Dama alltiga da Copa Lord"; traje bonito emold:rou a

bela loliona·

Dcmtngc
"

e terça feira mara de Vereadores Ala.
foram os dias em que o dos Bandeirantes _ nome
carnaval de rua se apre- nagem ao Exmo. sr. Dr.
sentou mais animado. pelo ;:Renato Ramos da tsrvo
grande numero de foliões Seçretãrio Sem Pasta-;- �J.
fantasiados que se exibiu da Videira da Hha _ ho-
nas principais artérias da menagem aos oroprtetártos
capital barr-iga-verría, das Casas Yolanda; Rain-

ha e Pagens _...l: hcmena-
HOMENAGENS geru ao Dr. Ivo Montene

gro DO Deputado Estadual
Ala dos Malandros - rio

menagem aos prnpr-íetártcs
da Casa das Frutas; Ala

tcont, 1Ia últ. pag.)

A Escola de Samba cam

peã de 1962 prestou varias

homenagens atreves C�
suas alas, assim constitui-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lHO HOEPJlKE TEM

------1Nã, existe nada Igualou melhor •

I.eite de Co/onitl
t. !:!!!.!f!_ para StlO beloza I

----------- _-- --\-

"-
SRA. FLAVIO AMORIM

Com imensa satl�(iâo
rcgjxtrarnos na data que

.hcjc transcorre, mais um

. nntvcrsârto natalicio da

exrna. sra. Maria canna
da Silva Amorim,
digna espôsa do sr. (1:-.

Fl:i.vio Alberto de Amorim.
rf'dator deste Jornal e pea·
soas relacionadas na sacie

dade locaL
A nataliciante, na dah.

de hoje, que lhe é :.ao

gmta scra alvo das 'nais

significativas provas de

aprl'ço e est,ma, as quais
nos associamos respelLosa
mrnte, formulando-lhe f' a

,lrUS familiares, os me]110
res votos de rellcldades.

turosos pais, o nosso abra

ço de felicitações. '

FAZEM ANOS HOJE

- srta. Vanda Albani

Manoel Pniza Li·

mui
- sr. Capitão 'I'hcpazro

Baronl
- s:-ta. Ina Souza
- sr. R<lberto Alves
- sr. João Júlio de OH-

ve:ra
- srta. Neide Silva
- srta. Marily �!lsta-

mante

TENENTE TIMOTHEO,
POETA

nacional e mesmo de pai
ses vizinhos, veio assistir
ao carnaval floríanopoll
tano.

tantes, ávidos de assistir a

um dos mais animados

carnavais do Brasil.

magistrais passes assinala
ram, êste ano, o tradicio
nal desfile das Escolas de

Samba, realizado na se

gunda feira de carnaval.
O desfile e concurso da.'>

Escolas de Samba obede
ceu ti. seguinte ordem e no
rártc: 20 as 20,30 horas

Desde 'sábado. todos os ESCOLAS DE SAMBA:

Hoteis estavam completa- BELISSIM:AS EVOLUÇÕES
mente tomados pelos vtsr-

notrsstmn S evoluções e

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

desfile de carros das Cha

madas grandes sociedades.

São êles, não restam dúvi

das, os responsáveis pote
eüuxo, cada vez maior, de

turistas. Que vem de varias

pontos 'elo país.

A Elegância Domlnou._ o prata, o "Pierrot" ,de D. 7 - Lux Hotel foi o ponto
Carnaval - Os 10 Folt,)(', Lourde� .Huls�. Realmente da sociedade para os jan
em Pauta. a elegância este ano 10mi tares, aperitivoil, e mesmo

nau o carnaval da una.r o pa.a apreciarem os rnovr-
1 - A folhinha, este ano clube 12 de Agosto crere- llH::nLaaas ESCOlas de Sam

:la;�� d���i::�.a��g�:�d':.· �;�ta:�a:�e;in:Sal�Oil:sXl:�:�; �:v:,:�:ô���C dos carros car

da Coloninha, das 20.30 R.<;

21 hr�ras Escola de S�mha.
cepa Lord, das 21,30 as ?,2
hnrns, Escola de Samua
rrotl'-r,!dns da Pr!nce�a.
Torln,I> as escores de Sam

bn nnrexnntnram-se mag

nlflr:uncnte, dostacaucto
se a ))('!eZft das 'fantasias
c a !1:1'n_('a das cvcrucõeé,
que ímprcsstonnrnm viva
menle ao grande pUb:;"
que nsststíu ao desfile, que
já re tornou tradícton-u
entre nós.

e terra feira para o car

naval, quando. na verua-tc

ele já estava solto na ci

dade desde o 31 de dezem

Quebrando a egemoma
de quatro anos da Escob
de Samba Protegidos dn.
Princesa foi sagrada ven- �

cedera a, Escola de aemea
Embaixada Copa Lord.
A decisão da comteeac

Julgadora agradou plena
mente uma vez que a E�·
cola de Samba .copa Lord
teve uma epresentaca., rse

ttsstma.
A Escola de Samba Em

baixada Copa LOrd pelos
seus passistas eximtos e

suas cabrochas recebeu
uma autentica consagrucao
popular, traduzida nos mi
lhares de aplausos receb >

dos durante sua apresenta
cão na Praça 15 de Novem
bro.

SOCIEDADES_ CARNAV,.'\.
LESCAS: DESFILE DE
CARROS PONí'O CULMI
NANTE DO CARN'AVAL

COPA LORD: VENCEDC'R.!\

oro no justo momento em

que U.'11 ano acabou e 011-

L o co-neeou. Todos os ;>

nos e assim. A cíoadé =e

uma vez,-o clube Doze, sou

��.'J re;::��r:�l f:�i:r�Ia qu: 8
.. Devulgamos "O� Dr:4

nem penssaram em que O
Fohoes classlrlcados no Cltl

clube viesse mesmo a cai:- naval, de 1962' Deputado
Parabens a sua Direto,:, Ivo Montenegro, Dr.' Pauto

Bauer Filho, senhor Pedro
3 - Deixando muita jen-

Gur.uon Pereira de MCI t

te COIl). agua na boca ,<;
senhor Rubens Pereira Ou

brotinhos Silvia Hoepcl<;e velra, Dr. Norberto Iirand
da Silva, Maria AparecI::.1 srta. Yara Pedrosa, senno
smão e Tãnta Fialho que

ra Eliana Araujo l:ranj
usaram fantasia de 'grega: Senhora Be:nadete Viega�
realmente curta. senhora Lourdes Hulse e

srta Ana Maria Schmidt

modifica. Ao ensurdece-ler

barulho das buzinas dos

carros junta-se sua v 7.1:'_

do-o, 'o ritmo de sambas,
e marchas. vozes que :?R'.

tam. corpos oue dancn.n

blocos diversos pelas rua,

d- cidade. As famosas "F, 4 - Nas noite de carr-

L.-:--:::� Samba", corno ern o "eocíety'' reunia na rest 9 - A boite Plaza tam ,

tdos os -anos deram nc;e dencía do casal Ruy Huf , bém foi ponto para os [nu
alta, CO'l1 lindas fantasia', se (Lourdes) para o uisque meros turistas, que clrcu,
ritmo e animação. soeis- em fantasia. lavam e-u

_.110S-"0 carnaval. Edades carnavalescas apre- Ulsentar'rm luxuosos carros 5 - E por falarmos em 1.0 - venta Araujo cata-tde mutacâo, e alegor-ia, \.� uísque a mesa do m'Iro , ru;�nsr radicada no

R!o)'jsim foi nosso óaruavat. nárío Mario Marques Cf)f"l em companhia de seu no!
"" y-:' sumia. por noite, ape'{las a vo. um milionário carioca

2 - O veterano, clube Dr) quantia de 8 a 10, litros .re deu "shcw:' com sua in •

ae de Agosto com suas ein uisque. famosa classe e beleza cxo
co festas carnavalescas, nce.
aconteceu pra la de ani- - 6 O clube da Colina ;:].'- l
maca. Os r'onões de' mete conteceu movimentado (rr! 11 ---f-- Bastnrte anJmad;:J
quilo vibraram no ciuoe do mesmo em seus saroes os casais; sr. Omar Fbn
Doze, cantando, Faltava u:na mara�i1lto

.

sa decora- tana e Denifda Dr. Ser�j(J
alguém na minha vida, cao. A noite de domin�o S. Resende IMiriam) dr
hOje não falta mais. A o Lira Tenis Clube cromo 4:do 'Leite (Ligia), que ch>
noite de sábado, como �- veu "norte da gala". ti CO'l cularam no carnaval. cor,'
conteceu em todos os ano-i curso de f,antasias. Um,1 fantasia de palhaço.
a selecão das. mais find"ls Espanhola em org'lll"!a
e luxuosas fantaSias. A '::0 branco e �reta trabalhà.da 12 - O Querencln Palar"
mIssão julgadora, por vQI em pedrarias, usada ne!:1 nestas noites earn:-tvaie.qclls
ta da. madrugada c1asslfi- se�hora Eliana Cherem, também teve o seu constu
cou as tres fantasias ma·.� fOI .. La colocada, "Pierrot melro movimento.
em destaque, uma Espa- de Nezinho, Mandarim d�
nhola em franja preta, :1,- �orge Alberto Peixoto e

presentada pela senhor."! a lUXuosa fantasia de il[n�
Bernadete Viegas. Um Pie" rizEl Hosterne fOram tam
Mt' em veludo azul .::om bc-m classificadas. Sem dtl
farto ruche' em tuBe, e fi vida, a simpatia e gen�ilB
na renda br�nca, apresen- zas da Diretoria do Clu�e Pen.�amento do dia. Um'
tado pela senhora Maria da Colina, prendia. os :0- grande alegrIa tmz Ingri_Leol1ldn Vieira. Em ouro e liões até alêas horas.

O ponto culminante do
carnaval de Fiorianópot li
esta, inegavelmente, no

(Cont. na 4.(.1 pág.)

---_'::..�---

�GRaNDE,
CO"eURS

13 - Lucinha Avila a De.
butante do ano com um"
baiana luxuosa' razia gen
te parar.

RE1fCAO 005 SORIEADOS
DA sr:���,·I·�·

1 BOLA DE FUTEBOL -

Paulo Celso Lavleri Gomes
_ Alameda Santos 2384 .

CAPITAL

1 BOLA DE FUTEBOL -

Valdir MarcheHo Leite .

R. Renato Rinaldi, 1574 -

CAPITOL - (V. Carrao)
1 ROLA DE VOLLEY -

Ronaldo Leme de Mora -

GAROTADA GOSTOU DO CAVALO

Transcorreu na data de

onLem mais um aniversa
rio do jovcrn Fernan'cjo
Fernandes de Aquino, filhO)

do sr. Domingos Fernandes
de Aquino e de sua exma.

esposa d. Maria de Lour
rles Cardoso de Aqum�.
j}f'ssoa destacadas na 1':0-

{�icdade norlanopolitan�.
O aniversariante, ontem.

por ocasião de tão signifi
cativa data foi cercadn do
carinho de seus fanllllarcs
C' de seu 'vastO circulo <to.!

Segue dia 10 para PÔ,:,
to 'Alegre, onde Irá fixar

residência, o nosso preza
do amigo sr. 'I-"imotheo �e
ta. 10 Tenente da Aero
nautlca.
O brilhante oficial que

agora se transfere paro a

capital gaucha, sua ten-a

natal, havia vinte anos

resIdia em Florianópoli3,
onde conseguiu forjar lar-
go circulo de amigos e arl� ,
miradores.
Em Pôrto Alegre vai mo

rar na Rua Portugal !10

510, onde por certo, fari
novas e grandes amizadeR.
Segue com ele n..>ssos

votos de feliciaades. ,
Jeffrey Hunter

""\
Pat Gr'Jwloy em

I
Ao Fernando, e seus ve"h

A TESTEMUNHA CHAVE

JOVEM FERNAN_DO

allll..:ades.

Cachorrinhos Pequenos Puros
Vende-se, ver à ruo O!ávo Bilac---265 no Estreito.

VENDE--SE
Um prédio com dois pavimentos e uma casa à rua

Tereza Cristina esq. TravesSa 1.0 de Janeiro. Mo·
tivo viagem. Trotar à rua Olavo Biloc 265 00 lodo
do campo do Figueirensz no Estreito.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENS@ES DOS INDUSTRIA'RIOS

DELEGAêIA EM SANTA CATARINA
CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS EM INS'rITUIÇÕES DE PREVI.

DENG,IA E ASSISTENCIA: SOCIAIS
Faço público que foi prorrogado pelo DASP, ate 26 de

mnn�o clc'1962, o prazo para inscrições no concurso para o

cnl'J.Io de nAAILOOR4!'_'O. a cargo do .rAPC.

FJnrillnopnlis. 2f1 de fevereiro de ,,1962
Cy/"o Belli Milller

Suhstituto Antomátlco do Delegado,
em exercic10

,I

cartazes �o dia
-CEHTRO- Hugo Hermes - R. Benj:\

min Constant, 724. Caca
pava do Sul (RGS)

1 JOGO DE CANETAS _

Lauhberto Silva - R. An:'
tonio Lobo, 139 CAPITAL
1 RELO'GIO DE.PULSO _

Mauro Carlotti Po.oletLi _

R. CeI. Fernander, 188 CA
PITAL (J. da Saúde)
1 -MA'QUlNA FOTOGRA'·
FICA - Carlos Alberto Ro

drigues R. Luiz Flaquer, 6
CAPITAL

1 TRE1\1 ELE'TRrco _

Sônia Maria Biasiolo _ R.
Prof. Luiz Rosa, 94 Cl\M
PINAS (SP)
1 BlCrcLETA -

Neusa Fumiko Nagata _

R. Arizona, 173 CAPJTAL
(C. Monções)
1 KART-

Sergio Tadeu Ladmlnk _

Av. São João, 1113 aptn.
34 CAPITAL

OSVALDO ME[.O
O BOA'IQ E OS BOATEIROS - Quando recentemen.

te voltava de minhas férias jornalisticas, todos quantos
me encontravam, surpreendiam-se de meu estado de
saúde, forte e com mais. uns quilosinhos escassos, Que
arranjára na deliciosa e espl�ndida praia de Camboriu

E me saudavam com a mesma toada alégre: _ "Mas
l'omo? Por aqui? contavam os você em casa, acomeildo
de um df'rramc" A cidade estava cheia

E eu espantado: - Disseram isto? Pois meu cnro,
não passa de boato. Vejo que enquanto eu tomava os

meus bnnhos diarios. recebendo sol á farta. passclando,
vocês por aC1ui a lamentarem o velho ami�o ..

Depois, outros, mais outros e um número Já sem
conta repetiam a mesma coisa.

Creio que o boato continua agoirento por ní
Vade retro.

Não sei a fonte da mentira. mas, uma coisa sei e é

que si tivesse esticado as canelas por qualquer coisa,
não deixava vaga para ninguem ..

Aposentado público não deixa vaga ..

Até dá lucro para o tesouro ..

O AJUSTE DE CONTAS - Dizia um: nosso reI
Mômo' csvasiou minha carteira.

Cine U;) JOSE CiDe GLORIA
FONE: 3636 FONE: 6252

as 3 - 7 3/4 - 9 3/� hs. às 7 Ih - 9Vz hs.

JOHNNY WEISSMULLER
Nancy Kclly em:

Tarzan, O Tcrror do Dcscrt.o
CinemaScope

Cen.�llra até 14 anos

Censura até 18 allOS

CiDe RIU
CiDe IMPERJO

(ESTREITO) Fone6295

às 8 hs.
às 5 e 8 hs.

Dan Duryea J:\yme Menstleld em

Johnny WeissmuJler
Nancy Kelly em:

Estou ·lIso.'liso mesmo, como "direi, 'uh, como lixa
nO 2.

O outro: pois é. Lá se foi o dinheiro da nrcstari\o. E

para completar,· ésta danada gripe. Hoje tenho flue :1T.

l"an.i�l· um vale.

F. tem mais. o ônibus vai sair e você vai pagar a pas'
sagem ...

Pois sim, foi a desconsoladora resposta do outro: nós
temos oue amargar ê no carcanha.

E la' se fOl"am.
Fazendo planos para.... �outro·carnaval.
SALDO DO CARNAVAL - Canteiros cio ,iarrlim nll·

veir:'\ nC!Cl; meLI' pena vê·los. Arvores fl"Ont.I'Il":1.� ao P:11:'I�
('in (' :'l. P!"C'[eitllrn"nas m('.�mflS tristes ronrllçn('s. A 01·

dnde·vai·mandal··u,·conta.ao rci,mQmo.

L 'it .J!' ....'-_;'?iL. ..t_'-'&.'

