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Conferência de Desarmamento

Destruicão de 30·/. dos armamentos mundiais
J

Hoje - Tratado de

�O,ern6�Or �is-ita-��r-ag �O Instilnto �e E�uca�ão
Pioscricão ' das

•
Provas NuclearesFalará

GENEBRA, l� (UPI) - Dean Rusk, dos Estados Uni
dos, afirmando que "êste momento é crítico", propôs ontem
a destruição de trinta por cento dos armamentos mun
diais e dos veiculas de explosivos nucleares dentro de um

prazo de três anos alem da criação de um siste�a global
de alarma para Impedir a ecpsão de uma guerra por
acidente ou de surpresa.

A União sovíéüce replicou com um projeto de tratado
que estabeleceria o desarmamento total num prazo de
quatro anos, começando com a eliminação simultânea de
todos os veículos de explosivos nucleares e de' rodas as
bases mnttares no estrangeiro.
PALAVRA DO BRASIL dessas oito nações esuve
A primeira reação ror-v ram reunidos, ontem, à úl

mal das demais delegações tima hora, nas dependên
à Conferência do Desarma- ctas do hotel em' que se
menta será exteriorizada hospeda o ministro da De
hoje quando deverá fazer resa da índia, V. K. Krish
uso da. palavra o arasu, na Menon, para considerar
uma das oito nações não os planos apresentados pe
comprometidas que envia- las duas grandes potências
ram representantes a Gene- nucleares.
bra. O secretário de Estado
Os delegados da maioria norte-americano, Dean Rusk

falando na primeira sessão
-----.- -'-- - de trabalho da Conferência,

da qual participam 17 paí
ses delineou um programa
de quatro pontos, de medi
das que, segundo disse, po
derão ser tomadas "sem
demora".

destruição dessas armas se

ja verificada, e em poste
riores etapas do desarma
mento requererão contrôtõe
"antes e depois", mediante
um sistema ínternactcnat
de inspeção e ccntrôle.O caso se deu na manhã

do dia 15, quando o Che

fe do Poder Executivo, em

companhia do Prof. Osni
de Medeiro Regis, Secretá
rio de Educação e Cultura
do Major Ayrton Spaldíng
de Souza, Chefe da Casa

Militar e do Dr. Fulvio

Luiz Vieira, Chefe do Ga
binete de Relações Públi
cas do Palácio, visitava
as obras do novo edifício
onde funcionará o tradici
onal estabelecimento de en

sino secundário da capitaL
E a suprese tinha sua

seção do campo de espor

terminação da própria le

gislação federa.l, a locali

zação de camdpo de espr
te nos estabaleclmentns de
ensino. Não se compreande,
portanto, como O govêrno
passado não atendeu a essa

exigência legal.
.

Recebidos pelo profe
sares wetmtr Dias e Aldo

O Governador Celso Ra
mos procurava se infor
mar de tudo, no sentido

de dar as soluções prontas
e mais adequadas .para
cada caso. Inf.onnOu-se· do
andamewto dos trabalhos,
dos problemas dos profes
sores, dos eíunce; das ne

cessidades. Percorreu a s,'!

guir, a ala já concluída e

que vem sendo utilizada.

Ali, já estão funcionan
do, no período da manhã

Não foi previsto local para, campo de esportes
o Governador Celso Ra- RegIs, receberam, grande- mlr Dias, Diretor do Im�'

mos e o titulai" da Pasta mente surpreendidos, esta tuto de Educação e Colégio
de Educação, Prof. osnt declaração do Pr.of. wal- Estadual Dias VelhQ. No Rio O Direlor

da FAO
te��� 106 ���;'�m� ��:c�!�
da visita' do diretor geral
adjunto da FAO para as

suntos latino-americanos,
Sr. Herman Santa Cruz, ao
Brasil, êste mês. Assim, o

representante regional da

organização na América
Latina deverá chegar ao

Rio depois de amanhã, pro
cedente de Santiago do
Chile.

O Sr. Hernan Santa Cruz
visitará. o Nordeste .no dia
20 ou 21, com uma. equipe
de funcionarias e técnicos
brasileiros e da FAO. Apôs
uma estada de- 2 dias no

Recife: regressará ao Rio,
onde permanecerá até o fim
da próxima semana, quan
do então retornará a Nova
Iorque.

'

o Curso Noromal e dois
primeiros anos do curso
cientifico; a tarde, deverá

funcIonar, a Escola de
Aplicação do Curso Ncr
ma,1 para o que as salas

começam a receber o ma

terial indispensável. A vi ã O

Desaparecido
HONOLULU 16 (U.P.) -

Acredita-se que um avtêo Rusk recomendou a Ime

Constel1atioOn da empresa diata concertação de um

Plyíng Tiger, com 10'7 pes- tratado de proscrição das
soas a bordo, caiu no mar provas com armas nuclea

ho� entre Goyam Manila.

O "parelha desapareceu -

segundo se informou.

Quan�o ao caso especí
fico; do ca.Il)po de espor
tes, várias. foram as suges
tões que surgiram no 'Sen

tido de se suprir essa de
ficiêncIa tendo ficado,
Oovernador . e Secretário
de Educação 'de estudarem Afirmou que a menos que

se firme já um tratado tal
que ü-n c.l-ua pj:Qvidência§

::%�g:'d::::��t!!�ã��,�
retnícíarãc os ensaios nu

cleares na atmosfera.

s'unctonãnos norte-ame
ncanos explicaram que, a

fim de buscar acomodação
com a insistência sovíétíca
sôbre um "contrôte sôbre o

desarmamento e não sôbre
os armamentos", os Estados
Unidos estão agora dispos
tos a 'aceitar a declaração
da URSS, �mbora sem ve

riflear seu conteudo, como

�:�e :eart�i�t�r1o�s��;::u-
NO. entanto, os Estados

Unidos insistirão em que a

.

"'. � J.

ÚLTIMAS
NOTICIASo GOVERNADOR E O PROFESSORADO

Com o fim evidentemente de neutralizar, no espirita
do professorado catarinense a satisfação causada pelo
prestígio' e assistência que o governador Celso Ramos vem
dando à nobre classe, alguns despeitados não hesitam em

Soprar nos circulas do magistérIo mentiras revoltantes,
explorando mesmo decisões de ordem técníco-pedegógíca
adotadas pelos órgãos dirigentes e orientadores do ensino

públlco estadual. A recente supressão das férias de julho,
providência que não visou a prejudicar o professorado,
mas a atender os tnterêsses da eficiência educacional _

tanto que concomitantemente estabeleceu o ferIado esco

lar aos sábados. _ foi motivo de exploracões, que certa

mente não terão partido de elementos comedidos nos juí
zas, mas sim de espirItos afeitos a tumultuar a classe,
Pelo vêao de [ungi-Ia a mesquinharias políticas. Nada mais

natural, sem dúvida, do que uma reivindicação' da classe,
em termos que, ao nível das elites intelectuais em que é
,justo situar o professorado, não exorbitem do respeito à
autoridade e do acatamento à Ieí. Mas também nada mais
lamentável do que essa exploração, quando, contagiando
parte da classe, descambá em ostensiva manifestação de

hostilidade, acobertada embora por aceitáveis razões, que
não justificam tais melas.

Agora mesmo, outros ventos de intriga estão agitando
alguns circulas menos prevenidos do magistério, com o

boato de que é intenção do governador Celso Ramos, para

RIO, 16 (V.A.) - O sr .

Vasco Leitão da Cunha,
que pa rttrâ para :MoSCO\l

no próximo dia 29, a fim

de assumir a chefia di.
Embaixada do Brasil na

URSS, vai receber no dia

20 uma homenagem do

alto funcionalismo do HIl

maratf em almoço que
será realizado no restau
rante Mesbla.

TEARA - Vinte dnas

pessoas àfogaram-se e dez

desapareceram na colisão
ocorrida. anteontem à noite
entre um navio iraquiano
e um transporte, à entr�-
da do Chat El Arab, no

'-

Golfo Persico, segundo
"Etellats.

PEQ"üIM - Uma 191.0.
advertência foi dirigida
ontem peja China Popular
aos Estados Unidos, depnía
da vioteção dás águas ter
ritoriais chinesas por um

navio de guerra norte
americano à autura de
Luang Long (China M .. -

rldicnalj
, segundo anun

cia a agência "Nova Chi
na.

LONDRES _ A. Gua.t{!
mala, ao que parece, su

geriu que as neg.ociações
com o futuro de Honduras
Britnillca tBeilce) se rea

lizcm em MadrI.

NOTA DO GABINETE DO CHEFE DO
CERIMONIAL:

Em uuta do nu.mero sempl"e crescente de matrícula, esta ala já está sendo utili
zada, embora sues condições ainda não sejam ideais. Mas o Govêrno vem atacan
do decididamente as obtas, já tende encomendado o material necessário, ao
mesmo tempo em que procura melhorar as condições do professorado e dos

alunos, dentro de sua meta de recuperação do ensino catarínense

o Gabinete do Cerimonial comunica que, em virtude
do cancelamento da vinda da senhora embaixatriz do
Japão a esta capital, fica também cancelada a recepção
que o governador e senhora Celso Ramos ofereceriam ao
casal visitante. O programa da visita de Sua Excelência
sofrerá portanto a seguinte l1l0dificação: Jantar intimo
no Palácio de Despachos oferecido pelo senhor Gover
nador e com a presença dos demais oneres de poderes e

altas autoridades civis, militares e ectesiüsücns.

cúmulo dos castigos que vem aplicando ao magistério, su- .....

prlmtr a faculdade de o professor aposentar-se aos vinte
e cinco anos de serviço, coisa que absolutamente não tem

fundamento, nem foi sequer motivo de alusão durante os

estudos da reforma do ensino catarlnense.
Quem soprou mais essa ínverdade ao ouvido dos de

dicados membros do nosso magistério certamente sucesu
lllava a inteligência e a ilustração do professorado catart
aenee. A ninguém, de Iúcída cerebração, teria ocorrido tal
hipótese. É possível que a balela tenha nascido de certos
cérebros .ímpermeávela a qualquer evolução e que ainda
SUPonha plausível restaurar no espirtto, público as idéias
que subordinaram, por tantos anos, os Interêsses do ma

gistério às eonvemênctes de rudes chefetes políticos. A

verdade, porém, é que o professorado repeliu, como o de
Via, essa nova mentira.

Quem, como qualquer professor de boa formação men-
tal e cívica, não desconhece a Oonsütuíção do Estado,
Sabe que a aposentadoria dos .proressõres aos vinte e cinco
anos de serviço prestado ao ensino é preceito constitu
cional'€ não poderia ter sido motIvo de cogitações ç.OIQD
lllatêria df: lei normativa do magistério público do Esta
do. Dessa forma, a nQva intrigulnha teve a sorte daquele
gato que, escondido, etquecera que deixara descoberta a

prõpria cauda ..

É portanto es(,usado pensar que o ilustrado magistério
de Santa Catarina, cuja vocação se afere precisamente
Pelo devotamento à causa, demonstradé) em tantos e tão
longOS anos de abandono, se transforme em campo fértil
Para, o jôgo traiçoeiro de alguns politicas inconforma::los,

� que,é incontestâvtH e que o governador Celsc Ramo:;

es:sb�::õ::�Õ:ssJ�;:�:'���ç:o��:���:' :;:::�� �ee��:
estirpe de estadistas.

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

Curso �e fOlclore
As Unlversj:dades de

N'íVel Su�erior
asse curso mtnístrado terão garantida, automàtf-

ooíés e do Pará comun�- com mandato da uníversr- camente, no ano seguinte
caram à Campanha de �e- I d'ade do Brasil, terá a du- a matrícula .na mesma sé
fasa lo FOlclore aresüetco ração de doze meses (alto rie da Escola ou Faculda
a sua disposição de enviar de zstudo- e quatro de Pes- de que estejam cursando
bolsistas para o curso in- quisas), ôeeünamío-se a de que estejam cursando'
tensivo, de tempo Integral, formar técnicos e especta- regiões.
que a organização eetatsr lIstas em folclor��:fit';:icl
de folclore promoverá, êx
te ano, na Guanabara.

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

ro, necessários para as

tarefas de levantamento F:!

inve.stlgação dos renôme-
,....--------,

no> POPUI"05. CHEZI�HO. NAO!
C H E �Il�' O!Reunião do

IE piscopado
RIO, 16 (V.A.) - -Pata

Tôdas as Universidades
brasileiras foram sollcita- ....--------'

das a enviar, bolsistas
para o curso, com o· qual
começa a funcionar a E:;
cola do Ceará, da BahIa,
de Minas Gerais. do Pa

raná, de Santa Catarina e

do Rio Grande do Norte,
entre .outras, seguirão o

ex-emplo das de Goiás e ia
Pará. A turma de 1962 de
ve compor�se de vInte alu
nos, recrutado9' -entre o

disciplinado dos estabele
cimentos de nivel superior,
representando vários Es
tados da Federação.
De acórdo com o plano

rio CHl"�OI os 11l1iycrsit;ário::;

Embaixador dos
EUA no Paraná .

debater. problemas lnte:

nos da Igreja, traçat: pro

grama de açâo conjunta
e analizar assuntos nacio

nais, sobre os quais se pro

nunciarão elll manifestv,
estará reunido no Rio de

2 a 5 de abril, na sesão

bienal da Conferência Na

cl.ónal dos Bispos, todo o

®lscopado do pais. A ques
ião da '"candidatura -de sa

_ cerdotes, nas eleições 1e
3 de outubro, será debali-

CURITIBA, 16 (V.A.)'
Procedente de Foz de Igua

çú, deverá chegar amanhã
a Curitiba, em visita ofi

cial ao Paraná, o sr. Un
coln Gor4:Jn, �mbaixador
,dos EUA no Brasi1. () dl-

norte-americanoplomata
será recebido no aeropor
to Afonso Pena peto go
'vcrnador do EstaeLo e 'ou
t,rai'i -fl.utoL·ictacl{l,�,

,,-...t-...--!
c1n. t.ampcm.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vós dormis seb a alfombra dos oásis.
N() de1j('I'to das V06sas consciências,
o.�tentando sombrias negligênCias
Que mostra.l se�des homens perspicazes ..

Mas com esses processos eficazes
De vo��as senuals inteligências,
N�m vos apercebeis de Que as essências
Sorveis das mansenilhas contumazes!

Adormecei, meus bons epicuristas,
Desfrutando o prazer dos financistas
Que por deul\t�m Mamon e os seus pbrtentos;

Mas sabei Que o sepulcro vos esJ)era
E que um dia, rolando noutra esfera.
Trabalhareis, cativos, em tormentos ..

AtRNALDO S. THIAGO
MENINA VAbERIA AMIM

CHANEM
A nataliciante, dileta

filhinha do nosso prezado
amigo e distinto conterra
neo, Eng. Sr. Cesar Am�m

Chasem e de sua El(ffiJ..
D. Suely Gouvêa Chanem,
pessoas muitos relaciom�·
do.� em o.� n-o.ssos m�io� i'O-

('ipiS A. Valéria e seUl>

vl;!ntu o�os genitores no:;-

sos parabens.

FA.ZEM ANOS l"J.iJJE:

- menino Getúlio OpU'lS
cka Filho

- sr. Patr:cio Freitas
- srta. M:irget Paim Luz
- sra. Anâlia Freitas
- srta. Maria da ,010-No cllche vêmos a r'J-

lm.qta me�ina, VaJári:1. ria Amaral
- sra. AnaStácia SPI"!"J

des Pascoal
- srta. Aládia Sebn.sth\

na Dominoni

Amim Chanem, Que n�l

efeméride de hOje compk
to seu primeiro aninho,

IISmIOO DE APCBlAOOlNA (
lPBI5IH DOS íOtenílm

(0IlaIfS8 ,.. ún'e,11 de 1leaIim �

MédicGs
EDITAL

DflSP-DSA N." 63 e 65
C-437 e C·439

FllC;O "Oublico. para conhecimento dos interessados, que
P.f> PI":lvas' Orais dos Concursos em epígrafe, serão'realiza
rias na cidade de CurItiba, no Estado do Paraná, a partir
do dia vinte e oito (28) do corrente mês. Maiores esclure
('imrlltos !-icrão pre.stados aos Interessados na sede da De

lro,árla do E�tndo do Paraná, sita à rua Candido Lopes,
12:1 _ 3." c 4.° andar.

1I'1Il'rmnnPól1'i. 10 de março dc 1!l62
'jj)o!mim Duarte Silvtt.
r- DELE.GADO.

U t:.�If\l..;U V H1UI� UIIII�v lJlOllu ,.h: ::'Wllu LUh.Jllrlt)
- --- ----------- -

I) ramlnhão, reforçado. com capacidade pAra 7,000
a �OOO q\lilos de carga. pêso do. chassis de 2.500 a 3.500
Qun,..,.�. rablne de aço, llm!)lldores de parabrisa. quebra
lu?' dn lado do motorista, es:pêlho retrovisor externo, cin
zeiros. porta luvas. pneus simples diant-eiros e duplos
tra::'f'iros. reforçados, molas auxiliares semi·elitlcas, eix:l
�ol'dan. em rlllliS pArtes. com I"<1Jamento central tanque
com eapacldade para 70 a !:la litros degasolina. freio de
servleo a ar. óleo ou- outro sistema �arantido pelo fabri·
cante. frf'l(1 de mão 01l de emerl!ência ti!lo de r.ontrnr,ão
f'xi rrna (freio mf'canico), eixo traseiro de duas veloci
dfldf's. rom pinhão montado sôbre rolamentos. embrel1.
li"f''ll de 11m disco com amortecedor de vIbração, sistema
elM"I('1} dI' 6 a 12 volUos. faróis dianteiros o "Sealed _

h"RI'1" "'",rarlor de 20 a 40 ampérios. motor de arranque
rl'" "(l""'nrnVflrl� efirária. transmissão dr; 4 a fi v"lneid,>
cI."." nn"o fi. frente e urna a ré, motor de 6 a 8 cilindros,
""'11 l}f'ti>ncla de 150 a 200 cavalos (HP). rom lubrifka.
,,'lI} a pr<> ..,são. resfrinmento por bomba d'àe:ua e radia.
dor de 20 a 40 litros. pneu sobres�alente (estepe), car
T"(lrrria dfl madeira de lei, reforçada. encerado de lona
ill'nflrmefl\·eJ. rhave nara roda, s1"a-eixo e (!PMl'l.iS fprra
men�a" npC'el'i.�árias, Unidade - Um, Quantidade _ L

2) Caminhão, conforme as características acima,

e.xl'hl.�lve carroceria e encerado de lona, equipado com
tnnnue para 2.000 /dois mil), litros àgua. acomodad.o
para uma guarnição de auto-bomba, bomba de sucção
e recl\lnue constl"uida de bronze. para ftmcionar com
motor do pt'óprio carro, com capacida\]p, de 500 I?;alôes
por minnto. dois estâgl'1s. com duas bocas de sucçã?,
uma clI' rada lado, de 4112" e duas bocas de reca!quc,
Uma ,de rann. lado. de 2 1/2". com bomba auxl1iar de
escôva, Unidade - Um. Quantlclade _ L �

II - ESTIPULAÇÕES
o.� intere.<;sados deverão apresentar os documentos

menrlonados a seguir.
1 - Propt)i'lta. seladas ambas as vias com crS 12.00,

de �êlo &'itanual e mais a Taxa de Educacão e saude CrS
10.00. p .... r fôlha, em envelope fechado e íacrado. conten

nent:: r>;signação do nome e enderêço da firma propo

hl t>'<ueelf!rariio. a mais detalhada possivel. inc1u
,�Ive murt':!. do material que se propõem fornecer:

c1 prf'f'o unitâ,rio e global, com a expllraeão .de Que
estão ou não Ineluidas as despesas de impostos. taxas,
fretes, carreto.'i. seguros etc.;

d) condições e prazo de ep.t�PP"'l nn T""q+n�i.,l 1"1"
local lndicado: QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. PPl Florianópolls. on
de será procedido o exam,e de rerebimento:

e) declaração de conhecimento e wbmissfi<"1 âs nor

mas dêste Edital e da Legislação refer�nte a Concorrên

5 - As propostas deverão soer apresentadas em
duas vias, com a rubrica dos proponentes em tôdas as

páginas, seladas na forma do item 1. d€>ste Título.
6 - Os envelopes, contendo prop�tas ou documen

tos. deverão ser entregues no' Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro Müller, nO 2 (fon" 3410_. até
às 14 horas do dia 11 de abril de Hl62, mediante reci
bo em que se mencionará data e hora do receblment'),
ai'l'iinado por funcionário do D. C. C.
'I - As propostas serão abertas, às quinze h<lTo ..<;. rto

mesmo dia li de abril paI' funcionários desi!l:nados pelo
Presidente do D. C. C. e na presença dos proponentes
ou seus representantes legaiS.

