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IMINEM UM GO�PEMILITARNAARGENTINA
a Renuncia de Frpndizi

Saneamento da ilha
em planejamento

Cheles ilifares E.xigem
ARGENTINA - URGENTE "O Estado", I'id CO'Dlple�

.

tamente evacuada a praça fronteira à Casa� onde
se encontrava enorme aglomeração de peseôee anclosas

por notícias sôbre a crise que abala o pais. Enquanto isto
a casa central do Oovêrno está sem nenhum ''Guarda
M1I1tar" retirados pelos Minlstros M1l1tares dem,lss1oná
rios. Apenas uns poucos policiais guarnecem as entradas
do Palácio presidencial onde FrondlzZl vive os últimos
minutos de seu govêrno. Observadores acreditam que o

gólpe militar é Inevltavel e iminente dentro dos próximos
minutos. A retirada dos soldados do Palácio retorça de
maneira írretercívet esta previsão.

BUENOS AIRES 28 - URGENTE - "O Estado" Eis
o têxto do documento assinado pelos chefes militares
exigindo a renúncia do Presidente Frond1.zz1. Diz o do,
cumento: "Reunidos os senhores comandantes em Chefes
das Forças Armadas, resolveram ateJ?t05 a gravíssima
sttuacãc imperante. exigir o aníamento de suas funções
do S1'. Presidente da Nação afim de encontrar os meios
para salvar a organização constitucional. Esta decisão
será nonüceea nesta data através de canais da autoridade
militar que cada força considere competente".
BUENOS AIRES, 28 - UR· BUENOS AIRES, 28 UR�

GENTE - "O ESTADO" - GENTE _ ''O Estado" _ A
Neste· momento tropas da Casa. Rosada, séde do Go
Gerndameria, de Buenos vemo, foi ocupada mnÍtar.
Aires Ocupou mtlttarmen, mente par tropas perten;
te o Congresso Nacional, centes ao 30 Regimento de
Isolando-o. Os MInistros
MUltares em face à perslsten
cia do Presidente Frondlzl
em nio renunciar, dJstrL
bulram nota, ameaçando o

governante de repressão
energ1ca. Foi dada ordem dêncie do F" esidente s'ron,
para que todos Os cívís a- diZl, em Olivares. A sltua
bandonaasem a Casa Rosa- ção é considerada gravissi
da_

RlIBENSDlil

N° 14402

Infantaria. Informa-se, ain

da, que tropas de Fuanet,
1'06 Navais, estariam mar

chando com destino a resl-

.
O gen. Pern-o Araburu (ã esquerdaJ aco1llpalthado pelo ministro da aero-

nautica, Jorge Rojas Silveyra (a. ditelta) deixa o Ministerio da AerQ1tautica,

rumo ã casa do presidente Frondizi., a quem entregaria u�la carta na qual

Nocauteado I demolidor
ele era convidado a renunciar.

------

NA ASSfMBlEIA LEGISLATIVA

,

!'S'te-·t>o Oina3io de Espw.te dq- SEC (ComeTciãri�l, Qye se ach.t! em CUitantada

Jase de e01j.str!lção, DOC(tlt7.adq .na. prainhg- ? ÇIinásio de E;porles e uma grande ttê"�"'iíwrc�"i a data da renunct"

�>,
�� � �ealii:ctção é U1!l',��elh.or:amento para a·cldade. .(eie O Q-IQbo ')"__

Nocauteado no sábado, no cambate que sustentou contra Emile GrlJjtth, pelo

titulo mundial dos meio-medios, o lutador cubano Benny Kia Paret permai..

nece em estado de coma; num hospital de Nova Yor:k). Ontem Joi soltcitada

permissáo ao govêrno de Cuba, a fim de que a mãe do lutador vá para ondtb �

este se encontra, enquanto tomava corpo o movimento encetado por jornal8 ;
e emissoras de TV norte-americanas, no sentido de que se crie uma regule", ii

mentaçao mais rigorosa para o bo:re. Na Jota, Emile GriJJith, o nocauteador

de Paret, sendo e:raminado por seu medico, ants do combp.te.

Na sessão 6e 27 do COf� drlgues da .Nova, operoso

rente, a Assenr�tia Legrs- representante do PSD de

lativa aprovou o projeto de Joaçaba, deu, mais uma

lei n.o 7/62, de autoria do vez, mostres de alto espi

deputado Oscar Rodrigues rito público, advogando, no

da Nova, errando o muni- plenário da Casa, a ena

cípío de Ibicaré, desmem- ção de rbrceré como 10caU

brado dos municípios de dade que vir; trazer a ean,

J.oaçaba, Herval d'Oeste e ta Catarina ponderável so

Tangará. A nova unídeda ma de progresso.
catartnênse teve

criação homologada por ViALDEMAR SALLES: ME�

unanimidade pelas câ- LHORIA DA BR - 59

maras munlc'ipats das loca. O deputado watdemer

lidades acima, e vem ao Salles comentou, da trtbu,

encontro do desejo daque- na da Casa o mau estado

Ias pcputeçôea, que dese- da BR-59 nos trechos entre

jam ver Iblcarê elevada a VII!!. Nova e Mirim e da

município, pois desta. forma .litenha, que devem ser me,

as possibilldac!es de pro- Jhoihoraoos e desebstruidos,

,gresso se ampliam, mercê causando, como está, trans

das grandes poasíblhdades tornos enormes, de
.

ordem

da unidade recêm.crteca. tncíuetvs a riqueza do Vale
.

O deputado .oecer Bo,

O SR. JÃKIO -Ei ÍMPREHSA-'
-

RACIONAL

Dr. Lui;/ Romeiro fi Dr. Fernando de Oliveira percorrem o interior da ilha comi
provando as precarisslmas condtço_es de higiene em que vive a nossd

.

LLLLLL populaçao rural.

Depoimen�o do Dr. LUIZ rêsse em que seja conae

Romeiro, técníco do Minij· gulda uma solução adequa-

!��;an!;ú:� �,�=.T�;.
clbnaI de Saúde, que �I} mais efic8!:me�..e. E a ê-te
só expãe'o �u ponto de vís respeito, Informa o prof.
ta, como acentua o interes- Luiz Romeiro.

vez vem sendo executeec

se do Governador CII'iD "- Encontrei, na il�1a, :0 :b:�h��:��e dePO::�
Ramos e do Dr. s'ernanec uma rede escolar mu:!.'l

extensa, com uma partici
pação multo grande tam
bém no problema de educa

ção sanitaria. Talvez devi
do a êsse tato zot encontra
da uma receptivldade mui-
to grande de tôda a popn- � .• _

lação pari} uma campanha

J I'de saneamento 10' porte !lnue 'neque "qu" empreender lIq I.
n';::n�;:::�:o e Emu," Dm 19ndresLouvando a visão e a- li .., Utuaçào do Dr. Fernando de
Oliveira pela maneira co

mo está encarando o pro-
blema e da coteoorecão cêrea de meio milhar ele

que vem encontrando per
parte de todos os crganrs
mos . .o Dr. Romeiro acer

tua:
"_ Da maneira com qve

(l Diretor do Departamen
to de Saúde pretende exe

cutar, solicitando .J cOlabJ)

ração de todos os org-ã-:>s
que trabalham nesta are""

uma operação com planeja·
---_.- -----------

menta inte_gral, os resulta
dos serão: certamente PO.i!
t.lJ.ps.:
E acentua 'mals o Dr. 60 ..

melro. que pera primeira

de Oliveira para a so'u

çoê do problema.
_"Visitando o tntertor u.t

Ilha de Santa Catarina.

percorrendo-a demoraria

mente, verificamos que não

há um adequado abast�(.;,

menta de água para a po

pulaçao rural, e muito

menos o cuidado com o

destino dos objetos, acar

retando uma alta percen

tagem de doentes. espe-'
almente doenças parast
tartes da ordem de mais (.o:!

90%, em decorrência de tal

estado de cctsas. Em áreas

saneadas êsse problema é

sem maior sjgmf1caç:;o,
como acontece em regioca
mais adiantadas."

com estas palavras tnt

ctou o seu depohnento .9.:
ra a reportagem o [)I.

Luiz Romeiro.

Engenheiro <lo Mlnistl'

rio da Saúde, Professor de

Saneamento da Escala Na'
cional de Saúde, profunáo
conhecedor da !Oateria. E'

interessado em SUl. sol;)

çã.:o, veio a Florianopoli'3 a

convite do Dr. MárIO FeT

relra,' Diretor do DNERU.
e do Dr. Fernando de 011·

veira, Diretor dos Depar
tamento de Saúde Públter.

do Estado com a finalitll.l
de de per�orrer e estucJa�'

as condl�s da zona rural

da ilha, visando :l. exe :i.l

ção do saneamento btt'ij

co_

E prossegue o Dr. R'J'

ta Cat.arina, mas, nesta,

condições, raramente fPI�
W em outras area s. O que
demonstra, portanto, 00:

parte da admlnlstraçan e-

tadual, largo descomutc

LQlIiDRES

ingleses aelamaram hoje a

Sra Jaqueline Kennedy, em

Lôndres" quando esta se lU

ririu ao Palácio de "Ba·

cke,ann", o.de a ratnhQ.

mizabeth 11& ofereceu um

almoço em sua hon,...

Compareceram o Premter

MacMilaa e o e�lbaiodOt
norte americano. '.. . •..•

meiro
..

- Encontramos, P.n

tretanto, uma fellcidacte

muito grande em recursUoi

d'agua, para abas�ec1me,\

to, em quase roda a Uha.
o que faelUtará, certamen

te, e em muito, a apluçn,.J

'dl'!sses problemas."
Colaboração de

Professores
Os problema, por 8."a1

implicaçQes; é'stá merecendo

a atenção de todos os seo

::e' !�sm�m���:;;!!��
·(i;élso· Ra�los espeCIal lute·

� �_�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1';Jldereço Telegráfico E!11'AnO ,

Oiretnr
Ruben. da Arruda R.D}oe

Gerent.
D()mlnaoll Fer..flnde. d. Aquino

nedlltol'e�
Flflvio Alberto de Amortm f' P!lval'JtJ Melo.

1t�I'ho)'eM A udl\areA
Antonio Rerntll\do d" f.maral e SilvR -

SlIvqjrR Lenal.

rcont. da III página)
de Itajai e de .rotnvnte .. O

deputado Dib Cherem atu.

diu ao trecho de 'rüuces
em condições precárias, e

orador requereu telegrama
ao diretor do DNER no zs

tudo. e ao Ministro da vta,

cão, soJicltando providên
cias no sentido daquela es,

trada ser colocada, nos

trechos citados, em perfei
tas condições.
DOCUMENTOS "FRIOS"
A OPOSIÇÃO
,

O deputado F. Vlcgas, na
sessão do 28 do corrente,

llsar", ainda com "doeu,
mentes sem autentldd!lc�,
despesas de Palácio.

II
II
II
•
,
II
•
• ('olnllcradorefl

_ P��;�HB�:�:.�t�F���O(;:-D��8°_:_V��.OA��1;��
, Ahr on - PI·!)f. Othon d'EçR -- Major 11(1<>-. ,
• .:I;;�. 'i{I:I��en�� Cc;'�t[�I::_MJ/��t:rL��t��.r:a_C7.���; •
, Mach:l(J(l- Lúaaro Be r+olomou -- Ilma r Cur- •
• VaUH) - Prof. Pauln !<'el'nalH{o .ie f,:IlI'j(1 •
• mI1�E;A:TA�i���"���()RT1VO •
• Redator' Pedro Paulo �,arhad{1

\ ,
(III ��I�����e�a����II"res: M!lllrv �vrg�s. Rll! T tc-c 1'

••• Colahoradores: Dlverso.s • •III Representantes _ •
•
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•• ����:T;;��s�t(JAT��'r�rf �.·���o�() •"� II nir�liu n�o 0It1 rf'lllIOnloodhili'll8 rAIos t ,m' ,Iit rriru'l cmlljflnf;l no� IlrllR'o,,", n.<I!";TlROf)....

.fI'l. .... ...... _ ..

em pesquisa de cocumen.

tos 'frio" sem autentici

dade, pretende fazer um

ataque ao Secretário
da Viação, dr. Celso Ramos

Filho, porém o que fez foi
rerertr-xe à vida do ctôa-

o deputada Pedro 21m·
mermann negou crodtto
anos mesmos, que nao rem

valor legal nenhum ° sr . F.

Viegas nâotrtn lIuqlr fi bca
fé de ntnqém com seu es

tllo bombástico di'Zlwr
coisas sem Prcvm-. O ar.

Pedro ztmmermnnn ObSCl'_
vou que o rcpresentaetc
udentsta receberá .qCU cut
nhâo e não pcrôorurn noi-

Sociais._.,.- codecireno:

dão, no Que enterrou-se
ainda mais. Sem no menos

tangenciar para confir
mar as suas furibundas
acuaecões, manjndlssímns
já dentre ele sua própria
buncadn que nii:) acomoa

nha enterros pos-se a nua-

I __ O sunpáuco e elegante ('3.

sal crcuutc Di vmcenat em entenôtme»
tOH com o servreo do Querência salace

pnm um jantar americano em sun In

XU:lSn. residência.

!l - 'Mirim Modas", já c�t::L ex j
pôndo novidades na moda infantil ))fl-,
ra a próxima »stecêo. esperar.

saneamento da Ilha...
10 -- o dr. NJlton Ohercm f'� •

tant! �st�Ó?��i:e1e�:e�1:��·�a �����- treando carro novo. •
11 torone Hnverroth, :�I •

cou seu casamento para {I próxlrun rn:..,'
de rnu:o.

,
12 - F.'11 rodadas de U-;CJd!' no'

bnr. da .Çf\l�ren('ia Pnlnce os �f'nIlOl'i';:,
��:�d;�;;O CO�:I;�:�n, o.�;�:I�O N�����::fll.��,.
E'('io Francalnci. •
�3 -=--- A e'{'!:t;ante !" bonit� �!.'nn()'

ra PrAncisco Orill:! IAnital fl'�rr.-io\ll
OnH'ln n.nivers(\rlo, Acontecimento:; SIl-'
����') dCeu���-:t���:s.a Dona A:llta, r.0111

J
•

14 --- Yara B. Knst!ng P'(lj)fln: ,se para uma vinil'flm ao Rio.

,
Fi - TamO<'1l) ntl bar do 011'" �

��l;;��rav:a�:�l� a °sr�:s�onr.�t:d �:�����!'i
---- .

16
-.
- Amrtnhã Maria ApnrC'd-'da S.mao reccbe pnra �eu "ni\'d'" q ....

colu'n:sta cumpr.menta com vot'lS (1("
felicitações.

- --I:
3 - Palestrava no bar tio Qu('

rêncta Palace o dr. Aderbal Ramos (ia
S'tva jornalista dr. Rubens de Arruda

Ram�s e o secretario Sem Pasta rir
Rennto Ramas da Silva

(ccnt. da P\ palJlna)
dos proctemns samtàr.cc
que afetam o estado, e do

que significa a resotucaa

dos mesmos. Poderá este fie

agora ser um ptenc plinto
experimenta,l a ser def'':is
adnptado a outras reg::t('�
do territôrio cntnnnet';'�.

Por conseguinte, ),0 men'( �

louvores o interê�sc da Go'

vêrno Celso Ramos em Vf:.l'

solucionado problema {On

tão transcendente imln:'"
tância, como seja ú (Ia S'I\:�

de da populaçao.

petlndo os mesmo braba
lhos e-u órgãos Jir�rent('s
E é com seusracào que \'1'

mos que agora so íntcla
uma nova era de craner-i

mente onde todos parttct
pam cem sua parcela CE
trabalho em equipe. V1S!'.r.

do O mesmo fh�l, com o

max'mo de economia de

esf'Jrço� poupando os no,,·

sos escn.'sos recur�os.

será iniciado dentro d

pouco tempo. De acoruo

então com o pln-iejamen
to coordenado pcto nr.

F�rnando de Ollv.�ira, oor

deterrnínaçâo do noven-a

dor Celso Ramos, pretende
se pôr em acao �ôrla a p.'

pulação da ilha ri� Sar.\·j

catarina, com a r.olabo,:,A.·

cão de todos os orga,'Js t�

derais, estaduais e munld-

��\sdO�ar�ec��:�s d,���;:�����
veis, se tenhn roda a a !'ra

4 -- Loja "Ci'llO". deu para "0I'

tear no bingo em prol çla Associa.:;ao dr

Santa C;ltarina de Reabilitação,
lindo abajm

-- A nVJl'eninha Suely Ntll:,�,>

circulando em comp9.nhia do jove"l'l .�,'

nhor Antonio C:lI'los Dan')va. Oois Asp ''os
A umn nova perzunta, de

carncter mais e!:'peclfk.o, saneada."

no (lue tangc a ilha, dil': E c')nciuju:
"

- O problema <;anit9.;,!o "-.0 entusla�mo,
da ilha poderã ser encar3.- especial, {lO Dr. !õ'f'rnaprJo
do sob doIs a�pecto:;: um.:t de Oliveira, tambem no .•

lon�,o prazo, quc eXIgl.r.l contagiou - o eis a 111.-

recursos mais vuitosos; c zão de nossa ')fl.rticlp ..
-

outro, a curto pra7.o, qll':' ção nê.�se plll!l.O."

6 -- Realmente será r:rancf'
proma",1i') aue a Sjnra Srhambo!'rt, ';�.i

realizar em nossa c;dade. Muitn Jentr
vai ficar com agua na boca.

Trabalhos lnlllvhl1tais
"

- Temos vindo - ccn

tinua o nosso en�rev!st'l'lo
- realizando normalmen
te trabalhos ind,ivldu:l.s
c�m alguma t'reQuimcia. tI,-

7 -- O senhor f' senh'1r:l A!e
xandre Salum (Salma) neste (ln,) :1"1':'0

os pntroness da festa d.') Divino E3pil'i
to Santo.

ISTO E! UM FATO
----�-_._---- -- -----

8 -- Tambe.m Mgria LU!7.a ?"!'-

NO HOEPCKE TEI!J naux que prepara-se para passaI' t,·{·"
meses na Europa partlcipará r.O!!h) De- Pensamento do Dia: O desejo, c"' \
butante na f�st(\ "Noite da men:ll� m..-:. mo a e�pl'rant}a. �âo dois ventos 'If'C�l:.-,ça."

,

sárias par::! a viagem da v·da. �
__ ft�_� .� �a__ � �.

menino GILBERTO NAGIB

Aniversaria hoje o garoto Gilberto Nagib Platt

Nahas, aplkado aluno do Grupo Escolar "Irineu Bor

nlnuscn" 'dt moo de..n�aJ'0Il1cp d� trabalho Oilbe.,·trJ
Naha� c SI·a. Ze.1I Platt Nahas.

Qilhcrto Narlb que completa 10 anos oferecera logo
maIs aos seus amiguinhos uma lauta mesa de doces e

!� 1I1U':!!1 !\s.
A'I "flJ�'TO" como é conhecido pclos seus cole":ui�

· nha", brm ('0:)10 aos seus genitores, .)s parabens since·
!'fj,'; 11(' "O Estado".

não tjv!"s�e. f'xprrifo.nc�a ,!e

eampanh[l. c]ri!oml. s�,,�

v('!1.'wn fOi !'Ielto ('om Jn:>i

ar númc�o de votos in da

clo.� n um erindjrJnTI) l1a

qUf'le ('s.tado.

Internacionalista -

Desde jovem, StevenSln
mO.�trara grandes dotl's (ie
int('lnac!�nalista. Snu pcn
samento abrllngin sem"!re to)
bases de âmbito mundIal

�
e cedo ele se indentlflr.ou ,.' . �.:?I\ ..

�oom grupo, IOU;O' o,;.il 1tJ. "" '/:'0 00. ��/?c..A
'

.

vos visavam ao benerICI') I I •
'- ,�.-

ffide todo o mundo. Viajou .1 ,-' ;'_: 1_�-:

ijpela Europa Centt'nl c pr. ,�".�� .!
O

A.
o

ia União Soviu�ien, 'J quo � •

con/lolldou ainda m (\ i <;

seus ponsamentos a :I'spei
too

NACOES UNIDAS' - Na
C'Jn!C'lencia de Sfio Frnll-

FAZE�A ANOS HOJE:
sr. dr. GCl':lldo Gama Sales
sr. Drodato Jose Gil
S!\:l. Malin T('!'{'l',lnha Campos

� .Qr. Jn�ó Al1�usto Tonam
WilQon Elias

sr. Hrmldo JosP Marfr/l.wnl
- sr, Tarso Morit7.

OS!'ALDO MIto
<! TORMENTO DO COLUNISTA _ Com estomanha de sol (hoje quer dizer ontem) com a janzlode mau modesto .gabinete escanc;orado, 00 lado de

um peq�.?no ventIlador soprando uma aragem convidativa e sôbre á mesa, ao lodo do máquina de escre
ver, um dicianório �atumoso com. 1310 páginas, queo autor e �utras maIs de parceria chamam de . .. Pe
q�eno, D!clonóri.o _

Brasileiro do Lingua Portuguêsa,(9 e ,u�tlma edlçao), com todos esses auxiliares porouma ohma colaboração e confôrto poro aliviar a burrlce do gente, nem assim, não saio nado
, <?fhavo poro tudo isso, poro o papel virgem no

maqUIna e e. . o assunto?
Ff-chei os olhos, concentrado

No mente só dançavam coisas e impressães embaralhadoras.
Em tal e dalaro�o situação, já havia concebid

a de.ficiaso e confortável idéio de desistir, confessond�
o mm.... mesmo o minha incapacidade, quondo oconte
ceu oquele "estrilo" que não agraciou somente o padre Vieira como tem sido a salvação de muito gente.

Agora era começar e aproveitor.
Foi o Adolfo ..

Ele m�smo que passára faz uma hora, apenoos,
quando Vinho poro casa

Q pobre do Adolfo.
Q que havia morrido no Hospital.
Mas que em verdade estava viva e já se encbn

trovo Circulando por aí.
Poro que:>
Paro continuar, embora visivelmente doente e

o_batido, alvo dz trotes impiedosos, levando empur
roes de alguno:; df'salmados, servindo de galhofas e to
do o má sortejdos zombeteiros, que ajudÇlm a SUl']
desdito, ench('n�o o cabeça do coitado Com coisas que
o levam a um

(estado
de permanente ensandecimen

to:>

Cri.ando e �maginando_se rica e dono de tudo?
Deixando_o 'num estado deplorável de excitoçõo

que sempre mere2eu o repulsa dos que se apiedam do
sofrimento alheio?

