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Perenislas Vencem Eleições Em Diversas Provincias - Pressão do fxércHo Sôlue o Preso Frondizi - Renunciam Minilsros Civis.
BUENOS AIRES. 20 (AP) _ o presidente Arturo Em La Plata, o general da Marinha reuniam-se com' tido Radical intransigente, Benegas, não admltlram - O Exército argentino es-

Frondlzl decretou a Intervenção federal em tôdas as pro- Gulllermo Salas Martinez o secretário da Marinha, de FroncUzl, disse que ha- que tivessem renunciado. tâ exercendo forte pressão

vínetas em que toram eleitos governadores peronisllu, no substituiu' o governador vice-almirante Oaston cte- via visitado o mandatário Fontes militares disseram sõbre o presidente Arturo

pleito de domingo último. Entre estas tllW'8m as de SUe- Oscar Allende, às 16 horas ment, no Ml1listério da Ma- para "receber Informações" que se havia SUSpeD50 a Frondlzl, para que êste to

noa Aires, Tucuman, Rio Negro, Santiago deI Estero e El de hoje. No momento em rmha. e para dizer-lhe que se de- saída dos soldados conscrt- me medidas para esmagar

�:&'�es�:�:n���s f::::�c�:��I:� �:ert�oa��a�:� ::ed: ::o���a:��:::n� Um após outro os conse- �� :�:�ç::.r ;::oe:u��:I�� ;:e�o ���:in���oN:: cf�� :IS�:.ea��in��p::;:�e pen��
dlzl, serão substttuidos por representantes do Govêrno decreto, realtzavam-'te 'nas

lhe1ros civis deixaram o ga- tros do gabinete ecompe- revelada a-razão desta me- províncias cujo Govêrno

federa1. proximidades da Casa de :�:o!��::���' ��mda;. nharam Vitelo e também
dlda. os conscritos geral- conquistaram na avassala-

com °ou��:re��t�:o�t:r;���:��O! ��u:��!� ja��::U:�:: �:v�=, g:���:sm�I�:�� ��bli�a,�,::��oNO�eua�:��: ���au:�:=�:I�mm�:I=: :;:i�:�:s::rc�: :��c�: ��ag:ItÓ���s:I:��r��dd�;
do ministro do Interlor, Altredo Vitolo. Frondizl nomeou

que co�andam raccões. do nome vinha sendo menclo- de Obras Públicas e Servi- be;;: :�t�n:�orm�s�:r AI-
aparentemente está resís-

:mml�:!��rd�n:�::" �u�����a�eP:�:e;:eb::�i�i:i��� :::c��ree:r:sue;:� A�re�� �:: àC��e�I�:c!;e��a1�: !�:� J:esé Vá��:arSu::;:�e� �:sd�i:e�,P:�::�c�:I�� ���� ��x::)of:n::��f��::��:�
��r::��:::a::rc:��n�:��:a;�it�:!���::ej:o::r;:� �I::�d:a F�::!�a'Age�::� �:�:.ro� q�:n:da::a ;1��:�- �á:���'c�r�:::�e�rm����:� se de Frondizi, disse aos �:�::çi�e ;e:::tt�adep:�
centravam nas províncias serão os interventores. quadras dali os almirantes oarcia, presidente do Par- d,e Economia, Carlos CoIl

jornalistas que havia entre- víncía de Buenos Aires "é
gue seu cargo ao general apenas questão de tempo",
Salar "porque não tenho antes que sejam tomadas
fôrças, e se as tivesse, teria medidas iguais nas demais
resistido". Declarou aos for- províncias onde os peronls
nalistas que havia matures- tas deverão assumir o Go
tado ao general "objeções vêrno a primeiro de maio
ver b a i s'' ao decreto de vindouro. ãstes tnrorman
Frondizl, porque acreditava tes disseram. sem connr
que a medidaera "arbltrâ-

-

mação oficial, que o gene
ria, errônea e tnconvemen- ral Oulllermo Martinez co-

te". mandante da guarnlçõ.� do
DECISAO MILITAR Exêrclto em Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 20 (AP) seria nomeado interventor

federal, "para substituir o

governador Oscar Allende,
no Govêrno da provincta
de Buenos Aires". Caso O

mesmo mantiver o cargo
atê depois de primeiro de

maio, poderá anular a elei
ção de Andres Framlnl, li
der aíudícaí peronlsta, co

mo governador da mais rica

província e a mais populo
sa da

�

Argentina.
A Constituição da Argen

tina estabelece tal inter

venção para combater a.

subversão ou a ameaça à
forma republicana de Go
verno. Frondizl uütíeou es

ta manobra recentemente,
em duas provínclas argen
Unas. O Presidente argen
tino. de 53 .anos de idade,
enfrenta uma crise poten
cialmente muito mais peri
gosa que a gerada quando,
a instância dos chefes das
Fôrças Armadas, rompeu
re'ecões com o regime co

munlsta de Fldel Castro, a
8 de fevereiro passado.

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

Reivindicação Brasileira: Pislóia
RIO, 2{l (V. A.) - A área kok, a fim de .partlcipar, Disse mais que os ex-

onde - ficava o cemitério como representante do Bra- combatentes braslleIros vem
brasileiro em Pistola. na sn, da reunião da Federa- aguardando, com ínterêsée
Itália, será reivindicada pa- cão Mundial dos .;\ntlgos as "providências que o 'O�
ra o Brasil, em caráter de- Combatentes. vêrno prometeu tornar rea-
finitivo. p�os ex-combeten- lldade o serviço necícnal
tes da FEB, em campanha de assistência ao ex-combe-
que h;t.1elarão junto ao ec- tente. um dos ultlmp'S atos
vêmo peninsular: -Além do do ex-presidente JãlÚo Qua-
� "tea CoMpre- dres antes da renúncfa de

Vlolenlos
Vendavais
na Dália

. ""'" �"" >,

vêrtlb Italiano neste eeen- Na reunião de Bangkot
do será submetido em bre- serão discutidos aspectos

O propósito é construir ve ao Conselho Regional da da atual conjuntura poliU
secção brasileira da Fede- ca Internacional, devendo
ração. ser apresentadas sugestões

e aplausos às medidas que
como a Conferência Inter
nacional de Genebra, pce
sam contribuir para a pre
servação da paz mundial".

alí uma igreja, uma escola
e um marco para lembrar

os feitos dos bravos "pra
cinhas" brasileiros durante

a segunda guerra mundial.

Reforma A�rária
Sem laflação

RIO. 20 (V. A.) - A

conveniência de con

vocar-se a empresa privada,
em todos os seus grâus e

formas, para colaborar na

execução da reforma agrá
ria, ê uma das sugestões da
Declaração de Principlos da
classe rural, que acaba de
ser divulgada pela Confe

deração Rural Brasileira.

As informações foram

prestadas pelo coronel Hu

go de Andrade Abreu, ao

embarcar ontem para Ban-

Na Argentina:
Minislros
Subsliluidos

-------...... --------

Olice Caldas Congralula-se
Com o Governador

B. AIRES, 20 (AP) - Os

resultados das eteicões,
embora ainda Incompletos,
deram a vitória aos ele

mentes peronistas em di

versas províncias entre aR

quais a de Buenos erres.

atém da substltulçâ.o dO!J

governadores por �nter·
ventares militares, Frondl
zi substituiu várlos minis

tros, entre os ouats o l"IO

rntertor. sr. Alfredo Vito

lo. O governador civil de
La Plata. sr. Oscar Alhm
de, toi substituldo pelo I!,<-
neral Gulllerrno Salas Mar

tl-nez, A crise. assim, e 0,)

litica militar na Argenti-

Na sessões de 13 e 11 10

corrente da A.ssemoléls o

deputado Once Pedrn de

Cald8S, do PT3 -t� 'Tuba

rão, Tez um retrospecto
�ocumentado e eompteto a

respeito da Campanha Pró
Monumento ta oetuuo

Vargas, em Tubarao CO:l

tendo prestação de contas
minuciosa do ruovimenro

contAbil, daquele uocnt
tante movimento.

<t'omentou, também, o

fato de haver sído dura-

mente caluniado, nu de
correr da Campanha, po
rém o dossier que apre
sentava à considerecao de
todos os seus pares e sua

concíêncre tranquila, dei
xavam bem clara sua a

tueçêo. Ficava, desta raa

neira, completamente ue

sagravado, especta'mente
na hora em que o prefeito
de Tubarâo, sr. Dilney
Chaves Cabral sé soítdan
zava com a Campanha e o

Governador Celso RaDlos
auxUlava o movimento.

Tai cotaccraçêo, tida como

indispensável, seria dada
através da aplIcação de re

servas e disponibilidades
em Inversões reprodutivas.
previstas na própria refor

ma, mediante a emissão de
bónus rural, em termos de
moeda estáveL Lembra a

Governador Celso Ramos Proporciona
Participação dos Trabalhadores de

Declaração de Principlos
que a reforma agrária, con
substanciando um processo
de utHlzação racional de
todos os fatores da produ
ção, só terá êxito se, ao la
do de medidas que impor
tem ,em sobrecarga para a

ciasse rural, forem dados
meios de promover, de fato,
a melhoria da produtivida
de, notadamente pelo crê
dito e assistência têcnica,
pelo escoamento das safras
a garantia de preços remu�
neradores, bem assim a

educação profissional das
massas rurais_ Mas frisa o

dOcumento que, sendo a re

forma Investimento dos
mais dlspendi��os..: deve o

Amparo aos

Jornais do
Inlerlor
BRASILIA - (E) - o

Serviço Namona! de Muni·

c1p1os enviou telegrama kO

Ministro da Justiça pedin
<1.0 que o mesmo Interfira

Junto a quem de d1relto

no sentido de amparar aos

jornais do interior.
N,o seu telegrama o SE

NAN acentua que em vir

tude da inatruçlb 2M t!a

SUMOC, o papel de un

prensa sofreu considerável
aumento obrigando a que
muItos jornais Interiora
nos encerrassem suas .1.[1-
vldades.

Sanla Calarina no Congresso Sindical

de Trabalhadores no Paraná

Qongratulava·s�, assim,
com o Chete do Oovêrno,
pela sua comprensiio dos
altos propósitos do desejo
dos tubaronenses dê bem.
dotarem sua terra de um

monumento condigno á
memória de Getúlfo Var

gas, e que recebeu Subs
tancJQs1l. colaboração do
governâdor Leonel B'lz(J]a.
Os Sts. Ivo Silveira. rau

Hno Burigo, Evllaslo Caon
e F. Vlégas se dispensaram'
da leitura do dossier a

presentado da tribuna ;lei')
sr. Ollce Cardas, realIr
mando sua. cren�a, caia.
um por si, no alto espirita
público e na provernial
Honestidade do represe•• -

tante do PTB de Tubarão.

Infonna-se que o Exe

cutivo compreende 12 ho·

mens, In�slve quatro
tranceses, quatro represel�
tantes da Frente de Liber··

tação Naclonál e outros

quatro muçulmanos, que

são pollt1camente neutro;,.

Rocher Nolr ê ,o cetttro 8.1-

mlnistrativo na costa. arge

IIsna, a leste de Argel, que
o governo do presidente
Charles De Gaulle cons

truiu para retirar a adml·

ntstração da Capital. E.'

uma tocallad� extrema

mente 10ltlficada e b"l!n

custodiada pelO exérciL:l

francês.
O porta�voz Rehda Ma

lek dlsse qué as duas dl"

legações haviam assinado

uma declaração gerai de

cessa.ção de fog,Q e un;a

série de ·acõrdos· �uxmares,

Novo Marechal
doAr

Repressão 10
. Contrabando

o Governador Celso Ra- trabalhador, que mais 'InlJ.

mos recebeu um oficio cio vez veio demonstrar. (;0-
Sr. Avelino da Silva, Pr�· laboraçâo como -esta, e que
sldente da f'ederação aos nos anima a continuarmos
Trabalhadores nas Indús- na luta pelo bem estar ..io
trlas de Santa Catarina. trabalhador, com Isto,
agradecendo a S_ Excia. a

_

tambêm estamos lutando

�e:;::!n�: qt:i:�a'tra:�� .��':_
Ihadores de Santa Catari
na pudessem" tomar parte
!lo Congre$lo Sindical de

Trabalhadores, realizado
no Estado do Paranã..

BRASILlA, 20 - Na PI):'
ta da Aeronáutica ,o prt
sldente da RepÚblica as';l

nou decreto promovendo ao

posto de marechal do ar o

ILHllor brigadeiro Inâclo ati

Loyola Daher e, neste pos
to, transferindo--.o para a

reserva remunerada.

O mal. LoyÕJa. que du
Iante 41 anos consl'cuth'Cl8
vinha servindo nas tÓ-I'Çaa
armadas, como IOficial a·

\fIador, é portador de qUA>
se ·todos os cursos espel"t,1.
lIzad08. no ffmsll e no E�

BRASILIA, 20 - O co

ronel Carlos CalrolU, cher.:!
do Departamento· FedC!r:�1
de Segurança PÚbllca, bai
xou uma portaria crianrtD
no Sul o serviço de rIO":

pressao ao contrabando.
Abrangerá os EAtad.os do
Paraná, Santa Catarina e

:�:t���nd�1 dle����!ar�
,major Manoel Hbnrlqu�
Gomes RllEp, Q.ue chefw.·
va a Dlvi8ão de Segurlln
ça Püblica. Para estas ultl
tmas Junções, foi escolhi.:!.:)
o capitão !Ar�tôni,tl .D0n-
ç:\Jvc!>. ii

_._ .. _�_.

/.,. � ',' Oovêrno evitar, tanto quan
to possível, as medidas dlf'
caq\ter InflaciOnárlb,· que
determinarão aumento do
custo de vida. nal a. con-

lã. estivemos presentes, ['-'i veniência de convocar-se a

gl;-çaS ao vosso espírito de colaboração da emprésa
�h.omem justo, e,_ amigo do '8.��SPERfErrAOOII"A�I:'". privada.

'�

Diz o Sr. Avelino da au·
va no seu oficio: "Creia
Sr. Governador, se nós, os

trabalhadores catarlnenses

Irlfi" NO HOEPCKE TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agesto -- Dia 2S de Março =- Grandioso Pie-Nick na Praia do Forle -Inscrição na Secretaria - Adullos cr$ &0,00. Menores cr$ �O,OO
Não ocupando lugar, grálls. Cburras co cr$ 250,00 c/maloneze .
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R.UA Consetnetrc Mafra. i so �..

•
TelefClne 8('22 - C!1b.r. ,')1141 139 " II

I.

�nd8reço TeJMi'r4fko �1·..4..DO • I

ODirei."
Ruben. de Arruda RiAmo. J

I'oerent. • .

S·
. I I

Domin.�:"�:��::d .. d. Aq.ioo � V comeamevos OClOIS .

Flá.vlo Alberto de Amnrim e ('av_Ido Melo.
Red....res Auxlliarq

�
O govérno do Sr. Pron- pe. A OPosiçdo, conseguiu "Aliança para o Progres

Antonio Fernando do Amaral e Silva _ r ,,,. dizi está pôdre. mat,� de 60% IUJ,Ç resulta· com tôda a cooertunt

Silveb-a Lenst. \� '" a_...c,...."'_'-cJ...- O Sr. Frondizt não é mai.j dos. elegendo Gf)vern(tdol'e.� Departamento (le E,�l(1

ColHb'radorell ". o Presidente da República em mah de 14 p/:ovíncias e .norte-americano, núo ('I)

Prof. Bnr-reiros Filho _ Dr Oevarde Rodl't� Argentina. Quem manda lá, perto de 70 deputados. A seguiram impor ao 1){

g uea Cabral - Cid GonZ8.fl1l _ Dr, Alr.:de@ é uma Junta Militar. Inie- dita Jtmlrt Militar, que tem argentino à a7ll'IIn(l�'ii(J
Ahr .. u - Prl)f. C',thon d'Eçlt _- Major nce- Associação de ReabilHação Vai Promover Bingo nos grada pelo emíruo mais no Sr. Prondizi o seu bOM- sua polítictt (,(UltUlttí./'Ü,
fOI1M .luvl'nal _ Dr. Milton Leite da 'Costa reacumário Que se poderia co de enaonço, lião gostou

;a����:�n�,�:��a8::r!'I:I!�ru�Q���� ��� Salões do Clube Doze de Agosto ::�():;�:;. :o���::d�r:;!�: �:r��:t��ad�����!or:�. s:
valho _ Prof, Paulo .f<'ernaftl{o .te A:-a,.to 1 _ Viaja amanhã para São P:11J Aiberto Lenzi e sua noiva srta Zulelka

interrnu:ionais sU'rHmdeu as ;a.ranlias in

en-tt, - A. Sei:::a� Netto" lo o jovem senhor Paulo Pereira e Ou- Mussi: o dr. MáriO Mussi que palestra- O que acaba de acontecer div1dlUII$, 11011teOU interven-

DEPARTAUZN'rO !:8PORTtvO vetra. va seriamente com a srta Leu Sc:hmidt
fia Argentina, com a etet- tores rias prooíncías ande o

Rpdator: P�dro Paulo �,at:hadn A dr'a, Maria Llna teonomo que uaavr
côes de domingo último, g(Jvémo /01 derrotado crio li,

ReJalrres auxllh,res: M:tury �.lr,e8. RIU T. toec e 2 _ O simpático casal RI' um bonito blusão' listrado. Helto Viana
vem aemonstrar Que o ço- enfim, um estado de revo-

��11�t:;.::�:· Dlnrsoa �:�!�: n�li�e�:enc����)I�C:o e!or:�n!� :���o P���:�s;·· :i���� �'ar?III\:el:�d�)� ��n::;;ta�:�ir:��:a e��� lU�:��(ÍT(t hela e democrá

Repr4!M'nl.ntefl pa nhta do senhor Gastão Mostarde:r'l. ros Filho, e Raul ca'ees Filho. repúbliCas cC"tldilhescns ttca de aair,
Repref;entaçijes A. :I Uf'II Ltda. ._ Quizeram renornr para en De Que valeu a C01lVoca-

Rio (GB) Rua Senador Danlu tO - 5,.0 ,nda, 3 _ A loja 'Olmo', aumentando 11 _ Muita gente se retirou !U:lI terror Peron, e re enterra- ção para as eleiçóes? reoímes ooreesores - co

Tet.: 22-59-24
seus escrttôrtos. nomeou como gerente cedo do chá de Medicina, por não na- ram pelos seus oróprios er- Bníão o POl'O não pode tanto evocam o� Radie

8110 Paulo - Rua Vitória 65'1 - ccní. :,2 de vendas o senhor Osny Veiga Lima. ver lugar. No próx.mo domingo, sera ros, ressucitalldo o antigo se moníscsinrv tritransínerües, então QU

��:!: :�"�:O:j,Pl�O���I� '1��:�. E'. Felf- mesmo um número limitado, di�:�:�UlladOS eleitorais de tb�O:'s ;;:�en:��;;:�::� ar�:�� �::,����,e ���;��:::a:,de;
Agp.ntes e correspondeQtea em 'oojoo: 'lA mu- de ;"�aD:e��I;�do d:as�i�a::��or;�� -�12---Ê por falarmo-,-no-'h-.-r;f domingo último, coma saoe- Cu.ba, só ll()}"(l/tc'Fidel Cas remUa diretamente
nicfpioR de Qantr. Catarina

menau. o elegante casal Serglo' Nobre' Medic:na o brotinh.o Ivana Porto "!sll'e mos, ofereceram 1tma larga tro nân faz.ia eleiçríes. E sellS "chefões". com fre
Anóncioll m�:liRlltr ::')ntnto de ftcb'"dfl I!O!n 8

g.o. fTel'ezinha). ando um amarellnho, danC<Rva com 'lO vantagem de votos pa.ra as os "democratas" argenti- à pagar, é muito c!al'o!
tll.hdA em vlgõr,

_ dos mais discutidls jovem do "societ.:,· fôrcas da esquerda, consti- nos fizel'am eleicões, mas

���:T;{:i:tIANtJAL_(;t'�r' �·�o�o 5 - O Cinegrafista Rozember�. (L.F.V.) :�!:, ��:l�;I��ti;!�S'a(1:°:Si:�- a���I�:r�:�,:6 7�::;:� p;:'o
.. A l)irC'�ão nfio '1e respon""hili ..,. f'f"IAA t"", ��;t�:�: :g��:;;:; �:o���=� cd�� g;� -�13--�Fcstejou Idade nova, \l cc. cns, Q1te já estavam satum· deram? Cnisa de crianca!

