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ministro do Trabalho, /,l'.

Franco Montoro.
Ficaram acertadas ainda

proVidências 'relativas il.

cooperação visando ao pla
no nacional de hablta!]:\o,
bem como a criação do
Instituto tettno-amertca
no de Direito do 'rreueme
dor. Também o problema
da slndlcaUaac;âo rural foi

debatido sob seus venos
aspectos, tendo ficado a

certado Que, nos próxlmes
dias, serão baixadas íns

truções pelo ministro do
Traba.lho par essa Sindi.
caUzação.

o chefe do Estado des
pachou hoje, tambêm, CQ.n

o ministro Ull.s8es GUI

marães, titular da Indúc
tria e do coméreío. com o

deputado Rubem Bernar
do e o sr. Nal GaIvão, pre
sidente do Banco do Bra-

.

sl1, com eles tratando de
assuntos admlnIstrativos
ligados aos seW!' re.spe·;tj
... _....

Por outro lado, na pasta
da. Viação, o preeídente
João Goulart assinou do!
ereto enquadrando, em

earater de1'lnJtlvo, os fun

cíonánce da Rede Ferro

viária do Nordeste (antl�a
Oreat mester) nas basÕ's
reclamadas pelo sindicato
da classe. O ata pres1d�n
cial atende à velha aspi-

outros certames
ou clentitlcos e que séc as

seguintes:
a) quando a matéria a

ser debatida rôr de rele
vante ínterêsse para a

Administração;
b) Quando as atribui-

ções do servidor, no servi

ço público, se relacionem
com os objeuvos da 'reu

níêo: e

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

Novo· Desembargador
recebe cumprimentos
..

Por ocasião da solenith- o novo membro da nossa

dade de �e do' D,esem- ma.iS alta. Côrte de Ju.s�

bargador Dr. EugêniO tlQ& recebia. um dos pri�
Trompowsky Taulois Filho, melros cumprimentos: dé
n08BQ fotografa cólheu ijs- seu .fUhC), o· garoto Anto·

te fellz flagrante, quandO nLo Eugênio.
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Prosseguem encontros regionais: amanhã em Lajes
segue hoje para Lajes o

__

'

__

ecvernedor ceíeo Ra,,*,

Fla'-gr'a'-n--tes da- 'v"-I"s"lta dodevendo, amanhã, reunir-

se com Prefeitos e veree

dores daquele município e'

::.�:.OS c�:il7:�oncu����: Emba"lxador do Japa-ono" São Joaquim, Urub'ti"
.

•

Bom Retiro, Anita Gar:bal Chegou, na manhã de do Japão; 2 - O Sr. Em-
di, Campo Bdo do Sul, ontem, a esta Capital, aue
São José do cerntc e AI- Exceléncla o zmcetxecor
rredo Wagner. do Japão, Sr. KeUchlo Ta-
Na reunião, que deveria tsuke, o qual manteve,

ter-se reallzac19 na sema- durante todo o dia, u:.l
na passada, havendo sido vasto programa ..

realizando
transferida devido ao mau inúmeras vtsttes e contao
tempo, .o Governad9f, cp,'- tos.
cada por seus 8eGretárjos 'As 17,30, no auditório do

Edifício das Diretorias, SU,'l
Excelência concedeu urna

entrevista COletiva, quando
respondeu 'as perguntr,:I
dos nomere de Imprens,u

de Santa. Cat r:.:lna.
'As 20 horas, foi hOnl'-

n&g'eado com um Jantar
íntimo peto' ocvernedos
Celso Ramos.

técrücos comissões ou subcomissoes,
devendo, além disso, exi
bir atestado de reecuêncre
no congresso ou conclave,
dia a dia, passado por seus

dirigentes. Nesse sentido,
deverá fazer prova 10 dlas
após o término do certa

me, se o mesmo teve lu

gar em território nacional
e 30 dias, se no estrangel- Estã assi,m constlt,ulda, a

comitiva !JOvernamen_1: Nêstes flagrantes ve-

Governador Celso Ra- mos: 1 - O Governador

mos, Major A;vrt.on �l
dlng de Souza, Chefe da

Casa Militar, Prof. Osnt
de Medeiros Regiil, aecre
tárlo da Educação e cu.-

tura, Dr. Renato!Ramos «e ---------�

:!:vaÉn��c��, :::osP��� A MOVEC no
lhO, Secretário da Vlllç,tLo
• abras Plj)ilI... , br. ,"vi, Vale do Tijucas(1 Jl aUD �h�- • -----*1"'"

e Assessores, escutará os

reivindicações dos reere
sentantes daquelas comI

nas, à exemplo do Ql'P.
vem fazendo por'. todo o

Estado, dando, sempre' que
possível, ali mesmo, a It'J

lução ladequada para ca

da caso.

os Estados Unidos, segundo
se anunciou de fonte ofi
ciai.
Nestas negociações, o

Brasil estará representado
pelo diretor da Superinten
dência da Moeda e do Crê
dito ISUMOC), Sr. otávio
Gouveia de Bulhões, o qual
deverá chegar a esta Capl.
tal durante a próxima nol
·te.

A visita do Sr. Otavio
Gouveia de Bulhões terá.

por objetivo conseguir a.

reat.lvação dos crêdltos ou

torgados ao Brasil em 1960

pelo Govérno norte·amerl
cano e pelo Fundo Monetá�
rio Internacional.
Até agor'a o Brasil só

mente pôde dispôr de 209
milhões ··de dólares, emprés
timo concedido nessa épo
ca pelo Govêrno de Was-,

}ll.n:gton.
No que se refere ao Fun

J
(lo MonellRrio, o Bra1iU ���

flolo[iameoto �é [I�a �fOlrfa: Ilmit��� lote� �e fioulart Ir ��flU.t
RIO 23 (V.A'> - entes

.

ração dos rerrovíàrtos no!'- flnit1vo de servidores d:l. ---' .._. _ --_ , ,-----

da v.gero do presidente destinos. Trata-se do pri União I:'BSlnado pelo sr.

da República aos zstados melro enquadramento. de- João Goulart.
-

unidos, numa cenmcn.a

da qual o chefe do Estado

::�!�:i:'::� o:�;;:� Regulados" afastamen-a. cargo das Instit.uições da .. ;

:ev!dé�:�tó�:'·ln:�o:; tos de "Bal'nabés"· par-f;!�fJ�:;��f,;�u:��;�;i ticipação em Congressodecidido no encontro en-

tre o ar. João Goulart c o Foram estabelecidas pa- congressos ou outras cer-
lo Governador Cels� Ramos tames fica obrigado a pro
as condições de afasta- var Que apresentou traba
menta dos Servidores pu- lhos, fez comunicação de
bllcos do Estado, para par- natureza ctantrnce, ou par
ticipação em congressos e tlclpou efetivamente de

Não sendo consideradas
satisfatórias as provas a

presentadas, será o servi

dor obrigado a repôr <UI

serão feitos em fannulár�o importâncias eventual-
próprio, em modelo a ser mente recebidas, cerres-
confeccionado pelo De- pondentes eoé dias de a-

partamento de Orlentaça,o 1'astamento, 9I.;ljei.mdo-se,
e RaCionalização dos Ser- ainda, a ter sues faltas
viços PUbllcos mORSP) e como Injustificadas .

epresentades com antece- A jujZO exclu.slvo do Go-
dêncla mirdma de ·10 dias .\'e�40J;,� Jet,:llt'
d"' ��"':!.�..I!I.í!!lII!,,!I!t:!"I_ ..-,... s.. 11'1....
cretirlo dê �do ou dlrJ- certamea daque;les prevlJ- de

, Dr: �do Brasil •. A., com a

�:: de,U°bo'"'rdãoln'adÓSdlre�o- tos no M"ttgo 1.0 de.jt.e rF,'tornr&n4d���I_ Dde1- equipe de fUncionáMos er-
• decreto, dlspeqaadas as dó'�_ "Pecta.Uall4OS daquelle esta-

ocvemador.: As soflcita- porvas mencíonedaa. Neste 8aude Públlca, Prof. Fran- beleclment� de- crédito es-
cõee serão processadas pelo caso, os -díes de .fasu- císcc Sraslnha Dliàlor üo ,tará pefOOrrendo de 26 I;l
Secretário de Estado ou menta serão consldel'IIdIJS Departamento 'de ÁJínlnls- 30 do eorrente, os munlcl
dirigente de órgão direta- como faltas justlflcadaG, tração da SEC, Deputado pl08 de Vale do Rio 'nJu-
mente subordlnad.o ao 00- lnl'md"teP',n"prn,tv'Is��tena "d.�..,.-. Rubens Nazareno Ne�es, craseu'n1��� �r.��rramGeadr=,'"vernador, dentro de 5 dias ""'" Pr. FUlvio Luis Vhih'À, ....,., ..... M ,., •

de seu rec�mento. O ser- lação atual. Chefe do Gabinete de ltt'- no, a 2�; em São João Da-
vldor que participar do lações püblicas. do Palá- tista, a 27; em Canellnh:l.,

CIO, Acadêmic06 Paula da a 28; em TljUcas, a '29 e

Costa Ramos, oficiai cfe em Porto Belo, a 30 dêst.�,
gabInete do g.Qvernador e Quando a MOVEC retorna-
Waldo A'vila, ofIcial de rá a Florianópolis.
gabinete do Secretário !�a A equipe do Banco, ch:!

Educação e Wilson T. i'e- fiada pelo Gerente da A

re1ra, fotografo do Palá- géncla local; Sr. José de

cio. Brlt.to Nogueira prestará
Amanhã ã noite Qo\'cr- amplos esclarecimentos sõ

nadar Celso Ramos e Cc)- bre as finalidades e con

mltjva seria homenagead-,s dições de financiamento
com um jantar, estando o da CREAI e acolherá pro-
regresso prevlst.o para o posta de empréstimo d03
dia 26, segunda feira. agrlc�res interessados_

NO. :ROEPCKE TEM

Celso Ramos e o Sr. Kelj
chi Ta�uke, logo após a

chegada 'ao aeroporto Hec
dilo Luz, do Embaixador

Na manhã de hoje, o SI'.
Embaixador seguju
Curitiba.

Liberação de créditos para o
Brasil: Bulhões nos E.O.A.
RIO,23 (V. A.) - Seguiu

para Washington o diretor
executivo da SUMOC, Sr,
Otávio Gouveia de Bulhões,
a fim de participar das ne

gociações do minIstro Val
ter Moreira Sales com as

autoridades financeiras nor
te-americanas e Internacio

nais, tendo em viSta a libe

ração de novos crêdltos pa
ra o Brasil, de acôrdo com

o esquema negociado no

ano passado.
d Sr. Bulhões não pôde

viajar na Última quarta
-feira, em companhia do
Ministro, por haver sido
convocado para a reunião
da comissão Interparlamen
tar que estuda o projeto de
remessa de lucros para o

Exterior.
LISERAGAO DE CRWlTOB
WABHIN'GTON, 23 (AP)

_ Importantes ne�la'QÕes
r_lp�ncelras 1n1ciar-se-ão @m

Washington, em fins desta.

�cmann, cntrr n Brasil e

cebeu sômente 60 milhões
de ÍClólares do crédito de 160
minu;e:t\.outorgado pelo or

gatúsmo Internacional. Ne
nhllIlla outra remessa foi
efetuada desde maio de
19tH.

Além disso, a missão do
diretor da SUMOC será de

prepar�r o terreno para
uma viagem aos Estados
Unidos do ministro da Fa
-zenda, Sr. Valter Moreira
Sates. segundo se declara
nos melas brasileiros de

Washington.
As conversações financei

ras serão facUltadas pela
adoção, peio Gabinete bra

sileiro, de um plano de es

tabilização que inclui me�

dldas relativas ao fiSco, aos
créditos e ao equllfbrlo de

pa�entos ao Exterior.
A adoçil:o de tais medidas

1'01 acolhida com grande
.sattsfa:siQ nos circulos ofi
ciais e financeiros de Was-

11ington.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• e Doze de A�()5!O -- ma 25 �e Março - Grandioso Pie-Nick na Praia do Forte - Inscrição na Secretaria - Adultos cr$ 80,00. Menores cr$ 50,00.
r'. Não ocupando lugar, gdis. Churrasc;o cr$ .,00 c-/maioneze.
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R�1t C',nAelhf'1ro Marr., '"'' II1II íd""" II
1-'feJeff>ne 3C'2"l - CRIAI. 1"" 11t! I�!I ..

,
• E'dere�;re�.�I•• 'tfl'" f::141ll' : � 'J I

o PRINCIPE• Rub@n. de Arruda R_mm
• "r��nle

5
..

, ,, Dcmtn••• Fe,.,.. n cee de Aq>lino • V Comecsredos OClOIS I' Flávloft�����:-de Amt)rlm e (ls'9a110 Melo. = .

• Red.loresAaSillare8, �
'J{ I Eu ontem Inventei um• Antonio Fernando t)" Amaral f SilvA -

r-J',,� \ �l....c--ot.--- I feriado inglés. Não luncfo-
• Sil\'�!�:Ja!;:�!�ore8 •

�--J '\ I J :::iV:�:S:'�1 ����:�ha�:obO�:• Prof. Barr"iroA F'Hbo - Dr Oqvald .... k(\drt- •
minha mente, temas Te/li-

• guelt Cllbral - Cid uoneaee - Dr. Alói�e ,
E b d d J

.

cionttdos com a »[amosa"
, :':�:�'J-::,::.;:,�,,�;n �;��� í�;;-:"�� �';;,;�. �er�,!!i�}!��.� bo! •. aix� � A!nhã.a��!m os broto, �:i�ã:'e�':i::.m:n::d::�:;:• - Dr. Rubens Co�tll- Walter Lac ge - Z\lr; : reune na maravilhosa praia rio }o�or",' bonitos a movimentar o chá de Me�:�j. ções do governador srtec-

: �:0;:;:.�_P�fá::�;'�1'i;:::'-: �I;",:,�,':;�
,

para uma rumegem ccronca �: h���;o .�e,�::u:::�,�a, quatro e trtr ����:.;:::.'!;�:;:, �;;,�:;
• DEPARTAMBNru t.9PORTlvO • mar� posse F::O;r:��::i:do;a ri:. 1�1 10 _ Um meco que conhecemo! mrnte pera .tnbaf:toda nor-

::�:!��P:=,:r:�1)!:��:;rgf!."'I, RIl' T. Lot\o e' Pequeno Jornaleiro o senhor Eurv-r apavorado com o aumento dos tecidos ��-:s7,��ji��;,a�;;:/zu:::�á"eSreOllhoortll N."... Hosterne. retirou sua economia da Caíxa Econo
-Ministério".CIJIII,borldoreIJ: Dtft1'IOI mca, para fazer compra de alguns ter
H'>ie tive o praz"!r de co

Repr8lfltt.nC" 3 - Casamento: Heallza-se h,lJ{
nnecer o príncipe PhtlJp 110

Repre"f!ntsu:"ell A. If 1,lIra Luta. a benção nupcial da srta. Adllsinci::l I. 1I0'SO aeroporto. EsperavaRI" (08) Rua �<!n8d(Jr Danl." ,O - r.,o candar Dias com Tenente Afonso Henrique 11 - O casal Durval Josê dos se de S. A .. um homem tor-
• ::!.�!!�:'..:...24Rlla Vitória 657 _ "Mli. :,2

d� Ollveira. :��gO�G:::e�:�, a;�;tbae;e�:. ��POgos!�• Pórto Al�re - PROPAL - Pra(a f'. FeU.. 4 _ Procedente do Rio de Janl!io. 50 bate'papo, rodadas de Uísque, e uma

� danQ IS - eonj. ll- ,.1.: 74-40
o sr. LUiz.Batt.lstotti, que naquela mal':l boa

..
�USica na reunlao que

come�or.a·1• ��;;I�: ;�r;�';t;�.i:'r;;: f'm 'o"n� I)� PlU·

;�j���: ::'a�� ��:r�ame::t:�abana, lo �� nova do senhor Durval vose.

• Anóndt).• m�11.fltt :")fttrato de acb·dtt com.. 12 _ Viaja hoie para �rto Ale

, th���IZ�;;J':� ANtJAL _ ('rf �.(l0:J1)A conv��a� t:::�:�la�aanrlt:nt�o j���:�� ��� �u:e:h�:rv�ç:st�� ���:rdI��;k �:�• VF.NTl" AoVf'l-SÁ - Cr' :n.oo de ontem, no pah\eio �JS DespacM., cantIl e Tecnld Ltda,. Os nossos VOI'J�,, Ao Olrl'dn "A" ... r��"'Ih-a r-h m· quando o governador Celso Ramos ho de no:! viagem ao senhor Mostardi:lro

'" _f'':�t:�t:-..:-;..:,,:.;::,:, __ menageava o Embaixador do Japao, H Filho.

• �:i:rad��:�CkemT:t:�s�e'ca�it�x�a h�s::�r 13,--- Agradeco ao senhor Odi

• do Quereneia Palace Hct..el. Varela, Diretor Gerente das 'Loias "1\

,
ti _ Muito elogiada a recepçft( ��delar", a gentileza com eSte colunis·

, no salão nobre da Base Aérea, Quanc!.J ---

, deu-se a visita do Duque de EdimÍJurga 14 - De gorro azul, o nã.o meno�

em nossa cidade. Teve a re.'lj1onsabili· discutIdo jovem senhor Roberto Luz.
dade da recepção em foco, a Direçao cio

Que[cnc!a Palaee na pessoa do sennOl 15 - A maravIlhosa linha de ta
Manolo Rimbau.

.

petes que recebeu a loja "Cimo" é de
fino e apurado gosto.

'

7 - F;nalmente amanhã, acon

tecerá a tão esperada reunião na praia 16 - A El!Cola de Samba Embal·
do Forte, uma promoção do clube Doze xada "Copa Lord", festeja sua vitória
de Ago�to. do camaval de 1962, amanhã, com Pic

Nlc na praia de Sambaqui.
8 _ De viagem marcada para Pensament.o do Dia: O orgulho oi

São Paulo o senhor Qdson Cardoso. - vIde os homens. a humildade (IS une.

DepartlmeDto Cenlr� d d i

COmpraS
Edital de Concorrência

Pública 0.0 27 - 02 - 21
ECIlTAL DE CO"iCORRENCIA PUBLICA N.o270221

o Departamento Central de Compras (D.C.C.),
de confC!rrY!idode com o art. 11, item III, do Regula
mento aprovado pelo Decr'eto SF-250861/382,

III - JULGAMENTO
1 _ Pelo COmissão Julgadora, será declarado

vencedor o proponente que oferecer:
o) melhor (maior) preço;
b) caução de 10% em 48 horas;

c) pagamento até 10 dias;
r.I) �etirada do veículo imediata 00 pagamento.2 - Em caSo de igualdade de propostas, seró

SOft·eodo o vencpdor.
3 - A concorrência, poderó ser anulado, uma

vez Que tenho sido preterido formalidade expressa
mente exigida pelos leis, e que o omissõo importe
em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado Ou à mora
lidade do Concorrência.

4 - À Comissão Julgadora reservo-se o direito
de anular a concorrência, caso"'" proposto<; apre
sentados nõo correspondam 00 interêsse do Estado.