Coitado.
Quando eu po�ei, já principiava o cárco
Mos, o pobre hàmem parecia querter fugir á tur

ma dos gozadores. '

Gozar com o desyraça do próximo.
Parece que estOl no hora desse homem s�r re

colhido definitivamente; a um isolamento onde posso
dI'!' etrn�1' o fle!l;t6 de suo vida.

Ele está a pedir essa, coridbde.

-- .�!':l. ·Tolanda. Ribas Dausen
.�!'ta. Lnurn Carolina Csllado

- sr. Gll�on de Barr'J� Gulmariles
sr. M.1desto dr Oliveira, !tlUcionál'lo do Departamen

t() rIr Endemias Rurais.
- srta. Marlene Elias Laurinda

cisco que crlo�l n Organl-'
zaçõ,o das Nacões Unfdu!I,
em 1945, Stevenson desrm
penhou um papel �f' fi!'rl'n
de importância. N'l. reu
nião de Londres -ta Cu'
mIssão Pr"parat6riR dn
ONU, realizada no mpsm'J

ano, Stevenson foi chefe
da delegação dos �>tado'i
Unidas e teve trabalho
altamente elogiado.

Proressorn HELENA MORITZ PERRaRA
PC'lo convnir da Cruzeiro, de sâbada, regressou do

RiJ de Janeiro, no.'l$. conterrânea Profess�f[l Helena
Moritz Pereit'a, Que esteve no Conservatório Brasileiro
ele Músioa fazendo exames eespeializaç6s, tendo sido
bm sucedida: em tndas as provas.

D�na Helena vprn, a�sim, por iniciati"l!- própria,
crpdenciando_se para instalar um Conservatório de Mú
siea, de sua aspiração e tão necessário a nossa Capital

Com o seu regresso. o Curso Particular de Inicia
cão Musical. Piano, Teoria e SolCêjo de sua orientação,
que vem funcionando há 3 anos, reiniciará suas aulas.

No Rio, lambem foi aclamada e empossada pelo
C()nSelllO Nnrjonal na, Presidência do Conselho RelZio
":lI elc Santa CRtarina dn Ordem dos Músicos do Brasil
f'nUclndc que vai r�l!1clonar em nosso Estado, como v�fa:':flndo nos demaIS.

No."fiOS votos de boas vindas à estimada c \!ompe_1<'nte Professorn e nOSSl Incentivo para que continue. co
aborando no desenvolvimento cultm'al de nossa terra.

A partir de noje. no centro da Capital ban
deirante, a moderna, ampla e confortãvel

loja da Deutz do Brasil apresenta a fa
mosa qualidade internacional da linha de

produtos Deutz:
.....

�
DEUTZ DD BRRSIL
mÁOUlnR __ mOTORES E TRATOAEti Iii.n,

"\
R. Florêncio de Abreu, 344-352 - C. P. 4865
Fones: 36·'6495 e 33·5900 - São Paulo I

GO'VERNADOR Em
1948, tend.o conelui,lv seu
trabalho para o gO'1ft'·:lO
do;; Estudos Unidos. Stp
ven:,:on foi persuadido i'l{)r
amig,'Js a se candida�al' ,,\
govornador do Estado de
IllinOIS na chapa do Pur
tido Democratico. Emborn.

SOcieda-de -deASsiiiência ãO
Pequeno Jornaleiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Secretária em Exerclcio

dente Deemc:�:�lc�� ��a'So�1:���eC�:r��si���ia Pr��i
Pequeno Jarnohõiro, convoco os senhores sócios desta
Sociedade, simpatizantes e demais interessados no
aSSIstência ao menor jornaleiro paro a AssembléiCl
Geral o reclizor se às 20 horas do dia 31 de mor<;o na
Coso Dom Bcsco do Pequeno Jornaleiro, sita à Av
Hercilio Luz, N° 2, com o seguinte ordem do' dia'

l° - Eleiçõo da novo Diretoria que n�geró 0<;

destinos da Sociedade no práximo biênio;
2° - Eleição dos membros do Conselho Fis

MISSA DE 10.0 ANIVERSA'RIO

DE FALECIMENTO

ANTONIETA DE BARROS
:�-

, I (NEGRINHA))

Clube do Oficiais da Polír.ia Militar
Assembléia Geral Extraord:nária

Convocação
De ordem do Sr. Presic!ente em exerclcio, e de

acôrdo com roquerimento fi rmodo por número esta
tuário de sócios, convoco os membros dêste Clube

poro o Assembléia Geral Extraordinário que terá lu
gor no próximo dia 30 do corrente às 20,00 haro�,
no scdr do Associação Atlética Barriga Verde, quon
do será debatido a evolução do problema "oumentC'
de v!'ncimentos"

.0 •
•

--,...�
Florianópolis, 28 de março ge 1962

Leonor de Borras convido os seus amigas poro
os<;istirem à misso que, em comemoração 00 10° oni
vHsário do passamento de suo Irmõ, Antonieta de
B(1I'r05, Mandará. celebrar às 7 horas de 5'exto '(';ro,
30 do corrente, no altar de Nosso Senhora de Lourde�,
no Catedral Metropolitanocal;

3° - Deliberação de assuntos referen\es à 50
ciedade.

.

Florianápolis, 28 de março de 1962.
RODI HICKEl.-- ecretor�o Gero

A Iodos que o distinguir('m com o suo presença,
Se> confesso, antecipadamente, agradecido.EDMUNDO JOSÉ DE BÀSTOS JUNIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o iSTAbo - 6 mata

e�artaleDto Celtra �e �om�ras
Uital oe r,oneorrência Pública - N. 09 03 28'

o pepartamento Central
de Compras (D. C. C.), de
conformidade com o arte

11, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF·25-08-81/3R2, torna públl
co que fará 1·(,3.II7.ar, no

dln 16 de abril de Ifl02, na
sua séde, iL Prucn Lama

Muller, no 2,1 fone 3410),
CONCORRtNCIA PúBLICA,
nas condições aegulntes.
I _ OBJF.TO DA CON

CORRXWCla
AQUIBIGAO

I - Carteira dupla, dtentot
c/tinteiro cromado Unidade
Um - Quantidade 96.

IA - Carteira dupla. een

tral, c,tintelro cromado.

Unidade - Um, ti;!unntidade
- 576
IB - Carteira dupla, traset
ra, c/tinteiro cromado Un"

dade - Um, Quantldadé -

98;
-OU-

IC - Carteira mista, con

jug:l.da para dois alunos
em madeira envernizada na

cõr natural, e metálica, em

tubos de elütrcduto, rfgfdo,
protegida contra a corrosão,
pintada em cõr semelhante
a da madeira Unidade -

Um Quantidade - 672;
II - EscrivanInha, com 5

gavetas, para professor. re

rhadura tipo Yale. na.� dI

mensões de 1,25 x 0,70 ou

mais, frcr.tc e lados fecha·
dos com pranchetas laterais

Unidade - Um. Quantida
de -33:
III - E.�crivanlnha. com '1

gavetas, frente e lados fe·

chaclos. nas mesmas espccl
flraçõcs da an!.C'rl(w UnIda

t!e - Um Quantidade 2;
IV - Cadeira simples, re

forcada Unidade _ Um,
Quantidade _ 81;
V - Poltrona giratória, c/

��a�:\t:����;�Q�I:���=
dade - 2;
VI - Poltrona fixa, c/bra
ens; estofada em plástico
Unidade - Um, Quantidade
-4;
VII - será. estofado em

plástico Unidade - Um
r..!uantidade - 2;
VIII - Quadro negro, em

madeira di' lei, 3,00 x I,OOm
Unidade - Um, Quantlda
de 64;
VIÚA - Ou nuadro negro
de 1,50 x I,OOm Unidade -

Um, Quantidade - 128;
IX - Quadro pintada de
preto, em madeira de lei,
de - Um, Quantidade 1;
para aviso, nas dimensões
de 1.00 x 0,75 ou mais Unida
X - ceeta para papéts usa

dos Unidade - Um, Quanti
dade _ S4�
XI - I\:;.agadores de feltro,
para quadro negro Unidade
- Um, Quantidade - 64;
XII - Cavaletes para ma

pa, em madeira de lei en

vernizada Unidade -- Um,
Quantidade - 64;
XIn - A rmárto com portas
corrediças, vidro claros,
trilho e rolamentos de aço,
fechadura tipo Vale, nas

dimensões de 1,50 x 1,10 ou

mais Unidade Um, Quantl·
dade � 33;
XIV Armário com as

me.!.·._._ espeCificações do
anterior, nas dimensões de

1.50 x 1.50 ou mais Unidade

Alô emigol
Vocês "comcram a bola", rapa�cs, durante o carna

vaI. Olga de camarote, porque !iquei de plantão lo de

partamento de noticias da Rádio Liberdade e acompa
_ nhel0 andamento de tôdas as emIssoras do País.

. ..

Cá pra nós, supreendeu.me agradávelm�nte a lir
meza. a corr('cn.!), a "bossa" do José Nazareno CoelhO.
multls.�lmo b('m s{,f'undndo por Oonr.aga Larnego, Poli
doro r Nív('n. Mat'ql'{'.� NlInr,<;"

EntrC'i n:t. ondn. dc vocês muitas vêzes. Numa delas
estava MarUnrlli. Cêl'('fi de 1,30 h. de segunda-feira, no
Clube 12 de Aqôsto, dando suas Impressões cm grande
esWo radiofônko.

Jâ domingo, Isto é, depois de uma, ou d�polS das

duas horas de se�tlnda.feira, estava eu deitado quan
do encontrei vocês. Era o encerramento das transml.s-

1'0eS, mas inda pl'guci uma ponta das entrevistas da

Nívla. Otlma, d:Hlssima, a onda média, excelente, per
feito, o sel'vl(,'o dn turma.

Cloro que voltei a e.�cutar vocês terça.feira à noite

ou melhor. na madrugada de Cluarta feira, até 2 horas

então no Lira Tênis Clube. E t.ive o prazer de reencon.

trar tôda eoulpe: Nazareno, Polidora, Gonzaga Lamego
e Nlvia. LÕil:lcflmenle, reencontrei, também, o tentador
aeêno dos CrS 800,000.00, para sexta-feira: e já mandei

buscar, em Pelotas, um melo bilhete!

Parab{>ns, amigos. Parabéns, Dou.me um prazer bár

baro eseutá-los.

Cordial abraço do colega Jot.a Dias

Run: O('neral O�ôrlo, 388 - Canguçú - RS

O dc março 1962

(SFGUROS \lIDA EM GRuPO E
ACiDENTES PESSOAIS)

ESCRITó!'lo.rU07deSE.:TE.MBRO16jFLORIANOPOLl5 S CATARINA
.

,�,-,;-<'Y;l, ;�

,'Z" ..••
�",�•.• j,�

8 - Os envelopes, conten
dopropostas ou documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, à Praça Lauro

Muller, no 2 {fone
3410l nté as 14 horns do

dla 16 de abrtl dI' Hl62. me
diante recibo, em que se

menctonru-ã dntn e hora do

recebuncnto. nsstnndo por

funéionárlo do D. C, C,

7 _ As propostas serão a

bertas, às quinze horas do

certas, às quinze horas do

mesmo dia 16 de abril, por
funcionarias designados ne
lo Presidente do D. C. C. e

na presença dos proponen
tes ou scu.� -cpresentantes
legais.
8 _ Aucrtos 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 propo.!.tas rmodê

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

verão obedecer as ccnotcões

estabelecidas neste Edital,
nas Instruções constantes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

creto no SF 25-08-61/382,
de 1961, e demais dtspost
r;;p� Estaduais e Federais

sôbre Concorrências.

II - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julga

docura, posteriormente �e

râ declarado vencedor o 'pro
ponente que oferecer:
a) Menor p!·eço. consid,e�'

rando-se descontos, bonifi

cacões, impôstos, despesas
e outras vantagens:
bl melhores condicões de

entrcga;
.

c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em igtialdade de con

dlções será dada preferên
cia a firma estabelecida no

'Estado,
3 - Em caso de absolu

ta 19n:lldane de propostn�.

sc�n_���iJn&n;�
ser anulada, uma. vez que
tenha sido preterida. for
mal idade expres.�am('nte exi

gida. pelas referidas Leis e

a omissão Importe em prr
.luI1,o aos concorrentes. ar>

E'ItRd'l ou à moralldn.de da
Concorrência.

5 - À Comissão Julgado·
ra reserva-se O direito de
anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aos

Intel'êsscs do Estado.
Florlanópoli.�, cm 9 de

março de 10'12.
(Hermes Justino Patria

nova) - PRESIDENTE

Editai de Concorrência Pública n. 26 � 03 3S
o Departamento Central

de Compra (D. C. c.j , de
conformidade com o ano
11, item II, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto
SF-26·08-61/382, torna. pú
cuco que farÁ. realizar, no

dia 2 de mate de 1962, na

sua séde, n Praça Lauro
Mullcr. n« 2, trone S410),
CONCORReNCIA PúBLICA,
nas condições fl(,�lIlnLe/!
I _ OBJL':TO DA CON-

CORRii>Nt;la

.

AQUISIÇAO
I - voícuro auto-moto!'.

de uso geral, cencmtne.tc

'jcep", com tração n 11 s

quatro 14> rodas, força oc

30 HP ou mais, 6 cilindros
com três (S) vctõcídaoce li.
frente ou maIs, e duas (2)

velocidades à ré, destnbuv
dor bundedc, à prova n'

agua, limpador de oura-

"risa, estepe retrovisor,
eapota de Lona, aço nu

outro material, Inctusíve

marca, (a especificar>, (J-'

.

ntdade -Um. Quan-
tidade - 10.

II _ ESTIPULAQOES
OS interessados deverão

apresenta'.' os dooumentos
mencionados a seguir,

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

12,00 de sêto EsLadual e

mais a Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo

lha, em envelope fecliado
e laqado, contendo:

a I Deslgnv,çã,) do nome e

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

detalhada passiveI, Inclusi
ve marca, do material Que
se pl'Opõem fornecer:
cI pI'eço unitário e glo

bal. com a explicação de

que estão ou não Incluídas
as despe�as de impóstos,
taxas, fr�tes, carretos, segu
ro� etc.:
d) condições e. prazo de

entre{fa do material, no io

cal indicado: 5 jeeps e�n

Concórdia, n/ Arman>!:!)n

ltt...,.l'tlrO 't!:a 'Sec:-- Agnc, �

5 8('c. Agr. Fpolls, onde

será procedida o �xlimc tlê

rccC'bimeen!.o:
c) declaração de conhec;"

nll'nt.o c Sll'tlmlssão às nor

mns deste Edital e da Le

gh;laçâo refcrcnte a Con

corl'imclas.
NOTA: Serão rccusados

os male!'Ia.ls com dlmen

sões e outrus caracteristi
cns aquém das especUlea
ções, o que ocasionará exl·

gêncla de substituiÇão, reti
rada untente, chamamento
do sep;undo colorado, eXigên
elo, da dlfcl'ênca de preço
pelo falto80, caução futura,
pelo faltoso, caução futura,

suspencão do registro de

fornecedor, etc.
2 - Na parte externa

do envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres:: CON

CORR!:NCIA púBLICA. N°

26 OS 39. (QUIBI<;:AO OE

10 joobs p/ SECRETARIA

DA AGRICULTURA.
3 -_. Em envelope separa

do contendo os di\i',e!'e.� do
tnctso anterior, além do

termo DOCUMENTOS. em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os doeumen
tos comprobntõnoa de Iden

tidade e Idoneidade:
aI certtdüo de Reglstro

na annte comerct«t 011

Diário Oüetal que tenha

pubüeado o documente ec

constituição:
b) atestado de Idoneídu

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova

da idoneidade comercial;

c) prova de quitação com

4S Fazendas Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procuração, se rõr o

caso, passado a pessoa re

presenrente do proponente
à abertura das propostas.

4 _ Os documentos aci

ma (ou parte dêles) pode
rão ser substltuldos pp!"
ReglM,ro da firma no De

partamento Cpntral de

Compras do Estado de ann-

ta Catar!na.
5 _ As propostas dcvC'ri'in

s{'r apresentadas em d,Hl�

vias. com a rubrica dos pro

J)('nentes em tôdas as pá
ginas, seladas na forma do

ítem 1. dêste Titulo.
8 - Os envelopes, conten

do propostas ou documen

tos, deverão ser entregu,._�

no Departamento Central

de Compras, à Praça Lau

ro Muller, nO 2 (fone 3410).

até â.s 14 horas do dia, 2

de maio de lr,�2, mf'-d\an��

recibo, p.m que se meneIo

nará data e hora do recebi

menta, assinado pat' fun

cionário do D. C. C.
7 _ As propostll.S serão

abertas, às quinze horas.
çlo mesmo dia vinte e seis

"Por' fam::ionârkM -de&lgnQ
dos pclO Presidente do D.

C. 6. e na presença 105

proponentes ou seus repre
sentantes le�als.
8 - Abel·\..o:; os cnvelopes,

cada um dos interessados

tcm o direito de aflÕr o sua

rubrica nas folhas de pro

postas dos demais concor·

rentes,
9 - As propostas (modê

lo 001. à venda na Impl'el"
sa Oficial do Estado). c!1'

verão obedecer as condlçõf's
e:;tabeJ�cida", neste Edlt.al.

nas mstruções constantc�

d<l ver"o das me,�mas, bN?>

como as exiv,êncln,� do D'"

creta nO SF-25-0fl·Ol/3R)

de 1961. e demais dltJlO!f'
ções Estaduais e Federaia
sôbre COncorrências.
II - JULOAMENTO

1 _ Pela comtssão Julga
doura, posteriormente, se

rá declarado vencedor o pro
ccncnte que orerecer:

0.) Menol' preço, consíde
rendo-se cesconsos. bontü

rnçôc�, Impô"tor., despesas
e outras vnntegens:
IH methore« rondlç[les de

entroan:
c) mclhores eondtcõee de

pagamento.
2 - Em Igualdade de con

ctcõcs será dada prererên.
da a Cirl\l:l estabelectrtn nh
Est.:lcJo.

Em caso de absolu
ta Igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 A cocorrêneta poderá
�,.!' anulada, uma vez que
tenha sido pl'f'tcrkla for-

malldade expressamente exl
gida pelas rerendea LeIB e

a omissM Importe em pre·
juizo aos· concorrentes, ."

. Estado ou à moralidade 'da
Concorrência,

5 - A comíssêo JulgadO
ra reserva -se 9 dIreito de
anular a Concorrência, ca
so as propostas npl'E"Bf'nta.
das não correspondarn aca
IntC'rêSM'S do E.�tado.
Florlanópolbil cm 27 de

rnnrcc de 1962,
tHPrm('.!t Justino Patrta�

nova i - PRP!SrnENTE

NO ROEPCKE TJ:M

PARTIDA� oe
fLORIANOPOllS EM
DIA' ÚTEIC AG

thoras!
,Tac-Cruzeirodo Sul
-------------------------

BICICLETA
Vcnde-.�e U;·,l3.. complet::unentc rcformndll,

APOLO TI n.t:tr np,�ta rp.daçâo, com Ivan Silva.

,,--PO=R=-=.cQ=U=-=Ê�F-=L=O.:_:_R::..:..1A=N:_:=Ó,-,-P=O=LI:.=S___,É UM.=-..:M-,-,U,,-,-N=I-=-CI=-.'P..=_clO�P--=O:...=B=R:=E

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

.)_

- Um, Quantidade - 2;
XV - Armé,rfo triangular,
porta bandeira, vidros cla

ros, de 2,50 de altura Unida
de - Um, Quantidade - 2;
XVI _ Mesa de centro re

donda UnIaaae __ Um,
Quantidade - 2;
XVII - Mesa para múqul
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 - Um, Quantidade
-2;
XVIII _ Caixa porta pa
péis, ue-expedtente Unida
de - Um, Quantidade - 1:
XIX _ Porta Chapéus, com
espêlho c cabides, equipado
com receplente de latão pa
ra guarda chuva Unidade

um, Quantidade - 1.

OBS. - 1. - Com exceção
dos itens em que haja es

pecificação definida, os mó

veis devem ser de madeira

de Imbúia, envernizada na

côr natural, e montados no

loca! de destino: sôrto :

União.
2, _ As carteiras devem

ter a largura minlma de

0,95m.
II _ ESTIPULAGOES
OS tnteressacos deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.
I, - Proposta, seladas

ambas as vias com Cr$ .

12,00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo

lha, em envelopr fechado
e lacrado, contendo:
a) DeSignação do nome e

enderêço da firma propo

nente;
b) especificação, a maIs

detalhada po,'1sível, Inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluidas
as despesas de Impôstos,
ta:l'.:D.s, fretes, carretos, segu
r08 etc.;

d)· condições e prazo
de entrega dó materIa.l, n ..

C8fte6tidta, nl J(nnazelT'
local Indicado: Inspétorla
da sa Região Escolar -

- Pôrto União, onde será

procedidO o exame de rc·

reccbimenlo:
e) declaração de conheci

mento e submls.'>ão às nor

mas deste Edll.td c da Le

gL<tlaçllo referente a Con

corrências.
NOTA: Serão rccusadl)s

08 materiais com dlmen
�ões e outras característi
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará exi

gência de substituirão, reti
rada urgente, chamnmento
do segundo colocndo, exlgên
eia da diterênca de preço

pelo raltoso, caução futura,
suspenção do registro de -------

---- -----

fornecedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelOpe contenedor da

proposta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR
RtNCIA PUBLICA NO"
09 03 28, (Aquisição de mô
veiS escolares, para a ali. Re

gilo Escolar - Pôrto União
S - Em envelopp separa·

caractere/! bem dcstacado
do contendo os dizeres do

Inciso anterior, além do

!�c�;r���������m:l
tos comprobatórlo.� de Iden

tldade e Idoneidade:
a) certldão de Registro

na Junta Comercial ou

Diário Ollclal que tenha

pUblicado o documento de

constitUição;
b) atestado de Idoneida

de, passado por Baneo ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comerciai;
c) prova. de qUitação com

ai Fazendas Estadual, Fe
deral e Munl("j)al;
d) procuração, .e fOr o

caso, passado a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas,

.. - Os documentos aci
ma' (ou parte dêles) pode
rã.o ser substltuldos pelo
Registro da firmo. no De

partamento Central de

Compras do Estado de San
ta Catarina,

5 - AI propostas deverão
ser apresentadas em duas
vias, com a rubrica dos pro
p(mentes em tOdas as pá
gl\UlS, scladas n:l, fflrma dfl
ítem 1, dêstc Titulo.

ti UNIÃO 49.9·!.