_ A _1":'�C:..:t;R�(l�a:g,:==;:'... _ W
rotas bonitas de nossa sociedade. Uma nita Margot Pa:m Luz. ��s s�.a p�!::�:jO e s'J:l;���: !o�,S ���:ml:c;:t:s'�t::;!�
movimentada churrascada, acontecerâ ---�-

Jna praia do Forte, otereclda as betda- 14 - Também comemorando set
. -_.- .....-

! L U G-A f E
-.

des da "society" "niver", o senhOi" Pedro Guilhon P�Te� GRaNoE
- .J

ra de Mello reçebeu um grupo de 'im,· f
Uma ot.lma rf'sldencla de matenal rccém con<;h 1

6 - 'Noite da Me-nj-na-M�o�ça�"� !:erft:'::. rodadas de uisoue, e �an�;l

CONCURSO �� ��I��� :��!l�ObCl�Oo :����r ;uR��oJ;���l��l C��11'festa que aconLecerâ. com Debutantes condlcões de pagamento
sómente em agosto, Já contamos:Y.lrr 15 � Aconteceu em reuniões f:C

.
/'

Sr. Egídio Amorim,

Com. incontida regozijo, noticiamo., no efeméride
que hOJe transcorre, mqis um natalício do nosso

particular amigo e conterrôneo Sr. Egidio Amorim,
I='.?ssoo largamente 'relocionod) em nossa Capit'ol,
onde gozo de real estimo, e destoCCldL� fUl�cionórjo
do Acôrdo Florestal em nossa cidade. HOJe. dia de
seu �otolíio, estamos certos, o natoJicionte �.erá 01
'10 de 210Quentes demonstrações de afet.:> pOr seu
vasto círculo de amizades, às qLlois, ·nó; espe-:ial
ment<" nos associOllloS, proz.er05Oment�_ rom votos
C2 perenes e ininterruptos felicidades extensivcs aos

seus familiares.
'

Menino Júlio C@sar do Sil ....a
Apossados de grande satisfação, consignamos no

dota que hoje decorre mais um natalício d� gol':lõlte
menino Júlio Cesor do Sil ....a, encanto do lar do nOsso
particular amigo Nilton SiI ....o, o nesse conhecido
lagartixa e de suo exmo espôso d. Letícia Sil ....a, e

lementos relacionadas -em os nosso., melas sociais,
onde gozam de sólidos' e merecidos amizades.

Ao tro ....êsso oni ....ersariante J�n\_'), bem como aos

seus pODais, os nossos efusi ....os cumprimentos.
'

FAZEM ANOS HOJE
- sr. Rubens Longe
_. sr. Inésio Liberato Lous
- sr. Luis Borbi
- sr. Ney Ferrari
- sr. Carlos Alberto Eng.!:lswig
- sr. Valéria Grams
- sr. Hélio Pacheco Zanini
- srta. Nesi Nildo Boaboid
- srta, Marly Mauro Meira
- srta. Helenice Molty

-------

PRECISA-SE URGENTE
De um funcionório com grande prático de esCri

tório, Trotar à praça PIO XII, 10 (antigo lorgó fo·

gundes, dos 1 4 ôs 1 B horas.
Cooper'lti ....o dos Rodoviários Ltda.

ATENCÀO
SE voct FOI FOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NiíO DEIXE DE ENCOMENDAR SUA FOTOGRAFIA A
'

Rua João Pinto, 9 - Fone; 2349

REPORTAGEM
FOTOGRAFICA

HAM1LTON

Tabela de Pagamento do Mês de
Março na Delegacia Fiscal do Tesouro

Nacional em Santa Calarina
D'A
20 - Ministério do Fazendo e Justiço; Poder Judi

ciório, Tribunal de Contos oe Catedróticos do Facul
dade de Direito.
21 _ Ministérios: do Agricultura, Trabalho, Vioçdo
e Educação.
22 - Ministério do Saúde.
23 - Aposentados Definiti ....os.

-

26 - Aposentados Pra.... isórios, Salório Família e

Gratificação Adicional dos AposentadOS que rece

bem pro....entos pefo IPASE.
'27 - Procuradores de )'t.,tiyos e lnatifos e Os que não
receberam nos dias prÓpriOS.

PensiOnistas Militares e Provisórias.

...... .l:"j

10 nomes de destaque, para sua apr� ciais acompanhada do jovem senhOl

sentação nesta no!te de gala. Udo Von Wanghent a bonita Vara Bit
tencourt Kast:n�.

7 - FesteJOU aniversArio no tl.i� ----

19 pp q. senhora Olindlna Firmo. 16 - SegundQ estamos Inform�-
- __ �_ dos a 'Ibel'ia" lineas acrlas de Esp:m!i.

8 - Também uma das Dez Ma).' vai mesmo, recepcionar o "society' pr.

Elegantes vai acontecer com sala Ch:l' nossa cidade.
nel em certo almoco, que vaI se rea.t
zar numa luxuosa resldencla de campo. 17 - P.odemos afirmar de que foi

- � _ -A t)rOga�a cãlârinê�e ��.' ffiitAe �������':o�, �lt�� �::rtot�g�;:
ba de receber novo� produtos da "Gpr- sa. Diretor Gerente de Móveis Cimo ce
malne Montell"; para o mundo elegal.T':!
feminino de nossa cidade.

nossa cidade.

Pensamento do Dia: Feliz do qU1
10 - No musical Bar" o co�unistt; pode ser para si mesmo a sua melhor

no nOit, d,

dOÊ�õ�i�TAL
Edital de leilão com o

prazo de vinte dias,
para venda e arrem:,.

taçiio dos bens penho
rados a Teôfllo Jacob

Schutz, Leonardo Sch'.1

tz, nos autos da açio
executiva, que lhp.s

move Luiz Vieira de

Camargo, na tonn.l a

baixo:

FAÇO saber aos Que o

presente editai virem, dc
le conhecimento tiverem
ou Interessar possa J,lue,
no dia dezesseis (16) de a

bril do corrente ano, as
dez (10) horas, no Edlfi
elo do Fôrum, à Praça Mu

nicipal, em São José, o�---------------

porteiro dos 'auditórJos des

�te Ju',o ha d, tme, a pú
p U b I'" C ," d a d ebllco pregão de venda e

!lrrematação e quem mais
..I 1.· em Sta. Catarinader e maior lanço oterect!r

os bens abaixo descritos, Conlfcção e eonserva!;lo de palnél.penhorados a Teôfllo Ja- em tado o Estado
c o b 8chutz, Leonardo
Schutz e Lili Schutz, o�

quais são os seguintes: U
ma 1) lixadeira de tlt>!,
avaliada por setenta m[J
cruzeiros (Cr$ 70,OOO,OOl:
Um <li oorno tubular, :1U.

tomâtlco, n.o 29.772, sem

uso, em perfeito estado
de conservação, avaliaria
por cem mil cruzeiros CrS
100.000,00); Um terren . .)
de campo, matos p tachl-

do SeU e ao oeste com ter

ras de Pedro Matias Ko�

rich,
.

Roberto e Teôflb
Schutz. Imôvel êsse que
se aclla registrado às fls.

184/185, d.o livro 3-J, sob
os números 6.987 e 6.980,
desta Comarca de SAo Jo

sé, avaliado por hum mi
lh� setecentos e novent1.

e cinc.o mil cruzeiros (CrS

1.795.000,00), perfazendo v

total de hum milhão no

ventos e sessenta e CÍn!:o

pareça neste Juizo em o

dia, lugar e hora acima

designados. E para cons

tar se passou o presente e

mais de Igual teor, que (.o

porteiro dos audltârios pu
blicará e afixará no 1ug$l.r
de costume, Dado e pas
sado nesta cidade de São
José, aos nove dias do me:>

de marco de mil nove�en

tos sessenta e do�. Eu
(Arnaldo Malnchein de
Souza), Escrivão a dat!lo-

mil cruzeiros fCrS grafei e subscrevo.

1.965,000,00). E quem nos Thereza Crl5óua Tang
mesmos quizer lançar com Juiz de Direito

R fam-ando Mac.hado.6 1!:' end.,..·fane 2-4,13
- -fLORIANÓPOLIS.

MISSA DE 7"0 DIA

Sra, Jovita Conceição Unbares

nals, com a área de oito

milhões cento e vinte e

cinco mil metros qualh'a
dos (8.125.000 ms2), cor.l

as seguintes confronta

ções: ao norte com terl'lls

de Matias Althotf, Bertot
do SeU e Roberto Schu�i:,
ao sul com terras de Be

nedito e Angelina Matilde

Coelhq, hoje --de Herlberto
Cordova Ramos; a leste

Sra. JOVITA CONCEIÇAO UNHARES
Aldo Linhares Sobrinho e famiUa, nora, netos e bis

netos, agradecem as manifestações de pesar, apresenta·
das por ocasião do falecimento de sua mãe, sogra, avô
e bisavô, Jovita Conceição Linnares, ocorrido no dia 17

do corrente.

RaACAO DOS SeRrEADOl
DA SFMf\�'''''

1 BOLA DE FUTIl;BOL -

Fernando Alves Moraes -

Av. Miruna, 36 - CAPI

TAL

M�ri��'�O�:� �L��.YFr;
cisco. de Paula, 308 - CA

PITAL (v. Carrão)

1 BOLA DE FUTEBOl, -

Maria Cristina Muniz

R. Joaquim Nabuco, 146-

7.0-72 _ CAPITAL

exemplO Argentin

cionais.
o exemplo (lryCllti

serve para tôda a. A UI ér
do Sul. Se isto é democ

cia se isto é tátic(t 1Ia de

se e ne lioerdade do.ç Pnf'

O e:f:emplo ar{lc7tli71o s

ce para tôda u Amcrk(j

Sul. Se isto é democr(/cia
isto é tática lIa aetssa e

liberdade dos povos, COllt

Sociedade Carnavalesca "Tenentes
Diabo" -- ASSEMBLE'!! GERAL

Pelo presente, convoca, poro o dia 23 do
I

rente (sexto-feiro), os 19,30 h�ras,.e� S2U �
o Rua Felipe Schmidt, o Asserr/éio 1.. Jrol, ohm

eleger o no ....o Diretoria, poro o período. de. 196

19�3. Não hovendq núme�o legal en; primeiro t"')

cação será con ....ccddo meIo hOra opos Ó Ass21":'1bl

com qualauer numero.

Florianópolis, 20 de março de 1962.

Eurico Hosterno - Pre:<;ident

_ __j

------,VI si) .. .. I
O Departamento Nacional de End..:omias Ru.�

a .... iso que OS inscrições poro as provos d�s. condI
tos aos conCursos, encerro r . S-e·ão no ,,-,roxlm.o
22 quinta feiro, e não no dia 28 -conforme fOI on

ciodo,

nrALDO ••LO

PLAC,&. OFERECE PERIGO A VISTA Existe UI

placa da IVTP, colocada em um poste da Ilumlnaç

púbUca á rua Marechal Guilherme, bem enfrente

Grupo Escolar "Lauro Muller", com um já inelegivel
viso chamando a atenção dos motoristas para que I

mem orecauções no sentido de evitarem quaisquer a·

dent.es� "Escola", diz a anúncio e ainda. "A�nção" ...

Da-se, porém, que a placa esta qUasl camdo, pend
rada por um fio, ameaçando despregar-se a qualQu

momet'lto, com grave ameaça aos escolares e pessoas q

que por aI! transitam.
Pelo tempo que�está naquele estado ameaçando

crianças e adultos, seria bom transferir. os dizer�s �

placa para este alerta: Atenção �nspet.or�a, de Velcul.

e Transito Público" - A placa esta na Immencla de pi

vocal' um acidente de imprevisiveis consequênciaS!
� t.empo dc retiro.r dali aquele perigo.

.

CALCAMENTO TORTUOSO E COM PERIGO Um n<

pequ�no trecho da rua Felippe Schmidt (lado dir�lt
de quem sobe) está com o calçamento a paraleleplpcdc
merecendo imediata atenção da fiscalização da Prefe

tura, ou melhor da sua Diretoria de Doras Públicas.

É que os paralelepipedos estão desalinhadoS" com .0.1

guns soltos. juntos ao meio tio das calçadas.
A agua empoça, os veiculas que passam jogam I�

ma nos transeuntes e isto não ê nada recomendáve

para a rua chamada, a "artéria principal da cldade�'.
Com as chuvas, piorou.
O sol que agora está fazendo convida a que se cui

do dessas coisas com mais atenção.
O PREGOEIRO ·Versos de A. Silvado, dedicados a e;

ta COluna.

-�
O que será. a final

Se, sumIsse o seu pregoeiro
Que persiste o dia inteiro
Em mal'telar os senões

Tornam êste agradecimenl.o extensivo ao ilustre mé
dico Dr. Ernesto Damerau e as caridosas Irmãa e Enter·
m,',., do Ho,pital de C"'dad'. qu, a "n!"tacam até ._...----- ,..,..-.

-

I;(,U último momento. _-------.. E a birra. dos intrujões
Aproveitam a oportunidade para convidar a todos os Rastaquéras e �l-fiões

pa ntes e amigos a. assistirem a missa que em intenr.ãn Qtte vivem pelos rincões
n. sua alma mandam celebrar na igrcja Santo AntiJl1i(). D:1. ilha que HerciJio Lu?,
no dia 23. às 7 hora�. Desde ji :lgl'adecclll penhor:1do.� a Enobl'f'ceu co'uma Ponte?
Lodos que comparecerem a. ê9te ato de ró crist.ã. - o progresso que conte. ;\

=

1 BOLA DE VOJ,LEY -

Ivete Garcia - R. Migu�l
Dias, 87 - JOAQUIM TA'

VORA (PR)

1 PAR DE PATINS -

José Aliien Neto - Rml.

Cons. Belisario, 48 ci'1 -

CAPITAL

1 JOGO DE CANETAS -

Adnir Abcho Joaquim .-\

raujo - Rua Engenheiro
Rebouça, 139 - CAPIT,-\L .'\
(S. Caetano do Sul)'

1 RELO'OlO DE PULSO -

Ant.onio Carlos Tonolli -

Rua Tinirnbú, 725 - CA
XIAS DO SUL mGSJ

1 !\-tA'QUINA FOTOGRA'
FICA _ Nelson Bueno C.?

margo _ R. CeI. Noguei':a
Padilha, 369 - SAROCA�
BA (SP)

1 TREM ELE'TRICO -

Zulmira da Conceição -

R. Jo,'>é Monteiro, 167-
CAPITAL

1 BICICLETA _

��am��:m�a�:,n��� (V.
Braz) - RIO SANDE
(RGS)

<mANDE CONCURSO
PING-PONG

São Paulo, 11 de mar,;o
de 1962.

UMA I'ROMIlÇAO DOS
IIBJCIOSOS CHIClES II' lIIlL6

,IWG·A)NG'
CUiiPAlHI18mllllRI
NOVIDADES OOCtlR4S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"'1,..;

o ESTADO O mais antigo Dreno de Sento Catarina

I PREVIDÊNCIA SOCIAL jLeJ. a.CaJ.n. (/JJú;tf"r
_

"

ooraínuaremos, hoje, nesta coluna, com a publl-
('I';án de ma1.'1 niguR.'1 artl8o,,� que ver.l&m sobre $ ln·
�es e a Rplteo,('ão cip M'nltRi'I.'''Wo númffO nntntttf'
cnenamos nté o artigo 4AO.
Arl.igo 4!)0. A grndllnçflo fi mulLa no caso do item

I Ao arUgo m, ('4ItIblnarlÍ. com o erttôrto estaberecmo
no an.;go 41W, o �uint.e;

I -, pela nrtmetra tnrrncãc valor 10% li. 20% (a,.,:
a vtute por (',(>nU'll;

II - pela. segunda lnü-apân - valor cf(> 25� O ,��
vinte e cinco a trtntn e etnoo por cento);

lU JlL;I!l. tereenrn Infração vntcr dtl' 40% a. 50%
-uuaremn n cmqucntu por cento).

Parágrafo único - As infrnções veritJea4u �
de decorridO o prazo de 24 (vinte e quatro) lI'tMet: da .....

renor, voltará n npttcar-se a graduação �lda no
artigo.

Artigo 4!)1. - Constlt.uem clrcunstãnclu 8&H"""
tes da Intração:

I - ter o Infrator reincidido;
II - ter tentado subornar funclonâno. dO lJUtI.

tuto:
III - ter ngtdo com manifesto dolo, fraude, ou

má (é;
IV - ter incidido anteriormente em outra ta

fração do presente Regulamento;
V - ter desacatado, por qualquer forma DO ato

de verlllca.ção da Infração runctonãno do lnIUtuto;
. VI _. ter obstado, por qualquer meio, ... dt

fiscalização do Instituto.
Artigo 492. - O órgão julgador, ellt eaJCM ..,..

dais, teRdo em vista a boa fé ou a manifestada fgml
rância do Infrator, ou no caso de ter este procurado
eSJKjntâneamente corrigir a falta em que -já incorrerá,
poderá deixar de apllcar a multa. por eqúldllde.

Parágrafo único: - t ainda facultado ao ór«ão
1ttJ.gador, iguatmente em casos especla.ls, levando em
�ta o abalO tlnaneelro que a imposição da multa
porwentura caose ao infrator, reduzi-Ia proporcional.
.nente, a um limite equltatJvo, fundamentando sem

pre sua deCl9ãQ' a êsse resp�lto.
Artigo 493: - Ao proferir sua decisão, o órgão jul.

gador, verlClcando, pelo exame do processo, ter halJi
do, aJêm 4a Infração punível por êsLe regulamento,
infração, igualmente, das leis penais do país. detennl
ruuil a remessa das pet;as necessárias ao Ministério
PúbIJco, para os fins de direito.