Florianópolis, em 27 de Fevereiro de 1962.
Hermes Justino Patrionova

Presidente

FAZEM ANOS
ledor; Gonçalves
Sontino Andrade
H�lia Lipocki

- sr. Nilo Lous
- sr. Hidolgo Araújo
- sr. Dirceu Heitor Jandirobo
- sr. Orlando Carlos Cunho

'

HOJE

- J.. Adalberto do Luz Andrade
- sr. Emanuel do Rocha Unhares
- sra. Paulo Borboto
- sra. Malvino Vieira

- srta. Leinordo V. de Souza
- Jovem Nimor do Casto Bittencourt
- menino Joyce Cherem

MOTORES ELÉTRICOS

AR.O
Funcionamento perfeifc. durabilidade excepcional, quaUdad"
comprovada ...

l * Eis O� trl, fa'&fl dr goro"tio qu� o, MoIOI'e,. Arno teprelenfom poro o

consumidor_

* Os MOfar.s Arno ,ao 'igoro,omen'e controlados pelo Si.t.mo C. I. Y., Con.
tr6le Integral ne Quolidade, a 'nico que ou.gura p.rfeiçõo, ,,,6 .. ímo "0

prod�o .m série_

* Motor., monoI6,:co, ate 1 h H P
.

* Motor.s "if6sicos até ',,00 H P
-

ARNO SA* Motores pttra máquinas d. CQ5tura.J •

.. Moto,••••pedaIS�· _ ���-,",INDÚSTRIA..�_�O�ÉRCJO
"l REPResENTANTE EM- FLORIANÓ'OLIS. '

MEYER & elA.,
Ruo Felip. Schntidt, 33

E M P R E G A DA - - ----

DOMESTICA ,

�!:'�:;"PI�':u�/��c�::��N1t?tl%
(iRA'A'··' f��/@á{if1!7�v-

, m''''�,DO "''8'.0

LEITESOL (CompanhIa Broslle1ro de Lelte} Vlll cola
borar poro o embelezamento do Capit(d, devendo
fazer brilhar no prédio do Drogaria Ho'!!pkp., um

corissimo luminoso o néon e que será instalado r"or
êstes dias, tornando-se o maior da cidade.

a local escolhido nõo podera ser melhúr, pois.
ficará assim aquele espaço vasio com um lumino!>o

que dará vida àquele trecho do bonito ruo com,,) suo'

linho de reclames que tonto o enfeitam � Ihe
.....
dão

aspéto inteiramente nevo. Está de parabens o ..:idlJ.-:Ie

por mais esta colaboração de iniciativa oorticular
e desta coluna Estamos mondando 00 dIligente
amigo e gerente nesta Capital dos negóCio<; da po
deroso organizaçõo nacional, nosso abraço.
Brevemente voltaremos para dar nossa opinião
quan'\l o luminoso for instalado.

HOSPITAL INFANTIL DE FLORIANÓPOliS" No
nossa.caslumeira ronda pelo nosso urbs poro verifi
car o que há de novo a registrar nesta c.ol�,.ma, ç..a-
ràmos paro olhar o andamento das obras do Hospital
Infantil de Florian6polis, oFlexo á Maternidade
Carmelo Dutra e que por iniciativa dos bravos UON5
da Cidade que contribuiram com a apreciavel quantia
de um milhõo e cem mil cruzeiros, arrecadada entre
seus associadas e Que somado á contribuição de mais

doi milhões de cruzeiros do Gov�o F-ederal e mais

tré; milhões do npsso Estado, será dentro '2m �reve
uma grande realidade.
A conclusão do referido obro estó previsto �ara

mal_ metido nas medidas
I

'Protocolares. ele é bem ao

contrário Sóbrio, afá1Jel. e

atê brincalhão. Sua Cltltn
rrr e a sua persona1il1arl?,
I�"(lm-no pelo caminho
mais sl'77)ples, désde a� apre
selll(l('()eo oJidat·, (tU aos

af1rarfe.eimcnt03 das palmas
p?pll.1arf'S.

A rp:cepc(io oferecida ao

PrínCipe dirigiria pelo Che

fe do Certmonial do Palá
ci'l do Govérno e.qteve im-

pecável; O prôprio Príncl-

Agradeço a.o Padre Ré'Js
uma graça alcançada. A.O.

CHEZHdIO. NAU!
CAtE �1·:O '___J

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

MalSlstra ....o apu�t;ntado.
AdVQ:::acfa em Geral.

'!!;se. e Re8'.: Rua l!ia.da'lha
Marinho, 2 -- apt.o 301
IP�nlllna J.')jlio "'In!o'

-cuno
eme 3AO JOSt

FONE: 3636
às 3 - 7 Ih - 9 lf2
George Hamilton

Dolores Hart - em -

BASTAM DOIS PARA AMAR

CinemRSeope-MetroCoLor
Censura atê 5 anos

CÍllelM
�o�, "..cSf

às 4 lh -7 Y2 - 9 1/2 hs.
Audle Murphy
Joanne Dru

Sandra Dee
Oilbert Ro1and

ANTRO of: DESALMADOS
CincmaScopc - EastmanColor
Cem:ura nté 14 anos

Cbae BOXY

CiDe 1IfPEB10

-BAiJROS
Ciae GLORIA
às 5 - 7 y:! - - 91h hs.

O E. Hasse

Françe._H' Amoul üm_

CincmaScopc - EastmuriColor
ACONTECEU E IH VENEZA

Censura até 18 anos

ás 8 hs.

Cantlnflas em

O CIRCO
Censura até ]4 anos

John Justln

CÍlle RlJA (S. Josél

Olynis John.sàs 4 e 8 hs.
Kalwin Ma.tbews

. Julie Adams - em -

A � SI\OEM P,. ...M,
CenSllrll. até 10 anol!

à.'i 8 hs

TF.'" DE J\nANHA
Tecnicolor

1" teceu eiogfOs e disse, li
certa clltuTU. que l1UO eme
mtm por aql/tIo, poM hrtvl(t
desctdo em FlorlrmÓ'Po/ls

depoif. .. talvez; entreli·

nhas, c011deflO1l. a alftllde

dos chefes m!litare.� daque
le país. O Príncipe e Ct .�I/(t

.

comitiva nüO lomarwn !tis

que, servlrmn.�e rze �I:t ('1)1/1

tônica, admiraram os cn

marões sermaos. Mai.� al

guns minutos de conver!Ju,
o eríncíne que lutvüt che

gado tora do nomrto no

aeroporto, convocou os IItU.�

allxillarelJ para o embaT(/III'
De."Pedfdas cordiais,. e lá

s'imutte para (jha.�tecer o

lJeTÍ (mitio.
O Commldo dCI Base .4é

rea. ofereceu-lhe um coque

te/ logo após o seu desem

baratte. No Cas."i1!O (/OS otí
ciai;. (II autoridades cata

rin(llseIJ, o Prlncipe e a sua

comUma. O secretário da
Fazenda. Sr. Geraldo wee

z"Z foi apont'ldo ('07110 figu
ra i7lternaciouctl: falar! mui
to c()m o ilu.,tre ll;gilante.
pu/((rrdo do idioma inalés

para o alemão. Tra1upirou
-T10� Mmnna coisa. na tra

dução do tntérprete-Secre
tári"; S(l!tbf11'''S então, que
o Prírrr';pe é c07zheczdor
dos problemas da América
r.attna e especialmente os

seguÍlL S. A., pitoianto I)

seu próprio avião
Me perdoem os leitores, rt

"politica" de ho1� tomou
uma embalagem de crónic(t
30cial, me perdoem. Não
que o Príncipe a suqeruse,
néc. foi a sua simplicidade
británica que me colocou
como um 8impi�s aponta
dor da .tua iTLe�quecível lJas-

de CUh(l.. "te (/('rr"Hu (1'11) .'!,agem pela "ilha dos ('(W,.�

o.� reqimes totalitários de- raros" - e agora vale o

vem 'ser c01lh�('ldos para batido "slogan".
,.;ere1l! analioados pelas po

plLlacões que 08 solrem.
Di3se que seguiria pam 1.1I1!.�.N.!:j:n�sãO A;:�:8a:�mq1t;n;.��, -ü11I'GITi-
ta� vinte· e Quntro horas --�
edoltrasse llma r'?volução,

(22-3-62)

=1

fim dêste ano estando o construção entregue Ô Di

retoria oe Obras Públicos do Secretario do Vi.or,õo

d'}.,:�;:"ç,J,O I)E REABILITAÇ,J,O DE SANTA
CATARINA Prossegue em ritmo animador :J can.,:
ponho que está s!,ndo feito nesse s.entido. e qUE! )0

mereceu na oportunidade referêncras fel tos nesta

coluno.

Pelo que sabemos. dentro de breves dias teremcs

not������vi������Ta ;��itfLUMINACÃO IGUAL
A PRACA Segundo pudemos opu'or. está ('m e�tu

do� no Elffo. prover a ruo Feli�e Schmidt �� um�
iluminot;õo (o mercuriol s-emelh(tn�e .0 que 10 esta

instalado no Praça 15 e jardim Ollvelfo Bp.lo

Que se torne realidode mois este grande melho·

ramento no Capital fazendo desaparecer o ve\ho e

j6 em de,uso si5tem� que necessito ser inteirar,')('nte

s����ir��'mos ",lo confirmação pc boa nava·.
NOVAS PLACAS DA IVTP I! um pra*� q��nd�

as autoridades, reconhecendo que, nosso ln'Ult" e

colaborar, atender prontamente nossos apelos.
A placa enfrente 00 Grupo Escolar �ouro Muller�

aue estava o coir. chamando a atençoo dos moto

ristas poro reduzirem o velocidade dos carros

assuntos de que nos ocupamcl, foi retirado e IO.:t�
substituído por uma novissil'1'l.j:l em fa.lh,? E

. mOls�
enfrente ao editicio da 16° Circunscrrçoo fOI colo

ca��:u���·s agora, bem vistosos e novíssimoS:

"Devagar, Escola!"

TU��d�e�:�·o' e nosSOS agradecimentos pelo pronto

of'tendimento 00 noSSO apelo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ne�arlameDto Ceutral �e �om�ras
[�ital fie concorrência rú�lica - N. 09 03 l�"

o Departamento Central
de Compras (D, c. C.l, de
conformidade com o arte

11, ítem IiI, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF-25-08-61/382, torna públí
co que fará I'cali7.ar, no

dia 16 de nin-n de 1M2, na
sua scoc, à sraca Lauro

Muller, n'' 2,( fone 341m,
CONCORR€NCIA PúBLICA,
nas condições aegntntes
I - OBJETO DA CON

CORRElNCia

AQUISIQAO
I - Carteira dupla, d(antei
n/ttntetro cromado Unidade
Um .: Quan!.idade - 96

IA - Carteira dupla, cen

tral. c/untetro r-remado.
Unidade - Um, Quantidade
-576.
IB - Carteira dupla, truset
ra, cytrnterro cromado Uni
dade - Um, Quantidade -

96;
-ou-

10 - Carteira mista. con

jugada para dois alunos
em mndelra envernizada na

CÔl' natural, e metálica. em

tubos de eletrodutn, rtgtdo,
protegida contra a corrosão,
pintada em côr semelhante
n da madeira Unidade -

Um Quantidade - 672;
II - Escrivaninha, com 5

gavetas, para professor. fe
chadura tipo Yale, nas di
mensões de 1,25 x 0.70 ou

mais, frente e lados fecha
dos com pranchetas laterais
Unidade - Um, Quantida
de - 33;
UI - E.4crivanlnha. com 7

gavetas, frente e lados fe

chados, n:ts mesmas especi
ficações dn. anterl:l!" Unida
de - Um Quantidade 2;
IV - Cadeira simples. re

forçada Unidade - Um,
Quantidade - 67;
v � Poltrona giratória, c/
braco.�, estofada em plãsti
co Unida,de - Um, Quanti
dade - 2;
VI - Poltrona fixa, c/bra·
ços. estofada em plástico
Unidade - Um, Quantidade
- 4;

,�

VII - Sofá, est.ofado em

plástico Unidade _: Um

Quantidade _ 2;1
VIII - Quadro neg-ro, em

macieira de lei, 3.00 x I,OOm
-Unidade _ Um, Quantida
de 64;
VIIIA _' Ou ("]uadro negro
de 1,50 x 1.00m Unidade _

Um, Quantidade - 128;
IX - Quadro pintado de

preto, em madeira de lei,
para' aviso, nas dimensões
de 1,00 x 0,75 ou mais Unida
de - Um, Quantidade 1:
X - Cesta para papéis usa

dos Unidade - Um, Quanti
dade - 34;
XI - Apagadores de feltro,
para quadro negro Unidade
- Um, 'Quantidade - 64;
XII - Cavaletes para ma

pa, em madeira de lei en

vernizada Unidade - Um,
Quantidade - 64;
XIII - Armário com portas
corrediças, vidro claros,
trilho e rolamentos de aço,
fechadura tipo Yale, nas

dimensões de 1,50 x 1,10 ou

mais Unidade Um, Quanti
dade - 33;
XIV - Armário com as

mesmas especificações do

anterior, nas dimensões de

1,50 x 1,50 ou mais Unidade
_ Um. Quantidade - 2;
XV � Armãrio triangular,
porta bandeira, vidros cla
ros, de 2,50 de altura Unida
de - Um, Quantidade - 2;
X:VI - Mesa de centro re

donda Unidade -. Um,
Quantidade - 2;
XVII - Mesa para mâqul
na de escrever, com pran
cheta lateral, 2 ou mais ga
vetas, nas, dimensões de

0,90 x 0,45 x 0,75, ou mais
Unidade - u,t, Quantidade
-2;
XVIII - Caixa porta pa
péis, de expediente Unida
de - Um, Quantidade - 1;
XIX - Porta chapéus, com
espêlho e cabides, equipado
com receplente de latão pa
ra guarda chuva Unidade
Um, Quantidade - 1.
OBS. - l. - Com exceção

dos ítens em que haja es

pecificação definida, os mó
veis devem ser de madliira
de imbúia, envernizada na

cór natural, e montados no

, oroltl �tino: Pôrro
União.

?. _. AS .t!:u:l;einls devem

�::
é���irkS·�;.L:�:(:..}�Ji��,:.��;,. 'l :':.o��:k �i'i1,'i;.

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

conformidade com '0 art.v 11, ítem III, do Re'l"ulamento
aprovado pelo Decreto SF-25-08-61/382. torna público que

fará realizar, no dia vinte e oito de março de 1962. na

sua sede, à Praça Lauro Müller, ri.c 2, (fone 3410), CON-

corrências.
CORRa:NCIA púBLICA nas condições seguintes:

O DfPARTAMENTO NACIONAL DA DREVI-
NOTA� Serão recusados T _ OB.JETO DA CONCORRtNCIA Dt:NClA SOCIAL, levou ao conhecimento ,do Pre-

os materiais com dlmen. AQUlSIÇAO sidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões
sões e outras carecterístt- 1) Tecido de algodão, em peças. com largura de 1,50 dos Comerciários (IAPC), a sequlnte Resolucõo
cas aquém das eepecírtea- mts marca "SATURNO" ou similar. Unidade - metro, o respeito do parcelamento de 'débitos, em otrczo.
eões. o que ocasionará ext- Qu��tidade _ 1.200. • no pagamento de prestações de financiamento pelo
gêncla de substituição, rett- 2) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1.40 plano B
rada urgente, chamamento mts marca "AGUIA AZUL" OH similar. Unidade - metro, Resoluções ü-o 862, de 12.10.19�.1.do segundo colocado, extgên Qu�'�tldade _ 500. Assunto: _ Parcelamento de débitos.
cia da diferênca de preço 3) Tecido de m.escla, cór azul. marca "ARMADA" ou Relator: _ :Conselheiro Dante Pellacnni
pelo'faltoso, caução futura, similar. Unidade - metro, Quantidade - 1.000. O Conselho Diretor, por unanimidade, tendo
suspenção do registro de 4) Tecido de mescla, cór l;leije, com largura de 1,60 em visto o que estabeleceu o Regulomer,('o Geral
fornecedor, etc. mts., para confecção de vestidos e camisas. Unidade -

do Previdência ern- seus artigos 260 e 513, refer'm-
2 - Na parte externa do metro, Quantidade _ 1.000. tes aos débitos dos empregadores de emDrêsa, res�

envelope contenedor da 5) Tecido resistente, para confecção d� co]('hão, tipo pectivamente,resolv� séjam os Institutos tut0rizad.,s
�;����:� dd�::�!;: c������ riscado, com,largura de 1,40 mts. Unidade'- metro Quan-

o parcelar os atuais débitos consequentes (\� otrozo

Rl!:NCIA PUBLICA N0.. tlda:� �c���· para confecção de pijamas. Unidade _ me. �� p09�me�to d� prestações. at financiamento pelo
09 03 28, (Aquisição de mó- tro, Quantidade _ 50p'. anoa) � �:t��iC��ã�s ���u��i��l n��;��'uojs deve-

;�!� �����::s�_P;��t� �:i: 7) Tecido de. cór br.anco, para confecção de colchas.
dores, de Gue, dentro d'e 60 dias, ; cantor d(1 publi-

3.- Em envelope sapar ... _:,,<unl�d� i:�.!�=t�OO.. '
"

�
__

.

..c cii'_ey,d"e[õ��rer _q �?rcel?Z'en!,� de ..eu de-
caractfõres bem destaW branco para confecção de eamis�metro,��

b) O d d b d d'b't
'

f 'tdo contendo os dIzeres do Quantidade _.:. 100. • - es o ramento o e I o sero el o em

inciso anterior. além do 9) Tecido de flxollne, listrado de verde em fundo �����I��sm��:��s�;:tr:�����é noul')�ó!�,:ri�; ��!�c��'a��-�������m:�_ ��n:�d��r��oo�fecção de camisas. Unidade - metro,
(quarento e oito) parcelas;

,

tos comprobatôrios de iden l()) Tecido de fixolinc llstrado de n:>:ul em fnndo c) _\ O parcelamento fica condicionado à
tida de e idoneidade: branco. para confecção de camisas. Unidade _ metro, nbrigacõn de ':10n.ter, o devedor, em dia os presto-
a) certidão de Registro Quantldade.;_ 100. cões vincendas, enflendendo-se, outrossim, que o

na Junta Comercial ou 11) Tc�id(1. de brim, liso, tipo Unho. 'cór beije, parI! otrozo no pagamento de parcelas, corretará autorráti
DiáriO Oficial que tenh:\ confrrç50 elr. terno.�. Unidade - metro, Quantidade _ 75. cnmente, o vencimento tato I da dívida, será ime-
publicado o documento <lc J2) 'T'{'ddo de brim. liso. Llpo linho, �nr azul mnrlnho, diatomente a�uizodo;
constiLuição; para conrer.ção de ternos. UAidadC! - metro, Quantidnde d) _ O parcelamento relativo o dívidas n60
b) atestado de idoneida- _ 75. '

. ajuizados será feito mediante ajuste, oatrovés d2
de, passado por Banco ou 13) Tecido de brim. liso, tipo linho, côr cInza, para docurf\ento particular, o qual ficará fazendo parte
duas firmas de comprova- confecçilo de temos. Unidade - metro, Quantidade - 75- integrante d,... contrato principal;
da idoneidade comercial; l4} Tecido de brim, liso, tipo linho, côr ma.rrot1, para e) _ Relativamente às dívidas ajuizados, o

c) prova de quitação com confecção de ternos. Unidade - metro, Quant.ldade - 75. ocôrdo seró feito, medio!1te tê,./Ío nos autos, e sub-
as Fazendas Estadual, Fc· 15) Te-r.ldo tipo LuislnC!, côr preto, Unidade - metro, metido à homologação do juizo;
deral e Municipal; Qunnt.idade - 100. f) _ O pagamento das parcelas relativos o
d) procuração, se fôr o 16) Tecido. tipo Lulsine, côr azul claro. Unidade - me· dívidas; ajuizadas será feito sob a fiscalizoçõo de

caso, passado a pessoa re· troo Quantidade - iOO. procurador Ou Advogado a quem incumbo acom-
presentante do proponente 17) Tecid9 comum, para confecção de aventais de ser- ponhor o feito;à abertura das propostas. viço. Unidade - metro, Quantidade - 200. g) _ Nel"'hum ocôrdo seró feito sem qu� o

4 - Os documentos ael- 18) Tecido de chita. para confeccão de ('anas de acol-
executado satisfaça, de imediato, tO!!Q.s os desP,e�as

:."'-"0 ,(O,� PS"U'btS't,dtu"'d"O" POp�7� choaodBo'S·EuRnV'Ad'cd,,'ES- moetr1), Quantttdaded
- �OO,

I"� judiciais, inclusive percentagem d,?: serventu�r�os• • : s proponen es everao espec !Car, do Cartório custas, bem como honoronos advocatlclo,

�:;;:��nt�a f�:�r:lo �:- ��;:::e��r���::t�ree�\�o!�����S que se propõem fornecer,
mesmo que êstes devam ser pagos pelos Institutos,

Compras do Estado de San- Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 28/3/62. ��11�0, neste último'caso, se nouver pena convencio-

ta
5c�t��n;;opostas deverão ::I�:;u��'bl��n�� ��r�iá�� ����a� ��a E�����6�.oC�����:

'

h) _ A falto de pagamento de Qualquer dos

ser apresentadas em duas dois (2) dI:! março de 1952. parcelo, determinará automàticomen�, o 'pr?s�e-
vias, com a rubrica dos pro- Hermes Jllstino Patrtanova guimento dO'açõ" executivo, no formo do Lei, ln e-

ponentes em tôdas as pã- PRESIDENTE. pend���m�n�:s��n�;��\�o�:iS;el�ong�v::�rimentl�1;:;�\�e���:: �����ma rio
do dispqsto no ítem anterior será imputada às ..pes'

6 _ Os envelopes, conten soas mencionados no ítem f devendo o Instituto

dopropostas ou documentos, VENDE-SE oplicar, de imerHotn. os: ITK'!didns: c?bíveis;
deverão ser entreJ!"ues no j) _ O parcelamento outofl"zod_o por este

Departamento Central de No BairN da Agronómica, um sobrado de construção. ( Resolução somentp poderá ser concedld� quando o

Compras, ã. Praça Lauro recente. sita à Rua Almirante Carneiro, n.o 26. O mesmo devedor residir no imóvel financiado.