HONRA DE LADRA0 Tarzan, ° Terror do Deserto

Censura até 18 anos GRANDE CONOunso
prNG ...l·ONG

São paula, 25 de feverelr.o
de 1962.

UMA PROMOÇAO DOS
DELICIOSOS CHICLES DE'BOLI

Censura né 14 nnas

Cme IUXY 'Cine RAJA (S. José)
FONE: 3�1I4 as 8 hs.

às 8 hs.'
7,c Trindade
n(!na�n. Fron7,i cm:

MAltmo m� l\-lIJJ.JII\lt nOA

Censm:a a.té 14. !:1ll0S

Anue Raxt.cl" cm: r-o",raIIHIBIBRB'&IUBIRA
NDYfDnOfS 'DOClIRlISA SOMllRA l\-IALIGNA

1.M_".:__;,;.•...;!;:, '.'��, ,.,,0;,"
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pepartamenlo Cenlral de Compras
N.O 11 02 18

o Departamento Central de Compras (D. C . c.r , de

colormldade com o aftO 11, ítem ,III. do Regulamento

aprovada pelo Decreto SF-25--08-81/382, toma publico

qUe farã realizar, no dia vinte oito de março de 1962,
pS sua séde, à Praça Lauro Müller, nO 2, (fone 3410).
CON'CORRtNCIA PúBLICA, Das condições seguintes.

I _ -OBJETO DA CONCORRt:NCIA
AQUIsrçAO

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

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

trO, Quantidade - 1.200.
,

2) Tecido de algodão, em peças, com largura de' 1,40
rnts., 'marca "AGUlA AZUL" ou slmllar. Unidade - me

tro, Quantidade - 500.

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

similar, Unidade - metro, Quantidade - 1.000.

4) Tecido de mescla, côr beje, com largura de 1,60
mts., para confecção de vestidos e camIsas, Unidade -

metro, Quantidade - 1.000.

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

6) Tecido para confecção de pljamas. Unidade -

metro; Quantidade - 500.

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

Unidade - lmetro, Quantidade - SOO.

8) Tecido de Flxoline, listrado de vermelho em fun

do branco, para confecção de camisas. Unidade - me

trc, Quantidade - 100.

9 J Tecido de FlxoUne, listrado de verde em tunda

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

10) Tecido de Flxoline, llstrado de azul 'em fundo

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

11) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr cinza, pata
contecção de ternos. U11.ldade - metro, Quantidade -

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

confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade -

75.
13) Tecido de brim, üso, tipo llnho, cõr azul mar!

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

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

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

15) Tecido, tipo Lulslne, côr preto . Unidade -

metro, Quantidade - 100.

16) Tecido, tipo Luisine, cõr azul claro. Unidade -

metro, Quantidade - 100.

17) Tecido comum, para confecção de aventais de

serviço. Unidade _ metro, QuantIdade - 200.

18) TecIdo de chita, para confecção de capas de

acolchoados. Unidade - metro, QuantIdade - 200.

OBSERVAÇÕES: OS proponentes deverão espe.

cificar, pormenorizadamente, os tecidos que se propõem
fornecer, além de remeterem amostras.

II - ESTIPULAÇõES
Os tatereseeecs ceverâc apfesental oS docUmentos

mencionados a seguir.
1 _ Proposta, seladas ambas as vias com Cr$ 12,00,

de sêtc Estadual e mais a Taxa. de Educação e saude crs
10,00, por tõlha, em envelope fechado e lacrado, eonten

a) Desígnaçâo do nome e enderêço da firma. propo

nente;
b) especincacão, a mais detalhada possível, ínclu

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

estão ou não tnctutdes as despesas de Impostos, taxas,
fretes, carretos, seguros etc.:

d) condições e prazo de entrega do material" no

local indicado: HOSPITAL "COLONIA SANTANA", mu

nicíplo de São José onde será procedIdo o exame de

recebimento; .

e) declaração de conhecimento e submissão às nor

mas dêste Edital e da Legislação referente a ccncorrên
ctas.

O Departamento Central te à abertura das propos
de Compras (D. C. C.), de- tas.
conformidade com o art. 4 - As propostas deverão
11, item III do Regulamen ser apresentadas em duas
to aprovado pelo Decreto' vias, com rubrIca dos pro
SF - 25/08/61/382, torna ponentes em tôdas as pâgl
públlco que fará reanear, nas, seladas na forma do

no dia 19 de março de 1982, ítem I do título, II.

na sua séde à Praça Lauro 5 - Os envelopes contendo
Muller nc 2, (tone 3410), propostas ou documentos,
CONCORR1l::NélA PúBLICA, deverão ser entregues no

nas seguintes condições. Departamento Central de

I - OBJETO DA CONCOR- Compras, à Praça Lauro

R1l::NCIA Muller nc 2 (fone 3410) nes

VENDA ta Capital, até as 14 horas

1 _ Carro Mercury, tipo' do dia 19 de março de .

limousine, 4 portas, ano 1962, mediante recibo, em

de tabrlcação 1954, cor pre que se mencionarão dat, e

to, meter nc 15486372, em hora do recebimento, esst

bom estado de conservação nado por runcronéric do

cujo valor mínimo é de D. C. C.

Cr$ 600.000,00 (seiscentos 6 - As propostas serão
mil cruzeiros). Unidade Um abertas as quinze horas, do
_ QuantIdade _ 1; mesmo dia 12 de março,

2 _ Carro Chrys1er, tipo ��: ����i���:���nt�e����
limousine, 4 portas ano de C. C. e na presença dos pro

fabricação 1951, cõr preto, ponentes ou seus represen
motor N. Q959 em regular tantes legaIs. �
estado de conservação 7 - Abertos os envelopes,
cuja valor mírumo é ele cada um dos interessados

cr$ :3oq.OOO,OO (trezentos tem o direito de apõr a sua

mil cruaerrosj unidade um rubrica nas fõlhas das pro
_ quantíêade :; i:s�tas dos demais concorren

II - ESTIPUL.\ÇOES
OS Interessados deverão 8 _ As propostas (Modelo

apresentar os documentos
mencionados a seguir.
I 1 - Proposta, em duas

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

envelope fechado e lacrado
contendo:

a) oferta para 1 ou 2 vei

cures:
bJ condições de pagamen

to;
c) compromisso de retira

da dos veiculas no prazo
estabelecido;

001, à venda na Imprensa O
fieial do Estado), deverão
obedecer às condições esta
belecIdas nêS1$e Editai, nas

instruções constantes do ver
sos das mesmas, bem como

as exigências do Decreto SF
25-08-61/382 de 1961, e de-
tais disposIções Estaduals

e Federais sôbre Concorrén
cta.

III - JULGAMENTO
1 - Pela comissão Julga

dora, posteriormente, serâ
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

d) declaração de conhe- a) Melhor (maior) pre-
cimento e submissão às ço;
normas dêste

, Edital e da bJ caução de 10%
Legislação referente a con 48 horas;
corrêncías. c) pagamento até 10

2 - Na parte externa do . dias;
envelope contenedor da d)

��o��:!�nte�e�:!���o��� im2e�t�ma�a:g:�:::aida
CORRtNCIA PúBLICA NO de de propostas, será ser-

12 02 13 (Venda de 1 auto- teado o vencedor.
movei Mercury e de 1 au- 3 _ A concorrência po-
tomóvel Chryslerj . derà ser anulada, uma vez

3 - Em envelope separa- que tenha sido preterida
do, contendo os dizeres do formalidade expressamente
inciso anterior, além da pa exigida pelas referidas Leis,
lavra "DOCUMENTOS", em e Que a omissão Importe em

caracteres bem destacados, prejuízo aos concorrentes,
os seguintes documentos ao Estado, ou à moralidade
comprcbatóno, de identlda da COncorrência.
de e idoneidade: 4 - A Comissão Julga-
a) atestado de Idonelda dera reverva-se o direito

de financeira, passado por de anular a concorrência,
Banco ou Casa Banoârta. caso as propostas apresen
bj prova de quitação com tadas não correapondam ao

as Fazendas Estadual. se- Interêsse do Estado.
deral e MunIcipal; Ffcrtanópnhs, em 12 de
c) procuração, se rõr o fevereiro de 1962.

caso, passada a pessôa re- (Hermes Justino PatrIa
presentante do proponen- nova), PRESIDENTE

retlrada
'

do veículo

CIA. HOTELEIRA RIO BONJTO
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

MA'QUlNA DE IMPRESSÃO
Vende-se uma mÓQuina de impressõo de fabricação
alemã, marco Fraukental formato 56 x 73 própria
poro imrressõo de jornais, Revistas, Livro; etc. .

Vêr no Ruo Tiradentes 53 entre 9 e 11 horas

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFAQAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIQAO
DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECW�I
ZADA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA
OBESIDADE, DORES REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
RUA TRAJANO (antlç:o RANCHO DA ILHA).

'I'EROETRA PNÓIl!f!J

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

/"" VEMAG oferece ",\
( º.g'p.r..º I
" a camioneta que você /
.... . tanto desejou! ./
'------------_ ......

-

I
TÃO SIMPLES! TAO POTENTE! TAO ECONÔMICA! TAO MODERNA!

;--------------"
" • Para preatar- grandes sPrYiços.,.

"

í e leyar"tõda a tcrrne"!

• PREÇO ACESslvEL

\, (muito manos do que

"
você imagina!)

' ...--- "'1"--

/lbJ.�.

n·'r.... ler·n' ... d.
CAlCARA.

INTE�N�MENTE. �oc.

�·co"".. A ooun.eMI'".

�:f::� �;:..;�.:� ;::,�.' _P'

� As qualidades técnicas são as mesmas que consagraram os veículos da linha

DKW-VEMAG: tração dianteira, ..proporcionando excepcional estabilidade. Motor de

dois tempos - econórnico, potente, de fácil lubrificação e manutenção. Chassi ultra

reforçado, .com todas as peças vitais colocadas a salvo das saliências do terreno.

Vã conhecer e adquirir a CAlCARA
nos Revendedores VEMAO .�:!.,!!M�

� QUALlD�Dt JUS1irlCA A ,AM,.

E. U. A. Reiniciaram
Experiências Alômicas

através de uma rêde de

emtssôra de rádio e tetcví-
WASHINGTON, 3 (UPl)

- O Presidente John Ken

nedy explicou õntem a

noite durante 32 minutos a NOVA IORQUE - Co

nação e ao mundo, as ra- mentando a decisão presi
eões que o levaram a orde- dencial o cientista Lol

nar o reinicio das experlên- Kért, norte americano. que
eras atômicas na atmos- participou da elaboração
tera. O Presidente dos da bômba atômica decla

Estados Unidos tal flêl a rou aos jornalistas. Pare

sua promessa de expór em ce-me Que estamos-íutenst

detalhes todos os motivos oficando a corrida arma

de sua grande decisão. O mentista e isto não pode
discurso do Sr. Kennedy levar a outra coisa, senão
toi lido na Casa Branca a destruiço universal.

._---

são.

KRUSCHEV: Posição ao Brasil
Oportuna e Con$lruliva

Rio, Urgente, 3 (UPI) - sagem Kruschev afirma

(O Estado) _ O prImeiro que o Brasil poderá ofere

Ministro soviético Nikita cer real contribuicão aso

Kruschev enviou mensa- lução do problem�. A carta

gem ao Presidente João do Governante soviético foi
Goulart e ao Premier Tan- entregue no Itamara�y pe
credo Neves considerando lo embaixador da Russla

oportuna e construtiva a no Brasil, e segundo in tor

resposta do Brasil a sua mações à imprensa a nota

proposta para 'uma reu- diplomática já está sendo
nião de cúpula sõbre o de- encaminhada ao Preslden�

sarmamento. Em sua mer..- te da República.

(rise Diplomática na Alemanha
-

Alemanha Ocidental, 3 tre o lese o oeste. Numa
- (UPIl - Esta serido es das declarações atrilluldas

pcrado em Bonn o embai
xador Krool, representan
e junto ao governo de Mos

cou, que hoje de constitui
num centro de uma rumo

r.osa crise i1iplomática. O

embaixador Krool foi cha
mado a Bonn pelo Premier
Konrad Adenauer. para es

c1arecer noticiário pública
do sm .Jornals alemãs com

declarações de sua autoria
envatvendo as relações cn-

ao embaixadór Krool; re

velava que: as duas Alema
nhas serão admitidas co

mo membros !;Ias Naçbes

�o�dda;· B:: ·����d:_o;t�
chegada do em-oaixador
que deverá ser crivado de

perguntas pelos jornalistas

q�e assistiram a sua en

trévista sobre politica ale
mã.

NOTA: Serão recusados os materiais com dlmen

sões e outras características aquém das espectücações,
o que ocasionará exigência de substituição, retirada

urgente" chamamento do segurada colocado, exigência
da diferênça de preço pelo tal toso, caução futura, sus

pensão do registro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do envelope contenedor da

proposta deverão constar os seguintes dizeres: CON
CORRtNClA POBLICA N<I 17 02 18, (AQUISIÇAO DE

MATERIAL DE ALFAIATARIA PARA O HOSPITAL CO

LONIA SANTANA.

3 _ Em envelope separado, contendo os dizeres do

Inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS, em ca

racteres bem destacados, encerrar---se-ão os documen

tos comprObatórios de Identidade e idoneidade: São convidados os srs. aeionistas da Cia. Hoteleira
a) certIdão de Registro na Junta Comercial ou Rio Bonito a se reunirem em Assembléia Geral Ordlna�

Diario Oficial que tenha publicado o documento de ria ia reallzar-se às 14 (quatorze) horas do dia 17 (de
constituição; zcssete) do próximo mês de março em sua Sêde Social

bJ atestado de idoneidade, passada por Banco' ou nésta cidade de Tangará Estado de Santa Catarina a fim

duas firmas de comprovada idoneidade comercial; de' rleUherarem sôbre a seguinte
c) prova de qUitação com as Fazendas Estadual, ORDEM DO DIA

Federal e Municipal; a - Relatório da Diretoria, Bala,nço Getal, Conta
d) procuração, se tôr o caso, passada a pessoa re de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativo

presentante do proponente à abertura das propostas. ao exerciclo encerrado em 31 de dezembro de 1.961.
4 - Os docvmentos acima (ou parte dêles) poderão b _ Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seus

ser substItuidos pelo Registro da firma no Departamen honorários.
to Central de Compras do Estado de Santa Catarina. c _ Outros assuntos de interesse social.

5 - As propostas deverão ser apresentadas em Avisamos, outrossim, que se ac.hant a dispGsição dos
duas vIas, com a rubrica. dos proponentes· em rodas as srs. acionistas, os documentos de que trata 'o Art .. 99 do
pâglnas, seladas na torma do item I, dêste Titulo. Decreto Lei nr. 2.627 de 26 de setembro de 1.940.

6 - Os envelopes, contendo propostas ou documen TANGARA (SC> 15 de Fevereiro de 1.962.
tos, deverão ser entregues no Departamento Central _

de Compras, à Praça Lauro Müller, nO 2 (tone 3410_, até
às 14 horas do dia 28 de março de 1962, mediante ,reei
bo em que se mencionará data e hora do recebimento,
assinado por funcionário do D. C. C.

7 _ As propostas serão abertas, às Quinze horas, do

mesmo dia vinte alto por funclonârlos designados pelo
Presidente do D. C. C. e na presença dos proponentes
ou seus representantes legais.

8 _ Abertos os envelopes, cada um· dos interessa

dos tem o direito de apor a sua rubrica nas folhas de

propostas .dos demais concorrentes.
9 _ As propostas (modêlo 001, à venda na. Impren

sa Otlcial do Es.tado), deverão obedecer à.s con<i1ções
estabelecidas neste Edital, nas, instruçôes coriStantes
do verso das mesmas, bem como às exigencias do De

ereto nO SF-25-OB-61/382, de 1061, e demais dispo
sições Esta,duais c Federais sõbre Concorrências.

_.C

Aulas de InglêS
o orofessor Mister Green, comunico aos prelodos

alUflOS e aos outros interessandos, que está aberta o

inscrição poro aulas de inglês em pequenas turmas,
inclusive aulas de conversocõo.

Rua Ttc. Silveiro, 4fdos 9,OJ às 11,00 e das
17,30 às 19,30.

tf

NO HOEPCKE TEM

Violento Incêndio em Sanlos

'Dest(ói Edilicio
SANTOS, _ Violento in

cendio desruiu parciatmen
te durante a nolte passada
o Edificio da sucursal do

'Sedd Bank" de Nova Ir

que em Santos, construi

elo � custo de 55 milhões

de cruzeir,os. O fogo var

reu o terceiro andar onde

arrazou tudo, bem como o

quarto andar e a sala de

maquinas no sub sob.

Também as instalações de
11 r condicionado e gerado-

ficaram inutilizados.