8 - Abertos os envelopes, cada um d'lg in-eres<-!!.
dos tem o direito de apor a sua rubrica na� -folhas de
propostas dos demàis concorren�s

9 - As propostas (modêlo GOl. à venda na Impren
sa Oficial do Estado). deverão obedecer à� condições
e,'itabelecidas neste Edital, nas instrucões r("lnstantes
do verso das mesma.s, bem como as t>xin;�nrias do De
('rl"�o n'O SF-25-08-61/3R2, ele 1961. (' demais tl1.�po
slçôes Estaduais e Federais .�ôbrE' Conrorrênclas.

III - JULGAMENTO

1 - Pela Cumissão JUlgadora. posteriormente, será
decJaradn vencedor o proponente Que oferecer:

a) Menor preco, considerando-se descoritos, bonifica
ções, impôr.tos. despesas e outras vantagens;

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

19. - Em illualdade de condições, sera. dada preferên
cla a firma estabelecida no Estado.

3 - Em caso de absoluta igualdade de propostas. se

rá sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência pOderá ser anulada, um a vez

flue tenha sido preterida forml11iqade expressament" ""i
p-idn. pela..� referidas Leis _e a omissão importl' em n�t>illl·
?''"I aos roncorrentes, ao Estado 011 à moralidade da Con·
ronrnrl'êncla.

fi - A Comissão Julga,doro, reserva·.�e o direito clt"' a

nnlnr a Concorrência, caso as nroJY!,tal'i nprcl'il'ntacjus
não corre.�pondam aos intel'ê.�se" do E.�tado.

Flnri:lllnpnlis. cm 3 de março dr l!lG2.

dultos cr$ 8 ,00. Menores cr$ 50.0 .......___.'(�Iii::::·be ,I}o!e de !r�s!!! -- !:Iii! 25 �Jl Mar"", - r P'c- '. Pr i Fo '1 - CrlÇ Secre i -
Não ec...ndo lugar. grális. ChUf(8SCO cr' .uo,eo c/ma_le,

'-*;7:�-i;ii:��i1f��t�fa:r
-

--I::
.',- - - _ .... - - - ... - - - - - - - - -

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

;• f:.u�· CUII�t:lIlII:"II'U MaÍl"a, l(ill .......... .,
II

,- I'referone "'22 - C"',,,, r» t a ,a"
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""m'"';;:,�:::,:::d" de Aquino
� y- coneomemos SOCIais ,""'� I

"�I{IVjfl Alberto de Amorbn e 011val40 Melo. .. • Geralmente, quando se menta n�cl071al, a famosa explicaçáo vasia, despropor_1
/\.lll0',���,III���r�':�I;�'(íll;�r�maral e Silva _ ., CJ\Ad.." (,'J{ I ,

• espem muito um pTOnU1I "Co1ni.�.�ão Parlamentar de ci011ada, sem uma JUSrTJ
\ ��

.

et to d
-

t é tnouéríto", tem (I sua 7mli· F/CAÇA0 1Jl(lll,�í1)el, (I(/Q7/(..'�ilv"il':1 r�tmzl., • ���;�êl�S de�i1��:��;, (�;(I:ê. dade, "I((S nem. no)" isto, de- �1�Ut�:1t e::;;�I�:cl::JL��:;.�., :',::�'Prnf. B(:,I:,I)�,���:d;�:,;o _ Dr OQvall!(l xodrt- ii
i

III zes qlLe se 7,ropõem II escrc- ve lWI pl"cliiden!.e rcmmcictT.
ofereceu ao IIIISSf! Te.�(lllrc;,tg"ue.'< Cnnrnl - Cid l>onz/l�t1 - Ur. Ak:cir.l' • H • tecer lima atitude, como :r:u�tzr:: QU;�::� um "déficit" de 11LI!is de 70AI,p·iJ - Pr"f. othon d'Ji:Çll -- Major /1r!�. •

'lflMediCina
Vai Promover Chá Daliçame .� ��ni� g:a�:��:n��aat��ç:;� _ resj(ljct na conf'a1ll'a no bilhões de cnnevos. que re.1

�lIl;� ..::I:I�;��:J c:qtl�r.:_à��l!�;�/{:I��l:a_r;Z;:�. 1 _ Os Estudantes rte Medicina (os , agw;adíBsimos, talvez modi- pular, 11lt delefJ(/('{to eteno- traiu inuéstimerüos, e (filei
I (' ,I colheram para suas reuntôes aos domin- 8 _ Também do alto comercio di' _,

t quem: o julgamento mi oue lhe foi jMlIecida :.�soui�!�r�;:;�����1� 1Jel"ltlllel��;��a� -;r�t:a��\���·I�.�:;'�� .�::r:ll::�� I
ses, das 16 horas às 23 horas, o Musu aI Pôrto Alegre, circulou m nossa cidade:�; O Que o e.x.pre�idente em 3 de QlItub"o: ao lJOVO

A divida do Sr. QlIftdros'mr-n. - A. Seixas Netto f Bar senhor Cetsc Borge<;. • procurou 1�ttficar na SM :�: a�e:;;�n�;:Ii;f::�;S�t!� para com o povo bTfl.�ileiro,Redator�E:e��:Af>��l�r�:a:::��nTIVO .. :
2 _ Ja esta. a."d�Sp·OSIÇ.IO doo assoem- 9 _ Sera patroness de mais um ere � �;�all:o N1=o�O�!�:::::�e: C(mgre.�so rnnçoso. como o !le�!t:�toêl/r::;:e�()�;11:��'�t'R"Lhltne.� nuxnteres: M:.urv Fmr!tf'_�. RUI T. Lona e� Jlf)� do ctuhe noec de Agosto, a lista parn gante e movimentado Chá de carid:lde, ., exposição, sim, conveflcell :ep;:�;�:;:;:�'f�ar:O:)�:d: merecer a c(mliunça dêvle'(Whprlo Nanas '. comJl:vtilharcm do passeto e ehurrase.t , realizar-se no próximo mês. a senhora • 1,','"�0' lao""''''' ta'lq""'éa,ç�ão'á'z: ,S,P povo espoliado A cru'( (/ I

.

)" com mêdn dr) conaresso,
a .que se prn�{jem, n�:.'ue:COJabora�::::���ljVflel:�: , da que acontccer: �:l. praia (To 'Ror li'. 1<Ir. Ateídes Abrou 'Sara. • iétno do quadro geral do que ii/e 11UÚ�O llr;l)'lmente
mente. tambe11! 11tiO t(!II'R ..prt:'�elltlll;i)c� A . .:-: LarA Ltc1a. 11 3 _ Vogue, a nova linha em-mõv,'is UI _ De \'iagom marcada para o,R.iu • Pais. tracado por S. s., tal- já elftw'Cl dominfwdo: foi
definif'ljes

-

t bj tl'
. I -vez a sua presf.1lca diante ainda. dilmte. dos grupos

1)OS. não t�I;:abOa"'d'�!"'"o ide.. ,:lHo (CB) RUR Senador Dan!as 10 - ".0 "ndar 'I Jançaqa pela laia ;·C.in!O", o oronisla de á Gn��ta. ,Celso Pam • da.� câmeras de TV e dos que crti('al'a-m a sua poli!j, " 0;;"

•Tel.: 22-55·24
, \ pl(IIl:1.

•
.

f l 'd'o se ca inta1"1laciollal- ora com
lógica, não tem· nemSilO Páulo - Rua Vitória 657 - c'Jnj. 1,2

..
II --Aste e ;\larl3" Luiza IRanau..x, .em �!���i:::;SSqá:::'l::jS! .�S� de- rompantr.s de direita. ora jeito.. ,?�lrto ��eC1"e .;_. P�OP�� ,- 7�r:Óa P. Feli� nrCllarati\'os para uma outra �iagem ftc-

11 _ "Rodll Bar", bastante comenta�
_. de esquerda. A i1!traqüilida· co�osrm�t�;:!� ��::fll���i�Sl:,�:';�"P�,to�,,' d;,c��';f��Ocna;-t:�t':naS' :em ·�'odo ... <)3 mu- ttI, 1�.I��H����tltem, em villita.ao costureIro. ela a sua dccor(LC)ão, .quC t('ve a. reSllonsa. • :�1:��el��'�," n�daql��l 11��1,� �:fig;IJI�I:; l�tl'�rt;.°'��IIJ��i�. mm-i([I), muito difícil fie!"c blhdadr, do senhor,dccolad:Jl MarIO Mn _ de ll(>�lltVO VelO IWf!allW"" Dá pn.r(L .�e interpretar, qlW ;���'�;t;.'!� C01lliM1Ç(t: (/,Anúnci(J� m�di;!!ltf _:'mtrato de arô"dr com !f. ,ti 5 - Viajou pel9 Convair ,TAC-.:Cm- ritz

I � te (1 Sr lamo Q1UlCll(1S com o� seus at()� c()raio�oft es JIItllh(,I:1 em vigõr.
.. zeiro tio Sul para São Paj.llo .

.o, cO!1C�i- , � •
as ta.s ele "fJrcssão do! (lIU- c�lldi(/m. 1J�r trás, 'a ��U$i- "(\SSINAT�J�A ANUAL - �r$ �.liOtJ 00

tuado advogado Mauricio dós Reis. 12 - "Gareltos do nlitnn", a "lr<lra.o _ l1"S" sem cffar nome� sem lÜlIimi(1(t{le de um. medroso 1.1I111.�@._••VI·;NJ),.., AVfJLSA - rr� :0,00 , , h I I M

1
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10 ,r :lo lur:/'an t.' de edicilla, dOIl'i'rle-l) _ rli:.er.o PORQUt 8'�11"'P�f) (' 1Je'I�ÓticO. �'llm--í71'1..1 � .. " ,"LI 1\ IJir"r;j" ,UI" <;" rl'qlwn".lhilizn r"ln... "n' '. G _ "Ihor.ltl.", hneas aerea." 11(' lR�p:J.. nu MUfiicll.I I�ar.
!'411 Ob1etwo da sua re1!uncUl. DI.8!w·çaflo, volta agora o

•ti l'f'il ..� cmilidu" n'l" IIrli�o-'\ a"<-'Ilftlrn"

I"
101",... - -- -. ". -- -- ..

.

._ __ 9o. :':�n:� �c:v����:o�m nossa cidade, CQJtl

13 _ O ElJlb:IXn(:or do Japão, e,n � .. ':,�c��a:e�a:..:-�!.:': :a�.·os�o:, u:_a...... � __ ....... " ... ti

a-m:AM4!lM� 7 - O Pnn,'p' Ph" p' Duqu,,, �:';;�o':��"�la:�:�"hOmcn, ..a"o com CO-,

�.,
I8fPARTAMENTO ffACIONAL Dfri·l " ...

-"'.!i,(i1r.J !;a�,�,�<g��n��:",�'�ou ::""d���:iL.:,':',', "I,' - ne vou: a: �iO, o ,,,-,,I s,,<,� ...' fDEMl,AS
RURAIS

_ � t C:0ulart com a Gra C�uz do Impeno Br: GI.(f (DoriS)., _ ADMISSSÃO DE PESSOAL _

I
tAnlco - S A Prmcipe Phlhpe. tamb'."ll

.

>1<.. �1 . A Circunscrição Santa Catarina do Orecebeu do Pre�ldente JG a Grã�Cruz 15 - Na lista de hosped3S do Qu� �, no públiCo que se acham b t
. .N�RU tor

da Oldem Nacl.Qnal do Cruze1ro do Su·. re:1r'a Palare o �enh'Jr G�".iio

MO�t"'�ltJ
�}x{if�& 0.<; prOvas para o preenchi�:�tOS d�s !�:Z;'joes para

Um jantar de gaja no Pale.clO A�vo,a.j.l, dera, do aIt.o comerc!o de Porto Alegre, de "A:uxilior de Escritório", po�o a Com onh;og:aconte�eu em homenagem ao Prmc:op e .. • Controle e Erradicação do Malária.
p

sua comitiva real Não houve dfSourMs PENSAl\fF.NTO DO OrA: "O amot i�, ,.-; As inscrições que deverão ser feitos "'ssool.dure.nte.o jantar .mas, um brinde a 11m �razer que nos ator'1tt>nta, mas éssc'
.

mente, nu sede da Circunscricõo à Ruo J:Y ndRainha El1zabeth ttlrnWnlo pra:l;er nos ,cQusa.' 'IJOI..A MIIiS PERFEfTA DO,IftAIIL de Ol{rO Preto, n.o 42, ·desta Capital na exp:��en't�"-- .,' ...... � .$...... '-: .," �Z: I''''''GG:·��--� das 8,00 às.17,30 horas, nos dias Gteis cib.:odeco�Depitrlemento (enlrJl.deútripral 'Ed�laf de Contorrência 'Pública cão °f �g�::::�� ���::�i:."8 à 28 ano:
- -

N.o 02-01-21 !,�' Ida J""J."a db �"��-�'IÓ fa"i,/,;,;,.:f ""�<a, 'u' �t;;;:: Document. de quitação com ° Secviço Mi

O np"Sl�tamento Cf'ntral de Compras (D, C r.). dt> Pellli:O_<i°N:e��:;; e��e:��ne:�d��'ve���e contelledor da
3 - Titulo de eleitor

rofnr-mlrladt> rom o artO 11. ítem lU. cio Re"nrI3mt>n!0 propmta deverão constar os seguintes dizeres: COO. ��a:���t�:;iO�:,b�� �����ta, fornecido pelo

��:ov���á pe��Sl����ton�F-��0�1�!82�b��nad:ú�I�; ����!���� ����IC: :�L��I� ��LI��I�6A��E� 5 - Atestado de vocinoção anti-variálira.
n\lf' fará realizar. no dia vinte oito de marco de H162. DE SANTA CATARINA. 6 - Curso ginasial ou normal completo.
nr> S'I:! �f,nc. h Pra":!. Lauro Müller. nO 2, (fonp 34101, 3 _ Em envelope separado, contendo os dizeres do

7 - Cursa e prótico de datilografia
CONCORRGNCIA pnBLICA. na� rondicõf's .seguintes. inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS. em cu

A reportição prestará QuaisQu�r outras infor·
I - OBJETO DA C�CORRtNCIA

. tacteres bem destacados, encerrar-se-ão os documen mações, incfusive sôbre matérias e data das provosAQUISIÇAO tos comprobatârios de identidade e idoneidade:
a) certidão de Registro na Junta Comercial 011

Dlil.rio Oficial que tenha publicado () documento de
constituição; ,

bl atestado de idoneidade. passado pnr Banco ou
duas firmas de comprovada idoneidade romerri{\l:

c) prova. de quitação com as Fazendal'i El'itndual,
Federal e Municipal;

d) pmruração, se fôr o caso, passada a pei).'.oa re

pre�entante do proponente à abertura das ilropoRto..q.
4 Os documentos acima (ou parte dêl('.�) poderiio

ser �1!b.�tltuido.� pelo Registro da firma no Deilartamon
to Central de Compras do Estado de Santa Catarina.

Devido ao preenchimento completo das vagas exis·
tentes. o Instituto de Idiomas Yázlgi decidiu abrir novllS
cla.�ses de Inglês e Francês, para satisfazer aos interellsa'
dos. As matrlcul.as estão abertas na Secretaria do Imtituto
à Rua 'rmjano, 14, 1.0 andar (el'iqulna com fi. Rua FcUpe
S('h.'Tlidt).

AGRADECiMENTO A RÁDro
-6UARUJÁ, .., ' , '

À direção da '"Pioneira''' foram enviados divef'
sos ofícios agrodecendo a cobertura r2aJizada peiosuo equipe, durante os festejos carnavoJescos.
A Esc�Ja de Samoa "Unidos da Coloninho" entre·

r�çau oficio nos seguintes têrmos: "Encerrando OS
festejos carnayalescos de 1962, venho, de ardem d-.l
S-enhor presidente, agradecer a preciosa colaboroçê(l
dessa popular emissôra à" apresentações da Escola

- d� Samba "Unidos da Caloninha" A cOoperação do
Radio Guaruj6, é oto que vem prestigiar a 110550
Sociedade -e- incentivo paro que ela continue no �el,.l

esfôrço poro futuros e melhores apresentações" °
expediente acima foi assinado pejo senhor Co rios
5inenando do .Cunha 1.0 Secretário.

Também a tradicional Clube 15 de Outubra agro'
deceu o Guarujá, com os seguintes palavros: "Vi·
mas por meio dêste agradecer sua preciosa c?lo'
boraçãa dos fe�.tejos' carnavalescas, ocasião

f
em qu�

essa prestigiosa emissôra através de sua obúlizado
eqJipe de RepOrtagens fêz a cobertura de nosSOS boi
les Carnavalescos" A assinút,uro contida no agra
decimento da Clube 15 de Outubro e do Senhor
Carlos José Gomes Faroco Secretário

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

DEPARTAMENTO CENmAL DE
COMPRAS

Edital de ConcorrênCia Pública
Concorrência PúbUca n. 21 02 19

o Departal"1"1'ento Central de Compras ov�so
����ns�:r�es����� ��ed�o c����r[;(�� aa����em����:
em virtude de ser dia santificado (Quinto Feiro do

Semana Santa{ o dia 18 da meSmo mês.
i9'1)1.