Muller, nO 2 (fone. ... possue l!'iO metros quadrados de área construída e estâ Rio de Janeiro, 20 de Outubro. de 1961--

3410) até as 14 hol"US do lo('alizndo em terreno de 10 x 27. Possue na parte térrea, as) Dante Petlaconi _ Conselheiro - Reb-

dJa 15 de abril de 1962, me· vnrandão-sala de visitas - sala de jantar - copa e cozi- tor _ Presidente
nha. No segundo pavimento três quartos _ hall de esca�1l.
- banheiro completo e terraço. Nos fundos quartos de

empregada - banheiro de empregada e tanque, além de

um pequeno quintal. O prédiO em apréço tem recun snfi
clerit.f" para ser construída uma garagem. Possue também
aquecimento centrai.

Tratar à Avenida Trompwsky, 88, [com o proprietário.

ter a largura mlAh1U\ de
0,95m.
II - ESTJPULA�C1.E'.B
OS ínteressados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.
l. - Propostn, seladas

ambas :1..� vias com Cr$ .

12,00 de selo Estadual e

mats a Taxa de Educação e
Sande de Cr$ 10,00. por fo
lha, em envelope fechado
e lacrado, contendo:
a) De,�I�nação do nome c

enderéco da firma propo
nente;
b) espeCificação, a mais

detalhada possível, inclusi
ve marca, do raatertat que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo

bal. com a explicação de
que estão cu não ineluldaa
as despesas de impôstos,
taxas, fretes, carretos, segu
ros etc.;

dj condições e prazo
de entrega do material, no

local Indicado: Inspetoria
da 811 Região Escolar _

- Põrto União, onde será
procedido o exame de re-.

rebimento;
e) declaração de conheci

mento e Submissão às nor

mas deste Edlt!�l e da Le
gislação referente a Con-

diante recibo, em que' sI?

menclonarã data e hora do

recebi�ento, assinado por
funcionário do D. C. C.

7 � As propostas serão a

bertas, às Quinze horas do

bertas, às quinze horas do

mesmo dia 16 de abrll, por
funcionários designadas pe

10 Presidente do D. C. C. e

na presença do." proponen-
tes ou seus representantes
legais.
8 _ Abertos os envelopes,

cada um dos interessados
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro

postas dos demais concor

rentes.
9 _ As propostas (modê

lo 001 ã. venda na Impren
sa Oficial do Estado), de-

���'��c�ellc����e:���t:on;!i�;i� � ,

ins!,ruções constant.es

do verso da,"I 'mesmas, bem

como às extgêncías do De

creto nO SF 25-08-61/382,
de 1061, e dcmnts dlsposl
cfies Estaduais e Federais

sõbre -õoneorrenoras.
II _ JU1.GAMENTO

1 -- Pela Comtssão Julga
dera, postcrtonncntc. .�C

rá declarado vencedor o pro

ponente que orcrocer:

a) Menor preço. conarco-.
rundo-sc descontos. bonifl

cacões. rmpôstoe. despesas
e outras vantagens:
b) melhores condições de

entrega;
c) melhores conrucõos de

pagamento.
2 _ Em igualdade de con

oícões será dada prererên
cla a firma nstnbelecída no

Estado.

3 - Em caso de absolu
ta igualdade de propostaa,
será sorteado o vencedor.

4 - A cocorrênctn poderá
ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida for
malidade expressamente ex!

gfda pelas 'l"efrl"jda� Leíx e

a orutssão turrortc em m-e
juízo aos eonccru-ntes ao

E..,tndo 011 á morattdndc da
Concorrência.

5 - A Comissão Julgado
ra reserva-se o direito de

anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não eon-espondnrn aos

tnterêsses do E�Lado.

Florianópolis, em 9 de

marco de lD62.

(HCI"me� Justino Patrtn
nova) � PRESIDENTE

----------

Deparlamenlo Cenlral de Compras
'EDITAL DE CON<ORRENOA

PU'BLlCA H.o 17 02 18

ATENCÃO
SE VOCa: FOI FOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NAO DEIXE DE ENCOMENDAR SUA FOTOGRAFIA A
Rua João Pinto, 9 - Fone· 2349

REPORTAGEM
.

FOTOGRAF1CA
HAMILTON

'NDEREÇO
A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua:
Conselheiro Mafra n.Q 154, de um lado a sua

"ft�lo de PP.ÇAS E AOESSóRIOS, e drr nutro a

�ecção de PINTURAS E c,ONClm:ros. _,

YelofM'" 3U'J.

2,- gofá - Verde
Poltronas - havanas
Cortinas - !!reme
Tapete - bege
Paredes - creme

3 - Sofií - hav�.na
- � -

Depàrtalffen�- (entr�I' -Jle
'

Compras

III PREVIDÊNCIA SOCIAL' ,'
__ "H.ct'-15�Ql:.1t

_ a_ CaJ.n i&Ut..--� EdDal ,de C&ncorrêriéia Pública
_ O. Departamento Centl.al de ç�riipta's "fOCC�, de

conformidade com o art, 11,'itetrl III do Regulàmento
'aprovàdo- petc D.ecreCo SF

.

...._. :25-08,61/332, rema púbU
co que tará reali-Zar, l'!c .dia. 3l"fle !lla�'{(O de 1962, na

sua séêe. à Praça' Lauro' Mullerj'_nO 2, (forte 3410), CON
CORRENCIA·· PUBLI<;!A,. nas. segu�ntes condreões:

I ...,.... OB.tETO· DA COli(,>ORBtNC1A. >

,

. -{.A�U1Én"ÇAQ)
.

tida��!,l;:�árto; �,e �ço �?,I.C��.I, ��Id�d.e· -:- !!�.lt ""- Ftchãrlo de "aço borlzóntal,: Ul1ldãde .:..._
•

Quantidade: - 1;..
.

..
III ....:. Armaçges.Ruf o}l similar, l)ara'-pastas BUS

pensills,. Unidade......" Um,'"Quantida4e �3; :
IV _ Pastas Rl.:r ou simila.r, qorn etiquetas e. gra._.

pos, l1nld:ül.,e - Um, .Q.uan,l;ldadf
.

....:... 50;
V ......, Mimeógr�fo.... eletrico, 'Unidade .::... 'Um, QuanU-

aade . .,.....,. 1;'
•

VI _ q:rupos estofados, Unid!ld(! _ Um; Quant.1da6e
- 4;

-

_.

. ii - Máquina dEi escrever, semi-portátil, c/lOO ou

mais espaçqs, Unidade - Um, Quant,· - 1;
Vill Máquina de escrevel'. portátil, C/IOO ou mais

espac.os; Unidade _ Um,. Qll8Jltidade � .1;
IX - Máquina de escrever. c/120 espaços ou mats.

Unidl:!-de Um - Quantidade - 4;
.

X -. Mé.quina de esrrever, c/260 espaços ou mais.
Unidade - Um, Quantidade - 'I;

XI - Tacógrafo. tipo "Kicnsle ou slmllar, c/7 ou

mais dis·cos, Unidade - Um, Quantidade - 6;
� XII _: MáqUina de costura tlpú indústrial, 'Inldade

- Um, Quantidadé _ 1;
XIiI __. MáqUina de eo.�J.11I"ü, tipo in<'lll,qtrlal, p/ ser

vj�o.� {ll' esi,ofamrnt.(l l' C(lllrO, Unidade - Um, QuanU
d;�rll' - I;
XlV _.:. 1':.�('l'ivil.ninha cj7 .(l\l m:\i." gavetas, Unidade _

Um, Quantidade - 5;
XV -' Ca.deira giratória s/braços, Unidade - Um,

QlIantidade _ 5;
XVI .c.. Cadeira simples, Unld,ade - Um, QUIUltl

dade - 18;
ÁVH - Mesa p/máquina, de escrever, Unldade

Um, Quantidade � 2;
XVIlI :- Armário p/escritório, Unidade _ Um,

Quantidade - 5';
XIX - Col\'e de aço, tipo "Se�urlt", ou similar.

Unidade..,... Um, Quantidade _ 1;
, XX - Capacho. de ferro, p.1porta, Unidade _ Ym
Quantidade _ 5;

XXI - Trilho (passadeira), de "CongoUu.m", borra
cha ou similar, ,Unidade - Um, Quantidade _ 54;

x:nI - MáqUina ponteadelra de sola, tipo "Ju'
piter "ou slmllar, Unidade - Um, Quantidade - 1.

Estipulações conforme Edital 15-02-14.
Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 3.l1

3/62. Abertura, às 15 horas do mesmo dia 31/3/82, con
forme Edital, públicado no Diário Oficial do Estado nO
7001 de 1° de março de 1962.

DCC - em 16 de março de 1962,
Hermes Justino P;ltrlanova, PRESIDENTE

rot. durante multo tempo,
constderado prívüégto de

gr:1.ndes mansões e próprto
apenas. pnrn ambientes de
ai La arlsVwI'ada. Na reau

dnde, como tecido nobre,
msuncce-sc esta maneira
de pcnsrrr. O verudo tem, o

que se convencionou cha
mar de "classe". Por Isso

llH'SIl10, devidamente empre

gado, ="." ylrtude de Im

primir a um ambtenec urna

eateeor+a I1Ur. difi('"llm('ntc
se conscmura com outra

esnécre de tecido.

Um conjunto estofado
com veludo valoriza os res

tantes móveis de um ambi

ente, desde que as cõres
com os outros componentes
do mesmo estejam bem

harmonizadas. Aa sobrieda
de das côres lisas do velu
do permite estabelecer es

quemas básicos' vünos. qu,e
a seguir transcrevemos:

1 - Sofá - Verrmelho
Poltronas ---' cinza
Cortinas - branco

Tapete - cinza

Paredes - branco

.�-��-����p�--.�-
Caminhões Especiais Para Mudanea

Urbanas _ intermunicipais e inter?st�duais. Nõo
é necessóri" o engradamento dos moveiS, !nf�rm�
cões Beco Tupy n.o 1::! - fone 3457 - Flonanopolls

r..........,
i

NO HOEPelE TEM

Dr. Hélio FreiliH
DOENÇAS DE SENHORA�
PARTOS, ONDAS CURTAt.
- ELETROCOAGULAÇAO
ConsultóriO _ Victor

Melreleo, 24 - das 4 à·
6 horas.

R�!I"ldênci:t _ F.l1ifícln

Florianópolis _ fi"
� Fone: 27-47.

Poltronas - verde
ocrünae _ Bege"'"

/"
.

.'Poitl"ónas
.

- C-fnin.
:/., Cortl�':""··'�ampa..

Tapete.�· marron
Parédeg _ creme ,.

4
.

.....: �o!á.- Veh,nelnq'

.do��bl� '. 'branco ·cln_za."e
vermelho.

'.

Ó Tapetes' .: bra.neo
:. Paredes.:; branco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�" � Q_U_A_�T_A_1!_A_G_Í_N-:A� �_

, «-lndie
DI. LAURO DAURA

Clinica Geral
- - J4.D1CO -

Espec1alJ.$ em lUoléstia. de Seohoraa e vias un
Di::1as. Cura rad1cal das tnrecccõee agudas e cf6..
nícce, do eparêlhe. sentto-urtnátl0 em a.mbos 08

sexce. DOC'Illçu âo aparêlbo Dlgest.tvo e do SUIte·
ma nervoeo.

Horá.rlo: das la la 11,SiJ horas e das 14,30 &.5 17,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 andl,!. (esq. es, Rua zcêo Plnw) • Fone: 3248
Resldência: Rua Lacerda cout1n.bo, 0.0 13. rebã·
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

03. SAMUEL FOBSECA
CIRURGIÃ().DENTISTA

Preparo de cavidadn. pela alto ..eloc:idade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

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

1° andor - Fone 22Z!)
Ibclu.ivoMent'e com hora. morcoó-..

DR. MARIO GENTIL COSTA
M,ÉDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA

.

E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSt: KÓS, 00 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. FLA(H
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva na 13 à partir de
1° de março - telefone 2891.

"..:J.. I"",�I", ...r"�'�_!I""\IiII__&!l1
DR. no'vls DIAS DE LIMA .

..... ,CWJICA� ME'DlfL ....,' -.
Estomago, int.estinos, fígad� e vias biliares.
Consultório:
Rua Jeronlmo Coêll'10, nO lB salas 21 e 22.
Residência:
Rua São Jorge 32 fone 2721.
Diàriamente das 15 às 18 horas.
I\tende das 8 às 10,30 horas no Hospital Lle Caridade.

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

(UNIU SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Atnques -- Manias

Problemático Afp.Uva e sexual.
'rratamento "Pelo Eletrochoql.Je com ane:st:.esl�

It'lsullnatcrapia - Cardiozolorapls - Sonot.er"pla e

Psicoterapia.
Direção dos PSlqulatra& -

.

DR. PERCY JOAO DE BO:rtBA
DR. JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da..; IS as 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Pra�a Etelvina Luz) - Fone 37-53
------

O)-HOS. � OliVIt)9S>:-tfA�I'Z
:.' e (iARGAN1W"
i .'., -,

OPeIaçoes dos AMfGDALAS':"VO(
,

processo
,

MODERNO
.

EQUIPO de OTORRIN.O (único no Copitol)
poro exame' de OUVIDOS, ··NARIZ e

GARGANTA
.

RefroTor BAÜSCH 8 LOMB para rece_itó

i
de ÓCULOS

lomento dos SINUSITE� por ULTRASOM

• GUERREiRo da FONSÊCA
ONSULTAS PELA MANHÃ E A TARDE

�u_�lcitio- Rua João Pinto, 3� - Fane 3�60

tlU'áenco.a - Ruo Fel,p! SCllm,dl, 99 - Fone 3560

VÉ'NDE-SE
Uma casa de mm;.::!lra. pintada a óleo, com a�i1:l. luz

j> apnrelhos sanitários. mec'li1::do lO m de frente por 47 m

de fundOI1. sito à RuA. Portella. 51..em Barrell'O&.
Tratar com o Sr. Sílvio José Martins à Rua General

Nestor Passos, defronte ao n.O 48.

VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

gógicos.
- EQuipada com máquinas novas,

Dirigido ;.-elo: dngues Lunar. bX-lil,<':lJl�

PKO,.. VICTOR FERREIRA DA SILVA ao aervico «e Crrurgru du
_ Ontem, Mister Gene Karst, via-HORÁRIOS: DIlIRNOS E NOTURNOS: Hde�i��llr��!��':'OC'dO"O'lRo�� jou para Curitiba, de onde acompa-Fa�� sua inscrição a Rua Dr. Fulv'., Aclucc:_. '4&.... � nhado de sua esposa Merls Karst via-

:��:�I�� de Maio, 748 - 1° andar.
Flarianópali. ��:��d����I:.J��;lOeS �:r';�: jará para Foz d� �g�assu ., Turismo.

��:��!s ;E v��N�:��!� - No bar do Lux Hotel, os Srs. Ge·

_ PARTOS SEM I)(H(. petc
raldo Wetzel e Armando Kali!, conver-

Preparam-se alunos para as concursos de: método psico-proWatico.
savam. De repente retnçu a Elffa o Dr. turo diretor da mesma.

•OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E ccusutténo: Rua Joac Pm- , :�m;�:e�d�,al��r�:�:n;u. �omse����:�o _ Chegou ontem, a esta Capital. o.g6������? �orÇuaa ��aFúl�i�cr�j�cc�� 7��C�Sl� �,�. �or�s.d�tc���OO c�� � ""pediu-lhe "meu amigo Armando, Lê Senador Irineu Bornhausen - vlajo'll,andar _ Estreito.
p
horas marcadas. Telefone' :i:ad:o:!�::ld:..�etz!�" verem a excetên- para Itajai.

• • • �Turma a iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há 01- 3035 Residência' Rua'
gumas vagos. oener; Blttenr.ourt·o 11

•
- E� poder do Colunista, cartóes"

.

peia RADIO 6UARUJA de Flor:an6PoUs r: FOF HÓ-- < ; • ���:,��!;� �:m�:!���=�h�����:n�� !�'�::����:: �:�:;��o d�: :::;�.,:�:'
- de 2 a a Sa'bado IRMAOS ijlllN'

.:
-"Ih ,

" -•
.

