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(Smtese do Boletim Geomcteorológtco. de
A. SEIXAS NETTO. válida até às 23,18 hs, do

dia 13 de março de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAQ ATMOSFE
RICA MtDIA: 1033.1 mb; TEMPERATURA MtOlA:
26.5° C.; UMIDADE RELATIVA MtOIA: 86%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 mms: Ne
gativo / Grupos de precipitação (chuvas) esparsos
nos aplomeradcs de nevoeiro cumular / Tempo I
médio está.vet. i
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IANO'POLlS ASSISTE ACONTECIMENTO HISTO'RICO:

Instalada a Universidade de Santa Catarina
retra L i ma, prtncjpicu
o seu discurso de' agradeci

por certo nos auxníarâo

vulr na caminhada que -

frente para realizar toda- de.

via, nós não nos s;ntimos' Ao finalizar sua éracão
sós, porque temos uma e- disst! o Professor Ferrclr�
qulpe que nos acompanha Lima; - "Peço ao Acadê-
de mestres e alunos qu� mico Hernany Bayer -que
por certo nos auxt'liaf:.-... leve aos seus colegas a
dando ânimo para prosse- minha saudação e a mí
gulr na caminhada que _ nha emoção muito sincera
árdua e longa." e o apelo de Que nunca
E mais adiante _ "Que- faltem com o seu apolo a

ro assinalar aos alunos esta Universidade e ao Pa-
que com esta homenagem: Jacto da Reitoria, onde en
tocam tão fundo ao meu centrarão sempre as por
coração, que digam sempre . tas abertas às suas retvtn
quando falarem da Uni- dicações. Aqui, encontrarão
versicase que nós não po-, o Reitor e sua equipe sem
demos fazer milagres, não pre prontos a dar oque ne
podemos fazer tudo de cessttem para que possam
uma vêa só, mesmo por- estudar e vir a ser, urna-
que a obra é multo grande nhã, proliss�nais liberais
Nós lançaremos os etícer- capãzes, que honrem Santa
ces do edlflcio imenso que Catarina e o Brasil.
deve ser construido have-
remos de lançar esses all- A fNSTALACAO
cerces de forma sólida e

prtnctnalmente honesta ou 'A noite. com a presença
vindo os companheiros' de do governador do Estado,
equipe, mas, não daremos dos Cheles dos POder,'s
ouvido àquele que de má JUdiCiário e Legislativo
tê queijam comentar a nos realizou_se a sessão mag::.:.�
sa obra. Aceitaremos às de instalação da unrversr
criticas Quando étas forem da de de Santa Catarin,l.
honestas, estudaremos es- Compareceram ao ato al
see criticas e as acata- tas autoridades civis' mi
l' e mos s e elas forem litares e eclesiásticas. O Co
acertadas, mas, fecharemos ral de Florianópolis abrru
as ouvidos aos comentários a sesão magna cantando o
de má fé e as críticas que Hino Nacional. Após opro
Querem destruir." ressor João David Ferrelr,l
Referiu-se ainda o Pro�� Lima, Magnifico Reitor

fessor Ferreira Lima ao a- pronunciou vibrante or��pôtc que sempre recebeu cão que amanhã _e�tarcnl"'s
dos estudantes e a sua de publicando na íntegra. Ao
clsiva cOl,\boração para Que se encerrar a solenidade o

!_;;sse torrU�,do rf>.aUdade o
_

coral
_
executou o hIno' 'iasunho':(te c:flar· em Santã.· !,;'Est�d(;i "'tt'Ef'"Sa'í'tt'll- Catafi_

Catarina uma Unlversirla_ na . .'
.

----------

tum-se uma homenagem
Que eu não recebo come

para a minha pessoa ape

nas, mas, para todos aque
les que laboraram nesta

grande obra que se mícta''
- Essas as palavras com

presas que deles tenho re

cebido, são sempre agradá,
veis. Hoje prestam-me urna

homenagem que eu não re

cebo como para a rrunhu
pessoa apenas, mas, para
todos aqueles que labor-r
ram nesta grande cera

que se Inicia" _ zsses
as palavras com q u e,
emoctonndo, o Prof. F"r

cadermcos de Direito pres
taram ao Professor Ferrei

ra Lima, foi realizada no

Palácio da Reitoria, situa

do em imponente prédio a

rua acceíuva 60. Ali em
.

suas amplas salas será lo

callzado o cerebrc de nossa

As lembranças consta
ram de uma placa de ouro

cçm , os seguintes dizeres.

-�'AO Magnifico Reitor
- Professor João David

Fer ira Lima - Hqmena
gem de seus alunos da Fa

culdade de Direito - F",·
rtanôpnlíq 12-3-1962." Além

da placa "'ê!e ouro o Protes
sor Ferreira Lima recebeu

dois bonitos prendedores

árdua e longa".
Que,. emocionado, o Prof.

Ferreira Lima, principiou
o seudiscurso de agradeci-
mente.Universidade.
E prosseguindo - 'A U

rilversfdade de Santa Cata

rina como as demais Uni

versidades federais bra

sileiras, são coisa de tam.i

une monta que nós sen

tlmos, as vezes, dobrarem

se os nossos ombros, tama
nha a tarefa que temos n.

Estiveram presentes a

homenagem entre outras

personalidades, o Vice Rei

ter Prol. Osvaldo D,Acam-'
para, os Professores Juran

di Lody ex Diretor do En

SiM Superior e grande 1m

pulslonador da Universida

de, Dr. Aluisio Biasi Secre

tário Geral da unívererae
de, Prof. José Ferreira B<ls

tos, Prol. Renato Barbosa,
grande número de profes
sores e alunos da&�ssas
escolas superiores.

de livros.

"Os estudantes de Santa

Catarina fazem-me, nesta

hora, uma, surpresa, as sur

les tenho recebido são sem

pre agradáveis. Hoje pres-

A PALAVRA DOS
ESTUDANTES

"Permita Vossa Magnifi
cência, sr. Reitor, Que nes

ta oportunidade não use

mos de protocolo porque
esta é uma homenagem
dos alunos da Eaculdade
de Direito ao seu ex Profes

sor e ex Diretor.

Esta homenagem se tra

duz no reconhecimento dos
alunos da Faculdade oe

Direito, aos beneficios t In

tos que V. Excla .. carreou

para o ensino superior em

Santa Catrlna" _, com �

�i�*V�:l��
belo improviSo saudando,
em nome dos alunos. da ta
culdade de Direito, o prol.
Ferreira Lima.

.zm sua ore.cão pfosee
guiu o Acadêmico 'fazendo
um historlco das euvica
des do Prof. Ferreira Lima
a rrente da Faculdade ce

Direito, sua luta pela te
derallzação dessa mesma

Faculdade e, ainda, os P.S

forças dispendídca pelo i
lustre catedréuco, para a

criação da Universidade de
Santa Catarina.
Ao finalizar disse o Aca

demlco Hernany Bayer ._"
... Esta é uma data hístô
rica para.as estudantes
de nível superior em aen
ta Catarina, e, ê neste mo

menta que desejamos tes
temunhar o nosso mais
profundo apreco e a nos,>a

admiração pelo querido
mêstre."
Em seguida os Academ.leos
Nuno Campos e Arlete An
drade Maciel, fizeram a

entrega de duas ricas lem
branças .alertadas pelos a

lunos da Faculdade de DI
reito ao Professor Ferreira
Lima, em reconhecimento
a o s relevantes serviços

Prof. �swaldo, Luiz. d'Câm· !:��!��o:oP:r�d!�7;�� �:�-
para, v�ce"reitor e dtretor da

beleclmento de ensIno su-Faculdade Farmacia
perior.

Prof. João David Ferreira Lima, Magnífico Reitor

.11I',.. .. lqnr'mol1s assistiu a mais um acontecimento his
Inrir.n: � tnstatacâo da Universidade de Santa Catarina

Que é, sem dúvida, a concretIzação de antigo sonho dos
intelectuais, dos estudantes e do povo barriga-verde.

Várias solenidades assinalaram a írietalaçãn da no

va Universidade brasileira. As 9 horas houve missa ce-

lebrada pelo Arcebispo Metropolitano D. Joaquim Do

mingues de Oliveira, à. qual compareceram o magniffco

d��i:Ul�:�s��rJ���I�a�6v�I:�r����a5f�6������
rios de Estado, todos os comandantes militares aqui

sediados, altas autoridades, grande número de estuden
tes e convidados.

'As II horas, no Palácio

da Reitoria os academlcos

de Direito prestaram sig
nificativa homenagem'? ao

Professor João David Fer- fleuldades, tanto lutou oe-

sentearam com uma placa
de ouro, símbolo de Sl.'"
gratidão àquele Que, en

frentando toda sorte de di

Colônia Santa Tereza,
22.0 Aniversáriola criação da Uníversídade

de Santa Catarina.
relra Lima, constante da

oferta ao Magnifico Reitor
de uma placa de cure- e

dois prendedores de livros,
ricamente ornamentados.
'A noite, coroando a pro

gramaçâo comemorativa,
houve no Teatro Aivaro
de Carvalho a inst.alação
solene da Universidade �e
Santa Catarina, à qual
compareceram, além do' go
vernador do Estado e do

Magnifico Reitor .todos os

Diretores das diversas uni

dades Universitárias, alta'>
auioridades federais e es

taduais, grande número Ije
estudantes e convidados,
que com suas presenças
renderam homenagens a

mais nova universidade I
brasileira.
A Universidade onttm

solenemente Instalada teve
o seu grande batalhador,
que foi o Professor João
David Ferreira Lima, a

quem os estudantes de rn-

Transcorreu dia 11 do

corrente, mais um aniver
sario de fundação da Coló
nia Santa 'retesa. menu

menta! estabelecimento de
assistência aos Lázaros.
Grandiosa tem sido a

cora assistencial da cotô
nla Santa Teresa em bene
ficio dos que sofrem do Mal
de Hanse, que a crarevtdên
cía do eminente e pran
teado Nerêu Ramos reali·
zou a sua rconstrução hã
22 anos passados.
No decorrer dos úitimos

anos a profilaxia da lepra
evoluiu de maneira extraor

dinária, possibilitando aos

por�dores do mal, em prI·
melro e segundo grãu, a

completa cura. E tem sido

intensivo, o trabalho grano
dioso que a Campanha Na
cional da Defesa Contra a

Lepra vem realizando em

todo o Tenltórlo nacional.
Em Santa Catarina. a cuja
frente se encontra o Dr.
Ivanlldo Albuquerque, coad
juvado por um pequeno mas
eficiente grupo de médlcQ'S,
o trabalho que realizam
vêem coroados de pleno
êxito.

A Colónia Santa Teresa

continua colaborando uccn

tuadamente. principalmen
te para o recolhimento dua
doentes cujo estado não

permite o tratamento no

dispensário de acordo com

as normas do moderno t.ra

tamento adotado pela Cam

panha, cujos resultados têm
sido auspiciosos.
Comemorando mais um

aniversário de fundação. a

administração da Col&nia

Santa Teresa, tendo como

seu atual diretor o Dr. Vi

tor Mendes, dedicado e hu

manitário mêdlco, prepa·
rou um programa festivo,
constando de Missa em

Ação de Graças em memó

ria do fundador da Colô
nia sessào cultural e artis·

tica, com a participação dos
Internos. AS festividade.s
fo:am encerradas com uma

partida de futebol realiza·

da entre a equipe d.) Espor·
te Clube Aparecida e o Pau·
la Ramos, desta Capital. E

assim não passou desperce·
blda a profícua adminis

tração daquela grande ins·

titulÇão assistencial. mais
uma data de sua !undação .

A HQl\1ENAGEiU

A homenagem Que os :ii-

Nossos flugrantes /üam aspectos dos .solenidades realizados ontem, às 20 IIOTas.
no Teatro Álvaro de -Carvalho, por ocasião da sessão solene de instalação da

�1IiverS'idade de Santa Catarina. - No primeiro, vemos o goveniador Celso

Ramos acompanhado do Magnifico Reitor Professor João David, Ferreira Lima.

quando dava entrada naquele teatro, a lim de assistir a sessão magna de insta

lação da nossa Universidade. - No segundo, vemos a mesa que presidiu Os traba·

lhos, tendo ao centro o Magnifico Reitor, ladeado pelo governador Celso Ramos

e arcebispo metropolitano, D. Joaquim Domingues de Oliveira, além do Des. ArilO
Pedro HoechI, presidente do Tribull,al de Justiça, professor Osni de Medeiros Régls.
secretário ae Educação, arcebi$po coadjutor D, Felício da Cunha VasconcelJos,
represe7itaudo o cardeal arcebispo D. Ja�me dEi Barros Câmara e deputado João
Estivalet Pires. presidente da AS��7nblé_ia Legislativa do Estado. - No último,
vemos Sua Magnificência, o Reitor João David Ferreira Lima, quando proferia

seu bril?tante discur�'O
PLA«:;:A DE OURO
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pmfl i',_�\\1tlàó R()dr�()ucs
Cuvrat, dir'elor rlll

i"acu.ldctde de l'iluiSO/i"

Prof. Henrique Stodfek,
direto)' dn PaclIldade

dt> Direito _..____..___._,.-

Pro.t. lUcolflfL Ssverjunn ri.
Olivcim, direto/' da fuc!ildIL� -�i";
de de C:iéltci(l� J::t,:ultumu;u.$
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maioria. trem ("r11/l0 a dire
ç'do central lia l'artti1o, pen
sava de outra III a 11 e ira.

.. Apesar de fazer restrições,
a maioria pa�tidárt(t·sitltOu
se no éS(fUema contido no

discurso prommciado pelo
Dr. Acácio' Garibaldi S.
Thiago, que propugnou pe
Ia vigência do acordo, aíír
mando que o parttao nâo

A Reunião do tnrêtórío deve entregar aqullo que
Regfcmal do PTB. realizada foi conqUistado na praça
no« dias lS e 11 últimos, pwblica. à custo de muito
constituiu·se, acima de til trabailto e eaerttieic, ou. se

da, numa demonstração de ia, a 7JUrtici?Jação do PTB
remçormnerüc e pujança da no gnverno do Sr. Celso
agremiação. Dos assuntos Ramos. Disse a!1tCla o nr.
tratados _ a maioria per S. rtuaao. çue "o PTB de
Huente â vida interna par· ue lutar para une os seto
tidáría -, o que mais se res que eszõo entregll'''·� ao

destacou foi o' que preen parííâo funcionem menov=,
chia a moção assinada pe- e cue "as omis.�iie.� .�li() do
lo deputada Luiz Meneg1Cz próprio PTB. e n(io do chefe
zi, do município ele Curiti- do GOllên/.O ('(�t(lrinen.�e".
banas, e uue trata"Ja do Na. 1'ercLade, o (/ll@ e.�I(qam
"estud.o da situação do exigindo os trcth(1'hi�tas.
acórdo PSD PT8", vigente era o c"mprlmenlo t()�(d e

no ,,11�al quadro gOVéFna- erertrc do ctd,rclfJ (''llebra
mental. ..� do a"tE'.i dr. 'DI!"I" dr> 3 ele
Diga-se, como já anuncia mdubro com n P<;D. Dentro

domingo nesta coluna, d.estE' penstvmrnío. foi su

lima minoria intran- geridrr uma o.d'·o )lwrtJ:fJ -

que dese:iw.'a. a to a'IE' fr,i ('.prot'Mla (1'Q'l1!
custo. o rompÍ1nento dfJ t,mrl'l l','"a comi.�Mí� "'e re

referido Clcõrdo, dadas tis p"es#'1!tantes do PTB. paTlt
implicações da politica mu- lI'apt .... (''''''''''''.çacão ('f)I'1 o

nicipal GU#' representava (� Sr. Gm'ernad,..r do Estado,
dita minoria. e exp'ü"',��" O� ,-('iI'indica

F'OT(I1'� colocada� 113sta cf'#,q ii" n;ret,h-io Regional
discnssãq. como PC di�. '"as iranct1hista

,.,l�ua Conselheiro Maha, 130
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Sociais

,cÃ, U{�L.�
que sob o seu c

cresce dia à dia, e se

tra fortilicado, como é
caso da reunião estadUal
que estmno.� tratalllio.
relaç"s erttre o Goo
dor e o vice Goverll(Z
podemos attrmar, são
Como líderes, se enten

sempre muit. flmentado pelo!Õ>

h3.bi_1
t.ueb. Sllllpátieo e agradável' a.mbiente

bÕ8 ..ás, ..a, rina serviço, mais det:Hlida

mente Dão está de aeVrlo tom a ecsa. a

feérica iluminação.
...

11 _ Já está de viagem marcada pu
ra soltar ao Rio, a exma. senhora rvone.

B. Leal.

1 _ A convite do elegante senhor
Mauricio dos Reis jantava no cuerêncir
Palace o casal Coí.ombo Salles (Daysel.

2 _ Em sociedade, já está sendo co

mentacM o jantar que aeonteftr..i Da re.

��raeia do Dne_barcador t:.,é•• T

Taukris e exma. espõS3.

,
II
,
,
,
,
,
•
,
,
,

3 _ Marjene Labes. uma moça b0-

nita e simpática, da. seetecaee de Uajai
que circula em n� e.id,de.

4 _ Conl prazer res:istn_ o otn.

ver" dft senbor ()dse,n CardM&. N. res

t:..ran.e d •• Oscar Palaêe .lote), f>li fcs...

tejalh Mm r003.das- de- uisque.

12 _ Estamos informados de que vi

sUari nessa Capltal. o F.mbaixad"r do

Japão, que no r:llicio Agronômica, seru

rcce,,'(�(1 com elegante c mcvtmcneaea

reecpc;·::w.

13 - Um broto clega '-'t: recehe ,'on

vjd�dos para um Chá. SCtl nome divut

5 _ O Pro!. Jair Heusi, agora C3._ garcmos depois .

lotlro da Faculdade de Direito.