AO ESTADO 43.6·'.

AO MMNlcíPIO 6.5·"

" C A O A C, Ã O
-------------

o Impôsto àrrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivament.
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social, etc.

MUNICIPE
PAliA QU.! TUA CIDADE MAo
FIQUE MAli POBRE, PAGA TIU

IMPÓSTO COM PONTUALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dl. SAMUEL FODECA
GIRURGIÁO-DENTISTA

''',0'0 de ca.idade, pela alta ,elocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE·

Radiologia Dentórlo
CIRURGIA E PRoTESE IUCO·FACIAL
Consult6rio: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andar _ Fone 2225
Exclusivamente com hora. marcoó...

DR. MARIO GENTIL COSTA
M:tO I C O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
rosa KóS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOL15

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às. 18 horas
Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

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

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13,
Telefone 2891.

DR. no'vls DIAS DE LIMA
C�INICA ME'DICA

Estomago, inlestinos, fígado e vias blllares.
Consultório:
Rua Jeronimo Coêlho, nO lB salas 21 e 22.
Residência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2721.

Diàr1amente das 15 às 18 horas.
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

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

Problemático Afetiva e sexual.
ancstesill.

Sonoter".pliJ.- e

Tratumcnto pelo Eletrocnoqlte com

Insullnaternpla - Cardlozolorapla -

PsicoterapIa.
Direção dos Psiqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BOttBA
DR. J0511: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da.s IS às 18 horas

Endereço: Avenida M ...uro Ramos, 288

IPra.,a Etelvina Luz) - Fone r-53

QLHOS -'OUVIDOS - NARIZ
J-. e GARGANTA'
Qperações das AMíGDALAS, 'por 'processo
, MOO�RNO
EQUIPO de OTORRINO (ún;co no Cop;!ol)
para exame de OlJVIDOS, NARIZ e

GARGANTA

Refratar BAUSCH 8 LOMB paro receito

de ÓCULOS
,

Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PE.LA MANHÃ E A TARDE

r:on�ullor,o - Ruo Joõo PlnlO, 3!5 - FOl'le 3560

R��ldtnc,o - Ruo Felipe Sc�mld', 99 - � 01'1<1 3560

VENDE-SE MO'VEIS
Por motivo de mudança
I sala de jantar (novo)
1 quarto de dormir (novo)
Trotar à ruo Alvoro de Carvalho, 69.
Nesta

V.ENDE.SE------
PELA MELHOR OFERTA

��e-se a residencio situado à ruo Juca Loyde
05 � Coqueiros. Ver e trotar (o,...., o Engenheiro

Rui Romos4• Soares no me�mo endereço.
""'f.:_ .1.�

�

� ,

I _ Caminhão. marca "lnwrnaclonnl", modélo KB-5,
cha��is Inllgo, ano de fabricação 1948 valor base, mínimo
CI'S l�O.UOUOO. Unidade - Um. Quantidade - 1.

P;nt.relta das propo:)t.as, aLé às 14 horas do dia 27,13/62.
Abertll1'1l. às 15 hot'as do mesmo dia 27/3/62, conforme
cdlbf publ!(:'ã"áo no Dhi.r1o orrelal dOI Estado 0.0 7001, de
1.0 de março de 1D62

..

D. O. C., em 8 de março dc 1962.
Hermes Justino Patrianova

PRESlDEN1E \1{/"flOt.AMAlSPf�E1T.a.DOB"Mr- ,#"·'fi.k.J�__�1,�_��_"",___"L- ....:.::..__::.::.._ ....; .... ......_

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·G)NASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA C:ONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado no! mais mordenos processai pedQ

gôgico••
- Equipado com máquinas novos.

Dirigido ..,elo:
PROf. VICTOR �ERREIRA DA SILvA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço sua inscrição a Ruo Dr, Fulv�Q Aducc'

ontigôi 24 de Maio, 748 _ )0 andor.
ESTREITO Florianõpoli.

CURSO CONTlNENTE---
Preparam-Se alunos poro os concursas de'

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
D�ATILOGRAFO Faço suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
andar - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há 01-
gumCls vagos.

pela RADIO GUARUJA de Florianópolis
de l.a a Sábado

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Repórter Alfred
10,55 -Informo o Rádio Guarujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - c.orrespondente Columbus
12,40 -Pai ítico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18, Ia-Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporte, Alfred
21,30 - Correspondente Columbu�
22,05 - Grande Informativo Guarujá
Deportorr,ento de Notícias: Teis. 3816 - 3822

Rádio Guarujã - onda médio - 1420 Kcls _ 5
KilowoHs - onda Curto - 5975 Kels - 49 metro.

COMUNICAÇÃO
" �AUNA lP1NLANDEZA 'l'}!;M A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO
DAS DISTINTAS CLIENTES'. MASSAGISTA ESPECIAL!
ZADA rM SENHORAS, PARA TRA'TAMENTO CONTRA
OBl';:;;WADE, OOhl�S REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
RUA TRAJANO (anMgo RANCHO DA ILHA).

ALUüA-SE
Duas solas a ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquina d,

de Arcipreste Paiva.

Para Consultório médico ou e:;critório. Trotar com

,�r� �c_l�I_. • __

Caminhões EspeciaiS Para Mudança
Urbanos - intermunicipais e interestaduais. Nãa

é necessário o engrodomento dos móveis. InfOrma

ções Beco Tupy n.o _1�_���!57 -_!Iorionóp�is
NO HOEPCKE TEM

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

Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORRENCIA

PU'BUCA N.o 14 02 1S
EOlTAL DE CONCORRI':NCIA PÚBLICA N5' 14 02 15

o Departamento Central de Compras (D. C. C.l. de

conformidade com o art.O 11, item In do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-25·08-61j382, torna público que
fará realizar, no dia 27 de março de 1962, na sua sede, fi.

Pr:'lra Lauro Müller n.o 2. (fone 3410), CONCORRtNCIA

PÚBLJ(;A, nas condições seguintes:

I - OBJETO DA CONCOAAtNCIA

(VENDA)

Dr. ArrloD Ramalho
CLINlCA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manhã

nu R�ital dI' Caridade.
A tarde, no consultorl,

das 15,30 bs. às 17,3" i.e.

Consultorio: Rua Nunes

Machado, ,. - 1(1 andar -

telefone 2786.
Residência! Rua Padre

Rnma. 63 - Telefone 27"

Dr. Waimür Zomel
Garcia

Diplomado pela �"aculdaLlL
Nac.oual de i'..Iedicinli da

Universldadt:: li ... b,'a",,,

Ex-interno por concurse de

Mratel·lUllll.ae-l:!;sCoIU. \<)d

viço do Prof. octavlo Ro

dragues Lunar. kx-uuernc

do Serviço ue Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.I,,;. uu !-tIl

de Janeiro. Medico do hu.
.

pital de Caridade e da. Ma- r
rern.daue Dr. canos Corrêa. �PAR'l'OS - ul·EltAVO�S.
DOENÇAS Dl!: :SENllul�i".,
- PARTOS SEM DOR pete
método psico-prcjilatleu

I
ConsuLtorio: nua Joao PlO-
to n. 10 - das 16,00 8.>-

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Gener» Ritt,el"f'ourt n 1).

E FOFHO--;l
AOS �int..H·)d�1 I

��:::::.:.:._�O'_�

De�o.
F�kdO pela Escola. de

.dicina e Cirurgia do Rio

de laneiro. Ex-Iuterno do

Hospital da Cambôa .- Da

Maternidade Clara Bas·

ltaum - Da Maternidade

Mâe-po6re.
EspeciaJidade: DOENÇAS

DE SENHORAS _. PARTO
_ CIRURGIA.
Consulta: Maternid'iLde

,..,:J!!fl!!:.," (�"�':7'�'�" r"ir....""'·'y'�".. =

..���'<_._·_Q_UAR=1='AC"P"''\!'''G=''',..A___;;;;----=-:.�_---�--___;=:.���'''t'..... J_���:.:���2����5§����:!:!!!�==:::=:::::::::=�====:":::::=Florianópolls,
«-Indicador Profíssíonol-»

DI. L.l U B O DA U B A DR. OSMARD ANDRADE Dr. NILTON
_c �i nJ � � 1 � � r�1_ �;����a deo�i;�;a�����Vrildd� �����e��r��J�c-; PEREIRA

B8pec� em DJ.oléstJa de Senhoras e v1aa un- social do armada (Rio), do hospital da arsenal de ADVOGADO
Dá.-tas. CUra rad1;al das inteecçóea agudatl e ct6- Marinho do Rio de Janeiro e do hospital do univer- RUA SILVA· JARDIM lTh
nlc..&. do e.parêllu:. gen1to·1U'1Dé.r1o em ambos 08 sldcde rural, - Ex-assistente dos serviços de or! do
DeXOa. Dot>.nçu .do aparêlho D18eaUvo e do state· policlínico de botafogo, Rio (prof, David Scnson)
ma aerYOeO. Ex-estagiário do tlínic:a de orl da escola de mediei,
Rotino: das 10 6a ll,sil horaa e daS 14.so '" 1'7,00 no e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, Jose Kos).
horaa. - Consultório: Rua Baldanha Marinho, 2 Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108
1.° an�r. <esq. es, Bua Zoão PInto) - Fone: 3240 (Edifício Julieta)
Rea1clênc1a: RuaLaeerdaCoutlDho,n.o13. (Chã· Dlértcmente dos 16 às 18 hs.
cara do Eapanba) - FaDe: 3248. Tel. __ 2222
- - - •. - - - - - - - ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN·

TE POBRES

.. Carmela Putra, pela ma

nhã.
Residência.: Esteves Ju

ntar, 62 _ Tel: 2235

Dr. Can:ídio lÍo
Amaral e Silva
ADVOGADO

Mal6Jstra ....o apOI;entado
Ádvo�ac�a em Geral

tsc. e Res.: Rua SaJd9nh9
Marinho, 2 - apt.o 301
(eMulna l.lã.o r:>lnto)

._--_ .. __ .

Dr. Hélio Freilu
nOENçAS DE SENHORA!
PARTOS. ONDAS CURTA!.

_ E"ETROCOAGULAÇ'\O
Consultór.o - Victor

Melrele.>, 24

6 horas.

Residência

Florianópolis - 5° a,ilar
_ Fflne: 27-017,

das oi à

Edíficio

Radar na Sociedade hoje na Rádio 6uarujá das
,

17,05 às 17,30 horas
A revista O Cruzeiro, está circutan O Centro Acadêmico XI de s'everet

do com uma reportagem Paris tem nova 00 da Faculdade de Direito promoverá
moda. no próximo sábado, às 14 horas jurl um

S mulada, do qual participação os acu

rtêrmccs Antonio Fernando do Arnara l
e Silva, 'Carlos Rodolfo Pinto da Luz Í)

Marn.c Fortes Barros. Presidirá ao alu

d!do julgamento.o dr. Dalmo nastos,
Ju.z de Direito da Capital.

Hoje, das 17,5 às 17,30 horas, ou

çam o programa radtorôntco do cot.r

nista na Rádio Guaruja. Mlss �tadl\l'

de Santa Catarina Vânia Morltz seta

entrevistada.
'

Logo ma's no Teatro Alvar.o ue Oar

valho, às 20 horas, teremos uma no�:t·

da de arte ecm oo trio norte americano
Chard Mit�chell, acompanhado de uma

guitarrista.

A rainha Elizabeth II da Inglatcr
ra .recepe'onou ontem:;, senhora .rao

quellne Kennedy.

Os drs. Ewaldo Mossimann e Mil
ton Feth. participarão da ('Anipfcnf'lt
Internacional dos Llons Clube, em :ac
lo Hortzcnte iulh.{I. Parece que vào n.m

bém aos- E.U.A.

Os :ssoci'ados nâo enviou conv.te

a nenhum cronista para participar -Je

um passac "turístico" conforme unlJI1

caram ontem. Transcr�va. Duvido ...

Viajou ontem, para São Paulo a

Nos próximos dias 19, 20 e 21 de Senhora Célia Malburg, proprlcLaria da

março, reintcteré a temporada terusct- boUque "A Bonita", que foi encorneu
ca de 1962. com um torneio Inter-clube, dar novos modelos para ri 'societv" de
na Sociedade Bandeirante de Brusque. Blumcnau. No 'robejere T. C., apresr-n
Participação Lira T C.; Guarani T. c.; tará um desfile de modas na festa de'

'racejeras T. C.; Bôa Vista e Bandet- Pascoa.
rante T. C ...

Circulou ontem, na "stcnecec'' o

O governador do Distrito J-6 e o Jornalista Mauric:o Xavier Dil'etor d�
vice governador da Regliio 6--F, srs: rxér.cs Associados e veepcnsévet pela
Germano Kurt Fraissler e Antonc P(.- Concurso de Miss Santa Catarina. P3-

retra Oliveira, com instruções Ieonístt- lestrou com o colunista algumas horaa
cas visitaram e foram homenageados à respeito do próximo Concurso de }o.IISS
nos munlciplos de: Tubarão, crtciume. Brasil de 1962. Tudo eeur..

Orleães, e Ararangua.
O mattre do Querencla Pataca Hc-

Muito adiantada as obras da êo- tel, sr. Gentil Alves, extrou 'Smokíng".
ctedade Serrano Tenls Clube de Lages.
Informou o D.r Cleones Bastos, que as São as seguintes firmas e particu
quadras de voley e basquete já estec lares Que otertaram brfndes para o P-in

prontas, a sede social está coberta e go em beneficio da êssoctacãc de ,·.ca·
Iniciada a construção da piscina. O a- bllltaçâo no clube 12 de Agosto. dia 4
tua! Presidente daquele Importante CI'I-- le abril - Meyer e cía: Pereira Oüvet
be da sociedade catarinense, ê a dr. ra S A. Silvio Damlani e Cla: Carlos
Vicente de Paula Alves Cordeiro. Hoepecke S. A. A Modelar; Germano

Steln; MOveis Cimo; Fabrica de Rendas
e Bordados Hoepecke; TAC-Cruzelro do
Sul; José Elias; João Morltz, Jaln'e

Abrahan, Irmãos Amlm, Jonas Gerber e

Senhoras da ComuIlldade Evangel1ca.
����������

Circulando na "Florlacap" o sr e

sra. Desembargador GuUherme (Cke·
rene) Estelita, da sociedade carioca.

DrNel sal! MoritI L a Port a
. advogado·

• Desenhos
• Painéis
• Pln+urac d.

propaqancla
• faixas
• flõm .. I"$

CAIXA POSTAL �o

flORIANO'POLIS SANTA CATARINA

Terreno Em São Paulo ou Rio, Compro.ruo fernondo maehado, 6

1" .•ondor
_ fone 24.1�

Também oreas, sities e direitos hereditÓrios. Eti-·
vire-me locolizoçõo exato e preços. Negocio serio e

rápido. Cortas paro Mouro Moia. Rua Vitória, 657,
cOnj. 32 - São Paulo.

'

PERfEleÃO'RAPlDÊl

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

Prefeitura Municipal de FlorianóPolis
Departamento de Administração

EDITAL
Cúm o presente são convocados os abaixo relacionados para dentro de

�O dias, a contar desta data, virem a Portaria desta Prefeitura prestar es ..

claredmentos:
NUMERO NOME ASSUNTO
4.598/61
3.182/61
3.010/61
3.599/61

3.603/61
3.602/61
3.601/61

Zacarias Lucio da SUvelra . Cemitério de Rio Tavares

Pedro Lazaro Ferreira Cemitêrlo de Trindade
Marçal Cardoso Neto . Cemitério de. Trindade
Marçal Cardoso Neto Cemitério de Ratones
Marçal Cardoso Neto Cemitério de Ratones
Marçal Cardoso Neto Cemitério de RatOnes
Marçal Cardoso Neto Cemitério de Ratones

3.006/61 Marçal Cardoso Neto Cemitério de Trindade
3 . .:.07/61 Marçal Cardoso Neto Cemitério de Trindade

3.008/61 Marçal Cardoso Neto Cemitério de Trindade
1.447/61 Hermlnlo Martins Vieira Cemitério de Trindade

3.897/61 Mlnervlna Machado. Cemitério de S. Antônio
4.078/61 RUa Maria Nunes Cemitério de S. Antônio
4.563/61 Francisco dos Passos . Cemitério de S. Antônio

4.505/61 Urbano Valerlano Vieira. Cemitério de Lagôa
4.662/61 Juvenclo AntônIo Glom. Cemitério de Trindade
4.600/61 Cândido Manoel Pires Cemitêrlo de Rio Tavares

4.599/61 Sablno Anldo da Sllwlra . Cemitério de Rio Tavares

4.314/61 Heitor João da Silva . CemitérIo de
•

Inglêses
4.313/61 João QulnUno Nunes CemitériO de Inglêses
�.312/61 Vitor Meireles da Silva.. Cemitério de Inlllêses
4.602/61 Jose João Martin.s Cemitério de Rio Tavares

C�relrico c.utrosslm, que findo o prazo Indicado, sem que seja prestadO
walsquer Inrorrnações por parte do acima eonvocados será o respectivo pro_
cesso a:qulvado, a vista do que dispõe o parágrafo único do artigo 44, da Lei

n. 127 C;c 14 de Julho de 1952.

De;>artamento de Administração, em 27 de Março de 1962.

Ernestina A. Guimarães
Chefe do Exp. e Pessoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE TRINTA

(30) DIAS

.
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Brasília Turística e Comecial S. A.
AVISOo cidadão Felipe Domingos Petry, Juiz 'de Di

reito em exercicio da Comarca de São José,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc'

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou

dêle conhecimentb tiverem, expedidos nos autos da

ação de usucapião, em que é requerente Madalena Fe,

nsoerte de Jesus, que se processam perante êste Juizo e

pelo cartõnc do Cível desta c_omarca,. e, ��endendo. ao
que lhe foi requerida pelo autor que Justificou devida

mente a posse, conforme sentença que passou em julga;

do, pelo presente cito a todos aqueles �ue por ventura

tenham qualquer direito sôbre O imóvel abaixo, que

correrá da primeira publicação do presente �dital,
contestar nos dez dias subsequentes à petição tníciat

abaixo tr anscrtta, ajegandc o que lhe ofe�'ecer em de,

resa de seus direitos, sob pena de decorndo o prazo

'b :���a�o t:; iC;i���d�ra;r:z�rf;��� �o����;�ã�o�:ngrr�:
da peLigão. zxmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de São José

Madalena Felisberta de Jesus, brasileira, cem 73 a

nos de idade, casada apenas no religioso, doméstica e

javradora, residente e domiciliada em Perdidas, dis,

trito de Garcia, nesta Comarca, por seu Assistente Ju

diciário (doc. anexo), já constituido .ambém seu pro

eurecor, advogado mscrtto na OAB, "". Se�ção deste se,

tado sob ti. 479, residente em Flonanopohs, vem com o

devido respeito expõr e afinal requerer a V. EXci�. o se

guinte: 1.0 _ Que há mais de vinte a�os, pOSSUI. por
ocupação, um terreno rural sito em Perdidas, onde e d�
mícíüada, com a área aproximada de olt�nta e um nul

duzentos metros quadros, com as seguintes conrron,

�ações e dimensões: frente, ao sul, no rio Perdidas, on

de mede 22,00 metros; fundos, ao norte, em. terras de

Leopolq.o prfm, onde mede 144,00 metros mais ou me�
nos; pela lado leste, com terras de �erdeiros de Jose

Ahleín, onde mede 800,00 metros mais ou �eno.s, pelo

lado oeste, com terras de requerente e de Frldolmo Al.,

nen. onde mede 800 metros mais ou menos; 2:° - QU: a

posse dêsse terreno tem sido exercid�a mama e. �aclfi-
IL. camente, sem interrupção, contestaçao ou opaslçao. �e
�� ninguém, e com a intenção de dono-anÍI�US dO�l1lm�

manifestada por atos constante de exploraçao agnc?la,
3.0 _ Que assim sendo se acha perrettameu-e confígu

rado o usucapião extraordinário, defi�ido nos artlgo�
550 e 552 do Código Civil, com a redação dada. pela lei

n 2437 de 7_3-55; 4.° _ Que, pretendendo iegltimar a

sttuação de fato. a suplicante, na forma dos arts. �54 e

seguintes do C.P.C., requer a V. Excia. a designaçao .de
dia, hora e lugar, para a inquirição das testemunha.s
Clemente Schappo e Pedro otto, residentes em Perdi

das que compan:cerão independentemente do manda

do 'citando. se a seguir os confrontantes e interessados

certos e o o'rgêo do Ministério Público e, ain.da, por

edital, com o prazo de 30 dias,os Interessados l.n�ertos
e desconhecidos, dispensada do Serviço do Dormmc da

União, por tratar-se de terreno alodial, � fim de que,

dentro do prazo legal, a contar da citaçao e sob pe�a
de revelia, apresentem, querendo, contestação. Que: nao
sendo contestada a ação, seja desde- Iogo reconhecido e

declarado o dominio, por sentença, sobre as terras des

órttas. Dá-se a presente o valor de cr$ 2.500,00. protesta;

se por todo. o genero de provas�fl,_d:niti�as em

�\
direito, inclusive depoimento

pess.oal
dos mter�sados,

sob pena de confesso. Nestes termos, R. e A. esta c�m os

inclusos dQcumentos e delxan1:io de juntar o ta.l�� �e
taxa judiciaria, por tratar-se de assistência judlclana.

_ P. deferimento. São Josê, 2 de janeiro de 19�2. (as):
Paula Felipe, Assistente Judiciário. Isento d� selo: L�l
n 1060 de 5_2-50. DESPACHO. R.H.A.R. DeSigno o dia

13 d'e F�v. p. v., às 10 horasj para a justificaç�o prévi�.
Janeiro 15/62. (as) Thereza Grisólla Tang, JUIZ de DL

reito. SENTENÇA DE FLS. 13. - Vistos, etc. Julgo p,?r
sentença a justificação processual nestes autos de açao

de usucapião, procedida a requerimento de Madalena

Fellsberta de Jesus, para que p_:oduza seus efeito� le

gais. Façam_se as devidas c�taçoes: Por m�n�ado. a,l
_ àquele em cujo nome esteJa tra'nscrito o Imove} (Co

digo de PrOcesso, art. 455 § 2.°). Na fa�t� dessa trans

crição .junte_se Impreterivelmente, ce�tldao compro�a
tórla de ausência de transcrição (ArqUIVO Jud

..V?1. pago

46; vol. 78, pág. 99); b) - A' Fazenda Mumclpa} na

pessoa do sr. Prefeito; c) - Aos confrontantes certo�
e suas mulheres, se casado:ll forem; d) - A? repre�e�
tante do M.P. 2 _ Por precatória ao MM. JUIz de Direi

to da 4.a. Vara da Comarca, de Florianópolis: a) - Ao

Serviço do Dominio da União, na pessoa de seu MO.