I - Todos ao Bingo .no Clube 12 ãe - Alô arctoiêncte "Top Set", ama-

8,00 _ Correspondente Co;umbu� 1�:'I�c.'6"�;'P·",�".,,:"·'.,� II Agosto, prôxlmo dia quatro - Benefi- nhã no Chá da Medicina, das 16 às 20'
8,55 _ Recorrer Alfred __

- :: (
cente.

horas.. • •
II

�?:�� =���;;:r �I�r��io Guarujá DI. flOLD-EMA.l1i t... - O Lira T. C., programou a "Soirée" - A melhor sociedade será aquela�
12,25 _ Correspondente Columbus Dt:MENEZES • :. pascoa, no dia 21 de abril, ea 24: ho- onde houver malor numero de homens'
12,40 ,-Político de Desenvolvimento Formado pela Escola de.

honrados e aman:es. d; bem. ,

l\}:�J =RR������1t,�:f Columbu, :.ed;:���,:. C�:�;�;,,�: R�:. ;a L;;,:.\���ã',;,:s���::.e o":::�:,��:� Ol.,� �:''i::Z:�U�t:,�:m:'"';;�:t�'�:':::18;55 = Co��es�o�d���! Columbus Hospital da Cambôa .- Da' na prala de Sambaqui, fest.ejarã. sua v!- na. ,2100-R t Alf

d.
Mtlternidade Clara.8as

----------.-f·
..... ---- .. - ..- .. ---

2 T :30 - C��r�s;�nde�;e Columbus :::e�po;;e. Da Maternidade \

E O T A L2.2..D5 "T ..'irard�J"fo�lrat� Gu<!rujó ,�;
�

&pe.w1dade: POENÇAS�eportam��'fS.de"'NDtlcia;; .. T�ls. 3816 - �822 DE SENHORAS _ PARTO

�7'!:a�=O_:':n� �:ct;a :_e�':75K!�2� ::I:.;;;o� -CÇomn,�,R'a�.IA... 1\taternid�lIe

-Clínica e Cirurgia de Ouvidos, Náriz e Garganto
Ex-chefe dos serviços de ort do assistencia médico
soctcl do armada (Rio), do hospital do arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro e do hospital do univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de orl do
polfclfnloo de botafogo, Rio (prof, David Sonson)
Ex-estagiário do clínico de orl da escola de mediei,
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

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSOR;ES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mardenol proc:eIIO' peda·

CURSO CONTINENTE

--- - - ---------�--

COMUNICA(ÃO
A SAUNA FTNUNDEZA TEM A SATISFAQAO DE

COMUNT(;!\R QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSrfOAO
0.'\1" nt�TTNTM CLrENTF:S. �ASSAGISTA ESPECIÁ'r.!
7.;�"A rM Sf.:NHORM'. 'PARA TRATAMENTO CONTRA
OFlF,f':TDAnE. oorns REUMATICÂS, MA CIRCULAQAO,
ENXAQUECAS etc. �

ATp.Nmr, NO LOCAL COM HORA MARCADA
RlJA TRAJANO lantlgo RANCHO DA ILHAI.

FLORIANOPOLlS - SANTA CATARINA

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM 1'T}, III
-- -- -6
Dr. Ayrlon Ramalho
CL1NICA DE CRIANÇA�
Consu1tas: Peia manhã

no Ho�pltal dp. Caridade.
A tarde, no consuttôrrc

das 15,30 hs. às l7,3!' t.s.
õonsetténo: Rua Nunes

Mac'bado, 7 _ 10 andar -

telefone 2786.
Residência: Rua Pádre

Roma, 63 _ Telefone 27�1I

Dr. Walm;l Zomel
Garcia

Diplomadu pela Faculdade
�açjonal de '-'1cdicinl:l. da

uutversíuaue dI) Brasil

.sx-u-teruc por COIlCur;:iU da

Matermdaút:!-..,.;i>cu..... ,tit:!1

viço do Prof. ocrev10 uo-

Carmela Putra, -pela ma·'

nhã.

Residência: Bsteves Ju

nior, 62 - Tel: 2235·

Agradeço uma graça al
cançada M. L. M.

tent:.v�d�ns��tu��e��c�!�::� ;���ile!�c1��� ::;I� n�:�� S 1\ fi O nos O 1
clas::;es de Inglês e Francês, para satisfazer aos interessa' SÓ C A f E Z I T fi
dos. As matriculas estão abertas na Secretaria do Instituto, .... ��___.
à Rua Tr.ajano, 14, 1.0 and:n (esquina com a Rua Felipe
Schmldt).

Mister Gene Karst homenageado com um jantar no I

.
Ouerência

.

:
ra, �ls�e;te:;en:es�aar�t�P�:!doq���:��:�� tórla no carnaval de 62.

•
da Embaixada dos Estados Unidos no _ Tenho recebido boas referêncu�s,
Brasil, para uma visita e missão eape- do Baile Municipal, Idealizado pelo Co •
�ia�j;O d:n;�I:::aa ���:!��ta��s D�;li:�: �:��:ta�!::a ::7�maonlm::;:aval, teremos.
de aeconnectment., onerei daEmbaixa- .•
da Americana, através da sua Dívlsào _ Walll Publicidade estâ enteltl:ln-.Cultural. do 'a Cidade com bonitos �artazes de pro-.pegandas.

_ Calçados 'Três Garotos", vai f:X-:trear novos sucessos,

•
_ Lord Magazine, será uma loja pa-.

ra cavalheiros el:g:n:es. •
- O Sr. e Sra. Ruy Valle Pereira, t:"-'

tão participando o nascimento de seu fi-,lho José Alberto.
• • • •

- Na Ilha, esta acontecendo - IVO'
��to:Cr:��ic�:�a c;�:g�I�:i���a.PlàStl�.

•
- O radialista Antunes Severo, re-.

�r:r��:O �a d�:��� ��ár�e�:rt�:;;i. :��,

- 'A noite no Querêncla. aconte
ceu um jantar, do qual o Colunista
convidado participou, oierecido pejo
Instituto Brasil-Estados Unidos em bo-
menagem ao Mister Gene Karst '_

AnLtriões. Dr. Raul Bastos; Dr. Ge
raldo Gama aenes: Mister A-roerro
Storm; Sr. Eurico Hosterno, Dr. Orlan
do Schroeder e Dr. José Ruhland Ju
mor.

Edital de citação par,a lia Tan" Juiz de D:relto.
conhecimento de tercei- dlnário, definido no art.
ros, pelo prazo de trin- 550, do côd. Civil, que ad
ta dias. mlte o domínio pleno inde
A Ora. Thereza Orlsólla pendént!!mente de justo tí-

Tang, Juiz de Direito da tulo e.boa fê. Diante do ex-

Comarca de São JOsê� Es- posto. It postulante, não
tudo de Santa Catarina, J)Qssqlndo titulo de pro-
na forma da Lei, etc. prledade sõbre o referido
FAZ saber aos que o Pl'C- terreno, Quer adquirir o do·

::;ente edital virem, ou deie minlo pleno do mesmo,
conhecimento tiverem que, conforme dispõe o art. 550,
por parte de Manoela h,1a- do citado CÔdlgo, e de acôr-
ria Mendes se proeessa úma do COpl os arts. 454 e So:Ls.
ação de usucapião, em que do eód. de Proc. Civil, pelo
é objeto o Imõvel sito no que requer se digne V.

lugar Barreiros, nesta Co- Jj:x.cla. designar dia e hora
marca, cuja petição Iniciat 1 �ara' à. audiência de justi
é a seguinte: "Exmo. Sr. - rtcação onde comprovara o
Dr. Juiz de Direito da CO-'_' álegado com as testemu·
marca de São José. Manoe- nhas constantes do rol
la Maria Mendes, brasileira, abaixo, citando-se, após es

solteira, de prendas domés- sa formalidade, os atuais
ticas, residente em Ba.rrel- cOl'Lfrontantes e seus ron
ros, neste Munlciplo, vem Juges. bem como o ôrgão do
perante V. Excla .. por seu Mlnistêrlo PübUco e, alnda,
advogado, Infra-asslnad,o, por editais, os Interessados
promover a presente ação Incertos e desconhecidos,
de usucapião, que tem O dispensada a citação do
fundamento segulnt:.e: E. S. Dontinio da União à vista
N. P. Q. Há. mais de ,-:lnte da jurisprUdência domlnan-
anos, por si e seus anteces- te, sendo que os clt"andos
sores, a postulante tem pos- poderão apresentar a defe-
se .de um terreno e respectl- sa que tiverem, no prazo
va casa de moradia. situada legai, e, se não o fizerem,
no lugar Barreiros, neste se,la esta iule:ada. de Ime-

Munlciplo, com a area de dlato, procedente, conc�e-
seis mil duzentos e IlOventa dendo-se·lhe o competente
metros quadrados (6.290 titulõ de dominlo para

transcrição no Registro de
Imóveis desta Comarca.
Protesta-se pelas provas em

direito permitidas. Inclusi·
ve testemunhas, vistorias.
e depoimentos pessoais se

houver contestação. Da-se

mts2), fazendo frente, a

leste, com a estrada velha
de Biguaçú; fundos com

Vicente Ferreira. extreman
do ,ainda. de um lado, com

Faraco de Tal. e de outro
com herdeiros de João San
tiago, Ollria de B?uza e VI·
cente Ferreira. tudo na

conformidade da planta
anexa, sendo que, atual
mente, a estrada federal
BR-59, dividiu o terreno em.

duas (2) partes. A posse
dêsse terreno tem aldo por
ela mantida, mansa, pacifi
ca e Ininterruptamente,
sem oposição ou contesta
ção de terceIros. ali perma
necendo com ânimo de do·

no, Que se manifesta por
benfeitorias consistentes na

c_asa djl moradia já aludida,
cércas e arvores {rutHeras.
A posse exercida pela pos

tula:J..te configura pcr,felta,-.
me�� o u'spc,aplão extrnor-

INGLES FRANCÊS
Y ÁZlGI

MêS DE MARÇO
17 _ S:ibado (I.ardel Farmácia Central

DEPAR TAMENTO DE SAUDE P3BLiCA
PLÁNTÜES DE FARMACIA

18 _ Dmningo
24 _ Sáb3.do (tarde)
2:l _ Domlt'lgo
31 - Sábado (tarde)

Farmácia Central

Farmltcla Moderna
Farmácia Moderna
Farmâcla Sto. Antônlu

O plnnt.ao noturno sera eie tllado pelas
Central.

farmaclas Sto.

O plantão diurno compreendidO t:ntre 12 e 12,30 lIa ras será

farmicia& ITitórhl» e CentraL

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domlngo-

ESTREITO
Fa�mli.cia Catarlnense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

O plantão noturno será. efetuado pelas farmácias do

--------- _-----

autorização dêste Departa.-A presente tabela não poderá ser alterada sem prêvia
menta.

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe SchmidL
Rua João Pinto
Ruo. Joao Pinto
Rua Felipe Schmldt

Antonio, Noturna, Vlt,órla •

efetuado pelas

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua. 24 de Maio

Canto, Indiana e Catarinense

o valor de cinco mil cru

zelrps (Cr$ 5.000.00) para
efeitos fiscais. Termos em

que Pede deferimento. São
José, 16 de novembro de
1961. (as) Zany Gonzaga,
advogado. Rol: José Jorge
de Melo, residente à rua

H!lario Vieira. n.o 42; He
ráclito Carpes, residente em

Florianópolis. os quais com

parecerão à audiência Inde
pendentemente de Intima··
qão, no dia e nora Que lhes
fôr designado: DESPACHO:
R. H. A. R. Designo O dia
28 do corrente, às 10 horas,
para a j.J,g;t1f1.cação prévia.
Nov. 20/61. (as) Thereza

Orlsôlla Tang, Juiz de Di·

relto. DESPACHO: Vistos, vâo a datilografei e

etc. tllgo- ·por.. sentença a..,,_.� cr'e�.

Florianópolis, 24-3-62

justificação processual nes
tes autos de ação de usuca

pião, procedida a 'requeri
mento de Manoela Maria

Mendes, para que produza
seus efeitos legais. Façam
-se as devidas citações: a)
_ Por mandado: a) ..::.

aquele em cujo nome este

ja transcrito o imôvel (CÓ�
digo de Processo, art. 455, §
2.0). Na falta dessa trans'
crlção junte·se, impreteri.�
velmente, certidão compro
barorla de ausência de

transcrição. (Arquivo Jud�
voo 80, pág. 46; vaI. 78, pá�:t
99); b) - à Fazenda. Mu-_.
nidpal na pessoa do S1,".

Prefeito; c)· - aos con

frontantes certos e suas

mulheres, se casados forem;

d) _ ao Representante' do
M. P. 2 _ Por edital, com

prazo de 30 dias, afixado na

sede do Juizo e publicadO
uma vez no Diário da Jus·

tiça e três vêzes no jornal
"O Estado" de Florlanôpo
lis; a) - Aos interessados
Incertos. Essas pUblicações
deverão ser feitas no prazo
de 15 dias, contados de sua

fixação na sede do Juizo
sob pena de nulidade (art.
178. n.o III do C. P. Clvlll,
conforme ja dizia, alias o

autor do ante-projeto do
citado Cõdlgo {Pedro Batls-

ta Martins, (Comentários
ed. de 1941, vaI. II, pág. 202,
n.o 127) e ensinou Carv:

Santos a pág. 442, vai. II,
ed. 1940, no Côd. de Proc.

Civil Int. Nêsse sentido,
também decidiu o Eg. Trlb.
do Dist. Federal. t indés'
penSável, sob pena de nuli

dade, -decretada até ex·ofi
elo, a publicação da cita

ção por edital no prazo
mãoxlmo de 15 dias. (or.
Rev. dos Trlb'. 142-268 P.

R. I. Custas afinai. Data

supra (as) Thereza Grlsó'
lia Tang, Juiz de Direito. E

para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandei

pa�sar o presente edital e

mais de Igual teôr para ser

publicada na imprensa e

afixado no lugar do costu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUADRO DAS COTAÇOES
6---- Excepcional. 5 - Ótimo. 4 - Multo Bom. 3 _ Bom
2..- Rezutar. 1 - Fraco. O - Péssimo
ESPETACULAR PRODUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

RANK - 1961 - 1962
O PRISIONEIRO VAGABUNDO (Two - Way Stret
hsl Direção: ROBERT DAY Elenco: Peter Sellers
Wilfrid Hyde White, Maurice Denham. Em tôdo
o história dos cárceres do mundo jamais se encon

trará uma igualo 'esta, em que os presos entram e
soem e se utilizam de suo própria-cela como "quar
tel" poro enoendror formidoveis assaltos!
O PESCADOR DA GALlLt::1A (The Big Fishermanl
Direção: FRANK BORZAGE. Elenco: Howard Keet,
Susan Kohner, John Saxon. Um 'espetáculo sem

precedentes! GIGANTESCO .... A história de um

Gigante entre os giganf1es! Simão - chamado Pe
dro. UM HOMEM entre os homens!

A ILHA DO PECADO (Virgin Islandl Direção: PAT
JACKSON. Elenco: John Cosscvetes, Virginia Mas
ke�l, Stdnev Poitier. Uma aventuro delicioso, vivido
em uma paradisíaco ilho do Cortbe, por dois namo

rados que se amam com todo o ardor! As côres, o

história, o desempenho, fazem dêste filme o mais
agradável visão cinematogrófica!

-

ATt: O ULTIMO OBSTÁCULO (Thoe Moves To Free
dom) Direção: GERO OSWALDo Elenco: Curd Jur

ges, Claire Bloom, Jorg Flemy. O Terror com a An

gústia, o Intrigo, com O Traição, o Violência com

o Mêda, aliaram-se contra o vida de um Homem
.

Que ornava o liberdade! Um dos motores sucessos

literários de STEFAN ZWIG transformado no mais

empolgante filme! � ,

� A FÚRIA DE UM BRUTO (Never Let Gol Dtreçõo:
)

JOHN GILLERMIN Elenco: Richard. Todd. Peter
"'- Sellers, Elizcbeth Sellors. Suo ríeT era a Violência!
!
No ódio de umo Revolto esta a Vingança que ex-

plodia em seu coração! Presente o perigo num filme
de impacto vigoroso! Um drama QUe revelo a intensa

c

fibra de um homem Contra o crime!

Departamento Cenlraldé'Cõmprãs
EDITAL DE CONCORRENCIA
PU'BLlCA N.o 14 02 15

EDJTAL DE CONCORRtNCIA POBLICA N.o 14 02 15

O Departamento Central de Compras (D. C. C.), de

conformidade com ó art.o 11, item I!I do Regulamento
aprovado pela Decreto SF-25-08-61j382, torna públiCO que

farâ realizar, no dia 27 de março de 1962, na sua sede, à

Praça Lauro Müller n.o 2, (fone 3410), CONCORMNCIA
PúBLICA, nas condições seguintes:

I - OBJETO pA CONCORR.eNCIA

O EI?TADO 0 Maie Antigo D:lri.rlo d�: ianta. Gatarlna
------

Ensino a Cantar
O após!-Olo Sio P�ulo es- nidade, ministrando aulas

creveu na primeira Eplsto- gratuitas de canto, aos fi

la aos COrintios, capitulo lhos de ramnree pobres,
12, sôbre a distribuição de meninos e meninas (ambos
dons dos Altos Céus. os sexos).

- Entretanto, muitas ve Eventualmente oferece
aee observa-a: que meninos passe livre de êníbus. do

meninas nasceram com o segundo ou terceiro mês em
.dom de cantar, dádiva Di- diante, para aqueles que
vína do Oreador; e que p6r obtiverem melhor aprovei
tarte de recursos nnencer- tamento e vocação, talento
roa n�o podem desenvolver e bom comportamento .

êsee precioso dom por não _ Presentes e outros prê- i

�:uentafem eaaee _�d�. �a.?-., ::g:tr�:.ra todos, �o tinal

_ Quem Interessar-se

queira apresentar-se ao

professor de "O Reino de

Deus Está próxímo", no Ho�

tel Central, Rua Conselaeí

ro Mafra, n.O 26, aos domin
gos e quartas-feiras, das 9
às 12 horas.

- i qual semente que
não chega a prodUZir por
falta de cultívc.

- Por essa razão, o mo

vimento de "O Reino de
Deus Está. Próximo" está
interessado em dar oportu-

VENDE-SE

To count
To ha"e VE_�VER808

LESSON F1VE

ENGLIS�rAT HOME
Course of Conversational Engüsh�

J

*MÉTODO �YÁZIGI r
> -

II, .

CO

Pcp· COU"! from on!' to ten.
Con� de um ii duo

PlIlp· Now,rount thls mo"".)'.
Agora. come éste di·
nhelro.

5
..

h ia90 Apr.s.nta epar amenlo . ,.. om

ttlÜ_�_�������O����t��������.,_09.,�,��
conformidade com o art° XX __ Banco reguada com 7 _ As propostas serão' rá declarado vencedor o pro
11, item I!, do Regulamen- encôsto reforçado com fer- abertas, às quinze horas, ponente que oferecer:
to aprovado pelo Decreto ro, de 3,00m de cemprímen do mesmo dia vinte e seis a) Menor preço, consíde
SF-25-08-61j382, torna pu to, em madeira de lei, pin'- por funcionários designa- rando-se descontos, bonín

blico que fará realizar, no tado de azul, para galpão, dos pelo Presidente do D. caçoes, Impôstos, despesas
dia 26 de abril de 1962, na Unidade _ Um, Quantida- C. C. e na presença dos e outras yantagens;
sua séde, à Prllça Lauro de _ 6. proponentes ou seus repre- b) melhores condições de

Muller, nO 2, (fone 3410), OBS.- sentantes legais. entrega;
CONCORRtNCIA POBLICA, 1 _ Com exseção dos 8 - Abertos os envelopes, c)' melhores 'condlt'ões de
nas condições seguintes. itens em que haja especí- cada um dos

.

Jn�ressados pagamento.
I _ OBJETO DA CON- ncecãc definida, a madel-· tem o direito de apôr o sua 2 - Em igualdade de con

CORR0NCia ta deve ser de Imbúta, en- rubrica nas tolhas de pro- dlções será dada prererên-
AQUISIÇAO vernlzada na côr natural, postas dos demais concor- eia a firma estabelecida no

I - Carteira dupla dlan e os móveis montados no rentes. Estado.

��i,r6n���etI�e��, c�::� lo�al�eA�e����jras devem lo 90�. �sv��:o�=sI:�:!: ta

3 i;a��d;�� ��:7�:
tldade - 129. ter a largura mínima de sa Oficial do Estado), de- será sorteado o vencedor.