140 _ Fiquem tranquilos, a r(' ,'j<ll:!
do Clube Doz{' de Agosto, circulará dco

tro de breves dias. Lucinha -'\vila e Vl'ra
Goulart fazem capa da esperada revisl:r

G _ S. Bt.. Q caiarinense lbrr�
Laas 'aa lançaawnto de seu. Il!)ve li""

de contos, (Ao Juiz dos Ausentes).
cartas na mesa": reclwna
1'a"1 certos trahrLlh.;stas do

Interior. da ilioperãllcia elas

Secretllr1as conliadas ao

PTa no G011êrno, da falta
de atendimento aos recla

mos das suas comunas. A

T""(Js para 1IÓS. (1,(1' O

u('nrdo entre a� rllla� a"re·

mloc{tes perd"rn"â ... ...,,. "wi

lo tempo (61,rl'l. A.� rlil'!"'·

lJê1l('io.s 011" t';", ""orri10
no campo ela administração

7 _ Bastante movimentado o bar di

Queréncia Palace na )\lolte de sabarjo 15 - Martha Brodt. cOrlceituada a�

Em companhia de sua esposa, tomava !<"u sistente de produ!')s de beleza. M'C�:!
uisque, .:) senhor Rud Schunnor. pe-lence- aos aramados e prefprido<: �,rl)

duios da llnha "Ger'ualne Monteil"
8 - N� Rio, a boite "Au Bom Gour

mfi" com o pianista argenUno ()s(:ar Ga· 16 - Em nossa cidade, o g-erente te

Jande, b.'lStante elogiado pel.os ---babituêis :aI na America do Sul, do,> Produto.. ti
lu-Ieza Elizabeth Arden, senhor WlI<K·' De!Ja!tamento Cenlral de Compr

:
EIl!TAl DE CONCORAENCIA

PU'BUCA M.o 14 02 15

9 - O 'Musical Bar" sabado, m.üt. Lemos.
animado contando com as presenças: ·'a.

casal Colcmb:) Salles, casal J. J. Barre- 17 - Logo mais o M:lgnifico R('i:l1'
to, a srta. Marlene Labes que teve Geu Dr. Davi{1 Ferreira Lima. "eerpci,:",
par constante, o sr. e sra. ;:ir. Walt"l' convidados e riutorldade�. para o jan·,.H
Wande�ley, os senhores: Mario Marques dE' duz('nto<; talheres nos salões do Que
Paulo C3bral, Aldo Peluso, Julio Cama.r rência Palace.
go, M:lU�ício dos Reis, Hermínio Daux

,..

Boabald e Helio HoeschI. PENSAMENTO DO DIA: ''Nada con·

sola tanto do mal que se sofre do qu� '1

10 _ Um detalhe: O Musical Bar, b�m que se faz." .lOU.ltII"�IPWUrAOOMAlIL
f�:S :s:oc:sss:n :I'

EDITAL DE CONCCRRtNCIA PúBLICA N.o 14 021&

O Departamento Central de Compras lO. C. C.I,

conformidade com o art.o 11. item III do Regul�
ap'r(lvacla pf'lo De"l"cto SF·25·03·61 332, torna públICO
fara I·ealizaf. 110 dia 27 de março de 1962, na sua Sl'de,
pr;_tra Lam'o Müller n.o 2, (fone 3410), CONCORR�N

púBLICA, nas condições seguintes:

"{�,,,,";I
.. ,<;-

-

FAZEM ANOS HOJE
- sr. Artur Silvo
- sr. Murilo do Silveira
- sr Joõo Pessoa
- sr, Manoel Henrique Simon
- sr. Aqenor Póvoas Neto
-!õr Heitor So4Za

:= ��: �����s�1:trigueJ do Silvo
- s�. Monc,:?1 Xavier
- srta Guiomar Pires
- srta. Zél ia cig Luz
- srta. Jandira Delambert
- srta. Ledo Luz
_ sra. Maria L. da Rosa
_ sra. vvo. Euqênia Brüggmann
_ sro vva. Valda Ortigo Fedrigo

< Departamento (entrai de Compras
� f� DE (QN(ORREHOA

PU'BLlCA 1to 11 02 18

De:parli1mento (entrai de (ompras
EDITAL U (8N(ORf$N<IA � (

PU'BUCA H.o 15 02 14

I _ OBJETO DA CONCORRtNCItr.

(VENDA)
1 _ Caminhão, marca "Internacional", modêlo K

rhas�i� longo, ano de fabricação 1948 valor ha.�e, min

CrS 190.000,00, Unidade - Um, Quantidade - 1.

Er.�rega dao; propostas, atê as 14 horas do dia 27 3

Ab{'J"lura às l� horas do mesmo dia 27 3/62. conf

{'dilnl publicado no DiâriO Oficia.l do Estado n.o 7001,
1." (:,� março de 1!162.

D. O. C .. em 8 de março de 1962.

Hermes Justino Patrian01;(t
PRESIDENTE

O Departamento Central �e Compras 10 C. C.), de

confonnidade com o art.o lI. Item liI. do Reg�la�ento
aprovado pelo Decreto SF·25·08-61/382. torna publiCO qu�
fara realizar, no dia vinte e oito de março de 1962. na

sua sf'de, ii. Praça Lauro Müller. �.o_ 2, ifon.e 341.0)' CON
COR_NCIA PúBLICA nas condlçoes segulOles.

o Departamento Central de Compras (D.CC),de conformidade com o art'. 11, ,tem I� do Regulamento aprovado pelo Decreto SF - 25-08-61382, torna Público que fará realizar, no dia 26 de
março de 1962, na suo séde, à Praça Lauro Müller,
n·o � (fOne 341q), CONCORRENClA PúBLICA nos
segumtes condiçoes: '

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

MISSA DE 7.0 DIA
DARI'O GARCIA

---_._---------_.-
I _ OBJETO DA CONCORRWCIA

lRAlftMmO CIRÚRGICO DA SURDEZ
J OBJETO DA CONCORRENClA

IAQUJSJÇÀO)
I - Fichário de aço vertical, Unidade Um Quantidade 1. '

t

ti�=�chl�rio de aço horizontpl, Unidade Um, Quon-
III - Armações Ruf ou similar para pastos suspen
sos, Unidade Um, Quantidade 3
IV

---:- Postos Ruf ou similar com 'etiquetas e gramposUnIdade Um Quantidade 50.
V - Mimeógrafo eletrico, Unidade Um Quantidade1.
VI - Grupo estofado, Unidade Um, Quantidade 4
VII - Máquina de escrever semi-portáti-l com 100
ou moi" esPClÇos, Unidade Um Quantidade 1.
VII r - Máquina de escrever portátil com 100 Ou
mais esoaços, Unidade Um, Quantidade 1.
IX - Máquina de escrever com 120 ou mais espo
cos, Unidade Um, Quantidade 4.
X - Máquina de escrever com 260 'espaçoS Unidade
Um Quantidade 1.

AQ1JISIÇAO
1) Tecido de algodão, em peças. com largura de 1.�0

mts .. marca "SJ).TURNO" ou similar. Unidade - metro,

Qlw.ntldade - 1.200.
2) Tecido de algodão, em peças, com l�l'!!UI'a de 1,40

mts .. marca "AGUIA AZUL" O�l similar. Unidade - metro,

Quantidade - 500

José Murillo do Serro Costa e família, Francisco
Pedro Garcia e Família Dario A.S. GarCia e familia,
Loura Garcia. Ewaldo Muller e senhora e Hilda Gar
cia Assumnçõo, 'agrodecem as pesscos de suas relo·

cões que de quolouer modo, expressaram seu pez?r

r�lo falecimento do sempre lembrado DARIO e·can

vidum pma a Misso de 7° dia que será celebrado
na Catedral Metropolitana, as 7 horas do próximo
dia 15

T.io "",,, ••,. ht...... UooI"a,. Ew-of'"
A:�1l /vIa.que. d. 11';, �.'_�'. J4 oat •

__ :�� _,...u�o

OI
3) Tet-ido de mescla, cõr azul. marca "AR1I.IADA" ou

�.�
slmUar. Unidade - metro, Quantidade - 1.000.

.

.' ' ;.;r_,:..

�,/)4) Tecido de mescla, cór beije, c:lm largura de 1,60 �. /.' 1
• ,f'!-� t.:A

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

� I
.

; �', _t�:'
"

_,
metl'o,Qnantidade-l.OOO.

_ _.".1
,-"--;'

.� ,r
5) T,,'do ",''',nt'. p'co con'","o de colch.o. t<po "';;..� .

I> p1i U �
riscado, com largura de 1.40 mts. Umdade - metro Quan- '\ ..-

: r1_j L .

tidade - soo. OS-ALDO M�I.o
6) Tecido para conrecção de pijamas. Unidade

VENTO SUL NA ILHA Domingo, a cidade era UlII
tro, Quantidade - 500.

Departamento Central de Compras
COMUNKADO M.o 001

o De1)artamenlo Central de Compras. órgãJ criado

pelo Govérno do Estado ,Decreto n.o SF 25-08-61 382),

f'om a finalidade de centralizar tôdas as ('amoras de ma

j,l'1'iél1. permanente e de consumo, para as repar.tlções e

�('/'viros públicJS estaduais. solicita, por inlennédlO dt'sta

pHhll("aqão feita no D. O. E., às mesmas repartições e

M'l'vlros. que:
1 _ faram seus pedidos. de material, em formulál'io

pl'r"!p1"io, adotadJ pelo D. C. C .. denominado REQUISIÇAO.
o qual deve ser preenchido df'vidanlente. em duas vias.

a fim de atin2;ir o objetivo a alie se destina;
2 _ remetam as REQUISIÇõES visadas. autorizadas

ou com ofícios dos respectivJs Secretários de Estado:
3 ._ solicitem. no�' intermédio do respectivo Secrp·

tário de E,stado, ao Se:1h'}r Secretário da Fazenda, quan
do a aquisicão se rcferir a maouinas, motores, móveis,
!'t('" e a despesa correr nela verba da referida Secretaria

da Fazenda:
<1 recebam c n\''1uivem as cópias dos oficios pelos

Cluais o D. C. C. nmuni"a a adjudicação às firmas for·

nrrccloras do material a fim de conferirem o recebimen

tn. Sf' o matc"''\! ê cntregue nas quantidades, dimensões
c qualidades ad,iudicadas;

5 _ assinem reclbo do material e devolvam a nota

fl�('al. assinado o recibo, à firma fornecedora, para que
('�ta Instrua o seu processo de recebimento do empenho;

6 _ certifiquem ou comuniquem. por ofíclQ, ao D.C.C ..

n rf'('ebimento do material, quando estiver de acõrdo com

as cspecificações do pedido, feito por êste Departamento,
a rim de poder seguir, o processo de aquisição, ao Egrêglo
Trlhtmal de Contas;

'1 - comunlqU"em as disparidades entre o pedido e a

('ntrega ou fornecimento para que o D. C, C" elabore o

seu PROCESSO DE RECUSA:
n consultem, ao D. C. C., sôbre qualquer dúvida,

lnl'lllslvc espeCificação do material que desejem requisitar.
ê":. Fl6rtãnõpti .<;, � e marçõiIe 1962

êrmo.
Parecla éidade desabitada, solitária, triste7) Tecldo .de CÓI' branco, para confecção de colchas.

Unidade - metro, Quantidade - 500

8) Tecido de flxoline, listradO de vermelho em fundo.
branco, para confecção de camisas. Unidade metro, Cl ieão, de velório.

Quantidade - 100.
9) Tecido de fixoline, listrado de verde em fundo

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

.

10) Tecido de fixollne. listrado de azul em fundo
branco, para confecção de camisas. Unidade metro,
Quantidade - 100.

11) Tecido de brim, liso, tipo linho. cor beije, para
confecção de ternos. Unidade - metro. Quantidade - 75.

12) Tecido de brim. llso, tipo linho, côr azul marinho,
para confecção de ternos. Urâdade - metro, Quantidade
-75.

13) Tecido de brim, liso, tipo linho, eõr cinza, para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75.

14) Tecido de brim, liso, tipo linho, cor marron, para
conrecção de ternos. Unidade _ metro, Quantidade - 75

15) Tecido tipo L$ine, cõr premo Unidade - metro.
Quantidade _ 100.

16) Tecido, tipo Luislne, cõr azul claro. Unidade' me
tro, Quantidade - 100.

17) Tecido comum, para confecção de aventais de ser

viço. Unidade . metro, Quantidade _ 200.
18) Tecido de chita, para confecção de capas de acol

choados. Unidade - metro, Quantidade - 200.

OBSERVAÇ(JES: OS proponentes deverão especificar.
pormenorizadamente, os tecidos que 'se propõem fornecer.
além de remeterem amostras.

Entrega das propostas. até as 14 horas do dia 28/3/62.
Abertura. às 15 horas do mesmo dia 2R 3/62. ronforme
edital publicado no Diá Q lelal do Estado n5' 7002, de Bele7.� ou estradas de carreteiras?
dois 12l,cie mfu'ço dc �. UlIl:J lristez[l...

I

.

. ;

llmh,;� :':::�':r,�:��"'''''' .;
�,\ �a�,""n'�U',.,:,.,',,',�..

h

""Aan:'.i���.d.a;
no< "'"."'" O'

';'·��4i�' "i'Wi«.�};*�ri�..��;;!:!l!·!l>�...'�..<..·:t·""""�"ê/.,-,.., ....__'II!;:':�;_IIII-8i-iI!IiI.:;:!II:iI·�__·· .,

Vllriuf!.s fechadas.
Iluminarão nas casas comerciais, lusro-fusco

ou mais discos, Unidade Um, Quantidade 6.
Ou mais discos, Unidad� Um, Quantidade 4.
XII --'- Máquina de costuro, tipo industrial, Unidade
Um, Quantidode 1.
XIII - Máquino de costura, tipo industrial para
serviços de estofamento e couro Unidade Úm
Ouontidade J. '

' ,

�:: QuaE��i���:in5�a c/7 ou mai�. govetas, Unidade
XV' - Cad"!ira giratória S/braços, Unidade Um,
Quantidade 5. - ' .. -�r

XVI - Cadeira simples, Unidade Um, Quantida
de 18. .

,
XVII - Mesa n/máquina de escrever, Unidade
Um, Quarttidade 2.
XIX - Armório poro escritório, Unidade Um Quan
tidade 5.
XX - Cr> .... ,--.,.ho de ferro p/porto, Unidade Um
0uõntidndE' 5.
XXI - Trilho (oassadeirol de "Conoolium" borro
cho ou similar, Unidade metro Quontidade54:
XXII - Máquina ponteodeiro de solo, do tipo Ju
piter ou similar, Unidade Um, Ouantidod� 1.

.

Especificações conforme Edital 15 02 14
Entrego das prOpostos. até às 14 horOS do dia

26/3/62. Abertura, às 15 horas do rrM''''-'"''Cl rli"
26/3/62, conforme Edital publicado no Diório Ofi
doi do Estado n.o 7001 de 10 de março de 1962.

Luminosos, poucos acesos.

Os que estavam na rua, abrigavam'se sob as mal"

quises.
nas, afinal, que havia? .

'-:-cnto sul, forte, com rajadas impettl�Sas. Obdga�:
a uma q1!Cdl rápida na temperatura depOIS de um ca

de mais de 31 graus.
O céu. p:Jr�m, bonito, varrido, estrelado.
A ("idade também val'l'idinha. I

O vento sul sf'mpre foi a melhol' vassoura.
Mesmo a�shl> aeeltei convite para durantc o dia dar

uma volta de auto com um amigo.
Volta a ilIn

Quem foi que disse?
Desistim:::ls.
Por causa do vento sul?
Não. Por causa da buraqueim.
Tentamos chep:ar at!'! Lagôa.
Emperramos pelo caminho.
Vento sUl nada. Buraqueira, panclõcs.
Então. vamos atê ...

Não dá.

:�S��:'incrível que pareça, os caminhos da Uh:l

estân cuda vez piores. ?
Mas Santo Deus afinaI quando isso vai melhorar.
Trj�te atestado �stamos' dando aos que ntraic!oS �:la propaganda, aqui chegam para apreciar nossas bt'

Dce, em 8 de março de 1962

Hermes Justino Patrianovo
President�

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 1
<--L a. Ca,.{.n &Ut.r

U'lTlMAS
NOTl'CIAS
RIO _ Chegou no Rio,

hoje, uma delegação de ir,
dusbrlals textets do México

chefiada pelo Sr. Luis ce

bot. A delegação vcm en

trar em contato com Indus

trln.l� brasllC'\l"Ofl para a ln

tcnsirtoncão do I11Lcrc1tínblo
comercial entre os dois paí
ses. Enquanto isso, no pô�
to de Tampico foi orcreci

do pela missão comercial
brasileira que vlnJou D. bor

do do Cabo de Santa Mar

ta, uma recepçi"lO ás auto

rtdndea moxteanns a bordo

daquele navio nal'ional. O

Cabo de Santa Marta, que

chegou a 'ramrnco dia oito,

inaugurou a nova linh.a
marítima do Loldc BraSI

retro puru o México.

MIAMI-BEACH - O pre
sidente John Kennedy rea

firmou. ontem; que os Es

tados Unidos estão na dian

teira da earrtda cspacial.
Falando numa convenção

do Partido Democrata,
anunciou o Presidente ame

rlcano que em breve os Es

tados Unidos farão o esta

beleciment.J de linhas tele

fônicas no espaço, e acen

tuou: "Não precisaremos
esperar que o homem pise

na Lua".

SAO PAULO - Elege ho

je a nova Mesa Diretora da

Assembléia Legislativa do

Estado. São candidatos os

are. Abreu scoré e Francis

co Franco.

Aproveitamos para rctecjonar os documentos con

stdcmdos hábels parn prova de Irínde ou Qualidade de

dependentu:
a) crrtidilO de nascimento;

'"

1)) certidão de batismo, para Os brasileiros nasctdoa

antes de 15 de novembro de 1889;
c) certidão de casamento;
dI cl!rLiflcado de reservista das Fôrça.<; Armadas ou

onrtotra de ldr-uttdade fornecida pctos Mlnistério� Mili

tares;
el curtctrn di"! l"{\rntidadc, romcetdn pela Departa

mento Fedel'al de Segurança Públtcn ou pelas Polícias

Civis Estaduais;
I) passaporte ou �édula eonsurer, desde Que conte

nham, dia, mes e ano de nascimento:

g) carteira ou registro de estrangeiro reartetre mo

delos Hl e 20)
hl título de natural!7,ação (Portaria do Mlnist.ro da

.rusucn e NegóciOS Interiores);
i) Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, nos

têrmos do Decreto no 22.478, de 20 de fevereiro de 1933;

jl ututo de eleitor, com fotogratia.
Salientamos que a carteira profissional expedida

pelo Ministério do Trabalho, devidamente regulariza
da, poderá suprir, em caráter provisório, a prova dc

Idade e da qualidade de beneficiário ou dependente, nos

têrmos e na forma da legislação especial (Ver Decreto

Lei nO 6.707, de 18 de julho de 1944).