XXX
ACIDENTJIS DO TRABALHO (Decreto-Lei nO

7.036, de 10.11.1944)

'elr;:Ct��:r��o.��1 am���a 5�;00��0�e;t�s d� ��coa �!� c��;
cnlzelroJ «::rS I.OOO,OO a Cr$ 10.000,00), nas reincidên
cias, Impostas no Distrito Federal pelo Diretor da Fis.
enllzaçüo do DcpartamE(nto Nacional do Trabalho, In.
dustria e Comércio, processadas e cobradas nas formas
da legislação· em vigor:

aJ os empregadores que não possulrem ou não
mantiverem em dia o registro exigido pelo artigo 10;

tt. ':! ';:s��:c d':°ac��:;em, os seus empre�dos com·

e) os que nio fizerem a. afixação do certificado a
que a!ude o pa.rágrafo úntco do artigo 94.

d) os que não cumprirem as disposições do artigo
4B, infringirem a do artigo 101. ou as de qualsquel
outros estabelecidos nesta lei

IVêr artigo 104).
O empregador. ao transferir as responsabilidades

f'!ue ihe resultam desta lei, para entidades segurado
ras, nelas realb.l1ndo o seguro, fica desonerapo da
qUe1as responsabilidades, ressalvado o direito regres.

&"0 das enUdndes seguradoras contra êJe, na hipótese
de Intração, por sua parte, do contrnto do seguro.

Parágrafo único. - Não poderão ser motivo de se.
�uro as sAn�ões dccolTentp� da Inob.�ervãncla das dls.

. poate6eJ deatn. .lel. (Artigo tOO).

JffJ RODCKE TEM
nnm: r

.,.. _n 6'p .t t1'iAia

(aminhões Especiais Para Muda �
Urbanas _ intermunicipais e intere&toduais. NiSa

é neceRsário o engrodomento dos móveis..Inform�
çõeR Beco Tupy 0,0 1:! - fone 3457 - Flcrtcnôochs

Departamento Cenlral de Compras
EDITAL Df CONCORRENCIA
PU'BLlCA N.o 17 82 18

o Dcpartaml!hto Central de Compras lO. C. C.), de

r.ontormld4d8 com o art,O 11, item III, do Regulamento
aprovado Pf"1o peeeetc SF-25-0R·81/3R2. torna públlen que

til" realJ,.ar, no dIa vinte e alto de março rte 1!l62, na

awL 1Itdt>. k I"rA<1l Lauro Mii1ler, n.o 2. (fone 3410), CON
r.aaUN'mA PORJ.[CA uns condições .�('g"tnt.el!:

l - O8IETO DA CONCORR�OIA

AQIJUIÇAll
U 1'dddo da JlIod1io. em peças, com largura de 1,50

mflt.. IJUlrea ......TURNO" ou similar. Unidade - met(o,

�� !"�d:io. em pecas, com largura de 1.40

mU., ",.,a "AOUJA AZUL" 011 símünr. uniaãde - metro,

QuAaU_-IiIl<I.
21 T.eeldo de mescrn. côr azul. marca "ARMADA 'I ou

.&Iml1ar. Unidade - metro, Quantidade - 1.000.

4) Tecido de mescla, côr beije, com largura de 1,60
mt".. para confecção de vestidos e camisas. Unidade •

�tro. Quantidade - 1.000.
51 Teckio resíetente, para conreccão de ccichêo. tipo

rIa4o, com larI'Ura de 1,40 mts. Unidade - metro Quan
_-100.

•• Tfteldo par.. confecção de pijamas. Unidade - me·

tro, Quantidade - 500
7) Tecido de côr branco, para confecção d� colchas.

Unidade· metro, Qua.ntldade - 500
8) Tecido de flxollne. llstrado de vermelho em fundo

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

9) Tecido de flxollne, listrado de verde em fun4o·
branco. para conlecçãº de camisas. Unidade metro,
Quantidade - 100.

•

10) . Tec;do de fixollne listrado de azul em fundo

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

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

12) Tecido de brim. liso, tipo linho, côr azul marinho;
para confecção de ternos. U�ldade - metro, Quantidade
-75.

131 Tecido de brim, liso, tipo linho. côr cinza. para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75.

'4) Tecido de brim. Uso, tipo linho, côr marron, para
confecção de ternos_ Unidade - metro, Quantidade _ 75.

15) Tecido tipo Lulslne, côr preto. Unidade - metro,
Quantidade - 100.

16) Terldo, tipo Lulslne, côr azul claro. Unidade - me·

\tro'l�u�:�II��d:o�:��'para confecção de aventais de ser

viço. UnJdnde - metro, Quantidade _ 200.
IR) Tecido de chita. para confecção de capas de acol-

choa�:�E����BS :Q1�!r:to����!l��d:e�rro�spedn'car,
pormenorizadamente, os tecidos que se propõem fornecer,
além de remeterem amostras.

Entrega das propostas, até às 14 horas do dla. 28/3/62.
Abertura às 15 horas do mesmo dia 2R/3/62, conform('
edital publicado no Diário Oflclnl do Estado n.O 7002. dp
dois 12) de março de 1962.

Henne.ç Jllstlno Patrlnnnpa
PRF,sIDENTE.

-------------------------------;

MISSA DE 1.0 ANIVERSARIO
i

CORONEL.AVIADOR NELSON ASDRUBAL CARPES
MAE Irmãs. tias, cunhados, sobrinhos e primos con

"\lIdam �s parentes e pessoas de suas relações para as

si$tJ.rem a missa do 1.0 aniversário do falecimento do

nosso inesquecivel NELSON, qur. será rezada no dia 26,

segunda·felra, tu; 7.30 horas, na Catedral Mctropolltana,
no Altar do Sagrado Coração de Jesus.

Por mais êste ato de fê cristã, antecipadamente
agradecem .

FLORIANÓPOLIS

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

É U"�M�U�N:!!.!.I=CI�'P�IO�P--=O�B�R�EPORQUÊ

A R R 'E C A O A C. Ã O

t·

À UNIÃO .49,9·'.

AO ESTADO .43,6·'.

AO
, ,

MUNICIPIO 6,5·'.

Deparlamenlo (enlral de Compras
EDITAL Df CONCORREtfCI.
PU'8UCA N.o 15 82 14

o Depcrtcmento Central de Compras (D.C.C),de conformidade com o art. 11, ,tem'IU do Regula.
menta cprovcdc pelo Decreto SF' - 25-- -08-61

!80:ç;0:ol����i�� ��� fsé!,r�ot����o 1��;� �üll�:'
n·o , (fone 34101, CONCORRENCIA PÚBLICA nos
seguintell condições:

'

I OBJETO DA CONCORRENCIA
(AQUISICÃO)

I - Ftchárto de aço vertical, Unidade Um, Quan
tidade 1.
" Ftehórto de aço horJUlntal, Unidade Um, Quanticiode 1.

III - Armações Ruf ou strnüor poro postes suspen
sos, Unidade Um, Quantidade 3
IV - Postos Ruf ou similar com etiquetas e grampos
Unidade Um. Quantidade 50.
V - Mimeógrafo eletrtco, Unidade Um Quantidade
1. \
VI - Grupo estofado, Unidade Um, Quantidade 4.
VII - Móquina de escrever semi-portátil com 100
ou mai� espaços, Unidade Um Quantidode 1.
VIII - MóquiJla de escrever portátil com 100 Ou
mais espaços, Unidade Um, Quantidade 1.
IX - Móquina de escrever com 120 ou mais espo
cos Unidade Um, Quantidade 4.
X � Móquil10 de escrever com 260 espaços Unidade
Um, Quantidade 1.
ou mais discos Unidade Um, Ouantidode 6
Ou mais discos; Unidade Um. Quantidade 4.
XII - Máquina de costura, tipo industrial, Unidade

Presidente
Um, QJJantidade 1.
XIII - Máquina de costurd, tipo industrial para
serviços de estofamento e co.uro, Unidade Um,
Quantidade 1.
XIV - Escrivaninha c/7 ou mais gavetas, Unidade
Um Quantidade 5.
XV' - Cadeira girotóri.a s/braços, Unidade Um,
Quantidade 5.
XVI - Cadeira simples, Unidade Um, Quantida
de 18
XVII .:_ Mesa p/máquina de escrever, Unidade

Um, Quantidade 2.
XIX - Armário para escritório, Unidade Um Quan
tidade 5.
XX - Capocho de ferro p/porta, Unidade Um
Quóntidade 5_
XXI - Trilho (passadeira) de "Congolium", borra·
cho ou similar, Unidade metro Quantidode54.
XXII - Máquina ponteadeira de sola, da tipo Ju

piter ou similar, Unidade Um, Quantidade 1
Especificações conforme Edital 15 02 14

Entrego das propostas, até às 14 horas do dia
2f../3/62. Abertura, às 15 horas do mesmo dio
26/3/62, conforme Edital publicado no Diário Ofi
cio! do Estado n.o 7001 de 10 de março de 1962.

DCC, em 8 de março de 1962
Hermes JustinO Patrianova

_..:__.._ ......-..�.... ,.-- ......

DEPARTAMENTO CENTRAL DE

COMPRAS

Editai de Concorrência Publica

Concorrência Pública n. 21 02 19
o Departamento Central de Compras avi.sa

aos interessados que o concorrência acima menelo

Mdo será aberta no dia nove {9( de abri] de 1962,
em virtude de ser dia santificado (Quinto Feiro do

Semana Sonto( o dia 18 do mesmo mês.

Florianópolis, em 15 de março �e 1962.
Hermes Justino Patnanova

Presidente

o impôsto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à populaçõo: em Es·

colas, Ruas e Estra das, Limpeza
Público, Assist6nclo Social, .tc.

&t·,,� .I.I0J· JDpUD 'ot
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MUNICIPE
PAU QUE TUA OIDADE MAo

UQUE MAli P08"E, PAGA 1'IU

'MPÔSTO COM PONTUALIDADE

Oportunas Advertências de fá':ma
As l"i1:.l.tl\;�dIlS j'rvl'l:w{)('s n JU:l*'ORMA DF. VIOA

prs.�l)ilS tlrías ('mllO' santas Por l.'i....o, P:HlI·f'. I' prpelRO
nÜIJ süo cJo�ma.� dr ré. Tem c1iz(�l" às pessoas dr não !l-
I) valor clr 11m r-onselhn C!(' r-arem agllllrdand[1 I" pape-
pai pnm filho. Pudem .';('1' rnndc do Papn o apt.lo à
ouvidos e atcndidlJs e pu· penitência e à oração, nem...

dem sé-lo. Entretanto a tampouco dos Bispos, doR
verdade que elas contém eéeocos. dos Superiores
fica, permanece lnríepen- Gerais. B mnts do que tem-

dente de aceitação dos he- po que cada um. por tníeía
U ...a própria, faça obras RIlJl

ta", e rerormc sua vida de
aeôrdo f'(lm as ac1v('rt,ioncias
do gnntísstnm VII'j�t>m··.

mens que, pão raro, ca

gam caro 1)(' n Rua tncredu

IIdade �Istrnll\tkll ao Pos
tulndur da r-arrsn de i)ratlfl-
ea(�ào dos vmentex dI' F{Ltl·
ma. .racnun c FI'ant'lseo,
contém aquilo que hoje tô
dali as pessoas de bom sen
so sentem e muitos dizem,
embora não sejam catõn
COSo E que os sintomas da
realidade objetiva dos nos
sos dias,' são tão condizen
tes com as advertências de
Fátima que parece temerI
dade ou dc."lelxo não aten·
der tão oportunas adinoes·
tações. O próprio "Osser
vatore Romnno". jornal o·

f!cioso do Vatlcnno,
vesperns da Epifania em

princípios de janeiro corren

te, comparou "a corrupção
mora) da soc�edade modero
na com aqu,ela do dllúvio.
Chegou mesmo a dizer que
não estamos longe de um

semeJhant��castlgo divino,
por causa das atuais e tce
mendas maldades humanas,
Por isto, sô podem ser útil
o conhecimento das adver·
tênclas de Fátima que pas
�amos a transcrever. como

homenagem às salutares
comemorações de N, Sra.
de Lourdes que se festeja
ram a 11 de Ceverelro:

N. SRA. AFLITA: BONS E

MAUS DESATENDEM SUA
MilNSAOEM·1)&. SALVA-

ÇAO
- "Eu voa trago de Fá

tma' disse o Postulador,
uma mensagem de grande
urgência. O Santo Padre
lHe permitiu de ver Lúcia
(atualmente carmelita des

calça, em ColmbrR). Ela
mc r('('cbeu multo tri."lc.
E.�tfl. emagrecida e ·muito a

C lln. Log'o ((ue me viu dis
se: 'Padre, NO.�.�a St'nhom
csli multo descontente por
que nüo ·se Caz caso de SUA
mensagem de 1917: bons e

maus não deram Importân
cia. Os bons segucm seu

caminho sem .�e preocupa·
rem em seguir os conselhos
celestes. O.� maus. na estra
da larga da perdição, não
fazem caso da ameaça. que
palra sõbre êles. "Crela

me, Padre, o Senhor puni·
rá o. mundo ... - O casti

go material virá se não se

fizer penitência. Isto e a

causa da tristeza da Virgem
Santisslma, diga-se a todo
o mundo. Nossa Senhora

repetlu·me Isso várias vê
zes. Multas Nações desapa·
recerão da face da terra".

BATALHA DE N. SENHORA
CONTRA O DEMôNIO E

RúSSIA; FLAGELO DE

DEUS

A Rússia será o flagelo
escolhido por Deus para pu
nlr a humanidade se nós,
pelos meios da Oração e

dos Sacramentos, não ob

tivermos sua conversão".

Diga, Padre, que o demônio

está travando a batalha
decisiva contra a Santissi·
ma Virgem. O que mais a·

flIge o Coração Imaculada
de Maria e o Coração de

Jesus, é a queda das almas

religiosas e sacerdotais. O

demônio sabe que os rellgiO
sos e Os sacerdotes, abano

danando sua sublime vo°

cação, arrastam multas al

mas para o Inferno. Esta·

mos' apenas em tempo de

Impedir os cartlgos ,do céu.

Temos à nossa disposição
2 melas eficazes: A at:ação
e o sacrifício. O demônio
faz tudo o que podem para
nos roubar o gõsto da ora·

ção. Salvar·nos·emos ou

(!O!l(len;H·no�-!'mos jl1ntO�

JNrcIA'J'IV� PTWPRIA E

A1.MAS CONSAORADAS NA
MIRA DE BATANAS. ESTE
RILIDAP,I!: ESPIRITUAL

O dem�nio quer apossar-
se das A-mas Consagradas;
ête procura corrompê-jae
para induzi-Ias à lmpení
têncte final. 11:1e usa de tô

das as ast.Úclas até !tugerlr
lhes de abandonar El vldn
religiosa O resultado
diSso é a esterllldadc na vi·

da Interior, a atít.ude de
friezll. de pn'tte dos ICJ(08

em faee da renúncia no pra
zer para a total ImolacIio
n Deus. Diga-lhes. Padre.
que duas coisn� foram a

causa da santificação de
Francisco e Jacinta: a afil

ção da Santíssima Virgem
e a visão do inCerno. A San
tísslma Virgem se vê como

entre 2 espadas: de um Ia·
do Ela ve a humanidade

obstinada e indiferente

diante dos castigos e das
ameaças; de outro lado. E
la vê que calcamos aos pés
os Saerament:Js e despreza
mos os castigos que se npro
xllllam. pcrmancrendo In

cl"<'dl1'os. sensuais c mate
riallstas".

COM DEUS OU COM O
DIABO: DECISAO

A Santíssima Virgem dis
se expressamente: "Não nos

aproximamos dos últimos
dias". Ela me disse Isso 3
vêzes. Primeira afirmação:
O demônio tmvou a bata
lha decisiva, Lê, final, da
qual um dos dois sairi vi·
torioso 011 vencido. Ou ('sfa
mo.� rom 0('\1 ... 011 e.'üaHlo�
rom o !l('mlmlo. Na �('Inm
da V(,'il. Ela 1Il(, l'epf't111 (IUe
os Ultimos rcmédl;)s dudos
no n;1Undo .�ão o Rosário e

a Devo�ão ao COl'll.eão Ima
culado de Mal"ia "UILimo"

significa que não existe ou

significa que não existe ou

tro depols_ Na terceira vez

me disse: "Todos os melas

desprezados pelos homens

estão esgotados. Deus nos

dá, com temor, a última ân·
cora de salvação: A SantIs-
61ma Virgem em pessoa
(Seriam talvez suas nume

rosas aparições, sinais, la
grimas, mensagens dadas a

diversos videntes espalha·
dos por tôdas as partes do
mundo). A Santisslma Vir

gem me disse quc se nós
não escutarmos e continu
armos.n pecar, não ser.emas
mais perdoados. Padre, me

disse Lúcia, é urgentf' Que
nos demos conta da tt'rri·
vel realidade. Nôs não que
remos encher as ahnas de

mêdo, mas é um urgente
apêlo a realidade. Depois
que a Santissima Virgem
deu tanta eficácia ao Rosá
rio não existe problema
m�terlad 'ou espiritUal, na

cional ou tntem&clonal ,ue
não se possa resolver com o

RoBárlO e os nossos aae.rl
fictos. Recitá.-Io com amor

e devoção seria consolar
Maria e enxugar tantas ]éto

grimas de seu coração Ima

cubJ,do".
(Mensagem de Lúcia,

transmitida ao Revmo. Pe.

Funtes, Postulador da Cau
sa de Beatlricação de Fran·
cisco e Jacinta, a 22 de
maio de 1958).

R'·U'!!UEm S '
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica
-- II.Dloa _

B8peotal1$ em moléstia de senhorBl e viu 1ll'I

N-.-Jaa. Cura radIcaI das Inteccçõea agudas e erO
nlc;a. do eparêlbc. '5enito-ur1DArlo em ambos os

eexos. DotInçaa .do aparêlllo D1Imttvo e do slate·
man81'VG1O.
HoráriO! das 10 la 11,30 horas e das 14,,30 t..s 17,00
horas. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2

1,° aode,r. (esq. dá Bua .toão Plnt.l) _ Fone: 3248
Re&ldêncla: Rua Lacerda COutinho. 0.0 13. (ChA·
cara do �panha) - Fone: 3248.

D3. SAllUEL FOHSI;CA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de covidod81 pelo alto yelocidad•.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

l° andar - Fone 221!)
belu_iv.mente com horas ma,co'-..

DR. MARIO GENTIL COSTA

�EDICOOUVIDO _ NARIZ ._ GARGANTA
CLlNI A E CIRURGIK

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSlt KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

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

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horcs. Rua Arcipreste Paiva nO 13 à partir de
l° de março - telefone 2891.

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

, Estomago, Intestinos," fl8ado e vias bUia�:'
Consultório:
Rua Jeronlmo CoêlhO, nO 1B salas 21 e 22.
Residência:
Rua São Jorge 32 fone 2721.
Diàriamente das 15 às 18 horas.
.atende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

NO HOEPCKE TEM
._----_._-------_

CLlNIU SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angu�tla _ Complexos - Ataques - Manias

ProblemáW:o Afetiva e sexual.
anestesl�Tratamento pelo Eletrochoqlle com

Insulinaterapia - Cardiozolorapi9- -

Ps\coterapla.
Direção dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSIt TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOi;; D!I; .'\"'flRADE

CommLTAS: Da� 15 às 18 horas

Endereço: Avenida MburO Ramos, 2S8

(Pra'ja Etelvina Luz) - Fone 37-53
------

Sonot.er ...pla e

OÜIOS - ÓUVIOOS':' JII.4'RIZ
.. e GARGANTA

;)peroç!'ies das AMíGDALAS po,? proçe�so
MODERNO.,.