IA _ Carteira dupla cen- 0,95m. verão obedecer às condições 4 _ A oocorrêncíe J?Oderá
trai, com tinteiro cromado, II _ ESTIPULAÇOES eatabetecídas neste Edital. ser anulada, uma vez que
Unidade _ Um, Quantlda- Õs Interessados deverão nas Instruções constantes tenha sido preterida far-

de 774. apresenta!' os documentos dq verso das mesmas, bem malidade expressamente ex! Confortovel residência (�onstrução de medei-e)
IB - Carteira dupla tra- mencionados a seguir. como' as exigências do o... glda pelas referidas Leis e Tendo: 1 varandão, 1 sala de visito, 1 50[0 de jantar,
selra, com tinteiro croma- 1. _ Proposta, seladas ereto nO SF-25-08-61/38� a omissão importe em pre- 1 Cozinho, 1 quarto de alvenaria, 4 quartos, I hall,
do, Unidade - Um, Quan- ambas as vias com Cr$ . de 1961, e demais dispaS' juizo aos concorrentes, ao terreno com 300 m2, situada no Bairro Agronômico
tidade 129. 12.00 de sêlo Estadual e cõea Estaduais e s'ederate Estado ou à moralidade da Ruo: Podre Schoreder ü-c 79, tratar no local ou

- OU - mais a Taxa de Educação e sôbre Concorrências. concorrêncte. com o sr. Cipriano desenhista do DEI{ Neste.
ro - Carteiras mistas con Saude de Cr$ 10,00, por ro- I! - JULGAMENTO 5 _ A Comissão Julgado- Telefone: 3615

� .

jucadas, para dois alunos, lha. em envelope fechado ra reserva-se o direito de.- ----
em madeira de Imbúla en e lacrado, contendo: PROCURA-SE UMA anular a Concorrência, C6- ROSA CRUZ (AMORC):e::�;:l�:a,neam c;�bO�a.��r�� en��r�ç�i�:afi!�:o p��r;:_e CASA PARA

.

�:sa�for�::�:x,:r:�enta- Convidam-Se aos membros do ordem ROSA
Ietrçduto, rigldo, protegi- nente;

ALUGAR
lnterêsses do Estado. CRUZ (AMORC) poro comparecerem à reunido,

do contra a corrosão, pln- b) especificação, a mais Informações à rua .109.- Florianópolis, em 9 de marcado poro o dia 31 do corrente (sabado) à rua

cado em côr semelhante à detalhada possível, Inclusl- quím Costa, 21.
'

março de 1962. Hermann Blumenou, n.c 2? Afim de que sejam
da madeira, Unidade - ve marca, do material que 25-3 (Hermes Justino Patria-I tomadas várias providências ho sentido da organi.
Um, Quantidade 903. se propõem fornecer; naval _ PRESIDENTE zação da ordem "ROSA ÇRUZ" (AMORC) .

I! _ Escrivaninha, com 5 c) preço unitário e glo-
gavetas, para proreseôr. bal, com a e�plicação de

fechadura tipo Yale, nas que estão ou não Incluídas
dimensôes de 1,25 x 0.79 ou as despesas de impôstos,
mais, com pranchetas late- taxas, fretes, carretos, segu

rals, Unidade - Um, Quan ros etc.;
tidade _ 43. dl condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal indicado: la REGIAO
ESCOLAR - EM FLORIA

NOPOLIS, onde será pro-
cedido o exame de recebi-

III _ Escrivaninha, com 7

gavetas, fechadura tipo
Yale, frente e lados fecha-

'- OPRoSCRITO DE HONGKONG (F€rry T� Ho� ��!' ��:��õeetsas d:a��:;'ls�
\; Kongl Direção: LEWIS GILBERT. Elenco: Curd 0,70 ou mais, Unidade -

Jurgens, Orson Welles, Sylvia Syms. Sórnenre o Um, Quantidade 86. e) declaração de conheci

Cinesmacope e a Eastman Colar podiam refletir IV - Cadeira simples, re- menta e submissão às nor

fielmente esta dramática aventuro, num filme ema- forçada, Unidade - Um mas deste Edital e da Le-

I cionante, de ação vibrante e espetacular! A htstó-to Quantidade -86. gtslação referente a Con-

de um homem QlI'E! sabia o prêço de tudo .. e o volor V - Poltrona giratória, es corrênctas.

de nodo; que tinha três inimigos: o destino; o lei e tofada em plástico, com NOTA: Serão recusados

a sociedade .. e apenas uma espercnçc: o crnor de braço, Unidade --'- Um Quan os materiais com dlmen-

uma mulher! ,-'tldade 5. sões e outras caracteristi-

oi
\

i � Poi1:i0na fixa, esta- cas aquém das especifica-
�

,--"....;_..f_·- .......-.._-.'<---
ço, -u�::e'�ci��u:� !���i:.�����=:�::��

/ tldade - 10. Iada urgente, chamamento
VII _ Sofá estofado em do se�undo colocado, exigên
plástico, Unidade - Um, cla da dlferênca de preço
Quantidade 5. .pelo faltoso, caução !utura,
VIII - Quadro negro, nas ,pelo falteso, caução futura,
dimensões de 3,00 x 1,00, suspenção do registro de

Unidade - Um, Quantlda- fornecedor, etc.
de _ 86. 2 - Na parte externa

VIIIA _ ou quadro negro do envelope contenedor da

nas dimensões de 1,50 x proposta deverão constar

1,00, Unidade - Um, Quan os seguintes dizeres:: CON
tidade 172. CORR1:NCIA PúBLICA N°

IX Cestas para papéis usa 09-03-29, (DEPARTAMEN
dos, Unidade - Um, Quan TO CENTRAL DE COM·

tldade 48. PRAS - PRAÇA LAURO

X _ Cúletor de lixo, em MüLLER _ N° 2. F,LORIA�
madeira de lei, pintado de NOPOLIS.
azul, para galpão nas dl� 3 _ Em envelope separa
mensões de 0,45 x 0,60 ,x do· contendo os dizeres do

0,30, com tampa, Unldáde Inciso anterior, além do
_ Um, Quantidade - 6. têrmo DOCUMENTOS, em

XI ....:. Apagadores de fel- caracteres bem destacados,
tro, Unidade - Um, Quan encerrar-se-ão os documen
tidade - 86. tos comprobatórios de iden

XII - Armário com porta tldade e Idoneidade:
.

corrediça, vidros claros, a) certidão de Registro
trilho e rolamento d� aço, na Junta Comercial ou

fechadura tipo Yale, nas Diário Oficial Que tenha
dimensões de 1,10 x 1,50 ou publicado o documento de

mais, Unidade - um, constitUiÇão;
Quantidade - 43. b) atestado de Idonelda

XIII - Cavaletes para ma de, passado por Banco ou

pas, em madeira de lei, en duas firmas de comprova
vernlzada, Unidade - Um, da Idoneidade comercial;
Quantidade 86. c) prova de Quitação com

XIV - Armário com por:ta tLS Fazendas Estadual, Fe

corrediça, vidro claro, tri- deral e Municipal;
L-'=-==o...,_�'- lho e .rolamento de ação, d) procuração. se fôr o

nas dimensões de 1,50 x caso, passado a pessoa re-

1,50 ou mais, tTnldade, Um presentante do proponente
Quantidade 5. à abertura das propostas.
XV _ Mesa de centro, re- 4 _ Os documentos ad-

da, Unidade - Um, ma (ou parte dêles) pode-
Quantidade -,5. rão ser substltuidos pelo
XVI _ Armário triangular, Registro da firma no De-

porta bandeira, com porta partamento Central de

de vidro claro e de 2,5Om Compras do Estado de San-

de altura, Unidade - Um, ta Catarina.

Quantidade - 5. 5 _ As propostas deverão

XVI! - Mesa para máqul- ser apresentadas em d,Jas

na de escrever, com 2 ou vias. com a rubrica dos pro-
mais gavetas, nas dimen· penentes em tôdas as pá- O QUE voeI DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR

sóes de 0,90 x 0,45 x 0,75, glnas, seladas na forma do O CURSO "ENGLlSH AT HOME"

�:��alsú��::eran�etau� íte6m_\)�ê:�e:�!�'conten
1 -

�:C�:��o�s��Õ':b�SeT�D&�blicadas, todos os

Quantidade - 5. do propostas ou documen- 2 - Com a lição recortado, ouvir todos os domingos,
XVIII. - Caixa porta pa- tos, deverão ser entregues às 9,45 horas pela Rádio Guarujá o gravaçÕQ

(VENDA) �lu,!:, e��:�:l���eU�d;de �� ���r���n�raç�e��:� �a�r�����iOa c��e�: assimilar com perfeição

Oh�I�IO�:,I:��od:�;��I�:;:�r���o;��; :a���l���� XIX - Mesa, pintada de ro Muller, na 2 (fone 3410). 3 - Solicitar 00 Instituto de Idiomos Yázigi o ma·

Cr$ 190.000,00, Unidade _ Um, Quantidade _ 1. :'l��oo�a:mdl::�:;:, �: 31� :!é a��I:��0�;:2,d:���an�: terial adicional de orientação didática OU:lS

Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 27/3/62.
DIGO, nas dimensões de recibo, em que se mencio- 4 1çães que faltarem.

Abertura às 15 horas do mesmo dIa 27/3/62, confonne
3,00 x 1,00 x 0,78, em. ma- narâ data e hora do recebi

- s terças-feiras, à noite, você poâe compare-

edital publicado no Diário Oficial do Estado aO 7001, de cer a':) Instituto de IdiomQS Yázigi, à rI,IO

"1.0 de-março d� 1062. Trajano, 14, para assistir às aulas de conv�r-

D. O, C., em 8 de março de 1962. ND HOEPeKE TEM soçõo que serão oferecidos, grat.uitament.e,
- 'Hernies Justino Patri.anova .

a. todos os interessados. Boste ;"lscrever-se,
pnESIDENTE _,..:/_,,--,--.. .,j r ,0m Clntcçcdcncia, para garantir o horárin.

__"iiiiiiiííi_ííií_IlÍli"ÍIIÍiI_Íii'0.·�; ..,,,_;:,. �������....,_����.�, ::�::;;';; .•if*;'3�4'��

mento;

Pt'p Dp )'01.1 w_nl !"Ione)'!
Zlp • VU. I do.

Vocf que.' rllnhelrof
Quel'(l.•im.

Z1p. Clve me money.I .....'
tD.plaYC>lrds.

Dê-me dinheiro. �.
Josarcartas. 't,\

Fep· 00 )'oullk,. to I)la� .card,;?
ZII) 'Ye�, i <lo

Voce/:nstade Jogarcartas1
SIIO,1)05(1'

Zlp . Now, 1 ha"e mone-y. Petl
�gora,"'u tenhodlohelro.

I don't hne mOIl�1
Eu nlo tenho dinheiro.

ZII) DQ YOU want to drl"".
P'!'p· Yes. I do.

Você quer beber?
SIm. eu q1!ero.

Fep - Bo .. m_n)' fln�rl do
.

)'OUIõee!
ZJp - I see rou�.

��j:tg���� você vê'

Pi!p . How mucn monu do
)'01.1 na"e�

Qu�:� dinhr-'ro voct

Zlp 101)' money·�.o' ""m"
Meu Itlnhelro ...úI O!m

, ca".

Zlp How lona do I n_ve to
workf

QUlInlo tt'mpo eu tedbo
que trabalhur!

CARDINAL NlIMBER8 - NCM.BOI! CARDINAIS
l·one, 2·two, 3·three, 4·�our, 6-flve. 6-8111.. '·se" ..n. S-elll'lu, 9-nlne. 19-�n. U·"le"el> IlHwelve. t3-thlrteen. 14·'Ourt�

IS·tlfteen, 16-s1xteen. I'·se"ent....n. 18-elll'hteen. 19-nlneteen, 2o.t"'eflty. 21-twent)'·on., 22-twent)'-lwO, 23·t ....enty-thrilfl.

�ó:�i;�r;�°iõ.e,���;:e��-,r���y.21�':e����;;;z�-Ó�::n�-���. ���l:��.t)'��o��=:p�:���Jb��d!��r::OO:�.fll(����i.XlY.
SENTEN'CES

PleaM count (ram unI! to t ..n,

'

Th_nk )'01.1.
Now COunt trom ter, tO tWenly
How I1Iljny rlnjl:erti do )'ou ha"e!

.CoVO! tnem
How "'ueh muney uo you ha"e!
COunllt.

Ho,", man)' haura do you ha"e to W<lrk every cr.y7
J hlt"e to W'ortr. _baut elght,

Uow lo", do 70U 81.ud)" lIVel'3' ev�ng?
I .Iu"'y aOOu! two nours.

,F,RAS IE�

FIIn, ° iavtw d. contar de 1 li "10. Obrll:;aOo.
AIf(I�lI '·ol'1t.e'de 10 h_.2fI
Qua"t,,� deo:tó. �oct t�in! ,

C,m.1e,oR, :.. '.,

Qu�nlu dlnhell'f.l voetIt.ém·
Co"t:C�.

' ,

Qwlf\tu h(lra. vocf. tem
.. q�e; tnballuor todos OI dJu?

" '.,� q�.trllbalbBr.mlt8 Olj-I'D.!POb oltlU..
Quanto telnpo � e.t!,de tOd.. _8 noJteII!
Estudo, ma1J' ó1f menC15 j1UIlll ti<ir.as.

.

.
r;;�;.;:.;;;".;;:,,,....;--�i.i.l 11:,10 1'nIjalfO. 14';':" •." a'\(la • .;....Fló.;o'hil"'lis ..
I Cupão de

Insc. riÇb.1lO
curso ENGL1SH AT HOME •

I
.

"M.,lado Yaz'g'"

I NO"E� .
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�

I ENDEAaCQ -�-._ .. -.----
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I "ROr'SSÃO�_·-'-.-'--��--' '-.
I CIDAO;E -'-'-......:_-._ESTADO .
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I _:.�:�:�Y;::;:'�' :::::::;::::�ti:: .nd.r.ço

.clm.'

•
!_Llç6etltr_dud.".''s_, ·1
f • ParI" aluflOS d. C.pltal, o material dúi;,tieo Será entregue t
f

na.teere\ul.do Yá2lgi, medi.nte88presen1açâo do p"",,nte cupão. 1
I

- .os·pealdos Jd1nterror. do Estado devem ser aeump;onhd...d.. Irn
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PEDRO PAULO MACHADO

REDA·rORES-AUXILIAR.S,
PELO PROGRESSO DE

�ANTA CATARINA

..............
MEça, . aMaINa, o caMPEONatO-

05 F··
-.

-- o Campeonato de Profissionais da �

ISOU O Ig,��,lr�nSe,� c�nqUl�t� do aR,u passado tri!����::���i!:;::�,t�d��d�r:�!:�°dt
Um sucesso amplo o intium de profissionais pela pnmeira vez paírocinado pela ACESC mándaré x Atlético num prélio que '!'

Metrcpnl ,Com",",>o - Como no "inãium" de juvenis foram finalistas o alvi-prêtn e o Guaraní com triunfo do gur� bastante �quilibra�o muito embora
decírüram, na noite de -í.a

• • .' • • •

'

'"'
conjunto atlebcano sela apontado Pt

rctra. ° camnconatc ", primeiro por 3 x 1 - Bolho do torneio empanado no fmal por uma tentativa de agressao ao maioria como o favorito. Enquanto isso.

��;: p��:���d:t�,;i:O ���: árbitro pelo presi dente do Guaraní - Detalhes da festa futebalísticà de aoteoníem que f:�:e::��i:�:í ��::;r:,b�:dOC�n��nellti
���,�" o�;,��;a';�n;"�e��� apresentou uma arrecadacão de Cr$15 100,00, em mais um FIa x Flú da cidade.

eounuístaco pelo meta es- Revestiu-se (lo maior su Cláudio e Valmir; 'retê, disputada em um ioga em' viso o academíco Rúi L'l-', tada'- que marcou o mtcro Em ambos .os cotejos haverá pre' .

��::;��nN���I��_n·op����:o;� �:ssodea a����ndt:r:ut:�:��_� :��1���.1I· T�::�'d�:lin�� ��a�:�í.Ci� e��e-::ti!�d�e:�-� :\ ����:�oo d�a���:�� �:teti:lemP:;cif:i,Z���la�it�� nar pelos mesmos cluhes em jogos vál'
esteve em dispufa o prt- Jaime; NlIton, Arredo e pelo nosso companheiro do clube jcamoeão. sen-to- dino. As mesmas foram pelo campeonato de juvenis.
mero título pronseionausta Luiz, Valmir e aecbí: A- jornalista Pedro Paulo Ma ambos aplaudldisstmos. Na um oferecimento da F.C.F. -----------.

da temporada: o já mdis- guiar, Walfrido, 'Elizcll. chado, presidente da A. mesma ocesíãc foram tam por seu presidente Os1l:1
pensável 'Initium" que con Jairo e Batista. C. E. S. C" ao maioral do bem entregues a cada clu- Mello.
tou com a participaçao ce Figueirense, dr. Heitor Fel' be concorrente uma mini- A renda foi de crSI5.100.QO
tocos os clubes pronssio- 2.0 jogo _ Figneiren"e rert.. tendo na oportunt- atura do troréu, como Iem eis quanto rendeu o torneie-
nals da capital, exceção x Aval _ Juiz: Hamilton dade discursado de Impro branca da rnescuecívcr nc! início.
do do Bocaiuva Que este Pereira. auxutado por An- -------------- ---- .--------

�:a,o���:e pl�::i:� �ezn�� ����.' 1.0Si�:��0: e o:�:n.��� C . d 2 D'
.
- dtroclnarta pela Associecao nn.al,�",OxFol·.,r:ele,.:�,a,'o.� d,O"R"O··' ria a a !l rviseo e

dos Cronistas Esportl�'()s ,-" ",_,_ "'o U
de Santa. Catarina. teve n nnldol e Aval 1 rcnbccai.

P f'
ao sr. dr. JaIme Déstri a

presença de -grande 'pubtí cueuros: Figueirense - ••• organização de um novo

co, o major já visto num Djalma; Zori e Jcccly: ro ISS Iona IS regulamento já que o a-

espetáculo de "lnttlum". Fausto Nllton. Julinho e tua! não satisfaz
As pugnas trunsccrreram Bibe; Fernando Sérgio, R.,o O Presidente do Paula
equilibradas e renhida" nnldo, Nalzo e perereca. Foi realizada, na noite sim criada a II tuvísão Ramos, assim que tcrrm-
sendo que tres tiver:J_'� Avaí _ Márcio; Aclílio, Ne de quarta feira na sede de Profissionais da Cidade nar os trubntbos irá suo-
que ser decididas pelo sts- ry e vumur; Gercino c da Federação oetertnense Estiveram presentes além meter os Estatutos c.o111
tema de penalidade maxr- Hermes; Eurides, Lu!y, Cu. de Futebol, uma reuníâo doo representantes' dos suas modificações, ceren-
mas. A final colocou rrcn beça, Mirlnho c Roberto. cujo objetivo seria deba- clubes profissionais, te a ASSembléia Geral, on
te a frente as falanges do ter a questão da crtacao senhores resoonsúvcts pe- de então poderá ser apro-
Figueirense e Guarani, ter 3.0 jogo _ Gu:tranr:lt da II· Divisão de rrortseto- los clubes amadores. vedo pelos responsáveis
come no torn�o-iniclo de Paul:\ Ramos _ Juiz: Nilo nais, desaparecendo, ccn- Foi �,:U'obém concedida nelo nosso futebol.

juvenis, tendo levado 9 Silva auxiliado por Antonio sequentcmentc. a Divls:t.o

melhor o alvi-negro qu(! SlIyeira e Valter Vieira. Lo de Amadores.

mareou três t.entos contra tempo: OxO final OxO. Des-
um dos bugrinos, conquis. cisão dos penalts. l.a sjÕrie ção aproximada de três

tando, conseq\lentemen��, _ Guarani I lVilmarl x horas, sendo grandcmen:e
o ambicionado "bi" do �.or Paula Ramos 1 (Pedrinho). debatida a questão indu

nela Que transcorreu nu:n 2.a série _ Guarani 2 IA i- sive a Lei do :cesso' e Dc�- naux esteve reunida para
clima disciplinar dos ma!s teroide) x Paula RI!-mos 1 tratar de assuntos ligarlos
recomendâveis. Apenas úm (Hamllt.on). (,,!uadros: GU3- Aval. Paula Ramos e !:'i- a vida do clube espec!:),1

.

senão verificou-se,' sem ranj _ Carl,os Martin:; gueirense votaram favo- mente para apreciar o pe
maiores consequencias: a Miroski e José; Ourique.�, ravelmente, enquanto Que dido de demissão do tre'i
tentativa de agressão ,,(I Edson e Mário; Walmp,',

Atlético Tamandaré e Gna nadar Lourival Mosslm'.ln.
ãrbitro da finalíssima pelo Osni, Carlos e Asteroirle.

rani votaram contrária- que havia tomado tal de
presidente do quadro pel"- Paula Ramos _ Pample- mente. O presidente deu.") cisão em vista de. não c�m
df'dor que julg.ou a arbi. na; Nery, Hamilton e Joã.o voto favoravel. ficando as� tar com o apOlo do.� joga-

t��:���,?;:'�:�té�!�:: r;1;�:·:��;�::�o�II��.lt�'; ronIos fr-a-c-o-s---'d:-o-n-o-s-s-o-e-s�p-o-r-t-e-
Abaixo damos os deta-

x ��Ii�!� = J�;;:ue�:l�:� 3 _ ATLeTISMO
O .. V.

lhes da, noitada futebolis- <.;,

tica de anteontem: Vieira, auxiliado por Nilo

Silva e Hami'f'uon Pereira.
1.0 tempo: OxO. final: OxO.