Dacumentos
depositados

e dtnheírcs

nos cofres a

prova de foiN> não se per

deram mas' poderão ti:
sidó danificado pelo calor,

a, fumaça·e a agua, se

gundo declarou o gerente
da Sucursal sr. Paulo Car

valho. Acrescentou o
.
ge-

rente que nao podia ainda

calcular os prejuizos, mas

que eram conside·raveis, a
tribuia ao fogo a um curto

circuito:

POLl'CIA MILITAR
1.0) - De ordem do Excelentíssimo Se�hor Coronel
Comandante Geral, faço público aos condidotos ins
critos .0�s.Exomes?� Ad��ssfio 00 Curso de formação
de OflCIOIS do PoliCia Militar do Estado e que não
conseguiram ap�ovoçõo no exame intelectuãl, Que se

o�ho o.b:rta, ate o dia 10 de março do corrente ano,
a lM_:cnçoo 00 Exame de Admissão 00 CurSo de Prepo
roça0 00 Curso de FOrmação de Oficiais.
2.0) - Os candidatos deverõo requerer inscrição 00
Comandante Geral do Policio Militar.
3.0) - Informações: QuaisQu�r outros informaçães
poderõo ser obtidos no O.C.E.L da Polícia Militar
<Praça Getúli'o Vargas, nest.:J Capital), ou nas sedes de
Unidades e Subunidades isoladas (Chopecó, Herval
O'Oeste, Curitibanos e Canoin!-1as).
Quartel em Florianópolis, 27 de Fever·eiro de 1962.

Jorge do Cunha Ocampo Maré
Ten. CeI. DiretOr do O.G.E.I.

�fi.ãN'�_._

�P�,��. �.i ���.'
Cantccçaa e cunservação de palncil.

em todo o Estado
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'Coopere com ii (iimpilnliii do Gatão ridinfa para a magnífica capela de Noua..5.enhora.d.a Bôa" onl.ade, do SaCD do i' õ s rotis as

çôes dos bondosos cristãos deverão ser.,ntre,gues na Catedral Metropolitana ou. nesta ReJlação.

DR. r a u a e DAUIiA
CI:nica Geral

«-IndícooerProfíssíonoí-»
(UNIU SANTA CATARINA

Clínica 'Geral
Doenças Nervosas e Mentais

___ MF.UJ.CO --

EspeclnHi:'a em n.ulc!!t1a de Senhoras e vias urt

ná-Ins. Cu-n I'adl 'ai das .nreeccôes agud"s c crô

nl<: .. a, dr) "1):11'(1;11(. veeuo urtnarío em uruuos os

r;exo.�. uoe'ncoe do apnrêlho DI�es�l\It1 e do stste

ma uurvoeo.
I Hnrúrio: das 10 as II ,Si) horas e das 1'1.30 f..i 17,011

)1(II:1.S. - cousnttórtc: RUOl Saldanha MfHinlln,::: I

10) nnoa-. IC�(L da Rua lO:lI> P:nt,») - Fone: :04Õ

l�(,:-Ildi'ncia: P�a Lacerdu Coutinho, n,o 13. (Chá

cara dI) �sp:\r,ha) - Fone: 3:.!41i.

______________ - o

DR. MARIO GENTiL COSTA
OUVIDO _ NARIZ '_ GARGAN-rA

r CUNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGIA

E�'I1('r.ioli7nçãn no Clínico Prof José Kós,
do Rio de J�nei!o_ *

Atende pelo "!on�õ, =0 Hospital de Caridade

Ccnsultas 6 tarde dos 14 ôs ;8 horas, em

Consultório instalado à Ruo Ten. �ilv'--;rc \5
Edifício Pnrtr.prlOn

lll. SAMUEL FONSECA
::IR URGIÃO�OENTlSTA

Preparo de co "idade! relo alto velocfdede.
RC�DEN AIROTOR S. S. 'l'HITE

Kodiologia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE \ BUCO-FACIAL
Cnn�ltlIÓrjo:.Ruu Jerônimo Cop'ho 16 -

�o andor _ Fone 27.:;:�
I:.clu .. ;yomen'e t:om horo� morCI'I('_'

Dr. MARCOS E. FUCH
CIRURGIÃO DENTInA

Atcnrle só corr, hora marcada dos 8 às 12 e dos J 4
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 o porti� de
I" de março - telefone 2891.

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

DR. OSMARD ANDRADE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorgon�a
Ex�chefe dos serviços de orl do assistencia médica
sncial da armada (Rio), do hospitol do arsenal de
Morinha do Rio de Janeiro e do hospital do univer
sidade rural, -- Ex-assistente dos serviços de cri do
�()Iiclinirn de b0tafoqo, R�o (ÇJ;of, Dovid Sanc;(;n)
Ex-estagiário do clinico de orl do escoJa d� rJledici_

\ no p riruríJio do Rio de Janeiro (Prof, José
-

Kos).
(onslIllóri" R. Jerônimo Coelho, 325 sI. )08

(Edifício Julieta)
Dióriamente dos ) 6 às 18 hs.

Tel. -- 2222
ATE�IDIME,"TO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

A�rellda Música
Em :::ua prôpria .!asa

com o prof. IVANO GI'JS

TI.

En.�ina ac:ordepn, violao

solfl'jo e teoria musical.
'T'rntar pnJo fone 3.'1;'3 ::

3�f}O

Dr. HILTON
PEnflRA
",nvoo.A[X)

finA ,�m�VA J/\RDD.1 173

Avisa ·que atendera no seu consult0t·io, a rua Jcro
nimo Coêlh� nO 1 B salas _.?l_e 22 a· pal"�iJ" do dia 5 dO.' da Regina Deuscher, c�m sr. e sra. Omar IDenUda)
corrente mes. .

______..
uma bélisshha "fantasia Fontana: sr. e sra. Ledo

,. '.'ShaliII).-ir", confecclona- 'Braulio �Marla) Leite: .sra.

Diplomado llela Fa�t1ldade A LU, (j ·A - S E �: ��o nq d�a�:��iro�o:::lIa�� �����a�io�t'i�e��:é)e �::�
Nacional de i',1edi�inõ:l. da Duas solos à ruo Mal. Guilherme n,o 1 esquina d� aproximadamente em du- Pereira; sr. e sra, Sergio destacou-se.
Universidade do Brasil de Arcipreste Paiva.

"

f zentos mil cruzeiços;. ,!"lO Uchoa rMirjam Rezend",. continente'; nota
Ex.,irterno por concursu da Poro .C�n�ultório médico ou e;critório T,(]tor com.' Concu�so de' duas Prin.!C- por se ter afastado do
Maternidade-Escola. ISCt" n J")roprrf!tono na mee;m(" local

. •
.<:as. em. 1.0 lugar" "geat:'lz Multo ponita e orig\nal a so cat;navai..

��.;�u�: �1���I. O��_���Le�t�� ------yENÕ-E-SE .MO'VEIS----- • �o��ea,,�::l!�i$��m�:I��� .�:���s�aR�� :�:���:s) ��I�
�Oos���::Ç�.A��E���·��Ií�� R�� Por motivo de mudança, 1 sola de Jantar (nóvo) • ��� :1:: b2��i�uC,i;ai::i!�.- ::m��'sa�·!·', fU:te::i::a���
de Janeiro. Medico do Hos- 1 quarto de dOrmir (nôvo) 1 armário de aço <Cazinha)-' Em 2.0 lugar no concurso senhOl'as: Deputad.o Fzrrádio e outras obiétos. Trotar à rua Alvoro de Carva- • em que participou O- ,da ll-ando (BernadeteJ Viegas Carnaval",lho, n.o 69.

ti Rainha, foi a srta. Zilda de "Espanhola·· � Dr. Ful�
-_.

-,ro-Ho;'cHi 1-EM�--

• ��et���:' ��I:quf�él�:��i� :0 P��:.�o:L:O:�:���r�Vi.;!::
.... w. ........ � __ .... _ -. ... 1 • zado" em 3.0 a srta. Agla- (Vera) Lemos,' também de

Instituto de (uJ&ara.úemIiDic... ., ��ã.. ;B.Oe%e-\.odeB�;�h�-li:f�. �:er�oU�;li�í��II�teceu no Bai-
.

- �. de "I?ierrot": em 5.0 \1a-

_COMUNICA.(AO II rJ.�c _H()stcrno, de "Pierrot" Comissão Julgadora do p..,'

�b:��S ':ll.r����'nr��lcr::� O instituto de cultura germânico comunico aOs seus

-

..
em 6.0 lugar Yar:l Kastir.,:: l,c Munwlpal no Concllr.<:a

do a,ml, lrhau .Gcn{'l"f'� BlItf'nl:ourt n "11. distintos alunos e demais interessados que se acham ............ _. .. _ .'. ,_o.ber.tas os matrículas aoS seuS cursos de alemõo, pore.
-DR. JfOLD"'MAR D. p,rincipi<l'tes e adiantados, em diversos turmas, pejo .AJ\.II Do.DEME:EZES ���:�' a tarde e noturnos, cOm inicio no dia 15 de .LVJromo mInOU:..t
Formado pela Escola de ����.culas diariamente, dOe; 9 às 11 e dos 16 as 19 (Cont. da 2.f1 pág.) ba, n comp"sicão Ultima

:(:(��il:��r�, C�:���.i:cr(�: I�:� I�ua V�ctor Meireles 38 2.0 andor apto_;___ __ Gra,nadeiros e Tenentes, n
Lagrinlt,. de "Oino Souza e

�:����;I.�I;�� ca��:;: ��� ��U6IUJDA CHINA ::P�ta��I:l�ir��� :��i:Vi���� dc�cn.d��I"��;· �:���d�:r:�
h:l,lIln - Oa l\Ia.ter�idl\de FORlylOSA, 3 (upr) _

@
fama ao nosso car-

Mãe-Pobre, Um aVia0 Mlg IS da FOica naval.
Hsp�ciahdade: DOi<:NÇAS Ac,r,ea da Cl"J,ina comulllsta

UE SJ<:NHOItAS - 1'",RTO letuglOU se esta manhã
- CJRUltOlA numa, Cidade ao sul de Tal- CON?URSO DE MUSICAf
Com'l-Ilta: I\latprnid�((e pe Il;lfprma o M!msteno
Cjlrm�la ]\u.lra, pela ma- da Defesa da Chma na

nhJ��itléflCia: Esteves Ju- ���n:�II��a p���tC� piloto pe- ��::�t�:rnOa��I:���:o iee c:��
nior, 62 _ T�l: 2235 p()Sitores ilhéus, com o ob

'1iIDE-SE lOTE A BOLA NAJ! PERFErTA DO 1ftAS(_ �:�:OqU�\e����:;:-:�:. a��
gido, de vez que este aliO

o número de músicas apre ..

sentadas foi maior e a ';JfÓ
pria afluência ao Te1l-t.ro,
no domingo' quando se te9.
lizou o certame, ultrapas
sou n do "a� transato. "

Venceul no genero Sam-Participação
Evaldo Schaefer e sra. Sady Neior
Participam aos parenres e pessoas de suaS relações o

noiV(ldo de seus filhos
Zulm.ira

UL Can:ídio do
Amaral e Silva
AnVOIiADO

Mal'\rstra .... n aposentado.
�il1Jq-::aciu em Geral

e.se. e Res , Rua �a!dOl")ha
Mnrmno, 2 -- apt,v 301

If'.�nttlnn. J,1RO °Jntot

��t3;B'AM. �' 5 fflU;U"�;,-
(GNfI((IOIIHI QUl,IOUi� fIP3

OICI"Vf

�u fr.Illb(.ltIaI_.• '1I

-CAS-A-
,

COMPR.o.) OU Ar.n"";O
t_;VI.A FAVOR MARCAR
r;-,,''r"R17VT�TA PF.LO T8-

LEFONE N.o 361'7

.Dr,Avrlon Ramalho
CLINICA0 fl[ CRIANÇA:;;:
consuuas: Pela manhâ

no UMpita1 dI'" Ca,rill:\fl t-,

!\ tarde, no cnnsuuórt.

'Ias· 1$,30 hs. â_.. 17.3'1 I.�.

Cqn<-ultóri.o: Rua Nuue-s

!\1a(:hadf). , _ 10 andar -

t�l"fllnf' 27Rr..
1>".. ;,1;:. ... ",:1, �II:-t p:Hlr�

nomn, 63' - Telefone 27<1"

·Dr. Walm;r· Zomer
Carcia

pital de Cartúade e dà Ma

ternldadQ Dr. CU1'los Con-ea.

I·AH.1'OS - 01'E1tAÇõES
DOENÇAS DE SI�NIIORAS
- PARTOS S"�I\I J)(Ul fiei o
métudo flsico'flrnrila.tico
COlIsult.ório: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

lOTE S
VENDE-SE LOTES Is

LONGO PRAZO SEM TU

l'tOS.
TRATtI.R RUA FELIPE

BCHMTD·L ·:1 - 1.0 And ... ,

-
An�tlsWI. - Complexos -r- Atnquf.'1> __ Manias _ • tnha do carnaval de 62 ....... em 7 o Lugar .aosemane tor Ferrq.ri, sra. A

p,.ob�el"�t�t��n�ret�:;o eE;:�;�(�I�·Oqtre '10m flnC.�I(',�I� _

.,,- �i�:tr�: ��;��:$:s L�Ci�Ll�� .��en���:cc��a" .. ":e���c�:� i:r��tol�.;a. sr�.m�a��
rnsuunntcraota - Cm-dinzolnrapín - Snnnter.cptn e • Ducker a segunda

�

ciasst- -nhorns premlanas sem con Cronista social Celso
r-s'cotcrnpra. • ficada _. O primeiro Bn!- curso: senhora Dr. .Nnton plenaque u(lOnleecu

Dire1�). d;�:�it1��;� �E, B(),d�/\ '. �iraM;.n��p:\2 ��ce:�oos� .. ��:!�:a )fa�J;:_:·iC�ll .,�:t�a�l�:� ·;�;rot�����uc:a���a
DR. JOSÉ TAVARFS IRACfo:MA , Vibraram. Ia": Senhora Dorval uore- meiro colocado 110 C

CON��·L���� ;�S�O�s �: I�::��RADE • .. zleila_l dos Reis, �om or!- SOo

rtnrtr-rcoo: Avenida M:dlro Ramos, 2p.n �•• �:�e�� ��so����� o c�::�:, ��na�l���::a f;:��:Ul�'�:'�= O Lira T. C. e 12 de
IPrn�1I Jt:telvina Luz) - Fon(\ 37-!i:� , tarto �os clubes çomó na zoito;· senhora Osmar N3.S� to, marcaram grande

'NO HOEPCKE TEM • ��: �/�:r:�ãO s�;:r��h� �.��:��sa���� E��tl��anJ�:�� �:��av:�s q:::oOf��I1�
• dO� anos �nre'riores. .

as senhoras: � EH Rebelo: aos associados e tu
-------------

.------�- _, I: . Nelza Ribeiro, Ger�udes visitantes,

D�. CLO'YIS, DIAS DE UMA ,. ��::r��ãoIl;aãX�:aca��a::� ��t�:ia: E:i;la '�b�:�:i���: O destacado pintor

CLINICA ME'DICA ' 6�, foi o primeiro _Baile'l\[u No de jovens ou cavamet- nhista -nessis". foi

ti mcjpal, reelízedo , no 'LIra 'ros. venceram: ·1.0 tugnr elogiado pela rnaravü
" T. ç. domingo (4)., idê.ali-. Mp.noel oarccrcto. com bo decoração que anresea

Rua Jeronimo Coêlho. no IB salas 21 c 22 • ;�:�t: e:o:���;toP��6m r� ���a S���_�l�s!a J�;g:i;:���t� �Oeg�ir�O Tco��o(,��n::�
Residência: , Diretorra do Clube: da Co- de "Mandnrtn". Hassis
Rua São Jorge 32 fone 2721. Jína. s'antastas originais e

mnnamente das 15 às 18 horas. . f luxu�sas, foram anhtadas 'os' onze fantasiados de
Atende das 8 às 10,30 horas no· HO.�J"lit.a) dr cnrtdnoe ti Paihp.ço. ,flz,:lram sucesso

DR CLO'Im DIU I\-E LIMA III No Concurso de Fan·t!,-si!l.S no, Baile Municipal sr. e
• , 'IJ. AJ·II, III' do Baile Municipar, foram sra. Antonio Pereira (Eló-

• classificadas: 1.0 Lugar r.e ahl Oliveira Netto �Tony)

Estomago, intestinos, ligado e vias bntares.
Consultório:

Vende-se uro. lot� a rua
-_ .. _-

",b,no Salles.• coa ." EMPREGADA
IT'f'lrQs

'111�:�j;lr � r�':n:e��:5 d��
.