.

EQUIPO de OTORRINO (ún;co nà·Capital)
pora exame de"OUVIDOS;:NARIZ e

GARGANTA

Refratar BAUSCH 8 LOMB pa�o:. receito
de ciCULOS

TCÇltamento dos SINUSITE� par ULTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
tONSULTAS PELA MANHÃ E A TARoé

("rhullO'IO - Ruo �oõo Pinlo, 35 - Fone 3560
,",,·,'dent;io - Roo Fe11p-e $t;h."T1ldl, 99 - F"one 3560

VENDE·SE
Uma casa de mat;<llra, pinLnda a óleu, com água. luz

e aparl'lhos sanitúrios, medi�do 10 m de frenle por 47 ln
de fundos, siLo à Rua Portella. 51. em Banelros.

Tratar com o Sr. Silvio Josê Martin!j à Rua General
Nestor Passos, defronte ao n.o 48.

VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

" cnde·�e o residenc'a situado à rua Juca Loyde
05 em Coqueiros. Ver e frator COM a Engenheir:.J

Ramos ·Soares na mesma endereço.
'

-c-Cílnlcc e Cirwgia de Ouvidos, Nariz e Gargonta
Ex-chefe das serviços de orl da osslstenctc médico
social do armada (Rio), do hospital do arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro e do hospital da univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de or'[ do
poltclfnicc de botafogo, Rio (prof, David Scnson)
Ex-estagiário da clínico de orl do escala de medici
na e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

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

Diáriamente das 16 às 18 hs.
Tel. -- 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA
PU-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE o ANO
AULAS PARA CONCURSOS.

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAF�A
- Baseado nos mais mordenos processo. peda·

gógicos.
- EquipadO. com máquln.s noya••

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faço suo inscrição ° Ruo Dr. Fuly,., Aducc •.

onti9ü 24 de Moia, 748 _ 1° andar.
ESTREITO Florianópoli.

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos para os concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURAR lO E
o.f\TILOGRAFO Faça Sua inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 _ 'I)
andor - Estreito.
Turma o iniciar na dia 20 - 3 - 62 aindCl hál 01-
gumas vagas.

pela RADIOGUARUJA de Florian6polls
de 2. a a Sábado

8,00 - Correspondente Cclumbus
8,55 - Repórter Alfred
10,55 -Irdorma Q Rádio Guarujà
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Política de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Colurnbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Repórter Alfred
'21,30 - Correspondente Cclumbus

f2ª;p;.:;o�����ed!n�Q��c��i:oT���f�tt6 _ 3822
Rádio Guorujá - onda médio - 1420 Kcl. _ 5
Kilowatts - onda Curto - 5975 Kcll - 49 "'.....

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FINLÂNDEZA TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNIC!\R QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSIÇAO
DAS DIRTJNTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPEcl"àr.J
ZAOA rM SENHORA';;, "PARA TRATAMENTO CONTRA
OBESIDADE. DOn,:s REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc .

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
RUA TRAJANO' (antigo RANCHO DA ILHAI.

INSTITUTO DE
-

APOSENTÃDORIA E·
PENSÕES DOS COMERCIARIOS

Concurso para Carreira de Dentista e

Médicos
EDITAL

Dr.. NILTON
PEREIRA

.ADVOGADO
RUA àfi.VA JARDIM 17":1

Dr. Ayrlo; R��alho
CLINICA DE CRIANÇA&
Consultas: PeJa manhã

no Hospital dp. Caridade.
.&. tarde, no eensuttért,

das ]5,3& bs. às 11 ,3n 1.1i

Consultõrlo: Rua Nunt'S

Maebado, 1 _ l° andar -

telerone 2186.
ResIdência: ·Rua Padrt

R ..ma, 63 - Teleror.� 27�r,

Florianópolis, 21-3-6:!

Agradecemos a gentileza do Pro

ressor Osvaldo Rodr.gues Cabral, qu
doará a quantia de cinco mil crusaíro

para a aeeoctaoêc de Reabilitaçao.

"A'LAMO" O Film Em Benefício da Associação de
Reabilitação no Cine "São José"

A senhora Ruth xoepecse Remes

da Silva, está organizando um grande
Bingo, em benencic da essocieçec df

Reabilitação, no Clube 12 de Agosr.r
prvx.mo dia cuetro de abril.

Dr. Walmür Zomel
Garcia

Diplomado pela Paculdade
4

Nacional Je I'.tedicina d:;

Universidade do Brasil

Ex·int.erno por concurse dI>

Ma!.erll.illaUe-EscOlét. caer
vice do Prof. octeví., ao.

drlgues Lima). EX-lInél_
co eervtço ue Cirurgja dl

Hosp1tal I.A.P.E.T.C. do RII
de Janeiro. Mêdico do Hos

'.........1 Otl vlll"luade e da Ma
ternidade Dr. Carlos corrêa
PARTOS _ OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOIt pelo
método psico-profilatico
Consultório; Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende co

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
ueneee' antencourt n .1)].

D8.IIOLDZMAB Il
DEMElfEJ:ES

Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Riu
de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambõa .--.. Da
Maternidade Clara 8as.
bawn - Da Mater!1Íd.ule
Mãe·Pobre.
Espeeialidade: DOENÇAS

DÊ SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
ConsuJta: Maternidade

CanoeJa Putra, pela ma

..A.
Realdenela: Este�es Ju·

nior. 6Z - Tel: 2235·

Dr. Hélio Freila�

Dr. Calliídio rio
Amaral e Silva

AIlVOGADO
Ma."istrauo aposentado
AdvQ:GCta em Geral

lisc. e Rei.: Rua f:lS.ld9I1h,
Marinho, 2 _ apto° 301
f,.....oulria ,J.)RO �lntol

DASP-DSA N.v 63 e 65
I C-437 e C-439

Faço público, para conhecimento dos interessados, que
as Pnvas Orais dos Concursos em epigrafe, serão realiza·
rias na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, a partir
do dia vinte e oito (28) do corrente mês. Malares esclare- ,------__,

cimentos serão prestados aos Interessados na sede da De- GDSTA DF C�FÉ1 tlegacia do Estado do Paraná, sita à rua Candido Lopes, •

128 _ 3.,,4.' and>c. _ENTAO PECA �A_ft z!r�1Florianópolis, 16 de· março de 1962.
Dalmiro Duarte Silva

DELEGADO.

M�S DE MARÇO
17 _ Sabado (t.arde) Farmácia Central

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

IJEPABTAMEHTO DE SlUDE P'3BLàCA
PLJlHTOES DE FABruCIA

18 - Domln�o
24 _ Sábado (tarde)
25 - Domingo
31 - Sábado (tarde)

Farmacia Central
Farmacia Moderna
Farmácia Moderna
FarmáCia Sto. Anron!\)

O planta0 noturno será efe �l.ado peLas
Central.

farmácias Sta.

Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe Schmidt
Rua João Pinto
Rua JOM Pinto
Rua Felipe Schmirlt

AnLonIO, Noturna, Vitória

O plantão d:urno compreendido entre 12 e 12,30 ho ras serã efetuado p:lasfarmâcia� v"1tórlas e Central.

11 - Domingo
18 - Doming-o
25 - Domingo

ESTREITO
Fa' mácia Catarlncnse

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

O p!anw.o not.urno serâ efetuado pelas farmac1as do

A presente tabf'la não poderá ser alter.ada sem pfena
mento.

D.S.P ..

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

Canto, Indiana e Catarlllense

autorização dêste Departo.-

"ALAMO" com John wame, é (

grande filme, escolhido pelo ccruntsta Procedente da "aerecep', ch�gará bo

para rodar no Cine São José em bene- íe, a esta capital iY ·sr. Luiz Battistotti
tido da Associação de Reabll:taçao _. futuro candidato a' -eeputadn féaeral �.

fina1!dade: compra do aparelho \!:xerc!· Assistiu a grande vitória dó Bota!og�

.'lt:!��i:eC:;rna:a�aT�:��!t��nv SObt�,l�!Um�i:as no Marac�. �

filme passará 'no próximo dia 26 de a-
• O prêtd contJnua liderando a ete

bril ou trcs de maio Depois confirmarei gãncla feminina.
_. AloJno - história d!\ Independen.
c:d do Texas - Três horas de proje·

Dom:n�o pp. üa um apelo ê Oro

ganização Paraná - Santa Catarina
soncttenoo uma sessão cinematogn•. ti

ca em beneficio da Associação de Rea

biJitação de S. Catarina. Segunda f(;i·

ra, já estava a minha disposição cinco

filmes para escolher um, oferecido pel(

sr. Jorge Daux, um dos diretores na

referida nrma. O fato foi ventilado na

reunião da AssociaçâQ de neacnttecac
Presidida pela Exma. Senhora Edlth

Gama Ramos e pelo sr. José Elias. A

gradecemos o gesto do sr. Jorge Daux.

ção .Sucesso.

O nosso conhecido cantor José TOl

tes, está circulando na ilha, com sucee

sos gravados em discos "A Cont.nental'

A srta. Marli Maura Meira, dedtca
da professora do Colégio Coração de Je··

sua, receberá hoje, muitos cumpnmen
tos pelo seu aniversário. ú cotumsta 9-

reüc.te pelo acontectmentrn

Ontem .cfrculeí fora da Ilha -

manhã, eu conto ...

Academ.cos de Direito promoverão
cné. no próxírnç domingn, Identlco no

de Medicina, Que aconteceu com auees-

No Clube Nacional de São Paulo,
Mlss Santa Catarina Vânia Moritz, será

homenageada com um jantar crerecícc

pelo casal Ornar Fontana. Os reporte
rea dos Diários Associadas esterêc pre
sentes.

Estou providenciando uma demcns

tracéc de "twst" - cns.cnécné -:_ na

Ilha, por dois casais p.cfísstcnats no

genero da -aetecep'' - Enviei cerres

pondencia a este respeito.

oomenea-se que o 'Consulado Gre

go, em Curitiba. e�tÁ oezantaanõo umr

recepção para o pró"xlmQ"1lliL vinte
cinco _ data xacionei da orécte.

Por hoje é só - ajudem na campa
nha pró Associapão de, Reabilita:çao _

Tchau ..

CAIXA POSTAL �O

FLORIANÓPOLIS _ SANTA CATARINA

CONVITE - MISSA
DT ARTHUR BOOS

A Administração e Funcionários do Banco do Brasil

S/A·Agência de Florianópolis, convidam a todos os pa
I entes, amigos e conhecidos do seu estimado colega, Dr.

,

Arthur Boas, para a Missa que será celebrada na proXlma
sexta-feira, dia 23 do corrente, às 7,30 horas, na: cat.eqral
Metropolitana pelO eterno descanso de. seu boníssimo es

pirito.
Desde já, antecipam seus melhores agradecimentos

aos que lá compare,cerem.
Florianópolis,. 18 de março de 1962.

Agradeço ao Padre Ré:lS
uma graça alcançada. A.G.

-CFlfTBO
Cil>e Ui) JOSE

FONE: 3636
as 3 e 8 hs

John Justln

Glynis Johns
_em_

. TEIA DE ARANHA
Tecnicolor

Cens'ura até 14 anos

CiDf JUTZ.
às 2 e 5 hs

Van RefUn
> Silvana Mangano em:

TEMPESTADE
Tecnlrama - TecniColor
Censura até 14 anos

Ciae BOIY
ás 8 hs,

Stephcn Boyd
T{athlccn Ho.rrlson

·A TEM.P":STADE
até 14 anos

cartazes �o �ia
-BA;JBOS

eine GLORIA
às 7 Jh: - 9 % hs.

Sessões Populares
Buri Christopher

Burl lves

Gypsy Rose Lee
-EM-

JORNADA TE'TRICA
Tecnicolor

Censura até 14 anos

Cme ImERJO
ás 8 hs.

Sessces Populares
Burl Christopher

Burl Ives
,

Gypsy Rose Lee
-EM

JORNADA TE'TR1CA
Tecnicolor

Censura até 14 anos

Cine RAJA (S. José)
as 8 hs

Júlio Aldama
Laia Flores em'

SONHOS DE OURO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r'ronenooone. 21-3-G2

Departamento Central de Compras
o Departamento Central de Compras (D.C.C'),

de conformidade com o art. l L ítem III do Regula
mento ccrocvd-, pela Decret., SF -25-08-61 382
tdrno público que fará realizar, no dia 12 de abril
de 1962, na sua séde, à Praça Lau�o Müller n? 2
(fone 341 O), CONCORR�NClA PÚBLICA,

'

guintes condições'
I OBJETO DA CONCORRENCIA

(AQUISiÇÃO)
I - Escrivcninhc com 7 gavetas, frente e Iodos fe ..

chadas, fechadura tipo Ycle, pranchetas laterais
nas dimensões de 1,25 x 0,70 ou mais, Untdcdç _..:.
tJm, Quantidade - 1. -

II - Escrivaninha com 5 gavetas com o mesmas

especificações do anterior, Unidade - U�, Quan
tidade - 3.
III - Poltrona Giratório, com braços, estofodc em

plóstico, Unidade - Um, Quantidade _. 1
IV - Poltrona fixo, com braços, estofado em plós
ticc, Unidade - Um, Quantidade _ 2.
V - Sofá estofado em plástico, Unidade - Um
Quantidade - 1

.

VI - Cadeiras simpl-es, reforçados, Unidade _ Um
Quantidade - 6
VII - Armório Com porto corrediça vidros cloros
trilhos e rolamentos de aço, fechadura tipo Ycle,
noS dimensões de 1,50 x 1,50 ou.mo/, Unidade
Um, Quantidade - 2.
VIII - Mesa redonda de centro Unldnde - Um,
Quantidade - 1.
IX - Mesa para méquinc de escrever com 2- ou
mais gavetas, pranchetas lateral, nas dimensões de
0,90 x 0,45 x 0,7'5 ou mais, Unidadt - Um, Quan
tidade - 3
06S:

I - Com exceção dos ítens em que haja e-;pe
cificoções definido, os móveis devem ser de madeiro
de imbuiu, envernizada no côr natural e montcdos
no lugar de destino.

•

II ESTI PULAÇOES
<h. interessados deverão apresentar os docu

mentos mencionados a seguir:
I - Proposto, em duas vias, seladas ambos

com Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual e mais Taxa de E
ducação e Saúde de Cr$ 10,00 por fôlho, em en ...e

lope fechado e lacrado contendo:
c) Designação do nome e endereço da firmo

proponente;

b) especificação, o mais detalhado passivei,
inclusive marco, do motertol qUe se propõem fome-
cer:

c) preço unitário e global, com o explicação de

que estão ou não incluidcs os despesas de impostos,
taxas, . fretes, corretes, seguros, etc; ,

d) condições ·e prazo de entrego do material,
no local indicado INSPETORIA REGIONAL DE EN-

; S. Thiago

"',
Apresento,

;11=.'-
CRíTICA E NOTICIÁRIO

QUADRO DAS COTAÇOES
6- Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Muito Bom. 3 - Bom
2 -:: Regular. 1 - Fraco. O -' Péssimo

<
"

CRIADOR DE MONSTROS
(The Split)

',r Reolraoçõo bastante infeliz é esta reprtse no Cine
Roxy pois estreou na mesmo cínemc. A dupla de di
retor�s GEORGE E. BREAKSTON e KENNETH G.
CRANE, noto-se perfeitamente que possui porca
experiência no manejo do câmara e mesmo do elen
co. Hó somente uma boa cena no película, é o

seu "clrmax", quando Se processa a separaçõo de

carpas, isto é, o homem do monstro. O monstrúasa
Ster possuidor de duas cabeços desaparece, portanto
com a separação. A união dos dai" seres nu'!1 Só

corpo, figura perfeitamente ° bem e o mal. E de
se lamentar que esta ficção não tenho caído em

melhres mãOS, pois a história de "CRIADOR DE
MONSTROS" poderio vir impre�sionor. Mos troto

se de uma I"'ealizaçãa medíocre e que apezar de

pretender horrorizar provoca gargalhados no 'eS

pectodor. O el-enco encerro noVs c·.canhecido<; para
o público, entre Os quais: PETER DINELEY (no papel
da duplo criatura): JANE HYLTON (o heroína); SA
TOSHI NAKAMURA '(o cientista assas�ino); TERRI

ZIMMERN; NORMAN VAN HAWLEY; TOYOKO
;. TAKECHI e JERRY ITO. A fotografia é de péssimo
monta, ainda piorando em projeção no ROXY. A

,UNITED ARTIST deveria envergonhar-se de permitir
uma produção de tal categorja em geUS EstúdiOs.
Não é filme nem para acompanha_r seriado. Portan

to, "CRIADOR DE MONSTROS" é uma realização
inqualificável como cinema, nõo podendo agradar
a qualquer tipo� de público.
COTAÇÃO: O

FILMES ESPECIALMENTE RECOMENDADOS

SINO ESCOLAR - NA CIDADE DE ITAJAr, onde
será procedido o exame de recebimento:

eJ declaração de conhecimento e submissão às
normas dêste Edital e do Legislação referente a

Concorrência.
NOTA: Serão recusados os materiais com di

mensões e outras característicos aquém das especi
fí(coç&es, o que ocasionaró exigência de substitui
ção, retirada urgente, chamamente do segundo CO_

locado exigência do diferença de preço pelo foltoso,
ccuçõc futuro, suspensão do registro de fornecedor,
etc.
2 - Na parte externa do envelope contendor da pro
posto deverão constar os seguintes dizeres: CON
CORRtNÇIA PúBLICA N.o 09 - 03 - 26, (De-

�o�rl�����o2C�:��0131� 1 �ompras
- Praça �auro

3 - Em envelope separado, contendo os dize
res do inciso anterior, além da palavra "Documen

.tos", em caracteres bem destacados, os seguintes
documentos comprobatórios de identidade e idonei-
dade:

-

oJ Certidão de Regist.ro na Junto Comercial ou

Diário Oficial que tenho publicado o documento de

COnstituição;
b) atestado de idoneidade, passado por Banco

ou duas firmas de comprovado idoneidade comercial;
cJ provo de quitação com os Fazendas Estadual,

Federal e Municipal;
d) procuração, se fôr o coso, passada o pessoc

representante do proponente à abertura dos propos
tos.

4 _ Os doumentos acima (ou parte dêles) po
derão ser substitui dos pelo Registro da firma no De

partamento Central de Compras do Estado de San-
ta Cata rina. .

5 _ As propostas deverão ser apresentados em

duas vias, com rubrico dos proponentes em tôdcs o"

paginas, selados no for-no do. ítem I do título II.