Procurador Fiscal da Fazenda Nacional, con�orme dec.

leI. 710, de 15 de setembro de 1938, art. 12, nao _revoga_
dos pela Cód. de Processo. Não existe revogaç�o ne�l
implicita nem expressa. (A. J. vais. e paga.' Citadas).

3 _ por' edital, com prazo de 30 dias, afixado na. sede
do Juiza e publicado uma vez no Diário �a �us:lça e

três vezes no jornal "O ESTADO", de F.lon�nopol!s. �)
_ Aos interessados incertos'jESsas pubhcaçoes d�ver�o
ser feitas no prazo de 15 dias, contados de sua aflxaçao

na séde do Juizo sob pena de nulidade (art, 178, n. I.II
do C. P. Civil), conforme já dizia, aliás o autor .dO
ante projeto do citado Código(Pedro Batista Martms

"comentários", ed. de 1941, vaI. II, pago 202, n. 127) e

ensinou Carv. Santos a pago 442, vol.. II, e�. 1940,: �o
Cód. de Proc. Civil Int. Nêsse sentido, tambem deCidIU

o Eg. Trlb. de J. do Dist. Federal: E' indispensáv:l, s�b
pena de nulidade, decretada até ex Ofi.elo, a pubhcaçao
da citação por edital no prazo de 15 dlas. (o!. Rev. dos

Tribs. 142-268). P.R.I. Custas afinal. Março 8/62. (as)

Thel;eza Grisólia, Juiz de Direito". E para que .cheg_ue
ao conhecimento de todos os interessados e nmguen:
possa ignorar, mando expedir o presente edital qUf' sera

afixado no lugar de costude, e por cópia pUbhc�do p�
la imprensa. De.do e passada nesta cidade de Sao Jose,

doze dias do mês de março de mil novecentos e sessenta

e ois. Eu, Arnaldo M. de Souza, Escrivão a datilogra
fei e subscrevo.

Felipe Domingos Petry
Juiz de Direito em exe!cício.

--'-YRANSBRASILlANA S. A.
,

EM ORGANIZAÇÃO)
FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S/A e

Svlvestre' Schimitt, na qualidade de fundadores da

TRÂNSBRASILIANA S. A., convocam osm senhores subs

crItores do capital social para se reunirem no dia 13 de

abril vindouro, às 16 horas, na séde da Fábrica. de Te_

cidos CarloEt. Renaux S. A., sita à rua 1.0 de M8.lO: 1283,

em Bwsque, ncste Estado, para deliberarem sobre a

constituição da sociedade e atos correlatos.
,

usque 25 de marçó de 1962 -

,

Fabrica de Tecidos Carlos Renaux S. A.

Guilherme Renau� - Carlo� Cid_Renaux
Sylvestre ·Schmit.t

Luz do sol não é indispensável para
obtencão de boas fotografia1

azul comum à luz dlfus:l rua molhada com os para-

Aos que buscam diversão, êste filme que é uma comédia

"halr-musíc".. agradará em cheio e além diSS?, possui
um terna moderno, abordando a vida da mocidade es

tuantil e hoje nos Estaos Unidos. A pelicula narra as

peripécias de estudantes que durante as férias acorrem

em massa aos recantos praianos e dã.nos um aspecto
mais ou menos stncerô, de suas alegrias, tristezas, pai

xijes e desilusões (esta última melhor esplorada. O di

retor HENRY LEVIN dã.nce um bom trabaho em al

guns momentos, principalmente num estudo ."ap�rado
dos problemas femininos, demonstrando experrencia na

diversidade de temas, pois também foi o diretor de um

bom rume sôbre tema bem íverso dêste que se intitulou

"O SENTENCIADO" tconvicted'' que abordou o regi- Eis uma sobremesa tentadora, que sêcé particularmente
me carcerário, tendo sido recentemente exibido entre bem-vinda nêste verão. Por que não experimentá-la?
nós. O elenco de "WHERE THE BYS ARE" ressalta uma

boa dupla de atores novos: DOLORES HART (um amor GELATINA COPACABANA

garota) e GEORGE HAMILTON, ambos dando auten-

ticidade aos seus papéis. Os demais estão em segundo 1 pacote de gelatina Royal, sabor limão

plano e dêstes o melhor papel é da francesinha YVET_ 1 % xíc. de água
TE MIMIEUX. Os outros são: JIM HUTTON, BARBARA 3 ovos

NICHOLS PAULA PRENTISS, FRANK GORSHIN e a 6 colho (sopa) de acucar.
estreiante' CONNIE FRANCIS. Portan!o,. "BASTA� ��
DOIS PARA AMAR" é uma comédia musICal agrada-

•
Misture a gelatma e a agua, cozinhando em fogo len_

vel, mas não passando do nivel satisfatório para o es- to. Mexa constantem�nte até começar a ferver., Junte
IRMANDADE DO SENHOR JESUS \

pectador do verdadeiro cinema. Filmada em :M:ETRO_ as gemas batidas, deixando cozinhar 1 ou 2 minutos
COLOR e CINEMASCOPE. mais", mexendo sempre. Retire do fogo. Bata as claras

DOS PASSOS :E HOSPITAL DE CARIDADE' COTAÇAO' 3 ::n�:V:e����,:�,':;;' ���!: :,��:';�:nh:��U;�;;':�:
PRÓc;rSSAO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS nhas individuais e deixe gelar. Dá para 8 porções.

A WARNER BROS., APRESENTA: O MVNDO DA NOITE

Um elenco de mais .de' um milhão de dólares, reunido

pela primeira' vez. Uma surpreendente constelação de

estrelas dos mais famdsos clubes noturnos de: NOVA

YOR.l{, HONOLULU, PARIS LONDRES, TOKIO, LAS

VEGAS, HOLYWOOD, RIO DE JANEIRO, HAMBURGO,
HONG-KONO, COPENHAGUE, BLACKPOOL e ESTO

COLMO. "O MUNDO DA NOITE" (World By Night) da

V/amer Bras., é uma panorâmica vista de duas horas

em 'Technirama-TechnicÓior, de uma "Tournée" notur

na pelo mundo inteiro. Em um amplo passeio as câma�

ras captara'm Os mais c"a.í-os espetáculos das mais famo

sas buates: música,· dan�a, comédiâ . e acrobacia, balet
W, "strip-tease" de beldad'es femininas dentro do mais

apurado senso artístico. Além disso, se mostram cenas

e rua que oferecem sabor característico de cada uma

das capitais visitadas. Sob a direção do italiano Luigi
Vanzl, a equipe encarrégada de realizar o fIlme,·passou
oito mêses percorrendo mais de 150.000 quilômetros,
durante os quais foram filmados mais de 130.000 me

tros de celulóide colorido, tendo o fime atingido so�
mente nos estágios de fimagem o cu,sto de800.000.00 de

liras, prtanto um dos mais caros filmes' italianos e in-

Já vai longe o temoo
em que apenas com 1:<11

\ �:��h���� f���g�:f��;GI H���
je graças a uma granar.
va'riedade de novos filmes

sensíveis e de grande to

lerância - execelentes ro

tografias são feitas em

dias nublados ou chuvosos

a ponto de muitos prete
rirem rotogrerar em "mau

tempo".
Com filmes tão 3�nSlV();S

como os do tipo vencnro

me Pan, uma simples cà

mara de caixote pode 'ver'

quase tão Bem num d;ã
cinzento como num dia cn

eoiereoo. Mesmo com fl'í

mes mais lentos, a cãmn

ra pode dar notáveis resut
tados dispensando Ur.1 sol
brilhante.
Os filmes sensíveis ram

bém permitem captârv a

"atmosfera" própria. de

lugares e situações, ou

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

mesmo obter efeitos ,espõ!
ctaís que somente a ilumi
nação menos intensa po.Ie
produzir. Por excmpro. 11

.luz do mormaço é a me

lhor para retratai; ao a�
livre, já que o a1vo nao e

molestadÕ �.ela LUZ, como

acontece a pleno SOL Lógt

camente, a menor mtensí
dade da luz num dia nu

blado é compensada pela
maior senstomcade do fi!

me.

Uma câmara de várias

aberturas e velocidades ore

rece, evidentemente, mais

oportunidade de ccntrõ!e

na exposição, mesm., que

o fi,lme seja colando. As

fotos a cores normatmen

t e são rnass atraentes

quando feitas com luz sna

ve, difusa, do que debaixo

de sol firme. Sugere-se
nestês casos, usar filtro

apropriado, a fim de ett

mtnar o excesso de CGr

De ordem da Mêsa Administrativa desta Irmanda_

de e Hospital, faço públicO que, sábado 7, de abril en

trante, as 20 horas, descera da sua capela na Igreja do

Menino Deus para ai Catedral Metropolitana, a vene

randa I'tnagem do Se4fhor Jesus dos Passos, que retor_

nará, domingo, as 16,30 horas em procissão solene.
Convido por is5'o, aos Irmãos e Irmãs em geral pa

ra comparecerem a estes atos. deevndo apresentarem_
se no Consistório da Irmandade no sábado e, na Sacris _

tia da Catedral, no domipgo a fim de, revestidos de
balandraus e fitas, acompanharem as mencionadas

proci�ões. .

Aviso aos Irmãos, que atê o dia 7 de abril p., esta

rei com o Irmão Tesoureira na, Secretaria desta Irman

dade e no dia 8 na Sacristia da Catedral, das 9 às 12
horàs para o recebimento das anuidades.

Soliicta-se aos Irmãos e Irmãs quandO compare
cerem a essas solenidades, o fazerem, se passivei, tra
jados com roupas escuras.

Finalmente, faço público ainda que, no dia Imedia-

:� :oh�::/�S:i���:�:s d�S���!�f:��: �;s�aC:�br:ç��
de graças por todos os fiéis: que cooperaram para o

brilhantismo das solenidades do nosso Orago
rente ano.

Florianópolis, 28 de Março de 1962.

PICK-UP COMPRO
Bom estado de conserva

ção.
.

Informações
nesta FÔlha.

com DIVINO

(jRACA
,

Agradeço ao Padr6< Re:ls

uma graça alcançada. A.G.

José Tolentino de Souza
Secretário

CINEM1S
-CEaTRO -

Cine SM JOSE
.

as 3 _73;';. - 9:V4. hs.

Scott Marlowe
Laia Albright

Jae de Santis em:

RAJADAS DE PAIXAO

Censura até 18 anos

Cine lIT1

às 5 e 8 hs.

Rex Harrison _ Doris Day - em

A TEIA DE RENDA NEGRA

EastmanColor
Censura até 18 an.os

tiRe ROXY

-Pelas nuvens.
zrn luz difusa, atmosfe

ra de nevoeiro, em tempo
chuvoso ou a luz (ia luz, a

câmara amstável bnnrta

enormes "posstbíttdades de

contrôle para tirar prever
to da magia o!.e tais situa

ções. Outros motivos inte

ressados sob luz suave sào,
por exemplo, flores, uma

lelípedos fornecen�o fundo

extraordjnénamente esté

tico, como vemos na .fot,)
que ilustra o presente cu

mentàno. Assim pode o

rotogréro apaixonado re

gistrar seus maiores sueca

eos em ambientes que li

nos atrás seriam totatmen
te ímpróprlcs para reto

granas.

CRíTICA E NOTlCIARIO
QUADRO DAS COTAÇõES

6- Excepcional. 5 _ ótimo. 4 - Muito Bem, 3 - Bom_
2 _. Regular. 1 _ Fraco. O ---' Péssimo

BASTAM DOIS PARA AMAR

(Where the BOys Are)

ternacionais.

NO ílOEPCKE TEM

FONE: 3636
ESTREITO

às7lf2-l9lhhs-
Aúdie Murphy
Joanne Drp
Sandra Dea - em -

ANTRO DE DESALMADOS
� ClnemaScope - Eastman Color '7

Censura até 14 anos
.

j r.\ne IMPtRlO
ESTREITO
às 8 hs.

Stephen Boyd
Kathleen Harris...m - em:

FUGINDO 'A TEMPESTADE

Censura até i4 anos

Cine RlJA (S. José!as 8 hs.
ás 3 e 8 horas

John Mills
Ceci] Parker - em

O HOM!<:l\I QUE EN.G�NOU O MUNDO

Ccn�\ll'a fltl'- 14 flllOS

ás B horas -

Richard Conta

Constance Smith em

A QUADRILHA DA "NOITE

C,'nslll"fI ntq 14 n,no,<;

Fone: 6225

'Fone: 6295

Comunicamos aos distintos portadores de títulos da
Brazília, nossa mudança de enderêço para a rua Te
nente Silveira n, 56 - 2.° andar - sala 7, _ onde po
derão ser tratados os assuntos de rnterêsse reciproco e

efetuados os pagamentos de mensalidades.
Agente Regional da Braaílía

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

MELHOR ALlMENTA�ÃO -"t}
,

PARA MELHOR SAUDE' ,

O MARIA SILVHRA �DIRETORA DA. COZINHA ROY Al- f'l'••rrl"líliíAllIlt.rJ"lldUlJII }.,

NOTAS E SUGESTOES

.. A época em que as crianças estão no jardim de in_

fânciã coincide, geralmente com a êpoca em que elas

começam a querer "ajudar" a mamãe na cozinha. Logo
lhés parece pouco apenas l,amber p fundo da vas,llha
onde foi batidõ o creme :.Ôui',Pro!va,T uni docinho que"
saiu do forno. As crianças' oomeJam, então;-a querer
mexer a massa de bõlo. ligar o liquidificador, toman�
do-se, em geral, uma "amolação" para a mãe que está

querendo preparar o jantar. A melhor maneira de en_

corajar essas incursões na cozinha, sem atrapalhar. a
rotina doméstima, é devotar uma tarde ou um fim-de

semana à arte culinária das crianças. Isso é perfeita_
mente possível com uma criança de sete ou oito anos.

Lembre·se, porém, que quando as crianças cozinham a

mãe deverá estar preparada para' separar os ovos, ba
ter a manteiga.. e a arrumar depois a cozinha. Natu_

ralmente, o que as crianças mais gostam de prepa1!ar
são as sobremesas. Felizrr{ente, estas são fáceis de fa

zer nos dias de hoje uma excelente maneira de as

crianças começarem. Lembre-se, porém, que a capacida
de da criança se encontrar numa só ocupação é limita_

da. Portanto, examine as suas receItas feit_as com os

pudins e as. gelatinas de pacote, escolha, as mais sim_

pIes. .. e deixe seus filhos se divertirem. Os pudins e

gelatinas são facílimos de fazer ... _ até uma cdança é

capaz de pra!pará-Iosl
.

.. Você é dess(;ls dona:S-�e_cas� qUe sempre procuram
novidades pàia apresentar aos seus? Ou, pelO contrário,
você -é das ·tais que' se deiXam cair na rotina diária, por
falta de temp'o?' Qu'er e5'teja. enquadrada no primeiro
ou no segundo caso, experimente esta receita! Ela traz

algo de nóv.Q... e. é muito fácil e' rápi"da depreparar!
Adicione ao conteúdo de um· pacote de pudim, _ sabor

caramelo, % colho (chá) de canela em pó, 1/4 colho

(chá) de' rioi-mosca-da·,·lfs colho (cha) de gengiOre e
%' colho (chá) de cravCl 'da-, Ibdia.· Junte três xícaras· de .,

leite. Cozinhe em fogo moderado, mexendo sempre, até
ferver. DeiX�· esfrfar um pouco. -Coloque em taças altas
e deixe gelar,.durante uma hora. Dá para seis porções.
Fácil, no é? Por que não esp�rimenta?

.. Os adolescentes se preocupam muitíssimo com a: sua'

aparência e a impressão que causam aos outros. Se êf�

tes mesmos adolescentes se dessem conta do papel extr"l
mamente importante qu a alimentação exerCe na ap�_

rência, entimentos, reações, e mesmo na personalida_
de, êles haveriam' de qU6(er informar-se melhor sõbre

a dieta. Apesar da alimentação não poder alte!ar o que
foi feito pela natureza, ela pode melhorar o· corpo de

um'modo geraL A firmeza dos músculos depende da

qualidade e da quantidade a proteína consumida, bem

como de exercícios. A maioria dos adolescentes sabe

qu.e comida. muito gordurosa e condimentada pode cau

sar problemas cutâneos. Mas não somente a pele, os·
( olhos e os dentes também são afetados pela alimenta..:
ção. Comer certo é imprescindível para.. se. pbter a ,na"

gia necessária aos esportes_ Apesar de nao aLuar sôbi:�
a int�ligêncla, a boa nutrição amplia o

'"

predispõe a pessoa a sentir-se bem, pois
Ilnfluen'cia o entusiasmo e 'o próprio
.Ts:-,fl ó tflr(cedo, nos f,i.lc:\li<>cÚ�CiOif com.o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0 ESTADO O mais antigo Diórlo de Souto Cororlnc

DI. LAUIO DAUIA
Clinica Geral\

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I I

-- MaDlca __

EspeclalL.."'!ia em ruoléstla de Senhoraa e v1a& tm
.·188. Cura rad1;a1 das ínreceções agudaIÕ e crê

nlc..s, do eparêlbc. genítc-unaãno em ambos 08

sexos. DOC".n!:&I .do aparêlho Digeettvo e do B1ate
ma nervoeo.

Horário: das 10 AI 1l,Sillloras e dlL!J 14.,30 taa 17,00
horas. - Consultório: Rua Baldanha Marinho, 2
1,° and�r. (esq, dr. Rua olíoão Pinto) • Fone: 3246
Realdência: Rua Lacerda Coutinho, aO 13. CChá·
cara do Espanha} _ Fone: 3248.

Dl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de co.,idadeL pela alta yelocidode,
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE'

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

10 andar - Fone 222S
Exclusiyamente com hora. marcoó...

DR. MARIO GENTIL COSTA
M l!: D I C O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSll: KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

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

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 _ conj. 203.
- EDIFíCIO PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às J 2 e dos J 4
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nQ J 3.,
Telefone 2891.

PR. no'vls DIAS DE LIMA
C�INI(A ME'DICA

Estomago, inLestlnos, fIgado e vias bUlares.
Consultório:
Rua Jeronimo CoêlhO, nO 1B salas 21 e 22.
Residência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2721.
DiAriamente das 15 às 18 boras.
!\tende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

(LINICA SANTA CATARINA
CHnica Gera I

Doenças Nervosas e Mentais
AngusUa - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual.

-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Ncrlz e Garganta
Ex-chefe dos serviços de orl da assistencia médico
social do armado (Rio), do hospital do arsenal de
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital do univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de orl do
policlínico de bota fogo, Rio (prof David Scnscn)
Ex-estagiário do cllntco de or! da escolc de medlcl,
no e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

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

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

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE-GJNASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
ÁULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROfESSORES

DE DATILOGRAFIA'
- Baseado nos mais mordenos processos pedQ

gógicos.
- Equipado com máquinas novos.

Dirigido ;..elo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILvA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço suo inscrição o Ruo Dr, FuIYI!;) Aducc\

ontigy 24 de Maio, 748 _ 1° andar.
ESTREITO Florianópoli.

Preocrcm-sg alunos poro OS concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
D�ATILOGRAFO Faça Suo inscrição no

•

"CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ l0
andor - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há cl
gumos vogas.

pela RADIO GUARUJÁ de FlorianóPõlis
de 2.a a Sábado

8,00 - Correspondente Colurnbue
8,55 - Reporler Alfred
10,55 -Informo a Rádio Guorujá
11,55 -Reporte r Alfred
12,25 - c.orrespondente Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,:W - Correspondente Columbu::,
22,05 - 'Gronde Informativo Guorujá
Deportorr,ento de Notícias: Teis. 3816 - 3822

Ródio Guarujá - onda médio - 1420 Kcls _ 5
Kilowatts - onda Curta - 5975 Kcls _ 49 metro.

COMUNICAÇÃO
fi �AUNA nNLL\NOEZA 'l'}!;M A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSIÇAO
DAS DISTINTAS CLIENTES: MASSAGISTA ESPECIALI
ZAIM CM SENHORAl';, PARA TRATAMENTO CONTRA
OBE�lUADE, oo1.I::S REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUEC!\S etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MAFCADA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA)

Tratamento pelo Eletrochoqtle com anestesi"L

lnsullnaternpla - CardioiloJOrapl9 - Sonot.er",pia e A L U (j A· S E
Ps\coterapla.

Direção dos PSIQulátrall -

DR. PERCY JOAO DE BO:r.BA Duas solos o ruo Mal. Guilherme 0.(1 1 esquino d�
DR. JOSl!: TAVARES IRACEMA de Arc�preste Paiva.
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da.; 15 às 18 horas

Endereço: Avenida M ..uro Ramos, 288

(Pra,;a Etelvina Luz) - Fone 37-53

'iLHOS, -'0,UVIOOS ,�"."",.A"R",I,Z'_ e.' GARGANTA' ,'., .

•

'

• ,,' .. ',' •

.

.

<' ',. '. .'- �. ;

Qperações' das' AMíGDALAS,; _'po�·-> pro'çesso
i' MOO�RNO
E-QUIPO de OTORRINO (único' na Capilal)
para exame de OUVIDOS, NARli e

., GARGANTA
Reflator BAUSCH a LOMB poro receito

� de ÓCULOS
"f<riotomento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Or.·GUERREIRo da FONSÊCA
� CONSULlAS PELA MANHÃ E A 'TARO[

çon�u!ldrIO- RuQ João Pin'o, 35 - FOTle 3560
Rh,den,�o - Ruo Felipe Schmidt, 99 - �one' 3560

VENDE-SE MO'VEIS
Por motivo de mudança
1 solo de jantar (nova)
1 quarto de dormir (novo)
Trotar à ruo Alvoro de Carvalho, 69.
Nésto

NO HOEPCKE TEM

. VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

C!.Zo��,e���!�e���oeSi����� �o�u� J�:;enL�;��
Rui rtómos Soares no me::,mo endereço.