.
Florionopolis, ·em 15 de mort:;o de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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maiores renetmentoê di Coseu barco e opererhce, ten "urse of Conversational Erglsh,l·-
do em vIsta .. além disso, os ..... �.II "

meínoramentos Introduzt-
'

*MElODO " YAZIGI r
-

dos paro Iniciar urna Iro

ta de pesca de malar en

ciência.
Com a expertênctn nd-'

quiridn, primeiro na esco

la e depois como mestre de

pesca, é provável que em

poucos anos se consiga 011-

ter um grupe de "patm61M
de Pesca -. capa.cltnd(},� pnrn
explorar com eficiência OH

estoques de- nossas á9Un..�,
orcrecendo m,alorc.� �ra""
uns de producõc para o

consumo c para a. tndús
trtn do neseauo.

Universidade de Santa Catarina e o Instituto
Técnico de Pesca

Por EnH'sto Tre!TI('!

Está previsto rmrn este

ano a criação de um Insti

tuto Técnico de Pesca pela
Universidade de Santa Co.

mnnn, com fi finalidade

cftttuur pf'sl1ul.�a.� Oeenno-,
gráflas, Blológlcnx, 'rceno

lógicas e ãconomrcns. as

sim como nrgnntznr cursos

de esnectauaucãc ele grau
de neccsétdnde para o de
senvolvlmf'nto {Ia Pt\�l'a

em nosso Estado.
Est.ão sendo manttdàs

.
tuna série de ucecõcs com

Ministérios, rnsutuícõcs e

Pundações nnctonats c es

trangeiras qqe poderão co

laborar no runctonamento

do rnsututo Técnico de

Pesca de Santa. cmnnna.
Irâ desta mnneh-n a U

rüverstdndc qn-cstru- valio
so servrco ao Rslado, pm
curando preparai' tt'{'ni('oi;
em diversos setores e Igual
mente tníclando estudos
mais apurados acêrca das

espécies de maior vatôr
econômico

Encontra-se já em ela
boracão um plano para a

criação de uma Escola de

Aperfeiçoamento de

cadores que deverá ter em

breve, um curso denomina
do "Patrão da Pesca".
li: impossível pensar em

umn Indústria de Pesca
sem ter ii. mão pesendGres
que estejam atualIzadoR
com embarcações e equí
pnrncntos de pesca moder
nas.

�:ste proíétc esta eence
elaborado pelo. Universi
dade e conta com o veuo-

50 apõtc do Magnífico Rei

tor, Sr. David Ferreiro. LI·

ma, bem como dos OrgãoR
da Marinha

, sediados em

nossa Capital, e logo que
estiver concluído, deverá
ser favorável, o que toma

rá possível o !uncionamen
lo do referido -curse''.
A iniciativa virá abrir

novas pcrsnecuvas para a

quêles que desejam atual I·
zar-so com os métodos mo
demos da Pesca e melhorar
seu nível de vida.
Um Patrão de Pesca de

verá. ter capacidade para
navegar. manobm'r seu b&r

co, construir seus apere
lhos de pesca, mantê-los e

saber a fundo, o uso corre-

COMUNICACÃO
A SAUNA FINLANDEZA TEM A SATlSFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE EN(:0NTRA A DISPOSIÇAO
'DAS DIBT.INTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
ZADA I'M SENHORA�, PARA TRATAMENTO CONTRA

OBRSIDADE, oonse m:UMATICAS, MA CrnCULAçAO,
I ENXhQUECAf:t potro

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCAPA NA

RUA TRAJANO lantlg-o RANCHO DA ILHA).

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

VENDE·SE GRANDE 'ERRfMO
VENDE-SE GRANDE TERRENO com 4 cosas sen-do

dl."s de frente, sitos ô rua Duarte Schutel, 43 e 45
17 metros de frente - 77 de fundos trotar: rua

Duarte Schutet, 45

----------� NDE-RiÇÕ--------
" RAINIIA DAS 81CICJ..II.:TAS, rica na daa:
Conselh�lJ'#t lIInfra n/' 154, de um lado a sua

-.,ecão de rf:çAS ..; ACF.S�ÔIUOS, e do outro a

� de PINTIIR"S � n'NCftftTOS. -

......,.._·3\3'1 ..

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TlJUCAS

EDITAL DE LEILAO, COM

O PRAZO DE VINTE DIAS

O Doutor Abelardo da

Costa Arantes, Juiz de DI
reito da Comarca de Tiju·
cas, Estado de Santa Ca�a

rlna, nn fOl'ma dn let

etc ..

FAZ SABER

aos que o pL'escnie cdital vi·

rem .ou dele conheclmen

tos de execução da sen

tença proferida na AÇAO
EXECUTIVA propoMa pelo
Banco do Brasil S. A. con·

to tiverem expedido nos au

tra Eleutério João Maça·

nelro, que r.tendendo ao

que dos autos consta, auto

público, do imóvel abaixo

descrito, com sua respec

tiva avaliação, pertencente
ao executado Eleutérlo

João Maçaneiro, que será

levado a publico pregão
de venda e urremataçilo, a

quem mais der e malar lan

ço oferecer, no dia dezes

seis (6) de abril p. vin
,

douro, ás de�. (10) hora�,

no local em que sc reall·

zam as vendas em hasta

publica determinadas por
éste Juizo, á parla princi
pal do edificlo do Forum.

DESCRIÇAO E AVALIA

ÇAO DO IMóVEL QUE
SERÁ VENDIDO EM LEI·

LAO: "Um ten-cno situa

do no lugar "sertão de

santn Luzia". de�tn Co

marca, com olwntn e cin-

CURSO CONTINENTE

co (85) metros e oito (8)
decímetros de frentes, com

mil e cem (1.100) ditos de

fundos, ou sejam noventa

e quatro mil trezentos e

oitenta {94.380l metros

quadrados; fazendo fren

te a Leste em terras de

Fldelix Garcia e fundos a

Oeste em ditas de Ger
mano Furtado; extreman
do ao Sul em terras de

Germano Furtado e ao Nor

te em ditas do Executado,
avultado por quarenta e

cinco mil cruzeiros
(Cr$ 45.000,00). Devidamen
te transcrito ho Ofício do

Registro de Imóveis desta

Comarca, sob nO 12.338\ E

para que chegue ao conhe
cimento dos interessados e

ninguém possa alegar Ig·
norância, mandou expedir
o presente edital, que sera

afixado na sede dêste Jui

zo, ao lugar do costume, e,

por cópia, publicado na

forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Tljucas,
aos treze dias do mês de

mnrço do ano de mil no

vecentos c sessenta e dois.

Eu, (as.) Oercy dos An

jos, Escrivão, o datilografei,
conferi e subserevi. (as)
Abelardo da Costa Aran
tes - Juiz de Direito. Es

ta conforme -o original a

fixado na sede dêste Juizo,
no lugar do costume, sobre

o que me reportn e dou fé.
Data supra. O Escri

vão: Oercy dos Anjos

to dos mesmos, conhecer
as áreas de pesca, melas
usados para localizar os

cardumes, acondlcionamen

to de pescacc a bordo e
ses-

sua conservação. funciona

mento dos motores, bem

como o emprego de eco-.

sonda, rádio e dados me

tereológlcos.
A únlea maneira de for

mar gente com essas nua

llSilldes será através dn

exneríênetn prúucn obtida
na pesca com professores
práticos, catudnndo em

uma escola que pussn usar

métodos modernos

Bste sistema })ennILlrfl. fi.

um Pntrâu d(' PC.�ea olller

VENDE·SE
PELA MELHOR OFERTA

Vende-se o restdencto situado à rua Juca Lcvde
105 em Coqueiros. Ver e tratar cor-r O Engenheiro
Rui Ramos Soares no mesmo endereço.

�sPeauenês Puros
vende-se, ver õ ruo Olavo Bíloc 265 no Estreito.
_ ...._--- -------------

...

pela RADJO GUARUJA de AorianópoHs
de 2.a a Sábado

8,00 - Correspondente Cclcmbus
8,55 - Repórter Alfred
10,55 -Informo o Rádio Guorujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politica de Desenvclvtmenro
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reocrter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujá

Departamento de Notícias: Tels. 3816 - 3822
R"io Guaruiâ - onda média - 1420 Keil _ 5
Kilowatts - onda Curto - 5975 Kcls - 49 metros

NO HOEPCKE TEM

DepartIm'AIo Central de '-as.
EDITAL DE CONCORRENCIA

PU'BLlCA N.o 15 02 14
O Departamento Central de Compras (D.e.C),de conformidade com o art. 11, ,tem III. do Regula

mento aprovado pelo Decreto SF _ 25--08-6 I
382, torna público que fará realizar, no dia 26 de
março de 1962, na suo séde, õ Praça Louro Müller
n·o � (fane 3410), CONCORRENClA PÚBLICA n(t�
seguintes condições:

'

I OBJETO DA CONCORRENCIA
(AQUISiÇÃO)

,

I - Fichário de aço v€rticol, Unidade Um, Quon�
tldod� 1; .

' t
· .......I��

ti�a��Chl�((O de aço horizontal, Unidade Um, Quan-

II I - �rmações Ruf ou similar para postos suspen
sos, Unrdade Um, Quantidade 3

�n�::s�� RQ���ti����o���m 'etiquetas e grampos

Y. - Mimeógrafo eletrico, Unidade Um Quantidade

VI - GrUDO estofado, Unidade Um, Quantidade 4.
VI! - Máquina de eScrever sremi-portátil com 100
ou mai� eSDac;os, Unidade Um Quantidade 1.
VI! I - Máquina de escrever portátil com 100 Ou
mais espaços, Unidade Um, Quantidade 1.
IX - Máouina de escrever com 120 ou mais espa
cas, Unidade Um, Quantidade 4.
X - Máquina de escrever com 260 espaços Unidade
Um, Quantidade 1.
ou mois discos, Unidade Um, Quantidade 6.
Ou mais discos, Unidade Um Quantidade 4.
XI I - Máquina de costuro, 'tipo industrial, Unidade

Presidente
Um, Q'.Jantidade 1.
XIII - Máquina de r.astura, tipo industrial poro
�ervicns de estafomznto e couro, Unidade Um,
Ou()ntidode 1. "-
XlV - Escrivaninha c/7 ou mais gavetas, Unidade
Um. Quantidade 5. .

XV - Cadeira giratória S/braços, Unidade Um,
Quantidade 5.
XVI - Cadeira simples, Unidade Um, Quantida�
de 18,
XVII - Mesa D/máquina de eScrever, Unidade
Um� Quantidade 2. '

XIX - Armário poro escritório, Unidade Um Quan
tidade 5.
XX - Conacho de ferro p/porto, Unidade Um
Ouóntidade 5.
XXI - Trilho (passadeira) de "Congolium", borra
cho ou similar, Unidade metro Quantidade54.
XXII - Máquina ponteadeira de sola, do tipo Ju
piter au similar, Unidade Um, Quantidade 1.

Especificações conforme Edital 150214
Entrego dos propostos, até às 14 horas do dia

21./3/62. Abertura, às 15 horas do mesmo dia

26/3/62, conforme Edital publicado no Diório Ofj
cio! do Estado n.o 7001 _ge 10 de março de 1962.

DCC. em 8 de rrarço de 1962

Preparam-se alunos poro aS concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARia E
DATILOGRAFO Faça sua inscrição no "CURSO
CONTINENTE" õ ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 - p)
andor - Estreito.
Turma a iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há al

gumas vogas.

AlU6A-SE
Duas solos à ruo Mal. Guilherme nO I esquino d�

de Arcipreste Paiva
I?ora Conc;ultório médico ou e:;critório Trotar com

'";"i,. _: o·p oprietéirio no me5m'Q loco!.

�., ?,li<:: .,/f.

Hl'rme>:; JustinO Potrionava

LESSON FIVE
To cnanl
T" nave

('cp, Count reem one to ten.

Conte de um II elez
I"'p No"', """m ,1118 meuev P"fI I),., "'" "-un' '\l"�Y�

Agura "'OIH .. é�l .. III· Zlp \" ..... t ,lo
»uerrc. V,I<,é·'l.,er 'Ulllwlro?

..:jlll'rn. ,,1111

Zlp • Ch'e me mon"y. I WIIftt
10- pia)' canlll.

D.....e <lInheiro. Q.......
JQ4:arc;u-t:ul. '"

'1�1�',,·'·ktt
/� ,

.'.,

-i: i.. __ :.: ....._. ..

P('p· Do .VOU Ilk(' to nl,,' r'�r(IS? Zlp 1\:01"'. 1:, """'�

2111. Y!'s. J do Auor:! �\; I<!UllO di,

Voe"lloMouelpgll.rcartas!
Sim. 110110

- .,-------____; -

CAKIUNAI .Ó» 1 " ...·[1.. _ ."\"�I":KU� : AIUIIS.\I!:o

J�::d.�����ro�·�.������tl::li�·��;,[�����::.��l���f�/ ,:�:�I:.�:
.'I,'h
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10'!levenly, 80-cIi:hr.y, 9O·nlnety. t 0(1·" tu",,1 fl'fl 1 Ol·� IIm:" ,.. 'I ". l(MI·, "'u :""" 11' ..<1. �\nO'lh ..... ,. h" n,lre,l. L(J()Q'3 \t,nusa[)';

JUIzO-DE-DiREiTÕ�0.,,---------·---·
.. ··· ... --- -------I-96�2,�(-A-"'-)-JO-ã-o-ca-ro-ll-no

COMARe" DE BIOUA\-,\:

f,DIT�L
Zlmmennann, Juiz de pa:.:,

BDlTAL DE CITAÇAO COI\I • no ex. do cargo de Juiz de

O PRAZO DE TRINTA Direito. E para chegar ::'0

(30) DIAS conhecim�nto dos jnter('s·

sad.os, e expedidO o pre
sente edital de cltat:;ol.o
com o prazo de trinta (301

dias, que srá publicatla
afixado no forma Ba [Pi.

Dado e passado nesta CI

dade de Biguaçú aos do

ze dias do mês de marco

doã ano de mil now'('f'nL<ls

de se,�ento c dois. Eu ln".)

Oriando RomftO de Fnrla.

Esc!"ivão, a fiz t' dat.UoRrn·
fei e subscrevi.

Blguaçú, 12 de lllarço de

1962.

Pep· 110"' mlln)' rlngers do l'ep
yousee'

zm . I scc four.
QUllnton <ledoR I'ocê vê!
"eJoq"ntro.

Aow mul'ro OI',,"'"

)'ouhnw"

Qt����� .-li",., r" •.•,,,

SENTENQES

PIl.'lSe count rrom Ou" tu 'e" Thank you
No", count 'rom ,,,,. tu (1...·'".1·
!:lo,.,. man)' flnll"""� Ou )'0" Il�\"e?

Counl u..rn
110" lfrUeh IDQney u6 )'ou ha"e!

C ...unllt.
Ho,," m:m)' hOllfR (lo you ha"e· to work everv ',.. �
I h.ve to work abollt elght.

I10w 101"18 do )'ou study every e;'·l.'nlng�
1 Btu<.ly about tll'Q houl"S.

o QUE VOCE DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR
O CURSO "ENGLlSH AT HOME"
1 -

���r���s�se���Ó 1s���J,ubficad�s, todos o�
2 - C�m O liçõo recortado, ouvir todos as domingos,

os 9,45 horas pelo Rádio Guarujá o gravaçõo
dos aulas, o fim de assimilar com perfeição
o pronúncia correto.

3 - Solicitar 00 Instituto de Idiomas Yézigi o mo·
, teria I adicional de orientação didático ou JS

lições que faltarem. .

4 - Às terr,os-feiras, ó noite, você pode compare
Cer O) Instituto de Idiomas Yázigi, à ruo

Trajano, 14, paro assistir às aula de conver·

sação que serão oferecid�s, gr�tuitomente,
Q todos os interessados. 80sft..: i,:,screver-se.

com ontecedencio, poro garantir o horário.

O CIDADAO JOAO CARO

LINO ZIMMERMANN, JU!Z
DE PAZ NO EXERCICIO
DO CARGO DE JUIZ DI'

DIREITO DA COMAReA

DE BIGUAÇU • ESTADO
DE SANTA CÁTARINA, NA
FO'RMA DA LEI, ETC ...

1.100 m de fundos, e fn

frente com Hipollto João

da Costa e fundos ,'I}m

João Hlgl'nO Machado, con.
frontando ao Norte com

João Izaac Medeiros e ao

Sul com Joáo Miranda 2)

Que o autor está atual

mente de posse do refertl(\

tcrreno, possuindo o me�·

mo com arrimo de dono,

e como tal é conhecido na

quela local�a�, nM :111'

vendo até a presente dat�

nenhuma contestação �Ú

bre aquela posse. 3) _

Que não possui título h,t

bil sobre oAita imóvel, r

por isso qtrer legitimar n

situac,:ão do mesmo. 4) -

Que o autor adquiriu f

posse do menc!onado ter

rena por compra. feita de

João Ferrnlno Amaral, que

por sua vez eôml:lrou a PI.,

r:!ana Clementina de J�

sUS. 5) _ Assim, requer a

V. Exa. a designação d(O

dia e hora para a just1tl·
cação prévia. da posse P.

após o julpmento desta..
a citação por mandado dus
confrontantes e conjuges

:�it�r��os in�::::;d�� �I

FA' SABER no.� que r

presente cdltal virem ou

dele conhecimento tivere;n

que,
.

por parte de JOAC
CRISPIM DA SILVA, POt

intermédio de scu aSSiS·

tente judiciário Dr. Jayl
de Oliveira Matos, lhe foI

dirigida a petição seguin'
te: - Exmo. Sr. Dr. Jui2

da Comarca de BigU<I(!iI
João Crlsplm da Silva.
brasileiro, casado Lavra-

dor, residente n�sta Co·

marca, por seu AsslstentP
Judiciário Infra asslnac!.(:
vem promover o. presente
ação, paro o que 'exp>Je
e requer o segulnt'c: l) -

Que, por si e anteces�o

res tem a posse mansa

po.�lflca, eontlnua, sohre(
um terreno situado no lu

gar Fazenda, neste Muni

cipio. hTmi\.<; cle 20 ano.>;
sendo quC' o terreno b:""1 'certos. todos para conte.;·

a �Ie.l ele 72600 m2 1
".

tarem querendo no j)!":l
rtilHlo 1i(i111 dI! fl'cnte' .ilOt� �.,!�g�.1, sob pen� de I·eve·

_, ';_ ;__�L/'" "'2'1ik:���1:·.'"",�·'IU"

"BVt' mo'J� -'?"It> 1)0 )'ou W:lnl to drlnk'
"nho(UnlwirQ; I',,)t. \"es. tllo

\'OI'ê quer bcber?
SIm, eu quero.

�l' n""""", ."

�h'u 1l1111�hu '� .. :I "m

,,'RASE�

�';,ç;, o fov'",. ti" .<"onwr de 1 "10 Ohrl,,;.(lo
A,'<1ra "ou'e 'I.. 10 ;' 21"1
Q"a"tn� 'h�,JO� ",jg(' «'th�

CO\1h'... " tl .."', ·/t ..
q",,,,,<> ·Uuhelru VUl (.<o",'

(","'t,,-o
.,.·'�"Ul� nor:l� vo"" tem Que trallDlhur tol1o� os dias"

�"h(l '-l",. Ir;,l)alh".. mal>. u" m..no., oa...
.