DOME'STICA
Familia de três pessôns,

para coslnlu:.r arrumar po
dendo dormir ou não no em

prego,
TrataI" calçados

.fiAROTOS"

Luiz Carlose

Confirmam
Floriçmppolis, 28 de Fevereiro de 1962

Fpol is Rorto Alegre

L. 8. A. AMPUA\BENEJf�tOf
.A. Legião Brasileira, de A.ssistê;lilcia, spc

ção, df:!--5anla Catarina, custeará, no civil e. nu

religioso, ° casamer,:I.to de pessoas I pobres.
P0t' -:nutro lado, a entidade também, pro,me.
verá. ás SW1S expensas. o registro oe filhos
de !1p.sso::ts desprovidas de recursos.

EOIFfclO LA' PORTA' - PRAÇA" OE JlO'IiMllaG
CAIXA POSTAL 50

#II
- FONES 33-2t·/·12

'FLORIANOPOLlS·...;<I SANTA CA.TA.RIN.,A

...� MAli P!MIITA DO 'fl.UIL

nOF",Tr."f, fl� "' .... ""t1o")RM
PARTOS. ONnAS ('TlPTM
- F..,F.TROCO/\C'�JI.AÇ.'O

, CQnsullíltro - VJ1ll9r
MIJlrel"". 24 - das 4-il.
11 Jlprall,

lt�ldên�ia - E,lífíchl
FI7Irf:mlíflol:r; - 5" "{''lar
- .'Il11b; 27··-1.1,

[Rua.
feruamlo Machada, 6

.

TiL. 14·13

.i9"<U>9PQlis
•

------�----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



conformidade com o arte
II, item, III do Regulamen

dJ d

�������;�6�/f8e�� tP�:�re�� Cimcntoecl�n;::n��:Sã�onh:S
:;:��7 �:�c !::I�:O �:a.����,' �� ...��:l:�ã�e:�er��i::l a ec��
SU:l séne, à Praca Lauro .corrênctas.

Miiflf'l', rio 2, (fone' 3410),
2 --' Na parte externa, do

CONCORRf:NCIA P(1,BLICA .�u.vclope, contenedor da
.prgposta,· .deverâo consta
.os -.eg\jintes dteares: "CON

I _ o.n,JJj:TO DA CONCOR'-
. C�R�il:NCIA PúBLICA NO

m;;NÇ:IA'
14 º2 15" (VF..NDA DE 1· CA

(VENO/l:) '.MIW-IAO-M-(\RCA "INTER-

1 '.- r;n"ullnlliio, mOndll�I'·or.a »����'��V"IQPe separa"Tl1t(,l'na�jónal":" ,..

t do, contendo o� dizeres do

nns senmntcs condições.

KA-5, r:hassls ionno.
de' !hllrlf-nc:ão l!J4A, valor

h:l_��, mínimo o-s l!lO.OOO,OO,

��1i�dl� ,Um. Qunntldn.-

Inciso nntenor, além da
,puJ!,l.vra. 1'D\)cl!mentos", em

cilI"ul\t.f\res .bem destacados,
os �gulnj;es documentos
eomprobatônos de ídentída
ce e .rccneícede:
aJ atestado de Idoneída

rre.Jtnancerra, p�ssado por
Banco ou ,.casa.»ancjlrla;
b) prova de.quitacâo com

as F�ndas s'eceraí, &<;ta-
•duUI e M@l,çjp.íll;

c) procuraegn, se, Iór o

caso, passada a pessôa re
presentante do pr0P.9nente
à. abertura pas propostas.

4 .-,As. prpQ9St�s deverão
�er Ill'l;rfsent§,das elIJ duas
vias, ÇO�t rUQ,I,:iCl!\ dos pro-

l���e:!�;�:: ,nt�Q':�r�: ,p�g�
·ítem I do .tit\.tlo II.

5 - Os;�nv.elopes, conten
do 'Pr�postas 10U documen.

II._ ESTIPULAQOES

Os Inu>re��i'\dos deverão
nJlff:.�ntar os documentos
mGn{'j�nados a seguir.
,1 - Proposta, crn,dqas

viris. seladas ambas com

CrS 12,00 de Selo Estadual
e mais Taxa de Educação
e j>aúde de 10.00, por fólhn:,
em envelope fechado e la
�rado. ,,,ontendo:

.

o�ertfl. para o veíc)llo;
conçllção d,e pa�D:m�n

r_ co}npromissç de rctlta
da cio veiculo no pra7.O es

tahe!('cido;

BIOCLÊTA
Vende-se uma completamente refprmada,

ArOl,O. Tl'atãr ncsta redação, com Ivan �ilva.

�INOUSTRIAS:TmI!S RfHAUX:s.i.
ASSEMBLEIA (G11lR(l.L EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os .seJ;\hgres aqioni,s.tas ase reuni
rem em :J.s.�cmbléia. gera! extraordinária, na .....ede so.cial.
à nua. João �ucr,. nO�4, no. dla,23 de. mn.rço conente, às
10 horos, para dCIJbcl"arem sôore 'a segull)te

Orpem do dia

10 - Aumento do c'!pllp.J socljll;
2° - Alteração CRtn.t,utárla;
3° - A.�.�llntQs. <I1v.t:;rsos do· Intcrêssç socinl.

nrllH([lIC 2 .dc mn..rço ,de \062.

OUo Rennnx1 dlrctor-suJ)!:!l"intcndcnte
J101and R('naux, dil'etor-pr('sldf1nte
lnrro AI'lIndo RQnnux, cUrclOl'
Karl 1,ln(I(']', dlt"ctor-�dinnto

IND(l:STlUAS Tf.:}\TtS RIQNAVX S/A.
Assembléia Geral On!inrl.,ria

São .cQnvldndos os s�nhores aeloplstns a se reunirem
em a.<;scmbl�ia �ernl ordln(lrla, .na sede social, à Rua
João Bauer, nO 54, ne.�ta cidade" às 14 horas do próximo
tila 27 de ahril do conente' ano, para deliberarem sóbre
fi sC!r;uintc

.Qrç!Clll do dia
ln _, Discussão C votação sóbre o relatório da dire

lorijl, balanço, conta "Lucros e Perdas", do exercício de
}!Hil c parecer do consêlho fiscal:.

'

2° - Eleição dos membros e,foti'vos do 1:01').8eI110 fis_

cal (' .�r.l!.� suplQntcs; .

3U AI)suntos dr. \l1�e.r��SC spr,lal.

.,4viso
Ach:\,·se à di{;poslção dos sel"\hares acionistas, na.

Sf'cJe foiocla.l, os pOl;Utnento a. qJJC .se ('c!c,re o p.rtigo D9,
do dccrcto-Iei nO 2,627 de 26 de setemb,ro de 1�40..

;Brusque, 2 de março de 1962.

OLto Renaux, diretor-superlnt�ndente
Ro/and Renaux, diretor·presidente
lngo Arlindo Renaux, diretor
Kar! Linder. diretor-adjunto

Ã6uADECIMiHTOtE'MISSA;DE 1.0,DtA
MARIA $ETEr.1BRINA CORR'EA'DA SlLVA

(MARIQUlNHA)
Fl!hos, genros, nora, netos c bisnetos de Maria· Se·

tcmbrina Corrêa da SIlva, agradecendo a todos quan-.

tos confortaram sua ramllia, enviando telegramas,. flq
rcs c comparecendo as cerimónias do s�u sepultame.nto
convidam amigos e pessoas de suas relações para a

Irni.�sn. de sctimo dia que mandam rezar na próxima
(juinta feira dia 7 dó eOl'l'ente, às 7 horas na CatR.�!ral

Mf'tmpolitnna.
Ant.('I'ipam aA'rl1·der,imento.�.

I :M·i.õ i'íT :A IH T e
"Curso Prf.oaralório :(onlinenle"
DATII.OGR..AfIA

Tj.:'t����!�;'L AQMl!iW . ..D,U.RANTE O' ANO

AULAS PARA CONCURSOS
.

CJ,lR5DUSPf�JS
PAlA. �'OnsS.Q,ES
,OE J)ATALOIi&4flA

_ Baseado nOI mais mardenol processos peda.
gógic.o" I

_ Equipado com máquinas novos.
.

. �;b';��,�1õR FERREIRA DA SILVÁ

���,����.��SR�.N�����! IAducel,
nntigu,24 ii", Ml'lif'J,�748._!111.andor.
ESTREITO fíOI"JIiIlQPOti.

,.

-�

..;:-�-�-==:
.

� corrêneia PúbliGa

:il\ �RE,V.IDENCIA SOCIALJ .dIIneIto '_(-eoIrel de Compras
pi, a_��4"�, :ft.O .U'J)2 .t6 .

C; que convém saber o respeito do Regulamenta ' O ,1)r.pa.rtam.ento. Central ce Compras (O. C C.), dr

Geral do Previdência $ociol, Decrete n.o 4B.959:A de ����%l������ �g��'r�toa�;���;��28�� :;:I��I�I�!'aJ 9.9.61. I'�Tf!'>Io.-í
q\(e Jttl"á J'enlizar, no dia 21 de março de 1!)62, na sua

O d� ��tt�o�� i��Ci�s�:c��:�e�t;�Z:ii�:n�� v��h�c��e�� sédc. ti Praça. Lauro Müller, nO 2, (fone 3410).

festamento da atividade por parte do segurado, .se CONCORR�N':'I������I�� ����g�����I�egUlntes,
posterior àquela. (Arttço 54 do R.G.P.$,) AQUISIÇÃOA qquisição de cosa ou apartamento já construido

1 _ anvotonc. tipo ofício. pnpct nperrrnrninhndc de

:i�:le :a%:it���omr:�!���: ��nt�a;��I��r j����Od�O��t�� 30 .rrunoa. tamnnho 13 x ee. hranco, trntdado milheiro,

tulcõo. vedodc o quisição daqueles .que contém mais (j\lnl�H�'�n.�l���; tipo oücto. pape! apl"rgamtnhnd,
de 25 (vinte e ctnco) anos de construção. (Ver artigo d(',2�, qullns, tamanho 13x2.6, nmnco, untdarto milheiro,
146 do R..G.P.S.).

• QUllntld:."jcle _ 100.
Poro o fixação' do valor do benefício, o 'fração de 3 _ Envelope, tipo carta, branco, papel comum,

cruzeiro será sempre arredondado poro o unidade i- tamanho 12>:,15, Unidade milheiro, Quantidade _ JOO.
mediatamente superior. (Artigo 210 do R.G P.SJ .4 _.,. Env,elOlle, branco. papel comum, tnmnnho 12
As importâncias que o beneficiário porventura re- xI7,5, Unidade milheiro, Quantidade _ 50

ceber '0 mais, durante o manutenção do beneficio, 5 _ renvetope. branco, papel comum, tamanho 13

serão reembolsados à instituição em parcelas de vo- x'20,; Unidade mnnetro. Qu.antidade _ 20.
lar nunca superior O 30% (trinta por cento) .dc que- 6 _ .Eovr1ope, Upa saco de papel, apergnmtnhudn,
to do beneficio orendendo-se. nessa tíxoçõo, à SUo branco. 3'0. quilos. tamanho 27 x 36, Unidade milheiro,
boa fé e à suo ccndtçôo econômico, Quantidqde -. 10
(Artigo 221 do R.G.P.S.) 7 _' Envelope, tipo saco, papel comum. côr tuna

Não deixarão de ser concedidos, pelo Instituto pc- reio" tamanho 27 x '36, Unidade milheiro, QuanUdade
rc qual o segurado venho contribuindo, Os orestocões _ la .

estabelecidos neste Título,' em coso de vertftcocõo dê ? r-, cartões, .upo Esperança, ref. 5001, em caixas

filiação indevido, solvo O· hipótese de comprovado de 50 com envelopes Unidade caixa _ Quantidade - 200

fraude para esta filiaçõo, sem prejuizo, quando fôr O nHlterlal a�lnlq. especlficm:lo, dest.ina_.�e para.
o cosa, da transferência da segurado ,para o Instituto fios jncJust!i�ls.
a qua de)leria estar filiado) após a Cessação do be.ne-
fici6 ou a prestaçõo do serviço. (/I\rtigo 217 do·I�.G. )1..- ESTIPULAÇõES
P.S.). OS

.

iptJ;!res,sapos .
deverão apresentar os documentos

,tiv�m�;l;i��f�,:r��;r��1� sc:��{���:�e;�f��m�o�:�I�:�� mcn;l�a��:p::t:�g::l:d�S 'ambas aS vias eom Cr$ 12,00,

ÇÕ0 firmada Pêlo respectivo emprêsa,·obsf!rvados 05 de. selo Estadual e mai.� a.Taxa de
.. Educaçiio e saudeCr;j

limites máximo e mínimo referidos no § JO do :!rtigo 10,00, por fÓlha, em envelope -feéhado e lacrado, conlen

123�. 10 _ A declaração de que trata o· !�=� ,do;
a) Designação do nome e enderêço da filTma pl'opo

derá ser alterado de dois em dois anos sendo lícito 00 nente;

InStituto a que fôr filiado o segurado.. retificà-:o, se !l) especificação, a mais detalhada possível, IncJu

comprovadamente inexato. s!ve marca, do mnterial que se propóem fornecer;

§ 2° _:_ Na falta de declaração, caberá à institui- c) preço unitário e, global, COln a éxpllcaçno de que

ção arbitrar o saláriO de inscrição, o quolr nesse Co- estão ou não jncluidas as despesas de impostos, taxas,

so, só poderá ser alteradQ após dois anos. (Artigo 240 fretcs, carretos, seguros,! etc.;

do :�GC�pSS) (COnselho Superior do Previdência ';ociat) loca�)in���:��óe:n�e P;:I� ��oc:���:gao de�a::te:�al;'ec��
cPmpete ,julgar os recursos interpoStas dos decisães menta;
dos iu.ntas de julgamento e Revisão dos I.nstitutos de t·) deelamção de conhecImento e- tiubmlssão às nor

,f-.posentadoria e Pensões, bem como .os '�evisões de ��::.' 'dl>stc Edita! e da LeIJi!'>lação referente .a. Concorrên

I ��n�:��i�ê:C�����ii��.s (�:�g�ej��t��e�.tG.p��tonal NOTA: Se.rão J'eeusados os materiais com dlmcn
sões e Olttms, earactedstlcas aquém das especificações,
o que ocn�lonal"á I.exigência de substituiÇão, retirada

urgente, chamamento ,do, segundo Golocado, eXigência
da dlfe.rênça de preço pelo faltoso, c:l.ução (lIt\l1"a, SIlS

Pt!llsão do rcgis.tro de fornecedor, etc .

2 _ Na parte externa. do envelope contenedor dn.

prppos.tlt, deverão constar os seguiIltes dizeres: CON

CORJ;tE,NCIA PÕ.ilJ.JCA ;N0 16 02 t6, t,AQUISIQAO DE

rJ MA1'ER.lAL TIP0.QRAFICO PARA A IMPRENSA OF!

.t... _ª.j'pO.�.(Clrrespondenle Columbu�

�
CIAL,DO ES'Jl.�OOJ.

8,55 - Reporter Alhed , 3 _ ,Em envelope $oPll.rado contc:ndo os dizeres do
APRf;:NDA INGUS POR PROtESSORt.S AMERiCA- ,10,55 -Informa o Rádio Guoruiá '

Inelso anlCl'lor, além do lermo DOCUMENTOS, em ca

NOS E INGLESES, 11,55 -Repor!er Alfred racteres bem ·destacados, enccrl'ar�'>e-iio os documen

MA,.RiCUlAS ABER.TAS DIARIAMENTE. DAS 9 12,25 - Correspondente Columbus
l to.� comptobatôrlos de identidade e idoneidade:

ÀS 1� HOf{AS E DAS 14 AS 17 HORAS. ·PREÇOS 12,40 -Politica de Desenvolvimento 'a) certidão de Registro na Junta Comercial ou

MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS 15,00 - Correspondente Columbus IIJ DiárIo, Oncial que tenha publicado o docume::nto de

MEMBROS DA UFE E UCE. 16,55 -Reporter Alfrad
..

� COllStit.ulção;
EOIFICIO ZAHIA, 6° ANDAk - FONE 2390 18,10 -Resenha Titânus b) atestado de idQneidade, passado por' Banco ou

18,55 - Correspondente Columbus duas fh'mas de comprovada idoneidade comercial;
21,00 - ReporteI' Alfred " c) prova. de quitação com as Fazendas Estadual.

21,30 - Correspondente Columbus Ij Federal e Municipal;
.