Poro Consultório mêdico oU e:.critório. Trotar com

,�rio no �c._I�I_. _

. Caminhões Especiais Para Mudança
Urbanos - intermunicipais e interestaduais. Nõo

é necessário o engrodamento dos móveis. InfOrmo·

ções Beco Tupy n.O _l�_ --=-�ne 3�::_=-.!lorianóp�is
NO HOEPCKE TEM

------ --------�---

Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORRENCIA

PU'BUCA H.o 14 02 15
EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA N.o 14 02 15

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

conformidade com o art.o 11, ítem Itr do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF·25·08·61/382, torna público que
fará rl'alizar. no dIa 27 de março de 1962, na sua sede, ii.

Pr<wa Lauro Müller n.o 2. (fone 3410), CONCORRtNClA

PúBLICA, nas condições seguintes:

I - OBJETO DA CONCORR:eNCIA

(VENDA)
I _ Caminhão. marca "internacional", modêlo KB·5,

cha�sl,� Intl�u, ano de fabricação 1948 valor base, mínimo
CrS 1\10 000 UO, Unidade - Um, Quantidade - 1.

P;ntn'!{l\ das PI'OPOSt,flS, até ns 14 horas do dia 27/3/62.
Abert,ura tu:; 15 hOl'as do mesmo dia 27/3/62, conforme

��!t�� ��:I���a�: �;62�lárlo Oficiai dOI Estado D,o 7001, de

D. O. C., em fi. de março de 1962.
Hermes Justinu Patrianova

PRESIDENTE

,�!.'
.f_

ADVOGADO
RUA SILVA' JARDIM 1�

Dr. Ayrlon Ramalho
CLtNlCA DE CRIANÇA&
Consultas: Pela manhã

no RO!pital fi'" Caridade.
A tarde, no ecnsultõru

das 15,30 bs. às ",3{\ í.s.

Consultório: Rua Nunes

MaChado, 'I _ 1(1 andar _

telefone 2786.
Residência.: Rua Padre

Roma. 68 - Telefone 27�fi

Dr_ Walmúr Zomel
Garcia

Diplomado pela .,'aculdatlt..

l\ac,utlal .1€1 1'.'Iedicina da

Universidade OU u..·lj.'sU

Ex-interno por concurse de

MaterllJd1:1ae-.I!:scolu., toec

viço do Prof. uctavio no

dngues Lrmur , ísx-nnernc

do �t;:rV1ÇO ce Cirurgia do

Hospital I.A.P.KT.(.;. UU H.ll

de Janeiro. Medico do 11<.), .

pital de oandede e da Ma- ê
rern ...dude Dr. carros Corrêa. �
PARTOS _ úl"lm.At}OES

t

DOENÇAS DE SENHuJ-;'A" �
- PARTOS SI':M DOIt pelo
método psíco-prerüaüec

I
Consultoria: nua Joao Pin-
to n. 10 - das 16,OU a"

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua
Geners Rltt,etll'OUrL n 11.

r,- FO!H�O-;lIIRMACS PllíN(·")dR11

,-::;:0': .';-�::.::_�o, ...�
DR..l'���O.�J. MENEZES\
Fe�J..dO pela EScola de

.dlcina e Cirurgia do Rio

de _JaneIro. Ex-Iuterno do

Hospital da Cambôa ._ Da

Maternidade Clara Bas·

)laum _ Da Maternidd.de

Mâe-Pobre, \

Especialidade: DOENÇAS
DE SENHORAS _. PARTO
_ CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

Cannela Outra, pela ma·

nhã.

r Residência: Esteves Ju

nior, 62 - Tel: 2235

Dr. f:íln:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Maglstra...o aposentado
A.tlVQ!)4cta em Geral

blc. tt Reli' ,: Rua ::saldanha
MarlnhO,'2 - apt.o 301
lel'lQulna J.Jão °lnto)

._-----_.

Dr. Hélio Freila�
nOENçAS DE SENHORM
PARTOS. ONDAS CURTAl

_ E;"ETROCOAGULAÇ.\O
ConSultórIO - Victor

Melrele.>, 24 das 4, à.

6 horas.

Residência Edifício

Florianópolis _ 50 a�<t.ar
- Fone: 21-"'.

, "eou. MAIS f'EFIf'fITA 00 BftMI'_

Florianópolis, :19/3/6�

Radar na Sociedade hoje na Rádio Guarujá das
,

17,05 às 17,30 horas
A revista O Cruzeiro, está cí rcutan O Centro Acadêmico XI de Fevereí

do com uma reportagem Paris tem nova 00 da Faculdade de Direlto promoverá
moda. no próximo sábado, às 14 horas jurl um

S murado, do qual peructpacêo os acu-

Hoje, das '17,5 às 17,30 horas, ou- dêmicos Antonio Fernando do Amn.r:tl

çam o programa rautorõnrcc do Cal 'I' e Silva, Carros Rodolfo Pinto da Luz e

nista na Ró,d:o Guaruja. Mlss Radar Marn.o Fortes Barros. Presidirá ao alu

de Santa catarina, Vânia Morltz ser.r d!do jUlgamento.o dr. Dalmo aastos,
entrevistada. .ru:a de Direito da Capital.

rante T. C ...

Logo ma's no Teatro Alvar,ó J'Ô! Oar A rainha Elizabeth II da Inglatcr·
valho, as 20 horas, teremos uma noi;;�· ra .recepc'onou ontem;;, senhora rec
da de arte. com o trio norte americano queline Kennedy.
Chard Mjt�cheli, acompanhado de uma

guitarrista. Os drs. Ewaldo Mossimann e MJI
ton Feth. participarão da õonre ren-t t

rnteruacíonaí dos Llons ciube, em êe
lo nor.ecnte iu1ho. Parece que váo te.m

bém aos E.U.A ..

Os .- ssocmdos não enviou conv.te
a nenhum cronista para participar -re

um passe c "turistlco", conforme 01\1J1I
cararn ontem. Transcreva. Duvido ...

Nos próximos dias 19, 20 e 21 de

março, retructerá a temporada temeu
ca de 1962. 'com um torneio Inter-clube,
na Sociedade Bandeirante de Brusque.
Part.cípaçào Lira T C.; Guarani T. 1).;
Tabajaras T. C.; Bóa Vista e Bandet-

Viajou ontem, para São Paulo a

Senhora Célia Malburg, proprtetarta da

botlque "A BOnita", que foi euccmeu
dar novos modelos para o 'soclety" de J
Blumenau. N() 'I'obajara T. C" apresr-u- f
tara um desfile de modas na festa de"
Pascoa.

Circulou ontem, na "Plorlaeap" o

O governador do Dlstrlto J-6 e o Jornal1sta M'aurjc:o XavJer Diretor do1;
vtce governador da Região 6-P', srs: mér.os Associados e responsável pela
Germano Kurt Fralssler e anton'o P(.· Concurso de Miss Santa CatarIna. Pa
relra Oliveira, com Instruções teonístt- lestrou com o colunista algumas horaa
cas visitaram e foram hcrnenageadoa à respeito do prôximo Concurso de Mrss
nos municípios de: Tubarã.o, ortcíuma, Brasil de 1962. Tudo azul..

Orleães, e Ararangua.
O maitre do Querencla Palace Hc-

Muito adiantada as obras da ao- tel, sr. Gentil Alves, extrou 'Srnokíng",
cjedade Serrano Tenls Clube de Lages.
Informou o D.r Cleones Bastos, aue Roi São as segufntes firmas e parttcu
quadras de voley e basquete já eetec lares Que ofertaram brindes para. o Pln
prontas, a sede social está coberta e so em beneficio da êssoctaeão de ,·,ca
iniciada a construção da piscina. O a- bllltação no clube 12 de Agosto. dia 4
tual Presidente daquele Importante CI11-- !e abril - Meyer e ela; Perclra. Olivel.
be da sociedade catarlnense, é ') dr. ra S A. Silvio Damiani e Cla; Ca.rlos
Vicente de Paula Álves COrdeIro. Hoepecke S. A. A Miodelar; Germano

Stein; Moveis Cimo; Fabrica. de Rendas
CirculancLo na "Florlacap" o sr e e Bordados Hoepecke; TAC·Cruzelro do

sra, Desembargador Guilherme (Ctce� Sul; José Elias; João Moritz, Jaime
rene) Estelita, da sociedade carioca. Abra�an, Irmãos Amlm, Jonas Gerber e

Senhoras da Comunidade Evangellca.
=========-=

CAIXA POSTAL 50

FLORIANÔPOLlS - SANTA C.ATARINA

Terreno Em São Paulo ou Rio, COlT!prorua fernand(l machado. 6

to ..andar. fone 24.1�
Também oreas, sitiaS e direitos hereditórios. En..,

vie·me localização exata e preços. Negocio seria e

rápido. Cortas poro Mauro Moia. Rua Vitória, 657·
cOnj. 32 - São Paulo.

PERfEIÇÃO-RAPjPÊl

---------------�

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Departamento de Administração

EDITAL
C(om o presente são convocado; os abaixo relacionados para dentro de

30 dias, a contar desta data, virem a Portaria desta Prefeitura prestar es�

claredmellws:
NUMERO
4.598/61 Zacarias Lucia da SIlveira .

3.182/61
3.010/61
3.599/61

3.603/61
3.602/61
3.601/61
3.006/61
3.tl07/61
3.008/61
1.447/61
3.897/61
4.078/61 Rita Maria Nunes.

4.563/61
4.505/61
4.662/61
4.600/61
4.599/61
4.314/61
4.313/61

�.312/61.
4.602/61

NOME ASSUNTO

Pedro Lazaro Ferreira

Marçal Cardoso Neto .

Marçal Cardoso Neto

Marçal Cardoso Neto
Marçal Cardoso Neoo

Marçal Cardoso Neto

Marçal Cardoso Neto

Marçal Cardoso Neto

Marçal Cardoso Neto
Hermlnlo Martins Vieira
Mlnervlna Machado .

Cemitério de Rio Tavares
Cemitério de Trindade
Cemitério de. Trindade
Cemitério de Ratones
Cemitério de Ratones
Cemitério de Ratones
Cemitério de Ratones

de TrindadeCemitério
Cemitério de Trindade

TrindadeCemitério de

Cemitério de Trindade
Cemitério de S. Antônio
Cemitério de S. Antônio
Cemitério de S. AntônioFrancisco dos Passos .

Urbano Valerlano Vieira.
Juvenclo Antônio Oleffl .

CAndldo Manoel Pires
Sablno Anizlo da Silveira .

HeitOr João da Silva .

João Quintil10 Nunes

Vitor Meireles da Silva ..

Cemitério de Lagõa
Cemitério de Trindade
Cemitério de Rio Tavares
Cemitério de Rio Tavares
Cemitério de

•

Ingléses
Cemitêrio de Ingléses
Cemitério de Imrlêses

José João Martins Cemitério de Rio Tavares

Cfol'tlfico outrossim, Que findo o prazo Indicado, sem que seja prestado
luaisquer Inforrnações por parte do acima convocados será o respectlvo pro_
cesso arquivado, a vista do Que dispõe O parágrafo unico do artigo 44, da Le1

n. 127 te 14 de Julho de 1952.

Departamento de Administração, em 27 de Março de 1962.

Emestina A. Guimarães
Chefe do Exp. e Pessoal

;C,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ITAL DE' ClTAGAO COM O PRAZO DE...,TRIN;rA
(30) DIAS

O cidadão Felipe Domingos Petry, Juiz de Di

reito em exercício da Comarca de São José,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou

déle conhecimento tiverem, eXpedidos nos autos da

ação de usucapião. em que é requerente Madalena Fe,

Jlsberta de Jesus, que se processam perante êste Juizo e

pela Cartório do Clvel desta Comarca, e, atendendo ao

que lhe foi requerido pelo autor que justificou devida

mente a posse, conforme sentença que passou em julga;

do, pelo presente cito a todos aqueles 'que por ventura

tenham qualquer direito sôbre o Imóvel abaixo, que

correrá da primeira puottcecêo do presente edital,
contestar nos dez dias subsequentes à petição inicial

fl.bfllxo transcrtta, a,legando o que lhe oferecer em de.

rese de seus direitos, sob pena de decorrido o prazo

:�:�a�o t;; i�i���d�ra;r!�rf;�t:a :o��:i�ã�o�ainloe:!�
da petição. Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de São Jose

Madalena Fellsberta de Jesus, brasileira, com 73 a

nos de idade, casada apenas no religioso, doméstica e

lavradora, residente e domlcUiada em Perdidas, dis

trito de Garcia, nesta Comarca, por seu Assistente Ju

diciário (doc. anexo), já constituldo .ambém seu pro

curador advogado Insc;rito na OAB - Secção deste Es

tado sdb ti. 479, residente em Florianópolis, vem com o

devido respeito expôr e afinal requerer a V. Excia. o se

guinte: 1.0 _ Que há mais de vinte anos, possui. por
ocupação, um terreno rural sito em Perdidas, onde e d�
mtctuaea, com a área aproximada de oitenta e um mil

e duzentos metros quadros, com as seguintes conrron;

tações e dimensões: frente, ao sul, no rio Perdidas, on

de mede 22,00 metros; fundos, ao norte, em terras de

Leopoldo Prlm, onde mede 144,00 metros mais ou me�
nos; pelo lado leste, com terras de herdeiros de Jose

AhJeln; onde mede 800,00 metros mais ou menos, pelo

lado oeste, com terras de requerente e de F��dolino Al_

nen. onde mede 800 metros mais ou menos; 2. - QUE: a
posse dêsse terreno tem sido exercld.a mama e. �aclfl.
camente, sem Interrupção, contestaçao ou op:lslçao. de
ninguém, e com a intenção de dono-anl�us domlDl�
manifestada por atos constante de exploraçao agrícola:

&.0 _ Que assim sendo se acha perrertemen'e conf�gu.
rado o usucapião extraordinário, definido nos artlgo�
550 e 552 do Código Civil, com a redação dada pela lei

n 2437 de 7.3-55; 4.0 _ Que, pretendendO legitimar a

situaçãO de reto. a suplicante, na forma dos arts. !54 e

seguintes do C.P .C., requer a V. Excla. a designaçao de

dia, hora e lugar, para a Inquirição das testemunhas

Clemente Schappo e Pedro Otto, residentes em Perdi

das, que eomparecerão Independentemente do manda

do citando. se a seguir os confrontantes e interessados

certos e o O'rgão do Ministério Público e, ainda, por

edital, com o prazo de 30 dlas,os Interessados i.n�ertos
e desconhecidos, dispensado do Serviço do �mmlO da

União, por tratar-se de terreno alodlal, � fim de que,

dentro do prazo legal, a contar da cltaçao e sob pe�a
de revelia, apresentem, querendo, contestação. Que. nao

sendo contestada a ação, seja desde' logo reconhecido e

declarado o dominlo, por sentença, sobre as terras des

critas. Dá-se a presente o valor de cr$ 2.500,00. protesta,

se por todo. (J género de prova.5_.B..d.mitldas em

direito, inclusive depoimento pessoal dos tnterêesaeoe,

sob pena de confesso. Nestes termos, R. e A. esta c�m os

inclusos documentos e delxanliO de juntar o talao de

taxa jUdiciaria, por tratar·se de asslStêncla judiciária.
P. deferimento. São José, 2 de janeiro de l�. (as).
Paulo Felipe, Assistente Judiciário. Isento de selo: Lel

n. 1.060, de 5_2·50. DESPACHO. R.H.A.R. DeSii!"0 o. dia
13 de Fev. p. v., às 10 horas. para a justiflcaçao previa.

Janeiro 15/62. (as) Thereza Grloo11a Tang, Juiz de Oi·

relto. SENTENÇA DE FLS. 13. _ Vistos, etc. Julgo �r
sentença a justificação processual nestes autos de açao

de usucapião, procedida a requerimento de Madalena

Fellsberta de Jesus, para que produza seus efeitos le

gais. Façam_se as devidas citações: Por man�ado: a.)
_ aquele em cujo nome esteja tra'hscrito o imovel (Co·

digo de Processo, art. 455 § 2.°). Na fal18: dessa trans

crição junte.se Impreterivelmente, certldao compro�a·
tória de ausência de transcrição (Arquivo Jud. voI. pago

46; voI. 78, pág. 99); b) - A' Fazenda Municipal na

pessoa do sr. Prefeito; c) - Aos confrontantes certos

e suas mulheres, se casados forem; d) - Ao represe�
tante do M.P. 2 _ Por precatória ao MM. Juiz de Dlr�
to da 4.a. Vara da Comarca de Florianópolis: a) - o

Serviço do Domlnlo da União, na pessoa de seu MO.

Procurador Fiscal da Fazenda Nacional, con�orme dec.

leI. 710, de 15 de setembro de 1938, art. 12, nao �revoga.
dos }:leIo Cód. de Processo. Não existe revogaçao nem

ImpUclta, nem expressa. (A. J. vols. e paga. citadas).

3 _ Por edital, com prazo de 30 dias, afixado na. sede
do Juizo e publicado uma vez no Diário da �us�lça e

três vezes no jornal "O ESTADO", de Florlanopobs. �)
_ Aos interessados Incertos. Essas publicações d�ver�o
ser feitas no prazo de 15 dias, contados de sua afumçao

na séde do Juizo sob pena de nulidade (art, 178, n. III

do C. P. Civil), conforme já dizia, aliás o autor .do
ante projeto do citado Código(Pedro Batista Martms

"Comentários", ed. de 1941, vol. II, pago 202, n. 127) e

ensinou Carv. Santos a pago 442, vaI. II, ed. 1940,. no

Cód de Proc. Civil Int. Nêsse sentido, também decidiu

o E�. Trlb. de J. do Olst. Federal: E' Indispensável, s�b
pena de nulidade, decretada até ex oficIo, a publicaçao
da citação por edital no prazo de 15 dias. (of. Rev. dos

Trlbs. 142-268). P.R.I. Custas afinaL Março 8/62. (as)

Thel;'eza Grlsólla, Juiz de Direito". E para que .che�ue
ao conhecimento de todos os Interessados e mngue�
possa Ignorar, mando expedir o prese�t� edital. qUf' seTa
afixado no lugar de costude, e por cop!a pubhcado p�
la Imprensa. Dado e passado nesta cidade de São Jose,

doze dias do mes de março de mil novecentos e se3Senta

e ois. Eu, Arnaldo M. de Souza, Escrivão a datilogra

fei e subscrevo.
Felipe Domingos petry

Juiz de mreito em ex�ciciO.

--iRANSBRASILlANA S. A.
EM ORGANIZAÇÃO)

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S/A e

Svlvestre Schlmltt, na qualidade de fundadores da

rnANSBRASILIANA S. A., convocam osm senhores subs

critores do cílpital social para se reunirem no dia 13 de

abrU vindouro, às 16 horas, na séde da Fábrica de Te.

cldos Carlos Renaux S. A., sita à rua 1.0 de Mala; 1283,

em Brusque, neste Estado, para deliberarem sobre a

COlJStltulção da sociedade e atos correlatos.
i Brusque, 25 de março de 1962 -

\ Fabrica de Tecidos Carlos Renaux S A.

Dr. Guilherme RenauJ;: - Carlos Cid.Renaux
SylvesLre 6chmitt

tuz do sol não é indispensáve p ra

obtenção de boas fotografia
azul comum à luz difusa rua. molhada com os para

pelas nuvens. lelipedos forneceneo tundo

zm luz ãifusa, atmosfe
ra de nevoeiro, em tempo
chuvoso ou à luz da luz, a

câmara aiustável bnnda

enormes' possll:illldades de
contrõJe para tirar 'provel
to da magia i'!e tais situa

ções. Outros motivos ín+e

ressados sob luz suave sito,

Já vai longe o tempo')
em que apenas com rut

brilhando era poeewet u

rar boas rotogranee. Ho

je gracas a uma grande
va'riedade de novos filmes

sensíveis e de grande to'

lerância _ execerentes rc

tografias são feítas em

dias nublados ou chuvosos

a ponto de multas pre1e
rirem totografar em "mau

tempo".
Com filmes tão senarvc.s

como os do tipo vencnro

me Pan, uma simples cá

mara de caixote pode 'ver'

quase tão Bem num d;à
cinzento como num dia en

solaraco. Mesmo com fit

mes mais tentos, a cãmo

ra pode dar notáveis resllT
tados dispensando um sol

brilhante.

Os filmes sensíveis rum

bém permItem capt:ii"· 3-

"atmosfera" próprtn de

lugares e situações, ou

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

por exemplo, flores,

extrecrdménemente esté

tico. como vemos na tot r

que Ilustra o presente co

mentérto. Assim pode o

fot.ográfo apaixonado re

glstrar seus meícres SU(,�3

sos em ambientes que s·

nos atrás seriam totetmen

te impróprios para roto

grafias.

Brasília Iurís,liCi e Cometial • A
AVISO

Comunicamos aos distintos portadores de titulos da
Brazilla, nossa mudança de enderêço para a rua Te
nente Silveira n, 56 - 2.° andar - sala 7, _ onde po.
derão ser tratados os assuntos de interêsse reciproco e

efetuados os pagamentos de mensalidades.
Agente Regional da Brazllla

MELHOR ALIMENTAÇÃO -�'}PARA MHHOR SAÚDE ,

D MARIA SILVEIRA �DIRI:TORA DA COZINHA, ROYA,l- '1'�'ft'1r(("tltll/f,ÍJlll/dU1J;(t/},...