PATRIO PODER

Os filhos legítimos, legitimados, os legaimente reco

nhecidos e os adotivos estão sujeitos ao pátria poder,
enquanto menores. Durante o casamento, exerce o pá
trio poder o marido, como chefe da família e, na fal

ta ou impedimento seu, a mulher.

O desquite não altera as relações entre pais e filhos

senão Quanto ao direito, Que aos primeiros cabe, de te

rem em sua companhia os segundos.
Dissolvido o casamento pela morte de um dos cônjul

ges, o pátria poder compete ao cônjuge subrevívente.

O filho tlegittrnn não reconhecido pelo pai fica sob

o poder m-aterno, salvo se a mãe não fôr reconhecida,
ou capaz de exercer o pátrio poder, dando-se neste ca-

so, o tutor ao menor. ,

O pátria poder se extingue:
I .; Pela morte dos pais ou do filho

n - Pela emnnctpecãc
III _ Pela maioridade.

IV - Pela adoção.
A h-âe. que contrai novas núpcias, perde, Quanto

M� fIlh"� do leito anterior. os direitos do pátriO poder,
mas. enviuvando, os recupera.

Atlético
Empalou
Em Lajes
Foi bem sucedido o

Atl-tlco em sua excursao fi

Lajes, onde realizou um

único encontro, enrrcn

tendo o Guaraní, local.

2x2 o resultado da refrega
intermunicipalE.DITAL

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGAÇU
EDITAL DE CITAÇAO
COM OPRAZO DE TRIN

"" !:IOI OrAS

tidão lhe sirva de titulo

, j

Duas solos õ ruo Mal. Guilherme n,o 1 esquino d..

de- Arcipreste Paiva.
Poro Consultório médico ou e�cri'6rio. T�'ltor com

" roropriet6rio nr) mesmc local

Ii.;.. \;t I NO\-HOE�E-TEM

Juizo De Direito oa Cumarca �c UI UAtu
Uital �e cita�ão com fi �ralO �e (3D) �ias
o DOUTOR JAYMOR tando, no Oeste, frente, em 1960. (Ass.) Saul Oliveira

OUlMARAES COLLA- um ribeirão, em terras de - Assistente. 'resternun

ÇO, JUIZ OE DIREITO Manoel Cnndido Ferreira; nas: i - crtsostomo João

DA COMARCA DE Leste. rundos. com João Kuhn. 2 - Scbastíán João

OlOUAÇU, ESTADO Manonl do Amaral: ao Sul S�llmidt, lavradores, rest.

DE SANTA CATARI- com Manoel João do Ama- dentes em T. Riachos. A

NA, NA FORMA DA rat e ao Norte com ele re- portela constatou o seguiu

LEI, ETC.. querente; 20 terreno - te: - Que os terrenos mé-

contem 8,BOm. (4 b) de dum no lado Sul, Isto é,
frente e também 1.320 m. de rrentc a nmdos, 1.123

dc rundos. com a áren de metros, c rnacm frentes

11.610 m2, conrrontnndo. eom Manocl Cnndldo Per-

FAZ saber nos Que o

presente edital virem ou

dele eonneermcnto tiverem

QUc, por parle de JOAO

JOAQU 1M DO AMARAI"

por Intermédio de seu nssts

tente judiciário Dr. Saul

Oliveira, lhe foi dirigida a

petição seguinte: Exmo.

Sr. DI'. Juiz de mrcuo da
ocmaroa de Biguaçll. Joio
Jonqulm tio inaral, bra

snatro. casado, residente
em Três.Riachos, neste Mu

nlciplo, por seu assistente

judtcíárto infra assinado,
vem promover a presente
ação de usucapião, pa..I!Q.. o

que expõe e requer a V.

Exa. o que segue: 1-

Que, 'por si e antecessores,
terfl a posse mansa, pací
fica, sem oposição nem con

testacão, contínua e inin

terruptamente e com ânl.,
mus domtm,' há mais de
20 anos, sóbre dois (2) ter
renas situado no logar
Três Riachos, distrito da
séde deste Município. 2 _

Que Os referidos terrenos
têm as seguintes dimensões
e confrontações: 10 terre
no - contem 35,20m. (16
bl de frente por 1.320 m.

(600 b) de fundos, com a

área de 46.464 m2, contron

ao Oeste, frente, em um

ribeirão, em terras di"! Ma_

noot Oandldo surretra ao

Leste, fundos, com João

Manoel do Amaral, ao Sul

com Manoel João de An

drade e ao Norte com João

Francisco Ferreira. 3 -

Não possuindo o renucrcn
te tít.ulo legal sobre os ci

tados terrenos, (IUe adqui
rir o dominlo dos mesmos,
de conformidade com o art

550 do C. C, f! art. 1° da

Lei nv 2.437 de 7/3/55 e

ainda arts. 454 e seguintes
do C. P. C .. Requer, pois, a

V. Exa., se digne efetuar a

justificação inicial, com as

testemunhas abaixo arro

ladas, e, após o julgamento
da mesma, se proceda de
acôrdo com os arts. e Lei
acima citados para, final

mente,
.

ser expedido man

dado de Registro de rmó,
veis, para os devidos fins.
Com os documentos juntos,
dando a presente o valor
de Cr� 5.000,00, e protestan
do por todo o género de
provas em direito permiti
das. P. deferimento. Bígua
çú, 26 de novembro de

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATISFACAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSIQAO
DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIAL!

ZADA rM SENHORM;, .�ARA TRATAMENTO CONTRA

OBESIDADE, DORES REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCAPA NA
RUA TRAJANO rnntlp;o RANCHO DA ILHAl.

rctra. em uma cerca viva
e fundos no 'rmvessêo Ge
rai, em terras de João Ma_
noel do amarat. Procedida
a jcsurtcncâo foi esta jul
gada por sentença do teôr
seguinte: - VI�to.<;, etc ..

Hdmologo, ]101" sentcnca.
a ju.�t!fica(!rlO de ns.. em

que é requerente João .roa

quím do Amaral para Que

produza os eCcll.Os de di

reito. cue.se. pessoalmen
te, por mandado. os con

frontantes do tmõvete, por
edital, Os interessados In

certos para todos, queren

do, constestarem o pedido
no prazo da lei. Sem cus.

.,. Big., 21-XI-61. (Ass.l

Jaymor Guimarães Colla

ço. Juiz de Direito. E, para

chegar ao conhecimento

dos interessados é expedi
do o presente edital de ci

tacão com o prazo de trin

ta dias, Que será publicado
.

e afixado na fórma da lei.

Dada e passada nesta Ci
dade de B1guaçú, aos vin ,

te e dois dias do mês de

novembro de mil novecen

tos e sessenta e um. Eu

I ass.) Pio R. de Faria Es

crevente Juramentado, o

ddWograr-ei e subscrev ..

Blguaçú, 22 de novem

bro de 1961.
resstnaõci Jaymor

Guimarães ccuaco. JUIZ

DE DIREITO.

Confere com o original
II fixado no Forum deste
Juizo.

O Escrevente: PIO RO_
MÃO DE FARIA.

1 - Pela CumissãO' Julgadora, posteriormente, será

declarad("l vencedor o proponente que oferecer:
a) Menor preço, considerando-se descontos, bonifica

çôes. Impõstos, despesas e outras vantagens;
bl melhores condições de entrega;
c) melhores condições de PaJtamento.
2 _ Em jtmaldade de condições, sera dada preferên

ela a firma estabelecida no Estado.

3 - Em caso de absoluta Igualdade de propostas, se

rá sorteado o vencedor.
4 _ A Concorrência poderá ser anulada, uma vez

oue tenha sido preterida formalidade expre.<;S8.mente exi

�ida pelas referidas Leis c a omissão Importe em prejui
ZIl aos I'lmrOrrentes, ao Estado ou à moralldade da Con-

roncorrt'>nrla.
fi _ A Cf)mlssão Julgadora reserva-se o direito de a

l"ulnr n. Concorri"ncla, easo as propostaA npreRentadas
não corl'e!'lpondam aos Interêsscs do E�tado.

..

� ..

habil para registro no car . ._--
- - '- _

:�'i;'�O:X!:'�:'m,�:otc;; Dejlarlamenlo Cenlral de Compras Ed�tal de Concorrência Pública
provas em Dltfofto p(lrmlt1---.,,:..w�-- ,.""6 ·02-�··

� ��fki!'t;1) ��ru&�t"l\lft:ão r!l'"r:t.·.�IlS

d()� (', dt'.�de já. rt'f111t')' o n. -Vl-Ll _ . I)(·m:fw (10 rer.-Istro {Ic rOI"lH'('!'(lol", cLe.

FAZ sabcl" aos quI' o pl'C- depoimen(.o ves/mal dt' I

snnLe edital virem ou dele quem esLn. contestar, sôb O DC!lartalOento Ccntl'al ele Compras (D. C C.l, d� 2 - Na pa1"t(' externa do envelope contej,edor da

conht'clmento tiverem qlle as cominações legais. Dan- coformldade com o artO 11, ítrm III, do Regulamento proposta deverão consta"!" QS seguintes dizeres: CON-

por partc de JORGINA do o valol' de crt 2.100,00, aprovado pelo Dccrcto SF_25_08_61/382, torna públir.o CORRf:NCIA PÚBLICA Nf> 03 03 23. (AQUISIQAO DE 2

FLORENTINA FRANCIS_ P. deferimento. Blguaçú, que fa:'á l"Cali1.ar. no dia 11 dc abl'i\ dc 1!HJ2 CAMINIlOES PARA A POLICIA MILITAR DO gSTADO

CO, por intcrmédio de seu 10 de janeiro de 1962. (Ass) QU� lará realizar. no dia vinle alto de março de 1062, DE SANTA CATARINA.

advogado Dr. Zélnio da SIt Acácio Zélnlo da Silva_ Se- na sua séde, à Praça Lauro Müller, nO 2, <ione 3410), 3 - Em envc�ope separado. contendo os dizeres do

Vil. lhe foi dirigida a peti- lada legalmente. Relação CONCORR€NCIA PúBLICA, nas condições seguintes. inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS, em ca

Çã� seguinte: - Exmo. Sr. das testcmunhas: - Frnn· T OBJETO DA CONCORRt!:NCTA rnetere.<; bem destacndos, encermr-se-ão os docllmen

Dr. Juiz de Direito da Co- cisco Manoel Inácio c Mar- AQUISIOAQ to.� comprobatórios de identidade e idoneidade:

marca de Biguaçú. Jorgina tim Manoel Inácio. Proce- aI certidão de Regisb'O na Junta Comel'eial ou

Florentina Francisco, bra_ dida a jQstlficação foi esta 1) call.linhão, reforçado, com capaCidade para 7,000 Diário Oficial que tenha publicado o documento de

sUelra, vluva, domestica, julgada por sentença de a 9.000 quilos de carga, pêso do chassis de 2.500 a 3.500 constituição;

residente e domiciliada em teõr seguinte: _ Vistos, - quilos, cabine de aço. \impadores de parabrisa, quebra- b) atestado de idoneidadf'. passado por B:tnco ou

Três Riachos, neste Munl- etc. Homologo, por senten- luz do lado do motorista, espêlho retrovisor externo, cln- duas firmas de comprovada idonridn.dc comcreinl:

cíplo, vem, por scu procu- ça, a justificação de fls. em zciros, pOl'ta luvas, pncus simples dianteiros e duplos c) prova ele Quitação com a� Fn.7.end:l.s EsL:ulual,

radar c advogado Infra que é requerente Jorglna Ll'azeiros, Tef.Jl"çados. molas aux!llares semi-elíticns, eixo Federol c Municipal;

assinado, promovrr uma Florentina Francisco, para r:ardan. em duns p".rtcs, com rolamento central tanque dl p!"Ocul"ação, se fôl' o caflo, pa!>sada a pessoa re

ação de usocapião, para o Que produza os seus juridl� com capaci'dade para 70 a !:lO litros degasollna, freio de presentante do proponente à abcrtura da� propostas.

oue expõe e r('{l\ler a V. cos e legais efeit:.os. CI- serviço a ar. óleo ou outro sisterha garantido pelo fabri- 4 - Os documentos acima (ou parte dêles) poderão

Exa.: 1 _ A peticionária te-se, pessoalmente, por cante, freio de mão ou de emergência tl!lQ de contração ser substltuldos pelo Registro da firma no Departamen

ê possuidora de um terre� mandado Os confrontantes externa (freio mecanico), eixo traseiro de duas veloci- to Central de Compras do Estado de Santa Catarina.

no situado no lugar Três do imóvel e, _ por edital dades, com pinhão montado sôbre rolamentos, embreá- 5 - As propostas deverão ser apresentadas em

Riachos, com todos os re- . lOS Íllteressados incertos, gem de um disco com amortecedor de vibração, sistema dnas vla.�, com a rubrica dos proponentes em tôdas as

quesitos para a prescrição para todos querendo, con- elétrico de 6 a 12 voltios, faróis dianteiros o "Sealed -

páginas, selada!> na forma do item I, dêste Título.

::U:I����en�e -;orO�:v;� !�s�a:cl��. �!:�!d�fi��l:��� �:a���;;�::�� �;lc2�Ci:, 4�raa���:��� �:�r ad� �:�:l���' tns 6d;er�� ::;e�o:t:�g���te��o �;::;:�eO:tod�·e:�:a�
fundos, área de 58.080m2, guaçu, 20 dc fevereiro de des, paTa a frente e uma a rê, motor de 6 a 8 cl1tndros, de 'compras, à Praça Lauro Müller, �o l' Cfone 3410_, até'
confrontando, na frente �1�6: ;m�:��a�a:o JU�:r�� ��� :o:;s�:o,d:e!;�ia�:��C��IO:a��:) d'���a l:b����:� às 14 horas do dia 11 de abril de 1962. mediante reci-

���S,afl���r:sd�o� ����sR�: Paz. no ex. do cargo de Ju- dor de 20 a 40 litros, pneu sobressalente (estepe\ car� ��i�:d;u�O:ef:�������:ád:ai; �.h;.ra do recebiment'l,

João Antônio Coelho, Les- igZa:e a�lr:��ohe�;':e�� c:�� ���:r�e�:e���1e��: :=r�e�o�:�o:��:_:'iX�n�e�:�al�ef��;a� 7 - As propostas serão abertas, às quinze horas, do

�a��i�s aes 6:s::ac::l a�o�� interessados é expedido o mentas necessárias, Unidade _ Um, Quantidade _ 1.
mesmo dia 11 de abri] por funcionáriOS designados pel-o

Osvaldo Manoel Mendes; presente edital com o pra_ 2) Caminhão, 'conforme as características acima, ��e�:::t;e:r�s�t��te�- l:g:�. presença
dos proponentes

3 _ Não possuindo titulo zo de trinta dias, que será exclusive carroceria e encerado de lona, equipada com
8 Abertos os envelopes cada um dos Intere�"'"

legal da gleba, Quer adqui- publicado e afixado na tanque para 2.000 _(dois mil), litros àgua. acomodaç�o dos te; o direito de aDOr a s�a rubrica nas tolhas d;
rir dominio da mesma de fôrma da leI. Dado e pag- para uma guarnlçao de auto-bomba, bomba de sucçao.

propostas d d
.

-

t

acôrdo com os arts. 550 e sado nesta. Cidade de BI- e re('alnue c?n...:�truida de bronze, para funcionar com 9' _ Aso�ro;:��: �:����:no��: â venda na Impren

552 do Código Civil, art. {!:uaqu. aos vinte e três dias ���to�i��lt��'O��:� �:;:�io;,o:,�a�:c��a��c:: 5�� ��:���� sa. Oficial do Estado). deverã.o obedec�r às eondições

�a��oL;� �;5t:3�'ad�0�f�: �� ��ls ��v��::\�;O edO s::� uma de cada lado, de 4/12" e duas bocas de recalque, :�ta::::�l�:: �:::,��i��� nc�m�n��u�:�:enc�:sns��n:
midade dos arts. 454 e se· s(,.�:.a) pC'O"R",'m.E••oU. d-' FX.;_ �:;"a�eU:�:�d�a�, ��.2Q�:�tl�:: ���a auxiliar de

ereto n>() SF-25-08---61/382, de 1961, e demais dispo

gulnles do Código de Pro- ..,.,' sições Estaduais e Federalll sôhre concorrênr.las.

cesso Civil. Assim, pede e Escrevente Juramentado. II � ESTIPULAÇôES III _ JULGAMENTO

requer a V. Exa., se digne no Impedlmento ocasional 0.<; Interessados deverão apresentar os documentos

permitir a justificação ini- do. Escrivão, o datilografei mencionados � seguir_

ctal, sendo ouvidas as tes- e subscrevi.
.

- 1 - Proposta, seladas ambas as vIas com Cr$ 12.00,

temunhas no final arrola- Biguaçu, 23 de feverelrC! cll:! �êlo Estadual e maiS a Taxa de Educacão e saude Cr$

das e Que comparecerão em de 1962. - 10.00. pflr rólha, em envelope fechado e iacrado, conten
Juizo. idependentemente (Ass.) João Carolina ZI- a) DeSignação do nome e enderêço da firma propo

de Intimaçã.o para após mmermann. - nente;

serem citados os confron- Juiz de Paz. no exercicio b) especificação, a mais detalhada passiveI, inelu

tantes e res'pectlvos cônju- do cargo de Juiz de Dlrel- sive marca, do material que se propõem fornecer:

ges e o Dr. Promotor PÚ� to. - c) preço unltãrio e "'tlobal, com a explleação de que

bllco da Comarca, poden- CQntere com o orijÕnal p�t.ão ou não ineluldas as despesas de impostos, taxas,
do a requerente obter de afixado no loear de costu- fretes_ carretos, seguros etc.;
V. Exa., sentença favorá- me. - O Escrevente: d) condlçôes e prazo de entreJla do mat.erlal. no

velo data vênia. ruja cer_ PIO ROMAO DE FARIA lnr�l indil'ado: QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO

A L U '6
C

A: S E
�

�:�:c�n��c���:Ae�:::��:�cee:m:�I;anóPOlIs, on·

1') drdaracão de conhecimento c submIssão às nor

mas dêflte Edital e da Legislação refe_rente a Concorrên

ias.