Decisão dos penalt's; Fi

gueirense 3 (Ronaldo) ;{

Atlético " (Cláudio). Qua.
dros: Figueirense - bjal
ma; ZOri e Jocely; Julinho
Fausto Nilton e Guilhr�r
me; �i1son, Sergio. Ronal
do, V!f:tlo e pereréca. Atle
tico - Rogério I, Marreco

.
Márcio e Manoel: Cláud;o
e Valmir Tele; Rogério iI

Oscar, Hel!nho e Betinho

MAUR,y !ORt:IES. RUI LOBO C
NO SETOR

GILB'RTO NAHASI

\
'I

ESPORTIVO
COLABORADOR'S, ')lVERSOS

Melropol mais
uma vez cam

peão da lARM .

reagiu c eonsegtüu a esno
rene vitória, através de

Waldir, nos 15, e MárCI-D
aos 40 minutos. tornando-

/

Agora é Jolre que Exige o

Cumprimento do Contrato
Manifestamente corem- enfrentar Caldwell dfIlIII

rio ao adiamento da luta de 18 de abril, data ilmJte
revanche de Eder cem fixada para a segunda
John CaldweJl para 6 de ta.

se a. som I) ( aeula oteonte
nela qunrta n'�, camoeoo

da r.ran Aueuca neerào
Mineira.

O M('1 rO\lol rormou (10m
Rubens zcztnho. Flazio e

'r'cnonto: Sahia r- Lula Car
junho; conforme anuncreu

o pr.o:notor Jack aotornons,
o treinador Arfstldes .rorre

M.": Marr-ln, NiJzon Waldir
NO JAI'AO

Informou 'Kid" ldeclarou, ontem que "o tu

tador u-landés perderá a

opurtunld ade desta novaBolão - Vitória
dos riosnlenses peleja se o empresár-io te

glês não se' propor a nr

guniznr o combate até o

dia 18 de abril, segundo ti

cou estipulado no contrate
do primeIro combate".
-sotomons nos ameacéii

p.)j rc'tli'!:1do nn tnrdo
rle .�L\.)'l(') !' lia. manhã de

uma peleja com S

eoita, a quem noca
em lD61, no Ibirapu

de severas e drasticas san-

ções (suspensâo e multa

de 100 mil dolares) se n:;.o

cumprissemos .0 compromis
50 as..�inado. Para obedecer
à obrlgaçl�o contraida. n

dlamos .() combate com o

mexicano Marquez que 1'0-
ra marcado para este mês,
em São Francisco" - di!';

se Jofre,

Agora - presseguiu -

"acham.o�n.os também no

direito de reivindicar o

integral cumprimento do
contrato tlrmado. Não i

Tcmos :\ Inglaterra para

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

Carlos Renàux: Sai Mossiman
e Retorna Hélio Olínger

A diretoria do Carlos Rê dores que faltavam a<'-;

A reunião teve a dura- TREINO
sos allda !'om gr�lIl"e
desta(ruf'. t'_'!'1.'l!lllo se m�s

mo as 1\1 n ÇÜf'8 dt" ·Torn";o
Apns a.'; l'i'puta·, o T.",
nela apri'�" liou as �eg\lm
tIO.'. cia�sifkaril('s aw o 4.0

1_0 itw;, SOt'ledade
D\lq\l(' r'e ("'xla< CI(' Rio do
lugar:
Sul

2 o hw�r ('lllbC' CoC'n
eTilo V.<,wonrl-ilos Drn

mend, oe 11a1:'li
3,0 lug:'lJ' Marabâ B�'·

lich Cll.l))!' d{' Rrw,;quc
4.0 lug-ar Clube Br\l.'l-

(luensc de Cne;) (' Tiro.

treinos.
Debatida a questão, o

pedido elo trelnadõr foi a

ceita. A seg\lir foi ober'l:l.
do o nome de Hél1.o Ol\n

ger para dirigir técnlct!.
mente as cores do clu_
do vovo brusquense. Hou
ve acerto entre ambas as

'Partes. tendo o trelnfl'
dor Hélio Olingcr firmado
contrato com o clube, (':j

tando mesmo bastante en

tusiasmado em fazer w.
que o clube volte aos. �eu�

grandes dias.

ro encerrou rt prát:tn coai

treino::; nos aparelhos dO
ginasio e ginastica. SeR

peso permanece �naltel'a.

do, oscllantlo entre OS 51
e 57 q\lllo.�.

Torrado a postos no Brasileiro
de Voleibol

Outrora brilhante, está <em franeu decodC"lcia'
há anos, o atletismo em nosso Estado e principal�
mente em nosso Capitar.

Esport� base, fundamento poro Qualquer outra
modalidade de esporte coletivo, tem sido relegado
o plano s-ecundáio.

Já tivemos expoentes do atletismo em nosso

cidade. atletas que chegaram o brilhar em certames
nacionais.

Sílvio Ney Soncini, Erico Stroetz Jor Nobor
Schlichting e muitos outros conseguiam' 'ótimos
marcos e mesmo recordes estaduais ate hoje não
superados.

Apás longa estagnação veio aqui trabalhar
o abnegado Prof. Edgar Arruda SolomP., que formcu
equipes masculina e feminiha no Figueirense F.C.,
trazendo paro Florianópolis o hegemonia do atle
tismo qUe hó anos S2 encontrava no interior. Ven
cemos os certames estaduais de 1960 e jogos Aber-
tos &� 1961. ....

Entretanto, retirando Arruda Salomé do Fi

�ueir,ense, voltou aquele clube a antiga situação,
Isto e, -estoco zero. i

Outro reduto tradicional do esporte base era
o Caràvano do Ar, sob os ordens de :':aiubí Alves
de Almeida.

Por razões QUe desconhecemos este desportista
abandonou seu trabalho de tantos ano,\- deixando
Os atletas da Base Aéreo de eompetirf'm.

Em 1961, o FAC com grandes sacrifícios envicu
os atletas catarinenses 00 Campeonat� Brasileiro,
em São Paulo, após 10 anos de ausência.

Este esfôrço que deveria trazer maior incentivo
e entusiasmo não produziu o" efeitos' desejados.

Em Blumenau aonde havia intterêsse espec.ior
pelo atletismo, também reino hoje o abandono do
esporfe base,

Qual será o destino do 'atletismo em fiOSSÓ
Estado e principalmente no Capital?

Tornará F!orianópolis o vencer o� jogos Aber
tos? Ou não terá atletas em eondiçÕ,es de represen
tá .Ia? Eis J.}mq pergunta de difícil resposta pois
o continuar o situação atual, desoporeee�ci por
completo'de nosso meio o esporte base.

o Conhecido atleta Or

lando Péssi, mais conhe

cido por Torrada, antes çlc
embarcar com destino a

Campinas, onde disputará
mais um Campeonato Bra
siJeiro por Santa Catarina

agora no setor de voleibol
manteve con,tacto com a

reportagem,

Contudo, espero que
samos bem represen
Catarina neste cer

Lo jogo - Atlético x

Tamandaré - Juiz Erna
ni Silva, auxiliado por Ni
lo e Silvano (este último
contundiu-se, p e rnian�
Cf'ndo porém atê o final),
1.0 tempo: OxO. Final: A
tlético IxO, com tento de

Téle, no primeiro minuto.
Quadros, Atlé�ico - Rogé
rio I, Marreco, Manoe!:

----------._-...'---

Padre 'Roma x

Unidos, esla
tarde

-_----Carlos Luiz Paim

Na tarde. de hoje a eqlli
pe do Padre Roma fara
seu reaparecimento em

gramados da var�a en

frentando no Abrigo de
Menores a equipe do Gru

po unidos, quadro esl!
vinculado ao Centro SESC::
SENAC.
A equipe do Padre Ro

ma espera neste jogo r('�

bilitar-se do seu último !n
sucesso frente à represt"lI
tação do G.:;-' AChen"lI ..

llUma partida em que fl'i
prejudicada. pelo arbitro.
O técnico TheodomlfO

'Rocha para este compro·
misso espera contar com

sua melhor f.orruação.
O esquadrãQ padrero

mense terá hoje dois com

promissas: um com-a cqul
pc do Unidos e outro com

sua legião de fans.

(.sUl ex iU

Paraná retornOU
ao ninh.o antigo
o atacante Paranâ qII!

brilhou no Grêmio Espotli
vo OlímpiCO e que a segU

��l t�aa:�:�S/��adeo v�;'
aluando pelo' FerroviárIO
vai voltar a nhr reside
ela na cidade ele Bl

n:lu, onde deverá volf
vestir a camisa do ell1
da Alameda Rio BrnnC(!.
Caso venha a se confiJ"

mar a notícia o Ollmpl�
conquistará mais um gjI:l
de reforco para a tempera
da de 1D62.

Torrado, teve aportuni
dade de afirmar que la

mentava apenas o tempo
excasso de treinamento tl�
seleção. pois as convoca

côes realizadas pela Ferlf'
ração Atlétlea CatariUtlllse
corresponderam plenamn-'
te. Individualmente, o se

lecionado está. muito b!!m
formado porém es_amos
com o entusiasmo que __
é pecuHar, superar a falta
do entrosamento tão neces

sárlo para um campeona
to de âmbito nacional. In

felizmente, volto a afir

mar, não houve tempo su

ficiente para treinos.

I Eleita a Primeira Diretoria da
Entidade de Caça Submarina

Finalmente na noile de quarto feiro' n:J. séde do
Veleiro .. do Jlho, foi el'eito a primeiro diretoria co
Federa<:ão Catorinense de Coça Submarina, que fj_
cou assim constituída' •

Presidente - Edson de Moura Ferro
Vice Presidente - Liotar PolJi
10 Secretório _ Laudares Caoella
2° Secrelório - Telmo Fett

Tesoureiro - Francisco Takedo
2° Tesoureiro - Altamiro Andrade
Orador - Fulvio Vieira
Diretor do Depto Tecnico - Erico Stratz
Junior
Tribllnal de Justiça - Liberato Carioni

Hugo Souza
Milton Fett
José Martins Netto
Victor Me1"'ides

-

Secretótio do Tribunal - José C. Vieira
AuditOr --- Henrique G. Borenhousem
Consclhn Fi'-.col - Joel Moura

Ruy Hulse
Dirceu Gentiroba

Está Q�,:inl criado a dir:etoria da Federação de
Caço Submal ina de Santa Catarina, que doravante
era (1 )(1, 10r poro que posso õficior a-entidade
peronlo o:; meio:; esportivos do Est�da e. ao País.

5.0 jogo (final) - Fi

gueirense x Gllarani

Juiz Gilberto Nahas, auxI

liado por Nilo Silva c Vul

ter Vieira - 1.0 tempo:
FLgu('jrense 2xO com ten
tos de Rorinld� e Serg-io.
Final: Figuéirense 3 x 1.
tendo Asterolde e Jullnllo

consignado os dalI:: ten�<;
ela etapa complementar.
Quadros, Figueirense-
Djalma;' Zori e Jocely; ,TU I

linho, Fausto Nilton e Glii

lherme; Wilson, SérgiO,
Ronaldo, Vado e Pereréc:t.
Guarani - Carlinhos 1 p�

ca. MlroskJ e Adill::.ol1: Pe

pino; Mário; Vilmar Osni,
Carlinhos lI, Asteroide c

Joã.o.
ENTREGA DA TAÇA

Encerra.do o encontro �

fetuou·se a solenldado do.
entreg(l. da taça "A Gazeta
EsportivA. de São Paulo",
oferecida à ACESC pelo
Importante

-

maLutlno i'S

portlvo paril1s�a. para., .ser

ALUGA-SE
Duas solas à rua Mal. Guilherme n.o 1 esquina d\

de Arcipreste Paiva.

t3:rVAtlêm 5 mí#UI i

CO!IItl(IOItI·!fOULIOORIIPt
Df r�1V'

Para Consultório médico oU e3crit6rio. Trator com
() proprietário no mesma local.

NO HOEPCKE TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De artamento renfr'al de Comgras'
Uital �e Concorrência Pú�lica ilUmeru 09 03 34

___- ••11':..1 Ce ra
Uital �e ,Concorreücia Publica Humero 09 (- O� - 33

o Departamento Central dimensões de 0.90 x 0,75 x 7 A.!! pr<1PO"w"Q serão a- ,.at;Ato�. Imp6A1OfJ, dt8f'e!J8JI
(1(' Compra!! {D. C. C,>, de 0.45 ou mais. Unidade _ berras, à<f (Julrr..:e horas do e outras vantSlRem;
conrormldade com o artv Um, Quantidade - 3 mesmo dia ,'Inte e r+nco por bJ melhorei'! Mndlt;ÓP.II tk!
II, ítem ln, do Rf'glllamen- XXII Banco, reguada, ma- funj'IOllllrl.lH d('�I�nndos pe entrPA:a;
l() nprovauo pelo' Derreto delra dI" lei, pintado de IIJ Pre�lcf('nte du I' C. C. e c, mf'lhores cnndl��H"..'1 de

SP 2r, or, 61/382, torna públl azul, para galpão, com na pJ'C!M!nC;1I du.' proponcn- pagnmenw.
1:0 que tará rCIlIl7.nt, no 3,00 x 1,00, encôsto reforça- tes ou scu� representantes 2 _ Em igualdade de eon

dia 25 de abril de 1962., na do com rerro. Unidade _ legais. dlçõell será dada prererên-
sua séoe, à Praça Laura Um, Quantidade - H:I 8 _ Abertos os envelopes, ria -a fltma �tabtle(!lda no

Muller, no 2,f fone 3410), XXIII Cavalete para ma- cada um dos Interessados Est.ado.
CONCORRtNCIA P"O'BLICA, pus, madeira de lei, enver- tem c dtreíto de npôr a sua 3 _ Em case de atMOlu-
IIft<; (�()ndlçõ(':. ,'!f'J,tulntel\. nlzada, Unidade - Om rubrten nua folhal! de pro- la Igualdade de propnflta8,
I OBJETO DA CON- Quantidade - 98 'posta.'! d()1l uemats concor- ;Ierú ROrteàdn o venr('oor,

c()nRt.NCi�1 XXIV Porta chapéus, com rentes. .. __ A COOOTt'éncla poderi
AQUISIÇAO cabides c cspõnio, equipa- !) ._ As propo,�Las tmodê- ser anulada, uma vez que

I - Cartetrn dupla, dlan- do com rectptente de latão, lo 001, ii. venda na Irupren- tenha sido preterida for-

tr-rrn. com tinteiro croma- para guarda chuva, untea- ea Oficiai do Estado), de- malidnde expressamente ext

do, Unidade - Um, Quan, de r-: Um, Quatidade _ 5 verão obedecer iI<; condtcôes glda reres referidas t.ete e

udauc - 147 088. estabeleefdaa neste Edital. a omtseãc Importe em pre-

o Dl!partamento Central J59.
de Compras (O, C, C.), de XVlI - Armário eos» portn
conformldadf> com o art" corrediça, trilho e eotemen

apruYudll pelo Decreto to de aço, t1d1'Oft clnros,
8F-25 0fI 81/382, torna públl fer-hadura ,Upa YUle, nas

co que fará realizar, no dimensões de 1,10 x 1,50 ou

no dia 23 de abril de 1982, mais, Unidade - Um, Quan
na 9un.séde, ii. Praça Lauro tldade - 82.

Muller, nO 2,1 fone 3410), XVIII - Aomárto com es

CONCORRtNCIA PUBLICA,
nas condições scgulnws.
I _ OBJETO DA CON-

CORRi:-NCln
AQU181CAO

r _ cartctra dupla, montci
ra. c/tlnl,elro cromado. Uni
dade -r- Um, Quantidade -

234,
IA _ Carteira dupla. cen

tral, c/untetro cromado,
Unidade - Um, Quan1.ida
-õe - 1.404.

IB _ Carteira dl)pln, tra

zelra, c/ tinteiro cromado,

Unidade _ Um, Quantida
de- 234.

-OU-

CENTRAL DE COMPRAS -

PRAÇA LAURO MULLER,
NO 2 FONE 3410.

3 _ Em envelope scpnrn
do ecntenõc 0.'1 ruzeres cio

inciso entertor, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrnr-se-âc 0.'1 documen

tos comprobatórios dc lden
lIdade e Ieonetdane :

f)J certkiãG de R('-�I,:;tro
na Junta ccrncrct.u ou

Diário Oflrtnl (/lIr !.('n11:\

pubuearro o documento de
consututeõc:
I» atestado de ídnneldn

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da tôonetdade comercia':
el prova de quitação com

:til Pazenrtn-. �s'$IdUaJ, Fe:
d�rnl e Municipal;
dl procura cão, se fôr o

caso. puaado a pe'iooa rf!-.

prtseutaDte do proponpnlll
à abfttura du proPO!tJlS

4 - ,Os documenkJs aei-.
ma (ou parte d�les) pode
rão ser substituidos pelo
Re�lstro da firma no De
llartamentn Ce!!tt.11 de
Compra� rt'1 Estado de San
ta Cat:lrlna.

ti - As prnpo'\' ns clevrrão
s(:'r nnl'csf'TI''lrl.,'' el"ll rJnl\-S
vla� 1''11>1 a "nh"if'!l dns pro_
ponent.es ('m tôdas as pá
ginas, selor1u.'I na forma de>
ítf'm I, dêste Titulo.

tos ou seus rr-presentantes
legalll.

fi _ AbertoH os envelopes,
('n,1.1. um dos mteressadoa
tem o dil'eito de uoõr a SUI\

rubrica nas rothus de pro
postas dos demais conc z

rentes,
9 - As oropostae ünodê

lo 001, à venda na Impren
sa oücmt do Estado). dc
vcrâo obedecer às condícõcs
estnbcrectdas neste Editai,
l1:l,� instrl�ções ronntante,�
rio V('1\':O das mesmas, bem
como às exlgênclas do De
r-roto no SF 25-08 81/382,
de 1961, c demais otspcst
çõ('s Estaduais c FederaIs
sôorc coneonénctas.
III _ JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dora. posteriormente, se

rá dl!clarado vencedor o pro
ponén!e qtle ofetet::er:
a) Menor preço, conside

rando-se descontos, bonifi
cações, Impôstos, despesas
e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
2 -:- Em igualcladr- de ('on

diçõcs sl'rã dnda prcferi'-n
cia a firma cstabe1e(']da no

E.�tado.
3 - Em ca:;o de absolu

ta igualdade de propostas,
serã. sortrado o vencedor.