S. Thiago Apresenta r---
--_

fasP'5iilli
CRíTICA E" NOTICIÁRIO

QUADRO DAS COTAÇõES
6--- Excepcional. 5 _ ótimo. 4 - Multo Bom. 3 - Bom

2 _ Regular. 1 _ Fraco. ° -' Péssimo

BASTAM DOI6 PARA AMAR

twnere the BOys Are)

IRMANDADE DO SENHOR JESUS ,

DOS PA1JOS E HOSPITAL DE (ARIDADE
PRÓCISSAO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

mesmo obter efeitos cepa

cteis que somente a ilumi
nação menos intensa pode
produzir. Por exemplo. a

luz do mormaço é a me

lhor para retratos <la ar

livre, já que o alvo nac é

molestado ·�.�la Luz, corno Aos que buscam diversão, êste filme que é uma comédia

acontece a pleno SOL Lógl "ha.lj-musle", agradará em cheio e além disso, possui

camente, a menor mtenst- um tema moderno, abordando a vida da mocidade es

dade da luz num dia nu- tuantU e hoje nos Estaos Unidos. A película narra as

blado é compensada pela. peripécias de estudantes que durante as férias acorrem

maior senslbiiidade do fil em massa aos recantos praianos e dá.nos um aspecto

me. mais ou menos slncerd, de suas alegrias, tristezas, paí-

Uma câmara de várias xões e desllusões {esta última melhor esplorada. O di

aberturas e velocidades ore retor HENRY LEVIN dá-nos um bom trabaho em al-

rece, evidentemente, mais ��:sp:�:��osfe����:s�l::����:d�s�:riê:�:��
:or::�����, ::s;:ntr::: diversidade de temas, pais também foi o diretor de um

bom filme sõbre tema bem íversc dêste que se intitulou
o fi,lme seja colando. As

"O SENTENCIADO" {Convlcted" que abordou o regi- Eis uma sobremesa tentadora, que sêré particularmente
fotos a cores normatmen-

me carcerário, tendo sido recentemente exibido entre bem-vinda nêste verão. Por que não expenmentá-tat
te sao mars atrasotee

nós. O elenco de "WHERE THE BYS ARE" ressalta uma

quando feitas com luz sua
boa dupla de atores novos: DOLORES HART (um amor GELATINA COPACABANA

ve difusa do que debaixo
garota) e GEORGE HAMILTON, ambos dando auten-

de' sol firme. Sugere-se tlc1dade aos seus papéis. Os demais estão em segundo 1 pacote de gelatina Royal. sabor limão
nestes casos, usar filtro'

plano e destes o melhor papel é da francesinha YVET. 1 % xtc. dê água
apropriado, a fim de eu- TE MIMIEUX. Os outros são: JIM HUTTON, BARBARA 3 ovos

minar o excesso de CGr NICHOLS, PAULA PRENTISS, FRANK GORSHIN e a 6 colho (sopa) de açucaro
estrelante CONNIE FRANCIS. Portan�o, "BASTAM �, ..

DOIS PARA AMAR" é uma comédia musical agradá- • Misture a gelatina e a água, cozinhando em fogo len,

vel, mas não passando do nivel satisfatório para o es- to. Mexa constantemente até começar a ferver. Junte

pectador do verdadeiro cinema. Filmada em METRO. as gemas batidas, deixando cozinhar 1 ou 2 n\inutos
COJ6>R j;! CINEMASCOPE. D}�� mexendo sempre. RetIre do fogo. Bata as claras

COTAÇAO: 3 em neve com o açucaro Junte à primeira mistura, ,li

gando bem. Derrame em taças de champanhe ou formi·

nhas individuais e deixe gelar. Dá para 8 porções.

De ordem da Mêsa Administrativa desta Irmanda..

de e Hospital, faço pÚblico que, sábado 7, de abril en·
trante, às 20 horas, descerá. da sua capela na Igreja do

Menino Deus para a; Catedral Metropolitana, a vene·

randa Dnagem do Se4fhor Jesus dos Passos, que retor.

nará, domingo. as 16,30 horas em procissão solene.
Convido por Isso, aos Irmãos e Irmãs em geral pa

ra comparecerem a estes atos, deevndo apresentarem_
se no Consistório da Irmandade no sábado e, na Sacris _

tia da Catedral, no domlftgo a fim de, revestidos de

balandraus e fitas, acompanharem as mencionadas

procl",:;ôes.
Aviso aos Irmãos, que até o dia 7 de abril p., esta

rei com O Irmão Tesoureiro nar Secretaria desta Irman·
dade e no dia 8 na Sacristia' da Catedral, das 9 às 12
horas para o recebimento das anuidades.

Solllcta-se aos Irmãos e Il'mãs quando compare·
cerem a essas solenidades, o fazerem, se possível, tra·
jados com roupas escuras.

Finalmente. faço público ainda que, no dia imedia
to ao das festividades (segunda..feira), será celebrada,
às 8 horas, na Igreja do Menino Deus, Miss",em ação
de graças por todos os fiéis que cooperaram para o

brilhantismo das solenidades do nosso Orago
rente ano.

Florianópolis, 28 de Março de 1962.

A WARNER BROS., APRESENTA: O MgNDO DA NOITE

Um elenco de mais de um milhão de dólares, reunido

pela primeira' vez. Uma surpreendente constelação de

estrelas dos mais famosos clubes noturnos de: NOVA

YORK, HONOLULU, PARIS LONDRES, TOKIO, LAS

VEGAS, HOLYWOOD, RIO DE JANEffiO, HAMBURGO,
HONG·KONG, COPENHAGUE, BLACKPOOL e ESTO

COLMO. "O MUNDO DA NOITE" {World By Nlght.l da

Warner Bros., é uma panorâmica vista de duas horas

em Technirama-TechnlcOlor, de uma "Toumée" notur

na pelo mundo Inteiro. Em um amplo passeio as câma

ras captaram Os mais c�ros espetáculos das mais famo

sas buates: música,· dan1;a, comédiâ e acrobacia, balet.
W, "strip·tease" de beldad'es femininas dentro do mais

apurado senso artistlco. Além disso, se mostram cenas

e rua que oferecem sabor característico de cada uma

das capitaIs visitadas. Sob a direção do italiano Luigi
Vanzl, a equipe encarregada de realizar o filme, passou
oito mêses percorrendo mais de 150.000 quilômetros,
durante os quais foram filmados mais de 130.000 me

tros de celulóide colorido, tendo o flme atingido sO.

mente nos estágiOs de !Imagem o custo de800.000.00 de

liras, prtanto um dos mais caros filmes italianos e in-

PICK-UP COMPRO
Bom estado de conserva

ção.

Informações com DIVINO
nesta Fõlha.

GRAÇA

Agradeço a.o Padre.,· Re�s

uma gr�ça alcançada, A.a.

José Tolentino de Souza
Secretário

ternaclonais.

BO ilOEPCKE TEM

ClNEMAS
-

---cirlazes do dia
-CERTlO

eme UQ JOSE .

r
às 3 - 7% - 93}4, hs.

Scott Marlowe
Lola Albrlght

Jae de Santls em:

RAJADAS DE PAIXAO

Censura até 18 anos

Cillt em
às 5 e 8 hs.

Rex Harrlson _ Doris Day - em

A TEIA DE RENDA NEGRA

Eastma.nColor
Censura até 18 anos

Cine ROIY

às 8 hs,

FONE: 3636

�BA'JBOS-
,

L"fI_
r.ine GLOBIA

ESTREITO Fone: 6225

às7lf.z-I,9l,hhs.
Aúdle Murphy
Joanne DlJl
Sandra Dea - em -

ANTRO DE DESALMADOS
_ CinemaScope - Eastman Color -

Censura até 14 anos
•

I
r.lne IMPEIIO

ESTREITO ,"one: 6295

as 8 hs.

Stephen Boyd
Xathleen Harriwn - em:

FUGINDO 'A TEMPESTADE

Censura até 14 anos

fl'ON'E' 848& Cine 'UlA (S. José)
ás 8 horas -

Richard Conta.
Constance Smith em

A QUADRILHA DA 'NOITE

Cl'mUl'f'I nlç 11 ,1110,<;

ás3e8horas_
John Mills

Cec11 P�er - em

O HOl\1El\'1 QUE ENGANOU O MUNDO

Censnl"fl ntr Í'� finos

NOTAS E SUGESTOES

• A época em que as crianças estão no j$rdim de ln..

fãncla colnctde, geralmente com a época em que elas

começam a querer "ajudar" a mamãe na cozinha. Logo
lhes parece pouco apenas lamber p fundo da vas,ilha
onde foi batido o creme ,ouJJro'ra;r uni doCinho qUI!
saiu do fomo. As crianças oom�am, então;-a queret
mexer a massa de 0010. ligar o liquidificador, tornan�
do·se, em geral: uma "amolação" para a mãe que está

querendo preparar o jantar. A melhor maneira de en_

corajar essas incursões na cozinha, sem atrapalhar. a
rotina doméstlma, é devotar uma tarde ou um flm-de

semana à arte culinária das crianças. Isso é perfeita.
mente passivei com uma criança de sete ou oito anos,

Lembre·se, porém, que quandQ as crianças cozinham a

mãe deverá estar preparada para' separar os ovos, ba

ter a. manteiga ... e a arrumar depois a cozinha. Natu.

ralmente, o que as crianças mais gostam de preparar

são as sobremesas. Felizmente, estas são fáceis de fa

zer nos dias de hoje uma excelente maneira de as

crianças começarem. Lembre·se, porém, que a capacida
de da criança se encontrar numa só ocupação é limita

da. Portanto, examine as suas receitas feitas com os

pudins e as gelatinas de pacote, escolha as mais sim.

pies ... e deixe seus fllhos se divertirem. Os pudins e

gelatinas são facillm08 de fazer .. _ até uma crIança é

capaz de prepará-Ias I

• Você é dessas donas·de.caslJ. qUe sempre procuram
novidades pa.ra apresentar aos seus? Ou, pelo contrário,
você é das ·tals que' se deiXam cair na rotina diária, por
falta de tempo?, Quer esteja enquadrada no primeiro
ou no segundo caso, experimente esta receita! Ela traz

algo de nÔ'Vo ... e. é muito fácil e' rápida depreparal1
Adicione ao conteúdo de um' pacote de púdlm, sabor
caramelo, 'h colho (chá) de canela em pó, V4 colho

(chá) de' noz-mosca1ia, ·lk' colho (Chá) de gengibre e
1fs C"olh. (chá) de cravo ·daIndla., Junte três xical'as ·de '

leite. Cozinhe em fogo moderado, mexendo sempre, até
ferver. Dellj:e esfrrar um pouco. Coloque em taças altas
e deixe gelar, durante uma hora. Dá para seis porções.
Fácil, no é? Por que não es�rlmenta?
• Os adolescentes se preocupam muitisslmo com a: sua

aparência e a impressão que causam aos outros, Se êf�

tes mesmos adolescentes se dessem conta do papel extl"'l
mamente Importante qu a alimentação exerCe na apa.

rência, entlmentos, reações, e mesmo na personalida...
de, éles haveriam de quecer Informar·se melhor sõbre
a dieta Apesar da alimentação não poder alterar o que
foi feito pela natureza, ela pode melhorar o· corpo de

um modo geral. A firmeza dos músculos depende da

qualidade e da quantidade a proteina consumida, bem
como de exercicios. A maioria dos adolescentes sabe

qu.e comida, multo gordurosa e condimentada pode cau·

sar problemas cutâneos. Mas l}ãi) somente a pele, OI

olhos e os dentes também são afetados pela. aUmen�
.ção. Comer certo é impresclnruvel para se obter a ener·

gla nçcessárla aos esportes. Apesar de não atuar sôbre
a IntelIgêncla, a boa nutrição amplia o potenelal
predispõe a petlsoa... a.. sentir-se bem, pois a anm

1��f�u�n��aJ�rr��:u;.��s��l:RC��i.:�p;,���e:��r;:r:nrr.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Entrementes, aument-e gllista são armas rnortnts ' I

- B('nny."Kid" PJ.'·"� CO" a indignação nos E';tados
_ "O problema oc rlU- .....,�"'__.-....""'__""'�__iiii;__iiõiiiii....;o;õi�.....__...::-................oiiii__iiiiiiiõ�........._......._,iiiiiiiO....�..............-·- -.-

unun com n vida p:,� u-i Unidos. 'rodos os ial."Ill:'ls glllsmo profissional pode-
- -- - --

it. �;o ����:P'O�:';�I:';�;' ;����::t���T::'de::: :�'!{a":�:u:Oa��::2:a��VELA· 'PI·rata' d·errotado 'por 'PI·ndu"a'�:r.:�l�o:l�e:��i(j��e;('��� �o á���tr;IZ;;�� �1��!��I�ln� dl� oc;����a y�:� r.�i:;���:: .

• \ \J
pea que lhe toram (i: .sreu- A palavra "selvageeta" pa do jornal 'New York Mly- 1
dos por Emile Orlffil.1,':;9 ra o primeiro, e a de 'ln- ror", escreve que hã muito Na regata realizada sá- para disputar uma te-- com Ronei Silveira (' JOR.- 7.0 lugar _ Pif'lgulnl, doro Osvaldo Ferml:1CI��,
bado a notte. no xradtsou cnmpetencta" para o se- tempo que o boxe nao tem bado em homenagem a. cetra regata, cabendu-lhe, quím Bello. com Nelson Guirlgr.�ni e .rcêo Soares e JO<1') do."

Square Gurden ,-1'{lu:mtJ gundo, são repebld ... ; segui razão de existir, e que es SAVEL que teve lugar a então, a vitória diante do 2.0 lugar _ Pirata, com Aldo Salles Passos Abreu.

Benny [axln índete-o nas damente. São severamente lesões Infligidas .\ Benny baía. sul, p,troclnad!l pejo "Pirata" que foi um ac- Rafael Linhares Netto c A regata acima cspeeifi
cordas. Com esoa !ul", criticadas as atltudas do Paret determinarem 'a Veleiros da nlia, teve co- versaria difícil, em todo o Waldir Lopes cada"foi realizada para t:

Grifflth arrebato-r (I t.l�ulo novo campéão e do árbt- morte cesse. esporte", ts-io mo vencedor o cerco "Pt'1 seus transcurso. 3.0 lugar _ Argonauta, maneiros até 15 anos

mundial dos lll'.'iod .m-dtcs tro no momento em que o poderla ccnsrdcrar-sc duca'', que após empatar Eis a· crasstncacêc dos com Osvaldo Pernanr'es De. parabéns a d:'t'etoria
que Pnret ostem.av:i. correu o grave aetdeuto mo uma benção. com o barco 'Pirat;l, foi barcos e seus trtpurantes:

.

Filho .e José Murtln.� do Veleiros da llh,l por
"\'J obrigado a' voltar a r".i<L 1,0 lugar _ Plnrluea, '4.0 lugar _ Píonev o, Incentivar os íovcos veto- precisa-se à rua Fe!\c!1.-

--------.--... PEDIDA A PR01RIÇA.O com -Edma r Nunes Pires e jadores à -prãtrca setutnr no Nunes Pires, 17. Pnl-(!t-
DO PUGULlSMO' Adernar Nunes Pirca Fi- da vela em nossa capibl se bem.

lho. Ao final da rC!g:1.ta,· foi
5.0 lugar _ strc, ctun entregue aos vencedores

Walmor MartIns!,) Nival- 'pelos diretores da SAVEL.
do Hubener medalhas, aos prtmeíros e

A:t���g�n:eIA�IJ��y c��� se�u�:�si&��!O�:d�;;�s este .�II!IP""II!I""
bener vn assim formada: cerne- �iIIIlMlllliiiilllli

'" ...�OS DE LÁBUTA éõNST...b:t
� -';"I;('�

PELO PROGRESSO Df
-; �}lJII

S...NTA CATAR IN'"

I
NO SETOR ,.:.
ESPORTIVO

-ti :: i�.�{"1?:;;;r.i'!�(r.�. ��

Regala no Iate:
venceu "Olinda"

O "NEw York Mirro:",
jornal de grande tiragem
pede que o pugftismu seja
agora proibido.A Flolllh:1 Tnmanda�'.',

do rate Club.. cip Ftorfanó- A maior parte doa crttr-

coe esportivos insi3tem !SO

bre 'a bcsueudscc desse
combate" e rasem notar

pofia, fez (('�lIz:l)', domin

go, na tní;! 11O!·I('. uma rc

gatn (]f'!'In o P f(,I\I',(,

comproencüda entro o 1;;
lI' Cluill' Rnlnnr-x P('qU('\10
c h(,ia rnoxrmn n Prntn
do MuIlN. npr('s!'nlando a

s('gulnlf' r+nsstrtcncõo
1,0 Iugnr

que "OS punhos de um pu-

BD BOEPCKE TEM

3.0 111":1.], "ftarji5n.·,
com Robf'tl,f) C\ÜU'O, C:u'lo�
Alb('!'!o .Jqn;'Jr (' N(\lm NI
('olau. Os b�.J'(·o· "Onvia:J"
(' 'Zt' C:u'ior:J" n:i.o "ompa
!'('r('l'am á !'ala

o.� lJ'ipulnlll{", rio bart'o
Olindn. ''''l\{'('dOl' eh prov,\
foram ('Oll!('mp!ar!u'
m('dnlhas d(' l)I'om�('.

A Federação Catarlnense
de Caça Submarina, vem

de paralizar "emporarla
mente as :ma.s reunr� já
que agunJ'dam andamento
daquilo qu(' ficou resolvido
em reunião. A publlcar.l1o
{los estatutos no Dlirio
Ofi('ial está sendo an.�jo<;.a

mente aguardado peln\
diretores da FCCS.

-000$$000-

----�
.....---._....---..._,--

.

Continua o cresc-er o gigante da Praça do San
delro. O futuro ginásio coberto do Sesc_Senac será
por c,erto, polco de memoráveis batalhas esportiva�.
Apos a suo Inauguração, o pública florionápolita

no poderá progflJmar o seu "carnet" esportivo sem
susto de vento ou chuva, o que não acontece no mo.
menta.

Ainda, recentemente, a seleção cotarinense, que
se preparava poro participar da X Campeonato Bra
sileiro de Voleibol, se viu na contingencia de ter seus
treinamentos paralisadas, em vista do quadra da FAC
nõo ofE'fecer condlçães. O público, por sua vez, no

tando indicias de chuvas, deixa de apreciar aos jogos
no FAC, quer de basquetebol, voleibol ou futebol de
salão, acçHret'JnGo, destarte, inúmeros prejuízo,
quando os dirig�ntes de n9.ssas equipes prog�amom
exibições !nt�rmunicipais ou interestaduais.

Mos, voltando ao ginásio Sesc Senac, temos a

infcrm'pl ao nos�o público que, para a suo inaugu
roção, que dt'veró acorrer em julso, deveró $er reoli
ado um FloxFlu de basquetebol da Guanabara poro. o
público melfopolil-ano.

Porém agora surgiu outro passibitídade. Em ju
lho mesmo, o famoso quadro de basquet-e6l!l1 dos Har
lem Globetl roH'rs, estará se exibindo pelo Brasil, tra
zendo como atração a contara DORIS DAY. Que talo
ginásio Sesc 51'nac ser inaugurado com os famosos
negro,> das Estados Unidos�

O Departomento Esportivo da Rádio Guorujó
estó organizando a melhor fórmula poro premiar, ao

final do temporada de futebol, os melhores jogadores,
técnico, órbitro, goleira menos vazado e artitheiro,
com m(-'dolhas de ouro especialmente cunhadas no

Rio de Janeiro.
, � , {

O empr�endimento da "Maior e Melhor,u pr�n
dc sc ao fot(1 de que, desta forma, os craques terão
maior ambição, surtindo, talvez, daí o desejada,
com o nlvl'l rlE' noo:;so futebol, subindo no conceito d0
ESlado.

Ao Prt skicnlC' do clube mais disciplinado. tom
bém hnvC'r(1 limo m{'dalho, O mesmo acontecendo com

o croque que melhor se comportar no certa�e.·
O" �sludns rrosseguem·e os normas es'tão sendo

trocorf,..,� Pmbn, rodemos afirmar que o festa de �n
enio d certame seró Ul'I')a lferdadei.r:a opoteó

nos' e'Judios da Sociedade Rádio Guarujá Ltda.
entrega dos p(êmi�

_ •• __ ....... ,_,_, __i
d i.):, .:1:;

Após ser publicado o.,

cstat.utos no DI!'l.rio Oficial
a diretoria de rCtlera,:ilO
de Caça Subll1arl.na dara

entrada no Clu't('I'lo, ;')a1'1\
O devido registro. Del}�.'s

então de concluídos. e'lte.�
dois trabalhos, â d(rewria
voltará a se reunir par:!.
tomar outras dellberaçãe ...

-0005$000-

Também o f"�"'ato na
bandeira da Federacao de
Caça Submarina estâ s(';t

do discutido. porêm f{cn
tro dos breves diali esse BS

sunto deverá ficar total�
ment.e resolvido.

-000$$000-
Continuam os criticas do

Remo em todo o Brasil a

apontar os gauchos como

favorioos ds provas para o

próximo brasileiro. Os ca

riocas se colocarão em se

gundo enquanto que o ter- ,

celro posto pOdera ser 1).

cupado ou pOr Santa CÕ1.
tarina ou por São Paulo.

-000$$000-
Noticia, ainda. mão con

firmada dizem que Santa
Catarina estará prf'.�ente
ao Campeonato Brnsilelro
de Amadores, marcado pa
ra' julho em São Paulo
scmente poderão parllci
par deste certame atletas
de 16 a 20 anos, deventl""
as Incrlções se encerrarem
no dia 30 de abril.

REMO
A representação catan

nense de remo seguirá pa
ra o Rio de Janeiro no dia
12 de abril ou seja 3 'nas
antes da realizacão do
Campeonato Brasileiro. A
embaixada barriga verde
será, rn-ovávclmente com

poste por 25 possces.
Hamilton Cordeiro será

.o reserva da guarnicão de
'4 sem" do Aldo Luz para
o Campeonato Brasileiro
de Remo , dcvemo.� a.ssim
t[lmbi'm para o Rio dp Ja
neiro.

A lancha adquirida pela
Federacã.'.> para dar assis
tência aos nossos remado
res e acompanhar o trel
namenta, está pnraliza8a
há vários dias, Isto porque
foi perdida a héfice ::la

Seguiu para São Pàulo
o remador Manoel Silveira

a fim de adquirir bracadci
ras para o· oito do seu clu·

be, Isto graças ao auxilio

prestado pela Federação
Aquática de Santa Cata

rin�.

Os eatarinenses remarão
nos seus próprios barcos
no Campeonato Brasileir.o
O transporte dos b'irco,>
será realizado em naViO
da Emprêsa de Navegação
Nacional HOepcke.

O chefe da delegaçáQ de
remo no Rio de Janeiro
será o Almirante MáXime.
Martinelli, ficando o pre
sidente da FASC apenas
como observador.

ventos do campeonato
araeüeiro de Remo de 19!',2

devendo conquistar o bt

camoconetc. I m a g ! nem

que com apenas trasma
dores os ganchos deverão

vencer três parcos. ektrr

com Edgard Gyscn'; dou

blc com o mesmo Gysen e

'redesco e dois sem com

Tedesco e Elí Espindola.
.. til'" /

Pelos mesmos prognósti
cos' os prováveis vencedo
re.� do Campeonnto Bras!

lelr,o nos .�ete pár('os olim

pi{'Os são:
4 com - cariocas; 2 sem

- gauchos; 2 com - ca

riocas; 4 sem - gau('hos;
double - g:lll('!lOS e oiiO
- ca\'lo{':l..�

Os pá�eos em que os

catarlnenses terão maiores
possibilidades no Campeo
sala Brasileiro de Remo

serão no 2 com. 4 sem e

no oito, através :lS guat1'li
çoos do Cachoeira de Join
vllle .e do Aldo Luz e Mar·

tlnelll, respectivamente.