6 _ Os envelopes, contendo propostas ou do
cumentos deverão ser entregues no Departamento
Central de Compras, à Praça Louro Muller, n.o 2
(fone 3410) até às 14 horas dL; dia 12 de abril de

1962, mediónte recibo, em que se mencloncró data
e hora do recebimento, assinado por funcionário do

D"CC
"

7 - As propostos serão abertas às quinze ho
ras, do mesmo dia 12 de abril por funcionários' de

"ignada pelo Presidente do D.e.e. e no presença dos

proponentes ou seus representcntes legais.
8 - Abertos os envelopes, cada um dos interes

sados tem o direito de opôr o sUo rubrico nas fôlhas
das propostos dos demais concorrentes.

9 - As propostas (modêlo 001, à vendo na

Imprensa Oficial do Estado), deverão obedecer 'às

condições estabelecidos nêste Edital, nas instruções
constantes do verso das mesmos, bem como às exi

gências do Decreto SF - 25 - 08 - 61/382 ' de

1961, e demais disposições Estaduais e Federais sô
bre Concorrências,

III JU�G"'MENTO
1 - Pelo Comissão Julgadora, posteriormen

te, será declar�alo vencedor o proponente que afere-

a) Menor prêço, considerando-se. descontos,

boníélccções, impostos, despesas e Outros vantagens;
b) melhores condições de 'entrego;'
c) melhores condições de pagamento.
2 _ Em igualdade de condições, será dado
3 - Em coso de obsoluro igualdade de propos-

tas, será sorteado o vencedor.
preferência a firma estçbetecldc no Estado.

4 _;_ A Concorrência poderá ser anulado LImo

vez que tenha sido preterida formalidade expres��
mente exigida pelos referidas leis, e o reuruco

importe em prejuizo. aos concorrentes, ao Estado ou

à moralidade do Concorrência.
5 - À CO,missão Julgadora reserva·Se o direita

de anular o concorrên·cia, caso as propostas apresen
tados não correspondam 00 interêsse do Estado.

FlorianÓpoi"is, 'em 9 de março de 1962.
Hermes Justino Patrianoya.

Presidente •..•

COMARCA DE BIGUAÇt
EDITAL DE CITAÇAO V01\1

O PRAZO DE TRINTA

(30) DIAS

JUIZO DE DIREITO D.", nontações do referido ter-

Que não p.oMyi.JátJllj) hu,_
bil :sobre o dito imóvel, r

por tsso quer legitimar a

��:aç:oa:�rmes���i!;U -f ·---_iiimi,
posse do menctonec., ter

reno por compra feita de

João Fermlno Amaral, qUI �, _

por sua vez comprou a FIl) �
:�:�a5) c�m:��� r::Ué�e� ..1· _

�;a ":ahO:' p���g:al��t,i�: L GERMANO STEIN oferececação prévia da posse e

:��:aç�oj���a�:��.d�e:�; 3 GRANDES IIftNTIIGENS::n!:�:�:�t"fo,:m�ot;:: V" IH
edital os �nteressados in·

certos, todos para contes·

tarem, querendo, no pra.
zo legal, sob pena de reve·

lia, e que nã.o sendO:3
ação contestada, seja de
clarado o domlnio do re

querente sobre o dito ter

rena, por mandado a s�r

expedido no Registro àe.
Imóveis. Dando a presen
te o valor de cr$ 2.100,00
P. Deferimento. Blguaçú
11 de agôsto de 1961. (AS.)
Jayr de Oliveira Matos _

Assistente. Testemunhas
João Miranda, João Isao.C
Medeirls ,residentes era

Fazenda; não precisam
Ser in.tim.adas. A pencla
(:!ontes, digo, constatou
que as dimensões e con,

O CIDADAO JOAO CARO
LINO ZIMMERMANN, JUI2
DE PAZ NO EXERCICIO
DO CARGO DE JUIZ DE

DIREITO DA COMARCA
DE BIGUAÇU, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NA
FO'RMA DA LEI, ETC ..

FA SABER aos que r

presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem

que, por parte de JOAC
CRISPIM [lA SILVA, por
Intermédio de seu aSSiS·

tente judiciário Dr. JayJ
de Oliveira Matos, lhe fol

dirigida a petição segum
te: - Exmo. Sr. Dr. Juia
da Comarca de Bíguaçú
João Crispim da Silva,
brasileiro, casado Lavra-

dor, residente n�sta cc.

marca, por seu Assistente
Judiciário infra assinado

vem promover a presente
ação, para o que eXPÕe
e requer o seguinte: 1) -

Que, por si e entecesso

res, tem a posse mansa

pacifica, contanue, sobre
um. terreno situado no lu

gar s'asenda, neste Muni

ciplu, há mais de 20 anos,
sendo que o terreno tem

a área de 72.600 Ql2, me

dindo 66m de freme por
1.100 m de fundos, e raa

frente com Ripolito João
da Costa, e fundos com

João Rigino Machado, con.
frontando ao Norte com

João Izaac Medeiros e ao

Sul com João Miranda 2)

Que o autor está atual
mente de posse do referidl
terreno, possuindo o mes

mo com arrimo de' dono,
e como tal é conhecido na

quela toceirãeoe, nêo ha
vendo até a presente date
nenhuma contestação �Õ
bre aquela posse. 3)-

reno canforem com as des

critas na Inicial. Prece
dida a íustíncecão foi es

ta julgada por sentença
do teõr seguinte: - Vis

tos, etc. Homologo, p61

sentença, a iustiflcação de

fls. em que é requerente
João Crispim da/Silva, pa
ra que produza o sseua ju
rídícos e legais efeitos. Ci

te-se, pessoalmente, por
mandado, os conrrontan
tes do imovel e por edital
os interessados incertos

para todos, querendo, cou'
testarem o pedido no

prazo da Lei. Sem custas
Bíguaçú, 9 de março de
1962. Mss.) João Carolino

Zimmermann, Juiz de P1l.4,
no ex. do cargo de Juiz de
Direito. E, para chegar ao

conhecimento dos ínten,s
sados, e expedido o pre
sente edital de citação

com o prezo de trinta (30)

dias, que srá publtcadc
afixado na forma da Lcl.

Dado e passado nesta Ci

dade de Biguaçú aos do-

ze dias do mês de março

.doã ano de mil novecent.os

de seaent-, e dois. Eu (a<;)

Orlando Romão de Faria,
Escrivão a fiz e datilogra
fei e subscrevi.
Bíguaçú, 12 de março de

1962.

João Carolino Zmmermann

Juiz de Paz, nç exarctcío
de cargo de Juiz de Direito
Confere com o origim:J

afixado no lugar de cos

tume.
O Escrivão:

Criando Romão de Faria

O Departamento Central de Compras (DCe), de

conformidade com o art. 11, ítem III do Regulamento
aprovado pela Decreto SF - 25-08-61/382, torna públi
co que fará realizar, no dia 31 de março de 1962, na

sua séde, à Praça Laura Muller, nc 2, (fone 3410), CON
CORRENCIA PUBLICA, nas seguintes condições:

I - OBJETO DA CONCORRitNCIA
(AQUISIÇAO)

I - Fichário, de aço vertical, Unidade - Um, Quan
tidade - 1;

II - Fichário de aço horizontal, Unidade - Um,
Quantidade - 1;

III - Armações Ruf ou similar, para pastas
pensas, Unidade - Um, Quantidade -3;

IV - Pastas Ruf ou similar, com etiquetas e gram-
pos, Unidade - Um, Quantidade - 50;

,

V - Mimeógrafo, eletrico, Unidade _ Um, Quanti
dade _ 1;

VI _ Grupos estofados, Unidade _ Um, Quantidade
- 4;

VII _ Máquina de escrever, semi-portátil, c/mü ou

mais espaços, trntcade c-. Um, Quant. _ 1;
VIII - Máquina de escrever, .portáttl, CjlOO ou mais

espaços, Unidade _ um, Quantidade _ 1;
IX - Máquina de escrever, cj120 espaços ou mais,

Unidade Um - Quantidade _ 4;
X - Máquina de esr-rever. cj260 espaços ou mais,

Unidade - Um, Quantidade _ 1;

XI _ Tacógrafo, tipo "Klensle" ou similar, cj7 ou

mais discos, Unidade - Um, Quantidade _ 6;
XII - Máquina de costura tipo industrial, Unidade

- Um, Quantidade - 1;
XIII - Máquina de costura, tipo industrial, p/ ser

viços de estofamento e couro, Unidade _ Um, Quanti
dade - 1;

XIV - Eecrívanlnha c!7 ou mais gavetas, Unidade -

Um, Quantidade - 5;
XV - Cadeira giratória a/braços, Unidade _ um,

Quantidade - 5;

XVI - Cadeira simples, Unidade - Um, Quanti-
dade -18;

.

XVII - Mesa pymáqulna de escrever, trntdade .-,

Um, Quantidade - 2;
I • " • .1

XVIII -. Armário p/escrttórto; Unidade - Um,
Quantidade - 5;

XIX - Cofre de aço, tipo "secunt'', ou similar,
Unidade - Um, Quantidade - 1;

XX - Capacho de ferro, p/porta, Unidade - Um

Quantidade - 5;
XXI ..;_ Trilho (passadeira), de "Õongolíum", borra

cha 'OU similar, Unidade - Um, Quantidade _ 54;
XXII - Máquina penteadeira de sola, tipo "ru

plter "ou similar, Unidade - Um, Quantidad.e _ 1.
Estipulações conforme Edital 15-02-14.

Entrega das prepostas,
....

até às '14 horas do dia 31/

3/62. Aoerturn., à�"15 horas do-mêsmcndia '31f/3/-62: con
forme Edital, púcncado no Diário Oficial do Estado nc
7001 de 1° de março de 1962.

DCC - em 16 de março de 1962.
Hermes Justino satrtenove, PRESIDENTE

- estoque GOODYEAR completo
- condições Favoráveis '

- serviço rápido e t;Ficient&

F'rOlí'adC' em fen'rvei� testes

de, I,!b�rotário '
-

FUGINDO A TEMPESTADE (Seven Thunders) ;)ire

çãO: HUGO FREGONESE (o primeiro diretor latino

americano contratado pela RANK). Elenco: STEPHEN
BBOYD, JAMES RÓBERTSON JUSTICE, KATHLE
EN HARRISON, TONY WRIGHT e apresentando
ANA GAYLOR. Um autêntico episódio da resistencio
Marselha voando em pedaços! .. Uma película de

ação, violência e amOr. A alucinante aventuro de
dois prisionaeiros foragidos, em Marselha, rodeados
de perigos mortais. Dois hOmens e uma mulher. bus
cando o salvação, com o morte pór perto, a ca�o
segundo .. Gronde película da ORGANIZAÇAO
RANK, o melhor Companhia do Inglat'�rra.

A :rEIA DE RENDA NE,GRA (Midnight Lace) Dire

çã�: DAVID MILLER. Elenco: DORIS DAY,. R.EX

HARRISON, JOHN GAVIN, MYRNA LOY, Roddy

�,��:;a��eHh���Z;i�/ta�s���pe���nde�i:J�::� li�u:.
Por tavor não cont·e o ninguém o tinal verdadeira
mente surpreendente deste emocionante filme

,(;.. ��ST���o �Ol���ntado pela UNIVERSAL_ em

:.� .... "

:;��J; .:;-;� ;,:��,. ��, ,;;.

NO ·HOEPCKE TEM

:NFORMACÕES
TURiSTJCAS
,.ff)tOe"ea(ã�
,.!íJuadillt'11l-

(SEGUROS. VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO: rua 7d. SETEMBRO 16

FLORIANÓPOLIS S" CATARINA

Só a GOODYEAR

MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frotq de Provas
da Goo;dyeo�'

.

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provado em milHares de testemunhos
de consumidores brcisileiros

GlGANTES<®>G00O IEtlR

�
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Pwnto;,,,seNi-lo GERMINO STEIN S .. I.
Seu amigo de sempre Rua Conselheiro Mafra, 47 _ Caixa Postal. 80

•
Revend�dor Soodyear
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III........_...
alR I ç DE -5 Dof ClUBES-P-IRI--O
fI RNEIO-INlCIO DE IMINHI ���fr���ENiI nojj(' rlt' outnta roin tempol'ada que prometo Cláudio, Alair. c Betdnbo, vai disputar o certame:i.€ taque.o seu meia. Vadlnh( mais que conseguiu pa-a tas deixadas pelos ancu- lista dos jogadores para ;será !"pali'lad'J o 'I'ornelr ser bem superior à tempo- valores do primeiro plane 62 pelo clube azurra. Ta'11 agora jogando dentro de a zaJe. centrai o Jogado, canos. Trouxe de vcua temPOrada de 62.Inicio do ccmpeoncto de rada p�ada (Juando tive do nosso futebol manteve bém o jovem Cabeça, pn SWUi' .éaraeterJ.sUcB.i. Jfery, do América de .ro:n Jocely e Sergio que anda O . onze Sucríno, agoraProfissionais df1 ci.Iade, mos jogos de nivel técmcc os demais e eontratou ou undo do P.ostal TelegJI\ O CQI1junto dirigido pela

-

vile, cobrindo, assim a la- varo pelo interior do Fs. Presidido por !"austo Coropcrtuutdade em que to- decepcionante, chegan:1c tros. Luiz do aocarovs mfica�'a' 'n"o'm.ua,'n"Gtoilso.nv'.nf�,.r. z:�.�_:'ln N'DIS,.O:h�._nd."da, cuna· deixada por Cláur!:t tado e contam COQ1 Vado rêc, promete muita "trados os duo 5 estarão npr/' mesmo a irritar. que foi uma das melhores '.
.. U<:' 11" IMJ ._.. • E' _um dos considerado que jogava pelo Guarany. vessuras" para o c"rtam.sentando o que do �'?Ih� O Aval FutebOl Clube figuras do certame passa- do evaíeno. mas ainda PI'OQl� �lp.er selliaoÇao lav.orlt06 do certame. Não. tem grandes aspira- que se a.vizJnha. Cálad3tpossuem para a prox'ma apesllr ile ter perdj·j( do acertou. c?m o Avaf. �., �ndo CQll,lD ponto de d.ei-� aes.te campeonato, aJJ1(I�

O PalJla .Ramos, por sua ���:r.mas poderá surpre-

_ �:g:�:�t�i���or� :�r::orp..
( N M � D' d

ves.. depoJs de ter percti{h daqui e dali e f.ormaranr

are"••·0
'

I-as _ 43 anos
'

e
ZUton, N'"nha, pnrdeu o 'remendare. do Es',ei um .",,"co capaz de brí

• • também os mécUos M,i'no to, vat voltar a se uore- Inar nesta temporae
el e'M�t:'l""� -jém do meia sentar neste certame cor, -Ccnservendo em suas filei
Sombra. Fõrmou um _ou- a quasí totalidade dos ío ras. Wilmar I e lI, BeteI,. • .

d S C t· tro onze à base de va!on-! gadores da temporada pá� Adilson, Roldão Carlinhot.:

g�or3as para o esporte e . a ar.na �:OSb ::���:ndDN";o:,,; ;:;:'!n�,����i::i.l�:�:JII<;(' 'rntcnüno da SII'.I� tantos atletas tem dado Dias que há poueo pl'oje' Desta modesta coluna bre iniciativa e, ao sr. Jo- clássico veíérío. Contra técnicas porém Rato; Fldf:Fxatnmoute no dia l!
para o esporte brasileiro. tau o nome do luteboi de queremos apresentar aos sé Luiz Collnres, seu atual tau Pitóla e nele asph-a-n Lalâo, Tuna, Jaime Sere Garcêz falando ao reporf'OJl1p!ct.ou nnns de fun Quarenta e três anos ôe Santa Catarina em r-an- dirigentes, jogadores asso- presidente, o nosso deae .os torcedores do clube pau no e outros poderão berr ter teve Q oportunidadeuecúo () (' N. Marcuto existência a serviço do ee- enae do Paraná e do RI') ctados e simpatizantes uo ío. como ItRiale_llSP, de r,UE laino bons resultados para representar as cores dtruas. Nne111C-!f' rltn, Itnja senvolvimento nstac dos C. N. Marcillo Dias, prm- proGiete s� -eure mais o no as cores do onze pratanr Daré nesta temporada qu€-1'1'1'rllin ,( (']IJI)(> de rcmt jovens ítajaíenses: quarcr Grande do Sul, mostrnn-

.

cipalmente aos sra üabrte me do Clube Náut.ico Mar já- que Pil.ôln vem se cons promete ser muito boa.-uns 110 t. " Nnsc.a. ta e três anos de lutas ( do seus oueeas disciplina João conares e Victor Mi· curo DiQ6 para orgulho de tituindo no artilheiro da O Atletico vai para a hentún. (I c' N. Marcij;� sacrificios na auprernacrs dos e irmados por um me.' randa (em .romvmei, Ôf lt...jaí e de Santa Catart- equipe durante os exerci- ta com todos aqueles ío-Dia ... (ll\"' 'ou a rerrenbr do esporte de Itajai onde mn ideal. nossos parabéns pela no- cios. gadores que peructneran-voutnrte d' G'tbrte! Joá( possui wn patrimônio que' �-, as::mmrw:::rm="'====="=====-'"<<:3", de dois jogos amistoso;,

���:.��"s (�if'I(�I\ ���,�:�:�o:· �:: h:��� :����i::::: �� _ rafogo
4° lugar - POrtuguesa de Despor�os e Bo-

�:;;e::��:::l�al p:rd::��,

I1-
_.

-b' nck(8J 5° lugar São Paulonum (I' 11 d(' mal'\'O ac Santa Catarina.

ell1 ra
.

ambos para Ferroviârio P.
ano ,!" I!llD. t:,'ri<llllOS que Os feJtos do C. N. Mar 1

l
6° lugar - Carintians -e Palmeiras

São Luiz respectivamente.]l:lssuil' mn "!I;!I{' nilllt.lr.:> cílio D1as estão apergami· _, . �;.' •. •
'-.