...
NOTA: f)f'rão rGco.s:tdos os lllnlúria!.<; 7,.

rom climen

sões e üut.l-as características aquém dns especificações.
o que ocasion:tri e>:igência de substituiÇão, rt'tlrada

urgente" chamamenlo do Rcg\lrndo colocado, exigência.

Agora,

ELDORADO

Cr$ 25,10
Milhares de fumolltes já comprovaram que
Eldorado satisfaz melhor o seu gôsto de

�ovo cigarro da tradicional marco

Souza Cruz, Eldorado está sendó aclamado

CQntO o melh�uo classe!

cigarros

ELDORADO
"em na medida do seu gôsto

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUl.

Serviço de Alimentação da
Previdência Social - SAPS
fdlial de Concorrência

A Delegacia Regional do SAPS comunico aos in
teressados que, até o dia 16 do corrente, às 14 horas
acha��e aberto concorrência para vendo dos

seguintes materiais de emboiagem, que poderão ser

verificádos no Armazém Distribuidor, à rua 24 de
Moia s/n, no Estreito:

(1- _27.000 (vinte e sete mil) sacos de algo
.

dôo vozíos, compreendendo 20% (vinte por
centor em móu estado de conservação.
b - 5.0'00 (cinco mil) sacos de oniagem vGo'

zios, em ·mÓu estado de conservação;
c - 6.000 (seis mit) caixas de madeiro va

zios.
Outrossim, esclO'rece que os propostos poderão se

refarir o um só ou todos os ítens acima, devendo ser

endereçadas em envelopes fechados, con�ndo o 0-

bservoçõo "Concorrêncià 'Pi)blica", paro a Delegacia
Regional do SAPS, ruo Prandsco Tolentino, 10 ande
serão abertos no presença dos interessados, às 15
horas do dia 16 do corrente, reservando-se ao SAPS
o direitO de deçidir sobre as condições de e�rega �

pagamento,
Florianópolis, 8 de março de 1982

VENDE-SE

Antonio Carlos Vieira - Pflesidente C, Compros

�inalda Celso �eldmann - Delegado

PELA MELHOR OFERTA
Florianópolis.' em 3 ele ,março dr 1!lG2. Vende-se o residencio situado ô rll(l.;..Juc,i Lo Bc

�
105 em COQueiros. Ver e traf�r com'o ·ltt'lgenhpiro

{T-Tl'rmes ,TustillO Patrhpova, ,.{:RESIDENTE Rui Ramos Soot'CS'no me.smo endl!r�.�J"
. �,).f,.,Y:.:.�.'..:.",� ,1l�.':�,j;'��",,,�·�;na.:�,��;;,�'; ;'�....'a�....J1... iir.I,:" :;'rt:i

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(oopere com a Campanha do Galão

.a

MÉDICO

OUVIDO _ NARIZ - GÀRGANTA
CllNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
ross KÓS, DO RIO DE JÁNEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 horas
de 2" a 60. feira. pela manhã, incluindo Os sábados:
HORA MARCADA - Telefone 2989.

CONSULTORIO: - Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203.
- EDIFíCIO PATHÉRNON.

Dl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preporo de cavidodes pelo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR 5. S. I'IHITE

Rodiologia Dentório
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAl
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

�o andor _ Fone 22::!)
bclu.iyomente com haras marCo6....

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nQ 13 à partir de
.le de março - telefolf'le 2891. _" �

DR. OSMARO ANDRADE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorganta
Ex·chefe dos serviços de orl do assistencia médico
social do armado (Rio), do hospital do arsenal de
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital da univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de cri do
policlinica de batafaga, Rio (prof, David $onson)
Ex-estagiário do clínico de orl da escola de medici_
na e cirurgia do Rio de Janeiro !Prof, José Kos}.

Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 51. 108
(Edifício Julieta)

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

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

(OLHOS - OUY,lDO'S.\;.riÃRIZf _ e
.. GARGANTA-

.

,

,;'t)peroções', das ,AMíGDALAS :;.po.', .p;oçesso1 .

.

MOOERNO ,:

�QUIPO de OTORRINO (·únicQ.' no Capital)
'poro exame de OUVIDO.S, ·NARIZ e

� GARGAN.TA :
.

:flefrotor BAUS.c.fj-a LOMB poro receito
i de' dCUlOS

tatomento dos SINUSITE� por ULTR�SOM
Dr.,GUERRElkO daFONSECA

CONSULTAS PELA .MANHÃ E A' TARDE

:Ç6"$ullórIO - Ruo João Pirito, 3!:i - 'F alie 3560
R�s,dê"t'o- Rua FeliptStllmidt,99-Fo"e 3560

mn DE CHtl ,--or.NILTON
-

ENTÃO I'ECA wt ZIT' I PEREIRA
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173.

Vendedores
Precisa-se

Compra-se
Terreno ou casa \'elha pa
ra demolir no centro da

cidade. Marcar entrevista.

Jll'lo tclefone 2828 eom

Adão.

Com prática apresentãveis.
Conselheiro Mafra, 132.

de Tinta para a magnífica capela de Nossa Senhora da Bôa Vontade, do S ato dos Limões. Todas as coopera-

C A S A
COMPRI,) ou ALUGO

UMA FAVOR MARCAR
ENTREVISTA PELO TE
T..EFONE N,o 3617

Dr. Ayrlon Ramalho
CL1NJCA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela. manhã

no lIo�pital dr Caridade.
A tarde, no eensuítõrt,

das 15,30 hs. às 17,3/'l r.s.

Oensuttérío: Rua Nunea

Machado, 7 - lO andar -

teterone 278C.

Residênuía: Rua Parlre

Bnma, 63 - Telefone 27�6.

DR, JtOLDEMAB 0,
Di: mEl�EZES

Formado pcla Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
dc Janeiro. Ex-Iuterno do

Uospital da Cambõa ._ Da

Maternid�de Clara Bas.
baum - Da Mater.1idade
Mãe·PobJ'c.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: !\Iaternid'l6e

Carmela nutra, Ilela ma.

nhã.
Residência: Esteves Ju

nior, 62 - Tel: 2235

to TU
VENDE-SE r aTES A

LONGO PRAZO SEM rtJ

TRATA R EUA fi'r'LfP�

8CHMID'l :1 - 1.0 Andar

PROCURA-SE
Procura-se um aparta

mento com 3 quartos ou �a

sa com a mesma condi

ções.
.

Tratar pelo telefont:l,
36-43 ou 39-47

Dr. Hélio Freila�
DOENÇAS UE SI�NIIOltM
PARTOS. ONDAS CtmTAl
- E ...ETIWCOAGULAÇAO
ConsultórIO _ Victor

l\1elrch,·... , 24. _ das 4 à
6 hOTlls.

Uesidiiucia - Ediricio
Jo'lurlallopolis _ 5[' a.'·dar

-1;'''111,): 27.47.

CAIXA PO\ST�L_!':IO
-

FLOA.lANapOJ.-l�_ - SANTA _,ÇP"JARtNA:

1 ..... ções dos bondosos cristãos deverão ser entregues na Catedra4 Metropolitana ou nesta Redação.

«-Indicador Protissional-»
D B. L A U B o D A U B A Dr, Canlídio ao CLlNICA SANTA CAlARINA

c I i n i c a G e r a I Amaral e Silva Clínica Geral: ESP"lal;�!a -;m n'!,:,� �ecs�nhO-;-" -;vias M- ADVOGADO
I ""la" Cura ra"'<:al das mteccções aguda, e crõ- Ma.ist"uo aposentado. Doenças N'ervosas e Mentais remos encontro de brotos elegante'I nícae, do c_parêihc. '3entto-urlnárlo em ambos os f.,$c��V�e��:U;: �:�:�:ha Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias _ , ,

�

i �e:o��=:" do eperêlbo Dl.""vo e do stste-
Marinho. 2 _ apt.o 301 Problemático Afetiva e sexual. •Embaixador do Japão visitará Floria nópolis - Te- •

I Horlmo: das 10 b 11,3D horas e das 14,30 t.s 17,00 I tescuína Jaii.o Dlnto) Insu��:\:�:��o �eIOC!�������!.';;3 CO� anestesia _ Sábado e dcmtngo o "Muslc-Bo.r", a· Neide Maria e Zininho, cantaram 1111'
horas: _ Consultório: Rua Saldanha Mfl.tlnho, 2

Psicoterapia.
sonoeerepía e

II conteceu movim.entado _ no meu ceder- etustc Bar domingo, abrilhantando -ama,I 1,° and9;!', (esq. dG. Rua loão Pinto) _ Fone: 324&

�W?
: ,.�f? �: Direção dos Psiquiatras _

i h D W lte Wanderley e
.

d
I Resld- ela' Rua La e d C Unho nO 13 (Cbã I ,�� __ ..1 ! _ _ �!'� ;. �� �a::::�o; �r.: �ra. Jornalista alegre noíta a.

*.. •
I cara:� ES�aLba) � �o�e:o�248. •... €m S HU·,:.-tJ� . �R. PERiY JOAO DER��:�� _ Moacir Mesquita acompanhado do se Todos os preparativos estão sendo,

I I - - - - -

=- _-_-__
'

. tO�fI((IOlI,.lt QUtlOlG � D:: :�:N !����SD� ANDRADE _ cre�ãrio de S. p�bllca Dr. Jade Maga- rettos dentro do protocolo em BraSil1n,
----DR-.-M-A-R-IO-G-E-N-T-IL-COSTA lu fl';'(;�:.�' II ;�:e����A��e���/5M�ur�8 ��:�s, 2BB • �:�:�a����n�o� s�;' fIl:oen;r�R�;r��:;.. �:��:u;:�e�!ã�n��a��:r��

ao Conde df.
(prat;a Etelvina Luz) _ FonE' 3'7-53 , bosa a oonttc morena Marlene Labs, da * ••

_ •
-----

_ �����a!�. t��uzz�,ta�:\�I�����:;nl�:��ore:; pan:a::ta'n�an:1U�i:i�::r:es'Idbe: aac::�;.
Pensionato para Moças Estudantes • Ju! o Camargo. Mario Marques, Wilson .,"'a Hel,na vteira. •

A TRATAR NA RUA ALVES DE BRITO, 36 - �::�1':e,::.��rsrt�\::2��:r�:a !l�:� A iluminação :0· �USiC Bar, vai [J\�"

_______ • Schmidt, bem acompanhadas, Sr. Osma. lhe-ar _ muitos pedidOS já foram felto�'
• Rigueira, acompanhado de sua dd. espo ao Senhor Osmar Rigueiia proprletãrio,
• ��h: ���i:aL::7�.ãtlca d. Wanda e sua do mesmo. •
,:

,

0:0 • • O Chá de amanhã no Music Bar, ser:}'
• Circulam na Ilha, I) Sr. e Sra. wer. elegantíssimo, mais de quarenta Senhora�.

�����l���;o�ntestlnos, fígado e vias biliares. :::já:i�r��:�a=:;!;)i;, �:r��;e de d;:n�::: participarão.
* • • •

Rua .rerommo ooênic. na 1B salas 21 e 22. • Está hcspedede na residência do Sr, Gua- Muito comentado o jantar d'as Tr�zt,
:��d���i�:orge 32 fone 2721.

• racy Silva. Senhoras Eiegantes de Santa catarlnr\.
Díànamente das 15 às 18 horas. • A Senhora Virginla Borba, em subs �er:l�s�ao q��oo �eOI�;IS� ca:�� a���s;:���.
Atende das B às 10,30 horas no Hospital de Caridade. _ tituiçáo a Senhora Ivone Bruggmanr (Ivete) Bornhausen, orerecere. •

DR CLO'VIS DIAS DE LIMA , Leal, que viajará hoje, para o .Pvlo (l,
'

II
Dr. Walm.;;r Zomer· • Janeiro, esta organizando o chá que se O .Dr. Armando aeu, comentou �UI"

Garcia Avisa que atendera no seu consultório, à rua Jero.• 1�ã. :;:��a=� �oe::���� �:r'n::�� !: o Carnaval de Coritiba, melborou mUlto.
Diplomadu peta Faculdade :��:e�:êl��s�O 1 B salas 21 e 22 a partir do dia 5 do

• Reabilitação de Santa Catarina _ para a
,

•
N�:l��::si::del.�e:i;�;�ilda __, _ • __ ._w. �_,._ ,_._

• �����i:j�� uma muleta canaden. de du
com00 D::a�:On!v::eo;��I:gr�g����;':'

zx-ír-tcrnc por concurso da "( Pt" C f t" , * • • solicitando o Titulo de Cidadão Catari'
Maternidade-Escola. (Ser urso repara ono on Inen e

,
A acadêmica Lea Scbmidt, ganhou nanse ao Pe. Braun. Ontem, o COlunl�ta,

���=u�: �:�). O����te�:� O�1����:!��A , ::'a:::i;el�e��d:;!�YS creme e está cte- entregou uma car!a. a. este respeito ...

_
do Serviço de Cirurgia do PitE.GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O ANO • Comenta-se que Noberto Baldauf e'
�Oj;�l:�r�.A�é�·��Cd:oH:!� AlIcL�:s6���P�gl���RSOS _ Vill :::a p�:��rtía��:s���:ss�e n?B:I:�a�: ::�nt:o�:�i�ac���, �a ..:�:�:,?Oden�::.•
plt.al de CanJade e do. Ma- PARA.PROFESSOR.ES •. Enquanto que Maria Balbl, saiu de "Ore. côa. •
������e �. C�:��:t����� _ B..e.d��!��'�O:O��:�:' processo, podo- ....� '. '" .... "" ... :..= ..:.. ,-
DOENÇAS DE 8ENuonAS gógicos.

'

Morreu Elelr"'.I,-cadM-:1�!!t:OS.Si!��.r�r�:t�eoIO '- -!qDUiPCJddO ""mi tn6quft'1a. "ov'a. Uirigi o pe o:
COllsultôrio: Rua João Pin- PI{O�, VICTOR FERREIRA DA SILVA Igual procedimento foi O pe�soo.s que se flzera�n ção do Sr. Ma.noel Vcnân·
to n. 10 - das 16,00 as HORÂRIOS: DIURNOS E NOTURNO! do Capitão Gonzaga, Ca· presentes ao cortejo füiit:- cio MachacLo, funcionário
18,00 horas. Atende com Faço suo inscrição o Ruo Dr, Fuh,j", Aducc\. pitão Amaury e suas res- bre e às que também lhes do mesmo poder,' sogro do
horas marcadas. Telefone O"tj",-1 24 de Moia, 748 _ 10 andor. pectivas famílias. O sc- levaram provas de com- jovem letrificado, o carro
3035 - Re�idéncla: Rua ESTREITO Florianópolis nhor Prefeito Waldemar pree�ão, amizade e soU- daquele poder LegislatiVO,
Generfl' Bitte[1court n ")l. Vieira, numa demonstração dariedade humana. � liberando vários funclÕIiá·

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ <le "I!dadedade. �1",Oeu ,," ao acompanham,nto
carros da Empresa FIO- ManfJel Venâncio l\laehatlo do féretro ao cemitério de

Diretora - Prof.a Maria Madalena ��a;���ll�S�:e�: d�az::ve�� b:r�odlad: ��a�:ver��:, �;� It�O���ihor Comandante

de Moura fel'lO !:d:.ld�lC:ntéd: �:!:: :a�� �:�' Fr����:c�C�:it;�u�a �:pr��!:!:r ����:le s:co��
te do povo ordeiro de Saco Vieira, Cabo de nos-'ia. panha'tnento filnebre, a

dos Limões, tambenl se te;?; lirlosa POlicia Militar, �Olll través o Capitão Edmundo,
apresentar repletos de pe· 23 anos, morreu eletrlfica- onde também muito se

sares os Senhores Atalú· do quando processava re- esforçou o Tenente Talti·

rich, Olávlo Antônio da paros em, seu terreno on(lt:l bio,.os corpos de Sarge.n·
Costa, Armando Flo.sck e queria fazer uma casinha, tos e Cabos fizeram-se, pre_
Emílio Flasck, lã da' vlsi- na Instalação elétrica c:li- sentes neste triste ncon�..

nha cidade de Blumenau. da no chão. Morreu ines- panhamento. Ao Revmo�
Diante de tamanha �- peradamente ainda no Padre Agostinho, Padre

monstraçào de amlzal'e e ardor de sua mocidade. Bianchini, tudo flzcra:ll

de reconhecimento, o Se- Casado recentemente, por para consolar n. famill3,
nhor Manoel Venâncio Ma- certo, levou consigo as enlutada. Aos funcionáriOS
chado e dema1s familiar' s saudades de sua esposa do SESI, ao Laudelino, a

do saudoS(J mllibar Frall- Idolatrada e de sua mh!- Sra. D. Maria de Lourdes

Aquino, num gesto humaw
no furam levar os seus

sentidos pêsames e con·

torto a família que naquc
le momento se cobria de
luto.

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNICA ME'DICA

CURSO correspondente aos Grupos Escolares e

aceito alunos poro os seguintes classes:
Pré-primário, 1°, 2°, 3°, 40 e 50 anos prelimina

res

Prepara alunos lZ'ara o exame de admissão ao

ginásio mantendo dlJronte o ano uma classe especial
poro êsse' fim.

A matrícula acha·se aberto à rua Saldanha Mo·

rinho, 34, todos os dias uteis.

CURSOS DE INGLES
Instituto Brasil-Estados Unidos

APRENDA INGLES POR PROfESSO••S AMERICA
NOS E INGLESES,
MATRíCULAS ABERTAS DIÁRIAMENTE . DAS 9
ÀS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS, PREÇOS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA, OS
M'MBROS DA UFE E UCE,
EDIFíCIO ZAHIA, 6" ANDAk - FONE 2390

cisco de Paula Vieira, a- nha de 7 meses.

través êste iornaJ, vem, Tão logo se Inteirou do

sensibilizados, expressar o� drástico acontecim,�nto o

seus efusivos reconheci- Sr. Presidente da j Assem

mentos, agradecendo, ;>�;. bl·la Legislativa, Dr. Esti

nhoradamente, a todas .as valet Pires, pôs a disposi-
------------------

notícias ...
pela RADIO GUARUJA de Florianópolis

de l.a a Sábado ...
8,00 - Correspondente Columbu!>
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informa a Rádio Guorujó
11,55 -Reporter Alhed
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Política de Desenvolvimento
J 5,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
J 8,1O-Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alheei
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujó
Departamento de Noticias: Tels. 3816 - 3822

Rádio Guaruiá - onda média - 1420 Kels - 5
Kilowatts - onda Curta - 5975 Kc1s - 49 metros

- 10 Kilowotts.-
------------ .-----------

-BAíllBOS
tine GLilB!A

-crNTRO
Cine ua JOSE ,

FONE: 6252'FONE: 3636

áll 3 e B horas.