Os paullstas estã.o com.
suas guarnições em exce·

lente forma técnica e fJSI
ca e esperam desbancar os

catarinenses do terceir.o :u

gar obtido no úfii'no cer

tame naCional.

O Campeonato Brasileiro
de Remo seroi realizado no

próximo dia 15 de abril
como de costume na La:
gõa Rodrigues de Freitas,
devendo o primeiro páreo
ser disputado às 9,00 hs.

S,gundo o, p,·ognó,,,,o, CH E Z f N II O, N Â O ,
dos cronistas eS);)ecializa- C A .1 E Z I �1 O !

�;�c�:s :�:oósn�r�;���l,��� .....--------1

Os c����So��volelbol I \Tesfe para os,Seus Conhecimentos
masculino e feminino Que
partiCipam tio X Cam'Oeo- REGRAS DE FUTEBOL
nato lIrasllciro, na clda.'ie
-de Campinas, até o mo
mento em que redigiamC1s
estas notas não havhm
vencido uma única parti
da, perdendo tooos os "se.
ts" Por larga margem de 2°) Há um arre�êsso. A bolo é arremessada a

pon,,?s frente a Cariocas, um jogador que tem à suo frente apenas o guardião
MineIros e dos atletas de atacado. E é marcado gol. E' válido esse gol ou há
BrasHla. impedimento?

3°) Se um jogador, cobrando um tiro livre direto

Doze �I�!���� paUla' ��ailn�ir�!�is�oa��a�r�i���� à rede de seu prÓprio 901,
Ramos x Bocnluva, serao 4°) Se o jogador que cobra o tiro de meta toca
03 cotejos que darão proc'- o bola outro vez antes que ela deixe a óreo penal,
seguimento na tarde do qual o decisão do árbi:tro?
dia :1, sábado. ,50) Existem tiros diretos e indiretos. De tiro in

.Dols bons cot�os para b direto não pode Sler marcado g01 diretamente. Quais
publlr,o amn,nt.e cio futebol os principais casos de tiro indireta?
de .salão.

. {Respostas_amanhá)

1°) Há um tiro livre indireto. A bola, sendo chu
toda para o meta atacada, taco a perna do árbitro e
em lugar de deixar o campo, vai à rede. Qual o deci
são do árbitro?

,

RED"TOR,

'EDRO ....ULO M"'CH"'DO

RED...TOREs.....UXILI ...RES,

M"'URY eORr.ES, R,UI LOBO •

GILB'RTO N"'HAS

COLABOR"'DOR'5, DIVERSOS

\

EMPREGADA
DOMESTICA

30·3

vem de receber uma carta.

do apttador Romualdo Arp
pi Filho, agradecendo as

genWezas que lhes foram

prestadas' quando de sua

permanência em nossa. ca.pl·
tal. Diz o conhecirlo aplta
dor paulista que ficou vl_

Ivamenb impressionado
eom as belezas de nossa

Ilha.

de. Betlnho, extrema es,

quer-da do }.tlêtlco aparece
em segundo com 2 gols, ao

lado de outro atletlcano,

Osrnl'.

Pelo c�mpeOJlato dc ju·
vcnls o Figueirense abateu
ao Aval por 4x2, após cstar
o match empatado por
2x2 enquanto f]l1e o Atléti
co passava [:ic'il p('lo T�l._
mançaré pol' 4xO.No próximo domingo a.

Liga Blumer:auensc de Fu
tebol fará realizar o tra
dil!l.onal Tomelo· InIcio do

Campeonato de Futebol,
local. Todos os clubes vém
se preparando com a fina..
IIdade de se ap;esentarem
condignamente no certa-

� Tôlond(J de cadeira
..
�

� �_Jx x x

Por Ocasião da partida
Atlético x Tamandaré, o

árbitro Hamilton Pereira
ao se dirigJr ao massagis
ta atleticano, foi por êste
desrespeitado, tendo então
'S.S. solicitado ao sr. Dele_
gado da FCF as devidas
providências para constar
em súmula.

�o mo�ento, para nás do Capital, a aSSlinto
esportIVo ma\� .i�portante é, sem dúvida, a criaçãodo segunda dIvisa0 de profissionais, em boa hora 0-
provado pelo· F. C. F.

.

Há mai� de dez anos acompanho o futebol da
CapItal e_do I.nterior, morment-e o da Capital. Confes
so que noo VI progress.os neste decênio a não ser no
inf'eriar, quando Itajoí, Criciúmo e T�barão paSSQ
ram outras municípios poro trás, contratando atlétos,

O presi�('n:e x

do Clube ��:i��:��a estádios e colhendo, agora, os frutos dos

Atlético Guarany, sr. Faus- .

Não .tem havido interesse em formar aqui bods
!to Corrêa está ameaçado eqUIpes, fIcando nossos clubes naquela troca incons
de ser suspenso por 300 tan�e de atlétas .. E' Qbvio que tais planos serem coros,
dias conforme prevê o có. mas as vantagens financeiros viriam pouca o pouco
digo Brasileiro de Futebol Doi concluir·,s:e que a criação da segunda djvisfio
em virtude de sua atitud� de profissionios foi ben_fico no ponto de vista técnico.
na noite de quinta fe�a. . AI�uns clubes, logicamente cuidarão melhor dos
última quando tentou a. s.uas e�,uipes poro fugir �o 'rebaixamento de COfCgO
��e:�:. ao árbitro Gilberto n.o. Abas ('m todo o BraSIl tal processo é usado, prin-

cIpalmente em São Paulo, celeiro de craques, fôrça
x x x ddo futebol brasileiro, existe até o 3° divisão de oro

Além de ter o apltadol' fissionois. Um clube, para chegar à Divisão _ de Hon·
Gilberto Nabas feito cons- 1'0, vai subindo aos poucos, numa batalha impressiotar em ata dp.s ocorrências nonte, valorizado pelos inúmeros combates Com alIe

:��it����a� �:.qU��esl�:��; tem que se bater. Talvez agora outras equipes entra
do Departamento Técnico

rõo poro a 2° divisão, pai?, atualmente São Paulo, Ta
também fez severas sensa� s��n�oa;: e���:��'c��rnb���i�J�tS;��i�;:r���� ��g����:
i:;�'iO��ra:��cl�e e��ere���s� ção interna, com uniformes e atlétos em quantidade,
ao Tribunal de Justiça

tenda algumas delas cedido aos clubes da Divisão de

Desportiva. Honra seus jogadores.
x x x

Não vejo, pois, o porque a negC'tiva de deixar
Ja na primeira rodada

tais clubes progrediram_se há anos não apresentam
do Campeonato Regional progresso

.

verificaram_se tres expul-
Todo clube deve fazer por merecer a suo inclusão e

sões. Oscar, do Atlético e permanência na Divisõo de Honra
Mirinho e Gercino, do A. A votação não foi surpresa. Os que deram voto

Vllí, foram os expulsos do contra não deram par certo uma justificativo que
gramado, num atestado convenço, daí ter' o Presidente do F. C. F. desempo
evidente de f]ue n. mdi� toda, votando com muita propriedade pela qiaç;;ó
eiplina continua a c:'lm_ do 2° divisão de profissionais.
pe:lr por nossos estádios. Realmente, foi um gesto simpática do Sr. Osni

x x x Melo, P6is agiu com critério, não impedindo que os

Marcando tres tentos e clubes amadoristas tenham chance de subir, pois
constitulndo·se na melhor quem não está em condições técnicas ou financeiras
peça do Atlé.tlco e do gra- paro permanecer nas disput.os do (jivi� C Honre,
llIado 'o jovem avante Hé_ que siga o exemplo do Bocaiuvo que numa medida'

... ,"
linho desponta como arti· acertado,·solicitou licença. �

;.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Compras roo c. o.r, de

conformidade com o arte

11, ítem III. do ReIUlamf'n
to nprovnrln pelo Decreta
sr 25 08-01/3R2, torna públl
co Que tará realizar, no

dia 30 de abril de 1982 O!l

sua aéôe, à Praça Lauro

MuIlI'T, nO 2,( fone 3410),
CONCORR�NCIÀ PtrBLICA,
nns eonrncões .�(lgulntf':<.
I orusro DA CÚN

CORRANCla

ponentes em tôdas as pá
ginas, seladas na forma dp

Item 1, dêste Titulo.
U - O� envelopes, con

tendo propostas ou doeu

men tos, deverão ser entre

gues no Dep:utamento CeD
trai de Compras, à Praça
Laura Muller, nv 2 (fone ..

34101, atê à.... 14 nnrns do
ôtn 2 d(' mete 41(' 1062, me
runntc recibo, em que se

meacíonnrá <lata c horu do

sentar prospectos com da
dos técnícosr. Unidade _

Um. Quantidade - 2
IV - Amplificador de

som, com 30 vátlos de sat

da, para corrente ae 220

voltlO1, com alto raranto
de 12 noteaadee, tapresen
tar prospectos, esquema,
marca, etc. UnIdade-
Um. Quantidade _ 1.

partamento Central de
Compras do Estado de San

tã Catarina.

Os Interessados deverão sôbre coneorrênctaa.
III - JULGAMENTO

1 - Pela Comlsaio Julga,..
ocre, postcnormente. ee

rá declarado vencedor o pro
poneDt.e que oferecer:
a) Menor preço, constee

rendo-se descontos, bonltl
caeões, Impôstos, despesas
e outras vantagens;
b I molhcrea condições de

ontrngn:
c t melhores condições de

pagamento.
2 - Em Igualdade de eon

dlçõe.'l será dada preferên
cia a firma estabelecIda no

Estado.

o Oepartame!lto Central

de Compras (O. C. C.), de

conronmdade com o
. ano

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1. - Proposta, sendas

arnbaa as vías com Cr$ ..

12,00 de sé lo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

aauee de Cr' 10,00, por fo

lha, om envelope fechado

� tacreco. contendo:
a) ncsignecão do nome e

enuerêcc da nnnn propo-

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
J. - Propcstn, eeradns

ambas as vtes com Cr$
12,00 de sêro Estadual e

5 - A.'1 propostas deverão
ser apresentadas em duas

vias, com a rubzlea dos pro

poneptes em tôdll� es pá
gina!!, seladas na forma do

Item I, dêste Titulo.

aprovado pejo Decreto

SF-25-08-81/SR2. torna pú\lll
co que fara realizar, no

no dia 2 de março de 1911'\
na sua aéde, 8. Praça Lauro
Muller, no 2,( fone 3410).
CONCORRSlNCIA PÚBLICA,

mais a Taxa de Educação P.

Saude de Cri 10,00, por fo
lha, em envelope fechado

e lacrado, contendo:
u) Designação do nome e

enderôec da rnmn propo
nente;
h) especU"ft,\ciio, a mais

detalhada possavei, melust

ve marca. do matertat que
se jieopõem fornecer;

c-) preço unitário e glo
bal, com a explicação de

que estão ou não Incluídas

as despesas de hnpôstos.
taxas, frete:s, carretos, segu
ros etc.:

d) .condíçôea e prazo
de entrega do material, no

local indicado: DIRETO

mA DE VEI'CULO E

TRANSITO 1"OBLICO, e-n

�Iorianópolis, linde sei."á

procedldll o exame de l'{:

cebimento;
e1 declaração de conhed

menta e submissão às nor

Mas df':-:te Edital e da Le

gislacão referente a Con·

corrênclas.
NOTA: Se;ão recusados

os materiais com d!men

ções. o que ocasionará exl

g"'nr'!a de substituição, retl
sões e outras caracteristl
cas aqu(!m das f'spe".Ifira
rada urgente, chamamento
do segundo çOlocado. exig[:n
cia da diferênça de preçf

pelo faltoso, caução ruturr

suspen<�ão do registro 6...
fornercdor,' etc.
2 - Na pu rte externa do

envclope contenedor da

proposta deverão constar os

seguint,es dizeres: CONCOR

Rf;NCIA PÚBLICA N° .

23 03 38, (AQV'W.IÇAO De
MATERIAL IJE SINAI,I

ZAÇAO PARA A DmETO�
RIA D E VEI'CULOS E

TRANSITO PU'BLICO)
3 - Em e'nvelope separa.

110 contendo os d!ze!"es do
In(�lso anterior. além do
Lêl"nlo DOCUMENTOS, em

rar:lrtere� uem (lesV�('adofl,
cnrí'frnr-se-ão os documen·
tns comprobatórios de Iden
Lidade e idoneidade:
a J ccrtidão "-e Regjs,tro

na Junta Comercial ou

Diário CficlaI" que tenha

pnhlirndo o documento de

constituição;
bl atestado de idoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da Idoneidade comercial;

c1 prova de quitacão com
as Fazrndas Estadual, FI'
deral e Municipal:
d) Pl"Ocur.'l�ão, se róI' o

rMm, pnH:'IQdo n pessoa I'P.

Pi",_,'H'ntante do pl"Oponenta
à abertura das pl"Opostn.�.

4 - Os docllmcntos ad,
ma (ou p�rte dê!es) pndp_
ritO .<:e1' SIlbstituidos pelo
Registro da. firma no De
partamentú Central de
Compra0:: do Estado de San
ta Catarina

5 - As propostas deverão
ser a,present�d'\, em duas

vias, com a rubrica do, pro-

6 - Os envelopes, con

tendo prepostas ou docu

mentos, deverão ser entre

gues no nepartamcnto cen

trai de Compras, à Praça
Laura Muller, no 2 ( rcne.:

3410), até às 14 horas da
. dia 30 de a5rll de 1962, me

diante recibo, em que se
mencionará data e hora do

recebimento, assinado por
funcionário do D_ C. C.

7 - As propostas serão a

bertas, às quinze horas de
mesmo dia vinte e cmco por
funcionários designados pe
lo presidente do D. C. C. e

na presenea dos proponen
tes ou seus representantes
leg�ls.

nns eondícõea seguintes.
I - ORJETO DA CON-nente;

b) espccmcncãc. a mais
detalhada passivei, rncrusí
ve marca, do material que
se propõem romeeer:
cl preço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não Incluídas
as despesas de tmpõstos,
taxes. tretes. carretos. segu
rosetc.;

di condições e prazo
de entreaa do mntertn! no

local indicado: POLl'eI.-\.
MILITAR DO ESTADO ns

SANTA CATARINA .once
será proccdido o exame de

recebimento;

v - Aparelho rcssusíta
rtcr c Pulmotor marca

Dmsgcr, para nfognd-rs,
eletrocutados e gasetrtca
dos, (apresentar prospcc
tos). Unidade _ Um. QU!ln
tida de - 3

rcccotmcnto, nsstnauc por

'por runcícnárfb do D. C. C.
'7 As propostas serão a-

bertas, às qutnac horas do

dia vinte e três por
runeíonértoa designados pe
lo Presldent<> do D. C, c, e

na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.

B - AbertOA os envelopes,
cada um dos interessados
tem O direito de apúr a sua

rubrica nas rolhns de pro
postas dos demais comI

rentes.
9 - As propost"as (modê

lo 001, à venda na bnpren
sa Oficial do Estado), de
verão obedecer il.:; conplções
estabelecidas l1Pl'ite Edital,
naS" Il}struções cOllstantes
'cio ver '0' lias mas.ma�, bem
comÇl às exl!léncla.� do De
creto nO SF 25-08-81/382,
de 1961, e del"'",als disposi
ções Estaduais e Federais

CORRENCla
AQUlBIGAO

I "_ Braçadclra, com

chapa de ferro, l16s1stentc,

perfurada, com pererusos
e porcas. Unidade - um,
Quantidade _ 1.500

II - Sinaleira, aérea,
automQtica 4 bôcas tn

puces, co� Interruptores
automáticos e manuais.

sem Instalaçâo', trní.tcôe
_ Um, Quantidade - 4

III _ Tartaruga, para

demarcacâo de trãnsito (a

presenta� amostras de dr,;:;

tamanhos e especific:1l"
materhl, marca, etcl. Utli

dade - Um. Quantldadi'
--:- 100.

IV _ Placa "Dlrer;uo
Unica", 0,32m., redondil,
branco e vermelho, com

seta em preto. Unidade -

Um, Quantidade - 200.
V _ Placa "Dois S..lit.i

dos" O/32m., redonda. l)nnt

co e vermelho, com seta:;

duplas Invertidas em Dr!'

to. Unidade - Um, Quan'
tidade - 1M.
VI _ Placa "Estaclflna-

AQUlSIÇAO
I - Rarr.o, tipo sendo

um, con!óltruldo Intetrnmen

te de madeira cedro, f{ r

ragens de cobre, ínctustve

pregos, pintado na cõr

branca com tinta mar!t;
ma especial, pôpe para co

locação de motor de 5 \-.
H. P., COM o cumprlmen-n
de 3,50 metros. Unid!i.d�
- Cm, Quantidade - - 2.

3 - Em caso de ebsolu
ta Igualr.ade de propostas.
será sorteado o vencedor.
4 - A Cocorrêncla poderA.

ser anulada, un: '1 vez que
tenha sido preterida fo!".
maltdade expressamente exl
glda pelas rerertdas Leis e
a omissão Importe em pre
juízo aos concorrentes, ao

Estado ou à moralidade da
Concorrência,

5 - A Cpmissão Julgado
ra reserva-se o direito dI
anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não corrflspondam aos

interêsses do Estado,

Florianópolis, em 23 de

março de I!)62.
(Hermes Justino Patrla

novnl - PRESIDENTE

VI - Escafandro eutõ
nomo, fabricação nacronat,
marca AUantida, reoreseu
tar nrosnectcsr. Unidade
- Um. Quantidade _ ::i
II - ESTIPULACõES
Os Interessados deverão

II - Lan"'_"'a, construi
da inteiramente de "Vi-

deira de cobre, InCJustve

pregos, pintada na rôr
branca com tinta manLj
ma espeCial, com põpa ]la
ra colocação de motor di'

5V2 H P., com o cumprl
menta de 3,70 metros. u
nlõade - Um, Quantida
de - 1.

III - Motor de 96�:l,
com potência de 51/2 H. P.
de fabricação comprovact,l
mente bõa, (especlfiNlr IMlLAIMIIPlflRlTADOIItAIIL
marca, qualidade e apre-

e) declaraçao de conheci
mento e submissão às nor

mas deste Editai e da Le

glslacã.o 1'eferel't,e a Con

corrências.
NOTA: Serno roc\lsadas

O.'t materiais com dimen
sões e outras característi
cas aquém das espeoiflca
çôes, o que ocasiC"nará exi
gência de substituição, reti
rada urgente, chamamento
do segunde colocado, exigên
cia da diferênra de preço
pelo faltoso caução futl.:.:a

suspenQiio do registro de

fornecedor, ('te.
2 _ Na pn.rte ext.prna do

em'olope ('antenodor da
propnsta di'vcrão constar os
seguintes dl:>:ere,c;: CONCOR
"R.tNCIA PÚBLICA N°.,
16 03 37, ( AQUISICAO DE

MOTORES, EMBARCA

ÇOES E APARELHOS PA
RA A POU'CIA MJLITA�'t
DO gSTADO DE SANT_'\

8 - Abertos Q� envelopes.
cada um dos in teressado,

tem o dIreito de apór a sua

rubrIca nas folhas de pro

postas dos demais concor

rentes.
9 - As propostas (modê

lo 001. à venda na Impren
sa Oficiai (io Estado), de
verão obedecer às condiçõf's
estabelenidas neste Editai,
nas instruções constllntes
do verw das mesmas, bem

como as exi!?:�ncins do De

creto nO SF-25-0l'l-RI 382.
dfl 1981. e demais dlr-,posi
ções Estarluais c Federal.�
sl'Jhre Coneorrónclas
li _ .JULGAMENTO

1 - Pela Comlssno Julga
doura, posteriormente, se

rá declarado v�ncedor o pro
ponente. que otereeer:
a) lI41:nor prf'!Co. constde

l'o.qli68, LmPÔRtOR, d6�))6�[l,1I
c outra:> vantal?"r"�·

h) m�lho!"es condiçõcs de

entrega;
c) melhores condi(!ões de,

p_aq-omento.
4 - F.m '!f!naldndc de con

dlriie.� sr'rá dllrln prf'r('f�n
ri!! fl flrnla i'.�l.�h("i'r.ldn no

F.�·I,ndo.
'

3 _. Foi t'ilM dI) nhMlu
ta igualdnde de propostns,
:u'rá snrt.l'ndo o vl'ni'l'dnr.

4 _. A Cor.orrêncln poderá
ser" anúlada, \un& vo� oue

tenM sido pl'e.terida for
mnlidllde expressamente exl
gid� rf!las. f€#_rlqas Leis e
a omissão impOrte em pre
_juizQ ao� concorrAntf'lI. ao

Ji;"tadQ 'ou à moralidade da
Concorrência.

S - A. Comissão Julllado
r� reserva-se o dJrelto de

anuln.r a Concorrência., ca

:'lO a� propo�tali apresflntn
d:ls não corrc,�pondam nos

Int,prf>,�.�f\1'= do _Estado.
P"lorianópolls, em 16 de

marcQ de 1962.
(Hermes Justino Patria

nova) - PRESIDENTE

� P�,�!�!! �.�ri�.e���,.o • con••' ..... d. p.I.'"
em todo o Estado

Proibido". O,32m.,menta

ARTIGO 91 (Ginásio em 1 ano)
o Curso Continente convoco os alunos já ins

c�itos e demais interessados o camvarec.erem nu
dIa .6.de abril, os 20,00, q fim de tratarem sóbre 6s

��Ot��o�. inicio dos aulas do Artigo 91 (ginásio
Melhores informações poderão ser adquiridos

no SeCrf'torio do Curso Continente, à Rua 24 de
Maio, 748 10 andor Estreito Florionópol is.

redonda, verm(,lho· e bran

co, ç.om P prHo. Unidade
_ Um Quontldade -'- %0.

VI! .:_ Placa "Escola U",

vallar" 0,50m., quadr�dn,
azul e bran<'o 1'.D1lI rapu7.
cm pretC' Unidade - Um.

Quantidadc - 100.
VIU - Ploca "Hospit,1

SiJencl.o",' C,50m., quadrada
azul e branco com CI·Ur.

f;m vi'rml'iho. Unidade -

Um, Quantltladc - 100.

IX - Placa "Via Prcf>'!

rendnl", O,42m., tJ"jall�\I

lar, amnrelo (' v"rmrlllu.