22,05 - Grande Informativo Guarujá ! d) pr9cumção, ·.se fór o caso. passada a pessoa re

Departamento de Noticias: TeIs. 3816 - ,3822 + pl'eselltante 90 proponente à abertura das propo�tas .

Rádio Guaruió - onda média - 1420 \Kcls - 5 i 4 -. Os documentos acima (ou parte dêles) poderão
Kilowotts - ondo Curta _ 5975 Kcls,- 49 me.tros [ ser sllb,�tituldos pelo Registro da firma no Departamen

_ 10 Kilowatts _ to Central de Compra� do"Estado de Santa Catarina.
---�-, ......-' 5 - As. propostas deverão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica dos proponentes em tõdas as
I ,páginas, seladas na forma do ítem .1, dêste TítulO.

tos. deverão se!" entregues
no Departamento Central
de Compl"a.�, ti. Pruca Lauro
:,!ü�)f'f �_" 2. I fone 3410_
np;>t� �ai)itaL até à� 14 hn
ras, rio dia 27 de marco de
1962. mediante. recibo). em

oue se menctonarâo data. e

hora. do recebimento, osst
nado por funrl(jflárlo do
D. C. C.

1 - Pela Comissão Jul

gndora, posteriormente, se
rá declarado vencedor o

proponente que oferecer:

a) melhor (maior), pre
ço;
i)l caução de 10% em 41l

horas;
c; pagamento até ,10

l11��; retirada do �eiculo
imediata ao pagamento.

2 - Em caso de igualda
de de proposta, scré sorten
do o vencedor.

3) _ A ConeO!"l'êllr.la uo
-rlcrâo ser eniunds. tuna

vez tenha sido pretertdn
Iormalidade expressamente
eximca pelas referidas. leIs,
e a omissão importe eru pre
juizo aos concorrentes. ao

Estado ou à moralidade da

Concorrêneia.
4 ....,.. A. Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de
anular o Concorrência, co.

.so .as. propostas apresenta
eaccs não correspondam ao

Interêsse do Estado.

-mcnanõnous. em' 15. de

i;I - As proroatns .se-no

l).bcrtas às qumze noras,
do mesmo dia vinte e sete
de março. pOI' runctcnártoa
designado.,> pelo Presidente
do D.· C . .c. e un presença
dos proponentes ou .scus re

-presentes lega!s.
7·_ Abertos os envelopes,'

cada um dos Interessados
tem o dii'etto de :lpõr·a sua

rubrica nas fillhns das pro
postas dos demais concor

rentes.

8. - As propostas (Modé-
10 .. 001. à venda na Impren
sa D.ficial ,do E1itaclo), deve
rão ol;!edece( às conpições
estab�ecidas néste Edital.
nas iIlst�'uções c:onslantes
do Yell.�O das mc:smas, bem ,.... -"..

C0ll10 p,s exig'ime,'l'as dOr De-
meto �F-�S·9B-61/:l82. . de
<lBGl, � den)als di�poHições I .\S Ó 1 (;,� f E tI, I'I';J �
,J:;stad\l,r.ls e: Fqd,(.:�als $ób\"e��� -'
Concol"lênclas.

111 - J1!LOAME{NTO

revereíro de ·.�962.
lHermes Justino Pra

t,rjaoova�,-Presidente.
Florianõpplis, 2J-2-19(i2

CURSO PARTICUlAR SÃ.O ,JOSÉ
,Diretora - Próf.a 'Matia -MaJJalena

de Moüra ferrD
CURSO corresponden!e aos Grupos Escolares e

aceita alunos para as seguintes classes:
Pré-primário, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos. prelimino

'es

Prepara alunos poro O exame de admissãó' 00

ginásio mantendo d'uronte o ano uma dosse especial
poro êsse fim.

A matrícula acho-se aberto à ruo Saldanha Mrl- ---,-,'.tinha, 34, todos os dias uteis. ' no IClaS. , .

• .iL.. _ ....\i ;pelaRADlO GUARUJA defloriaAÓpolis
;de,P a Sábado ...CURSOtDE :lNGlfS

·Inslílulo BrasiJ..fistnot .�_:

JUIZO DE DIREITO ,DA 1.a VARA

CíVEL .DE FLORIANóPOlIS
Edital de,Praça Com o 'Prazo de

Vinte' 170) Di.as AGRADECIMENTO 6 - Os envelopes, contendo propo.�tas ou doeumen
A família ele Numa Pombilio Cardoso vêm otrovéz I tos, deverão ser entregues_no Depattam.ento Central

dê:ste jornal externar os seus sinceros Ç1grodeCimentos de Compras, à Praça Lauro Müller, nO 2 rrone 3410_, atê
aos Srs Drs. Wilson p. Mendonça, Antônio Sontaelo[ 14, horas do dia 28 de março de 1962, mediante recl

Antônio Sontaela e Waldomiro Danta: bo em que --se mencionará data e hora do reeebimento,
bem como as bondosos Irmõs corpo de enfemiros

dOi
assinado por funcionário do' D. C. C.

Hospital de Caridade pelo bondade e carinho com qUf, 7 - As pl<lpostas serão abertas, às quinze horas, do

o trotaram estendendo também; seus agrodecimenta� 'mes�o' 'dla" 28",' por" funcionários designados pelo
à Erpprêsa Florionápolis, Liga' Operário, Uniõo 8ene·· ·PresJdente· do ·D. C. C. e na presença dos ptoponentes
ficiente e demais pessoas olt!lgas e colegas que o (.'I-

• oU" .scus representantes legais. -

compQnhorom até a suo úlllmo morada e os qLir' '8 """""' 'Abertos os envelopes, cada um 'dos interessa

compareceram a misso de 7° dia. . .' . ..•. dos· tem O' direito de apor a sua rubrica ,nas folhas de
· propostas dos demais concorrentes.

9 - AS propostas (modêlo 001, à venda na lmpren

,D�parlamen'o' (eiifral.de:[om'pras .. : =����������n:t:ad��it��V�::, i�������� às c�������::

o Doutor Waldemiro Cascoes, l° Juiz

Substituto do l° CirGunscricão judiciário
do Estado, no �xercício ple� do cargo d8
Juiz de Direito da 1° Varo Cível da Co
marca de Florianópolis, Estado de 'Sonto
Cotairina, na formo da lei,

FAZ SABER aos que o presente edito I de praça com

o pra;zo de vinte dias virem, ou dêle conhecimento
tiverem, que, no dia 8 de março de 1962, às 15 ho�

ras, à parto do edifíçio do 1 ° Vara Cível,.. à P.raça
Pereira Oliveira, n.o 1 ° o Porteiro dos Aud�tórios
dêste Juíza, levará a pública, pregão de vendo e €Ir

rematação o quem mais der e o maior lanço ofere
cer sôbre o avaliação de Cr$ 250.000,00, dos imó�
veis abaixo descritos, penharacos a GASTúLlO DO

�ã����C:I1�v�u�u:uII�:2 ;�:eo�to�r;;�iE�7� d��S CONCORRENCtA PUBLICA N.o '25�01-0a
_ ,WNC'ONARIOS PQBlICOS DO EST>ADO DE SAN- CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA N.o·30 01·23

TA CATARINA: O Departamento Central de Compras avisa ao::rJnte-

1,--- Um terreno designado por lote nO 44,-com 17m I!'essados que as eoncon;õncias acima mencion!ldas serão

de frnte- à Ruo 15 de Novembro, por 39 ditos c!e ��e��ss�� :��t�E��u�;�tj�: �:C��a��) '196:, :I� :Irt��
�uo�1�,s !��e:a���, c�:u�r���a�es5,o:�:a d��:!�� mesmo mês.

Acelon Dario de Souza, e de outro lado, com os 10- Flnr���::�.!i.�J:�I�� �:t��:��e��� ·��e!f:;�te.
tes n.<)s. 41 e 42, adiante descri.tos e parte do lote

�:s4�·o�eog��b�.edode de Oto Niebuh" ovaliado em --,Assembléia Geril Ordinária" I
2 - Um terreno designado pelos lotes. nOs. 41 e 42,
com 24 n,etros de frente à· Rua Casimre de Abreu, E DI' A L

.. ��í�O����t:��:d����o�'ma�:d�,':emn: ;�a°f;md�·t�= Fit"am convocados os srs: sóetos efetivos 'da 'AS-

vémbro e, de outro larJo com terras de Qto Niebuhr, ���6�A�O��Ár..�����C: re:n�::F��E:::m��ia A�����
avaliado em CrS 150.000,00. Ditos terrencs .estôo

Ordinãrla a realizar-se no dia 6 de março próximo, à

Sit�[odos �o Ponto do Leal-Estreito.· E•• porotue che_
rua Deodoro no 33, sobrado, às 19,30 botas.

'��;se��eC���t��i;ee��aç�e :��O:�r:���o :aP��a� Não havendo quorum para functonUT""Cl1l' -prhneira

de costume e rublicado na formo do-Jef. Dado e �������ai:r�'lI�e��Ci:c�t��.�d�ep��, ��g��j�� �;��o�,�;��: c.l
passado nestà Cidade de Florianópolis, Est'ado de

(jlHl.lq\!(!I' nÚml't.o ele �Ó1lkljo; presentes.
Santa Cotarina, aos trinta dias do mês de dezembro Florl:1nópoll:::, 28 do fevereiro de. 1962.

. do .de mil novecentos e sessenta e'Um .• EI,l, (a) M.?- . 'Gwifavu 'Ztmmer
rin Juroci ela Sitva - Escrevente Juramentada, o .

Presidente

1�:;'�f;06f;e:toWbSe<eVO (AI Woldemi'o Coscoes -

.,...IW44W ""_''1'
H

.

(-s

CONfERE COM O ORIGINAL. !!;......._.
M.,;. Ju,.d d. 5;0.. .r- . ·NO HOEPCI{I: :I'iM

. Escn�ver.th!" J.un:II:N�ntQ.do

do ve-rso das mesmas, bem como às exigencias do De
· e'l"eto' 'n!0 ·SF�25�08-61/382, -dá 1961, e demats dispo
· ftlções EstaduaIs e Federais sôbre Concor)"imcias.

III - JULGAMENTO
1 - Pela' Comissão Julgadora, posteriormente, será.

deolarada vencedor o proponente. que oferecer:

u) Menor preço, considerando..se descontos, bonlfl
eltQões, impôstos, despesas e outras vantagens;

b) melhores eondições de entrega;
c_ melhores condiçôes de pagamento.

2 - Em igualdade de eondições, será dada. llreferên
eh, a firma· estabeleolda no Estado.

3 - Em caso de absoluta. igualdade ,de propostns,
será sorteado o vencedor.

4 - A Concorrencia. poderá ser anulada, uma ve7. que
tenha sido preterida. formalidade expressamente exigida
pel:ls referidas leis e a. omissão importe em prejulzos aos

t'.oncorrentes" no Estado ou à moralidade da Concorrên
cl<.t.

5 - A· Comissão Julgadora reserva-se o direito de
anular· a Concorrência, caso as propostas apresentadas
nao correspondam aos interêsses do Estado.

FlorianóPOlis, em 16 de fevereiro {le J!l1l2
(Hf'rmp� Justino Patrjanova), - Presidente

� N D.E R E ç O
•

A ,JtA.lNUA nAS BICICLETAS, IIca na RDa:
()aD�flllIflll'o )\ola'ra D,o ]54, de ·um lado a Jlua

ffe'Çli", de PEÇAS E.4CE8soBIClS. e da outro a

Rf!"cçAo de PTN'TURAS E CONC�T08. _.
·.ãlÕ)dOíila;: in'i,

. .._._ -. _ ..

:f-
;"',' �.; .;. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3 - Em envelope separado, contendo os dize
res do inciso anterior, além do palavra "Documen
tos", em caracteres bem destacados, os segu)ntes
documentos comprobatórios de identidade e idonei
dade:

a) atestado de idoneidade financeira, passado
por banco ou cosa bancaria; .

b) prova de quitação com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal;

c) procuração, se fôr o caso, passada a pessôo
representante do proponente à abertura das propcs
tas.

4 - As propostas deverão ser apresentados em

����n���s;e��::U��i��r!a� ��°We�ntedoe;;t����. as
Os envelopes contendo propostos ou documen

tos, dev..ão ser entregues no Dpartamnta Central de
Compro;Y- à Praça Louro Mülle nO 2, (fone 3410>,
nesta Capital, até às 14 horas do dia 12 de março
de 1962, mediante recibo, em que se mencionarão
data e hora do recebimento, assinado por funciona
ria do D.C.C.

6 - As propostas serõo abertas às quinze ho
ras, do mesmo dia 12 de março, por funcionário de
�ignado pelo Presidente do O.C.C. e na presença dos
proponentes ou seus representantes legors,__ _

7 - Abertos os envelopes cada um dos interes
sados tem o ·direito de apôr o smí rubrico nos fôlhas
das propostas dos demais concorrentes.

Impr:n� �fiJ�fP��t��t���ê�Oeve���' :b:�;c�� ��
condições estabelecidas nêste Edital, nas instruções
constantes ido verso das mesmas, bem como às exi

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

.

De�art8ment8 Central �e COlPrãSl�ital· �e concorrência
�

'�I'
.. l'5 02 14

XVIII - êrmârto para escrítôrto de 1,6; x l.so

PU IC� n -
ou mais, com p�rte de vidro martelado, de ImbUia

U - vemteado �a cor natural, UnIdade - Um, Quantl�
.',

�
de �l� _ Cofre de aço, tipo Becurtt ou ,lmB.r

cont�r:::::a:�� a�:��;:lit�����P;:sR���I������ �� entre cinza e verde-oliva, intQlrlço. mqdêlo retor'
provado pelo Decreto t3F-2!>--{)B--61/382, torna públt- ��:dodU:t!;�:::�t�e�;od:raO.:5p�J:�el�ra;u�:�;,S,e
E:�:�:;��3���n0:'!��d�Õ!: �:'��:�:o:�6�o����a r:�i.;��::�.!!:!y:I;��;em��:,;::

I _ OBEJETO DA CONCORR!:NCIA Um, Quantidade - 1.
• XX - Capacho de ferro para porta, tamanho 0,40
O,80m ou mais, UnIdade - Um, QuantIdade 5.

XXI - TrUhos tpassadeíre) , de "Congolium",
racha ou similar, especificando na proposta largura'
espessura, Unidade - metro, QuantIdade - 54.

XXII - Máquina ponteadelra de sola, do tipo
ptter'', ou similar, com mesa de coser, prensadoras
pé com Iâmlna, e para corte em cavidade, aparelho
dirigir o sapato, Idem para dirIgIr costura de vira
borda, com o peso, aproximado, de 340 kgs, altura, Q

ximada, de 145 em motor de 1 H.P .. , com poüe de 1111,
186m., para 525/630, 630/750 e 750/870 R P. M., com

guIador de comprImento do ponto de costura ver

de 1,8 a 9m, equipada com 12 ou mais bqPlnas (carre
12 ou mais agulhas, 12 ou mais sovelas de diversas IQe;
dldas chaves de fenda e outras ferramentas nesc�
didas chaves de fenda e outras ferrari),entas neceaat.t

o) melhor (maior) preço;
b) couçõode 10% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;

.

d) rettredc do veículo imediato 00 pagamento.
2 - Em cosa de jgualdOde de propostas, será

sorteado o vencedor.
3 ---:- A_conc.orrêpeio ·PQderá ser anulado, uma

vez que tenhp siap. 'preter�a"Yormalidbde expresse
mente. exigid9' pelds referF�s leis, e que o comissão

importe em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou

à moralidade da Concorrência.
.

4 - A" Comissão julgadora reserva-se o dlreíto
de anular a concorrência, caso os propostos apresen
tadas não correspondem 00 Interêsse do Estado.

Florianópolis, em 8 de fevereiro de 196:;.
Hermes Justino Potriono'lo.

Presidente ....

A congregação das tes

temunhas de Jeová. de· Flõ

rlanõpolis estão planejando
reallzar nesta capital, um

Congresso Cristão, no pe

ríodo ae 9 a 11 de março,

deste ano. A fina!!:dade
desse Congrê�o é equipar
cada membro da gocídade

local com um melhor co

nhecimento da 'Biblta Sa-

�::t���c:ror:o in:;:ld�s::�
tua! das pessoas de nossa

sam ter um conhecimento

fundamental das verdades

bibllcas bâsicas. Este ba-

't.lsmo se dará no sábado,
dia 10. Haverâ um utscur-

so especial sobre a dedica

ção e o batismo, sendo que

logo a�s muitos neóntcs

�lmbollz,rão sua dedleaçác
a Deus, sendo imersos nas

agues.
CONFERENCIA PU'SLL

CA - Entretanto, o pon
to cusntnente deste concla

(AQUISIÇAO)

I - FicháriO de aço, vertical, tipo aecurú ou stmt

lar, cõr entre cln�a e verde-elíva, com 2 ou maIs gavetas,
para fichas de. tamanho 5" x 8" e 3 tamanho ofício para

pastas suspensas, com puxadores e porta etiquetas tvt

sares), de aço Inoxldavel ou liga não ferrosa e cromada

ou niquelada, Unidade - Um, Quantidade - 1.
II - FichárIo de aço, horizontal, tipo Synthesls ou

slmllar, modêlo A 10 R para 690 fichas, côr entre cín

za e verde-ouve, dimensões de 0,32 x 0,223 x 0,61 m ou

mais com puxadores e porta etiquetas (visores), de aço
Inoxídévelou lIga não ferrosa e cromada ou niquelada.
UnIdade - Um, Quantldad.e - 1.