,"'"",1> ''''rol''', ",,.�, ,'�tu"a tfl.<l�" ail noites?
1·;,lono m�11 ou menu. du.s hora•.

r;;���.,;O;;':.yÃZIGI--'�IR"nTrn/n"o 1';_l-ftandor_fl»"n,ro,l<>lu
•

�I Cuppo de [nserlc�" nO curso F.NGllSrr AT 1I0ME

I
M�\ooo V'''g'

I NOME.
-- :<q I

t
ENOEFõ!�ÇO � � ..

,
I
PROFISSÃO 1

I
CIDADE ES.TAOO ._-

1
I :a�=;e;�v�:i:;::�' ::�;��:;oe��:�ti:;' enderêço

"01"' .. ,

I

I ._ Liçó�� utrw;ndns d<: n"s •

I • Pau OS alunos d� Capital. o material didâtico ser;) entregue I

I
na secr�t..ria do Vozig!. medianlea apresentação do prel>l!nle.cuPila 1

��n�d��;_��l;d��_:;:s_;��m�r_:0:"::'8:d�m:r._ !

lia, e que não sendo 8-

ação contestada, seja de

cIarado o domlnlo do re

querente sobre o dito kr
rena por mandado a Sé!r

expcdldo no Registro '.k

Imóveis. Dando a presell
te o valor de cr$ 2.100,(,0
P. Defcrlmento. BIguar;í.
1 t de IIp;ósto de 1961. (AS.)

Jayr- de Oliveira Mutos -

Assistente. Testemunhas
João 'Miranda, J.oão Isa,lc

Medeiris ,residentes ela

Fazenda; nâo precisam
ser Intimadas. A pericul
contes, digo, constat-ou

que as dimensões e con.

frontações do referlCio ter

reno conforem com as des

crlta& na lnlc1a.l. Proce

dlda a Justlf'lcação fOi es·

ta ju18ada por sentença
do teôr seguinte: - VI>:;

tos, etc. Homologo, pOJ

sentença, a iustif'icação df

fls. em que é requereme
João Crispim da Silva, pu
ra que produza o sseus j'.1
rldlcos e legais efeitos. Cio

te-se, pessOalmente, por

mandado, os confrontan·
tes do lmovel e por edlt�ll
.os Interessados inee:-to.'>
para fados, querendo, cap.'
testarcrn o pedido no

llmzo da. Lei. Sem cust�$

Blgunçú, 9 no mnrço ;'�c(
••:':!

Ao

U::..Jo
Io4AIS

FfJ1FE.I:,t., 00,:

João Carolino Zmmennann
Jlliz de Paz, ro;> eXerClClO

de cargo de Juiz d� Direito
Confere com o orlglnrJ

afixado no lugar de cos-

tume.

O Escrivão:
Orlando Romão de Faria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1\';· �_:Q_UiIR_T_A_I_'A_G_I_NA O ESTADO O mais antigo Diário de Santa Cctorlnc

�r «-Indiccdor Ptoiission 1-»
B. L A U B O D A U'lIA DR. OSMARD ANDRADE 'Dr. MILTON

c I i n i c a G e r a 1 -c-Cílntcc e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gargonta- PEREIRA- - M Z D I C O - - Ex...chefe dos serviços de arl da csststenclc médico-
Espeelaue+...a em moléstia de senhor� e vias urí- social da armado (Rio), do hospital do arsenal de ADVOQADO
nA:tas. CUIa radlcal das mrecccõee agudas e Cl'Õ-- Marinho do Rio de Janeiro e do hospital da unlver- RUA SILVA JARDIM 1�
nrccs, do c'psrêihc. '3enito-urtnãrto em ambos os sidode rural, _ Ex-assistente dos serviços de orl do _. _

sexos. Doonçat do aparêlho Dig€sttvo e do síete- policlínico de botofogo, Rio (prof, David San��) -Dr. Ayrtoa Ramalho
ma nereeee. Ex-estagiário da clínica de orl do escola de mediei.

CLlNICA DE CRIANÇA5HorárIo: das 10 àa 11,30 horas e das 14,30 &s 17,00 na e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos). i
Consultas: Pela manhãhoras. - consuítônc: Rua Saldanha Marinho, 2 Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108

1.0 andp'!,. (eSq. dr. Rua loão Pinkl) - Fone: 3246 (Edifício Julieta)
Residência: Rua Lacerda coutinho, n.c 13. (Chá' Diáriamente das 16 às 18 hs.
cara do Espanha) - Fone: 3248. Tet. __ 2222 ,

ATENDIMENTO GRATUITO PARA/és REALMEN
TE POBRES,

D:I. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Preporo de coYidodel pelo alta ..elocidode.
BORDEN AIROTOR S, S, WHITE

Kodiologia Dentária
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO·FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andar _ Fone 2225
bdu.ivomente com horas morco6....

DR. MARIO GENTIL COSTA
MtOICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNIÇA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
rosa K6S, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 horas
de 20. a 60. feira. pela manhã., incluindo Os sábados: _

HORA MARCADA - Telefone 2989.

CONSULTORIO: - Rua Ten. Silveira 15 - oouj. 203.
- EDIFíCIO PATHERNON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13. à partir de
10 de março - telefone 2891.

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

zstomagc, tntesünee, fígado e vias biliares.
Consultório:
Rua Jeronlmo Coêlho, nc IB salas �l e 22.
Residência:
Rua São Jorge 32 fone 2721.
Diariamente das 'IS as 18 horas."
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

NO HOEPCKE TEM

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas Nervosas e Mentais
An�ustlll � 'Complexos - Ataques _ Manias -

Problemático Arettva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insullnaterapla - CIlrdiozolorap19 - Sonot.eri>.pia e

Psicoterapia.
Direção dos Psiqulátras _

DR. PERCY JOAO DE BOaBA
DR. JOSe: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CON�ULTAS: Da.::; 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Prat;1:l. Etelvina Luz) _ FO,n_'_37_-5_' _

VENDE-SE
Uma ca.'la dI' nlaGêira. pintada a óleu. com r.�ua. luz

e ap<1relhos �<lnitftrlos. medl,:do 10 m de frente por 47 m

de fundos, sito à Rua Portella. 51. em Barreiros.

Trat.ar com o Sr. Silvio José Martins à Rua Ge.neral
Nestor Passos, defronte ao n.o 48.
-------

VENDE-SE

AULAS DE ALEMÃO
sob orientação do "Instituto Goethe'.',
Munique, Alemanha

para principiantes e adiantados, pela manhã, 1

a tarde e noturno, com inicio no dia 15 de
março.

com Certificado no fim de cada ano

e anós absolvido o 4.° ano, Diploma
equ�ivalente ao "Instituto Goethe".

MATRI'CULAS DAS 9 AS 11 E DAS I G3SU Ofi CI.fÉ! I
16 AS J 9 HORAS· NO ENTÃU PECA ��fÉ Zl�-

INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA �
Rua Vitor Meireles 38, 2.0 andar apto. 3

"Curso
I

Preparafório Confinente"
DATILOGRAFIA
TAOUIGRo\FIA

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

-

CURSOS ESPf.CIAIS
PARA PRO�ESSORES

DE DATiLOGRAFiA
_ Baseado nos mais mordenos processos pedo·

gógicos.
- Equipado com máquinas no.,os.

DUlgldo pelo:
P"RQf. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DiURNOS E NOTURNO!
Fcçe sua inscrição o Rua Dr. Fulvlj) Adutc\.

ontigü 24 de Moia, 748 - 1(/ andor.

ESTREITO, F1ri�nÓ",j.,-,�, ----CURSOS DE INGLES
In.stiluto Brasil-Estados Unidos

APRENDA INGLÊS POR PROFESSOR.s AMERICA·
NOS E INGLESES.
MATRICULAS ABERTAS DIARIAMENT� ,DAS 9
AS 1;1 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. PREÇOS
MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS
MEMBROS DA UH E UCê.

EDIFiCIO ZAHIA, 6° ANDA" - FONE 2390

PenSionatopâraMoças Estudantes
A TH.A'J'i\H. NA RUA ALVES DE BRITO, 36

----- --

Dr. Hélio Freitas

G<
� :-

...

IDOENÇAS DE SENHQRAt �
.. ,; -

.'

pARTOS, ONDAS CURTA' S O CH r. Z I T3
- E..ETROCOAGULAÇ.\O

__�
CQnsoltôrlo - Victor

Me.írelb, 24 - das 4. à
6 horas.

Res1d�ntlia _ Ediricio
FlorlanôpoUs _ 5° 3:'lIar
_ FOl1e: 27-47.

no R�pltal dp. Caridade.

A tarde, no eensurtéru

das 15,30 bs. às 11,3f1 Ls.

Consultorlo: Rua Nunes

.MaebadO, ., _ l° andar -

telefone 2788.
Re5ld�ncla: Rua Padre

a ...ma, i3 - Telefone 27��

Dr.Walmür -Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade

Nacional Je Medicina da

Unh'ershlade da eeesu

Ex-Interno por concurso da

M'aternidade-Escóla. iêer

viço do Prol. Octavio no.
.

drigues Lima,. Ex-interno

do Serviço de Cirurgia do

l:u)<,1).�:.t.1 J.,A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Médico do Hos

'pltal de Oandade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PAR'POS - OI'ERAÇõES
DOENÇAS DE SENHORAS IJ

:,::O�:O:s�:�r��I:ti�:IO ,
Consultório: Rua João Pín- J
to n. 10 - das 16,00 às'
18.00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Resídêncía: Rua
eenere' Bltteneourt, n '11.

DI. JWLDEMAB O.
OEMEHEZES

Formado pela Escola de

3le�jcina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Inlerno do

Hospital da Cambõa .- Da

Maternidade Clara Bas

bauru - Da Maternidd.de

"Iãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
DE SENHOItAS _ PARTO
- CJRVRGlA.
Consuolta: Maternid�de

Carmela Putra, pela ma

nhã.
Residência: Esteves Ju

nior, 62 - Tel: 2235·

br, Can:ídio de
Amaral e Si!va
AbVOGADO

Malllstrauo aposentado.
AdvQtacfo. em Geral

\!;se, e .Rea-.: Rua B.aLdsllha
Marinho, 2 - apt.o 301

(e."Iouloa IaRa "'Int.o.

MtS DE MARÇO
Fa:mácia Vitória

DEPAR--TAi>lENTO DE SAnDE P:rBLiC�
PLllNTIiES DE FAIMACIA

11 - Domingo
17 _ Sábado (t.arde) Farmácia Central

Farmácia Central
Farmhcia Moderna

Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio

18 - Domingo
24 - Sãbado (tarde)
25 - Domingo
31 _ Sábado Itarde)
,-------- ---------

O planta0 noturno será efetllado pelas farmácias Bto.

CentraL
----------

Praça 15 de Novembro

Rua Fellpe Schmldt

Rua. :Felipe Schmldt

Rua João Pinto

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmirlt l

Antonio, Noturna, VitórIa •

O plantão diurno compreendido entre 12 e 12,30 ho ras será efetuado pelas
farmàcia:; 'litórlas e Centra1.

11 _ Domingo
18 - Domingo
25 _ Domingo

ESTREITO

Fa' RlÍlcia Catarinense

Farmácia do canto
Farmácia Indiana

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarlnense

A pl"t:senle tabela não poderá ser alter�da sem previa autor12ação dêste

menta.

Um prédio com dois pavimentos e uma casa r) ruo
TerNa Cristina esq. TroV'esso 1.0 de Janeiro. Mo
tivo viagm. Tralar à rua Olavo �ilac 265 ao lad?
do campo do Figueirense no Estreito. Preço a combi',.__----�.._:""'�:.,,";

Rua Pedro Demoro
Rua. Pedro Demoro
Rua. 24 de Maio

p'torínnópoüs 17/3/62

Campanha Em Benefíci da Associaçãoo de Reabilitação ,
prõximo za.

• • '" II
Colaborou com o chá, em beneficio ati

Associação de Reabilitação, a Senhol'B,
América Veiga.

_
HOje, o men.no Ma-ces Riguelrall

festejará os seus sete aninhas na resl.•
�!�C�i::e:;:.s pais Sr e Sra Osmar rwan

.•
•

ROrg��rc:la�::ã:aM��::�c1::ro, �::bO�e��.
sociedade de Pôrto Alegre - Foram hos_'

I pedes do Querênc�a .p:lace Hotel. _
No restaurante do Lux Hotel, anotei:'

os Srs. Dr. Aderbal Ramos da Silva, Dr'
����:��o K�i�h�:� �u��er��I:ner;e��'
("bate-papo".) •

• • • •
12 d�li:3i�U:it��s s;�:a�S:O��!d;ian�9 d��.

,mesmo mês.

Falando em �iS: �Uritlba dentro ri
•

poucos dias será marcada a' csccma rir'
Miss Plcrianópnlís 62, substituta da srta.,Jussá Cabral, 'Mi�s .F�orlanóPolis &1.

•
Em órbita a campanha de aquisição

de aparelhos para o Hospital da Asso-

ciaçãn de Reabilitação. O PrínCipe Philip, na terça-feira, será"
O Dr. Aderbal Ramos da Silva, crer :::e;ec::;:ç�:s. �o Itamaratí. Casaca f j

tou à Associação de Reabilitação o Apa.. • • *' •
relho de lU�cro on.das no. valor de ire. Os acadêmicos de Medicina, promo •zen tos e qumze m;1 .cr:zeltos. :::�h7u��õe�:s�� �Oa�in:::, 1: P:t�9�; ,.

Um particular poderia colaborar com horas.
' , ,

A

:�s��:c�a:�a�'u;���!:n��r�a c�:jUa�� :: O Almirante �:rJ:s da-Silve!ra'cJ .

36 ema. dois colares e doIs pesos de um neiro, está circulando na nossa cidade. a
Quilo cada. A importância é de cinco mil serviço da Enciclopédia de Santa (.;a.ta-;
cruzeiros. rina e da Irmandade Nossa Senhora das

Vitorias. J

O Cha, do próximo dia quatro df
abril no l\1uSic-Bar, que terâ como pa- Estâ prevista para o dia 23, a che�1
�ro:oe:p;a s�:�::aS:�;�c�!:e�/::�cl��:: ;:�;u�:. Embaixa�or do Japão, Sr. K'euchl,
infantil - valor: trinta e seis mil cru "A Inocência é a beleza da inrãncia."Jaeíros.

��:�::t, :::aa �:I�i�: ;ant::��i��o,,::�:a,
O Dr. Muniz Arag1i.o, está com vta- na", destacou-sg nos bailes do Lira T. C.'

gem rnnrcada para Santlag.(jl do ChIle e 12 de Agosto. •����� -.!It!..�_-�_-�� ..--- ....__ . <II

FLORIANO'POUS - SANTA CATARINA

VINEM�� cartazes �o �ia
-CENTRO -

Cine UÍ) JOSE
-BAHlRDS

tine GLORIA
FONE: 3636

ás3 - 7\12 - 9lh hs.
Richard Burton
Curt Jurgens
Ruth Roman em;

AMARGO TRfJf, O
......CinemaScope .

Censura até 14 anos

CiDP BIT2.

FONE' 6252
ESTREITO .; ! :'1 r

, ás 5 - 7lh - 91h hs.
Kenneth Moore
David McCALLUM em:

SO'MENTE DEUS POR TESTEMUNlIA
Censura até 10 anos

Clne iMPEIIO
:--0"""" "431

ás 4Y.z -71h - 91/2 hs.
C A N T I N F L A Sem.

O C I' R C O·
Censu:'a até 5 anos

(ESTREITO) ... Fone6295
ás 8 hs.

Kenneth Moore
David McCALLUM em.

SOMENTE DEUS POR TESTEMUNHA
Censura até 14 anos

ChIe BOXY
"'OI'llE: 348ft

ás 4 e 8 hs.
Preston Foster
Colleen Gray em:

SEM BARREIRAS NO CE'U
Censura B f.é 14 anos

CiM USÁ (S. José)
ás 8 hOJ.:as
Burl Christopher
Gypsy Rose Lee em _

JORNADA Tf:TRICA
- Tecnicolor. _

Loleria do Eslildo de Sanla Catarina
PAGAMENTO DE PREMIOS

• Desenhos

A Administração da Loteria do Estado POgo�
oS seguintes prêmios maior-es:

CINCO DÊCIMOS do bilhete 6019, extração ds
9 de Fe..-ereiro pp, premiudo com Cr$ 800.000,00,
00 sr. Bertoldo Klisstke, residente em Ria Negrinha
Cinco décimos do bilhete ao sr. Indemburgo Rosa
vendido pela Agência de RIO NEGRINHO; Cinco dé·
cimos do bilhete 5225, extração de 16 de f-evereiro
pp, premiado cam Cr$ 800.000,00, 00 sr. Domin9�S
��;i�oT�:���, b�����:n�eo �� 6���i���0�ii,n��mtéc�
residente 'em Palmitos;' Dez Décimos do bilhete 5562
extrQçõo de 2 do corren1>e, premiadO com ...

CrS 800.000,00,-
. .00 sr. Jacob Hoff .Filho, resid�nte

Pôrto' Uniõo. ,.� �� [.S,; �<1 '"

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



usarem dêsse tempo para
fazer ·face a. ,um futuro que

bem poderia assemelhar-se

ao que para. ela é um dolo

roso presente. l!: a nós, ca·

tóllcos do Ocidente, que a

19reja do Silêncio se dlr!·

6:e. Que nos diz ela?

Em seu livro "E'Etolle

contre ia Crolx" (A Estrêla

con�n a Cruz na China -

Vozes _ carljóS, 115 -

BR.) o Pe. Dufay consagra

nada menos do que dois

..:apitulos para analisar., de

um lado, as condlçfes ne

cessarias a uma "&efesa

corrente de uma perspectia
va catastrófica. Digamos
sõmente que deriva do
cuidado de levar a sêrio a

situação.