,

7° lugct -

�rn�r��B _

Se jogar com desembara

�:::�IV�"�(,':l�";al��e l1\ll;�;el�:� �:d:, nu�g:a��!V�f��� A título de curiosidade, damos, hOje,-o relação Campeão _ Vasco da Gama :n�:�des:r;n:���;e�I��::-
l'flr ji�IC l!'Il'!llf' seus rahr,� fupdador - Gabriel loã,(l dos Torneios "Riu - São Paulo", Com os claSSifico· �C��;n�ãCo-;in��R�/lamengo mente l) campeão da 'Cid�E rI q;r dia Vil'i"l Collarf"S' -, troréus inú· çóes alcançados pelos concorrentes, desde o insti-

40 lugar _ São Paulo de. Tem tudo para con-

;��t�:�,r ndtllJ:,_�n"l�:���.ti��s meros são coleeionarlo� :�ç��n��sce;��n����:o����: â�s ':J��o��i��!�� 50 lugar _ Botafaga e Fluminense ��:a�a�étr�a70�X���i��do I.. ,uu" ,,,"j,, :�,:.:.:�m::,p::�::; 'ms fu,.bolisticos do poiso �: :���; = ��I'::,::ms, Amédco • PN'ugU'- tempomd. "to p"ando,",

:: ntl:.;o lll;:\���I,�,a;���� de hOJMns que deram o
_ J 950 _

110 de Oespnrtos
ral11 ao inf'sl!ueciv{>! anH�' máximo de seus esforços

Ma.�rnl'('nh:u: Passos o qUI por uma coletividade es

lIws la em m{'nte. portiva.
_

Hoje vumo<; encontrar l Desde sua fundaçao pa�

C. N, �hl'd)io Dias flue saram pela. dir�ão do C

1)('10 pcm:�m('nto Ite M'!� N. Marcili.o Dias os SegulJ

('; l·f.! I· T':1S�O'<;. hOmen1_· tes presidentes: srs. Igná

gearia \'m heroi da Quer ciO Mascarenhas PassO!

ra do p, ragu:1i usando ai 0919/1921 - 1925/21 -

corp.� ninI f' encarna�i·) 1929 _ 193111935 e 1938--

"m sim!] (!l. respeito ac.\ 13 vezes); Cap. Adolfo Oe

fcilo.> dos dubes de Flor:a mano ARdrade, (1922); J(

rJúpol!s C_ N. Riachuelo sê Eugenio Muller 19231;

C C. N_ Martinelli -, num Heitor Pereira L1berat{

prd('sl:ll Iluminado pf"lo (1924); Irineu Bornhause�'

reflexo (l')S grandes feitos (928): João Stuart (1930)

csportivos. Paula Irin&u Werner 1936)

Imenso patrimônio ma Arnaldo Jo� de Oliveira

terlal: f!rande cartél (h (1937); Dr. Aldo Mário de

leitos no esporte náuti,�( Almeida (1939/1941 - 1944.

e tf'rrestl'c. _1946/1949 � 1952, 19S5

Cl'('sc('u c por longos a 1956 e 1960); Cap Rui G:u

no.<; esteve em -evidenci� lhon Pereira de iilelO

cmjuanlo pode praticar" (942); Udo Garcia. (l943)

1'('1110. DI.'ixou· sua passtl· Abdon Fóes (1945-1951 t'

j;';em indf'lt'vel pclo tenm 1053); Dr. COnstantino D

de S. Catarina. quando Ci Ivanenko (l950); Dr. Au

mandou por longos ano: gusto da Costa Pimenta

sua "lupr.,maria. Foi a pr (1954): Gabriel João Cal

mcira a!!rI.miação que fez lares (1957), Eurico Krob(.�

dlsJ\utnr cm seu mag�st) 09581 Musselinl Cochi�

So estadia, uma part:d3 nel (1959), ISrael José Te

de xn.UI'I'1.. cujos ligurantt'� deu (1961). - Atualmente

eram l11OCa,<; (' rapazes a,;- vem dirigindo o Clube :)

saciados. Modalidade 11�p'.l sr, José Luiz cOitares" cll'l

tadn P('la primeira ve... te há pouco pelo Cõnselho

em infla :1 Ami'rica do �il\ Deliberativo, para suceder

Por �;'!11('1(' cluhe pass<\ ao sr. José Tedeu.

ram hOllS I]('spol'tistas I

1l:randM a II t:I:'. Dele nas

CNDlll C. N. Almirarote,

Honos!). outra. exprf'ssi1(
do n'lllO !lO pa<;sildo e C

N. f\mt'l'lco IBlumen:lnj
um.a das llwjor{'s agrenlla·

ções do 0sporte náutico 11f

Santa C:1tal'ina.

Sabe .';"r r:rande diante

�!a a(l\' r"i(bdf', para .�I

tornar o c"'p()(>ntc maximt

dn flll�b,,1 eat.arin�n.!'e,
nmhrf'ando-.(! fl,OS maiol'f"!I bronze c 29 diplomas.
ejl1lw'l d" outros Estados Pelo que apresentamo�

em linha acima, poterac
aquilatar l) poderio e.l

quanto tem ""to pelo des-
porto de Sa.nta. Ca.ta.rina

_ 1957 ..-
esso. agremiB-ção que com· Compeôo _ Fluminense
pleloou.o .liceU qu�r:age8i� Vice-CampeãO _ C It flamengo e Vas-:o do
mo tercciro ano de funda· Gama ! I�r�i.r
�'üo . 30 lugar _ .santos F.C,.
Este é o C. N. M�roiH(' a:U$"''''''lU i .lhhUL""" ii

-!,':,.)i"",·�,.\J,:,::!,'::M.,',":<�.·�r�= � �,'_�,.-:4,"�,i �"t"�J.'.,�'.�:��}. �.';�_,.,,,,';".�', .. ,

..,..�. . 'c�'!'

I' � AI'IOS DE LA'UTA C:oNST4�lt
.'ZJl!Il"

'ELO'PROGRESSO Df
'

S4NT4 CAT.\RINA

Os titulas que possue o

C. N. Marcílio Dias pOde
rão dizer da. sua. brllhimte

trajetória, el�los: Remo,3;
Atletismo, 1; Tenis 8; Fu

teOOI, 41 sendo de vlee

campeão do EstlUio, Cilm·

peão e vice-campeão regIa
na!.

Pasue o clube mais de
120 troféus, relacionando
taças e bronzes e amts 6
medalhas de ouro, ptata

, IjUf' I)PDl d"monstl'nm

.,('Ib lo lios ]11) '1ccorrcr da

Torn!'il! da Lf'Rrlll.dadc.
Ih uI ro de . \las posslbl

lldadl S (.f'1ll ; ,-:�7.irlo pari)

,_"'..........,.,,'''' telTa

Camp'eão - Coríntians Paulista
Vice-Compeão - Vasco do Gamc;r
3° lugar - Portuguesa de Desportos
4° fugar - Polmeiros
5° lugar - c.R. Flamengo
6° lugar - São Paulo
7° fugar - Botafogo e Fluminense

-1951 -

Campeão - Palmeiras
Vice-Campeão - Corintians Paulista
3° lugar - Portuguesa de Desportos,

mengo, Bangú e Américo.
4° lugor - Vasco do Goma
5,0 lugar - São Paulo

- 1952-
Campeão - POrtuguesa de Desportos
Vice-Campeão - Vasco do Gomo
3° lugar - Corintians, Fluminense e SóntC,loS
4° lug(]r - Botofogo, Bangú, Palmejras e

Sãc Paulo
5° lugar - Flamengo

- 1953-

�c:����p�oC�in��s� ��u��t�a
3° lugar - BOtafogo e São Paulo
4° lugar - Flumj�nse
5° lugar - Bangú, P{llmejros e Flamengo
60 lugar - Santos e Portuguesa de Desportos

- 1954_

Campeão - COrintians Paulista
Vice-Campeão - Fluminense
3° lugar - Palmeiras
4° lugar - São Paulo
5° lugar - Vasco da Gomo
6° lugar - SantOS
7° lugar - C.R. Flamengo
8° lugar - Américo e Portuguesa dC' Des-

portOs
9° lugar - Botafogo

- 1955-

Campeão - Portuguesa de Desportos
Vice-Campeão - Palmeiras
3° lugar - Botafogo
4° lugar - C.R. Flamengo
5° Américo e Santos
6° lugar - Flumi-:ense e Vasco do Gomo
7° lugar - São Paulo
8° lugar - Corintians Paulista

- 1956-
O torneio nesse ano foi efetuado sem O concurso

dos cariocas, sogrando-se campeão o São Paulo.

- 1959-
Campeão - Santos
Vice-Campeão - Vasco do Gomo
3° lugar - C.R. Flamengo
4° lugar - São Paulo e Palmeiras
SO lugar - Américo
6° lugar - Botafogo
7° lugar - Corintians POL!lista e Fluminen.

8° lugar' - Por.tuguesa de DespOrtos
FJa-

- 1960-
Comp,eão - Fluminense
Vice-Campeão - Botafogo
3° lugar - Corintians Paulista Flamengo e

Vasco da Gomo.
4° lugar - Palmeiras
5° lugor - São Paulo
6° lugar Santos F.c.
7° lugar - Portuguesa de Desportos
8° lugar - Américo

-1961-

Campeão - C.R. Flamenga
Vice-Campeão - Botafogo
3° lugar - Vasco do Gamo
4° lugar - Palmeiras
5° lugar - Corintions Pauljsta e Santos
6° Fluminense
7° lugar - São Paulo
ao lugar _ América
9° lugar - Portuqueso de Desportos

-- 1962-
Campeão - BOtafogo
Vice-Campeão - São Paulo
3° lugar - Palmeiras
4° lugar - Flamengo

Neste ano houve torneio eliminatório no Rio e em

São Paulo, classificando-se oS Quatro clubes acima
e ficando alijado do fase final Américo, Fluminense
Vasco, Corintians Paulista e Portuguesa de Despor
tos. O Santos desistiu.

Vasco: melhor componha,

Adotando-se o contagem convencional (la) p:mtos
00 1° colocado, 8'00 segundo, 6 ao terceiro, 5 00

quarto, 4 00 qufnta, 3 00 sexto, 2 00 sétimo e 1 00

oitavo) teremos O seguinte classificação de todos �

torneios, excetuando-se o de 1956 que não cOntou

com Q participoção dos cariocas:
/'

'

I ° Vasco do Gomo 74 pontos
2° C.R. Flamengo, éa pontOs
3° Corintians, 66 pontos
4° Palmeiras, 64 pontos
5° Botofogo, 57 pontos
6° Fluminense e São Paulo 53 pontos
7° pOrtuguesa de Desportos, 46 pontos
8° Santas' F.c., 42 pontos
'9° Américo, 21 pontos

1 0° B�.cik1.1i:5.;p",0",n.,'o",s===,====="Lili

RI:04"01,

'EDIO PAULO MACHADO

REDATORES.AUXIUAIES,

MAURY '1)1'10. RUI 1-080 •

GI!.S·lITO HAHAS

como disputante.

de declarar que o prova
vel onze Indio para o Tal'
selo Início deverá ser es

te: Carlinhos Walter);
Wilmar I Ocy e Adilson,
Béto e Laury; wumer n
Roldão,Osmar e Jacó.
Todavia perrleu a reve·

lação 'Hcllnho para o AtI(
tico c Vn<1o e Lomeyet
para o FiI,ruelrense. 11:' ou

tro dos chall}1ldos peque-
nos flue promete cau

multo lncõmodo aos gr \_,

dcs" da Ilha. 11.
Vamos aguardar a !'4

lização do Torneio Inició·
que promete apresent3t
para l) pÚblico da capfWJ
do E.<;Lado muitn.� ntra.-;ãe'

O arqueiro Marco, que
se oornou campeão 00 Es
tado peJ() eleneo do Bocal
va, no futebol de sal�.
fe;;: sua estréia no seu novlJ

.clube o D07.e, na t_arde de
sábado cumprindo muito
boa aLuação.

xxx

O TOrneio Início do Cam

peonato de Profissionais da
cidade sofreu novo adia
mento em vista do gram.a
do da F. C. F. se encontrar

impráticável.
Deliberou a presidencJ;l

da entidade máxima do

nosso futébol marcar para

quinta feira a noite a rea

lização do Tornefo Inicio

Quando desfilarão todos as

clubes com suas forças
mãximas.

xxx

Na regata realizada na

manhã de domingo na bala

Sul, entre velejadores do

Iate Clube e do Veleiros
da Ilha. alêm da partici
pação de iatlstas argenti
nos que sc encontram nes·

ta capital, em homenagem
8.0 Prefeito Wald2mar Viei

ra, foi vencida pelo barco

PIRATA tripulado por Ra
fael Llnhart>!! Filho e Wai
dir Lopes.

xxx

O lateral A1e1des que es

tava para Ingressar no

Guarany, foi proeurado pe
los dil'etores atJetieanos vi
sando contar com o seu

coneurso para. a tempora
da que dentro de mais al

guns dias será Inlcia.da.

Alcides, a.o que ttLdo in

dica, dcverA. continuar por
mais uma telllporada no

tricolor do continente.
xxx

Enquanto lliSo o médi.o
vD!� Vadinho .Que t.,qm
bem utua pcla cxtrema es

querda, deverá firmar no
vo conl,rato com o Atlético.

Como se reoorda o vete·
rano jogador estàva em eD

tendlmentos para Ingressat
no conjunto bugrlno po
rém foi procurado pelos dI
retores do Atlético que �I
zcram v-êr ao atJéta que ne

cessJtam de seu concurso

para a temporada de 62.
Vadlnho deverá mesmo

permanecer no Atlético ca
tarinense.

xxx

Na elJmlnat6rla de remo

realizada na tarde de saba
do, e na manhã de domin
go, na baia sul o Martlnelll
confirmou suas vitórias de
sábado pa.'hSado quando veD

ceu Quatro dos seis páreos
enquanto que Aldo Luz e ca
choeira venceram co.da um

um páreo. O Skift que na

Quela oportunidade não cor

reu, teve apenas o campeo
nissimo Manoel Silveira

xxx

Foi realizada na noIte de
ontem uma elel�ã.o par par
te da COmwáo Central Or

ganizadora, que té'rá a in

cumbência. de dirigir os

Jogos Abertos de Santa
tarlna. Nesta oportunidade,
foram eseolhldns as Sub
Comissões que funcionarãO
em conjunto com a C. C. 0,

Apresta·se assim a cldad8
de Blumenau para promo,
ver tão grandiosos jOgos
em que Intervirão atlétaS
de todos os Estado.

•• x

Zarpou ontem com det'
ciestino a Buenos Aires o

bareo vencPdor da tra.yeS-
sla oceânica Buenos AJrtS
Rio, o Iate CARLA Que se

encontrava ancorado na

põrto de FJorlanógolls. JUIl
tamentc com Carla seguiu
o'ltp:l iaLe port.eJ}ho_�
que na rlassificnção �.!}fn;!i'tt -,�

�:�;:�Ui" a 'N"'m coZi';"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EI N.o 509 - Prorroga a Cobrança,
Muita, do Imposto Preclial e Taxas

o Povo de Florion6polis, por seu" repre

sentantes, decreto e eu sonctonc o seçu!n
te lei:

Art. la - Fica prorrogado, até o dia vinte de

março do corrente ano, sem multo, Q cobrança do

primeiro trimestre do Impõste Predial e Tcxos.

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor o partir de

sua publicação retroagindo seus efeitos até primeiro

de março do corrente coe, revOgando as dtspcstcões

em contrário.

Notercfc Lemos Muller

Diretor de Administração

RO HOEPCKE TEM
_....
_------------

IC _ Carteira mista eonjutaeea. para dois alunos,

em madeira de Imbuia envernizada na cõr natural e

metálica, em tubos de eletroduto, rigido. protegida con

tra a correeão. e pintado em eôr semelhante à da ma

deira unidade, Um, Quantidade
- 93.

II _
Escrivaninha para professor, frente e lados

fechados. pranchetas laterais, com 5 gavetas, fechadu

ra tipo Ynle, nas dimensões de 1,25 x 0,70 ou mais Uni

dade - Um, Quantidade
- 13.

III _ Escrivaninha com 7 gavetas nas mesmas espe

ciftt"aQÕeS dn ante-Mor, Unidade - Um, Quantidade 1.

IV _ Cadeira. simples reforçadQ, Unidade Um, Quan

!Idade --L 26_

V l'o1tl'Onn "01rntót1a, �6S; estofada, elO

• pl:istit'o, Unidade - Um, Quantldade
-' I,

VII - Solá estofado em plâRtleo, Unidade - Um,

Quantidade. - 1.

VIU _ Quadro negro, em madeira de lei, de 3,00 x

1.00. Unidade - Um, Quantidade - 26.

VIUA _ ou quadro negro, em madeira de leI. nas

dimensões de 1,50 x 1,00, Unidade
- Um, Quantidade

�52.

IX _ Apagadores de feltro, para quadro negro, Uni

<lade � Um, Quantidade - 26.

X - Cestas para papéis usados, Unidade - Um

Quan(idade 15.

XI Coletor para lixo, em madeira de lei, pintado de

a�l eom tampa nas dlmensóes de 0,45 x 0.60 x 0,30

para galpão, Unidade - Um, Quantidade
- 6.

XII - Armário com porta corrediça, trilho e rola

mento de aço. fechadura tipo) Yale, nas dimensões de

1,10 x 1,50 ou mais vidros claros, Unidade - Um, Quan

tid8.de - 13.

XIII - Armaria com porta eorrediça, nas mesma:;

especificações anterior, e nas 'dimensões de 1,50 x 1,50

ou maLs, Unidade - Um, Quantidade
- 1.

.

.

XIV - Armaria triangular, com porta de vidro cla-

ro, porta bandeira, na altura de 2.50m, Unidade - Um

Quantidade - 1.

XV - Mesa redonda de centro, Unidade Um, -

quantidade - 1.

XVI - Mesa para máquina de escrever, com duas ou

mais gavetas, prancheta do lado, nas dimensões de 0,90

x 0,45 x 0?5, Unidade - Um, Quantidade _ 1.

XVII - Mesa pintada de azul, em madeira de leI,

nas dimensões de 3,00 x 1,00 x 0,78, para galpâo; Unida

de - Um, Quantidade
- 3.

XVIII - Banco reguada, pintado de azul, em ma

deira de lei, com encõsto reforçado, nas dimensões de

3.DOm de comprimento, para galpão, Unidade _ Um.

Quantidade - 8.
XIX - Caixa porta papel de expediente, Unidade _

Um, Quantidade - -1.

XX - Cavalete para mapas, em madeira de lei, en

vernizada, Unidade - Um, Quantidade _ 26.

OBS.-

I - Com exceção dos itens em que haja especifica

ção definida, os móveis devem ler de madeira de im,

bula envernizada na 00" natural, e montados no local

de destino.

2 - As carteiras devem ter a largura mínima de

0,90.
I! - ESTIPULACOIm

Os Intet'essadQf; deverão ap�ntar os documentos

menelonados a segtrit'-.-
1 - Proposta, seladas ambat!i as "ias com Cr$ 12,00.

de selo Estadual e mais a Taxa de Educação e saude Cr::

10.00, por fÕlha, em envelope fechado e lacrado, conten

do:
ai OesIRlla� enderêço da firma propo

nente;
b) espectrtcação, a mala detalhada pnssível, Inelu

stvr marca, do material que se propõem fornecer;

(' I preco unitário e global, com a expllcaçiio dI' quI'

('.�t.fi,o ou nno Incluldas as despesas de Impostos, ta�[ls,
frctes, carretos, seguros, etc.;

d) condições e prazo de entrega do material no

loral Indicado: TERCEffiA REGIAO ESCOLAR � JO

INVILLE, onde será prOC�tdo "O exame de reeebimento;

e) declaração de ('onheclmento e submll'lSão às nOf

l11ns df'sIr Edlt,n.! !' da LP.Ri�l:l.ção r('fercnf.(' :l. .conr.r.rr.u

C1a-8.

�

NOTA: Sel'ão l'ecusados os materiais com dlmcl\

---

Ilepill'�
ED�

PU'

('r.;, "ada um dos Intcr�22
sua rubrica nas folhas (!

rentes.

lo-(,_lil, ii vr-ndn na Imprm
crão obedecer às condtcõe

nas lnstrui:;i!cs constante

r-ornn às extconcras oo D

�. dr' H)ljl, f' dC'llUlls o.Ilsp!
:{)bl'(' ('on"('I·rr·n,'i:1�.