IIh- Armações Ruf ou similar, unídede - Um,
Quantidade - 3. (para pastas suspensas).

IV - Pastas Ruf ou sImilar, Unidade _ Um, Quan
tldade - 50. (com etiquetas e grampos).

V - MImeógrafo elétrico, com dispositivo de acio

namento normal, alimentação automática de papéis,
admitir..do o uso de fõlhas com espessuras diversas, con

tador de cóptas," dispositIvos eutoméucos para desligar
a máquina após o número P!'é·determinado de cópias,
çpstribuição automática de tinta, completo, com ecessõ
rios normais, equipado com estante de aço própria, ca

pacídade- para imprimir até 22 x 33 cm., com motor e

létrico, monofáslco, para funcionar em corrente de

220 vóltios, 50/60 clelos, Unidade - Um, Quantidade 1.

VI - Grupo estofado, compôsto de 1 sofá e 2 pcl
trenas. confeccIonadas em armação de cedro ou outra

madeira de leI, estofamento com molas espIrais, almo-

fadas com estofamento de crina anima] e algodão

brafcOt, mores apoiadas em perctmes, bas)! com mo

las "no-sag' a "ecunê'', pés tipo base em peroba, com

pintura na côr preta, envernIzados, braços lIsos e

curvos, revestimento em couro legitimo, vulcouro ou sr

mUar, Unidade - Um, Quantidade - 4.
VII - MáqUina de escrever semi-portátll, reforçada,

alta, com 100 ou mais espaços para escrita em papel de
22 em, ou mais, tipos palca, teclado anatõmico que

permita aceleração na impressão e retôrno instantâneo

dos tipos, rolamentos. esféricos para desUse rápidO de

carro, escala de margInação visível, râplda e fácil, re

cuperador automático da pauta, regulador de tensão

nas teclas, hastes de encôsto do papel, tecla e alavanca

do tabulador, contrôle de toque e outras Inovações que

vfsem facllltar o trabalho do datilografo e melhorar a

escrita, inclusIve marca que deve ser especifIcada na

proposta, Unidade - Um, Quantidade 1.

VIII - Máquina de escreveI portâtll, reforçada,
baixa, com 100 ou mais espaços, para escrita em papel
de 22 cm., ou mais, tipos palca, teclado anatómico que
permIta aceleração na impressão e retôrno instataneo
dos tipos, rolamentos esféricos para desUse rápido do

carro,· escala de margInação vIsível, râpida e tácU, recu
perador automático da pauta, regulador de· tensão nas

teclas hastes de encosto do papel, tecla destravadora
de tipos, e outras inovações que visem facllltar o tra·
balho do datIlografo e' melhorar a escrita, Inclusive mar

ca que deve ser especlflcada na proposta, Unidade _

Um, Quantidade - 1.

comunidade. ve será a Conferêncía PÚ-

Os programas dos dias blica de domIngo, dta 11

9 e 10", sexta feira e aébe- de ma;ço, as 15 horas, se

do, constarão de discursos bre o tema. "UNIDOS OS

bíblicos, demonstrações e HOMENS NOM MUNDO

narrativas de expenenctee I DiVIDIDO". Para proferi
ocorrtdas durane o 'serviço mento deste sermão bibli

minIsterial das testemu· co chegará dIretamente
nhas de Jrová. dos escritórios centrais da

HOSPEDAGEM _ Natu· Sociedade _Torrê de Vigia,
ralmente, chegarão delega- do RIo de Jamii�.
dos de multas clda<n!s, taIs D. Valentino.

como Itajaí Rio do Sul,
Lages, CUrlbitanos, Laguna
e .outras cidades vlzl�as,
e o Departamento de Hos·

pedagem, esti fazendo to

do o eSforço no sentIdo de

abrTgar a todos os Irmãos
visitantes.
BA'l'IBMO _ Um. dos.

ponto·s destacados de uma

Assembll�ia ae·sta especle é
o batismo dos novos mInis
tros os candidatos precI-

Slnceram�te, estão seR

do convldad'os todos fio·

rlanopolltanos a comp.'l\'"c
cerem e a toma.Yem par�e
nesta festa de fé crlst!i.. O

l.oçal escolMdo para este

Congresso tol g-Clube 8 de

�broj M Eskelto.
A entrada, como gempre

será franqueada ao públl·
co, os tres dJas do Gongres
'o.

CAPEm'uo. N�OI
CHE ZITOI

Associação Santa Catarina de Reabilitação
Damos novamente, abaixo, a relaçao dos aparelhos que a Associação Santa Catarina de Reabllltação ne.

cessit.a para que possa dar Início às suas atividades contra a Insidiosa moléstia que vem enlutando mUha.

,es de lares: A poliomiellte.

Depadamenlo (emral de (ompras N. 05-02-09
O Oepartamento Central de Compras (O,C.C.), III JUL�I>ItO

de conformidade com a art. 11, item III do Regulo- 1 - Pela Comissão Julgadora, postertcrmen-
menta coro-vado pelo Decreto SF _ 2S-O�1/62, te, será declqrodo vencedor o proponente que ofere-
torna público que fará realizar, no dia 12 de março cer:

de 1962, no .suc séde, à Praça Lauro Müller nO 2,
(fone 3410), CONCORR�NCIA PÚBLICA, nos 'e

guintes condições:
I OBJETO DA CONCORR�NCIA

(VENDA)
1 - Camioneta IDODGE"p:,tipo Perua, ano de

fabricação 1951, motor de nO B.P. 2348000, de 6
cilindros, com capacidade poro transportar 6 pes
sôos, cujo valôr mínimo é de Cr$ 200.000,OO:(du
zentos mil cruzeiros). Unidade - um. Quantidade 1

2 - Camioneta Pick-up Ford, ano de fabrica

ção 1951, motor de nO 0781 - 2, de 6 cilindros,
com capacidade poro 500 kllos, cujo valôr mfnimo
é de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). Uni
dcde - um. Quantidade - 1.

II ESTIPULAÇõES
o.. interessados deverão apresentar os docu

mentos mencionados o segui r:
1 - Proposto, em duas vias, seladas ambas

com c-s 12,00 de Sêlo Estadual e mais íaxa de E- C dduccçõc e Soúde de Cr$ 10,00 por fôlho, em enve- ongresso as tes
lope fechado e lacrado contendo:

c) oferta poro 1 ou 2 veículos; h d Jbl condições de pagamento; temun as � eevêc) ccmpromlsso de rettrcdc do ou dos veículos- � � � a
no prazo estabelecido;

d) declaração de conhecimento e submissio às
normas dêste Edital e do Legislação referente o con-

corrêncics. •

2 - Na porte de envelope contenedor da pro
posto deverão constar os seguintes dizeres: CON
CORRtNCIA PÚBLICA N° 05 - 02 - 09 (VENDA
DE 1 CAMIONETA DODGE E DE 1 CAMIONETA
PICK-UP FORD).

.

QTIDADE DESCruÇAO

--------------------------------------<-------- ---------------------

TOTALUNIDADE

Banho de para(ina - tanque de paredes duplas, com tampa. Me
didas. 2ã "xll1/2" x 10". Controle termostátlco, completo cam su.

porte com rOdlzlos, parafina, óleo e termostato. Para braços,
e pés ..... ...•••••••••••••• . ......• Cr$
Roda de ombro ••••••••• •..•••• .. . . . . . .• Cr$
Aparêlho de exercícios duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• Cr$
�da de punho ................• Cr$
Aparêlho Lriplex . . . . . . . . . . . . . . . .••.. ....•••••••••.. Cr$
Rema.. rema mecânico . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. . Cr$
aicicleta p/exercícios, sem velocímetros, adulto . Cr$
idem, idem, infantil ......•• Cr$
�parêlho DeUtala . . . . . . . . . . .. . .... ...........•. . . . .. Cr$
Muleta canadense de duralumínio, com regulágem de altura

por botões . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............•.. Cr$
Idem, Idem, Infantll •..••••• Cr$
Aparelho de tração Intermitentes para tração vertical· e hori
zontal. Tração máxIma 75 lbs. calibrada de 10 em 10 lbs. Ciclo
de tração. Sobe durante 10 segundos, para 4 segundos. Um dIs
poSitIVO na mão do paciente permite parar o aparelho a qual.
quer momento, dando-Ihe segurança. Acabamento em pintura a

ducc":lpallne. Ligação em 110 volts 50/60 cls 175 Watts Cr$
Rotociclo motorIzado, coniorme discriminação no catálogo anexo Cr$
Halteres de bola de 1/2.. 1-1 1/2-2, 3, 4, 5, 6, lCij 12, 15 20 kIs. Pre.

ço por quilO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$
Exercitador de pernas e tornozelos, de duralumínl0, com base
de ferro, é um exercItador de pernas e tornozelos desenvolvido
par:l permitir completa extensão, pronação, suplnação, adução, ,

abdução e rotação do pé . .. Cr$.
Conjunto de bota de aluminio, barra de aço de 36 cms. de com.

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

toneira, 1 sIno, 2.5 metros de corda para tração, 1 saco para
pesos e 1 parelho roldana .. . . ...• .. . . .. ...... . .. .• Cr$
CADEIRA DE RODAS:

iOOOE - Trlcomada brilhante, braços destacáveis, apôio de

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

ra 24", roda dianteira 8", 12 rolamentos, laterais inoxidáveis,
descanso de pernas ajustável a qualquer altura .••••••....••• Cr$
4OO0R - Recllnável a 3oo, supor.te de pernas de elevar de nor

mal a horizontal, suporte de cabeça removível, latetal fixa, Ino-
I xldável. suporte de braços, dois breques,Toda trazelra de 24" e

I
dianteira. de 8". 12 rolamentos . Cr$ 63.000,00 63.000,00

, Aparelho de alta !req�éncia de procedência alemã. Importado. Cr$ 102.000.00 1'02.000',00
Aparêlho dc micro ondas. nacional CrS 315.000,00 315.000.00

Lal,'jJdcia dt' raios un:·a·violeta e infrtl-\·ermclho. conjugada, 10?-.000.00

com"", q\lCW "1'1,"""'0 aJCjl"'�'�ÃOO
volt.

u:;i:�����·:::,t�:i.ü;� '-r;

Enc.

Enc.

"Enc.

Enc.

Enc.

Enc.

Enc.
Enc.

Enc.

Enc.

Enc. �I-
Enc.

Enc.

Enc,

Enc.

Epc.

Enc.

Enc.

180.000,00 180.000,00
30.000,00 30.000,00
42.000,00 42.000,00
20.000,00 20.000,00

{ 84.000,00 84.000,00
14.000,00 14.000,00
36.000,00 36.000,00
36.000,00 36.000,00
'10.000,00 '10.000,00

-
8.000,00 8.000,00
'1.500,00 7.500,00

• 136000,00 l 138.000,00

- '--I
120.000,00

320,00

70000,00 '70.000,00

5.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,00
,

56.900,00 56.900,00

IX - Máquina de escrever com 120 espaços ou mais,
tipos paica, teclado anatómico' que perml�a aceleração
na impressão e retôrno Instantâneo dos tipos,. rolamen·
tos esféricos para desUse rápido do carro, escala de mar·

gInação vlsivel, raplda e facil, recuperador automâtlco
da pauta, regulador de ténsão nas teclas, tecla destrava.
dora de tIpos, cilIndro removível e outras lnovações que
visem !acill.tar o trabalho do datilógrafa e melhorar a

escrita, inclusive marca, que deve ser especificada na

proposta, Unidade - Um, Quantidade _ 4.
X - Máquina de escrever com 260 espaços, teclado

anatômico que permita a aceleração na Impressão e re

romo instantâneo dos tIpos, rolamentos esféricos para
deslise rápidO do carro, escala de marginação vIsível,
rápida e fácil, recuperador automático da pauta, regu
lador de tensão nas teclas, tecla destravadora de tIpos,
cilindro removivel e outras inovações que visem tac1l1tar
o trabalho do datilógrafo e melhorar a escrita Inclusl.ve
marca, que deve ser especificada· na propost�, Unidade
- Um, Quantidade _ 1.

Xl - Tacógrafo tIpo "Klensle" ou similar com cai.
xa de forma estética, fundida em metal leve e forte

para adaptação a qualquer tipo de painel mOderno:
mostrador de quadro de velocidade claro e nítido, com
26()0 de perímetro e algarismos grandes que permItam a

leitura ccom absoluta fac111dade, relógio de grande pre.
cisão com um mostrador bem claro, acompanhado de 7
ou mais discos, Unidade _ Um, Quantidade _ 6.

XII - MáqUina de costura, .tipo industrIal com re

gulador de comprimento e fixador de ponto, co�tu�a pa
ra a frente e para trás, disco numerado que facilite a

regulagem de tensão do fio, enchedor de carretilha com

desligador automático, bloco com fêcho de pressão que
facilite a retirada e limpeza da lançadeira, rebalxador
de dentes extenso para bordar e cerzir, auto nivelador
de pé, que coloque a máquina no nível certo em qual
quer superficle Irregular, pedal de costura com 3 ou

maIs grupos de rolamentos que facllltem malar leveza
mais velocIdade e menor esforço para costurar, adapta�
dores especiais para colocação do reóstato, tVllltando
a transformação da máquIna de pedal, para máquina
a motor, equIpada com motor monofáslco, para funcIo
nar em corrente de 220 e 110 voltlos, 50/60 cicios, UnI
dade - Um. Quantidade _ I.

XlII - Idem aO ítem XlI para serviços de estofa
mento e couro, Unidade - Um, Quantidade ..._ 1.

XIV - Escrivaninha com 7 ou mais gavetas sendo
a do centro com fechadura tipo Yale, de Imbuia enver.

nlzada na côr natural, tamanho 1,45 x 0,80 m ou mais,
Unidade - Um Quantidade - 5.

XV - CadeIra gIratória sem braços, de imbuia en'-

�r�.izada na cõr natural, Unidade, - Um, Quantidàd� (Hermes Justino Patrianova, (PRESIDENTE

XVI - Cadeira slmpl�1i de tm�qla envernizada na .. _..__1';&__......__.._••
cór natural, Unidade _ uin, Quantidade :__ 18.

XVII _ Mesa pam maquina de escrever, de imbuia

envernizada na côr natural, tamanho 0,90 x 0.45 m ou

1l1lUS, Unic\ade - Um, Qn:l.nLidnc\c �2•. .� ---J......----.....--- ..

. .t .. '��J ': i·i j

II _ ESTIPULAÇõES

Os interessados deverão apresentar
mencionados a seguir.

1 - Proposta, seladas ambas as vias com Cr$ ..•
12,00 de selo Estadual e mais a Taxa de Educação
Saúde de Cr$ 10,00, por fôlha, em envelope cechadof.
e lacrado, contendo:

a) Designação do nome e enderêçc da firma
ponente;

b) especificação, a mais detalhada possível, íncl
ve marca, do; material que se propõem fornecer;

c) preço unitário e global, com explIcação de

estão ou não Incluidas as despesas de tmpõstos,
fretes, carretos seguros, etc.;

d) condíçôes e prazos de entrega do material, no
cal indicado: Q. O. DA POLICIA MILITAR DO ESTA
DO, a Praça Getúllo Vargas nesta capital, onde será PIO
cedIdo o exame de recebimento;

e) declaração de conhecimento e submissão às ncr
mas dêste EdItai e da LegiSlação referente a Concordo
cias.

NOTA: Serão recusados os materIais com dimal
sões e outras características aquém das especlflcaçfM,
o que ocasionará exigência de substItuição, retJraOl
urgente, chamamento do segundo colocado, exig"
da diferença de preço pelo faltoso, caução futura, _
pensão do xeglstro de fornec

..edor, etc.
2 - Na pa,_rte externa do envelope tontenedor 41;

proposta deverão constar os seguIntes dIzeres: COI>
CORRi1:NCIA PÚBLICA NO 15 02 14, (DEPAltTAMENW
CENTRAL DE COMPRAS - PRAÇA LAURO MU�
_ nO 2 FLORIANOPOLIB.