Jamt:ls Stewart
ESTREITO
á:; a' hs.

George Peppard
Leslie Caron em:

OS SUBTERRANEOS (iA NOITE

Kim Novak
Jack I.eIllOll em:

SOIt'rILE'GIO DE AMOR
CinemaScope • TecniColor

Censura até 5 anos

ClnemaScope
, Censura até li- anos

CiDP IIT1- CiDe IMPtBlO
(ESTREITO) Fone6295:"''lIVE' "4:W

ál; 2 - 5 - 71/2 - 9hs.

Sessôes das Moças
Ma.uricio Morey em.

O PREÇO DA' VITO'RIt\
Censura até 5 anos

ás7e9hs.
Sessôes das Moças

1) - John Stratton _ Dorothy Ally em:

JUSTIÇA FINAL
• Censura até 14 anos.

Chte ROXY Cine HAJÁ (S. José)
fl'O.N'E: !l43& ás 8 horas

à� 3 hs. John MiIls
Sessào das Moças Alcc Guiness

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Iube Doze de Agosto - Dia 25 de Março - Grandioso Pie-Nick na Praia do Forte -Inscrição na Secretaria - Adultos cr$ 80,00. Menores cr$ 50,00.
Não ocupando lugar, grátis. Churrasco cr$ 250,00 c/maioneze.

-comandOGerài1tpõliCiàMiiit;----iNÕÜSmÃi'ARMAêEiijjü----t-ij-i-t-ji
....

t-------------
...-----'

NOTA OFICIAL A����agandi'tas vendedores Viajante, _ rnspetores. JU'.O DE DIREITO DA ,ApQhaS uma col�-.Q..=rihh-a ...Com prátaca, no ramo para trabalhar nas zonas _ Oeste CO�RCA DE BIGAÇU �:n�r� �.l��;netepr�:s:� _

O Comando Geral da Polícia Militar do Estado Catarlnense Litoral Catarlnense. EDITAL DE CITAÇAO do por todos '05 meios de

tendo e::n vis�a cr!ti.:os .feitq_s através de emissora
cartas do próprio punho, para Caixa Postal, 1272 em COM OPRAZO DE TRIN . provas em direito permí.,

lacal, sobre tnsuflclênclc de orcçcs paro o policio-
Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, ou até o día 14/3/62 TA (30) DIAS tidas, Pede deferimento.

l11ento nos dias de Carnaval, esclarece o seguinte:
no l:l!otel Lux com o sr. Guilherme, quarto 321. - Biguaçú, 11 de agôetc

Esta Corporação forneceu, para policiamentos
13 e 14/3. O CIDADAO JOAO CARO- de 1961. (Ass.) Jayr de"

diversoS, durante os dias de Carnaval, 162 praças
LINO ZIMMERMANN. JU· Oliveira Mattos. Selada

diáriornente, divididas em 4 turmas ou quartos.
IZ DE PAZ NO EXERCi- Legalmente. 'restemunnes:

Poro o serviço de trônslto, foram postos à dls- I tit d Ed ( lé
. CIO DO C'\.RGO DE JUIZ João Antônio Zimmer-

pO,içõO do DVTP 15 preços quo, com os 18 que lá ns uto e ucação e o glO DE DffiEITO DA COMAR- mann. - canüdtc Silva.

se encontram em caráter permcnente, além da Guar-
CA DE BIGUAÇU, ESTADO - Bemjamin Gabriel da

da de Trânsito, perfazem o total de 33 elementos Estadual "Dias Velho" DE SANTA CATARINA, Silva, lavradores, e que

desta';:·IM�J:tr� ��ue��a���a�ti�ãO�áximo que esta
Levamos ao conhecimento dos lnteresscdoe jue

NA FóRMA DA LEI, ETC. �:. �e�s��a' ::�s:���a�
políCia Militar podia fornecer, já que, em efetivo ���i����fa np�i:;;i�u�� �epl�:OuÇ�����P�:di� N�.��� se��eZ eS:I�:� :�:e�u:; �:�� seguinte: 1° Terreno - ao

:i�i:n�J�r:smd�u����:o�e���s���:�s�ah�::��� primárias.
- conhecimento tiverem que ��:t��:d�3�1:�tr�;� f: .

ainda cêrcc de 60 baixados à Enfermaria e Hospitais. do: 1 ����ib�ol ��Ó� ��;�s.dios 12 e 13 do corrente �: :���A�eporJ�n��r���! �::e��d:����:�:� P:�
As demais informações serão prestados na de seu advogado Dr. Jayr ra o Norte, em 74,BOm, as-

próprio Estcbelectmento. de Oliveira Mattos, lhe foi sim contlnando até o tra-

wolmtr Dias _ Diretor dirigida a petição seguinte: veseêo geral, na distãncla
Exmo. Sr. Dr. Juiz de DI-

de 240 metros, na. fren
relto da Comarca. de Blgua· te, onde confronta com 'o

çu. João de Souza, braene- Travessão Geral, mede ..

iro, casado, lavrador, resl-
155m; as confrontações

dente no Morro da Boa conferem. 20 _ terreno _

Vista, nesta Comarca, por na frente méde 332 metros,
seu procurador Infra as-

ao Norte mede 327 metros,
sinado, vem propor a pre- ao Sul 300 metros fazendo
sente ação de usucapião, um replquete de 121 me

expondo e requerendo: 1)
tros para o Norte, assim

Que possue, ha mais de 20 continuando na distancia
anos, três (3) terrenos, sl- de 27 metros, até o Traves
tos no lugar Morro da Bôa são Geral, nos fundos; nos

Vista, distrito da séce des- fundos mede 20B metros no

te Municiplo, nos quais lado Norte mede 327 me,

QUINTA PAOlNA

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

NO HOEPCKE TEM
• extrema Sul, segue para os sões como as confronta-

--

-E--d--":l-t- "a- -1--
--,

:��o� �:r:::�:c��q�:r!�� �:�o�oe:ote:;:s::!��a etc�
te. onde o terreno alarga- justificação de ns., em que

JUIZO DE DIREITO DA após os trâmites legais, ser ::i:�O ���s 0�4,:��:;:, �� :o����e�:��e :::0 ���;u=:
COMARCA DE BIGAÇU a presente julgada proce- distância de 880m e con- (JS seus juridicos e legais

EDITAL DE CITAÇAO dente, por V. Exa., data rrontando com canudío efeitos. - Cite-se, pessoal-
COM OPRAZO DE '1;'RIN vênia, podendo os suplican Silva e com Domingos An- mente, por mandado os

TA (3Q) DIAS tes adquirtrem a Lranscrt- tôntc ztmmermann: nos eonfrontantes dos imóveis

....

0�ID�D��·'ioAb CA- ��ád:ese�!:�fLh���llh�t�--fundolr e-teeeeeo- mede., ��:��c��!���' ;:r!nte:=.
��;;�� ����6��=: ��:�l�:�op�:te���ri��Ol�� !::��m��n�r:::�eãodeP:�: querendo, contestarem o

CICIO DO CARGO DE dos os meios de provas em vlsório, em uma lagoa, em ����: ��i:::'��d�i���Ç::
JUIZ DE DIREITO DA direito permitidos e, desde terras de herdeiros dos

19 de fevereiro de 1962. _

COMARCA DE BIGUAÇU, já, requerem o depoImento Andrade; a extrema Norte
(Ass.) João Carolino ztm;

���, �! :���! �ee:t:�l s�� q:mco::a���� :a��e 9�:;ô�: te��:me�� memann, Juiz de Paz, no

LEI, ETC. legais. Dando o valor de.. mann; tem a area de ... ��to�O ;,a�:r:ec���a:e ��
FAZ saber ao� que o pre �� B�:���O:'. :i ::!��i:::�� :::!d:812�:.80�0 �:rre�r�n; conhecimento dos ínteres-

sente edital vir�m ou dele. de 1961. (ass.) Acácio ZéF no Travessão Gerai por ::d:�it�l e::eC�:�ã� ��:e:
:�h;:i;en�ettv�1�s:6 nlo da Silva.

�

Selada. legal- 440m de fundos até terras
prazo de trinta dias, que

CORRtA e rose DA SIL_ :�����e�e��cI:a;O��st�� ;:0 Ae:r:e��n�Jn:�}.���;� �y:áftr:�iC:�O Le� ���:d�

�f��E�� i�:'?o;:�r�I!�:�� �;:io��L�!�:���i:�:� a� ��?�o:��t��o��;:����� ::::::, n::�Vi�::a:. u�
petição seguinte: - Extno. dimensões e confrontações área de 1l0,352m2: 30 ter_ dias do mês de fevereiro

��!�·c:u�e d�i�I:��t.O P:s� do referido terreno, confé reno de forma i'IIegular, do ano de mil novecentos

slmo Corrêa e José da SIl- �:�la��mpr:e�:��];i�aSjUS:i� ��ml:50�;�; aa������a::� ���es�:��oe :�i�!��, (as�:_

:'�d::':::���;:;::";::� ���t;n;ç;::,t:r�:� :��:�:::���:'II�:� d:� �:�i�i;.·��:���=!:'�\ ��
��:,ca::; �::te ;:c��!��; mologo, por sentença. a Norte em 20m, dai seguin· subsc:reví.

_(*)-
Infra assinado, promover ���tlfi:::::re��e�s. ;:SIC:::� �� :��:ae:;:e:;:: :::��oo�� ro d:i��:i.u,. 21 de feverei_

"OS SERTOES" NO CINEMA �;: :�:oe:;,�s�c::����e: Correa e José da Silva, pa- 45 graus. extremando nes·

vo�����o���I��íl::r�t�:��r�ae��O��t�n�:���� a V. Exa.: 1 _ Os petlcio. ��dl��: �r�::i� :�e�:���: �:�itm�r�:j:; cO:t:�:- !!:���:ann
� Juiz em

selheiro. Durante a ano de 1961, foi o livro de Eu- ��iO�s t;:U�Si,:�ep;�; t: te·se, pessoalmente, por Norte mede 175m em ter- Confére com o original

clídes da Cunho, "Os Sertões", estudado minucioso- prescrição aquisitiva, de
mandado os confrontantes �;:m�e �u�:��r�s.;oma ••xm- ��ado no lugar de costu

m#!nfe pelo adaptadOr Jean Pierre Décourt, que dêle um terreno situado em 80
do Imóvel e, por edital, os

fez um roteiro inicial, tendo registrado o argumento 'rocaba, medindo 180,4m. ���:s�SS::��e����r:��:�� ���:;d� �=�:��:Sn�: ���� M�O E��e;��� PIO RO_

:ô�s������� :e�i��r���r:a�o�l:�;��: ��;�� �� de frente por 1.76Qm. de
rem o pedido no prazo da dos é, primeiramente, em

�paptação, foi impressa em muitos exemplares, ��n!��'q:���edneto�e:e:::r� Lei. Custas afinal. Blgua.
terras dos herdeiros dos

14ntamente com um mapa do região do nordeste metros quadrados çu, 26 .de fevereiro de ... ��:h�o�:,4�:�:a�; ���
brasileiro (do vertente do rio Acorolt,....no Ceará, até (317.504 m2), 2 - Confron 1962. (ass) João Garolino para frente do terreno, de

��Oa Pp��t;U�;Véa��d���i��aa��:e�;��a��: 1r�s��: !:r�a!md�v��a:a ��:���' ;t�:- ��m:�r:oa�a�'g:�: ��:�� onde quebra para o extre-

lho iniCiai, veio Jean Pierre Décourt ao Brasil e dos com as de João Salomé Direito. E, para chegar ao ��,N���fr��t:!�!n�i:ss:: 11 - Domingo Praça 15 de Novembro

prOCurou JOrge Amado no Bahia a fim de com êle ou quem de direito, Sul conhecimento dos lnteres- duas dimensões com Raul
17 - Sábado (tarde) Farmácia Central Rua Felipe Schmidt

c��7r��rd�21��0� da:s��� �o��t;���Zmn��r�á :;� �o� �::deO ������d�eO t�� sados, é expedido o presen- Terres. 3) _ Que o outor �! = �Z::o(tarde) �:::!�:: �:���a :�� ���ep���midt
liQr o feitura definitivo da histária e do cenário rena de Valdemar Donato �era:�it�� �:i�����S�o�u: �:�ue�e�u�����t:s, d:ã:O:� 25 - Domingo Farmácia Moderna Rua Joa.o Pinto

�!�������r��i�O� ��o�e�a���o��eu:��t����Je�a� Silva ma\ n�� possuindo seráfÓ publicado e afixado vendo contestação ou 'OPO-
31 - Sábado (tarde) Farmácia Sto. António Rua Felipe Schrnidt

aspect'O' brasilerro que caracterizo o obro de Euclides ��:���e��q��ri�e 00 d�::�� �:ssa��an:s� L�d��od: s�:r� ��t espécie 4)alguma. O plantão noturno será. efetnado pelas farmácias Soo. Antonio, Noturna. Vit.óda '

do Cunha, e que havia necessidade de se voltar o de acôrdo com os arts.. Blguaçu, aos vinte e sête �ão poss�e�tS:io le;l ��� ------------
lIrn roteiro primário, capaz de recuperar esSa CQroc- 550 e 552 do Código Civil e dias do mês de fevereiro bre os imóveis já descrItos,

Central.

terística. Jean Pierre Décourt aceitou o sugestão e art. 10 da Lei 2.437 de 7 do ano de mU novecentos e por isso quer legitimar a
-----------------------

resolveu, por· isto, posso r um mês no Bahia, rees- de março de 1955 e na con e sessenta e dois. Eu, (Ass) situação dos mesmas. 5) _

O PI�ntâo d.i.u�no compremdldo entre" 12 e 12,30 haras será efetuado pelas

crevenda o trabalha e submetendo-o à apreciaç_ão de formldade dos arts. 454 e Pio Romão de Faria, Escre Assim; requer a V. Excia.
farmaclas VitOrIas e Central.

��;��i:��:is �:p:���o o: r�;�:�;o� ����:��:o�o�� �����!�s CI�i�. A�S���o p�� �::�:�:oa:�:I:��l nd(Jo: �a d;:I�naç�o ��I dia e ho- --E-S-T--RE-'-T-Ô--
-------'---

Os diálogos foi assinado no última semana, em Sal- dem e requerem a V. Exa., crlvão, a datilografei, e via e-,r a:ós.U: c��çç�� p;!� 11 - Domingo

vador, tendo Jorge Amado -exigido que Os diálogos sn.had,ignn•o 0fu"nV.l� asa••teolas�e;Su.- subscrevi. confrontantes e cônjuges, 18 - Domingo Farmácia do Canto

de mantenham exatamente como êle os fizer e, no
•• Blguaçu, 27 de feverel- se caliados, todos por man- 25 - Domingo Farmácia Indiana

coso de qualquer modificação post1erior não aprova- que comparecerão em Jui. ro de 1962. dado. ou por edital. os in_ --�---------------

do por êle, te"q o direito de não permitir o utilização, zo, independentemente de (Ass.) João Carolino teressados incertos, todos O plantão noturno será efetulIod.o pelas farmácias do C--an-t-o,-In-dJ-a-n-a-.-c-.t-.-'in-,-ns.
de !»eu nome coma diologuista. o filme terá o título intimação. sendo feita a Zlmmermann, Juiz de PaZ' para contestarem, queren-

•

�e "CANUDOS" e será rodado em grande porte, no justificação Inicial e. jul- no ex. do cargo de Juiz de do, no prazo legal. e que

Interior C!(l Bahia, poro ande se deslocará a equipe gada esta se proceda de Direito. não sendo esta ação contes

de Sacho Gordine, sob o comando de André Smogghe
acôroo com os artigos da Con[ére com o odgfna1 taâa. seJa dec1arado o

\,e Jean Pier�e Décourt havendo possibilidade de o
Ui pror.essual, acima l'O· afixado no lugar ciQ,,·CO.SLU: domínio do requerente soo

filrne vir a ser lançad; no Festivol de Cannes de �:��e��'S· eci�aC;;r� oSp������� m� Escrevente: PIO HO-
bl·e os mesmos terrenos, D.S.P" .e� FLorianopolis, feverdro de E162.

I 196'3 . .;;"._ .�,;�,'--i&-. _. ..
, Público da Comarca, para MAO DE FARlA :;l��l�:��dt�ua �e:��;�:.-

.-� '.Iii;o; Osvaldu D'Al!ãllilIOLl.