Por "recuo estratégico"
ou "encurtamento dos trono

ts", o Pe. Dufay entende:

"suprimir em um diSpoS!
'!Iivo de defesa, todos os

pontos fracos, aqueles por

onde o inimigo poderia pe-
netrar ao centro da praça.
Na Igreja, estas precauções
são necessarias. Nossa or-

ganlzação "humana", mul�

tos de nossos hábitos, de

nossos métodos, apresen·
tam setores perigosos sõbre
os quais se lançará o ad

versário. Dentre os mais

notáveis podemos citar:
"As proprleda,des ecle

siásticas (bens de renda);
"As paróqUias ricas, nas

quais o padrão de vida dos

padres se aproxima da

"facll.ldade" burguesa;
"As ligações políticas de

alguns eclesiásticos, sejam
mlssio'nários, séjam' nati
vos;

"Os padres que teriam

demonstrado (lma severi

dade exagerada, aqueles a

quem faltou o "dom de si";
"Os velhos enfraquecido!'

pela Idade ou pela doença;
as pessoas cujo sistema
nervoso seria incapaz de

suportar a tensão imposta
pelo regime.
"Os Inimigos tiram des

tas fraquezas o pretexto
ideal para situar a ação

,��r�ll�,do:'�yO.':'�l" 11ro·

o ESTADO O mais antiga Di6rio de Scntn Cctcrtnc

literáriaDe�artamento Central �e �om�ras f�ital �e com:1Jrrência
Pu'hll'ca 11,' 12 O� �6 .

pr�s��sÉ;���sta�ed:Vae�!� �:_����i�;��Sd��9���r:to::
U II d d ser apresentadas em duas mais disposições Estaduais

onde será procedido c exa-
vias, com rubrica dos pro- e Federais sôbre Concorrên

me de recebimento;
ponentes ern tódas as pág! era.

cl!�en�:cI:r��ãbom���onh:; �t:% s:�:�a�it:�/orma ao
III _ JULGAMENTO

ii

normas dêste Edital e da
6 - Os envelopes contendo 1 - Pela Comissão Julga

LegIslação referente a con
propostas ou documentos, dera, posteriormente. será

ccrrêncfas.
deverão ser entregues no declarado vencedor o pro

NOTA; Serão recusados
Departamento Central de ponente que oferecer:

os materiais com dimen-
compras, à Praça Lauro a) Menor preço, constde-

Muller nc 2 (fone 3410) nes rendo-se descontos, nomü
ta Capital até às 14 horas eeçôes, Impôetcs, despesas e

do dia 26 de abril de.. nutras vantagens;
1962, mediante recibo. em b) melhores condições de

que se mencionarão deta e

hora do recebimento, assi
nado por runcíonério do
D. C, C.

sões e outras caractertstí
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionara exi

gência de suosüeutção, re

tirada urgente, chamamen

t� do segundo colocado, exi

gência da díferênca de pre

ço pelo faltoso, caução tu-

��r��r:�S!�:��Oet�� registro 7 _ As propostas serão

2 _ Na parte externa do
abertas � quinze horas, do

envelope contenedor da
mesmo dia. 19 de março,
por funcionarias designa
dos pelo Presidente do D.
C. C. e na presença dos pro
ponentes ou seus represen
tantes legais.

8 -, Abertos os envelopes,
cada um dos Interessados
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas fõlhas das pro
postas dos demais concorren
teso

9 - As propostas (Modelo
001, à venda na Imprensa O
ficlal do Estado), deverão
obedecer às ccncícões esta
belecidas nêste Edital, nas

instruções constantes do ver
sos das mesmas, bem como
-----_... _.- ----------

o Departamento Central

ce Compras (D. C. C.), de
contormldade com o art.

n. item li do Regulamen
tu aprovado pelo Decreto
Sr- - 25/08/61/382. torna

puullco que fará realizar,
no dia 26 de abril de 1962,
nl> sua sede à Praça Lauro

MIlller nv 2, (fone 3410),
CI.1NCORR�NCIA PúBLICA,
na s seguintes condições.

(AQUlSIÇAO)

proposta deverão constar
os seguintes dizeres: CON
CORR:E:NCIA PÚBLICA NO
12 03 36, (Aquisição 1. AU

TOMÓVEL, de côr preto,
tipo limousine, capacidade
para cinco passageiros.

3 - Em envelope separa

do, contendo os dizeres do

Inciso anterior, além da pa
lavra "DOCUMENTOS", Em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

tos comprobatórios de Iden

tldade e idoneidade:
a) certidão de registro na

Junta Comercial ou Diário
Oficial que tenha publica
do o documento de consta

a) Designação do nome tuição;
enderêço da firma prcpo- b) atestado de tdonetda-

nente; de, passado por Banco ou

h) especificação, a mais duas firmas de comprova

detalhada possível, ínctu- da idoneidade comercial; ,

sive marca, do material que o) prova de quitação com

se propõem fornecer; as Fazendas Estadual, se-

c) preço unttêrto e glo- dera! e Munleípalj
bal, com a explicação de d) procuração, se rõr o

que estão ou não Incluídas caso, passada a pessoa re

as despesas de impOstos, ta presentane do proponente à

xas, fretes, carretos, segu- abertura das propostas.
ros, etc.; 4 - Os documentos ací-

d) condições e prazo de ma (ou parte dêles) pode
entrega do material, no 10- rão ser substituídos pelo Re

cal Indicado: PROCURA- glstro da firma no Depar
DORIA GERAL DO ESTA- tamento Central .de Com

DO DE SANTA CATARINA. Catarina.
...

,.. .._ . .;. .....

II - ES:t'IP"i1L..\ÇÕES
OS in teressados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 _ Propostas, em duas

vias, seladas com Cr$ 12.00
de Sêlo Estadual e mais

Taxa de Educação e Saúde

de Cr$ 10.00 por rôma, em
envelope fechado e lacrado
contendo:

-Õeparlamento Central de Compras
COMUNICADO N.o 001

.

O Departamento Central de Compras, órgão criado

pelo Govêrno do Estado (Decreto n.O SF 25-06-61/382),
com a finalidade de centralizar tôdas as compras de ma

terial, permanente e de consumo, para as repartições e

serviços públiCOS estaduais, solicita, por intermédio desta

publicação feita no D. O. E., às mesmas repartições e

serviços, que:
1 _ façam sem; pedidos, de material, em formulado

próprio, adotado pelo D. C. C., denominado REQUISIÇAO,

� {:l d=e::in�t;'r��:a��1w��:�d����!�in:� duas vias,

2 _ remetam as REQUISIÇÕES visadas, autorizadas

ou com ofícios dos respectivos Secretârlos de Estado;
3 _ solicitem, por Intermédio do respectivo Secre

tário de Estado, ao Senhor Secretârl0 da Fazenda, quan
do a aquisição se referir a máquinas, motores, móveis,

etc., e a despesa correr pela verba da referida Secretaria

da Fazenda;
4 _ recebam e arquivem as cópias dos ofícios pelos

quais o D. C. C. comunica a adjudicação às firmas for

necedoras do material a fim de conferirem o recebimen

to, se o material é entregue nas quantidades, dimensões
e qualidades adjudicadas;

5 _ assinem recibo do material e devolvam a nota

fiscal, assinado o recibo, à firma fornecedora, para que

esta Instrua o seu processo de recebimento do empenho;
6 _ certifiquem ou comuniquem, por ofício, ao D.C.C.,

o recebimento do material, quando estiver de acõrdo com

as especificações do pedido, feito por êste Departamento,
a fim de poder segulr, o processo de aquisição, ao Egrégio
Tribunal de Contas;

"1 _ comuniquem as disparidades entre o pedido e a

entrega ou fornecimento para que o D. C. C. elabore o

seu PROCESSO DE RECUSA;

Incl:siVe ��;:�I����;ã�od��;te��l s:::ede�������q��:t��:
D. C. C., em Florianópolis, 5 de março de 1962.

Hermes Justino Patrianova
PRESIDENTE

�SõCIAÇÃO ÜASILÉ-IR-A-
DE ENFERMAGEM

Ordem do Dia da Sessão Solene da

Instalação da Associação Bnisileira de

Enfermagem, Seção de Santa Cátarina
1) Composição da Mesa
2) Saudaçõo. à presidente da Associação Brasileiro
de Enfermagem, D. Marina de Andrade Resende,
pelo Dr. Antônio Muniz de Aragão, presidente da

Associação Médico Mundial.
f

3). Homenagem__
a uma pioneiro da enfermagem, D.

Hdda Ano Krisch, por Irmã Mario Ligório.
4) Palavra franqueado
5) Palavra da Presidente da ABEN
6) Posse dos membros do Diretoria:

Presidente: Irmã /:acilda
Vice-Presidente: D. Flérida Goudel Cardoso
10 Secretária: Irmã Mario Rito

.

2° Secrtária: Irmã Mario Ligória
"
Tesoureiro: lrmõ Romana

Conselho: D. Heleno Stein Mockross
D. Hildo Ano Krisch

ã__b:ig.ri

Surge agora, finalmente,
em volume na coleção Tea

tro MOderno, da AGIR, es

ta peça de ronesco, tão
controvertida e que tem

feito uma carreira das

mais lcurtosas no teatro

mundial, com apresentação
por atores como Jean-Luiz

Barrault (que foi oseu lan

çador no Brasil) e Orson

Welles. Aqui no Brasil o

"dono" de rcnesco é o au-

.t. I. tor português Luiz de LI-

i

),
\:

� ma, a quem se deve a pre-

�I .

......
\

,i
sente tradução e que foi

.. o lançador dos primeiros
espetáculos com peças em

4 _ A Concorrência po-

� I O N E S C O �:aa� �:;� pa�e:;:�l�:�
derá ser anulada, uma vez grandes Inovações em sua carpintaria e tratamento, em

que tenha sido preterida bora considerada de vanguarda. não sabemos o porque
formalidade expressamente deste ?arulho todo que a acompanha. Narra, em sintese,
exigida pelas referidas Leis, a história de um homem que resiste, que não quer dei

e que a omissão importe em xar se dominar - simbolizando a resistência do homem

prejuízo aos concorrentes, contra o mundo atual, a padronização geral. Enquanto
ao Estado, ou à moralidade todos vão se transformando em rinocerontes; êle conti

da Concorrência. nua afirmando" Je ne capitale pas", dai surgindo tõ-

5 _ A Comissão Julga- das as Implicações que a peça comporta e a idéia ma

dora reverve-se o direito triz não só desta mas de tôdas as outras 'obras de Iones

de anular a concorrência" co. De qualquer maneira é, sem dúvida, mals êste, um

caso as propostas apresen serviço que a AGIR presta aos que se interessam pelo
tadas não corresroncam ao movimento teatral, possibilitando que se entre em con-

interêsse do Estado. tacto com um teatrólogo dos mais falados.

Plorlanópolís, em 12 de NOÇÕES DE PSICOLOGIA DA CRIANÇA - aste

março de 1962. livro de João de Souza Ferraz aparece agora em sexta

(Hermes Justino. Patrla ectçãc. Está revisto e atualizado. Destina-se às escolas

nova), PRESIDENTE normais e tem forma eminentemente didática. Nem por
Isto deixa de ser útil também a todos os que lidam com

c:lanças, multo especialmente O." país, que dele pode
rao auferl� conhecimentos praticas. Em Unguagem ela
ra e eceestveí. dando particular ênfase ao desenvolvi

It_lent_? mental da criança e às várias formas de ctasst-

vende-se uma completamente reformada marca :Icaçao 'e aferimento do mesmo, abre perspectivas para
APOLO. TI atar nesta redação, com Ivan Btlva. esse vasto mundo constltuido pelo psiquismo infantil.

Apresenta, além disto, excelente bibliografia que per
mitirá aos interessados a consultar de outras obras.

A edição é da SARAIVA, feita com o cuidado grá
fico que cerecteneem os trabalhos dessa edttôra.

REVISTA KRITERION - nc 55-56 _ jan. jun...
1961 - Dirigida por Eduardo Frieiro, esta publicação da
Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Ge

rais, contem, como sempre, colaborações do maior in

terêsse.

(para remessa de publicações: SM - CP 384 _

Florianópolis - Santa Catarina)

MA'QUINA DE IMPRESSÃO�.�f!?�":�·,,c.=,=�=s:c=='.,.,,,==,,
l� .. ", ..� ,. "II ,nr � ....��,

Ven�e-se umo móqu;no de ;mp,essão de fob,icoção NO HÔEPCKE TEM .

alemo,. marca _Fraukental formato 56 x 73, própria
para� lml='reSSao de jornais, Revistos, Livros etc.

Ver no Rua Tiradentes 53 entre 9 e 11 horas

entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
3 _ Em caso de Igualda

de de propostas, será sor

teado o vencedor.

BICICLETA

MISSA DE 30 DIAS
A familla de Francisco Manoel dos .Prazeres convida

seus parentes e pessoas de suas relações para assistirem

a missa de 1.0 mês que, em sufrágio de sua alma, serã

rezada no dia 20, terça-feira, às 7,30 horas, na Igreja de
Santo Antônio.

Por mais êste ato de fé cristã, antecipadamente
agradece.

VENDE-SE
Casa e terreno com 728 metros quadrados de área

sito à Rua 14 de Julho (Estreito), fundos, para à RU�
Sete de Setembro. Tratar na Rua Crispim Mira n.o 19
- Nest_a.

'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA .:

Sessão da Segunda Câmara Ciyil
Realizada em 5-3-62:

Acórdão conferido e publicado:
AGRAVO DE PETiÇÃO:
n.O 444 - Blum�nau - agravantes: Palmira Ma

.�:g�s��ravado: Transatlôntica' "Cio. Naciónal de

SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA CIVIL, REALIZA-
DA EM 1�3-62·

Acórdõos cOnf.eridos e públicados:
.

EXECUÇÃO DE SUSPEiÇÃO:
n.o 14 - Xanxerê - excipiente: Pedro Alvaro dos

So.ntos - eXCEpto: Dr. Odjalma Costa, Juiz de Di
relto da Comarca.
AGRAVO DE PETI çÃO:
n.O 477 - Xanxerê _ agravantes: Leonello Santi-

2�d:'ianchi e outro - agravado: Bertuol, Tomasini

APELAÇOES crVEIS:
n.o' 4.�087 - Florianópolis (3 vls.I, apelantes: Com

pa�hla de Seguros Minas Brasil e outros - apelados
Jaao do Maio.
n.o 4.322 - XanX'erê _ apelantes: Aquiles Piassin

apelada: Emprêsa Forço e Luz Umstodt & Westerich
n.O 4.366 .,- Tijucas _ apelante.: José Tomia - 0-

� pelada: Jacinto José Dias.

n.o 4.373 - Joaçaba _ apelantes: Guerino Bona

migo e outro _ apelado: Francisco Alberto Sartori.
n.a 4.478 _ Curitibanos - apelantes: Langer &
Kobilanski _ apelada: Willy Heine & Cio
n.o 4.482 _ Campos Novos - apelante: Ernesto

Paolin Tormen _ apelado: José Orlando Prnto.
I

Lilian Gonzaga Praz.eres - Oficial Judiciário
,

Irene da Silva Pereira Chefe do Sec. de Jurisp. PubL

Caminhões Especiais Para Mudanç�
Urbanos - intermunicipais e interestaduais. Não

é necessário o engradamento dos móveis. 'Informa

ções Beco Tupy n.a 13 - fon.e 3457 - Florianópolis

---ATENÇÃO-----
-.

S'E VOCl!: FOI FOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NAO DEIXE DE ENCOMENDAR SUA FOTOGRAFIA A

Rl,a ,João Pinto_, 9 - Fone: 2349
'

REPORTAGEM.

o L..U��.I.b.h.1J:. a açac co- secos que, armar, compro-

!llunis�a no Brasil está na metem um trabalho qutça
ordem do dia. Certamente mencono.

li necessário e urgente lu- s-er urnmo, o n.'iis eficaz

ter contra a Infiltração é a justificação' do bem I _ OBJETO DA CONCOR-

comunista, mas Importa O que importa não é com- Rl!:NCIA

que o trabalho seja bem bater o comunismo por ser

feito, POiS do contrario mal e sim defender a jus
jornar-sc-ca inútil ou até uce. De que valeria COIr.

contraproducente. Vejamos bater o eomur- .smo se na- L AUTOMÓVEL, de cõr

o que se passa no terreno da se tivesse para apre- preto, Upa limousine, fecha-

da propagandas dos meios sentar? Ora, há soluções do, capacidade para 5 (cin-

publicitários. teórIcas e práticas ca co) passageiros, motor de,
A propaganda antlcomu- maior Significação e con- no minlmo, 90 HP., coloca-

nísta deve começar pela vém dlvulgá-cas. ,
do na parte dianteira, por-

ausencia de propaganda E' curioso o desínterêsse ta-malas espaçoso, na par-

::r�:��taim�:n�:s !�::�� =;���i:a�el�;áof��:a:, ��: � !�s���a;O��:I�:�:�m;;�
'eira consiste em que por propagandistas pelas soíu- Quantidade - 1.

puro sensacionalismo, rre- çôes reais. Nem os pohtí
quentemente tem servido cos, nem os líderes crassís

de veiculo à propaganda tas e estudantis, nem as

comunista. Não é preciso classes produtores. nem os

mentir nem deformar os Intelectuais tomam conne

latos, nem gerar a rean- cimento d&.s notáveis rea

dade .•Basta que não se dê üaacões de democracia ao

aos assuntos comunistas dai e econômica de muitos

destaque além do razoável. países democrátaa. Um dos

Quando por exemplo a aspectos mais st.igulares
Rússia fôr notida, a ínror- da confusão nacional' resí
mação deve ser dada, e de no fato de que todos

com destaque. Seria ndí- talam em desenvotvímen

cuia esconder que os russos to econômico, mas poucos

mandaram o primeiro ho- sabem que estão aplicando
mem ao espaço, coisa com idéias que tornaram Marx

a qual b comunismo nada superado e que se "(levem

tem diretamente. a economistas católicos,
A segunda modalidade como Colin Clarke e os

de propaganda contra o franceses. A Encíclica "Ma..

comunismo. é a critica ao ter et Maglstra", aliás, é

comunismo. E' necessário .a síntese perfeita e a apro
e muito importante, mas vação definitiva de um

deve fazer-se com objetí- movimento de idéias que

vIdade e nas horas pró- há muito se vinha preces

prias. Publicações internas sando e realmente repre

dedicadas à crítica ao co- senta o fim do marxismo

munismo, artigos de todos Em suma, o item mais

os tamanhos e feitios a relevante de uma campa-

I epetl-tem constantemente nha anticomufll1:lta hã de

ue O> comunismo' é-ma.u, �ser D. 'divu'lgáçãô dos 'êxl�
Isso tem pouco alcance tos que as nações democrá

prático. O que interessa é tlcas conseguIram no cam

a critica objetiva, a pu- po social, a afIrmação. rlp
bllcação bem informada, a " veras confortadora de ltUe
notícia exata na hora cer- o operário somente encon

ta. Ct.."'"O.pre evitar a mo- tra a justiça nos paises que

nomanIa, a exasperação e, mais respeitam a lIberda-

principalmente, certos .exa_ de. i
I. \

Cristãos Que Ainda Têm

Tempo Para Agir
�ste exame de consclÕn· prêsa: além da oração e da

cia, como alguns outro� penitência e da necessida-

��� p�!i�:al���, qu:lt�::� �eol:�a c�n:etc:�c�emma:
possível, não seria leal usá· xlsta, o "encurtar os

lo como argumento para !ronts" e "preparar a Igre
dizer por exemplo que os ja das CQl�acumbas". l!:ste
comunistas tenham tido programa pode parecer de

razão, que têm razão

Quando muito, somos leva

dos a pensar que tiveram

jôgo fácil, que o terreno
lhes estava mais ou menos

preparado.
:E: preciso sobretudo leval

em consideração o espirIto
no qual a Igreja do Silên·

cio faz seu exame de cons-

ciência. Não é absolu(Ir.. -

mente uma tendência maa

soqulsta. Quando se Inclina

sôbre seu passado, para

nêle reconhecer suas fra

quezas, não é para aumen

tar seus sofrimentos pre·

sentes com os remorsos de

um passado por ela revol

rido. Quando a Igreja do

�
Silêncio se inclina sôbre

seu passado, é para canela

mar aquêles que "ainda

têm tempo para agir" a

QUINTA PÂGINA

informaça.o
salim mlguel

o RINOCERONTE DE IONESCO

s. Thiago

!
Apresenta

dM'IiJil
iCRíTICA IE�' N.ptlCIÁR;O
I: .