Unidadi' !- mo, Q\lanti
dade _ 100.

X Placa "Pnradn dc Oni

bus", 0,32m. rcdonda, br:-;"

co, com letras em prel'.).
Unidade - Um, Quanti
dade - 400.
Xl - Placa 'Velocidadf'

Máxima 30 KMS", 032m_.

redonda, vermelho e bran

co, çom letras em prel1l.
Unidade - Um, Qua.n�j
dafir _ 2(JO.

R: P;�nBQ .M�<.h�d�' 1� dnda: 4ne 24 H

� .o.:' h"��{' �"'-.o"\ANÔP01JÇ,
CATARINA

3 - Em eJ1"V0Iope sep:lra.
do contendo os dizeres do
Inrlso anterior, nlém do
tênno DOCUMENTOS, 001

rnl':lril'res bem destacado.�.
f"llfo('I"'·s.r-se-:\o Oi'! l"Iorumen
tos' rnmp1'obat6rlos de iden
tlda.l"lc e 'ldonf'ldadc:
n I c('l"tldào ele Ri'gl.�tro

na Juntn C()1l1rrrllll 0\1

DIário Oflrlnl q\lf' trnha
publ!C'ado O documf'nto de
'!onstitulção:
b) atestado de Idoneida

de, passadn POJ' Banco ou
duas firmas dI:' comprova
dn Idoneidade comercial;
c) provn de Qutt:H)ão com

n.� FttI>:cndas RS1adu!)l, F('.
deral c Mun!rlpal;

cI t pwrUI·açâo. se ró)" o

1'rJ.�O, Pll.lil'=ndo a p('R:�OIl re

pl"c:lentnnte do Jlroponrnte
à abertura das propostas..
4 - O� documentos act

ma (011 partc déles) pode-
1"io ser !>\Jl)stltuldos pelo
Registro da firma no De·

Deparlamenlo Cenlral de Compras
EDITAL DE COHCORREHCIA

PU'BLlCA H.o 17 02 18

MINISTERIO DA MARINHA
Escola de 41J1'IIndizes Marinheiros de

Sanla Calarina
AVISO

o Comandante do Escola de Aprendizes Ma
rinheiros de Santo Catarina aviso aos seus forne
cedores de gêneros alimentícios; carne, pão, café e

V'erduros, que a partir do dia 27 do corrente estará
pagando os contas relativos ao mês de Fevereiro do
ano em curso.

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

ronfnrmldade com o art.o }l, ítem -III. do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-25-08-6I/382. torna púhlico que

faní. �t'n'i"ar, no dia vinte e oito de março de 1982, na
sua 'if'dc. à Praça Lauro Mnller. n.o 2, (fone 3410), CON
CORRli;NClA PúBLICA nas condições segUintes;

• I - OBJETO DA CONCORReNCIA

AQUlSIÇAO
1) Tecido de algodão, pm pt'r:l:'l, com Inr(l"ura de 1,511

mts., m:uca "SATURNO" ou similar. ·unlc1:tde - metro,
Quantidade - 1.200.

2) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,40
mt.�., marca "AGUIA AZUL"' ou similar. Unidade - metro,

Quatl�ldn(!e - 500
3) Tecido de mescla. côr azul, marca "ARMADA" OU

similar. Unlàade - metr{), Quantidade - 1.000.
-

4) Tecido de mescla, cór beije, eom largura de 1,80

mts., para CO'Jfecção de vestidos e camisas. UnJdadp �

Escola de Aorendizes Marinheiros, Florionó
poli", em 26 de Marçn de 1962.

VII - Plnl'n

Dí'vaunr". O,!iOm., f1undr�'
l'fII., IlzlIl e branco. Unida
de - um, Quantidade -

100.

AS!l. Gustavo Freire Castellani
ln Tenente (iM

ENCARREGADO DA DIVISÃO DE INTENrJ,NCIA

Os materiais aciwa

descritos, deverão õbede

cei as exigências do CÓU;

go Nacional de Trànsttn
XIII - Lampada. elêtr:

ca, ('omum. 16sca, de 220
x 60 Watts. Unidade-
Um, Quantidade - 200

I� - ESTIPULAÇOES

NO HOEPCKE TEM

._--� o .. _

Deparlamenlo Cenlral d e Compras
Edilal de Concorrência
Pública n.o 27 - 02 - 21

EDITAL DE CONCOR��NCIA PUBLICA N.o270221
o Departamento Cent�ol de COrT)pros (O.C.c."

de conformidade com o art. 11, ítem ru, do Regula_
mento aprcMida pela Decl"'eto SF-250861/382

III - JULGAMENTO
•

1 - Pela COmis$Õo Julgadora, &eró declarado
vencedol o proPOnente que oferecer:

a) melhor (maior) preço;
b) caução de 10% em 48 horas'

c) pago,mento até 10 dias;
,

d) retirado do veiculo imed:.Jta ao pagamento.
2 -- Em cosa de i�ualdade de: propostas, seró

5ort-eado o vencedor.
3 - A concorrência, poderá ser anulada uma

vez que tEnho sido Prtterida formalidade expresso�
mente exigido pelas leis, e que a omissão �mporte
em prejuizo aos cOl""!coirenres, 00 Estado Ou 6 morQ�
lid(lde do Concorr�ncia.

4 - À Comissão Julgadora reserva-se o direito
de onulor a concorn�ncia, caso Q, propostos apre
sentadas não correspondaM QO interêsse do Estado.

Florianópolis, em 27 de FevePeiro de 1962,
Hermes Justioo Potrionova

IDresideDt.

metro, Quantidade - 1.000.

5) Tecido resistente, para confecção de colchão, tlP9
riscado, com largura de 1,40 mts. Unidade - me{ro Quan·
tldade - 500.

6) Tecido para confecção de pijamas. Unidade - me"

tro, Quantidade - 500.

7) Tccldo de côr branco, para contecção de colchas,
Unidade - metro, Quantidade - 500.

B) Tecido de f!xollne, listrado de vermelho em fundo

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

9) TecIdo de f1xollne, listrado de verde em fundo

branco, para confecção de camisa.�. Unidadc - metro,
Quantidade _ 100.

lOl Tecido de rtxollno. listrado de mml em fundo
branco, para confecção de camisas. Unidade - metro,
Quantidade - 100.
III Tecido de brim, liso, tipo linho, "ôr beije, para

confecção de Gernos, Unidade· metro, Quantidade - '75.
1:l1 Tecido de brim, liso, tipo linho. ctr azul marinho,

para confl'c(,'n.o de ternos. Ullidade - metro, Quantldado
·-71i.

131 Terldfl de brim, liRa, tipo Unho, côr elnza, plU"D
<,onfrcção dr tC'rno.�. Unidade - metro, Quantidade - '75,

J4) Tccldo de brim. liso, tipo linho, côr marron, para
confecção de ternos. Unidade ' metro, Quantidade - '75.

15\ Tecido tipo Lulslne, cOr preto_ Unidade - metro,
Quantidade - 100.

18) Tecido, tll'D Luislne, côr azul claro. Unidade· me·
tro, Quantidade - 100.

171 Teddo comum, para confecção de aventais de ser-

vIço. Unidade - metro, Quantidade - 200.
18) Tecido de chita, para confecção de Cfl.pas de n,co!·

chnados. Unidade - metro, Quantidade - 200_

OnSERVAC6ES: Os proponentes devf'rão �spf!elflcllr
pormenorizadamente, os tecidos que se propõl'm rornecer:
11Iém de remeterem amostraa,

Entrega das propostas, até à.<; 14 horaR do dia 211/3/0.

Florion6polis, 22 de março de 1962.
I ::1���II��'bl��B�:t��á�� ��1:7B� :�aE���!�6�oe�:

Dr, Jolfo Dovld F rreirn lima _ diretori dnl!! (2) dA março d�e���� 7'lls1. na "rI r al/fiI;a'
•

pr�id,nt�

•.. ,.
:"". �.'.. V., "r.�.·.R.. "�:::.•,�._::·,:{$f-q... .;:: ."Ui&�-+ <1$.ti,,;,j1W·,i� 'v, :.... iWLiJ._�c.-..:��"WI!r�rifilllf'

QUE FA-V1-LI-DA-DE 1..."
Deparlamenlo Cenlral de Compras

CONCORRtNCIA PUBLICA N.o 150214

PRORROGAÇAO DE PRAZO
o DeJ)Jlrtamento Central de Compras avisa aos In

teresaadoa que a COUf'OI réncill Pública n.o 150214, para
a.qulslqão de arqUivos, mimiógrafo, máquinas de escrever

11".áqulnas de cosllura. maquina. de pontear, cofre, ta
cósrrafOS, capachos, eSCI'lvanlnhas, cadeiras, armá
rios. mesas para máqUina de escrever, trUhos e grupos
eAtofad08,

.

marcada. para 31 de março, será aberta no

dia .. IQuatro) de abril de 1962.
D.C.C. - Flor1anôpolis, em 22 de março de 1962.

•

I
lIermes Justino Ptttrianova

PRESroENTE

V ""O<>IO"-_,i"",,O.'"
c�·...,." o '.'1�,.", c', ; "'" '�,,,."'� TAC - Transporles Aéreos

Calarinense S. A.AG�NCIA

1111__,1'
FIIIS2t1le 3J.

RIIIIIirIus- tc,.

A SOLUCAJ paro o seu PROBLEMA esló

no CRUZ!'IRO A PRAZO. do COHSORÇlO

TAC·CRUi'EIRO 00 SUL AV:SO AOS SRS. ACIONISTAS

Ac.hom·ge à disposição dos senhores acionistas,
no escritório desta SOCiedade, à Praça 15 de No
vembro, EdlfCcio do Banco de Desenvolvimento da
Estado de Santa Catarina SIA, antigo Edifício Sul
Américo, 4° andor, n�to Copitol, os documentos
o que �c refere o artigo nO 99 do decreto lei n<l ..

2.627, de 26 de setembro de 1940.

..-�-------------
�NDllIÇO

A ),tAINH" nAS 8ICICJ.RTAS, fica nal Rua:

Conselhelrn Mafra n,o 1M, de um lado a sua

fIte,io de PEÇAS E ACESSÓRIOS, e do outro •

DEPO'SITO NO CENTRO

Aluga-se Amplo, P.'imenlído

\. 'Praça Pereira Oliveira 12Jecção itfJ PlNTURAR P! CONr:F.RTOS. -

1".:J.t«UI.·. IU7,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jíhtinua o uoY!rnô estindendo a rêde
Ao assumíe a chefia do Govêrne d.ê Santa. Cata· tór1ca de sua gestão no co- nadar Celso Ramos, atra- missâo e distribu!çâo de e-

rtne, o Sr. Celso Ramos d.eparou-Se clOtn. um sét1G ptQble. mando dos destinos do Es- vês os executores de sua no- nergía elétrica da EMPRE-
ma o da necessídade írnperíosa de estabelecer uma tado. litica de eletrIficação do SUL.

-

reforma ampla, em grandes proporções, na adrmnís, Obra das mais Imporfan-. . Estado, que atinge direta- necentemente, os srs. Jú-tração pública.
'

tes para. o atendimento da" mente uma região pesquei _ lia H. Zadrozny e HermettncE pensando assim não retrlngia o senhor Gover- real ínterêsse público é o . ra, que em tudo e por tu- Largura, respectivamentenadar a administração pública, isolando � Pder exe- prosseguimento da linha de do tem dependido por mar diretores presidente e '-:0-cuuvo dos municípios que Integram a comunidade transmissá.o Joinville _ para o incremento de SeU mercial da CELESC, esttcetennense ao contrário, quis ele Que a gerência Araquari _ Barra. Velha desenvolvimento econôrm- veram junto com os srs.dos negócios rôsse executada de modo a prestigIar a
_ Piçarras _ São .roao de co e social, infelizmente re . Geraldo weteei, secretãrt:��!i�:ti�����iPaUsta, sem distinção de credos polití; rtapenú _ Penha _ Ar- legado a plano secundárlowOd,'IOIS"ohNegF"",eiOltSo�,a F"dlreenl�'�'mação. pelos. governos passados. " "'6 v_

A Instalação de energia
O grande ernpreendj- aletrtca nas Iocaüôades ser-

mento que está sendo con- vidas pela unha de trens
cretizado com recursos 0- missão aqui rerertda, mais
ríúngoa de convênio Hr- precisamente no trecho
mado entre a Centrais Penha _ Armação, dará
Elétricas de Santa. Catan- progresso e cem-estuar so
na S/A (CELESC) e o Mi- elal a �a coíeuvtdac-,
nístérío de Minas e Ener- que se situa na posíçac di-
gia, tem sua construção _ ficil de dependente das cou-

POltTO ALEGRE�r:���:i�a adeEm;l:êt::Cid�:;! �!i:e�:s�!�:�:�s ad�ui��U:� nenernções da Secreta-

S/A_ (EMPRESUL), de gora, será Intensificada de :����et�a�:�:t!::�to u��;��:�!� or:ê:�;�:ça: ��1� ;a�n:�:t;:r�e;;l�:aç:o��� todos os agricultores do

mente qualificado. novos capitais. Rio Grande do Sul que pus-

Trata-se de medida to- A nova linhlj- será Incor- suem terras A determina-
mada' pelo senhor Gover- poreae ao sistema de trans-

. presidente da EMPttESlfL,
Helmuth FaTIgatter, 'prefei
to de J.olnville,· deputados
Konder Reís e Bahia Bit

tencourt, prefeitos t.eoou
do Flelth (Penha), JOJá
Koehler (llhota); alem de

autoridades munícípets
em festiva reunião come

morativa ao acontecímen
to de marcante- slgruflcaçân
para as localidades de Pe-

N ,O t i C i:a r. ro
T�"I é â r a, fi"'c o

Isto está sendo feito com

patriotismo.e desenvcítura,
não somente como medida ção é do Governador tec

nel Brizzola; que deseja yt'.r
o levantamento feito em

15 dias'.

governamental' necessária e

oportuna, mas, como es

fôrçn para imprimir or

dem e encrencía ? até en

tão desmantelada adminis
tração pública.
Essa atitude vem sendo

ditada por uma m�ntallda.

de larga e clara, sem pre
conceitos de nenhuma E"S

pécte, liberta de tabus, de
bilidades e euntemporí
seções que costumam in
terferir nas decí.sôes de in
terêsse coletivo e cnegarr.,

EST._.

4!HN O A ,A N T E C I P A O A

r 1'J
P�GAMEN:iM[�SAlmE�: DINHEIRO

I
I Aplique suas economias

no�'--'II '
fund� de' Investimentos de Contas em Participação 1

,'i "COFINANCE ACCEPTANCE" .

\
i L "-ro ,,1
\. ,�rk.Ka'=&ai..y'""4,,cnI.J ?;,jN®UV} i1'_) �".J1{'�'U'tam.nll". V
CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00 - Carta de AutOlizaçilo n.· 45
SEDE: São Paulo - Rua Conselheiro Crispiniano. 53 (6." tOnj. 63)

__---'--. ==> REPRESENTANTE L,
�'.:-

"-

....

CONlllRCra D[ O[S[HVOlYlMUlO [CONO�CO S/A, �
FlORIANOPOLlS • RU8 Cons_ Mafra.72 O: �"dar) "1.� r;;z
lONDRINA (PR). Rua MarsnhãO,35 (3."'andar) �

NOME ...

ENbERECO
CIDADE .TEl ...

I.Outubro de 1.953.

�'

A crise do arrõz
J
nesta

capital vai durar mais al

guns dias. É por causa dns

chuvas que impedem o

transporte de gêneros re

tidos no Trip:ngulo Mínet-

BRASt;LIA
O Presidente João Goc

lar( vai convfdar o prt:si
dente lobn Kenne1ly, à ví

sitar o Br;"sil. Será durante

o' encontro que ambos te

rão 'em Washington,
quando da visita do Che

fe de Estado brasileiro. ���

o mandatario norte amerr

cano aceitar a vlsjta ser-i

marcada para agôsto
novembro vindouro ...

, PORTO ALEGRE
O· economista -Paulo

onerem da Comissão Nacio
nal de Refórma Agraria
infonnou que a VnHI.O S,}
viética está disposta a ad
qujrlr tôda a produção su

Ina expprtavel do Rio

Gr&nde do Sul.

OSASCO S. PAULO
Estudantes de vários (:s

tabeleclmentos de ensino

dêste novél municiUlo
proteataram n'o dia passa
do violentamente contra a

l'retençã,o dos Vereadores
que. !ixarfl.m em 45 mil

;��::::�s,ma�=IS �� �,i��
tan" de 1 mil e 500 cruze;

ro�. :Conduziram faixas e

cartazes e gritavam con

tra b q�e considera.ram um

verdadeim assalto ao bôf
so do põvo, Refo'!'r,os po!!
clals da capital foram ne-,
cessários para conter a re

volta dos estudantes.

CONSTANTINA AR ..

GUIA

Terroristas lançaram no
fim da tarde passada,
cinco ,ranadas contra. a.

prisão desta' cidade. Houve
ãois mortos e 65 feridos,
todos muçulmanos.

.

WASHINGTON
Fonte do Banco Inter

amerfcãno de Desenvolvi
mento informou que 3-
quela casa de crédito ele.
verá. conceder em breve II
sõma .de 13 milhões de dó
lares ao nordeste bra·sllel'!'tl.
fj para a Instalação de u;n
sistêma de adutol'as de a
gua e e-sgôfos nas cidadí'õ
de Recife, Maceió, Nata.l,
Campina Grande, Teresi ..

na e Sã.o Luis.
CURITIBA PARANA
Foi novamente adiado

o sêxto congresst) nacional
nos muniCípiOS que estava.
'marrado para o dia 5 de
maio vindouro, em Curlti_
b••

RIO
O Senador Juscelin')

Kubitschek estara de re·

gresso ao B'fasil amanhã
depois de passar "alguns di
as nos Est1l:1!'os Un1dos on

de fêz uma série de conte
rêqclas.

nha e Amlação, conrreter- pesqueira.
meecêc prestigiada petos Nossos fragrantes fi.
aplausos da. gente obreira xam aspectos dessa reull1.
e Simples (laqueia regiii.o ão.

o ESTADO
O MAIS An'!ICO DlUJO DE SANJA tATABI.....

Florianópolis, (Quinto Feiro), 29 de março de 1962
,_

AS RODOVIAS NO OESTE
CATARINENSE

Satisfeito e admirado, o

povo do oeste catarinense,
observa o rápido melhora

mento nas rodovias naque
la zona.

reivindicação do povo da

quela rica região.
Ao povo dos municípios

de Arrôío Trinta e
<,
se,no

'vercso, posso afirmar que
o atual Governo Irá rnctu
ir no plano Rodoviário E,,

tadual a' estrada mun'c..

pal vtcetra-rrercnronoüs.
Assim fazendo, não estará
realizando somente urna

obra de relevante valer pa
ra aquela zona agrícola,
como também estará pa

gando uma velha promessa
de Irineu Bornhausen,
quando êste gcvemeva

, Embora. o v-olume d'a

gua .ocasionado pelas chu

vas assolaram sccrema

neíra e impetuosamente a

quela região, o atual go

vêrno soube vencer essaa

lntempertes, conservando
as em estado satia:faoorlo.
Entre o murücipin de Vi

deira Freyburgó e .cunu
bano� foi efetuada uma no

va tccenaecêo, quase em

linha reta e mais larga.
encurtando assim aquele
trecho em muitos qujlome
tros, reconstrução esta� jâ
em franca atividade. Com

esta' obra o Governador
Celso Ramos esta resât
zando uma velha e justa

nosso.Estado.

Se deseíe.s o pr.ogr�')!J()
então cerrai fileiras em

torno do Governo de Cel-
50 Ramos, caso

.

contrárjo
acompanhai a turma das

promessas.
Guilherme Sch-ul�r

Ex- udantsta

rarti�o SaclãfUem-õéràtico
fditBl1fe C1nvneaçãü 't-

A COMISSAO DE REESTRUTURAÇAO DO PARTIrxJ
SOCIAL DEMOCRáTICO DE SANTA CATARINA, por· seu
Ptesidente, intra assinado, devidamente autorizado pelo
orgão patidário competente, CONVOCA, por êste, a CON

VENÇAO REGIONAL do mesmo Partido no Estado, para
reunir-se, nesta Capital, no auditório da Rádio Guarujá,
à Rua João Pinto; às dezesseis (6) horas do dia sete (7)
de abril do corrente ano, para deliberar sôbre a seguin.
te "ORDEM DO DIA":

.

10) _ Eleição dos membrns do novo Diretório Rec-
glonal do Partido no Estado;

.

28) - OutrQS assuntos do interêsse partidário.
'Florlanôpolis, 27 -de março de 1962.

ADERBAL RAMOS DA SILVA
Presidente da Comissão de Reestruturação

Chegam-nos de Imbituba rumores muito cres_

cidos do descontentamento ,local contra a manun

tenção da ordem pública.
Um grupinho de maleducados vem agindo ali

como bem lhe apetece, sem que nenhuma providên_
cia coibitiva ou repressiva seja tomada, muito �m_
bora pedidos - atê oficiais, da Câmara! Municipal
_ dirigidos à autoridade competente_

Mas essa autoridade, alias pessimamente es·

colhida e sem as necessárias condições para o car_

go, nem sequer reside em Imbituba, m�s na LG$u�a.
Exercendo as funções de prático mantirno, só' vai
a sua jurisdição policial quando há navio no pôrtO.

Há poucos dias, os citados desordeiros chqga
ram ao absurdo de introduzirem, pela rua, um_a
forte dose de pó PHC num d.os ventiladores do �
nema local, obrigando os espetadores a salrem �
platéia sufocados. No dia 19, ainda a mesma turnfá
de 'pertubadores da ordem e da tranquilidade pú_
blicas atiraram na sala de espera do mesmo cinema
uma bomba, cuja explosão provocou natural pâ
nico.

E não hã a quem reclamar, que o �erije não
reside onde tem o dever de exercer suas funções.
Avoluma-se por 1sso a onda. de descontentamento,
dirigida contra o Govêrno, que está. bancando, com
relação às teimosias dq dr. Jade Magalhães, aque�e
pobre judeu holandês, que paga pelo que não fez,,�,

Delegado quc mora em munlcipio que nãó é' o
da sua jurisdição é coisa para o impossível acontece.

Ê possivel no entanto, que nos venham alegar
que nada disse tem procedência porque o DelegadC�
ausente até se chama Faustlna da·Vila ...
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