4 - A Cocorl'ênci:l. poderá
ser anula.da, uma ve? Que
tenha sido pl'etcrid:l. for
!lida peias r('fi'rldns Leis e

a omi��ão importe em prf'o
jllizq nos ('on{'-orl'entps, no

F,sl.ado ou à mOI'alitlnd(' d:l.
('()nr-m'lúll,ia.
malià:1dc f'"pl"t'�smnel\l(' {'xl

5 - À Comissãn J\lI�:ldo
rn reservn·l'i(' o direito de
anular n Con('orri'ncln, ca

so as, pl'opmtas apreSf'nt;l
das nito r'IITf'Spondam nos

interê�s('s do l!:"ta(lo,

P)flri:milpo)is, cm!) rc

man;o flc 1%2.
(Hermes Justino Patrla

nova) - PRESIDENTE

pectncacões Iguais ao ante

rior, nas drmensões de 1,50
x 1/:.0 cu mnís, trntdadc _

Um, Quantidade - 10.
XIX - Armário triangu
lar, porta bandeira, com

porta de vidt"o� claro, com

2,50 de altura, Unidade _

Um. QuantIdade - 8.

XX - Estante com 4 gave
tas, fundo fechado, nas dí

meneões de 1,50 x 1,10 x

0,40 ou mais, Unidade _

Um, Quantidade - 12.
XXI � Cavaletes para ma-

IA Cnrtelra dupla, centrar,
com tinteiro cromado, Uni
dade - Um, Quantidade -

r.82

18 - Carteira dupla, trll
seira, ('om tinteiro croma

do, Unidade - Um, Quan,
tidade - 147

"':""OU-
IC Carteira mista, cor.ju,
gada, para dois alunos,
madeira de imbüia enver-

I') nizarla na côr natural; f'

metálica, em tub.:>s de ele

troduto, rigido, protegido
contra corrosão, pintadJ
f'm ·cêr semelhante a da
madeira, Unidade - Um,
Quantidade 102D

II EscrIvaninha parn. pro

feSllOr, frente e lados fecha

dos, com 5 gavetas, fecha
duras tipo Yale, nRS dimen

siícs d(' 1,25 x 0.70 ,)\1 mais,
pl'anch�tas ao lado, Unida
dc - Um, QuantidadC' -

52.

UI - Esrrlvaninha com as

me,�ma,� csperlfJr-::\ções da
ant('rlor, {"om 7 !!avetns, U
nlcl:lde _ Um, Qu:mtldade
-3.
]V - Cad('lra simples, re

lorf'!\(Ja, Unidade _ Um,
Qt1antld.ad� - 127

V - Poltrona A"lratórla,
('om hrar.os, (,.'itofuda em

plástico, UnIdade - Um,
Quantidade 3

VT - Poltrona fixa, com

brn_r.o.� estofada em pl:istko
-Unidade - Um, Quanti
çadc - 6

VII Sofá cstofadJ C'rn plas
tico, UnIdade - Um, Quan
tidadC' 3
VIII Quadro negro, madei
ra de lpi, de 300 x I ,DOm,
Unidade _ Um, Quantida
de 100
VIIIA ou qU,adro negro, nas

dimensões de 1,50 x 1,00,
Unidade - Um, Quantida
de 200
IX _ Quadro pintado de

preto, madeira de lei, para

,aviso, nas dimensões de 1.00
x 0,75 ou mais, Unidade -

Um, Quantidade _ 3.

X - Apagadorcs de feltro,
pnra quadro 11e<:l;I'O, Unida
de - Um, Quantidade -

100
XI Armário com parLas cor

redlças, vidros claros fecha
dura tipo Yale, trilho e ro�

lamento dt! aço, nas dhnen
sões de 1,50 x 1.10m ou

mais, Unidade - Um, Quan
tidade - 52

XII Armário com as mes

mas especificações do ante

rior, nas dlmensóes de 1,50,
x I.50m ou mais, Unidade
- Um, Quantidade - 3

XIII Armâ,io trlàngu!ar,
porta-bandeira, com porta de

vidro claro e 2,50m de al

tura, Unidade - Um,
Quantidade - 5

XIV Estante com 4 gave,

tas, fundo fechado, nas di

mensões de 1,50 x 1,00 x .

0,40 ou mais Unidade -

Um, Quantidade - 52
XV - Cesta para papéis
u.�ados, Unidade - Um,
Quantldarte _ 52
XVI Coletor para lixo, ma
deira de lei, nns dimensões
de 0,45 x 0,60 x 0,30, para

galpão, pintado de a;:ul,
com tampa, Unidade -

Um-, Quantidade - IR
XVII Caixa para papéis. de
expediente, Unidade - Um,
Quantidade - 3

XVIII Me!;a, cm madeira de

Icl, pintada de azul, para
gnlpão, nas dimensões de

3,00 x 1,00 x 0,78, Unidade
- Um, Quantidade - O,
XIX Mcsa simples, nas dl
m('nsôcs dc 1,50 x 0,70 ou

mais, Unidade - Um, Quan
\ tldade _ 6
XX Mesa redonda, de cen

tro, Unidade - Um, Quan
tidade _ 3
XXI Me� pnr�.máqu!na de

. _

J'J;CI'pver, 2 011 m:ll.� gave-
t.,_ � ��} pl'll.nclieta ao 19-dO, nas

,

/

1) Com excecão dos itens
em que haja �speciflf!ação
definida, os mõvels devem
ser ser em madeira dC' im
búla, envernizada na côr
natliral e montados no lo
cai de dpstlno.
2) As carteiras dtvem ter

a largura minima de 0.95m.
II - ESTIPULAÇOES
Os Interessados deveria

apresentar os documentos
mencionados a seguir,
I. - Proposta, se'adas

aml)as a� vla.c; com CrS ..

12,00 de sêlo E.c;tadual ('

mais a Taxa de Educação e

Saude de CrS 10,00, por fo
lha, em envelope fechado
e lacradil, contendo:
al Designaeão do nome e

enderêço da firma propo
nente;
b) especlIlcação, a mnis

detalhada passivei, inclusi
ve marca, do materioat Que
se propSem fornecer;
c) preço unitário e glo

bni, com a explicacão de
que estão ou não i�cluidas
as despe!!as de impõ.�tos,
taxas, fretes, carretos, segu
ros etc.;

d) condIções e prazo
de entrega do material, no
local Indicado: DÉCIMA
REGIAO ESCOLAR _ TU

BARAO, onde será procedi
do o exame de recebimento;
e) deClaração de conheci

mento e submissão às nor

ma.� deste Edital c da Le
gl,�!al'::"io referente a Con
corrências.
NOTA: Serão rccusados

os materiais com dimen
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará exi

gência de substituição, reti
rada urgente. chnmamento
do segundo colocado, exigên
cia da diferenca de prcço
suspcnção do registro de

fornecedor, ('tc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar os

seguintes dizeres: CONeOR
R1l:NCIA PÚBLICA NO ..

O� ::13 33, (DEP.ytTAMEN
TO CENTRAL DE COM
PRAS, PRAÇA LAURO
MULLER N0 2 L FPOLIS

3 _ Em envelope separa
do contendo os dizeres do
Inciso anterior, além do
têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen
tos comprobatôrios de iden
tldade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial 011

Diário Oficial que tenha

publicado o documento de

!:onstltuição;
b) atestado de idoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da Idoneidade comercial;
c) prova de Quitação com

as Fazendas Estadual, Fe
deral e Municipal;
d) procuração, se fôr o

caso, passado a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas

4 - Os documentos aci
ma (ou parte dêles) pode
rão ser substituidos pelo
Registro da firma no De

partamento Central de

Compra., do Estado de San
ta Catarina.

5 _ As propostas deverão
ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos pro
ponentes em tôdas as pá
ginas, seladas na forma do

Item 1, dêste Titulo,
8 - Os envelopes, con

,tendo propostas ou docu

mentos, deverão ser entre
gues no Departamento Cen

traI de Compras. à Praça
Lauro Muller, nO 2 ( fonc.

3410), até às 14 horas do
dia 25 de abril de 1962, me
diante recibo, em que se

mencionará data e hora do
l'cf'cbimento, n.�sin.'H'I() por
funcionâ.rio dOI D, C, C,

na!'! Instruções constantes
do verso dn,� mesmas, bem
como üs exigências do De
creto nO SF-25-08-61 382,
dE:- 1961, e demais disposi
ções Estaduais e Federais
sõbre Concorrências,
II - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
d::>ura, po�terlormente, se

rá declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:
a) Menor preÇo, conslde-

juizO &08 concorrentes, ao

Estaito ou à moralidade da

Concorrência.
5 - A comissão Julgado

ra re�rva-se o direito de

anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aos

Interêsses do Estado.

Florianópttll<t em 9 de

marco de 19112.
(Rerme"- Justino Patrla,

nova) _ PRF-SIDENTE

pas, em madeira de lei, eD

vernizada, Unidade - Um,
Qllantidade � 156.

IC _ Carteira mista con

Jugada, para dois alunos,
em madeira,. e'metálica, em
tubos de eletrod\lto, rígido,
protevido cmt:a a corros

são, pintado em .côr seme

lhante à da madeira, Uni
dade - Um, Quantidade -

1.638,
II - Escrivaninha para pro
ressor, frente e lados fecha
do.. , pranchetas latenda,
com" <'!''lvetas, fechadura

tipo Vale nas dimensões
de 1,25 x 0,70 ou mais, Uni
dade - Um, Quantidade -

82.
III - Escrivaninha com 7

p-avetas, nall mc"m�s e�pecl
fir-açÓ('s da anterior, Uni

dade - Um, Quanlldade
- 9.

IV - Mc�a dc centro, re

donda, Unidnde - Um

Quantidade - 9.
V - Mcsa para j:!:3lpflO, de
madeira de lei, plntl\da de
a,.-\1I, nas dimcn.'lÕe1'l de

300 x I 00 x 078, Unldadf'
Um, Quantic;lade - 18.

VI - Mesa slmplcs, nas di

men,'lÕes de 1,60 ,,0,75 011

Um. Quan

XXII - Mesa para máqui
na de escrever, com 2 ou

mais gavctas, prancheta,
lateral, nas dlmen�ões dI"

0,90 x 0,45 x 0,75 ou mais,
Unidade - Um Quantidade
-9.
XXIII· - Caixa parLa pa
pel, de expediente, Unidade
- Um, Qua'ltldade -- 8.

XXIV - Porta chopeus,
com cabides e espêlho, e

quipado com recipiente de
latão para guarda-chuvll.,
Unidade _ Um, Quantida
de -4,

OBS. l° - Com exceção
dos itens com especifica
ção definida, OS móvcls de
vem ser de madeit'll. de
imbúla envcrnl7Alda na' côr

nntural, c montados no lo
cal dc desUno.
2° � Ali carteiras devpm

ter a largura mínima de

O,9,'lm
II - E..�TIPULAÇOES
OS int.eressados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1. - Proposta, seladas
ambas as vias com Cr$ ,

]2,00 de sélo Estadual {'

SocIedade Pró De,en,o!l"11ento
do Eslreijo

Ap' ...-vr'ndo indicação do assC'Ciodo Dalmir
-Rocha, a SODE promoveu estudos e ent�ndimpnt.,s
no sentido de ser estabelecido no E$trt:-;to, ,Im S-ERVI
CO DE VIGILANCIA NOTURNA, em hce GO Cons

tante sabr!ssalto em que vive a papu!(!(õ') deste
bairro com as contínuos atentados r..rohcodos relas
"amigos da alheio" aos seus lares e ne',...-.:i!1'5.

Afinol, no reunião do SODE, de dia 20 (!o
CI mês, os demorches foram coroados de €xito,
com o oceitaçõo por porte do Guardo Urbana de
Santo Catarina, com séde em Jainvile, de estend;?r
seus serviçoc; à esta Capital ,e Sub-Distrito :10 �streito
conseguido que sela, a onuencio do Sr. Prefeito
Municipal E Secretário do Segurança Públk"

Em face da documentaçã::l apresentado pela
direção da referido Guardo (inclusive noticiaria elo
gioso da imprensa escrito), parece trotar-se rb uma

corporação idôneo e opto o se encorr-egN do viqh
lânciu noturno de nossos lares e demais propriedo
des.

Torno-se entretanto, de vitol importéncio
que os senhores proprietários de imóveis, estobcl.....ô
mentos comerciais, industriais; cÍiefe, dE' familio etc.

compreendam o elevado alcance do' médioJ, (ontri
buinclo com o mensalidade es-fatuiÕd,

-

'l,) ..erem

procurados I?elos' funcionários-Ievantodores do
Guardo Urbano de Santo Catarina. Essa C0rporoção
nõo percebe dos cofr'Es'púbIíC()$; vive da contribui
çoo particular; portanto, quante maior for o nume

ro dos contribuintes, mOior seró a numero de quo r

dos empregados no serviço de vigilôncio ncturno e

consequentemente, maior eficiencío teró o s(h'iço.
VerifiCO-Se assim, que o povo do Estreito,

obtem mais uma vitoria, fruto do iniciativa particu
lar de seus moradores otrovk de nosso modesto en-

,

tidode. Fpalis (Estreito), em 21 - 3 - 62.
Celina Camargo Pires - pelo Dep. de publicidade

"'Depãriâmentõcei.kaidêComprãs
COMUNICADO H.o 001

6 - Os enve opes, con

�mdo propostas ou docu

mentos, deverão ser entre

gues no Departamento Cen
traI de Compras, à Praea
Laura Muller, nO 2 Ifone .

34101, al.é ii:; 14 hora'! do
dia 23 de a))r[j d(' 1952, me
diante I'eribo, em flue se

menl'ionará data e h01"a' do

rec:eb!menlo, assinado pol'
por funcionário do D, C. C,

7 - As propostas serão a

bertas, ns quin?e hOl'a.<; do
dia vinte e três por
funcionário;; dc:-;ignados pe
lo Presidente do D. C. C. "C

na pl'esença dos proponen-

mal.q. Unldnd'"
lidade -�.' Juventude Espírita de Florianópolis

Assembléia Geral Extraordlnaria
De ordem do sr. Presidente desta Juventud�,

ficam convocados todos os sócios poro comparece
rEm a reunião c"! Assembléia Gerol Extraordinário,
que seró realizado no próximo domingo, dia 25,
quando serão trotados, entre outros assuntos refe
rentes o 1110. Concentração de Mocidades e Juven
t de� Espirito5 de Santo Cr,tn' ;'10.

flor;anópolis, 18 de março de 1961
Manoel Soares - Pr-eSidente

mais a Taxa de Educação (!

VII - Ban(�o r('�ll:1do" r-.om Sande de Cr$ 10,00, por fo

enco:.fu com fel'ro; ntts dt- �

rr1a� em f'ft9i:'lop't> "fech:td(lo

mensões de 3,OOm, pintado e I:lcrado, contetldo:
de azul, em mn.delra de lei, a) Designação do nome e

para galpao, Unidade - p.nderêço da firma pl'Opo-
Um. Quantidade - 38. npnte;
VIII - Cadeira simples, re b) e.<;.peclf'�'\cão, a mais

for(ada, Unidade - Um, dctalhada poSSlvel, Inclusl,

Quantldadc - lD8 vc marca, dt? material (llIe
IX _ Poltrona giratória, se prop!jem fomecer;
com brar;os, estofada em 1') preço unitário e glo-
plastir-o, Unid3.de - Um bal. com a expllca(ão de

Quantidade - O, Que estão QU noo Ine1uidas

X _ Poltrona fixa, estofa- as despesas de impôstos,
da em plástico, com braços, taxas, fretcs, carretos, segu

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

Unld.de - Um, Qu.ntida' '" etc.; ,Pagamento na ta hu"etoria
de _ 18. d) condições e prazo �

�!o�u�����:t�a����:��� ��a�ni��i:a::: ������;� Regional de Educação
Lldade - 9, GIAO ESCOLAR - LAJES, o pagamento dos professores em exercício e

onde será procedido o exa- Inativos que r�cel::;.Em por 1.0 Inspetoria Regional, o
me de recebimento; bedecerá o seguinte tabela:
e) declaração de conhccl- dias 29 e 30 _ Inativos

mcnto e submissão às nor- 31 Professores ,em exercício,
mas deste Edital e da Le- 2 e 3 - Poro os que nõo receberam nos

glslacão referente a Con- dias acima fixados.
corrências.

\

NOTA: Serão recusados C_ón_dic:_o�_b�o�_:;�I�t-=- �e_to_,_R_._g_ic_n�1
os materiais com dimen

çães, a que ocasionará exi

Ilêncla de �\Ibstltulcão, reU
sôes e outras caracteristi

cas aquém dns especlflca
rada urgente chamamento

do segundo r-olocado, exlgên
eia da diferença de preçf

pClo faltoso, caução futourr

su,�pcncão do registro 0...

fornecedor, etc.
2 _ Na parte externa do

envelope contencdor da.
proposta deverão constar o,�

seguintes dizeres: CONCOR

RtNCIA PúBLICA N° .

090334, (DEPARTAMENTO

Visto:

O Dcnarlam,ento Central de Compras, órgão crlt'rlo

pela Oovêrno do. Estado (Decreto n.o SF 25·08-61/382),
com a finalidade de centralizar tódas as compras de ma

terial, permanente e de consumo, para as repartições e

serviços publicas estaduais, solicita, por intermédío desta

pulJllcação feita no D. O, E" às mesmas repartiçóe.<i e

serviços, que:
I _ faro.m seus pedidos, de materiaL em fornmlârlo

próprio, adotado pelo D. C. C., dpnominado REQUISIGAO,
() qua' deve ser preenchidO devidamente, em duas vias,
a fim de atingir o objetivo a que se destina; •

2 - rf'tnctnm as REQUISIÇOES visadas, autorizadas
ou com ofir-I,)!\ dos respectlvos Secretârios de Estado;

3 - soll,l�em, por Intermédio do respectivo Secre
tário de Estado, ao Rf'nh?r Secretário da Fazenda, quan
do a aquisição sc refcrlr a máquinas, motores, móveis,
etc., e a despesa correI' pela verba da referida Secretaria
da Fazenda;

4 - recebam e arquivem as c6plas dos oficios pelos
quais o D: C, C, comunica a adjudicação às firmas for

ner.edoras do material a fim de conferirem o recebimen
to, SI' o material é entregue nas quantidades, dimensões
e (IlJalldad{'s adJudicadas;

5 -- assInem recibo do material e devol"1am a nota

fiscal. assinado o re_clbG, à firma fornecedora, para que
esta In!itnla o scu processo de recebimento do empenho;

6 r-crlHlquem ou comuniquem, por oficio, ao D.C.C"
o rerf'bimento dI) mnterlal, quando estiver de ncMdo com

3S especificações do pedido, feito por êste Departamento,
r fim dc poder sCRu)r, o processo de aquisição, ao EgrégiO
Tribunal de Contas;

7 - comuniquem 8S disparidades entre o pedido e a

entreO'a. 011 fornecimento para que o O, C, C. elabore o

seu PROCESSO DE RECUSA;
8 - consultem, ao D, C_ C" sôbre qualquer dúvida,

Inclusive f'�p(:C'lflcação do material que desejem requisitar,
O, C. C., em Florianópolis, 5 de março de 1!l62.

llermp.s Justino PatTianova
PRESIDENTE

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

XII _ Quadro negro, de

madeira de lei, na� dimcn

sões de a,oo x 1,00. Unidade
_ Um, Quantidade _ 159.