� II! oQ11;AbR0:DAS bbTAçõES
6- Excepcional. 5 - ótimo. 4 _ Muito Bom 3 - Bom
2 - Regular. 1 _ Fraco. O __, Péssimo

.

SORTILEGIO DO AMOR
(Bell, Book and Conddle

�

1: para desanimar quando l.e observa um nom·e co
mo O de RICHARD QUINE na direção. O homem é
ruizinha mesmo não "dando uma dentro" cOmo se

diz comumente. Um de seus últimos insucessos fOi
aquêle filme com KIRK DOUGLAS intitulado "O
NONO MANDAMENTO" IStrangers When W'e
Meetl, que aliós era um pouca melhor do que essa

"bombo" -em evidência. História de feiticeiros? Bah!

� indivíduo qUe escreveu o roteiro também é culpado
do desengonçamento. QUINE parece que simpatiza
muito com KIM NOVAK, pois jó -mais de uma vez

o escolhe �ra suas fracos produçães. É uma peno
que sel,ls f1ims venham. apresentar.do ótimos elen-
.cos. O elenco dêste "SORTILÉGIO DO. AMOR" filme
fraco, enjoado, sem. pé nel"(l cabeço, encerra �s no

mes de ah?res' de 1".0 c,oteg�ria como: JAME"S STE
WART, KIM NOYA!), ;Jack .Lemmo�. e Elsa .L-on
chester Ia espôsa de,.q-IARLES LAUGHTONI. OS
atores principalment� JAMES SI:_EWAR!,. 11en�em
bem os seus .papei�J poi.S agem, por conto próprio. O

loleddo ERNIE KOVAÇS,. HERMIONE . GINGOI.D,
.JANICE RULE, .PHILLlPE CLAY.€ BEK NELSON

aparecem regularmente .. A. fotogr.afia.é . bOa e o

emprêgo dlJ côr pelo ,TECHNICOLOR é .bem d�sa\:lo.
Em suma, "SORTIUGIO DO ÀMOR". (Sell, BÇlok
and Candple é um film� que somente. não. mereceu
a pior noto, pelo atuação de seu. bom elenco,. po�ém
mereceria tal pelo seu diretor, pela suo históriÇl e

muitos outros. coisas ..

COTAÇÃO: 1

. � SEMANA. EM CINELANDIA

Shelley Winters terminou a suo dramático inter

pretação no filme de Richard Zanuck, para o War

ner Bras.. ,
"The Chapman Report", e voou paro No

vo York, onde conferenciou com vórios produtores
do Broodway. No famosa elenco dêsse i'ilme contra

cenam com Miss Winters, Efrem Zimbalist Jr., Jan.::.

FOnde, Claire Bloom e Glynis Johns.
._�-J

OS estúdios de Jack L Warner estão se preparan

do paro o filmagem de mais Uf"'D grande "hit" mu

sical d.a Brodway, "Camelot" Alan Jay Lerner es

creverá a adaptação cinematogrófica. O estúdio es

tó conferencianao com os mais famosos intérpretes
do Broodway e de Hollywoed ",oro per.sonificorem OS

papéis principaiS do tlue ser� uma d",:

L�()�.�l� €IpÇ?&S mu::i��is d�.WIJ}nE�i et�3. , __.-.-_-_.,--._.,,�
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F'EI n PROGRESSO DF

NO SETOR

[SPO_Tlve

para amanhã o "initium"de profissionais.

FI(J

Em virtude das chuvas que vem caindo sôbre a Capital, desde anteonlem,ficou o Torneio-Início de Prefissionais, marcado para aquele dia, transferi
do para a tarde de amanhã, com início ás 14 horas._;;;",======s...="'7=�=�"""

JICaldwe� não chegará até o 6- assaltoVIKid
São P:lU 'l. IS IV. A.) -

Kid .rorre sempre prefe�!u
que o próximo ar! versàrto
de Eder Jorre rosse John

Caldwrll. E'lp explicou o

porquê r1n�"i;'J vontade:
"Meu filho já connscc o

rngicsrnno r poderá botá-lo
par torru (')TI POU(·os mi

nutos num rios pt'imelrus
assntr.o: Iln lula. mesmo, e

S1;'/11 lllud:1 dlf+-uldado.'
O ti rnll , P Ipai uan se im

p-e o r-um a fato li .. Jo-
frinho

Jofre:
em Londres, uma asststên- FORÇAR TREINAMENTOS

era contrària: "Isso nâo e

problema p'ra gente. Bder AristideS diz depois que

jú está tão acostumado aos seu'pupllo mais famoso v:.i

grandes combates, Que não treinar com bastante vou

se importará com esse po�_ tade' nos dias que se

menor Um milhão de pes- -

soas � hípotes - pOd':" A'rbitros Com
cercar o nngue, quando era

luta. quo ele não senti-á Uniformes Novos"isto" - -ree gestos com ('s

dedos de uma das mãos _ Tal como aconteceu no

de perturbação pslcologl- Torneio Inicio de Juvenis

ca!"
l'nfrf'lh1r

--- -- ..

_----------

Torneio Juvenil de Futebol de
Salão "Osní Mello"

" A

(in I:� .'lIlOS.

'/ rio TorneIO
,lJlpl'S, Lf''ll)

IIlZ:) f"l'Unrl
('lubf' .TUV{lliÍ

catermonse. A

rodada será. no

reunindo Leão da TIha.1X
Souza França e C. -;,uV03-
nil Catal'inense.x E. C.
Mana. No domingo seeuín
te jogarão Leão da Ilha x

C. Juvcnil Catartnanss c

E. C. M:l.uá x Souza Fran-
ldfHlc

Ça,
Marca nssim mais uma

gmnde vltâria o Presidente
Hamilton Berreta com a

organização deste
Juvenil.

primeira
dia 18-3

os árbitros da FCF apre

sentaram-se perfeltarner'.
te unlronnraaôos com no

vo c vistoso uniforme or .. •

to. fato que realmente cha

mou a nu.nção de todos 0-"

eespcrustas, uma vez ouc

um árbitro bom umrormr

zado tem boa nnresentecno
c. agora. o untrormc (\1'\'1-

demente pudroulzadu rlá
uma melhor tmprcssao co

Departamento dirigido pr·

campeonato verscano ln

terciuccs, resotvorum sus

pendeI' l.empOl'al'lal11f'nt:> :t

Io Sr. Salvado!" Lemos rios

BanI os.

guem. Motivo: . 'Eder pre
cisa intensificar seus: pre
paeeuvos, pois tem exata
mente um mês de prazo;
pu ra preparar-sê.· Se ficar
mi. molezá ele pode saber
que a.s chance�, do ca�
dwell+aumentarâo em mui

to. Daí ... "

- Ele fará "footlngs"
dtárrosv - Perguntamos.

- Sim, tão logo o tem
Po se firmar e permitir a

realização desse tipo
ensaio. Eder não tem UIIl

minuto sequer a perder e
os 'footings" são dos eXe:
eretos que mais beneficios
trazem para os pugilistas.

- a troca de luvas com

"sparrings"?
- O Eder vai fazer IS�O

logo, logo. Creio que ainda
nesta semana ele já esteçn
trocundn o pau com a mu
ninada lá da Academia.
"cuanoo o meu filho ln

ta com um adversário eo
mo o CaldweH, 'sofre sem

pre uma iniblçãozinha en

graçadn, e não produz tu-

t.orn�io

do aquilo que
_

sabe. o in- deve é lutar com um coo
gleslnho com aquelevagar- nente que force o-seu jog,)
ta-agarra e com seu estilo e que lhe' de uma panca
de jogo tipicamente defen- dinha mais ou menos
sívo, d.elxou o Eder bastan- Sentida. Ai Sim é que ele
te confuso, como todo mun_, parte para a briga. Se o

do percebeu, quando .de
.

Iu Caldwell mUq'ar sua ma

ta de 18 de janeir.o. Ele, neira de atuar e rõr para

Feijoada, Amanhã, Promoverá li
Grupo Salonista "Unidos da Ilha"
Comemorando seu 10.0 l.y Tesoureiro - Moarir

aniversário de fundtlção, Schmidt

o Grupo BolonIsta "Uriidcs 2.0 Tesoureiro - Jtifredo
da Ilha" organizou Machado
séne ôc festejos, tmêtundo
com uma rctíceea na AG

soctacãc Atlética Barriga
Verde, amanhá. No dia 19,
partida de bolão, torneio
de quintetos em homena
gem a diretoria da AAfil3.
No dia 20 fina! do torneio
e posse da Diretoria esta
assim coneuunda: Preal
dente de Honra - Salva
dor DI Bernardi
Presidente - Braullo Jos

Santos
1.0 Vice Presidente _

Eurico S. de Oliveira
2,0 Vice Fresldente-

Ari João Silvo.
1.0 SeeretãrJo - Adof�

cyr Schmldt
2.0 Secret�rlo - Lni:!

CarJo.� Alves

Orador - Carlos
vaerd

Capitão - Hnrtwtg Bf'C:<
Aux. Capitão - Alâo G�,J

dino

Guarda Esporte - :\1[0-
deste Moreira
Dir. Pmpngandn - 7,i

gomar Fernandes.

Conselho Fiscal - oeto
Buck - Alfredo Rlchter _

Carlos Bicockí - João LJ
no Bastos e Al1 Demoro.

QtJa&"C todos os Dlr�t.u
res f.omm reéleiLos sendo
que o Presidente õ'o Grn
pO; Sr_ Braulio dos Sânto�,
foi reeleito l/r 10 Veles
consecutivas�
Gentilmente con"iaad;1.,

nossa reportagem estar
prf'sentf'.

• E O'_TO R:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES.ÁUXILlARES,

MAURY !!ORt:tS, RUI LOBO I:

GILB'UO MAMAS

COLABOAADOR'S, DIVERSOS

G('-

a frente, dando socos p'ra se ele mudar de estlio
valer ou ser obrigado a tanto melhor para o Ede/
jogar assim, nâo terei du- O íngtesíçho só poderá u
vidas em prognosticar uma tornar mais agressivo, JD
vitória do meu menino; par gando def.ensivamente·el,
nocaute, e antes do sexto fará aquele boxe que Já
assalto." descrevi há pouco.

- Na revanche, o Edr;�

lutaria como, Kid? - In- CLIMA
Qui rimos depois.

- Batendo somente em Eder terá um lnim!g,)o
baixo, nos primeiros assei- zinho, no f1lo londrino.
'tos, Quando o oaídwcn Kid Jorre, no entanto, j:\
passasse a dar mostras fIe está prevenido: "Ele trei,
cansaço ou começasse a na rá muito por aqut. Vai
sentir as pancadas, E,Jcr perder todo o excesso d�
visaria tâo apenas a caoeca peso, pois lá na Inglate-,
e castígnrra ele até o KO. Ta Bder não conscmnn

- Acredita que Cm- isso. O frio é tremendo e
dwell atue assim? não faz brasileiro ernngrc-

- Ponso nisso. 'rodevn, cer, não."

Suspenso o Campeonato VaueaDo:
Indisciplina Predomina

Os responsáveis pelo r os campeonatos vnreeance
parte final do mesmo, tcn- tem seu p�ossegulniento
do em vista a fana de dis- prejudicado, em vrsta que
clpllna reinante. conforme uma grande maioria de
inLerêssc d e .......Juns des- maus desportistas desvlr
portistas em realizarem tais tunm por completo a d\<;
Se observou no último co- ciplina. e a boa vontade
tejo quando jogaram as campeonatos é entravada
equIpes do Monte Castelo pela adio negativa de tai.�
f' fio Sf'lldanha da Gama. elementos que nada tnZe'1\
Tal'como da.-vcz anterior. pf":, f"Sporte.

- PEDRD PAUlD MACHADJ _ \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 de março de 196'2

Valdemar Vieira - Prefeito Municipal

* publicado o presente lei no Departamento de Ad
"., ministraçqo aos oito dias do mês d março do .mo de

t� mil n(lvecentos e seasento e dois.

Notercío Lemos Muller
Diretor de Administraçõo

, li PRl:V!D'ÊNeIA S'OC�AL ,
'- a.c-.t-�_____d

Hoje. trataremos da parte relativa 3. mrcecõee e

Multas, de acordo com o que estabelece o Regulamento

Geral da Previdência Social, pecretc 48.Q59·A de 19.09

61.
Artigo 482. _ Por motivo de Infração dos dispositi

vos da Lei Orgânica ae Pr�vldência Social, na f:.r01.a
do presente Regulamento, ficarão sujeitos os responsa

veis às seguintes multas:

I _ de 10':1 <dez por cento) a 50% (cinquenta por

cento) do valor do débito, no minimo de CrS 1.00000

i Hum mil cruzeiros), pela falta de recolhimentos, na

épora própria. de contribuições ou de outras quaisq.ller
qunn tfas devidas às instituições de previdênc�a social:

II _ de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros). as autort

nades e serventuários que tnfrlngtrem o disposto nn nv

tigo 142 da Lei OrgAnlca da Previdência Social (artigo
253 dêste Regulamento, sem prejuizo da pena de respon

l'ahllidade que no. caso couber:,
UI _ de cis 1.00000 Imil cruzeiros) a Cr$ lO_OOOO()

Ide1- mil crúzelroS), pela Inrração de qualquer outro

rli\P���il;�. 4�3. _ Será punida com as penas de crime

de apropriar;ão indébita a falta de recolhlment� na

.,. cpoea própria, das cont.rlbulções e de outras qU�l�qu�r.t illlll1I;tânl'ias devidas às Instituições de prevIdenCIa
sorlnl :'lrrccadadas dos segurados ou elo publiro.

� ln _ Para os fins dêste artigo, consideram-se

pessoalmente responsáveis o titular da firma indi�1
�:���:ado;rc:Ó��: :�����;���s, 1:����:�S'n:i����:: ��st:eI���
guiamento.

.

• § 20 _ A empresa poderá elidir o processo cl'lml-

nal, efetuando o pagamento total devido nos t6r01os do

. : artigo, no prll�o de 30 (trinta) dias da datfl. da lavra

tura do auto de infração.
ArUgo 484. _ Respondem pessoa!men.te pelas mui

tas Impos1.as nos térmos do artigo 482, os diretores ou

administradores das empresas Inc1uidas no regime elês

·te Rf!g'ul:l.fl1l'nto, quando remunerados pelos cofres Pll
blicos federais, estaduais, territoriais, municipais 0\1 de

pagamento, o desconto nessas multas, lTIedinnte requi

sição da Instituição de previdência social intc.reó'_sada,
e a pn,rtlr {lo ,primeiro pagamento que se segUIr a re

quislçft.o.
Artigo 485 _ A aplicação das multas previstas no

artj;ro 482, compete:
I _ ás JJR dos IAP, quando à do item I, salvo. no

dso indicado no item III dêste artigo:
II _ aos CA dos IAP, quanto à do ítem li;
III _ ao CD do DNPS, quanto às do item I e II,

quando se tratar de quota ele previdência.
Artigo 485. _ Verificada a Infração, será levrado o

compelente !luto, CI11 duas Via!;, uma das será ent.regue

ao infrator, mediante recibo, ou em caso de recusa, re

metida, dentro de 3 (três) dias por via postal com re

cibo de volta.

* 1.0 _ O auto de Infração será lavrado em caracte

res bem leg-Ivels, Indicando local, dia e hora de sua la

vratura, e conterã obrlgatórlamente, descrição 'porme'

norizada da Infração.
� 2.0 _ Em' se tratando de não recolhimento de con

tribuições, deverá o auto de Infração ser acompanhado
de um têrPlo de -verificação de débito em que fiquem! cla
ramente expressas as parcelas devidas e os periodos a

que se referem.

§ 30 _ No caso do � 20, sempre que não se tratar de

���t���:�:or::�:!��:ntl�:8j:tr�����'a1��e::m�;�g::
eompnnhad-o o auto de Infração também de relação
eirounstanciada, contendo nome e função do segurada
ou segurados a que se referir, a importância do salário

de contribuição e o valor desta, bem como quaisquer
outras informações que escla�'eçtlm a infra.çâ::J havida.

§ 40 _ O diSposto no * 3°, não tem aplicação ao ca

SO da Inscrição "ex-olflclo", decorrente de recusa oul

sonegação dos elementos' necessários à fiscalizarão,
consoante o dlspost,o no � 3° - do artigo 81 da Lei OI"

gii,nica da Prcvidêncla Social (ArtIgo 246, V, dêste Re

gulamento,)
Artigo 487 _ o infrator poderá dentro de quinze

dias Improrrogáveis, contados da data do recebllnpnt.o
do auto, apresentar defesa dirigida ao órgão competen
te para impor a multa lart!go 485)

Parágrafo unico: - li: faeultado ao infrator. dentro

do pra?.o estabelecido neste arUgo. requerer a produção
de testemunha.s, em número nunca inferior a duas nem

�uperlor a quatro" cujos depoimentos deverão ser desde

logo tomndo.<; pela forma estabelecida no Titulo IX.

_ Artigo 489. - A impOSição das multas será gradua
dn s(>gundo a oconóncla ou aus!;ncls. das circunstãnclas

agravantes referidas no artigo 491, observadaE: as se

guintes normas:

a) na ausência de agravantes, a multa será aplica
da no grnu minimo;

b) as uaravante8 dos Itens IV a VI elevam a pe

. nalldnde ao R"faU médio;
c) as agravanLes dos itens I a III elevam n. penali

dade ao grau máJc1mo
INa próxima edição continuaremos rom a pu

blicação de maiS outros artigos, pa\"ó.J�Tn.fos e itens que
tratam das Infraçõ�s. e Multas)

. ,NO HDEPeKE TEM

O ncpertamento centrar de Compras (D. C. C ), de
t'onfnnnidndt' r-om o art.v 11. ítem III, do Regula erao
onrcvnco pelo Der-reto SF·25·QIl·(ll/382. toma pítbl ,o quI'
fará reeuanr. no dia vinte e oito de marco de 1 ,na
sua seeo. à Prncn r.auro Miillel', n.o 2,

(fAne'MI!,
CON

CORaf;N"CTA PÚOLrCA MS condtcões seeutntes:

1+ On.JF:TO DA CONCORRl1:NCIA

AQIlJSIÇAO
1) Tl'rldo do nlgnrtfio, ('111 peçns, com

larg�u
de 1,50

mts., marra "SATUnNO" 011 similar. Unttlade - metro,
QI19.ntldarlc 1.200

2) T{'dclo dr. ulpodâo, em nocns, com latg
,

/l. ri,., \,40
mts ..

IlJaI'l'a.
"AOUiA AZUL" O�I simnnr.

unidat
metro.