....___.=,__=""-""-__ � _.____ _:___ <o�-:.' -�"..�t;P;�"�;:d�lo"':�r:-' ...._ 41;,·'llQ!!l::.lb!�;

DEPARTAMENTO DE SAUDE P3BLiCA
PLANTÕES DE FARMÁCIA
M�S' DE MARÇO

Farmácia Vitória

Participação
AGRADECIMENTO 'E MrSSA DE ],0 DIA

ARTHUR BOOS
Viúva Andrian Sánchez � Jayme Abraham e sra

pa���� o contrato de �asamento de ��ur�I:�I;os
Confirmam

Floriahópolis, 4 de março de 1962 Viúva, filhos, Pois, irmãos, cunhados e sobrinhos
do querido ARTHUR, profundament-e consternados
cem seu falecimento agradecem a todos_ que Os con

fortaram, e ocorrJ2.�,m o extinto até o sua últi

mo morada.
De modo espectcl, consígnam aqui, os seus agra

decimentos aos colegas do Banco do Brasil, pela
amizade carinho, e dedicação que sempre dedicaram

ao saudoso ARTHUR.
No oportunidade convidam parentes e amigos

paro o misso de 7.0 dia .que, em sufrogio de suo ol

mo, será rezado na dia 16, sexto-feira, às 7,30
horas no Igreja de São Sebastião. ,

Por mais êste ato de fé cristã, antecipadamente
agradecem.

vem fazendo diver

sas plantações, usando

os sempre com animo de

dono. 2) - que aqueles
terrenos têm as caracterts
nces e confrontações se

gulntes: 10 terreno-contém

124, 30 m. de frente para
o travessão Geral, dai e na

30 terreno _ contére com

a Inclal, tanto as dlmen-

,,_----_
....._._...._ •._----

. Thiago

I:
Apresenta

- tros; as confrontações con

ferem" com excessão da

extrema Sul, que é a se

guinte: na distãncla de

300m confronta com Ro

mão Manoel Coelho e na

de 27m com Daniel de tal.cRínCA E NOTICIÁRIO
QU�DRO DAS COTAÇÕES

5- Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Muito Bom. 3 _ Bom
1- Regular. 1 - Fraco. O __; Péesímc

A TESTEMUNHA CHAVE
(Key Witness)

Um dos melhores "caros novos" do cinema é es-

te bom ator chamado J EFFREY HUNTER, que 'possui
certas maneiros similares oó vetercnc HENRY F9N
fPA. JEFF qoe i-nt'l!l'ptero"'b pr"'crpõl pdP@r<fQ�m"'e�-

questão, não tem tido muito boas oportunidades
em suo carreiro, tendo interpretado poucos papéis
dignos de nota, como êste que represente em "TES
TEMUNHA CHAVE", senda que recentemente-teve
o rrtnor oportunidade de suo ccrretrc desempe
nhondo o papel de Cristo no novo versão de "O REI
DOS REIS", peliculc terminado ó pouco. "A TESTE.
MUNHA CHAVE", fOI muito bem dirigido por PHIL
KARLSON, que não é grande diretor mos possui
trabalhos apreciáveis, principalmente no gênero po

liciai, que é o gênero do fita em cprecícçõo. KARL
SON soube dor autenticidade à história e cons-eguiu
extrair boas interpretações do cost, mos nõo se des
viou de alguns chavões que impediram melhor 01:'
conCe 00 nível artístico pelo película. O restcr'-"do
elenco interpretado por PAT CROWLEY DENNIS
HOPPER (ótimo como o vilão), JOHNNY NASH e

outros, atua eficientemente, mos há um ator secun

dório. desconhecido do público, que interpretà exa

geradamente· um tOxicomano cheio de manéirismos�
O ritmo é ágil, o fotografia mui.to boa, porém b

ação não posSui de5'envolfura 00 alcance do estatura
, do fita. Portanto "A TESTEMUNHA CHAVE" é um

bom policial, podendo agradar o grande parcela de

público moS possuindo altos e baixos no narrativa.

COTAÇÃO: 3
(Ass.) João Carolino

A presente tabela não poderá ser alterada sem ·prévia autorização deste
menta.. 'l"'�"''''''.'''''l-. �r�';""·"'''-· ,�.

----

Departa-

mas que diferença!
A qUlnridode � peq"en� ..• mO$ � qualidade r pa"d,! � Fero

mentnemP6R.oy.I�.0�"enosestêdodO'gt'and .. êx;rosn.

�2t�\�;�f,����tfi�f;fo���;:�:§I
,!EJA A DIFERENÇA ROYAL:

l"rfr;Qr/""""M

.,:1'-"".1-1 ,I.. iq"al� prf·
",. ,/0·"'(11. r"urodtlmlu .
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Royal
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_.'W jJ>$nd.. de boloo • pratos salpdos, esc,..•• 1 D. M.�
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9horas!
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Farmacia Catarlnense Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
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o Figueirense in-iciou a' temporada cóm o'pé direitoI levantafl��
. �

do o título de bicampeão do torneio-início de
10 JOGO: TAMANDA- uco por 3 x 1. Luiz Alberto tarde a dupla Avai e Fi- ceu fácil e o Avai, sem rense e Guarany, decidindo

Rt O x ATLtTICO O marcou para o vencedor e guelre.ttse, consUtuillam-se força, teve que se curvar. o titulo. Na primeira etapa
Num jógo bastante equi Adilson cobrou para o no grande cartaz. Espeta- Ventura, Pedrinha e Mário o Figueirense foi superior

Iibrado, 'pnmandaré e A "Dare". Quadros: Atlético: vá-se um grande duelo já Santos marcaram para o quast que totalmente, po-

Eros; Neurí, Luíz Alberto, que a tradição das duas Figueirense enquanto que rém não conseguiu tirar

e Valter; Btrajara e João; esquadras falavam bem China, tirou O zéro do pta- partido desta sua superio- do pelo apitados. Pepino,
Adercal. aenícto. Arí, Nel- mais alto. Porém o Avai a· car para o Aval. ridade pois o placar perma cobrou c atirou também
son e Cesário. Tamandaré: presentou-se bíscnhamen- Quadros: Figueirense: O· neceu fixado em apenas 1

x
. O, que absolutamente

•

Juvenis
Com alrn -xceetauvn

o 'remeta ln i( '1 cio cnm
pc muito bom, poude ei.en

:.'!� o título com reu's me.

ritos, apesar-de na nneus
rirna ter encontrado) um

pate. Outra grande cban
ee surgiu quando o atncsn

te Djalma do Guarany foipecnuto d.> .1 v (I:. {'i

dude tol re h�ncfo n:\ tarde calçado dentro da área.

de domingo I'll! mo tendo

por 10(>;1)' o t· .l{li,) da Fc
.

C. F.

tlétlco abriram o Torneio
Nos primeiros minutos o

'pamandaré apresentou. se
mais perigoso porém com o

decorrer do cotejo o Atlé
tico equilibrou a luta que
chbgou ao seu final sem

que houvesse jn-ednrnínún
ela no placar de qualquer
dos dois lados.
Foi então o maicn dem

patada através de penal ida
des máximas. Venceu o Ané

Guarany entusiasta que

exigiu o máximo dos aué
tas do alvl-negro, tanto é

Penalti claro e bem marca

Os IÓ' () or-senrctnoos

f.ívernru r.Igo de ng�'ad:ivel
que nesta j.àrnada decisi
va o zagueiro zéca e o me

dia Pepino, perderam cada

qual uma chance para em

patar e desempatar a par
tida, através de duas pe
nalidades máximas, atira

das para rcra. Mas, veja
mos a sequência das parti
das:

para róra. Jâ nos últlmcs

minutos, o Figueirense foi
ao ataque e Pedrinho, nu'

ma bonita avançada pelo

����oróid��ZiIO:�t:be��·�:�tO
então 2 x O aos 26t,2, SR'

!�a���::iOa���iO�17ãO
O Guarany formou com

a mesma equipe do [ôgo
anterior ou seja:
Asteróide; Miroski. .ro

sé e Pepino; Wilmar e João

Carminattt, Osmar, Valter.
Djalma e Ademir. O Fig"!'I·
rcnse com: rjtnviano; Lnu

ri. IlS0n e Wilma]'; Eduar
do e Atecu: zcnndo, NHton.
Ventura. Pedrinho e Ma'

rio Santos.

Arbitragem de Nilo da

Silva, o popular cnauea.

Por esse intel'médio (:Un1

J)rimentamos os atiétas c

diretores do clube alvi·nc·

gro pela bonita confluisla,
iniciando assilll com o pé
direito ri. temporada d!' ..

11)62,

Daniel: Otávio. Adilson, e

Antônio; Louro e Lucíval
ter: Bonifácio, Ladislau,
E�cio Luiz carros e Oonao

gn. Arbitr�gem de Walter

Vieira.
20 JOGO: FIGUEIRENSE

3 X AVAL 1
Na segundo encontro da

te, com um conjunto muito

fraco, decepcionando o to
dos o que vale aqui ressai
tal' que foi justamente a

equipe Que pior se apreseri
tau neste Torneio. Terá

tavianc; Laur!. Ilson e

Wilma!"; Eduardo e Alceu;
Zenildo, Nilton, Ventura,
Pedrinho e Horto Santos.

Avaí: Jonas; Demaria, irl
co e Walter; Jairo e Jair;

já que vimo- :llguns lan .

ces de h( n enveraacura
técmca, r-rnbnrn notasse
mos fi f 11'1. de IH'PIWI'O
Físin r-rn 1111'1.sl todas
,IS uerr-rm JC n �·;r\1f'i·
:'(f"ifC 1))' ) Indo "IY'fO voa
("':('SU ( um meio to r-nm

não refletiu a supertcrtda
de, do Figueirense. Mas. pa
ra a segunda etapa o Gua

rany voltou bem mais dts

pósto e então transformou

/totalmente a feição da

partida, pois de dominado

passo a dominador. rorcen
do com assiduidade o arco

contrário na tentativa de em

patar a peleja. A primeira
grande oportunidade sur

giu quando numa avanca

da do quinteto bugrino.
origtnou-se tremenda con

fusão em frente a meta de

Otavlano, e Osmar que vi·

nha na corrida ímpulslo
nau o balão para às rêdcs

'I'cdavja, o árbitro numa

Infeliz decisão mandou co

bral' uma penalidade máxi

ma, assinalada no lance

que deu sequencia ao gol.
Zéca cobrou e atirou bi
sonhamente pam fóra.
Mas o Guarany continua

Vil lutando em 11l1.�cn do em

que melhorar muito para Djalmá, Pereira, cartoian

aspirar o título da tem-"" do, Edson e China. Arbl

parada. O Figueirense ven tragem ce Virgilio Jorge.

Melhor o Martinellrnü---prifu-eira--eliminatoria
AJlf'1 I! I, : cnnta e): voltando a suplantar a tendo 'Ir apresentado na tou o dois cachoetrensc notável desempenho elo

minafúl"j tor ··f':lll7.ada, e turma do Cachoeira por raia apenas o rr.mndor ccnsuturdo por Rol Pís- quatro aldistn. que é con-

ist.o 1 .rd.. {I�' ,�fthad,l, dois barcos de diferença. marttncuuo e {) sinp;lisU� r-her lU, Orival Izidoro

QUõ'IlW);. '11õlS da b::u.l. Em terceiro lugar colocou- do emértca de Blumenau Ferreira e Ingo Hersten-

30 JOGO: PAULA RAMOS

O X GUARANY O

No terceiro encontro do
Torneio tivemos a luta en-

tre dois trteoiores.
Paula Ramos e Ounrnny
foi à pugna.
O Guarany que nos últl-

siderado a grande esperan

ça barriga-verde para o

��:��on��p!��:ilei��ttd�� mos anos apresentou equt

mente a guarnição rubra ���po��: POl�Sjt��:��a:a;ro�
formada por Hatrton Haer-

missares jagadores, apa
tel, Manoel João Teixeira, receu bastante desfalcara
Enio Sõnego e Osvaldo Sil�

com alguns atlétas sem qual
velrn, sendo de tms bar

cos a diferença sôbre o

América.
Dflublc-skift _ A snr-

, prt"!f>a dn tarde pois, nio
.<;e e.�Jlerava. que SIdney
PI'ats i' WilJlam Mauricio

de Barro,') conscgllessem su

plant.ar n dupla campeã.
catarinense OrUdo Lisboa
Edy Tl'lemel. VenCeU com

autoridade a jovem e oro

missara guarnição marti!1e
lina.
alto - O ultimo párf!o

do programa colocou na

raia Martinelli e um mix
to Aldo Luz-Cachoeira.
Venceu magnificamente n.

turma rubra que é outra
grande esperança catarl
ncnse no próximo certa
me nacional. Sua forma
ção: Jobel Furtado (t.),
Manoel Silveira, Walfrcdo
dos Santos, Erich Passig,
Rui Souza. Lopes, lt'ason
Sehmidt, Ado steiner, Teo
doro Vahl e Ernesto Vahl.

tetus n confirmar seus �lc

vades dotes técnicos. Ven-.
ccu come quis. Em segim
do lugar colocou-se O Mar-,

tinelJi.

4 sct\1 timoneiro - Outro

Dada a saíída, logo Il!I urt

metra remada a remador

americano teve parti' lo
um dos remos, pelo que r-ií

suspensa a disputa.
2 com tlmOll('lrn _ Vol-

r-ur-onf.rnvnm em

IJ 1)ll, neontc-

se o Aldo Luz. Guarnição
vencedora: Jobel (U, E

dson, Rui, Teodoro e Er

nesto.

, cOIHÍlel)(

("'U .o v nlo sut que com

pfrou eontr I a rf'albmç.w
da sl't::ll11cln n'ar('ada pai',\.
a lll:.tnh.l 11(' (lomingo. n

quc fOITOU 'I FNleraç,1.o
Aqll"'-I,j(·:l, dr S:tnl:1. Cat.ari
n;\ o adi:"! ln. P,II'iL () j)l"oxi_

2 sem timoneiro - O l;lá
reo mais emocionante da

tarde, tendo-se verificado

empaLe entre Martinelli e

Aldo Luz, pelo que foi a
nulada a prova.

Single-sklff - Não COm

pareceu OrUdo LL�boa pa
ra enfrentar Manoel Sil
v!'ira c Harry Kreutzfeld,

quer qualidade e demasiada

mente "verdes" pnl"U'Sel' lan
çados num certame desta

'qualidade. Cotejo que se111.') súlln.tlo.
Fi; n. dd ,IH'

1!)"ir;J ,r('f',l:>'
'1 l'OIU t m"l>l"in)

da prl- desenvolveu num ritmo
h!J..�tant.e agr:tdó,vcl ('om n

Paub Ramos eom 111als frt"!

_____ • �"M__ • _

-

I

Grêmio, Campeão Inviclo do torneio
da Legalidade; Internacional e

Marcílio Dias Balidos

11111 ",) martine-
lin;! (" llll {;llõ\l'ilH'nse,

quênda no ataque tentan·

do a todo custo CS{,.'1.belccer
a primeira vantagem. Po

rém a defensiva bugrlna
estava firme e cortou es-

r---

: T
I f

ta aspira.ção dos avantes

contrários. O tempo regu
lamentar esgotou-se sem

que o placar fôsse movi

mentado. Djalma cobrou

DepOis de estar perde�'
do na primeira fase o clu

be gremista conseguiu "1'1,

rar" e marcar na etap'\
complementar dois gols q�e

lhe garantiram o triunfo e

a conquista do título invIL'"

to, de forma das mais brl.

lh����;a�g:?�����a�;. o
c'olorado enquantQ que VI e

�r�:�:��l:��:;��
muaIdo Arppi Filho e,�clubes júgaram assim: (

mio: Imo; Sergio:,
e Ortunho; Eltoxr e r.1J.�
rão;,Adroaldo, Ge:;;sy, JÚM_
zinho, Milton e Vi. I[licc.

nacional. Gainéte; Zan·

gão, Ari' e Claudio: Sérgio
Lopes e NUo; Saplranga,
Flávio. Larry, Osvaldinho f!

Gilberto.

O Torneio Sul Brasilei
ro lnterclubes. teve anda·

menta na tarde de domin

go quando tres cotejos fo
ram realizados, sendo' um
clássico em cada Estado.

para o Guarany e marcau

2 gols enquanto que Ne·COLABOR�ÇÃC MUnjA --

nem marcou apenas L Qua
dros: Guarany EsteroLde;
Miroski, José e Pepino;
Wilma r e João; Carmlna�·

ti, Osmar, Walter, Djalmn
e Ademir. P: Ramos: Ra·
mos; Ivan, Donato e Esta·

nisluu; Luiz e Eli Dlonésio
Ricardo, Vidal, Luiz e· Ne�
ném. Arbitragem de Silva-

Há pOllCC\S dias, 'l-endo "Recomendoci',es aosl
Árbitroc,", brilhante artigo de talentoso crÔnista ca
rioca deduli que nem sempre é o árbitro o �espon
sável C!ir('fo pr:lo espetáculo, conquanto deem os leis
e regulamentos poderes paro Que o mesmo faça e

jogo (, ·�uu vontade. Sim, faço o iôgo à sua vonfoc.:e,
pois d,�'1de o memento em que o cidadõc emj)�nha
o apito e v llendo-se dos principias que as leis lhe
confere êle pode -e deve fazer com que o jôgo tenha
um transcurso normal, punindo, no formo do lei, e

abstendo-se de têr participação na �sultodo do
prédio, embora cometo erros involuntários que po
dem os ....êZêS influir no marcador final.

A teoria geral é que o árbitrO não pode errar;
o torcid, l1a o perdôa; sentidas aguçados, o árbi
tro c r"s onsavel nõo só pelo cumprimento das leis,
ma,> nrnb' p 'fa conduta de 22 atletas e mais dais

"IIh<J, além de excel'ente preparo físico
1'0'\1 ) {"pc IItror sempre .ande -esteja a bOlo.

N I re']f'dode, são obrigações Que compete!n
00 Órbj· E o atleta:> O atfeta tem obrigações iguais
� Iof' liores que o mediador da partida. 1': jus-
t'JJn r' (l lespon�ável pelo espetáculo; garlha para
lu901 e (J pl'lblico paga poro vê-lo, Tem seus dev,.�res
pura com o clube o público e o árbitrO, As leis e

legulomenlos no� foram feitos sómenj1e para árbi
j ros. Allf'lo; d('vem conhecler Os leis do jôgo e suas

infrac6e<; Afóro os inumeros regulamentos, existem
cosce; 11(-10 e<!ipulodoS, que acontecem constante

mcnle )lO'> campos de futebol, praticados por atletas
"malandro,," OLl leigos. Alguns entram em campo com

a comi., f, I'J do calçõo, uniforme em desalinho.
Outro,:: !cvan' 90 minutos irritando o adversórin,
puxondo c ,leõo aLI jogando areia, e, não raro, a

gi dln \o aproveitando-se sempre dos momentos em

qw o ó)bilrn estó foro do lance. Reclamam por ví

cio, ,ji5C (dom de marcações certas, parque desco_
nhecem o'> I egros, mos nõo sabem que discardor dc.s
deci�cs <lo árbitro é folto grave, possível de expu!·
sõo Acm,tumam-se o mexer na bolo, por frações de
centimelros; tiram mal um lateral e se surpreendem,
falem penulidades máximas e se espantam Com a

marcaçüo. Rl'!lardom a cobrança de falto� no CO(1 ••

fecç(l')' barreiroS. EnFim, uma série de irregulo_ Américo 2 x Floresta 1

ridade qlH iJ(nl poderiam ter fim, se de fato hou- CAMPEONATO CARfOCA DE JUVENIS

Vl" '",.. a [li. '!unladê de colaborar com o órbitra e o Flamengo 2 x América O

h('!(l aml'JIIH..'nlo do prólio. Jogadores novos, juvenis, Vosco I x Bonsucesso O

desco;"!IIeecl 'm os regras, é admissível, mos vetero- 80tafogo 6 x S. Cristovão O
_.....,...,_..,.;."""_� desastroso.