XIIA _ Ou quadro negro,
nas dimensões de 1,50 x .

1,00, Unidade - Um, Quan
tidade - 318,

XIII - Quadro pintado de

preto, em madeira de lei.
nas dimensões de 1,50 x

0,75, para aviso, Unidade -

Um, Quantidade - 4.

XIV - Cestp_s para papéiS
usados, Unidade -' Um,
Quantidade - 88.
XV - Coletor de lixo, em

madeira de lei, pintado de

azul, com tampa, nas di

mensões de 0,45 x 0,60 x ..

0,30, para. galpão, Unidade
- Um, Quantidade - 36.
tro para quadro negro. Uni
dade - Um, Quantidade -

XVI _ Apagadores de fel-

SAMDU - Delegacia Regional de
Santa Calarina -'- Seccio de Máterial
ConcorrênCia Publica n.o 1/62 - Reforma d'l.

Veiculas
1 - ComunicamOS aos interessados que se acho
aberto o Concorrência Público acima mencionada,
cuias condições e 'especificações constam no Edital
publicado no Diário Oficial do Estado de Santo Ca
tarina de 16--3-62, pagina 3
2 - A concorrência em questão encerrar ,se-o _os
14 horas do dia 30 de março d� 1962.

- :':.-- ,,?'Jolquer inrormoçõa :)!)dcr,', 'Ser obtido no

Secção de Material Ruo Alvor� de Carvalho n.o 70,
dos 11,30 os 18 horas de 2,0 o 6_0 feira,

FlorianÓpolis, 16 de março d� 1962.
Ailton Firminio Cardoso

Che-fe do Secçõo de MaterialMISSA DE 7.0 DIA

Sra. Jovita Conceição Linhares

publicidade
� 1-' em Sta, Cat.rina

Confecção e conservaçia de palnél.
em todo o Estado

S7•. JOVITA CONCEiÇÃO LlNHARES
Aldo Llnhares Sobrinho e familia, nora, netos e bls-

netos, agradeeem as manifestações de pesar, apresenta
das por ocasião do falecimento de sua mãe, sogra, avó
c hl�avó, Jovlta Conceição Llnhares, ocorrido no dia 17
do ('orrente,

'

R: f�rn)"d�� Nf"l,h ...dl:'>,6 -1�andar -fone 2.;q 13
,

- FLOR.IANÓPO.L.l� �BICICLETA Tornnm este agradecimento extensivo ao Ilustre mc
, •• I dico Dr. Ernesto Damerau é as caridosas Irmãs e Enfer-

APO��d�ls:ta�m:es��m:����;o��m r;!�:���a,

marnnl'i
���lr�:tJ:�o �;�:�o�e caridade, que a confortaram até

VENDE-SE OU ALUGA-SEAproveitam Q Gportunldade para convidar a todos os

parentes e amlRos a alSlstlrem a missa que em Intenção Uma ôtlma residênCIa de material, recém-conlltruida,

NO HOEPeRE TEM ll. Ima alma mandam celelfrar na Igreja Santo Antônio, no BaLrl'o Bom Abrigo. Tratar à Rua J('r6nlmo Coêlho _

no rI!n 2::1, à!'l 7 hornR DeSd:..lá,.. aJ!!-l'ade_�m pe�horados a. Bd Santo "nt6nlo _ 1." andar. Ou_pclo fone 3351. 6tImN.
tod...ue

comp",,,,.�
o "I. otp d.

::. crt:�:. "
C"\Õ",

de p,.,mento

•. /., _ ;: .:,:m!AI'.��,r:,i�,
__�1.,_��,.���" �.
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A exemplo do que se faz nos Estados
Unidos e na Europa e de conformidade com

a Lei de Diretrizes e Bases, foi assinado, na
noite de 22 do corrente, na Séde da Reitoria
da Universidade do Rio Grande do Sul, em
parto Alegre, um convênio de intercâmbio
Científico-Cultural, entre a referida r.íver
sidade e a de Santa Catarina. O Reitor EIi
seu Paglioli e o Reitor Ferreira Lima foram
assessorados pelos seus respectivos Chefes
de Gabinete, Professores Nelson Borba dos
Santos e Renato Barbosa.

D�ESTADO·
'.... • JWS lJfTICO DIAIIO Dr: SANTA UTUUfA"

'

FLORIANÓPOLIS (SABADO), 21 DE MARÇO DE 1962

Em Curitiba, de Lo
a 13 de abril, o

.

12.0 CURSO lfESTLÉ DE

ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Adiado em setembro do ano passado, esté agora den

nitivamente acertada a realização, no período de 1." a IS
de abril do corrente ano, em Curitiba, do 12,0 Curso Nes
tlê de Atualização em Pedíatrla, consoante' informação
prestada à reportagem por Produtos Nestlé, promotores
do certame.

O referido curso conta com os auspícios da Socieda
de -arasneíra de Pediatria e do Departamento de Pe
diatria e Puericultura da Associação Médica do Paraná.
Sua orientação estará a cargo das cátedras de Clínica
Pediátrlca Médica e Higiene (Infantil, das Faculdades
de Medicina da Universidade do Paraná e da cátedra
de Ciências Médicas, da Universidade Católica do Paraná,

Loleria do Eslado de Sanla Calarina
6682 - Cr$ 800.000,00 - Florianópolis
2754 - Cr$ 80.000,00 _ Florianópolis
2�a8 - Cr$ 40.000,00 _ Florianópolis
60M - Cr$ 20.000,00 _ CQncórdla
5561 - crs Úi.OOO,OO _ Pôrto União

FlorianópoUs" 23 de Março de 1962

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

• RENDA ANTECIPADA
, 2% ao mês

'.1
PAGAMENTO MENSAL EM DINHEIRO

) f Apli�ue suas economias no

tfr"-.•
'""do ee ,"...tlm,""� d. Co"" ern P""'p"io I

,J "COFINANCE ACCEPTANCE". 1
i ' çp / q- I Y "??I, ·.1
l" � Úb"7'�Jlt//(a.:llJlUJ�1J..JmJeJá"umkur1ffJIC8: ",! -t
-_; '6ítiJirri.Jfna.tuoir'11l""b· V.

.

CAPITAL' Cr$ 50.000.000,00 - Carta de AIIIOI'izacilo n.· .5

SE:OE: São Poulo _ Rua Cun�elho!ro Cri3p!oiano. 53 (6.' conj. 63)

REPRESENTANTE

CONSORCIO OfÕmVOmY[1l0 [CONIIXICO S/I.�
FLORIANOPOlIS • RUI CGn. MI!ra.72 (I." Ind,r) "1..� �Z
LONDRINA (PR) • Rua M.n�hto, 35 (3.' anilar) �

ii "Cofinance" - ao "Consorcio"
Desejo Inlorm,çOe' lobre o Fundo "Collnane. Acceptanee-

NOME ... _ .. _ ..... _ ..... _ .. _ ..

"":
.... � ... _._ .. _

ENDERECO �'--"T-'--''''
TEL. ... _..... . ..... EST .. __ ._._. "::"CIDADE ... ·c.

Deu .entrada, ontem: na' "A�e�bleia uma soucitacão
do vice-governador Çoutel de Andrade,': que pretende -IS
dias de iícence para . se., aus,�n�ar_:.do Pais. Mas' não irá

longe o lider trabalhista; A, pahata Buenos Aires,' que
connaue obedlén,te a J.rn:únit:0légi�e�- o do tango.

LINÇW-4GEIt1'N_A..TIVA
':':"Q1ft!l1dO S. A·-. ·R. 9, )?rinSlpe:,-PhI'lip, .que está.fazendo
uma temporada de "rerr pItty)J pela América Latir.a, viu
nas mãos do secretário sem. pasta, Dr. Renato Ramos da

Silva, uma carambola, demonstrou vivo interesse.
Fruto tropical, delicioso ... - explicou gentilmente

o Dr. RRS.
E o Duque, surprêso e bem humorado - Coma, por

favor.

a Sr. Walter noussenc, respondendo sôbre quem era

de fato o lider trabalhista de Tubarão - São dois: o da

margem direita, o deputado Ollce Caldas e o da 'margem
esquerda, Dr. Pedro Ivo, f

Com notável esplrituosldade, sôbre o que dissera e não

dissera o Duque de Edlmburg a respeito do Brasil, o Dr.
Fú!vib Vieira, titular do Gabinete de Relações Públicas

do Palácio - Fiquei surprêso de não ouvir do marido de
Elizabeth II nenhuma menção a respeito da perfeita e

magnífica afinidade que existe entre o parlamentarismo
inglês e o nosso.

Receita (politica) Elo Dr. JJ Barreto - Só há um

meio de evitar a guerra civil neste Pais: o Brasil sair
campeão na Copa do Mundo.

COMENTANDO

ves confessou a alguns a

migos q�e., )lret�d��-��..�' se

,au's.e�ta,r da., l!_oli�,ca.,:nã,)
par!icip'ando, já, �a:�,. elêl
ções dêste ano, CI;U�l(r�ea.n.

�id�t��e,troPol·· nãô"r �'��ts-
tiu âe sua excursão à Eu

ropa, apenas �ubsti"ui.râ.
seus 11 jogadores.
>I: Com a aposentadoria.
do Sr. Osvaldo Ramos foi
nomeado para a Diretoria

Geral do Poder Legislati
vo o Dr. Dario \Carvalho,
com o que fica. mais �m'Il
vez demonstrado o 6"om

Senso da atual Mesa, na

escolha dos ocupantes de
altos cargos da Casa.
>1:. Fazendo boas evoluçõ�s
de esqui aquátlce na. bllh
norte, O dr. Isaac Lobato,
11m dos primeiros nesta
Ilha a comparecer ii. água.
com o saudável esporte,
... O Líder Club vem anl·

"-"")

dovías Já existentes.
Estes flagrantes

tram parte do que vem

sendo executado pela rest
dêncía de Curitibanos, que
tem como residente o En-

Residência de Curitibanos do DER
" ,Réaliza Trabalhos de Vulto
A Secretaria da vtaceo

e Obras Publicas, através
do Departamento de Es
tradas de Rodagem, vem

re'aIlzando trabalho de
vultó em todos os recantos

do' Estado, quer abrlnac
estradas e construindo o

bras (te arte, quer retírí
candc . � melhorando as ro-

Assim, vemos 1 _

quinas trabalhando na

tificação do trecho CUJ1IIr
banos·:Fra!burgo; 2
boefrc de concreto RfII6.
do, de 2x2 metros, ..
o Rio Estância Nova, lia

estreoa curtubanos-e...
pos Novos; 3 - ponte.
concreto armado, DIli
vão de 1 metro, sobre ,
Rio Pessegueirinho, .... lI&
estrada Curitibanos BR 3'
4 -. aspecto'da ret1flc�
de um trecho da estradl
Curitibanos-Campos NO,.,
que virá faellitar gra.,

Co- I
marcas com Juizes e t.odo.� mente o tráfegu entre s

queles dois lmport_
municipios; e fi _ �
nhetro chefe da lesije
de Curitibanos e o

runcronaetos dequele
dência quando vlsita�
as obras de retlfica(;iD '10
trecho curinbencs-oeia
Novos .

genheirn Osmar Caetano
da Costa, num trabalho
constante de melhorar I:<S

condições do tráfego da-

nLTA DE JUIZES
·i:ógicamente não me i-e

firo aos juizes de futebol,
� apeaar. de ser um ren dos

Pelés; d� Gardflchas e de

outros fenômenos,
'

Refiro-me á falta, que
se nota aqui no Estado, de

Juizes de Direito. Entre

êles e os Juizes substitutos,
existem para mais de 25

v�. Talvez seja devido

a,;_-illtêrs'ticio constltuc!o

n{l.iF-tle": 2 :�anos, o qual a

fasta,·�a. 'nobre pronesão,
os, '; rec�mfot1Mdos de vn

lor�;e �os'.,q1ie não se COlo

cam, neste' prazo, nêopes
:;iam -;��s',s:evér.os concursos.
'l'�ínMm:esse 'Jnterst�çlo'

é -?b'r,1g�tórro,' para a pro

m?��o:_ de',"u,?-a� -entrencta

p�a:\oÍiti� ;.�ui}s-'·: '·'alta:�'.e
como 'fattà' esse' Interstício
para os atuais Juizes, de

3.'\ de 2,& e atê de 1.& en

trancla para serem promo

vidos; as comarcas rícarem

V8Q:as, atê que algum Juiz

complete o tnterscãc. p!t
ra a. pr-omoção. Diante

dessa. calamidade, porque
as Comarcas do tntertor

não podem permanecer

sem Juizes de Direito, pois
são eles os verttces angu
lares da. vida do Munlcr

plo, o Governador do Es

tadc, �caba de sugerir ao

Tribunal de Justiça, a 50-

lUQão para o caso.

O Governador bate ·se

P"lla _I adoção no nosso

Estado de Lei Identlca a.

existente no Paraná, onde
fica suprimido o interstí

c.io, para a promoçã.o quan
do n� hOUVer Juizes com

° tempo necessário.
O Tribunal da Justiça

acaba de nomear uma C:l

missão de Alto 'gabarl�o
composta dos desembarga_
dores MarciUo �deh:o.. ,

Trompowsky Taulols e MI

randa Ramos, pa�a estu

darem a proposta do gc
vernador e apresentarem
a solução para o importan
te c'aSQ.

A 'Justiça rápida alnrla

é o nosso Lema, pratica
mente mais de 20% das
terra.s. do Oest:e, estão eri;

crtmCadas, .IS! espera de
uma- ·-�olução· judicial.
Sp uma questão estão' em

jog_o,.·
.

4:600 heda',s de ._

terras nossas, cobertas do::

I'lnt!r�R�.�-,- ... ._.__ .--..:J

mando o comercio segu�
Cafézinho - Pelas esquinas sérias c_ritlcas ao res- rador do Estado com nllda

ponsável pela alta direção da COFAP do Estado, que não menos de três Importantes
vem tomando éonheclmento dos aumentos que vêm so- c.ompanhias: Internacional
frenc.."O produtos tabelados. O cafezinho subiu, sem auto· de Seguros, Equita.tiva, e

A democrácia argentina, renata da queda de Peron, rlzação nem explicação. O café continua com o mesmo Previdência do Sul.
já mereceu dois redon'dos eeros em 1962: .o primeiro quan- preço, o salárIo permanece o mesmo, a água continua de ... Bem comentada entre
do, depois de sustentar, em Punta deI Este, o prIncipio graça. Rouba-se nas' barbas das autoridades.

lideres sindicais a unifica-
da auto-determinação, girou em 180 gráus e enguliu o Deputados - Observadores são unânimes: das 14 va-

ção classista que v'em prr).

:���::�:��::��::i��{��::i;�:�;:;�J!o!.o!�: �!�!'!;�::Sd�;:�::�h:�FfE.����: :�;:r�:s: :::;'f::::�::::s\�:::�
Pelo principio que' o Brasil sustentou e defendeu em ���:��rio de Estado, Renato Ramos da Silva, se fôr cano

gressos e reunião reaU1
Punta deI Este, o que ocorre no pais vizinho é da sua d di
exclusiva determinação, embora arranhe e abale os tun·

Cinema - Atentado ao pudor da cidade, à higiêne e p:�ae.:.nto:e:: s�·:a��::'��:����s das democracias e do voto popular livre e so- -�e;e�����Ç�e PeU��I::énéci:, :��t�Oa��:ee��ri�� ���:e �::� portan� o apõlo do Go-

Os fatos, no entanto, ensinam a conclusão: na Ar· �I:�r��: I;;�;��:à��s q�:oal!:!tae!e c�n:���i;����e a�o�:�� :er�::o�u�e���tJ:!�m:s. ad-
!:����� avoe�o����d:oU��e �����er:���::�' as Fõrças dições mínimas oe re�pelto à "Sua clientela, apelamos pa- ministração estadual, ta-

Entre nós, depois de firmada a democracia, quando ��n�u:o:y�:�:::r��ed:c:::e�:�::af:!�a��:d:�stQria no. ::::l�:mosdea �:::e:�!;:�����se;, �:. ���I�re�:aã:r:s��e�r��:d;litl��Oq:eq�: No coquetel que o governador Celso Ramos ofereceu nha às pro"xlmidades;- .'_
acertem e decidam: mas dentro da democracia.

em honra ao 'PrlnólpC' PhiUp, o secretário da Fa,zenda, Maternidade C,' Óutra�
Essa diferença entre as Fôrças Armadas argentinas e ��·A�;:.a�: ;:;I�sel� Pai�::o,d::�n:e t������_.!"!:����,;�:- ::ã:b,a�! �.O"H'OS.npt>,.t"'.',�nInt:�Iras, esta.boJoce, par estas. um exemplo, uma tra- 11: dê =-... jW..&

dição� um motivo dfl nrgll.lhn nar.ionfll. �.'li.�",,��,��;s:tt'$ si, $f ,!allm,:l\,t��r:�:�

Urge preencher as

com afinco e mesmo sem

horário, num serviço C�

salvação pública. resot V�-

rem essa velhas demandas,
que estão impedindo até
o nosso progresso.
E' o desejo de

João dos Seis Dias

Entre Iençóes, ctbatenas e eaterogís, com progre
mas de espirros pelo meio, esgrimi vários dias com

uma dessas gripes irreversíveis, daquelas que, no di·

zer do velho e saudoso dr. Sartori, se curam em se�
.dIas sem rnédícos e sem remédios, e com médicos
remédios em apenas uma semanal!

A falta de disposição somente me permitiu rre

qüentar o rádio uma ou duas vezes.
xx xx xx

E a malar bomba ouvida foi da GUARUJA, ao

anunciar que S. A, R., o Príncipe Phl1lp chegaria s

Florianópolis acompanhado de sua ezma. esposaI!!
Pior, no entanto, fez a DlARIO DA MANHA, que

tendo chegado ao aeroporto com o seu gravador fora
de funcionamento, botou a bóca no mundo, alegap,
do perseguição do Chefe do Cerimonial do Paláclo!!1

A encrenca do gravador foi, aliás, providencial
para essa emissora, pOis .seu locutor,em virtude do

fato, em vez de ir para. a. pista ficou ao telefone e

fêz sozinho a Irradiação da chegada!!!
E ainda reclamou e chorou, no meiq da alegria.

tantas vêzes repetidas, de ser a única 'emüsora a

trradiar a chegada do PrínCipe.
A choradeira lembra frase de famosa conterrâ

nea, ao repreender uma senhorita que se' excedera
em repetir os pratos do jantar, e ainda reclamava'
Seu apetite só �ede à congestão!

xx xx xx
O governador Celso Ramos, oficialmente avilJ8'

do de que o avião do Príncipe se adiantara no vóO,
chegou ao aeroporto pouco depois d'o melo·dia. Mas
o mesmo locutor reclamador, sendo da equipe dOS
ratvinhas, anunciou que o chefe do Executivo Já
estava antes das 11 horas.

.esse jeIto de oposIção, pelo tamanho da plcuI'
nha, vale por uma definição, de mentalidade, pelo
menos.

E faz lembrar um argumento que certo elel�r
usou para se ne�a.r· a votar no meu velho amigo
Pedro Kuss, candidato à. Assembleia:

- Não. voto .no se�hor porque o senhor é .. ·

feiol/f
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