QII:l.llt1dndf' _ 51\0.
3) 'recíttn de mescla, nôr nzuí. marca "AR ADA" ou

xtmunr. .unldade - metro, Quantidade - 1,1}00,
4) 'I'ce-ído dI' meseta. côr beljc, cem largU'm dr I,CO

nus. para conrcreão de vestidos e carnísas. Unidade -

metro, cuanuonde 1_000.
á) Tecido resistente para confecção de colchão, tipo

rtseado. com Innwra de 1,.40 mts. Unidade - metro Quan-
tidade 500.

61 'reeídu para confecção de pijamas. Unidade - me-

tro, Quantidade> 500

7) Tecido..de cor. branco, .para eonteccão de colchas.
Unidade - metro, Quan�idade -.500.

8) 'r'netdo de rtxonne. listrado de vermelho em fundo
branco, para confecção de camisas. Unidade metro,

Qtla��ld;:C�d-;;- ��O'f!jollne, listrado de verde' em (IInrlo
branco. para confecção de camisas. Unidade metro,
Quantldnde 100,

10) 'r'cctrtc de flxollne listrado de. aaul em fundo
braneo, para confecção de camisas. Unidade metro,
Quantidade - ]00

11) Ter-ido de brim, Uso, tipo linho cõr beue. po r a

conreccao de ternos. Unidade - metro, Quantidade _ 75.
12) 'recíco de brim liso, tipa linho. cõr azul marinho,

para eonreeçâo de ternos, Ualdade metro, Quantidade
-7,5,

13) Tr"lrio de brim, liso, tipa linho, côr cinza, pera
confecr'ão (lI' tf'rnOR. Unidade - metro Quantidade _ 75

14 I Teddo dr 'brim. liso, tipo linlr. �ôr mrvron, par�
conr<'"çfio de ternos. Unidade· metr ,Quuntldadp - 75.

Iii) Ter·frlo Upo Luislnc, eôr prel . Unidaclf' - metro,
QuantidacJf' 100.

!fi! Tf't"'Ído, tipo Luislne, côr azul claro, Unidade - me-

tro. Qua.nlidade> 100.
171 Terido romum, para confecção de aventais de ser

vico. Unidaele metro, Quantidade - 200
jPo) Ter-ido de chita, para confercio de canas de acol

choaclo.q. Unidade - melro, Quantidade _ 200.
ORSERVAÇ/)ES; 03 proponentes deverão f'spcrlflcar,

pornre>nol'i�adamrlllf', o.� t('(:Íclo,� {IUe se propõem forne(!el',
além (Ir� rcmrt.I')'pll1 amostras

Rn1I'C<r[( das )}l'l"lpostas, até as 14 horas do dia 28'3'62.
Abertu1'U Íl<; 15 hll'a!) do O1e-smo dia 2� 3/62. conforme

ed�t:ll pllblirnrlo no DIário Oficial do Estado n.o 7002, cle
dOIS 12) de março dI' 1962 .

/J('/,lI/(!S .flls/illfJ l'(l/rh1ll0111't
PRESJDF:NTF..

-----.--------��,
18 "f1�PCKE T'r.M

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

Departamento {entrai de (,mpr.
ECIT!L DE (ONCiJIRENCIA
PU1UCA N.o 14 12 15

EDITAL DE CONC0nR�NCIA PuBLICA N,0 14 02 15
O D('nnrtnn10nto Central ele Compras (D. C. C.), de

ccnfol"mldade com o artO 11, item III do Regulamento
apro"fldu )1(.'10 Del'n'to SF--25-0B-61/382, torna público que
fará realiza!', no. dia 27 de março de 1962, na sua sede, à
Prnca Lauro Müller n.n 2, lfone 3410), CONCORR1l:NCIA
PuBLICA, nas condições seguintes:

I - OBJETO DA CONCORR�NCIA

(VENDA)
1 - Cam:nhão, marca ';InternaClonal", modelo KB-5,

{'h1�';i� lon"1, (mo de fabricação 1948 valor ba�e, mínimo
Cr<; 1°f) 00000 Unirlune - Um, Quanth;lade _ l.

Entre!!":"! das propostas, atr\ �s 14 horas do dia 27/3/62.
Abertura fL<; 15 hnrtu! do mesmo dta 2713/62. conforme
editfll fl\ll1�t(':'lrln no Diário Oficiai do Estado nO 7001 de
1.0 de'marro dt' 1962.

.

,

D. O, C .. cm fi dr m:lf�o de 1962.
J/ermes Justino Patrianova

PRESIDENTE

-_----

DePMlamenlo-(enfrài-de (omptastfOS=02-09 .

----

O Departamento Central de Compras (D.c.e),
de conformidade com a art. 11, ítem li I do Reglllo-
1",1€.nIO apro'�odo pelo Decreto SF - 25-08-61/62,
torna públiCO Que fará realizar, no dia 12 de março
de 1962, na <;ua séde, à Praça LOl"o Muller nO 2,
(fone 3410>, CONCORR�NCIA PÚBLICA,
guintes condições:

I OBJETO DA CONCORRtNCIA
(VENDA) ,

1 - Camioneta "DODGE", tipo Peruo, ano de

fabricação 1951, motor de nO 8.P. 2348000, de 6
cilindros, com capacidade paro tranSDortor 6 pes

sôos, cujo valór minirnlJ é de Cr$ 200.000,00 <du
zentc.s mil cruzeiro�), Unidade - um_ Quantidade 1

2 - Camioneta Pick-up Ford, ano de fabrico

��� 1:Q5p�ci����r :aeron05g68�il; ��j�\�lô�I���;��f
é de Cr$ 200.000)00 (duzentos mil cruzeirosl. Uni- r
dode - um. Quantidade - 1. I

a, interess��o�S�:���ç��r�sentar os docu-'
mentos'menciQnados o seguir: �I

1 - Proposto, em duas vias, seladas ambos r
com CrS 12,00 de Sê lo Estaduol e mais Taxo de

E-lducação e Saúde de Cr$ 10,00 por fôlho, em en,,�-

lope fechado e lacrado contendo: .

o) oferto paro 1 ou 2 veículos;
b) condições de pagamento;
c) compromiS$O de retirado do ou dos veículcc

no prazo estabelecido; .

d) declaração de conhecimento e submissão à�
normas dêste Edital e da Legislação referente o con

corrências, �--

2 - No porte do envelope contenedor da prco

posta deverão constar os seguintes dizeres: CON
CORRtNCIA PúBLICA N° 05 - 02 - 09 (VENDP
DE 1 CAMIONETA DODGE E DE 1 CAMIONETA
RICK·UP FORD).

EDITAL DE CONCORRENCIA. N.o 280222
O Departamento C�ntral de Compras (D.C.C.),

de conformidade com o art. 11, ítem III, da Requ,
lamento aprovado pelo Decreto SF 25-08-61/382
torno público que fará realizar, no dia 29 de mcrço
ele 1962, no suo séde, Ó Praça Louro Müller, n.o 2,
(fone 3410>, CONCORRENCIA PUBLICA, nos con

dtçes seguintes.
I OBJETO DA CONCORRENCIA

, AQUISICÃO
1) PNEU LAMEIRO. 4 LONAS, TIPO MILITAR,

PARA JEEP, TAMANHO 6.00 - 16, UNIDADE .. _

UM. QUANTIDADE 40. J
2) CAMARA DE AR, REFORÇADA: PAR�

PNEU TAMANHO 6.00 - 16, UNIDADE - UM
QUANTIDADE 40.

.

II � ESTIPULACõES
Os interessados deverôo .coresentcr os docu-

mentos mencionados o sequir.
.

1 .-,- Proposto, seladós ambas os vias com

Cr$ 12,00 de sêlc Estoduot e mais o Taxo de Edu
cação e Saude de Cr$ 10,00, par folha, em envelc;
pe fechado e tccrcdo, contendo:

a) Designação do nome e endereço do firma
proponente;

bl esoectftcccõo. a mais detalhado' posstvel.,
inclusive m9rca, do motenolque se propõem fome.,

cer;

c) preço umtcrto e global, com o explicação de
que estão ou nõo incluidas as despesas de impostes
taxo, fretes, corretos, seguros, etc

d) condições e prazo de entrego do motertof.
no loco! indicodo: SERVICO DE FISCALlZACÃO
DA �AZENDA, Palácio dos Secretarias, Fpo!is,' on
de será procedido o exame de recebimento;

e) declaração de conhecimento e submissão às
normas dêste Edital e do Legislação referente o

Concorrêncíos.
NOTA: Serõo recusados os materiaiS com di

mensões e outras característiCas aquem dos especi
ficaç3es, o q4e ocasionará �xig€ncio de submissão,
retirado urgente, chomoment� do segundo colocado
exigência do diferenço de preço pelo faltoso, caução
futura, suspensão do registro de fOrnecedor, etc. ,

2 - No porte externo do envelope. conten!!!dor
do propo<;ta deverão constar os. seguintes dizeres"
CONCORRENCIA PúBLICA N.o 280222, AquisiçãO
de material poro o Serviço de Fiscalizaçõo da Fazen
do .... ,ti

3 - Em envelope geporado, contendo os di
l('res do i11('iso onlcrior, além do têrmo DOCUMEf'I,
TOS, em caracteres bem destocQdos, encerrqr_<;c_50
0<; documentos comprobatóros de identidade e ido_
neidade:

o) Certidão de Registro no junta Comercial ou

Diório Oficial que te11ha publicado o documento de.
constituição;

b) Ale<;todo de idoneidade, pC!ssado por Banco
Ou duas firmas de comprovada idoneidade comercial

c) provo de quitação rom os Fazendas Estadual,
Federal e Municipal;

d) procuração, se fôr o coso, passado o pessoa

representante do proponente à abertura das propos
tos,

4 - Os documentos acima (ou parte dêles po..

derõo ser substituidos pelo Registro do firma no De

partamento Central de Compras do Estado de Santo
Catarina.

5 - As propastas deverão soer apresentadas
em duas vias, com a rubrica dos proponentes em

tõdas os páginas, selados na formo do item 1, déstel
Titulo

3 - !:m envelope separado, contendo os

dize.!
res do inciso anterior, além da palavra "Documen

tos", t;H! carQ'cteres bem destacados, os seguinle'.
documentos comprobatórias de identidade e idonel'
dode:
•

o) atestado de idonei!=,ode financeiro, passadc
por oanr:o 00 co�o bO'ncorirr;

b) rrova de Clllitoçõo com os F(]7endos FederaL
I:sladl!al e MUilicipali

,
.

6 - Os envelopes, conf!enào prçcostcs ou, do
cumentos, deverõo ser entreques no Departamento
Central de Compras, à Praça Lauro Müller, n.o 2
(fone 3410>, até ús 14 horas do dia 29 de março de
1962, mediante recibo, em qua Se mencionaró doto
e hora do recebimento. assinado por funcionório do
D.C.C.

7 - As propostos serõ., abertas, às quinze ho-

:��;1O�OSmc;;� d��e:i�:�t ;O;�' rf���.u�c��n��i�:�;�
dos proponentes ou seus representantes legais.

8 _ Abertos os 'envelopes, cada um das inte

ressados lem o direilo de.coôr c suo rubrico nas to,
lhas de propostos dos demais concorrentes.

9 _ As propostas (modêlo 001, à vendo no

Imprensa Oficial do Estodol, deverõo obedecer às

condições estabelecidas sesta Edital, nas instruções
constontes do verso dos mesmos, bem como às e

xigêncios do Decreto n.o SF - 25--08-61/382,'
de 1961, e demais disposições Esroduct, e Federais
sôbre Concorrências.

III _ JULGAMENTO
1 - Pelo Comissão Julgadora, posteriormente

.

será declcrcdo vencedor" o proponente que oferecer;
. o) Melhor preço, considerando-se descontos,

bonificações, impostos, despesas e outros vantagens;
b) melhores ccndlcões de ent....ega
c) melhores condições de pagamento,
2 - Em igualdade· de condições, será dado

preferênc.c a 1irr:na estobelectdo no Estado. I

3 - Em coso de absoluto igualdade de propos
tos, será sorteado o ven�edor,

4 - A Concorrêncfc poderá ser anulado, uma

vez que tenho sido preferido tormolídcde expressa
mente exigido pelos referidos Leis e a omtssõo

importe em prejuízo aos concorrentes, 00 Estado Ou

à mcroltdode da Concorrência,
5 _ À Comissõo Julgadora reservo-se o direito

de anular a Concorrêncro caso os propostos opte
s-entadas nõo correspond�m JOS interêsses do Esta ..

do.

.

4If1J1 O 509 - P/DrliOga a (obr.ãnÇil,-C-::_·'-�-�rJo Cellu
SelllMuUa,'lIo Imposto Predial e liXas ECITAL Df CONCORRERaa

O Povo de Florianópolis, por seu" repre- ............ 'J" tisentantes, decreto e eu sancione o sequin- ru ULI\." ...o -c VI
te lei:

Art. 1° - Fico prorrogado,. até o dia vinte de

março do corrente ano, sem multo, o ccbrcncc da

primeiro trimestre do Imp&to .Predicl e Toxcs.
Art. 2° - Esta lei entrará em viqor o partir de

S(IO publicação retroogindo seus efeitos até primeiro
de mnrço do corrente ano, re>vQgando os díspcsícõcs
em con.trário.

A1ffDA A (6MRTURA tAtNAVA
LUCA DA GUAR!JJA

Inúmeras tem sido os mensagens vindos do jnterior e

de ou!ros E<;todos, cumprimentando o equipe do
GU(lrlllá oelo exc21ente cobertura realizado no,>
dias de carnaval.
A ouvinte SHIRLEY, residente em Iroí, no Rio

Grande do Sul, entre outros coisas escreveu: "Eu es
cutei o baile dos clubes: Limoense, de Soco dos Li·
mões. Clube 12 de Agôsto, Clube Flamengo e Clube
dos AtiradOres, pelo que exrerno o todos os locutc
res aue trabalharam poro o êxit0 dos tronsmissõ�s
rnrnnvolE'<;Cns "os meus cumprimentos".
BELO HORIZONTE: Os ouvintes José $aarps Sn·
brinho, Urilda Soares Coutinho e Moricha Hoffmann
de Atevpdo enviaram à Rádio �rl!iá o seguinte
carta: "O fim dsta é QOra comunicar-lhes Que,
Ouvimos pprfeitom�nte todo O desenrolar do desfi I
momesco "Borriao-Verde" Só sentimos nõo estar o'
ram on�:!cior melhor, pois somos doí e estome,<
flllssondo umn temporada aqui em Minas Gerais r

ficaremos muito Ollradecidos se dessem notícias no�

"as r>ora os porent("s oue moram aí. Trota-se de
fomilio de ORLANDO MACHADO, Finalitande
tran6mitem, por nossa intermédio o mensogém que

possondo bl"'m de saLlcle, apenas com mui'fa sau

dI' FI(l(innóroli�

Florionápolis, em 28 de Fever-eiro de 1962
Hermes Justino Patrlar>ova

Presidente
-------- -----

SOGLElilADE TERMOELÉTRICA

"SOTELCA"
DE Cl\:PIVAHt
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta Socleda-

��m� s�j�eul�11� �:rn�s�:m��êil�O�:�a��r���:r�:9r�R�, p��
C;,pm'U'i 'tle> Baixo, municipio dc Tubq.!'f)o, a fim dr' de>ll

])(>l":tI"('1I1 sôbr(' n �f'guintc
'

bR,&EM DO DIA

("lI Rl'latúrio· da Diretoria, Balan(:o Geral e parecer
do C()n,�C'lho Fiscal, refcrentes ao ('xerí'icio rindo

n. 3J de drzcmbro de 1961.

b) _ Eleição elos membros do Conselho Fiscal e res·

pectlvos suplentes e.fixação de sua remuneração.
c) _ Eleição doo representantes, no Conselho Consul

tivo do Sindicato Nacional da Indústria da Ex

traç'iio do Carvão e da Comissão ele Defesa dos

Capitais Nacionais e fixação de sua remuneração.
dI - Assuntos de interesse social

Tu))al·ã.o, Ui d(' mnrco dI' 1062.

F.n,Q.() José Corrêa Hiilse

Prc,�id('nte
Ellg.o Paulo Santo.� Mello

Diretor Industrial
Jaim(J Sá

Diretor Comercial

c) procuração, se fôr o coso, passado o pessao
lcpresentant,! do proponente Õ abertura das propos"
tos,

4 - As propostos ·deverão ser apresenta�os em
duas vias, com rubrico dos proponentes em tôdos alo

pagínas, seladas no formo do ítem I do título li,
Os env�lopes contendo propostas ou documen.

tas, deverão ser entregues "0 Dpo-rtamnto Central de
Compras, à Praça Louro Mülle nO 2, (fone 3410>,
nesta Capital, até às 14 horas do dia 12 de março
de 1962, mediante recibo, em que se mencionarõo
data e hora do recebimento, assinado por funcion6-
rio do D,e.C.

6 - As propostos seróo abertos às quinze ha
ras, do mesmo dia 12 de março, por funcionário de
�ignado pelo Presidente do D.e.e. e no presença dos
proponentes ou seus representantes legais.

7 - Abert�s os envelopes cada um das interes.
sodas tem o direIto de opôr o sUo rubrico nos fõlhas
dos propostos dos demais cOr>t:orrentes.

Impr:n� �fi��fP��t��t����ê�eve��!' àob:J;r;�� ��
condições estabelecidos nêste Edital, nos in::;truções
constantes QO verso dos mesmos, bem como às exi
gências do Decreto SF - 25 - 08 - 61/382 de
1961, e dl'mais disposições Estaduais e Federais só
bre Concorrências,

III JULGAMENTO
1 - Pelo 'comissõo Julgadora, posteriormen_

te, será declata.o vencedor o proponente que otere
cer:

o) melhor (maior) preço;
b) caução de 10% em 48 horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirado do veículo imediato ao pagamen�o.
2 - ,Em cosa de igualdade de propostos, será

1óorteodo o vencedor.
3 - A cancorrência poderá ser anulado, uma

vez que tenho sido preterido formalidade expressa
mente exigido pelas referidas leis, e que o .comissão
importe em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou
ó moralidade da Concorrência.

4 - Á Comissõo julgadora reservo-se o direi"'o
do anular O concorrência, caso os propostos apre<;en
todos não corresponElem 00 interêsse do Estado.

Flnri."n�lioli<;, em 8 de- f�ereiro rl� 196�
Hermes Justino PatriallCoVo.

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'*Excelente a· lula Ma na
da Universidade

Proferido pelo Prof. Madeira Neves - Péricles Prade
Saudou o Catedrático em nome dos Univesitários

co PÉRICLES PRADE. Cú:U
brilhantismo saudou o ilus
tre professor Dr. Joaquim
Madeira Neves, analisando
-o como Homem e como

Obra, oferecendo ao corpo
da assistência uma oração
onde apresentou os traços
da personalidade do home

nageado. Além disto c. uni
versitário ressaltou as qua
lidades do MagnífiCO Reitor
da Universidade, pelo que
tem desenvolvido para o

aprimoramento da cultura
de Santa Catarina.