,QAMENTQ

gndorn postf'rinrmcnte. serr

mente (tUI' orerocee:

If'rando.o;e de�'ont(J.�, boniflo

outras vantagens;
de entrega;
de pagnmontn.
condiçõ('s, será dada prcrerêr

� nstaoo

uta Igualdade de propostas, �

roderâ scr .
anulada. uma ve

fOl'm[llidad�e pxpressament.e e:

a omtssão i\llP�rtf' em prelu)
.stado ou il mormtdade ria coo

.adnra reserva-se o díretto de :

1�0 ns n-oroetas apresentada

cresses tio Estado.

3 dI' marco de 1!)fl2.

Patrianova. (PRESIDENTE

(entra.! de Compras .

�ADO H.o 001
nto centrar dI" Co)'l111 as. ór�ã9 criado

ppl() Governo do Estado (Decreto n.c �F 2508-61.382),

com a finalidade de centralizar tõdns as compras de ma

tcn-i' n-r-manente c de consumo, parn as reparucôes e

s"r";""� oõbucos estaduais. solicita, por tntermédíc desta

p\)h"t"'\f'1'to feita" no D. O. E., às mesmas repartícôes e

servteos. oue:
'

1 _ Inçam seus pedidos, de materla( em rnrmutàrto

próprio, adotado pelo D. C. C .•
denominado REQUJSJCAO,

() I'IlInl deve sr-r jn-eenehtdo cevtoamente.: oin du;\.� vias,

o. fim dI' atf n.rir () objetivo a que se destina:

2 remetam a� REQUISIÇõES vhadt\s. nutonzadas

3 - Em env·p.lope separado contendo os dizeres do

inciso an tet lar, além do têrmo DOCUMENTOS. em Cri.

racteres bem destacados, encerrur.c.se.c.ão os documeu

tos comprohntm-tns de identidade c Idoneidade:

m certidão de Registro na Junta oomer-tar ali

Diário oücrnt que tenha pubucauo o documento de

r0nstitlllção;
i» atestado de Idoneidade, passado por Banco ou

duas firmas de comprovada Idoneidade ccmerctai:

c) prova de Quitação com as l"a"endas E.'ltadual,

Federal I:' Munlrlpal;

I d � proeul'a"ãn . ."e fôl' o caso, pa,ssada a l)\'s.�oa rI'

present::mte do proponente à abcrtura das prop:):"ta�.

4 - Os document<?s acima (ou parte deles) poderão

ser substltuldos pelo Registro drJ. firma no Departamen

to Central de Compras do Esbdo de Santa Catarina 5 - a�sin('m rl'f'ibo do material e devol'lalll n. nota

5 - A.'l propo.�ta.� deverão ser apl'('sentada� em
11�r:lL :tStinndo o rf'rlhn. à flr'ma 10rnt'cedo�'l, para que

duas vias. com a rubrira dos ,progonelltes em V!da.� as
e.�ta instnla. fl 'sr'lI pró('esso dr r�cbi!l1l'nto f10 f'llllwnho:

paginas, seladas na forma do item 1. dêsh' Tít1tfu
..... 8-=--. r:!f'1"t11'ttttf(onroq l:Ol11unit1tlf'tlt" �·.4f�o ..

n'l 0_0.0 .•

. 6 - Os envelopes. rontendo propof'Lns OIr ej(wllmcn
o rCf'cblmnnto do rnatf'rlal, (Iw\nd" f'f-;\IVN dr' a('ôl'rlo ('um

tos, d"vcI'ão .�cr enl,reg'ues no Dcpnrtamcnto Central :ts espt'rifirfl<;ães do pl'dido. fl'it:l por êslc DI'PQrtamento;

de Compras. à Praça Lauro Müller, nO 2 1C0nr 3410_ até
f' fJm de poder :-;1'J:{lI'r, li Jlrllet"'�sn de.a!1ulsi(.�Q, ao Egre�lo

à.� 14 hOl':1s do dia 23 de abril de 1962, mediante re�ibo Tribunal de Contns;

em qur se mencionnrá data. e hora do reeeblmento, as� 7 - comuniquem as disparidad('s entre o p('dióp e a

sina do P lr funcionário do D. C. C.
entrcva ou fOl'ne('impnto para quI' o D. C. C. elabore o

7 - As propostas serão abertas, às quinze horas. do
seu PROCESf)O DE RECUSA:

.

mesmo dia vinte c tI'66/4. par funcionários designados
8 consultem, ao D_ C. C., sõbrc qualquer dúvida.

�:;oopu'·',',',d,�en:,'pd,.,O,oDn.taCn.,.C,. '"."".,-".resença ?"s proponen-
lncluslve e.�pcdflca{_·ão do materiftl,que deSejem requisitar.

_"" 1.:.

D_ C. C., em F'lol'ianópOlJs: 5 de. marqo de 1982.

8 - Abel·to:.; os envelopes, cada um do.'; interessa
Hl'rl1lc.� J1l.�ti,io Patrianova

dos tem o dir'cito de apor a sua rubrica nas rolhas de
PRESIDENTE

proposta.� dos demais concorrentes.

.

• w.__ ...._;__ ..

9 -. �s propostas (modêlo 001, à venda na Impren VENDE SE
sa Ollelal do F.si.ado). deverão obedecer àA eondiQÓeS

-

estabelecidas neste EditaI, nas Instruções constantes No Bairro da Agr�nômir-a, um sobmdo d" construção

do verso dali mesmas, bem como às exlgenclas do De recente, sit\\- à Rua Almirantt' Cfime!ro, n.o 26. O mesmo

c:e_to ll"J SF--�5-{la-61/382" de 1961, e demais dispo possue 150 metros quadrados de ãrea. eon<;truida e está

slçoes EstaduaiS e Federais sóbre COncorrências. localb:aqo em ternmo cte.)O x 27. Possue na parte têrrca

III - JULGAMENTO varandão-sala de Vl.�ltllS _ sala de jancar _ copa e cozi-

1 - Peja COmissão Julgadora, posteriormente será nha. No .!:egundo pa.vimento três Quartos hn.ll de escada

d6C'!arado vencedor o proponente que oferecer:
'

- banheiro completo e terraço. Nos fundos quartos de

�a) �en_or preço, consl.derando...se descontos, bonlfJ empregada - banheiro de empregada e tanque. além de

caço::, ��:f���' !e�:çs:s ed:u:��e:�tagens; I i
um pequeno quintal. O prédiO em apreço tem reCUI) snfi-

c_ meJh�res condições de ��gamento. �1 :�=!:��s::��r���rUida
uma garag�m. Possue també1

.2 - .Em Igualdade de condiçoes, será dada preferên' Tratar à Avenida Trompw�ky, 88, com o proprietárIo:

cla a firma estabelecida no Estado.

serâ

3s;te::a �as�en�:d���oluta igualdade de propostas"

4 -.
A Concorrência poderá ser anulada, uma vez que

tenha Sido preterida formalidade expressamente eXigida

pelas referidas leis e a omissão Importe em prejulzos aos

concorrentes" ao Estado ou à moralidade da Concorrên

ci:\l.
5 - A Comissão Julgadora reserva-se o direito de

anular a Concorrência, casb as�s apresentadas

não cOI-respondam aos interêl8es do Bstado.

FlorlanópoUa, em 9 de ma�() de 1'12_
---------

-----------

ENDEMIAS RÜRAIS
DEPARTAMENTO .ACIONAi Df

- ADMISSSÁO DE PESSOAL _

A Circunscriçõo Santo Catorino do ONERU tor

0c:. provas poro o preenchinJtlJnto de três 3 vogas

no públiCO que se acho", .rtas os inscrições para

de "Auxiliar de Escritório", PQRl a Camponha de

Contrôle e Erradicação do Malária.
As inscrições serão encerradas no próximo dia 28

As inscrições que deverão ser feitos pessoal

mente, no sede do Circunscriçõe» à Rua Visconde

de Ouro Preto, n.o -42, desta Copito! n expediente
das 8,00 às 17,30 horas, nos dias M.� obedece-

rôo os seguintes exigêncIas:
'

1 - Limite de idade: 18 à 28 anos,

2 -.,-
DocumentO de quitação com o Sewiço Mi

litor.
3 - Título de eleitor

4 - Atestado de boa -condlJta, fornkfdo peln
Deleqacio Regional de Policio,

'

!'i -:- Atestado da vacinação anti-vorió!reo.

6 - Curso ginasial ou normal c�o.
7 Cur.S(I e prótica de datilografia.

� -A n�pO('1 içõo prestará quaisquer outros inf(1r-

maçõcs,'11lclusive sõbre matéria, e c!�ta_,d,?_s.pr?.va.s

011 eom O!kif'� dos respectivos Serrr�·:í.J·ln., de Bstndo:

3 - soucnem. por tnterméofo do rexucettvo sec-e

tário de zstcco. ao Senhor secretürto dn Fn;o;('nda, cucn

do a a,qulsiçfio se rcrertr a múqulnas, motores, mõvers.

etc.. e a cr-spcsa correr pela verba da rcrertua secretaria

da Fa?.endaj
4 !'('('eh:HO c nrquivem as clipia-s do� oficios pelos

(Iuais o D. C. C. ('omunira a adjudlcaefw -ú.. � f/;'mas fo)'-

n"('rdoras do malc!:In.l a Jhn dÍ> �mlrNll('n.l o rl'r'ehinwn

lo, �e o mal.fl'ial é ent.regue nas qlla.ntitlad(!s, 'dimensões

e qualidades �('I..íudicadas;

PARTIDAC OE
fLORIANÓPOLlI: €M

OIAC ÚTEI� AG

Ihoras!

Be�artamento �entfijl �e
Uitallie r.nncOlrência rú�lica - N. O�

t'Onf�r��:�:a��e�t� caer��r�\,a�t�ml����d�D�I���n�� sões e' outras característico

»orovado !)CIo Decreto SF":"'25-08-61/382, toma públtco
o que ocasionara exlg-ênc

que fará ;eallzar, no dia 23 de abril de 1962, na sua �:����;'ê��:":em��� d�e�'hj-:��',�;��o'
����co���ci:'!\ ����IC�ü�:r� C��dir;2ões 1��:�in:e"s�O), pensão do registro de rornecedor. etc.:

I _ OBJETO DA CONCORRttNCIA

2 - Na parte externa do envelope contenedor ria

AQUlBIOAO
proposta deverão constar os se�uintes dizere.. : COr..'

I _ Carteira dupla dianteira, C6ID tinteiro cromado,
CüRRÊNCIA PÚBLICA. N° 09-03,35,. (DEPARTAMENTO

Unidade _ Um, Quantidade
_ 39 ���:t�R��;�t��iAS

- PRAÇA L�URO MULLER

II __ Carteira dupla central, com tinteiro cromado,

Unidade - Um ,Quantidade 5:4.

IB _ carteira dupla traseira, com tinteiro cromado,

Unidade - Um, Quantidade
- 39.

OU·

Depill'tamento Central d e Compras
Edital de (oncorrência
Pública 11.0 27 - 02 - 21

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.o270221

O Depcrtomento Central de Compras {D,C.C.7,

de conformidade com o art. II, item III, do Regula
mento aprovado pelo Decreto SF-250861/382,
torna público que fará realizar, no -dic 11 de abril

de 1962, na sua séde, à Praça Lauro Müller no 2

(fone 3410) CONCORRENCIA PÚBLICA n�s �on-
dtcões seguintes.

'

I OBJETO DA CONCORRENCIA

(VENDA)
I - AutomoveJ, marca "SIMCA" - Chambord

mOdêlo 1958, no estado em que se encontro, no;
oficinas do Departamento de Estradas de Rodogeom
no Estr�ito, fujo vofór mínimo é de Cr$300.000,00:
Unidade Um, Quantidade _ 1

Informações Com o Sr. Luís G. Espindola na Edfficio

Zahia 3.0 andar

II ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão apresentar 0_ docu-

mentos mencionados o seguir:
.�

1 - Proposta, em duas vias selados ambos

com c-s 2,00 de Selo Estadual: C�$ 1000'de Sêlo

por fôlho e mais o taxo de Educação e 'Saúde,
enveloo., f.echado e lacrado, contendo:

a) oferto paro o veiculo;

b); condições de pagamento;
c) compforrlisso de retirado do veículo no prazo

estabelecido;
d) dectorccõe de conhecimentd e submissão às

normas dêste Editar-e-da Leqrslcçõo referente o

concorrênctos.
2 - No porte externa do envelope contendor

dó proposto deverôo constar os seguintes dizeres:

CONCORRENClA PUBLICA N.o 270221 (VENDA

DE 1 AUTOMOVEL MARCA SIMCA CHAMBORD).

3 - Em envelopg separado .contendo o� dize

res do inciSp anterior, além do palavra "Documon

tos", em caracteres bem destooodos, os seçutntes

documentos comprobatórios de identidade e idonei

dade:
o) atestado de idoneidade ftncnceírc passado

por banco ou coso bancaria;
,

b) provo de quttoçõo êom aS Fcxendos federal

Estadual e MuniCipal;
c) procuração, se fôr o coso, possodc o pessoo

representante do proponente à abertura das propos-

tas. _

, 4 - As propostos deverão ser cpresentcdos em

duas vias, com rubrico dos proponentes em tô fos os

páginas, seladas na formo do ítem I do titulo II.

5 - Os envelopes, contendo propostos ou

Jocumentos, deverão ser -entreqúes no Deoortomento

Central de Compras, à Praça Louro Müller, 'n_o 2

(fnnt' 341m, nesta Copital_ até às 14 horos do dia

11 de abril de 1962, mediante r-ecibo, em qUe se

menciOnarão doto e hora do rece".;imento, ossinocio

por funcionório do D.C.e..

6 - As propostoos serõo abertos ÓS Quinze

horas, do mesmo dia Gfoze de março, por fnncionório

designado" pelo Presidente do D.CC. ·e no presença

. dos prdponentes ou seus representantes legais

7 _ Abertos OS envelopes cada um des inte

ressados tem direito de opôr o suo rubri<:Cl nas fô

lhas das propostas dos demais concorrentes.

8 - As propO'itos (modêlo 00 I arhom�se a

vendo no Imprensa Oficial do Estado). deverõo obe..

décer às condições estabelecidos nêste Edtol, nas

instruções constantes do verso das msmas, bem co

mo às exigências do Decreto SF - 250861/382 de

1961, e demais disposições Estaduais e Federais

sóbre concorrências.
111 _

JULGAMENTO

1 _ Pelo COmissõo Julgadora, sení declarado

vcnc��o��I�;�������) p��o�ferecer:
b) caução de 10% em 48 horas;

c) pagamento até 10 dias;
(I) r'etirada do veículo imed:ota ao pagamento.

2 - Em caSO de igualdade de propostas, será

sort-eodo o vencedor.

3 _ A concorrência, poderá ser anulada, uma

vez que t-enha sido preterida formalidade expressa

mente exigido pelas leis, e que o omissão importe

em prejuizo aos concorrentes, ao -Estado Ou ,:, mora

lidade do Concorrência.

4 _ À Comissão Julgadora reserva-se o direito

de onuíar o concorrência, caso os prOpostac; apre�

sentadas não cOfreapondam 00 interêsse do Estado.

Florianópo\is, em 27 de Fevereiro de 1962.

Hermes Justino Potrianova

Presidente

COMUNICAÇAO
A DIreção do Cur&o de AuxUiares Têcnicos do Depar�

tamento de Estradas de Rodagem comuni� aos interessa

dos que o exame prévio a que deverão submerer-se os

candidatos inscritos oondicionalmente. terá inicio no dia

II dO corrente. Outras informações serão fornecidas na

mll'.�ão Técnica do DER, diâriame"le, das 13 â.� 16 horas.

.6 D Jl,EÇAO.

.....

ALUtiA-SE
.--

_.-

Duas solo.. o 'rua MoI. Guilherme n.o 1 Iilsquino d",

de Arcipreste Paiva,

Para Consultôrio médico ou escrit6iia. Trotar com

o propriet6rio no mesmG local.

-----_._ .. _

___.,.______._.

BICICLETA
Vende-se uma completamente reformnda, mnr""

APOLO. Tla.tar, nesta redação, com Ivan Silva.

INGUS FRANG�S

YAUGI
,
,

Devido ao preenchimento completo das vagas exis

tentes� o Instituto de Idiomas Yá;Zigi deeidiu abrir nO'las

classes de Inglês e Francês, para satisfazer nos Intere8Sa

dos. As matriculas f'stiio abertas na Sf'rretnria do lllNtlLuW.

Jtn� '!"rn1nno, H, 1.0 a.nda-r (ffSqulna.com. R Rua FdlDe

�ch!l1ldl}.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RIO DO SUL AGRADECE
AO GOVERNADOR CELSO

RAMOS

00 Sr. Raymund& Mayr
SObrinho, prefeito em exer

cicio de Rle do Sul, o go
vernador Celso .Ramos re

cebeu o seguinte despacho
telegráfico:

CUMPRO DEVt:R P.t;"..A,
DECER A V. EXCTA. TODO
EMPENHO ET ATENÇAO
SENTIDO TRANSPORTAR
BT ALOJAR NOSSO PRE
FEITO RAULlNO JOAO
ROSAR HOSPITAL CLiNI
CAS SAO PAULO PT

da Universidade de Santa.

Catarina, entre inÚllleroa

telegramas de congratula
çôes recebidas, foi alvo das

seguintes manifestações:

re�:;n�::�!�ed�ns�:Ía���
UnJverslda* �anta Ca

tarina e primeira Assem-

eRENOA AN'E�IP�OA
2% ao mês

.

, .
PAGAMEM:O MENSAL EM m�HElRO

CAPITAL: C.$ 50.000.000.00 - Carta de Autofiucãil n.· 45

SÉOE: 560 Poulo _ Rua Conselheiro Crispini311O. 53 (6�· ��nj. 63)
REPRESENTANTE

t11ISORCIO--II'u[S[MfOl'IM[110·[CO!&MICOS/I�
FLORIANOPOUS _ Ru� Con. M.lrl.12 (1.. a�dar) -»�W'Z
LONDRINA (PR) _ nu. f.hunhão. 35'(3.' ar,dlr) �

â "Cofinance" - 80 "Consorcio"
OtMjII infclma.;uu sobre o Fundo "Collnlnee Ac:eeptlnc.-

NOME

DlDERECO _' __

CI1lA� TEL _. _�, __ .. __ .EST

Busca�pés'
III

Das expl:caçóes que nada e.xpfical;'am, mesmo porque

ninguém explica o inexplicácel, restou apenas uma. con
clw;do para a renúncia do Sr. Jânto Quadros.

Essa conclusão já existia ante3, da sua Jala, que veio,
aslrim, confirmá-la: seus sonhos de ditador.

'Antes de eleuo. a vassoura resolveri� todos os pro

blemas; depois de �possado, os casos mmimos, �omuns
a todos os govêrnos, eram fôrças terriveis q!!e somente.
poderiam ser enfrentoilas fora da Constítuiçao.

As soluções que arrola pera uma! crise igualou menor

do que outrtU, vencida$ por outros presidentes,. são tôdas

extra-legais e conJessam o seu prurtcfo ditatorial.