. Fluminense 4 x Madureira 2
<I, I' Ipj-., c regulamentos, acima de jogor Bangu 2 )Oi Campo G)'ondc O

lIAm,,: fIl"'Oi bem, jogador e árbitro, devem obser- T0I3-'>J[IO DOS rU.['JCIONARIOS PÚBLICOS

var (j"j I "'lncip;0<; E'ssençiais a bons, d.esport(stas: ... '

IRÁSe 3 x Tesoulo 2

Ao árb;trc �€r hone.sto, ao atleta, conduta leal: .,�� D:E.�: 6 � Eâucaç,õo.2,
.'

'.
"

. '�";;:):.-.'�' ;';";;t.c�.�':'<'�\\":;�'�'
'

_��-'-__ _; �_.::.c=",v==-,"Ii'=-=�,---"=="",,,,,,,,,--,,,,---��,,,_,�.f\;.;,,�. :J,;�.-t:." ?:1 ..... r1

VITO'RIA DO METROPOL
FRENTE O MARC!'J�IO
Em Criciuma .o Marcílio

Dias caiu inesperad1l.mel\
te diante do Metropõ! cujo
maior mérito neste certJ.
me foi empatar com o

Grêmio por 1"l.
O Marcílio Dias, 'naquela

tarde esteve mal, prati
cando um futebol bastan
te emaranlhado enquanto
seu antagonista apresentou
uma atuação segura, re

encontrando o seu melnol

jogo quando _acabou por se

consagrar, antes deste Tor
neio.

Vitória justa do Metro
paI, espelhando o seu me

lhor trabalho nos dois gols
que marcou. Nllzo abriu :l.

contagem aos 30 minut:-s
da pl'lmeira fase e o me.9-
mo Nilzo, fixou em 2xO, ars
20 da segunda fase. O M�·

tropol formou com: Ru
bens; Zezinho, Flázio e

Tenente; Sabiá e Luiz
Carlos: Mareio, Nilzo (Ca
nela), Valdir, Pedrinho e

Chagas. Marcílio Dia:;;
Jorge: Antoninho, Ivo e

Joel II; Sombra. (CleusonJ
e Joel I; Renê, Aquiles
Idésio, Odilon e JOrginh�
.Arbitragem esteve a. cargo
de Jair de Souza. da Li[t",l
de ltajaí.

no Alves.

40 JOGO: ATLtTICO O X

Palmeiras á
o quatro sem a/dista qUfJ deverá iI' ao Brasileiro de Remo�
�� �-''"-'''''''Ii Procura de Dois

------

Placard Esportivo
TORNEIO RIO SÃO PAULO
Vasco 4 x Fluminense 3
Palmeiras 3 x FfamengO O
Bota fogo 2 x São Paufo I
TORNEIO SUL BRASILEIRO

FIGUEIRENSE 1
No quarto cotejo tivemos

respectivamente Atlético e

Figueirense. vencedores de

Tamandaré e Aval. Cotejo
bastante movimentado que

parecia terminar com o

marcador em branco. Po'

rém esta hipotese acabou

por não se confirmar pois
o árbitro nHm lance bas
tante claro marcou uma

penalidade máxima inexls·
tente contra o Atlético,
nascendo dai certa violên·
cia por parte dos jogadores
do Atlético, sUI'gindo então
as primeiras irregLllarida
des com a expulsão de três
jogadores, sendo dois do
Atlético e um do FIguei
rense, ou sejam:

Laterais VITO'RIA DO CORITIBA
NUM JOGO TUMULTUADo
Num cotejo que foi tu·

multuatto durante todo ()

seu transcu\'so, sendo ex·

pulsos do gramado algufl$
jog�dores entre êles Arlin.

do do Operário e Oda do
Coritiba
Futebol de 'baixa catp!lO.

ria apresentaran� as(du

�:��I:d�.:S c:p�a�t:�u�
CaUta, Juquinha e Ga�,
chinho marcaram para (I

Encontra-se nesta 'oapl
talo Dr. Abel Avna dos

Santos, presidente da So

ciedade Esportiva Pa.lmei
ras de Blumenau. Alêm
cios afazeres pal'ticular,'s
que o fez vir à capital d'J

Estado, o Dr. Abel ,'\viln.
dos Santos veio com a mi�_
Hãll especial de contr":1tar
dois laterais para a sun

{'quipe, sendo Llm d'lreilo e

Grêmio 2 x Internacional 1
Coritiba 3 x Operário 1

M2tropof 2 x Marcífio Dias O
FLORIANóPOLIS
TORNEIO INICIO DE JUVENIS
Figueirense 2 x Guarani O
CAMPEONATO MINEIRO um i'squrr'do.
Cruzeiro 1 x Renascença O
América 3 x Siderurgico ,O
Pedro LeOpoldo 2 x AlIético 1
CURITIBA
F"erroviário 1 x Agtlo Verde O
ITAJAI

-

Rio-São Paulo:

Venceram

Palmeiras e

Botafogo
RpsulLados de ante,ontem

do Torneio RlowSão Paulo
(fase decisiva).
Em Si\o pn.ulo - Pal

meiras 3 x Fiamengo {}

N.o Rio - Ro1:rtfogo :.!I x
São Paulo 1.

Beníci, Mârio (! Luiz. O

prélio em si transcorreu
num mesmo plano, embo·

ra o Figueirense demons·

trasse maior coordena.cão
entre suas linhas, Q�a
dros: O Figueirense for
mou com a mesma equipe
Que derrotou ao Avaí en

(luanto que o Atlêtlco ape
nas modificou o seu pon·
teiro direito saindo Ader

hal e entl'anclo Laer'te. Ar

bU.mgem de José Bezerra.
50 JOGO: FIGUEIRENSE

1 X OUATlANY I)

Barroso 6 x Internacional (Lages) 2
LAGES '-
Guarani 2 x C. Atfético Catorinense 2
JOINVILLE
TORNEIO INICIO DE PROFISSIONAIS

"VIROU" O GREM10 E

ESTABELECEU 2xl
Partida de suma impor·

tância tra.varam Grêmio c

Internacional, no fatno,% tre :Juiro. Fiu7a,

Gre�Nal, agora em disp\l�", Leocádio e OLavillho.

do TorneLo Sul Brn,�ilcir(\ Arbitrngci1l de JOs(> B

Interclll!>(>s. !Josa dl' Lima.
------- _ .._------"""'"

Nn última IXtrt.idn do

Torneio, jo[.!:aram }i'lguei-

1.

. '
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EDITAL DE CONCORRENCIA N.o 28 02 22
O Depc -tcmento Central de Compras (O.CC)

de conformidade com o art. 11, ítem III, do Reg:J�
lamento aprovado pelo Decreto SF 25-08-61/382
torno público que fará realizar, no dia 29 de mo, o
de 1962, no sua sóde, à Prcco Lauro Müller n o

(fone 341 �), CONCORRENciA PUBLICA, n�s,'('nr
d1Ç0" sequtntes

I OBJETO DA CONCORRENtlA
AQUISiÇÃO

1) PNFU LAMEIRO, 4 LONAS, TIPO MILITAR,
PARA J[EP, TAMANHO 6,00 - 16, UNIDADE

UM, QUANTIDADE 40.
,

2) CAMARA DE AR, REFORÇADA: PARA
PNEU TAMANHO 6.00 � 16, UNIDADE - UM
OUANTI DADE 40.

II ESTIPULACõES
Os int. resscdos deverõo opreseotor os doeu

mentes menctonodcs o seguir.
1 Proposto, selados ambas os vias com

c.s 12,00 de sê!o Estoduo! e mais Q Taxo de Edu
eccõo e Soud de CrS 10,00, per folho, em enveb ;

pe fechado e lacrado, contendo'
c) Destçnocõo do nome e endereço da firmo

proponente;
bl cspectfícccôo. a mais detalhado passivei,

inclusive marco, do material qU2 se propõem fornc.,

cer;

c) preço unitaria e global, com o expucoçõo de

que estõo ou nõo tncluldos os despesas de impostos
taxa, fretes, cor-etos. seguros, etc

d) condições e prazo, de entrego da moterb-il.
no lacei indicodo. SERViÇO DE FISCALIZAÇÃO
DA !=AZENDA, Palócio das Secretarias, Fpolis, on
de será precedido o exame de recebimento;

e) declaração de conhecimento e submissõo às

normcs dé;,te Edital e da Legislação referente a

Concorrências.
I

NOTA: Serão recusodos os motertots com di
mensões e outros característicos aquém dos especi
ftcocôes. o oue ocasionará exíçêncto de subnussõ-.
retirada urgente, chomomcnte do s_egundo coloccdo

cxtoênc!o do diferenço de preço pelo faltoso, coucõo
future, "u<{lt:'nsão do registro de fornecedor. Etc

2 N(I corte externo do envelope ccntenedor
do nror-ovro deverão constar as seguintes dizetos
CONCORRENCIA PÚBLICA N.o 280222, Aquisicôo
de material para o Serviço de Fiscalizaçõo do FC.l8n
do

3 � Em envelope seporodo. con.tendo os di

leres do tu-íso (Interior, além do têrmo DOCUME!,!

TOS, em coroe+ores bem destacados, encerrorcse-õo

o" documentos comprobatóros de identidade e ido ..
neldcde:

o) Certidão de Registro no junto Comercial ou

Diório Oficial que tenho publicado o docu:nento de.

cotlc;ti1uiçóa;
b) Arestodc de ldoneidcda. passada por Bane:

!\ I rt - firmós -íc comprovado idoneidade comerete!
c) prove le q.utocõo Com as Fazendas Estoduct,

Federo! e Municipal;
ti) prt.curocóo, se fôr o caso, oossodc a pessoa

reprcscntonte do proponente à abertura dos propos
rcs.

O" documentos acima (ou porte dôles pc...

ubvtituidos pelo Registro da firmo no De
Central de Compras do Estado de Santo

As preposto- deverõo ser apresentados
('111 duo" com o rubr ico dos "proponentes e"11

tt'd( os, iS, selados na formo do ítem 1, dôste
Titulo

6 - Os envelopes contendo propostos ou do
cumentes, dcvcrôo ser enrreçues no Deporturnento
C�ntlOl de Compres, à Praça Lauro Müller, n.o 2
(fone 34101, até às 14 horas do dia 29 de março de

1962, mediante recibo, em que se mencionará dota
e ho-o do recebimento, assinado por funcionório do
DCC

7 As oropostcs serõo abertos, às quinze ho-

ras, do mesmo dia vinte nove, por funcionários de.

signados pelo Presidente do D.C.C. e na presenco
dos proponentes ou seus representantes legais.

8 Abertos os envelopes, cada um dos ínte-

resscdos tem o direito de opôr a suo rubrica nos fo,
lhas ele propostas dos demais concorrentes.

9 As propostos (modêlo 001, à venda na

Imprenso, Oficial do Esrodo), deverõ., obedecer às

condições esrobelectdos seste Edital, r10S tnsrrucões
constantes d-, verso das mesmos, bem como às e

xtçênctcs do DEcreto n.o SF - 25,�08�61/382,
de 1961, e demais dtsposíções Estoduot, e Pedero:s

sóbre Concorrências.
III _ JULGAMENTO

a roupa1 Pelo Comissão Julgadora, posteriormente
sere declorcdo vencedor ° proponente que oferecer:

o) Melhor preço, constderondo-se descontos,
bcní+rcccõ ". Impostos. despesas e outros vantagens;

b) m olhares condições de entrego
cl melhores condições de pagamento.
2. Em igualdade de condições, será dado

r e+e Ulc,rj a firma estabelecido no Estudo
3 Ero C(l�O de absoluto igualdade de propus

orteod.. o vencedor.
4 A Concorrência podere ser onulodc, urr-o

\ 3Z flue tenha sido preterida formofldqde expresse.
mente exigida, pelas referidos Leis e o omtssôc

lmport crn prejuízo aos concorrentes, 00 Estado Ou

à n�nrulicJ(lde do Concorrência.
S À Ccmrssõo Julgadora reservo-se o direito

de onul(Jl· a ConCOrrêntio coso os propostos opre-

sentodcs nUa co-respondem oos interêsses do Este;

do.
FI')linn()poli�, em 28 de Fevereiro de 1962

Hermes Justino Patrionovo
-

'

Prc"idõl!tt"-'�--�- -.., --

COLur1A
CATÓLICA

conta' �111'1.l"('H1S Int-lta a.

marias '" Glórias pensemo 1'0,,( �W'J·; '.,l·sões é!:t i\'siu-

nas cenas evangélicas dos A rtezcnn de contes

mtstértos gozosos. ooioro- lembra ii A'rrtcc. As

sos e r:loriosos, jmaginemus cas, a Europa. As verdes, a

ver ésta., diferentes passa- '\nl(·rÍl':l e nx azuts. a oce-

geris da vida de Jesus e de anta. O rosértc rmsslonárío

Maria, para desta constde- e emínemcn.cnte um rosa

ração tirarmos proveitosas rio ('[I õnco. Dois com ele

lições para nossa vida ('5-' rogamos a Deus por tôda

O SlJn'o Rn piritual. A essência do ro- a Santa Ia!" Ia, estendida

Jj' li
- sàrto está t.ôda aqui. N�O_ é, pelo mundo inteiro.

uma. monotona. repetJçao � O P. RI EM FAMI

t',�rl·o de
de palavras .e sIm a medl<; LIA Com o nOllle de ro�á-

,lU
,''1(''ão dos qum�e mlstel"l"":. 1".,1 ·U' • indka o
ou quadro:� àa \'l�a de Jesus 1;; santo ti'jr o fez' rio por

MRl()lft
p. �e ;\���aÁ:�� o�ISSIO.;i todos e� ca�a pa·t!('ular-

J.l2\ R NARIC?_Este, ttrco. se c�· pj I����� �0�����a�u�nf��10:�
O ROSARIO MEDITA-

r'lct�n�a pe,a_ peclllmr e.� A Igreja muilo abl'nçoa e

DO. C<Jd:l (lual pode rezar �:�;�:�e dS�I��C���en�� c;l::�'" recomenda e.sta pr�t.ica de

TI:1 h')l"a (' do moclo n�ce�si�adf'� d[J� 's;nt.a � �If'���� 1l�:�I:�:, e�1jlO c��=
;'1�p'elanlO pr�)(����i.��el�Z:;· :.�� mlssoes. F.Xl�.tI'Jll terços q:1 y 'llll;'::) I":-t·:or('ee a união do>!

qUI'(:Cl" se tl<ve m('dital' i;:;o�u�)���c:;�� ���:1��n�a j�:
�r·'< r l'al'. as b�ll(;_ãos

()� mistérios dos eiJ1('o lllls�,él ios, .?-pal'�c, (. ���:U::I,�;�S (��J'�·:.êsCl�:��O���
dn rO',{.rin, On s(';a. bem 'clar:1 a mlencao I11IS

�-..,.__

.

_ ! rem rpunldo.'; cm nwu no-

.; N O E R E ç O !. I" Pl1 ':'11"l'i P!l1 mrio

A Itl\l�II,\ ))\S IJH'I('I,":Ti\S ri.-a na Rua: � dêle�·', 11i'"�C .J"sus no

('"n""('IIII-iro "1:Ifr:\ ,," Fi<l. oi" UJIl belo a "ua a � Ulto E'
.

l' f'i11l1. R' re-

.....·(·ã .. df' I'\-:(".\S I·: i\('f:S:;;:I)R.IOS, (' do uutrn _ Zfl!](lfJ ) kr(·() f"l'11 família

j'.'.":'" tl1' "INl'IJRi\S lo: , ONf·Io:H'I'OS. _ que tc'lHOS ('rrt('�a da [)rc-

meia. E' Jesus, por melo

de Maria. unindo estreita

temente no amor cristão

p.us e filhos, a rnrmna lo

da. Lembremos as palavras
de Pio XII, tantas võaes

repetidas: "Família que

reza unida. ê família que

vive unida". Em não pou

cos lares todos participam
nttvamente da recttecõo
do terce, pois, cada misté

rio é reeceo por um ruem

oro da família, sem excluir

oêste oficio nem os mais

pequeninos, quando já sa

bem rezar.

o ROSARIO DOS DOEN

TES. Fácil é para os doen

tes a recitação do santo

têrco. Não precisam de

fazer esfôrço em ler, tomar

posições incômodas, ou sair

de casa ou do quarto. Dei
tados. podem rezar seu

�, ço. Muitos doentes to

mam parte no "Rosario
Perpétuo". E' uma asSo
ciação de devotos de Nossa

Senhora Que se comprome
tcm a rezar o têrço a de

terminada hora do dia ou

da noite, a fim de que em

todos os momentos se eleve

à Mãe de Deus um não in

terrompido louvor. Os doen

tes podem também, apro
veilar. para maior facilida
d", o santo têrco transmi
tido pelas rádios ao cair da

larde. Qua�to alívio para

suas dores a meditat;ãcédos
mistcrios dolorosos do têr

ço! Sofrer junto com Jesus

e Maria. a. fim de gozar co
mo Eles dos mistérios gro�
riosos contcmplados na rc

citação do santo rosário.

�----------------------------------------------------------

riO HOEPCKE 'fEM
�,� __.,____..____�-r--___L_---
<
.•,.... c.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Comunicação

Crmunlromo" aos senhorec; Associados que se

ochnrn ObNlos no Secn�tarjo e Restaurante do Clube
os In�cjçôcs flora o "]0 TORNEIO INTERNO DE
DOM I NÓ" Clue tem seu início marcado para o pró
ximo dia 24, 0<; inscrições ohedecerão o "Regula-

'A-.f/?n I""t")!rtolef; lOCais e serí'jo enc-errodo<;
."111111,,'i(· r'ln dio 18 do corrente

f l'lIi, 1'('I,oli�, 9 de março de 196.2.
A DIRETORIA

o
UMA CRIAÇÃO

CORTE

BRITISH I90K
A ELEGÂNCIA
SÓBR1A E MÃSCULA
aliE. CONQUISTOu
o BRASIL

'*� POLAR associe a levem e a resis

têrcíe dOI 1105 de uop.coí, de Nylon
e de Rhoddnu, (' <J orocorc.onor
lhe eíeíívo orotecêo contra oca/ar.