3 - Em envelope separado, contendo os dizeres
inciso anterior, além do rermo DOCUMENTOS, em

rateres bem destacados, encerrar·se-ão os docume
comprobatórIos de Identidade e idoneidade:

a) certidão de Registro na Junta ComercIaI
DIário Oficial que tenha publicado o documento
constItUição;

b) atestado de idoneidade, passado por Banco OI
duas firmas de comprovada idoneIdade comerciai;

c) prna de quItação com as Fazendas Estadua1,
Federal e MuniCipal;

d) procuração se for o caso, p�sada! a pessoa reJ
sentante do proponente à abertura das propostas.

4 - Os documentos acima (ou parte dêles) poderio
ser substltuidos pelo Registro da firma no Depar�
to Central de Compras do Estado de Santa Catarina.

5 - As propostas deverão ser apresentadas em dllll

vias, com a rubrIca dos proponentes em tôdas as pét
nas, selada"!; na forma do item 1, dêste Título.

6 - Os envelopes, contendo propostas ou docum�
tos, deverão ser entregues no Departamento Central

compras, à Praça. Laura Muller, nO 2 (tone 3410), atê ii
14 horas do dIa 16 de março de 1962, medIante r

em que se mencionará data e hora do recebImento,
nado por funcIonário do D. C. C.

7 - As propostas serão abertas, às quinze horas,"
mesmo dIa 26 de março, por funclonârlos designados
10 Presidente do D. C. C. e IlB- presença dos proponeDW
ou seus representantes legais.

8 - Abertos os envelopes cada um dos interessadc'
tem o dIreito de apôr a sua rúbrlca nas fôlhas de pto'
postas dos .demais concorrentes.

9 - As propostas (modêlo 001, à venda na ImpreP
sa OficIal do Estado), deverão obedecer às condições fSo

tabelecldas neste Edital, nas instruções constantes clt
verso das mesmas, bem como às exlgenclas do oecre
to nO SF-25--08--61/382, de 1961, e demaIs disposiçõeS
,Estaduais e Federais sôbre Concorrências.

III - JULGAMENTO

1 � Pela ComIssão Julgadora, posteriormente, seri
declarado vencedor o propohente que oferecer:

a) Menor preço, conslderando·se descontos, bOnUltl
ções, lmpô*s, despesas e outras vantagens;

b) melhores condições de entrega;
c) melhores condições de pagamento.
2 - Em Igualdade de condições, será dada preferil

da a tirma estabelecida no Estado.
3 - Em caso de absoluta igualdade de propostas,1#

rá sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência poderá ser anulada, uma yej

que tenha sIdo preterida formalidade expressam'ente ui
gIda pelas· referIdas LeIs e a omissão Importe em preltJ!'
zo aos concorrentes, ao Estado ou à moralldade da COl1'

FlorIanópolis, em 16 de fevereIro de 1962.

concorrência.
ã - A ComIssão Julgadora reserva·se o direito de'

nular a concorrência, caso as propostas apresen�
não correspondam aos Interêsses do �stado.

NO HOEPCKE TEM

.•;·"r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



47 A"OS DE .....U'\ld!ONS'PA��ri

PELO PROGRESSO DF

SANTA CATARINA

NO SITOR

·ISPOATlVe

- PEDRO PAULO MACHADJ -

o Torneio da Legalidade. instituído pelas entida

des' cetannense. gaúcha e paranaense para anualmente

ser disputado entre os seus campeões e melhores colo

cados em arrecadações, já tem o seu primeiro campeão:
.

o Gn'mlo PÔI"to Alegrense, o qual, sábado último, cmpa
(,11HJ() ser» abertura do escorre, com o Marcílio Dias, no

]'rc}u(.{) elo Campeão de Itajaí, poude regressar a Pôrto

AkJ,!;rc, levando em sua bagagem o precioso cetro de

c:\mpcfi.o Sul brasileiro Interclubcs, assim como também

o título de invicto que procurará manter na rodada der

detra. quando terá pela frente seu mais acérrimo rival. o

tnternaeicnal.
xxx

Teve o Grêmio Porto Alegrense categoria para mere

rrecr o título. Dc todos os participantes do Torncio d3

Lr�:,lidadc. verdade seja dita, foi o que revelou maior

rrguJaridade nas atuações. Estupenda a campanha dos

I.rh·olores gaúchos que, dentro e fora de sua casa seu

IH'I"�tm ditar cnteora, proporcionando a sua "torcida",
('0)1111 . também aos que foram torcer pela sua derrota.
1l10lllrntos mnrnvühosos no sentido exato da palavra. E'

UJ1l:1 !:rande 'equipe. parecendo-nos que possue classe sun

eícntc para pelejar de igual para igual com as melho
res esquadras do país. Veremos se 'conseguirá o titulo

sem o/'!"l"ota, jogando com a equipe internacionalista que

lhe truncou os passos da caminhada em busca do hexa-

eampennato gaúcho.
xxx

Com o rcultado de sábado, embora colhido em seu

rednt.o, o conjunto do Mnrrílio Dias não deixou de hon·

r',u' �Ü; ('ÔI'CS cntarlnenses, dando n torto"S'llm:rnm;fto fiei

cio S('II alto poderio. LuLou brava e entusiásmente o "on·

z(''' c!C' Id{'sio, dC'vi'ndo tal marcador t.er" para a valente

ag-I'i'mla�flo rolol"a(la, \1Ina signlfiração toda especial.
Enfl'('ntoll um adv('rsárlo reconherldamente poderosíssi.

Grulinha ExcursionaJá a lIuporanga
Seguirá domingo próxi- Jacaré, Dilmo, Hugo, He

mo para Ituporanga a fim lhlnho. Fidinlla e Lantos

de dar combate ao forte

conjunto do E. C. Bôa
Vontade local a valorosa

equipe do Orutlnlla F.C.

umn, da.� grutas revelaçãe,)'
da nOSf;n var?ca no ano de

lfJ62.

K�peram Os comandados

de Osmar Ramos propor
cionar aos osportistas da
qUf:!la progressista !':!idade
uma bõa exibição já que
f:!ontam em seu plantel
elementos de categoria
tais como Rato, valmir,

outros.

Como uma das boas atra

ções o Grutinha apresen
sentará ao publico de !tu

poranga o seu arqueiro
Carllnho que pode ser con_

siderado sem favor algum
o goleiro revelação de 62

na várzea da Capital.
Os tricolores do Estreito

sairão de sua séde social

Rua Marechal lfermes 26

às 13 horas da tarde de

sábado,
especial.

em caminhonete

-_....-,=====---:::;-
..------

Il'EilÁ TO R:

PEDRO PAULO MACHADO

RIDAtOlIS-AUXILlARES:

MAURY _IlES. RUI LOIO l

GILlrUO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

I
•

---_.__._--------- -_.

IIHI, (IOi ;leiO) rto l.odo.,,\ os requisitos técnicos que jnmôc o

j)nrfi:-;slonnlismo dos �('nLros futebolísticos adi�ntados.
Perdeu um ponto ° Marcilíc Dias, mas logrou cqnservar
a vtcelíderanea, embora passando a dividi-la com o In

tcmactcnnt. Teremos. agora a batalha pelo título de

vtr-e-campeâo. ° Marríllo bater-se-a com seu n�aior ri

vai. o Mctropol. no chão deste, em Crieíúme, en!]uanto
que (I Jnt.ernar-íonnl pelejará tom o Grêmio, nos E'ucallp
tos; ali seja no reduto do cnmpoâe gaúcho. Duas jor-
nadas dlfí('eis para 1,1nrcí!io e rntemectonat. que tu

do deverão empregar para levar de vencida seus antago
nistas.

Empatando com o Mareílio
.

Dias, sem

abertura de contagem, em Itajai, sábado 1.1·

timo, a equipe do Grêmio Põrto Alegrensc
obteve o titulo de campeão do primeiro Tor

neio da Legalidade, enquanto que, em cri
.

ciuma, o Internacional goleava o Mefropnl
por cinco tentos a um,

Grande partida presenciou o público
que se deslocou para o estádio marcílista na

'Illtima sabatina. Jogou o quadro gaúcho uma

JOGADORES E REGRAS
Sem duvida alguma, o desconhecimento das regras

de rutebor pela grande maioria dos atletas, traz graves

prejuízos não só ao bom andamento da partida, como

ao próprio atleta. Ao bom andamento da partida, porque
o. jógo e. truncado seguidamente por rectamacões er- 'dos suas melhores partidas. Porém, louve-se

�:J�H:� l��r;l�g�'t����'l)��:d���eer�Íl.ar�it��ltos�� c:�t���e��� o desenpenho do conjunto local Que em nen ..

porque não raro excedam-se nos reclamos e são citados nhum momento da refrega se entregou fiO

��� s�:�I��;�'flÇ�la��oP�;�id��ontece o mais grave, que é
adversário que, assim; teve que empregar o

N:l verdade, não existe multo mterêsse dos técraccs \ máximo para conservar o placard e garantir

CI�;��d��?��· c�:e q�:asef:::;�et::p:::�I�:l : !��l;tr:e;��e� � conquista maior do ano no Sul do Pais.

conhecimentos técnicos. Mister se torna que os atletas Tais resultados colocam o Internacio-

��I�O��<;P�:���.I;fj!���;�'e�:�l'm����e���:��I��:i\l:om��� nal e Moremo em igualdade de uontos: F�l.
J"'.�('m. o futebol. Ê precíso fazer sentir aos mesmos que "tam ns compromissos regionais para o têrmi-

J�la�I'I:�t;�;10CO;(�:����o l;:'���d�b���Ç��md: ����'�:r�u;�:�� no do torneio, ou seiam Grêmio x Interna-

de discordai'
". pois

as decisões de mediador da ccnten- rinn�l, OperÁrio x Coritiha e Marrílio x Mr·
da. ;�ll r�����I��JCin����ip�i��a f��:iSê. um grave defeito frOl\o1.

·110 jogador naeionnl e sutamcncano, e pouco podem ra,

E rornmsc os folguedos que o reinado de Mamo tm- eer os teentcos neste particular. pots ser otsctpttnndo
pós. vamos nnora pensar IlOS cn.mpeonatns (11\(' estão a ou não c uma quufírtadc nata, não só do atleta como

at'- t-eXÍfür multo mais do que 50 pensa. Mãos ar'regnçadas. etc quntqucr cídndào. não só no futebol ou outros des, Federaç�o e I_pois. que há tantn coisa a fazer c resoíver.. ') portos. mas tambcm cm todos Os setores da vida, a falo li
t a etc conucctmonto das leis por parte coe atletas. de-

----- corr o tâo somente do propósito do atleta em apí-endê, t 'tano-ense,...... �
las. A grande maioria dos técnicos de futebol não con, ....8 ac<ll'cla rom indis('ipJjna de seus atletas, e, l1ão faz mui. '"

QUE Fil - CI :LI- Ot _ DE I.... to, as,�I.�U /) \;{>cnico de determinado clube retimr um NOTA OFICIAL N. 6/62 més, data marcada p�ra.
li Jl atlrla (tc (':<111))0 (' subr;tituÍ-lo por outro de menor ca- o encerramento das mes-

lÇPJ).t:i:l [{>/·nÍC"a. porque .ll.qucle u,ãQ. estava .. se. portando Decls'H!!I e Re.'1olüções df)s

���o ll�tt�C���;H(;�\"I���;n.:r�éc;���o:n�\"cl��:�� �li�!g:�:!:I1�U= Or�ã(ts e lloder�s 'Ila FAC

insuflam St'IIS jogadort>.<; a u.�ar e abusar de jôgo violen_

lo, numa atitude al1ti desportiva e �ociva ao jogador,

:�:t�:t��;a���Si��S CC/li�:tllO:t!:�te::�idO�efe�Z��iaPe�� Com referência as notas
fcm,.n;no.

oficias nos. 5 e 6/, de no-

�:g�:: ;�u��o�u:fi�:o���p���aseo in�;:S::er���:��� :!1�:� vembro e dezembro do ano JO��STo��:7;���ASR�E-
�csj)ol".tivas. DC'scollhec'rn que _de lateral não axiste �::d�a��rl����e, :�;��� PASSOS";
Impedm1ento, qnc por rcclamaçoes pode o árbitro apL_ 2" Rodada _ C. Univer-

t��:��.�á�.�odi�C���;):���1Cn���c:�:c on:rbi::s�ã: l�:�la Ob�i� ��:n�;�pc��o ":es�;:n�r:r��� sitário 2 x A.A.B. Verde O

gação de atender à todos os acenos dos auxiliares desde �� ��rt:l�::l�d n�� e:��tr��� : :�.�.(l�. s�t��:b�O "A" 2

(lu!' ��L(!jn. bcm colocado. Afora isto, cxistem atletas
meneionando o periodo dC' "3" Rodada _ S. E. Cru-

��e, C�dC ta iní('io do prédio, usam de certas malícias
est.ágio. Solicitamos nova zeiro 2 x A.F:. 7 de Sctrm-

JU um an o fora d(\ moda, atirando areia no arqueiro, bro "B" 1 A. E. 7 de Sc-

CO/;�'I�;� ��l ��.����� l�al��z�:����rt�!::e�i!c:, b��iS��.bi����g:�;. f\���lca���.ío��: da; ;::�;i�� tembro "A" x A.A.B. Ver-

c.,�.,"r;J";��""� ��.�;.!: E urna 'urbitmgem gemlmente é perfeita quando há dos atléto.s em co.usa. de4� Rodada. _ A.A.B. Vcr-

��;I::��oresp(!:���n����:n�o qeUnetl·�aza�e::pet�c:t�bi�l"O� q��r: CONSELHO TECNICO DE de O x S.E.R. Vera Cruz 2

�osO�����R�o�o ��;�. '::B����O;��� dil"lg·e. E parn n.tletas Indisciplinados não podem exis� TENIS DE MESA. �·�.E� 6�u:e�·��m;ro "A" 2

HC.CRUZfIRO De SUL ti.r árbitros tolerantes e benevolentos. pois a não pu-
mção daquele que preten!ie tumultuar a peleja dá mar. Designar o Snr. Henri- 5" Rodada - Clube Uni-

d:e��lla J;I��iOfa��s ;����o�raves apareçam no transcorrer ��; té����:a��\QU��:P�::� verSitãrio C. 2 x A. E.• de

ta Federação, que panici- ��U::i��m�r: S::�. 1 �et'!
pará do próximo Campeo·

Cruz 1

nato Brasileiro desta mo· 611.foodada - A.E. 'T de

dalldade. { Setembro 1 x S.E.R. V.

xxx

E o Metropol? Decepcionou o conjunto da terra do

carvão, perdendo por goleada em 'seu estádio. para o ln

tcrnectonar. depois de ter.. dias nntes.. empolgado a to

dOH com o :-'C\1 cmuntc frente ao Grêmio Pôs-to Alegrense.
Motnnr-óltca a campanha do campeão catannense de

60 110 'remeto (la Lngaüdade, já que é o "lanterna", sem

recurso ataum largar 3. -tncescjávct". Porém, vere

mos .�(' o UIIIC Nilzo se reabilita, impedindo ao Mar'

cílio de couqutstar o segundo pôsto do .q'omaío.
XXX

Mas. não esquecemos que o Metropol esta no páreo
para evitar Que o Marci!io Dias consiga dois objetivos:
ser campeão catartnense pela primeira vez e více.cam

peão elo Torneio da Legalidade. Que se prccavenham.
pois. os marcmstns que o Metrnpol, não tendo sido bem

sucedido no torneio sulbrasileu-c, armazenou energtns
»ara as duas lutas com os colorados ítnjrüenses sendo

(11Ii' numa del:ls r-otu um objetivo fixo: o bicampeonato
do Estado.

xxx

mas.

INSCRIÇAO: :Pelo Mlrlo

n. 30/62 de 14/2/62, ('stn.

Federacfto .�olícltou Inseri·

eão no X Campeonato..cie
Volley-BalJ, masculino e

SECRETARIA:

I AGf.:NC1A
, Roa reli�� ScbllJidl. U
, fan�s 2111 t �791l
flORIINflPDlIS··S.C.

DEPAR TANaTO DE SAUDE P:fBLiCA
PLANTÕES DE FARMACIA

''''''"$''''''-' i i nTT'"T'TT''T
3 - Sabado (tarde) Farmãcia Catarinense Rua Trajano
4 _ Domingo
6 _ Terça feira, carnaval

10 _ Sabado (tarde)
11_ Domingo
]7 - Sábado (tarde)
ln _ Domingo
24 _ Sábado (tarde)
25 _ Domingo
31 - Sábado (tarde)

Farmãcia Catarinense
Farmácia Noturna

Farmacia Vitória

Farmácia Vitória
Farmácia Central

Farmácia Central
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antõnio

Central.
'

o plantão noturno será. efc tll�do pelas farmácias Sto.

o plantâo diurno compre endido entre 12 e 12,30 110

farmáCias Vitórias e Central.