Et-las, pela ordem:
1.0 _ Intervenção no Estado da Guanabara. Para

uso faltava-lhe a motivação constitucional - art. 7.° da

C�titUiÇão. O governador Carlos Lacerda fizer� uma

denúncia do golpe. Mas náo praticara nenhum ato mcon,s
titucional, de natureza a justificar a intervenção. E esta,
para ser decretada, exigia prévia requistçllo do Supremo
Tribunal ou do Tribunal Superior Eleitoral - art. lO, da

Constituição. E, para valer além disso, deveria se: subme
tido à aprovaçO,Q do Congresso.

2.° - Proibição de os ministros deporem perante a

Câmara. Já vimos que essa medUla representaria crime de

responsabflk!a4e, porque 08 ministros são pbrtgados a

deporem - arA. 54, da Constttl,Ução. '

3.· _ RecorrE:r ao golpe. Foi o que tentou. Mas o dis

posftivo mUitar do momento vigorava para Su.atentar o

Presidente e não para criar ditador:. Quem se der
ao trabalho de 'reZer o noticiário de 25 de agôsto, encon
trará nele é,te fato: o Sr. Jdnfo Quadros, havendo con

vocado os miniStros miUtares, assjm lhes falou, depois de
anunciar-lhes a renúncia: COM �STE CONGRESSO NAO

POSSO GOV.ERNAR. ORGANlvEM UMA JUNTA MILITAR
E.. DIRIJAM O PAIS.

Se o conselho f6su aceito, Jânw seria o ditador! Era
éBse o golpe. que lhe saiu pe'a culatra.

_

4.° - Outra por�, usada por GetUliO. Mas essa, 1Urol
Pouco d.epob, dÍ3se Jânfo, "sabia da posse festiva do

meu sucessor legal". ,

Essa posse ndo Joi assim festiva, pois que, logo após
o Sr. Raniere Mazztlli assumir. apareceu o veto à: posse
do sucessor legal, ausente do Pais: o vice João Goulart.

E com 88se veto a crise encaminhou-se para a guer
ra civil.

Quando isso ocorreu, o bravo e patriota Jânfo Qua-

�o�;:::.�� ���m�:: ";u:::O��a:,;:,�n:�a :e;;:n:a:et:
Pátria ds Javas,.

MO HOEPCKE TEM

�"4}4" ,Y.i'*:'T\;l,:�,"a;;l�\�, ',", 'r' ", ,

Jretanha 'em Flori�nópo'
�eal Duque de Edimb
o Ae<roporto Her ..

, às 12,45 horas do .. ---....;. -"

Prefeilo da (apilal Agiu (om fi
O deputado Oelsmar

Vieira, que na As;;�mbJela.
faz parte do bloco da opo
sição, ao despedir-se de
seus pares. por detxar a

cadeira Que ocupa em fa
vor de seu titular, con

gratulou-fie, u.� cuortunt
dade, com Q preretcc Wai- -----_._,

demar vtetre, por !;€U ea

rater flrm::l. por aua ZQn
duta exemp.ar e alto ('8-
pirita público com que se
houve no caso do uu-nen
to das tertraa i! dos V�::lf'I
mentos dos emprega10s de
empresas ne t!'an}lúrtes,

Em Florianópolis a UNE volantf
CRexemp]"o do Ex-F _tará entre: nos durante elaborado.

sldente IQ de admIDlstrar o sc:Uas 25 e 28 do corrente. Por intermédio do CF
dIretamente com OI go- Aqui estarão o Prea1de� (Centro Popular de Cu.
vêmce Estadua1lJ, esfl te e membros de sua DireiD tura), teremos na ocast

sendo imitado com eucessc ria, que manterão contato a apresentação de Teat
por vários governadores e com a classe estudantU, UniVersitário bem como

agora também a Unuío operária e povo em geral exib\i:ão do fUme "Otm
Nacional doa Eatudant6lO, através de assembléias. VezeS Favela", o qual i

órgão má.x1mo dos uníver- A UNE Visitar! nossas au- dirigido e apresentaão i.
sltár10s brasileiros, acertu t.oridades federais esta- telramente por estudante
a êsse sistema em retac-ic duais e municipais, em numa vitoriosa promoçt
a suas tilladas. pr.ograma que esta. sendo do CPC.
Dentro do roteiro traça- ------__

do, caberá a Fpolls, o Pl';- ,

vil•.,o de ser a segunda ,.

"ES-TAOOCapital a receber a visita

OlOgo após CurItIba. •

Assim podemos Informar"
AlUlA • .

aos estudantes e povo em ,_.,..... JWS. AJIT1GQ DIAIID DE �tA c�r R O DE 196::'geral, que a UNE-\�ante FLUtdANOr""·........" "tu.tU'(..I.l!o-�.I!.�J\, U UI:!;.MA ç

(ongralulações Pela Posse do

MagnífiCO Reilor.
_

o MAGNI'FICO REITOR :��i:e��:��:r��n:�te:g
'formulando pleno êxtto

:�st��s a�� �!�I��S ptd;�:�� Boa Jusllça Sem Temer os
��:� ���N;L���I� Poderosos: Retlllcação
MINISTROS"

Ontem, ao notIciarmos a Tribunal -íe Justiça, 0-

posse do eminente Desem- correu tamentevct êi.ro de

R��!g:�e��le!�::a!�:t�6 '( bargador Norberto de Mt- :::'. pe�'1(1�u�se»�:�'Il�
seu honroso convite partl.- re.n"!a. Ramos Ln eR'r#�I·.

"Damos, aba,x.:l, a nJtf,grQ.

l��:: s����er:��:�: �::s�� .. _;_ .. " --

po . ACie.Jep& ;�P.,l·-"-1�n;;;ear, n,o

pro-/ ��s.dl:a:�:_.�:r�7:iil��0 p�:Catarina. bem como prl-IJ I OnfOf[a to apressado, mas até ago.. IxJmo consistório, mense- Rosa quando.
"

melra Assembléia trníver-
I •

-

.

ra a es1.erllidade foi" eem- nbor José Tburle!, a�ual
:;!��a ��,��t��I S�d�� Sabe-se que o Tribunal Ple�RO�OÇAO _ No- !!::r dee C::j��:� .debl::� i��!:�:e:d�ad�::t;I'��ba:J:�fe�TOR" ::n�US!IÇ:noa;;ei::l e�:: tícias do vaticano- nos in,- rocaba, com direIto à su- rido pelo Der. Norberto"Imposslblr.tadlJ ccmpa- formam que o Papa esta cessão.

Miranda Ramos. quandu

;:a���r:���:;::'l:;: ::��;n:·j:ir:a�:IIJ---o·rnal da [llh·a :: ;:u:;sse
no Tribunal

ervas oongratulaçôes Pro- rinense ultrapassa a casa

fessor ELYSEU PAOy:OJ.I dos mil Mesmo assim ha

-A'I: -P ·eslados a' Assocla"ao-- Reitor" cada v�.maior a�um�lf I EME::ce aqui, sob o signo' dos que conservam o gôsto UII lOS r ,.
• 'Grato comunicação eon de -:natena, sendo Impr as-

pelas bugigangas literárias e pelo anedotário de salão,
Santa (alan'na de Reabilitarãogratulo-me Ilustre R_eltlJr q.ndtíve.1 u� .�e�orma do r esta coluna, destinada a funclonar( às quartas e sâbados), ,.instalação nossa Uruversi- qUadro judlclano para r

i consumindo tudo aquilo que possa despertar o Interêsse
1) _ Imagem Nossa. Senhora das Graças _ Pa

dade que estou certo .vai seu funcionamento ideal. ! do leitor, seja a notícia ponuce, esportiva, ou necrol6- Ignacio do Vale _ R. G_ S.
ter notável e fecundo Pto,- Apre�damen.te, nas 1 glca. E tudo embalsamado ao gõsto da clientela que :s- 2) _ Um aparelho rema-rema Cr$ 14.000,00 _

pel cultura nosso Estado ruas da clda�e, ° deputadO

I
tamos dispostos a conquistar. Haverá até. uma SUb-secçao ry Silva e Senhora

- EDMUNDO DA LUa 'Wilmar Dias que v�io ao
dentro desta, destinada a. manter um cpnsultórlo graUs 3) _ Casa _ Senal

PINTO" "'4 território catarinense des'
para atender os leitores mais extremados nos seus pro- 4) _ Aparelho de distermia. por onda curta

"Ensêjo solene et hlsto- fraldar a bandeira do "ali blemas. Amor, recl,amações (a coisas públicas ou pri�a- 320.000,00 _ SESI
rica instalação Unlverslda- de quem "sob as

ben-I das), serão crIteriosamente tratados nesta sub-secçao. 5) _ Banho parafina _ tanque de paredes dupl
de Santa Catarina vg _r..- ::::ad:u:;r:;:� s�;u:::: Bast;n���vl�o�f1:�ea s��o!e:il: ��:����s de esquina,

com tam�as. Medid1asU:':1 ��r;:"�c::n:gradeço honr.oso .conVite et

a"te.',m,��tátlPOa',COÓ1r::: term�ttco. Para. bformulo 'Votos pleno ê1Ut(t lIlG S1'. FBS. 1lUe- até

&4111,
hoje nosso Jl esti teo� pomJco. Mal a pl'ttlltb

gestão Vossa Magniflcêa-' era a mais aupsta repre- época, que não tentaremos co�glr ..

_.

e.nquanto
se fala

I
mãos e pés. Cr$ 180.000,00 _ SESI

cla pt Cordialmente -EVI- n:�ão do PTN catarl· ��;���;,uecem-se tentaçoes maIS graves...

�� =�: :I::�;:d�r::!'�O:':ÚdeS:�de)LASIO CAON - Depu-
. Bloco dos 6 _ Fol flagranteado um bate-papo entre _

Legião Brasileira de Assistênciatado" Em todos os quadraDt� alguns parlamentares desvincu_d� dos partidos com 8) _ Passagem e estadia ao técnico e montador"Oportunidade Imital.. gritos de aJa�e para .evl

I
representação na Assembléia, em que se tratava da for- Machado e Cla.ção UniversIdade Stacata- ta.r o caos IDcontrolavt:1
mação de um bloco independente. com a adesão dos de· 9) _ MobUlárlo para escola de excepclonal.a (retarrlna. vg envio

�

vossêncJa resDltado de um: comple:v putados Querlno Flack, Fredel'ico Kurten, Walter Müller, darlos) e (surdos-mudos) _ Bta. Heloisa Hsinceras congratulações - estrutura IIIdmlDistraCiva
llubens Nazareno Neves, Paullno Burlgo e Inge Colin, chiEDUARDO SOLON C:.\- que urre reformas. GI':'tOS ,ue poderá dar maioria para qualquer �a das duas cor- 10) _ Duas camas _ Sra. Terestnha Bastos Ferreira.BRAL CANZIANI - PRE- não bastam no :entretan- rentes na compoSição da nova Mesa. lU _ Umà cadeira rodas _ Cr$ 58.000.00 _ MachadfFEITO MUNICIPAL' ITA- to. Depois de São Paulo l \" Em principio êles estão inclinados a se comporem e Cla.JAI" Santa Catarina, foi o pri· � com a representação situacionista, dependendo untca· 12) _ Uma cadeira rodas trlcomada brUbante ..eclini."Acuso e senslblllai:lo a- melro Estado a planejou I .mente da fuzib1l1dade das relações entre esta e o PTB vel a 30 _ Cr$ 63.000,00 _ Machado e Cia.

grade�o. l:\:má'll"el convite lima apUcaçãf:o dos· bens 'I,
.

A existência do bloco Independente na feitura da nova 13) _ Uma escrivaninha _ Sra. Arno Hoeschl
solene instalação nos.'m públicos, melo .Unico.

sei
Mesa seria ocupar a primeira. Secretaria e a primeira 14) _ Uma cama para ginástica de 2x2 _ Cr$ 7.750,00

unlversidf!.de que co",o secaJdo pelos Govetnos d( Vice-Presidência.
_ Dr. Arquimedes _ Sub-Diretor da Penlten.

G.overnador dei todo meu todos os Estados, capaz dr
.

Arapuca - Se o deputado Konder Reis não conseguir dárla,
apolo e Ilustre Rfitor co- equlUbrar e finabnentl! candidatar-se à. Senatórla, para o que faz fôrça o ex-go- 15) _ Uma andadeira e uma cadeIra para comer d
laborou d e a I si vamente alterar a estrutura econo- vernador Herlberto Hülse. será. candidato à. Câmara Fe� criança _ Wilma R. Fonseca
grandiosa obra qUe deve- mica nacional.

. :�:\::!Oàe�S�:bl:I��I�!:��:S:'I�::,:nbad�:����ra ��� = �=l:ng:�asmk::���":::o��uza_ Cas4���u=:��t;:H�� ·�i:�:':ri:::,��:�:: ��;��:�:���:r=::�,:i."t::l;��r.C::�l�� ::,) = ;;;;::o�: :��:�;ã�o� �:le�:: F�SE" I .

r
"Guardei meu arqul\1o :o:.:,,::e: es':ps�.er;, pan��'::o -:i��e:t�u��a barbearia de Pato Bran. �i� =��:!q=ade:� :::oru da Socleda. coisas boas seu brllhant.e

enorme o movimento pela.� co comentava-se o movimento destinado a elevar a um (cujos nomes serão mencionados oportunamen"discurso proferido ocasião
novas dependências do an· novo Estado o antigo Território de Iguaçú, quando al- te)instalação Universidade &lgo Clube dos Funcionâ- guém afirmou Que se isso viesse a. se efetivar, Leonel 22 )_ Uma ambulância _ Joaquim RamosSanta Catarina CUjõ$ en- rios. Brlzola seria o primeiro Governador do novo Estado. 23) _ Um carrinho de criança _ Dona Cora Batalha.si�entos et lições me- Este mês o Parlamen- Gaúcho refugiado entrando na conversa: _ Será que da SilveIrarecein transcrição antolo- tarlsmo brasileiro eomple- eu vou voltar pro meu Rio Orande do Sul. sem sair do 24) _ Um catrlnho de criança _ MarIa Theresa To-gla brasileira saudações -J tou o seu sétimo mas: tem Paraná?

lentlno
.

GENE'SIO LINS".
25) _ Uma passagem de avião para a fIs1otera,peutlca

- Dr. Aderbal R. da Silva
26) - Uma Muleta Canadense para criança _ 'Chi

das Senhoras
27) - Uma Muleta Canadense para Adulto _ Chá

das senhoras
28) - Uma cadeira Comum - Sra. Maria de Lourd81

Caldeira Ferreira Bastos
29) - Cheque Cr$ 7.500,00 _ Procuradores da Fábri

ca de Bordados Hoepcke
30) - Imagem de Santa' Ca.tarina - IncUana'Lacerda
31) - Cheque Cr$ 5,000,00 - Prof. Osvaldo Rodrigues

Cabral
•

32) - Cheque Cr$ 5.000,00' - Roberto Bos.sa (MóveIS
Cimo)

33) - Um Veloclmetro' Cr$ 40,000.00 _ Sr. José Elias
APARELHAOEM DE COPA E COZINHA,
OOAÇAO DAS SEGUINTES SENHORAS

34) - Vllma Ramos Fonseca.
35) - Ruth Hoepcke
36) - Maria Estela Bastos Abraham
37) - Maria Tereza Ramos Tolentlno de Carvalho
38) - HlIda Hoeschl
39) - Maria Gertrudes da Luz Gomes
40) - Odete Meyer
401) - Mar:la Júlia Medeiros Ramos
42) - Nagib Elias
43) .,.... Maria Reg1na Campos
44) - Margarida Olinger
45) - Terez1nba Pradal
406} - Olga de Sá FelIl"8.D.te
47) - Iracema Pedrosa _ 14 m de fazenda para colcha
48) - Sra. Dr. Osmm100 N6õrega - 10 m de fazend�
49) - Um fogão a gãs - D. Maria Helen.a RamOS �

Gome;;.
----'-'

'

__"_'_,I__ :�,�

vtstc. sendo execu

\ sua descida do
)8 hinos nacionais
retenne e do Bra-

a recepcrcnã-tc esta
io Aeroporto o Gover
t Celso aemos, demais
4S de Pod&es, e altas
Idades civis e minta-

lOS as apresentaçôcs
(stllo, S.A.R. o Prmct
�hlllp, Duque de EdtOl

-ia. passará em' reviste
tropa formáãa em sua

nra, devendo em eegut
r dirigir-se pará. a' Base

cérea, onoe serâ recepctc
lado por S. Excfa. o ao
-ernedor CéTso Ramoa.

Diversas festlvidadet.
ram programadas, I

ve wna peixada no
..'tI'

roa da. Ilha", dia 20,
fJ comparecimento de
doa os Leões de Fio

�dl1s e Domadoras.

Dia 21 prossei$1irâ.
gem, em visita. aos Cl
-ee Tubarão, Orleães,
ciuma e Araranguá:
visitas 'aos Clubes da
giã.o F - 6, o gove
será eeessoeedc pela
governador Leao ANTO
PEREIRA OLIVEIRA
TO.

fundo de Assislência à Malernidade . .

QDE FA·el·LI·D4·DB 1. ••
A DelegacIa f-ederal da

Criança da 6.& Região comu

nica aos interessad.OS que
se acham abertas, até o

dia 31 do corrente, tnpro
rogavelmente, as inscrlÇ�S
para habtutação á ajuda
financeira através do Fun

do de Assistência á MaW-

nidad'e de que trata a lei

n. 3,243 ,de 23 de Agosto

ça parte da Instituição.
2- Atestado do núme- .II!!lIIII!!�1Iro de leitos gratuitos pata

parturientes.
3 - Prova de mandato

da Diretoria. atual (cqpla.
da ata de posse).
4 - Relatório das ativj

dades no ano anterlo!'

(dados estatistlcos ass!s

tenclals).

Todos os documentos es

tão isentos de sêlos pOrf!lU

deverão ter todas as i!WU'

firmas reconhecidas.
Em Florianópolls qua!

quer informaçao deverá

ser fornecida pelo Dr. Al

varo de Carvalho. Repn;
sentante da DelegaCia Fe

deral lia Criança d,\ 6.a

Região E.m P.:tnta Ca�ri.
na Que Ilten:ie 8 Rua Fe

lipe Sch,n::lt. n. �l>-:,\ d:\1l

10 ás 12 '! 11M lf..a:o: IH ho-

•

Ide 1957.

Com os recursos do c:

tado Fundo serão aUXIlia

das as Maternidades e 9S

Hospitais com servlÇQ de
Obstetrlcla que mantt:
nha.m leItos gratuitos para
assistência ao parto.
A habllitaçao se faz a

través requerimento soltcl
tando o aUXIlio acompa
nhado dos seguIntes do
cumentos:

1 _' Atestado de fllnclo-

III r 1M I' r I ...

CONSORCIO

TAC :::���;'�n:�lci:d:c:::m!Ô :�e:::
CRUZEIRO 00 SUL �n...1I. _1:1 II cenal ",.;;,e,.

Ab E: N C I A Ér.' A $OlUCt.O paro (I seu PROBLEMA esl6

III ·hJl.e SAINI. ,t ., no CRUZEtRIl A PRAZO. do CONSORCIO

f_lIU I ma TAC-CRUZEIRO 00 SUL. •

RIIIIiIIrous-s.c.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