ESCOLHA TAMBEM, NUM YARIAOISSIMO SORTIMENTO SUA

CALÇA ESPORTE RENNÉn

RUA FELIPE SCHMIOT, 7 A

A
a
Mulher
Ciência

Inslih:Jo de (1Il!l!ra 6ennânka
COMlINICAUO

o insl'ituto de cul'ura germân'ica comunico aos seus
distintos alunos e demais interessados que se acham
Gber�os os matrículas aos 3euS cursos de alemão, porC.l
prir"lcipic:ntes e adiantndl's, em diversos turmas, pela
manh2i, o tarde e noiu.nas, cOm inicio no dia 15 de
morcl")

Mulrículas diariamente, das 9 às 11 e das 16 OS 19
horas.

.

Rllo Victor Meíreles 38 2,0 andor afl1·0 3

A MULn""ER E A MlL{CIA
III

Algumas vezes a coin
cidência desempenha papel
importante na admissão de
uma mulher na função de
pesquisas.

Logo após sua cheg�Ja
nos Estados Unidos. um

diretor de pcsqui.;as medl

eas da Cyanamid "j{'l"I'

ccu-lhe J;inHt posição P�11

seu quadro de pl'squiasrlo
res, tendo cm visla a I·.�

peciali..:ação profisl;joll(l� ..
odutora.. BICICLETA

.
Isso certamente acon-

teceu com a Dra. Christel

Benitz, diretora asslt.scnle
fie. pesquisas médictLs, =lue
encontrou suceso n.o com

binar cnsam('lllo ramo mc

dif'ina.

.1' \lIda ,·ompletamente refOl"ma::I:l.,1\ jovem Ilw(lica ('nfrl'n

tau, enUio, um problema.
Tinha que decidir .�c ;ms
saria a dedirar-;;(' a PI'.'i(jui
lias ou se conLinu:1.ria a

trabalhar elirrtalih'ilt(' "m

contato com p:l.('jpllll's. A

única forma ele sal)!'r se ia
gostar ou l1ão (Ias nl",�
atividades era tentá-las ...

APOLO. 'I .. t.;l'· 1H'.�la J'edação, C(lm Ivan
------- --------------

AULAS DE ALEMÃO
Formada ('m. IllNli('inn. a

Dra. Senllz deixou sua

terra natal, a Alemanha,
para acompanhar o mari

d.o, um pesquisador pato
lOgista, que vinha ocupar
importante carr:;-o nos e.�
lados Unidos.

sob (lri('nta�':lo do Hlnstituto Goethe",
Munique, Alemanha

pal'a principiantes e adiantados, pela manhã,
a tarde (' noturno, com início no dia 15 deHoje, ai)OS vários ano�,

cla. di ;:qUe não se al'f'pen

deu. "Sinto-me fl'liz COQl a

escolha, pois o (�:n·r:" �Pl'

pesquisadol'a "w·""nta u '.

Espc('ialistn. em olhos,

ouvidos, nariz c garganta.
ri Drn, l3l"nltz pa'lfl:l!"a Va
rias anos tl'nbulhando em

clínkns IlIl'milS, anuI' gos
ta.v de lidar com pacien
I.,e:·:. alr'111Ir'IlII"-1l1 I: al:r

d[\nd()-.o.� :l l·p�:()IVI'l·I'1l1 Sl'lJ'I

prO-bll'l1l:ls.

('om Certjfjcado no fim de cada ano

e anós absolvido o 4.0 ano, Diploma
('{"mivalente ao "Instituto Godhp".

MATRI'CULAS DAS 9 AS U E DAS
1� fIO. g.

......

i�

fi,d"". '1""""" _.
T'1C:'I"T'rn'I'1) mI CUL'i'un/\ G1\llMANTG4\:'

lJlt's :tpre*enLn. n;� vir][\. Rnn Y;fnt, ME,jno.lcs 38, 2.° andor n]110, �
"

'� !.;;.; _.'

uma série de
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CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SE REUNIU:

5 iliões e 700Mifhões para Obras em 196
Com a finalidade de dis

cutir e aprovar .c progm
ma anual de trabalho, &_

presentado pelo oebtnete
de Planelamento do Plano
de metas do aovêrcc, este
ve reunido, no dia de on

tem, no auditório do Edi
fício das Diretorias, o C6n'
selho de J)�s�nvol�lmento

volvlmento uniforme para

tôdas as regiões de Santa
Catarina.
Compunham a Mesa ,d::

recorta o governador Cê1-
so Ramos, o Eng. annes
Oualberto, Secretário Exe

cutivo do PLAMEG e o Dr.
Renato Ramos da Silva,
Secretário sem Pasta e Se-

cretérro Geral do Conselho Cultura, deputado federal ainda o dr. Juno Za�zny
Encontravam-se presen, AtWo Fontana, da Agricul- presidente da C:EI;ESC,

tes à reunião o," Becretárt- tura, Dr. Jade Magalhães, Prof. Alcides Abreu, prest
os Dr. Pauio MacariIÜ, do da Segurança Pública e dente do BDE, eng. Davd
InterLor e Justiça, sr, õe-
raldo Wetzel, da '!'azenda,
Eng. Celso Ramos Filho
da Viação e Obras PlibU:

O ESTAD-Ocas, Pro�. Osn1 de Medei-
<os Regi;, da Edu",'o e

, •

-

ç MAI$ Ar.!IGO OIAIIO De SAII1A CAtARlAA
FLORIANÓPOLIS (TERÇA-FEIRA), 13 DE MARÇO DE 1962

Fontes, presidente do Con
selho Rodoviário do Estado
Haroldo soares Glavam,
presidente d\l Federaçao
do Comércio, Dr. Clodori
co Moreira, presidente das

Associações Rurais, Hum
berto Moritz, presidente da
Federação dos Trablrtha
dores no Comércio, Aveli
no da Silva, presidente da
Federação dos Trabalha-

Nosso flagrante é um

especto da reunião. quan
do falava o governador
Celso Ramos. Em nossa

próxima edição daremõs'
completa reportagem ares

peito deste importante a..

ccntecímento.
.

Conferência do Desarmamento:
E U B Presente

WASHINGTON, 13 (UPl) ler soviético, Andrel oro
_ "Se os outros delegados myko. Éste, talando aos

vão a Genebra com o mes- jornalistas, à. noite passa
mo espírito dos Estados da, ao chegar a Genebra,
Unidos, poderemos conse- declarou que o tempo urge
guir progresso". Esta decla- e é necessário um acôrdo
ração foi feita, ontem, pelo

do EstaelO, que tem como

seu presidente o governa
dor Celso Rames e como

secretário geral. o Di. Re
uato Ramos da Silva.
AbrindO os trabalhos �ü

eeuntão fala o Ooverntd()r
lo Estado e' Presidente 'lo

Conselho, que acentua a

importância do mesmo e

que representa dentI]O da

sistemática de seu gcvenro
no sentitlo de um desen-

secretário de Estado, Dean

Rusk, ao partir com desti
no a Genebra, para a Con

ferência de Desarmamento.

Já. hoje, o chanceler ameri
cano manterá. conferencias
com o chanceler britânico,
Lord Home e com o chance-

para afastar a ameaça
sombria de uma guerra
nuclear. O chanceler San

tiago Dantas que chetlará
a delegação brasileira à. re
ferida conferência partirá
segunda-feira, do'Reclfe pa
ra Genebra.

Deputado
Ramos

Federal Joaquim
viSita��AFPS(

O deputado federal Joa,

qulm Ramos, em compa
nhia do Dr. Fulvio Luís

Vieira. chefe do GRP do

Palácio, esteve em visita â.
sede da Associação dos
Funcionários Publlcos de
Santa Catarina, sendo' re
cebido pelo presidente Ivo
GandoUI e pelo tesoureiro

José João Dias de Oliveira.
Depois de demorada e

cordial palestra, quando foi
pôsto a par do que está.
sendo feito em prol do fun"
cionallsmo, aqueie ,"larla
mentar teve oportunidade
de percàrrer, com calma,
tôdas as dependências dos
três andares onde se

Nossos flagrantes fixam aspectos do Palácio da Reitoria da Universidade de
Santa Catarina. - Em cima vemos o magestoso prédín onde se localizare o

cérebro de nossa Universidade. - Em baixo vemos os jardins que circundam o

Paíác'o da Reitoria, localizado à Rua Bocaluva

,Ainda� a
No caso do Delegado de

São Pedro de Alcântara os

pessedistas, segundo a a

legação do ilustre Presi

dente do Diretório Munici

pai d'o PRP de São José -

não tinham nome a indi

car.

Vamos mais longe un:

pouco: mesmo que tives

sem um nome, não deviam

Indicá-In, porque o cargo,

nos têrmos do acordo ali

ancista pertencia ao PI,t>.�.
Se ê�se Partido também'

não contasse com um no

meando a solução, óbvia

mente, �ão seria a da esco

lha de um elemento ad

versário inimizado com os

pessedistas, combatente ex

tremado contra a Aliança
e, pública e notóríamente,
o 'mais enérgico, vojunté
ríosc e ativista chefe distri
tal da UDN.

'A altura dessa desastra

dores na Indústria, AmaI
do Mendes, representante
da Zona. Oeste, Herbert
Rltzma n n, representente
da zona. do planalto de

Canolnha..s, Dr, Erna.nl ao
sa, representantes da zona.

dos 'campos de Lajes, Paul
Helmutt Keller, represen
tante ,da zona do moral de
São Francisco, - ""'1memar
Gonzaga, representante da

Em Genebra Atmosfera de Otimi
GENEBRA, 13 - Uma

atmosfera de ctímtsmc to
mou conta de Genebra às
vesperas do encontro dos
chanceleres dos três gran
des que realizarão confe
rências preliminares antes
da reunião do desarmamen
to, que se instalará na pró
xima quinta-feIra com a

presença dos ministros de

Relações Exteriores de 18
palses que Integram a Co
missão da ONU que trata
do desarmamento como me

dida eficiente para a ma
nutenção da paz mundial
Circulas informados diplo
'méucqs revelaram hoje' que
se as conversações que se

Iniciam amanhã entre os

Srs. 'neen Rusk, Andrel

Gromyko e Lord Home fo
rem coroadas de êxito, o

caminho estará aberto para

uma reunião de cúpula.
recebe Os aplausos doi
.cretárice de Estado •
govêrnos dos paises
ressados. As 'mesmas
assinalam categóric
que "nenhum do dois
deseja a guerra ncet
que OS dois campos
de acôrdo em �ue
reduzir o recorde co
de dinheiro, dedicado e.
mementos.

Dr. ARTUR B
Falecimento
É com pesar que no

mos o rarecrmento do

Dr. Artur BOSS, oco

anteonte�, em nossa

pltaI.
O saudoso Dr. Artur

advogado e alto funcl
rio do Banco do Brasil,
pessoa la.rgamente re

nada em nossos melas

dais, motivo por que o

passamento causou prol
do pesar em nossa Capl
O extinto detendeu,

rante longos anos, as cô
dos clubes Avaí e Cole
e era muito quer-ido
meios esportivos de FIo

nópolis, onde o seu desa
rectmento cal�" gre
consternação.
Deixa, o saudoso falee

esposa D.I!. Maria da

eetcão Outra Boss, e qua
filhos menores.

Não Faltará Trigo
RIO, 13 (VA) -A COFAP

anunciou que não faltará
trigo pois possui estoques
para 90 dias, estando ou

tros carregamentos sendo
esperados 'para os próximos
dias. Um porta-voz da
COFAP declarou que apre
tenção dos moinhos para
majoração do produto, no
Rio e em São Paulo não se

rá atendida com simples
sonegação da farinha de
"iRo. Também eeunctou o

referido P<lrta-voz serem
promissoras as colheitas de
trigo, êste ano, no Sul do
Pais.

115 f-" II .__--operação o a,
todos se conhecem, a cena ras do ar. Jade Magalhâes. "i'J.
tltuiçiío desse órgão, por E o que dissemos que
essa fónllUla, foI objeto de 11'ia. acontecer com êle, co

chístoscs comentários, que mo aconteceu muito cêdo,
mais se avolumaram quan vai acontece- com wàrtos
do apuradas as urnas de- outros, porque também eS4

las não saiu um só voto pa tá na cara.

ra o candidato e para.o Nada mais fácil e mais
Partido. util aos aliados do que eví-
Em Campo-Erê, nestes

últimos meses, sem duvida
\ ao erreptq do PRP; [a rc
rem const1tuldos �vâr. di
retórtos perrepístas por
elementos de outros parti
dos - Inclusive dois, por
duas alas divergentes da
UDN - e cada qual, de j
mediato provirou obter no

meações da Secretaria da
Segurança.
Ninguém, dentro d a s

connsênctes humanas, está
livre de erros. Mas o ar. dr.
Jade Magalhães, quando
os' Icomcte, obstIna-Ee em
não corrtgt-lcs. Meses e me

da nomeação parece que ses passaram e quando as

somente o sr. dr. Jade Ma vezes a correção surge, já
galhães ignorava que, com as consequenclas se agravam
a anterior escolha de al- irreversivelmente. No caso

guns udenistas para car-· de São Pedro, se o dlretó
gos policiais, a UDN reco- rio josefcnse errou lamen
mendara aos seus diretó- tavelmente na indica_çãa. o

rios qUe infiltrasse correU- sr. Secretário ratificou es-
se êrro, apesar de prevIa
mente avisado, alertado,
solicitado, rogado para. não
fazê-lo.
A bô� fé dos que o pro

curaram, tempestIvamen_
te para evitar a criação de
mais uma árca de atrito
entre aliados, a razâo que
lhes assistia, a lealdade
com que agIram _ estão
hoje no tableau que lhe
anteciparam. Acusarem o
sr· Kramer de mudar de
partido é piada, pois o que
êle fez foi apenas cumprIr

�s .recomendaçõcS' do se:.!,
Hel"Vllldo·sc . lllUlto sence

rimoniosamenle da inge�
nujr1:1r!e po!lt.Ica c da.� JlÍr-

tar tais rocos de atritos, a

exemplo da que ocorre em

tantos e tantos municlpI6!f.
O interêsse não é recipro
co? Não tem o sr. G.over
nador Celso Ramos dado
positivas demonstraçõelj: du
seu maior epeêçc ao PRP?
Compreensão maior 'haverá
dõ que a desse homem de
bem, digno, político enxu

to, que é o sr. E'rlco Mul
ler, ilustre presidente do
PRP?

O que se torna. intolerá
vel e.que se de sentido di
verso, se empreste flnallda
de outra, se decvlrtue en

fim, até com melas pala
vras a colaboração de alia
dos, qug não são trrespon
sávels ou moleques, que
faturam ambições, que re

querem consideração por.
que o direito a ela 101 con

quistado no calor de �utas
memorã.veis, em sacrifici.::s
sem conta.
Não postulamos para o.

nosso Partido posições que
a outro pertencem. O qu:!
querem.os é que tais POSl
ções sejam motivo de har
monja e de tranquilidade
para a composição poht1 ..

ca que formamos, e nlo .�e

transf.ormem e m provoca
ções, em capltis diminutlo
de cOllljl'fUlheiros exem�

piares, atingidos por atos
que só pOderiam esperar
de adversários e nâo de
aliados. doO govêrno q\le
elegeram com sUor, sangue
e lágrimas.
.Rllhen,i) ilc Arrmla. Mamos.

Comecemos com eZ eueutc. Era uma vez um

de familia multo atribulado e aflito com seus

filhos gêmeos. de 10 anos, porque um dêtes era

pessimista do que Jãnlo e o outro mais otimista

que :�:�el!��r1mentá_lOS, a conselho de psicoan'"
listas, o pai, por ocasião do Natal, pôs sôbre os ...

patos do pjtmetro enorme caixa, contendo um ma

ravilhoso trem elétrico caríssimo brInquedo de ta·

brlcação japonêsa; e dentro do sapato do otlmis'
ta colocou apenas um punhado de crina animai.

Quando o pessimista desceu do seu quarto, vinba
derreado e. foi logo �e queixando:

_ "Que azar o meu! Ganhei um trenzinho elé·
trico de fazer Inveja a qualquer 'rapaz. QuandO
guris da vizinhança souberem disso vai ser

amolação terrível. OU terei que mostrar-lhes � tr

a cada nora. ou acabarão estregando-o. Antes pa

Noel me desse um sorvete: tomavá-o e p�onto".
O otimista apresent.ou·se radiante, com O

Ilho nas mãos:
_ Vejam só! 'tsse Papai Noel é .mesmo o

Sempre desejeI ter um pôneI. E olhem aqui as c

dêle! Deve estar ai pelo quintal! Vou descobri-Iof
XX
X

Ao encontrar-me .ontem com um peteblsta, tndt
guei de como haviam transcorrido as reuniõeS .,
Partido. ,

- Um paliteiro dos dIabos! Verdadelra lav
rta de creche! Está. tudo em fim de picada!

AguçadO na curiosidade, procurei o ilustre
sldente do Partido, meu nobre amigo OVutel de
drade, a quem ouvi:

- Fizemos reuniões memorá.vels, de coraÇ
portas abertos! Sinto-me recompensado das C
ras pela autêntica demonstração pe vltalidãde dr.
moet'ática do meu Partido!

gionárlos no PRP, visando

justamente as posições da.
Secretaria de Segurança
PUblica.
Essa tâtica não e no',a

contram instalados os. di-
nem inédita. O próprio

versos serviços, Inclusive o PRP, em alguns muniei-

reembolsoável há pou I' :���Ci:;fre;;:: ��a��n�:�inaugurado. Mostrou-se el'
tusiasmado com O que lhe Jaguarlina, onde outra no

foi dado observar, congra, meação de Delegado tem

tulando-se com a diretoria causado enormes prejuizos
da Associação. politicoS ao partido ma.ic-
Nestes flagrantes o depu- ritário, Ali, nas vespems

tado Joaquim Ramos, o Dr. do último pleito, o candi-

Fúlvio Luis Vleh'a, o Dr. dato a deputado do PR?
----...----- Mário eantl�ão. o Sr. Ivo da zona, crlOií um direti'l-

I fIfi ,HO[P�!::� -TEI-t I Ganclolfi e o sr. Jose João rio �O.rll todos os elemei':-
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