4 _ Domingo
6 _ Terça feira, carnaval
11 _ Domingo
18 _ Domingo
25 _ DomingO

ESTREITO
,Farmâeia do Canto
Farmácia Indiana

Farmácia Catarinensc
Farmãcla do Canto
Farmácia Indiana

o plantão noturno sera efe tuada pelas farmácias do

A presente tabela não pOde rã ser alterada sem preVIR
Jllento.

D.S.P., em ]1'1.o!·;n. nopoli.�, feverciro dr HHi2.,

r,lIi? Osvalrto n'i\('fl11111ora
In.spetol'-de-Fal"nlácia

·NO HOEPCKE TEM
---_ ...

��������D,,��=C��=C��� Cruz 2 A.A.B. Verde O x S.

Rua Trajano

2° lugar - Internacio-
nal e Marcilio DlilS; 7
:l" lugar - OIlf'I":lrio II

.40 111v..'l.\" - corlt.lb.'\,' IZ k'
5/ lugar �- lt,IenopOl,? 14

CONSELHO TECNICO DE E. Cruzeiro 2 C. Universi
VOLLEY-BALL: tário C. 2 x A. E. 7 de

.

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

Setembro "A" 1

Conforme Nota Oficial CONSELHO TÉCNICO DE J
N. 4/62, da QBV, de 10/2/62 BASQUETEBOLL:
publica-se o seguinte: O Pelo oficio n. CBB. 100
Cal.llPconato Brasileiro Mas 100/62-61-61 foi conl!e

cullno e Feminino - Adul.. dida a tran;ferência, do

tos - Os X Campeo)1atÇl� atléta IACRI DE ASSIS
Brnsllelr.os Masculino e Fe- PINTO ABARCA, da Fí'de·
mlnlno adultos) a serem ração Paranaense, pam
realizados sob a égide da esta Entidade. Insento de

Federação Paulista de Vai· estágiO de acõrcLo com o

ley..l.Ball terá como sede a art. 21 da. Lei de transfc_
cidade de CAMPINAS, es- meia da CBB.

tado de São Paulo, com o

scu Inicio marcado para o Florianópolis, se, em 19
dia 23 de março do cor- de fevereiro de 1M2.
rente ano. Assim esndo as

Federações Interessadas
I

de-
verão enviar os seus J)edi- Presidente
dos de Inscrição a cav, Sn..VIO SERAFIM DA LUZ
até o· dia. 28 do corrênte

Rua Trajano
Pr.uca 15 de Novembro

Pmça'15 de Novemb1'o

RlIa Felipe 'Selll:nldt
Rlla Fcll])!> Sd'irni(l!
Rua ,rouo Pint.o

Rua lotio 'Plnlo

Rua F('llpe Sd1l11i(\t

. Companhia Cervejaria
Brabma

.

Antonio, Not.urna, VII.c"Jrla ,

Necessita de elementos jovens que estejam dispostos
(-l fazer um aprendizado comercial, com estágios em seus es

.

(crltórios do Rio de \Janeiro São Paulo Curitiba, Pôrto Alegre,
oferecendo, a 'candidatos que tenham <lemonstrado capacldatle
'pOSSibilidade de ascenção fulura a cargo. de chefia.

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

-_ .�-.-- .

- ser reservista. �--'--·"""'--I�-

-- ter noções do Idioma alemão ou inglês.
. .. Escrever �arta de próprio punho, ac�mpanhada de "Cur
Inculum V,tae' e Ifotografla recente· à COMPANHIA: ·CERVE
\JARIA BRHAMA, Administração Central, Caixa Posta1120:i
�Rio r]�.T::melro ----1'Est.::lno rlf.l Gmm::ln::1r::t,

ras sera eff'tuado pelas

ODY VARELLA

Rua Pl'dro Dpmoro

Ru::!. 24 de Maio

Ruu Pedro Di'lllOrO

Rua Pedm DcmOl'O

Rua 24 de Maio

Secrelárlo

Cant.o, Indiallfl c Catarillense .uWAtIO:DO TORNEIO 'LEGALIDADE'
ApóS os préllos d� sába- Campeão _ Grêmio, 3

do tios quais o Grêmio em. p.p,
patou com o Mareil[o Dias
e o Internacional (rerrotou
o Metropol, passou. a, ser.
fi si'guinte fi. slt,ua(!áo dos
('Ol1oonj·nl.e.<; do 'T'orl�jo
da LegnJ.l.dnd·e:

aulori7.ar.âo dt'>sLi' Dcparta-

hh;.t!i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. ,<

"Aviso aos Navegalltes", mutação que agradou muito. Da
Sociedade Granadeiros da Ilha

O Popular Lagartixa e Zé da Ilha, deram show pelas ruas
de Fpolis. Autênticos foliões

�_fundo do Investimento, do Comas Im Pariil:ljIacâo

_ .,""-,":,, �:::'N�NC;EI t.:C.�PTANCE':. ;::: Isobre o � \ 3·"
� \ 32.8%

� Capital inicial (;-... ; :::: ,,� .r ;�:�:
Pata té!:nica da reinvefsào do, lucros. um capital inicial detr$ 100.000.00
aum",ta lpilS um ano. para Cr$ 125.600. - apos 5 a/lOs pala
ce 313.800, _ após 10 anos para CI$ 996.150,0 apãs.20 anos para
ClSIO.119.800,_

r r'G s�cite inlo:mHões á'"G '�- \

) 'it,nym,jia$,,.,,aAuiJ,,,,,Ii=,,,/l%I,"m< ,.
'. r:fu&o-,�JIIC�
Capital Inllg.;rlizado: í-��.; C.arla de Autorizaçao
c-s 50.000.000,00 �) n.G, 45 da Sum(lC

SAo PAULO - Rua Ccns, Crlsp'ntantl 53 (6.0 Cj.63) Tel. 38·0666
ou a sou R� p r e s e n tant e

COMSORCIOO[O[S["VOlVIM[NlO'[CONOMI.coS/4�
FLORIANOPOLIS - Rua Cons M�lra. 72 (1." andar) 'l.�WZ
LONORINA·(PR)-RuaMa,anh.iio.35(3.·andar)�
'� ..

ii "Cofinance" - ao "Consorcio"
.00s,ejQ inlormaçóft sobrjl 0J:furq:lo.. ".Q.ofinance ncce ptance"

.:�:;��.:�=:: �=�d{:�
TEL'. ........... EST.CIOAOE .� _

,

Mais um PóS ESCRITO ao: que afirmei nesta coluna.

Nos atos do sr. Secretâ1-io de Segurança, substituindo altO

tonaaaes soucuu. além de primarissimos, grosseiros e

ínconupreensíueís erres POL/T/COS, somam-se erros TÉC ..

NICaS, ainda mais inexplicáveis.

Mas esse, no caso, fOi'o demitido..
O nomeado está muito longe das aptidões para o

exercicio que lhe deram, porque se ocupa de funções
muito diversas; é encarregada de uma buate!

Essas circunSUlncias, por evidente, são ignoradas
pelo Governador Celso Ramos"Sõbre o seu govêrno, no

entanto, recaem as conseq)lêncjas de tais atos desastr�
dos, cóm a impopularidade que sempre geram ..

E a história se ,repetira, ao final' os autores usam

da baci� de Pilatos como piScina.
.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
.. ,--_.,._�,-�--

"

�

�:/
NO HOEPCKE TEM

(Cont. da 1.4 pág.)
das Baianas - homena
gem ao Exmo sr. Gover
nador do Estado; Ala dos
Chocalhos _ homenagem
a Exma. era. Dna. Laurdes
de Aquino; BaterIa _ no-

TAMBE'M AGRADOU

A Escola de Samba Uni-

v 1 de Pp lis. P huI
SUBVENCIONOU

A Prefeitura Municipal
dos da Coloninha, rorma- subvencionou asso ciedades

da exclusivamente de me- Carnavalescas e as Escolas

nores entre 14 e 17 anos de Samba, dando assim

menagem a imprensa es agradou pelas suas evotu- substancial auxilio para
ente Q. falada. da capital. cões e ritmo marcante. que elas pudêssem se apre

sentar condignamente ao

UNIDOS DA COLONINHA . PREFEITURA .públíce , \flo*nppolltanQ !

D"�ES�IC�"III :·"�Y!:::��:�!:!:
ANIMADO

o MAIS AnTIGO 01"'110 DE SAJfTA CATARI""
FLORIANóPOLIS (Quinta-feira), 8 de Março de 11962

Todos os clubes da ca

pital realizaram bailes du

rante o tríduo momesco.

Em todos eles a enímacec
rot uma constante.

Onde M o m o imperou
com maior alegria fOI no

Clube 12 de AgOSto, segui
do do Lira. Tenls Clube.
Na terça feira, úunmo

dia, os foliões de rua redo
braram o seu animo, de

monstrando que Floria
nópolis possue, sem duvida
um dos melhores carnavais
do Brasil,

.

(cont. na 2.a pág.)
,

I� I �,J .�;.; r

"scsse Nova", mutação do Tenentes�do Diabo. um'ca�;o ,.Sr..Darl�lara�< � �
espetacular

I PI���'Xa�� "hO;:g;e:s;;;�a�:;j" �
Curitiba, o sr. Darle Lara,
Gerente do Escritório de
Curitiba da SJM (SJ. de

Mello Publicidade).

I Superintendente da E. 1 Tereza Cristina
§ (DE TUBARAO) horas, quando todos ainda messe, pois, os ferro.viarios nado.

Em substituiÇão ao ene. se achavam trabalhando, queriam a viva IQrça abra Está de parabéns a' fer-
Luiz Alberto Nastarl, to- porém, teve a surpreza de ca-ro e congratularse pelo revia, a classe !erroviària

mau posse, no alto cargo um compálfecimento em alto cargo que foi desig- e os mineradores.
de superintendente da E.

F. D. Tereia Cristina, o

cng. RoIr Max aecke.
Num citado caso de- Brusque, um membr.o do Diretório O dr. Becke � engenhei-

;��:�iC!:�t��a�S� f�:r�e:il����OPa;�a�a; l�:rt:a:ar;_s;: ro da referida ferrovia,
ALIADO como ADVERSARIO e o ADVERSAR/O como ��c:, �:���e!�e��o;o deto�:�

.

ALIADO.
.

.

.

.

.
. os departamentos têcnlcos

O cargo era o de mstonador. �� -aelculos para. f.ms da mesma senelo essoa
de emplacamento. Creto ,que confm-llo a um 11Lecamc� • t' d

p
bI

c(1In larga experiência profissional, dono do melhor caraz � en r�:� a dno aml
cOllceito e da mais viva tradição naquela, praça, seria ��t:rine�:;v r o c su

K:ontiar o cargo ao hcnnfWl, e não o homem ao cargo.
Seria executar o ato de sabedoria que os ingZéses codi

ficaram no universal "THE RIGHT MAN IN THE agradou a todos, tantÁlS
RIGHT PLACE."

Unidos da Coloninha, escola fie Samba, (Mirins) estrelou

no carnaval deste ano com muito garbo, arrancando far�
tos aplausos da multidão postada ao longo de nossas

principais artérias.

Nesta Capital o sr. Darle t;,..
Lara assistiu os festejos
carnavalescos, tendo, se

'-8undo declarou ontem ao

Redator, quando de sua

amável visita ficado viva

mente entusiasmado.
Nossos agradecimentos

pela visita e votos de boa

viagem.

22,a NOITE CUlTURAL
..t' '- _ =

I /'Amanhã, às: 20. horas.çno .. " manha", onde esteve a
,

I I Salão NOQre <;da �F1acujdaiie -�corivite do,;Go\'ê-rn�f'dll- Re- 'I/ de Direito, na Rua Esteves tpublic� Federal da. Alema- I

Júnler, 11, o S'In.§.tituto; de. tnra:} 11a9a «

a� cul�'l-ra:' do I i

Cul�;ura Germânica 'i fará \cor:-fer�ilçísta (ex-sêcretã..

realizar a 22a. noite cultu- riccca Educação e Cultura e

ral, cujo programa consta
tirá' numa palestra do sr.

Jornalista Martinho Cal
lado Júnior, que versará
aóbre "Impressões da Ale-

brilhante jornalista). pre
vê-se a afluencia de grande
numero de pessoas a mais
esta promoção do Institu
to de Cultura Germânica.

PADRE ANTONIO LOEBMANN
A fim d� assumir novas O Padre t.oebmann es,

funções 'rii- Universidade teve em nossaj, ,Re�a�o �l
Católica dqfRiO Grande do aprJ&entando ,s\\as., despe
Sul, Obra�sociais, Revistas dldas, ?poF�unl�a�e em que
de Estudj. ,cristóforos, se. lagra��ceu 'a ".ajuda que

guiu para; Pôrto Aelgre o o jomar prestou à- sua ado
nosso es�mado amigo Pa- ministração.

�:�a��:,r:�g�;eb:�: ��� NO�OS agradectmectos
sempenhou o cargo de Di., pela visita e votos dJ! ren
reter do Colégio cetarí- cidades em

nense deste Capital. atribuições.

A escolha. de seu nOme,

mineradores cOnto fen'Qviá

rios, que tem no dr. Bec!{e
um a!ni!!o e um chefe.

Mnda ha �-"j:iouco,
recebeu consagradora' 1e
monstração· de apreço quan
elo venceu, com grande
margem, as eleições para
Presidente do Esporte Clu
be Ferroviário.

Na 'iotografia acima, ve_,

'mOS o eng. Rol! Max :Becke,
novo Superintendente da

E. F:. 'l'.ereza Gr!stina, quan
do, na séde daquela fer�

Tubarão, l'l'cchia
• C(W,.'

municipio, sr. DÚ1l6ll Cha-.·
ves Cabral, P4la p_osse e

transmissão do. cargo. Ve-r
mos ainda na fotografia, os

engenheiros Jaime Linha-

tor de Sp da Cia. SiderUl· ..

gica Nacional os srs. ar.
lando Francalacc4 Nico
Lap�lli Sobrinho, o conta.
dor da Siderurgica, sr: An..

tania Mata Machado' c

r;1'UlJO (lr. 1r.rr01lifl.rio.Q,

Resposta a um· Ex.

E sempre assim! Alegria ele pobre não
Justamente quando eu, depois de 15 a110S de

mlldade, nesta coluna, começava a gostar de

�;\; �á ��n:!��ar:ma b:7�:tê��i:g�: �r�el��
Jetdades!

Não satisfeito com três laudas de criticas,
linguagem educada e de bom gôsto, emborá
IIna nas ironias, você, meu caro Ex, acaba.
diminuir para um o total dos meus fans, d

do racíocínro seguinte: Se existiam dois e

apareceu um ex, pela matêmatica, sem

sidade de recordar os ensinamentos do sa

Prof. Damiani, resta apenas um, pois maU
menos um igual a um!

Desse final tão axiomdtico, conclui, axio

mente, que você, meu Ex, não é desertor. O
de jurar-se "gabirú" de primeira fila nos co�
pessedístas, varzeanos e citadinos, para .raaer fUt
onere, nasceu na sede de Braga.

As' restrições que arrola provam que você, -
fugitivo Ex, desde aqueles tempos não era do apot
talado, mas do lado oposto! (Trocadilho de EmUlO di

Menezes).
Afirma você que, in itlo temoore, eu transfonnJ'

va uma singela pôça d'água da Avenida Mauro J1fo

mos numa Rodrigo de Freitas de impropérios contra
o governo de então. E que hoje não digo nada
nada, apesar de qualquer cosmonauta russo cO

menos perigo nos espaços que os ccmpulsórtos �
sagelros dos onibus da citada Avenida, os q

quando ali entram em órbita dão ca;nbalhotaBt
tos mortais, dançam o "cha_cha-cha" e pino
de fazer inveja ao Carequinha.

De fato, você tem sua razão. Aquela Avenid
devia estar em obras. É quê a Prefeitura, há

anos, trocou o imenso terreno do "Campo do

nejo" com o govêrno do Estado, que era da

Em troca, (J govêrno consertaria o Mira-Jb1'
calçaria a AvenIda Mauro Ramos.

peda�o:,r:f�!���d�Oid:�U��n��i� ��a:u��c[��:.-
o patrimônio cedido em troca.

Agora, o esquecimento udenista estâ desat
do. O �ira-Mar já não é tapera. E a Avenida.

,

��v�:�e�o�o ����oT:�o�a���:�I: ���dt�:n���::a..
que paga pelo que não fez".

Até amanhã
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