Dia 15 do corrente mês, às 20 horas, com a dependên
cia do Teatro Alvaro de Carvalho lotada, foi proferida a

AULA MAGNA da Universidade .de Santa Catarina, pelo
Dr. Madeira Neves; cateerétíco de Medicina Legal da Fa
culdade de Direito e catedrático de Física da Faculdade
de Farmácia. O ilustre médico da Capital, conceituado em

todo o País pelas seus trabalhos publicados nas melhores

revistas jurídicas, versou a respeito de "A TRADIÇAO
UlII"IVERSITARIA E SEUS PROBL� NA ATUALIDA

DE:". Estiveram presentes, além das altas autoridades con

vidadas para a solenidade, proressõres e acadêmicos das
Faculdades locais. O publico culto de Florianópolis saiu
satisfeito.

.

Professor Madeira Ne .....!$

e o tema:

Demonstrando seu alto
ínterêsse pelas tradições
universitárias, o Sr. Joa

quim Neves traçou em sua

brilhante aula magna, o

histórico das 'universidades
através dos tempos, chegan
do até às análises e inter

pretações do Ensino Supe
rior do Brasil, oferecendo
uma série de sugestões im

portantíssimas, que deve

rão ser aprovadas pelos ho

mens que estudam no mo

mento, a refcrmulaçân da

-ducaçâo nacional. O tema

'�:�ADIÇAO UNIVERSITA
RIA E SEUS PROBLEMAS
NA ATUALIDADE", retra
to da admirável capacida
de intelectual dêste reno

mado catedrático de Medi

ema Legal. O professor Ma-

deíra Neves, formado pela
então Faculdade de Medtcí.
na da Praia Vermelha, ho-
je Nacional, sempre colabo
rou valorosamente para o

rendimento do ensino ca

tannense, e suas aulas, se

gundo as opiniões de seus

alunos, são extraordinárias.
Brevemente, conforme à
reportagem está informa
da, irá participar de um

colóquio de Medicina Legal
em São Paulo, juntamente
com outros mestres emi
nentes.

Saudação do Acadêmico
Pérteies Prade.

Em nome dos uníversreã
rios de Santa Catarina. féz
uso da palavra, o presiden
te do Centro de Estudos
Penais da Fa,culdade de Di
reito da Universidade de
Santa Catarina, o acadêmí-

-ENCAPUCADÕ--PRATlCA
AUDACIOSO ASSALTO

Ontem p0.1 volta' das 14

horas e trinta mínutus

ocorreu audacioso assalto

a residência do Sr. �fari\)

Moura, localizada ã Aveni

da Mauro Ramos 327.

Um individuo encapuça

do penetrou na referida.
residência, dirigindo-se ao

quarto do casal onde foi

encontrar a Sra. Dirce

Moura, que despreocupada.
mente ne DIU �\i:Eo.
Ao -notar a presneça de

um estranho em seu quar

to Dna. Dirce levantou-se

e apavorada ouviu essas

palavras: - 'NãO GRITE

SE NÃO TE MATO".
.

Dna. Dirce, então, co

meçou a pedir socorro em

altas vozes. Querendo si

lenciar Dna. Dirce e teme-

LOTERIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Resultados da extração de ontem:

3098 _ Cr$ 800.000,00 - Her-val D'Oeste

1836 _ Cr$ 80.000,00 - Tubarão
4617 - Cr$ 40.000,00 H Ibírama
2980 - Cr$ 20.000,00 _ pôrto União

7776 _ Cr$ 15.000,00 - Florianópolls

•RENDA ANTECIPADA
21. ao mês

PAGAMENTO MfNSfi!. [M DlHHEIRO

i'i nplique suas economias no ,'c.

f Fundo de Invesiímenl08 de Contas em Participação 1 I
! J _

"COFINANCE ACCEPTANCE" '�I:
;. \c �f(l,j,o·ffirllla:i�aJyl7)eJlimenk7/�}a.lWC· ':', i
.-. , 'lfiwlle ,$;",,",=,,/,

, twl
CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00 - Carta de P.utorização n,· 45

StDE: sõo Paulo _ Rua C�nselhei;o Cri�:-,:mano, 53 (6.' çonj. 63)
___.___ �--::--

...: REPRESENTArn.E

CfiNSORCIO O[-nmNVOlV!lJfilO [COj�ICfi S/I. �
RORIANOPOllS • RVE Cor.s. Malra.72 (t' and�r) "1.\.� WZ
lONDRINA (PR).RuaMaranhão.3S(3.'andar) �

NOME _ _ ...

â "Cofinance" - ao "Consorcio"
Desejo inlormaçóes sohrl! o Fundo "Colínanu Acc�pl!lnce·

ENDEREÇO
CIDADE __ .

Quando, sob ps últimos govérnos udenistas, reclama

vamos dos sucessivos aumentos da ELFFA, a resposta dos

jornalistas e das rádios situacionistalil era sempre a mes

ma: o aumento fõra feito contra a vontade do governador
pelo respectivo Ministério do govêrno federal, que era

pessedista.
Agora. isso não vale mais! � não vale pbrque o Minis

tro é da UDN.

Mas, naquele tempo, os, aumentos ,não paravam por

que eram pedidos.
E agora. não houve..e--n_ão vai haver alLlllento porque

a Emprêsa. como esclareceu em nota para acabar com os

boétt' � 11\.;.:13:1 :1�:1::;

Leitura da 'Ata da la.
Assembléia Geral da

Universidade
Após o término da Aula

Magna, o MagnífiCO Reitor
passou a palavra para o se

cretário da UniversIdade de
Santa Catarina, Dr. Aloísio
Blase, que leu os termos da

Ata da i.e Assembléia.
Não havendo quem qui

sesse a discutir o Dr. João
David FerreIra Lima deu

por encerradas os trabalhos
da noite. Uma salva de pal
mas coroou o sucesso.

cão.
Aproveito a oportunida

de para apresentar-lhe as

expr-essões de ccnsíderacno
e estima e as cordiaIs seu- Paraguai.

Medalha de Enge
o Comandante em Chefe eras FI) ças Armadas do Pa

raguai conferiu a "Medalha d� Engenharia" ao CeI. Eng.
Floriano Müller, comandante d\t 2.° Batalhão Rodôviário,
com sede em Lajes (SCl. Confo\"me IS termos da citação
feita por proposta do Gel Don;' J. ln Manuel Careaga,

���-:��:n::e�� ���e�i���aes�:�e1:�1 �j!:'���s�: ���
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raguaí, é justificada plena. nte!Pt.� seus merecimen
tos e 41 viva simpatia demotlstra"'a aos engenheiros pa
raguaios que tiveram a honra de! visitar a Unidade sob
seu Comando". I
Tradução do oficio enviado cas Arm das da Nação pe-

ao 20 BVl la ocdem Geral N. 93 lhe
COMANDO EM CHEFIA conferiu a "Medalha de
DAS FORÇAS ARMADAS neennai tU.
DA NAÇAO COMANDO 0.\ Creio sinceramente que
ENGENHARIA - ASSUN- seus merecimentos e a v!-

çÃO PARAGUAI va smmaua ]demoqstrada

I

aria do Exército Paraguaio
à delegação paraguaia que

teve a honra de visitar a

Unidade d-e seu Comando,
justifica que, como gran
de amigo de Paraguay e, ------<---------:j��'i'!"'t1:.;�:"':�' Ed:�:� A FALA DO SR. JANIO QUADROSNação, se lhe tenha ou

torgado esta distinção.
Ao fazer-lhe chegar zi.ti

nhas felicitações por tal

acontecimento, apraz-me
Informar-lhe que oportu
namente e por intermé

dio do Comando em Chefe
do Exército Paraguaio às
autoridades militares de
sua Pátria será feito o

convite oficial para reca

ber a aludida condecora-
Oficio N° 18
29 de jan-eiro de 1962

Assunto Comunicação
Ao Sr. CeI Floriano Mul

ler - Comandante do 20.

Batalhão Rodoviário _

Laies (SC? -, Brasil.
E'_....8umamente grato co

municar-lhe que o Coman

dante em Chefe das Pôr-
-------_
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Uma concepção artística do astronauta norte-ame
'j'icano acaba de ser executada pela'pintora brasileira Isol
da Ctunmuni. A obra, que foi emprestada pela autora à
E"mbaixada dos EUA ficará e�osta durante uma semana

no saguão de entrada da sede da representação diplomá
tica daquele país, devendo ser exibida após na Bíblioteca
Thomas Jefferson, em Copacabana. A pintora Isolda é
esposa do Sr. Grover Chapman, autor do mural da Câ
mara de Comércio Americana. Na foto, o quadro do as

tronauta.

PARTIDA� DE
FLORIANOPOLlS EM
DIA� ÚTEI!:· A�

9horas!

(JORGE CHEREM)

Finalmente, Jânlo tentou explicar à Nação as ca
de sua renuncia. Tentou, é bom o têrmo, porque ao
de sua renúncia. Tentou, é bem o têrmo, porque ao
o disseram ou insinuaram o Pedroso d'Horta, o José li
recído e outros do seu inconformado "staff". O ex.
dente deu ênfase especial à difícil situação financeira.
País. Mas, perguntam os brasileiros: êle não o sabia? !iiQ
se referira aos "terrív.eis encargos" no seu discurso ..
posse? Não prometera "Govêmo duro e áspero" justall}eQ.
te por causa do desequilíbrio financeiro?

Dentro de sua técnica de procurar sugestionar Os se,.
ouvintes, jogou com os números, pisando e repisando Qaa
cifras, enchendo a bóca com MILHõES e BILHõES, exata.
mente como procedera por ocasião de sua lnvestldlUt.
Nesse particular, não trouxe nada de novo, nenhum
lll1�nto substancial que o íusnücesse. Pelo contrário: det
a entender que fugiu do pesado ônus, embora jurasse
praça pública o seu empenho dê' aliviar a situação
povo.

Quadros tentou, também, utilizar-se do despres
do Poder Legislativo. Contudo, ainda aí, fé-lo -de te
não satisfatória. A verdade é que o e;;:·presidente
tinha contra si uma oposição intransigente no Parlam
to. Afirmava-se à época, com razão, que os seus OP08
res estavam desarvorados.

O PSD, partido majoritário, nunca fôra testado, c
a UDN"no desempenho de uma oposição aístemátfca
tréguas impiedosa. Jânio não teve contra seu Govê
esta a realidade, uma oposição parlamentar muito agli
rida, que o chamasse à responsablUdade por certos a

de inspiração ditatorial.
Jânio quase o confessa qu-e gostaria de gov-ernar

Congresso, isto é, sem fiscalização, como senhor ont
tente de suas atitudes.

Em sua fala de ontem, insinuou aln� como um

elementos causantes de sua renúncia o Governador
Guanabara. Todos, que se não deixem levar pela c-egue�
vêm no Sr. Carlos Lacerda um politico contradItório,
vezes movido por um sentimento que se confunde
o ódio.

Convenhamos, porém, que ou o Sr. Quadros atrib
importância excessiva ao Sr. Carlos Lacerda, num

menta em que se achava forte, ou não estava sendo sl�.
cera e precisava de Lacerda para os seus planos conU;
nutstas.

Aquêles que esperavam de Jânio um depoimento-bom.
ba devem estar sumamente decepcionados. A VOz do do
já falara antes pelas bôcas dos Srs. Pedroso d'Horta, J
Aparecido, Quintanilha Ribeiro e outros. Ontem, Jân
expressou-se sem intérpretes, ao vivo.

Gostariamos de crer na sinceridade de algumas
suas assertivas. De que êle está empenhado realmen
numa cruzada cívica pela redenção nacional, pela distrl
butção mais equânime da justiça social, pelo banimen
dos prtvllégtos odiosos. Mas, quem teve o poder nas má
e pôde realizar algo em favor de seu povo e se demiti
das responsabilidades, como ele, ou estava tramando um
golpe, cujo tiro saiu pela culatra, ou mais imperioso do
que qualquer consideração para Jânio é o seu tempera
mento inconciliável com qualquer forma de r-egime de-
mocrático.

.

Nunca um político brasileiro Subiu tão depressa as
escadas da glorIficação e rês por descer com tamanha
rapidez.

o GOVERNADOR CELSO RAMOS E
A PRAIA DE CAMBORIÚ

as conclusões desse levan

tamento, mandará realizar

dois substanciais projetos
o da água e esgoto e o de

urbanização, COIl_lO ponto
de partida para o defini
tivo equacionamento .0.0

aspecto turístico do cal

neáric. A execução
.

desse

serviço a cargo do arquite
to waimt Bittencourt, des
ta Capital, Vencedor da

concorêncía realizada.

NOT1\. DO GABJ:NET'E DO PREFEITO

:�. '�, "o�,�;�m:o n;:�� O Senador TeJe
��:t�,O����:�n��r= =� grafa ao :Magnífi
���:�:Snteu�i���ed�e;:r�a: co Reitor
pagar pràticaomente qual-
quer preço para manter sua

base nos Açores. Portugal
se mostra frio em relação nhausen, telegrafou ao

aos Estados Unidos dada a
Pr:ofessor João David Fer-

posição da administração reira Lima, nos Seguintes
sõbre Angola e Goa". têrmos:

O acôrdo luso-americano

para uso da referida base

expira em fins do corrente cer Pe�oalmente I>;iss�o

ano e as negociações para solene instalação Univcr

a renovação do acôrdo sâo sidade Santa Catarina 50-

esperadas para abril ou licitei Ministro Nerêu Cor

maio, de acõrdo com fun- rêa para representar-me
clonârios da Defesa norte- pt Sds Senador Irineu Bor

nhausen".

Reahzar-se-á, amennê
dia 17, às 9 horas, no Ga

binete do Prefeito, a en

tr-ega de prêmios, meda

lhas -e diplomas aos vence,

do.es e partcclpantea do
concurso de MÚSicas Car

navalescas do ano de 1962.
O concurso instituido pe

la Prefeitura Municipal,
através de seu S-erviço <te

Turismo, te� lugar no

Teatro Aivaro de Carva

lho, no dia 4 do corrente

'11e:;, às 15 horas, com suas

uependêncíaa eompletamen.,
te lotadas. Os' composíto-

sentaram suas músicas, re
ceberam da numerosa pla
téia, calorosos aplausos,
incentivando-os para que

nos próximos carnavais

apresentem-se com um

maior numero de compo

atcões, prestígíando, assim,
o Carnaval florianopolita-

apre-

Os prêmios oferecidos

pelo Munlctpio são os se

guintes:
1° lugar. o-s 10.000.00

em dinheiro e medalha «e

ouro;
20 lugar: ors 5.000,00 em

dinheiro e medalhas de

prata;
30 lugar: crs 2.500,00 em

dinheiro e medalhas de
bronze;
A todos os part.1cipantes,

será concedido um diplo-

'Tac�CruzeirOdD Sul

Escutei-o.
Parabéns às viúvas, porque desta vez, pelo menos,

êze não estava de bruto, como quando nos atrafuncou

explicações sôbre a 204!

xx xx xx

Escutando-o, ;lembrei-me de um fato, já velha,
ocorrido numa Faculdade de Engenharia. Incompa
tibilizado com uma turma de alunos, que o acusava
de não dar aulas -e ser meio varrido, um professor,
nos -exames tinais, meteu um problema de arreben
tar crânios, tão difícil e complicado que era. Na pro
va escrita foi zero para todos. Mas a questão era d'&
matemática - ciência da exatidão _ e houve recur
sos de todos os quadrantes, protestos, gritos pela im"

prensa, acusações de que o problema não podIa ser

proposto porque era insoluvel.
O professor defendeu-se e velo a público com dez

laudas de cálculos ultra-supra-complicados, concluin
do por apresentar a solução. M;as esta, levada a uma.

COIllissão de professôres, foi declarada' errada. .

E o professor, por não saber fazer o que ensinava,
renunciou.

xx xx J:(X
Uma das coisas alegadas: o governador Carlos

Lacerda. O Preside,nte, fortíssimo, correu- do Gover"
nadar, fraquíssimo. O coronel pa.ssou para a reservà
por causa do 1:<.ajor, o major por causa do capitão, o

capitão por causa do tenente, o tenente por causa dO

sargento, o sargento por causa do cabo e o caõo p:or
causa do soldado ... como numa fita do Carlitos..

xx xx xx

Quem negociou por trás dM bombas, os votõs
comunistas não foi o· marechal Lott. E quem mais
aplaudiu I!- politica externa de Jânio não foram os

integralistas nem o· cardeal Câmara!

O homem tem o complexo da renúncia: agora re
nunciou a contar porque renunciou!

O Governador Celso Ra

mos acaba de aprovar a

conccrrêncta (para. axe:c\l
ção d-e serviços relacíona
dos com o levantamento

topográfico 'da Praia de

Oamburrú, que, segundo as

conclusões do Grupo de
Trabalho e a opíníãc técni

ca, é bastca 'para todo o

investim-ento naquela im
rosa de que os vizinhos

portante praia do. litoralacudteem o encapuçado catarinense. Tão logo o
agrediu-a viole�tame1tte, �chefe do Executivo tenha
fugindo em segufda,
Na fuga o encapuçado

perdeu um revolver e vá

nQS .�etos _Jlue .por certe
fornecerão pistas seguras

para qu-e a Policia locali

ze o perigoso assaltante.

res -e cantores que

---�----

..
EUA deve pagar
qualquer preço:

Açores
WASHINGTON, 15 (UPI)

- A revista semanal "US
News and World Report"

-americana.

O Senador Irineu Bor-

Impossibilitado compare-

Emprêsa Luz e F.õrça de Florianópolis
-ELFFA-

A Empresa Luz e FÔrça de Florianópolis - "ELFFA"
leva ao conhecimento' dos Senhores Consumidores que é .

inteirament-e improc-edente a noticia que se veicula nesta
Capital dt;! que irá. cobrar taxas' -especificas sôbre pontos
de luz (lâmpadasl, geladeiras, ferros de engomar e outros'
aparelhos de' utilidade doméstica.

Para tranqüílldad� dos Senhores Consumidores infor
ma que o levantamento que' está sendo feito nas residen
cias e estabelecimentos comerciais, industriais e públicos
e um' serviço de rotina, feito periodicamente, e tem por
finalidade o cônhecimento da carga ligada.

Esclare'ce mais que somente o Govêrno Ff:deral, pelos
órg\'tos competentes, tem poderes para fixar ou alterar as

tarifas que incidem sóbre a energia elétrica.
A Diretoria

LloNS CLUBE INTERNACIONAL
Convenção Distrital

Deverá realizar-s-e dias riglçlos pelo GovernaMr,
16 - 17 e 18, óa cidade de C. L. Kurt Freissler, aCeS

Itaiai, tendo como antl- soriado pelos Vice-Govcr

trião .0 Clube Lions lOcal, nadares do Distrito.

a HIa. Convenção Distrital, O clube de Lians de FIa

do DiStrito L - 6, com a rianópolls Se fará represen

presença de todas as auto- tar pelos CC.LL. Al}tôn'o
�dades leorusticas do Dis- per-eira.Oliveira'Net.�, Vice_ -Itrito. que abrange p,araná Governador da Reg:ao 5 -

F Ewaldo Mosimanll. Tc-
Mil�on

�� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


