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tos em todos os Estados do
Brasil Aumento para
seus servidores.

AMPLIAÇAO
o presidente João oou,

lart, que compareceu acom

panhado do ministro s'ran-

co Montara, e do sr. San

Thiago Dantas, prometeu
conceder meios para a am

pllação dos serviços de as,

slstencla do IAPl e garan
tiu que serão feitos pelo
DNT e n2.0 pelo DASP.

O mínlstro Franco Mon-

toro, usando da palavra,
explicou o Plano Nacional
de Habi�qç90, afirmando

que os trabalhadores terão

agora suas casas próprias.
Falou ainda, o sr. San

Thiago Dantas, que disse

ser a politica externa Imu

tável, sincera, refletln.do,
o sentimento dos brasileL

roa, constituindo, além de

tudo, uma !:'cafirmação de

nossa Independência.
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Reform'a - Agrária e

Desenvolvimento dos
A reforma agrária

sugerida pelo mi

nistro da Agrrcultura
voltou a ser motivo

protestaram, tam

bém, contra a prc
tensão de que sa anu-

1''''-0- ------- iS:!!� --==
--------

..__..-;;,;;;;;;;;;;;"'-......-;;;;;;;;-"';;;;;;;;....;;;;;;;;....;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;"....;,;;;;;;,.,,=o;;........._�_.......................!!'!!

P;esidente��tori���ciame'nto: casa própria
Banco do
Municipios

grana neste Pais; nal que lhes deu 111· discurso, apresentou
dependencia econu - projeto criando o

mica Banco do Desf:!nvol-
O sr. Cunha BUê- vimento dos Munici,

no, ao final de ;seu pios.

RIO, 29 (V.A.) - Em

meio à confraternização
do govêrno e proletariado,
o presidente da Repúblíca
assinou, na cede da Confe

deração Nacional dos 'rra

balhadorea na rndustrta,
numerosos atos beneüoían,
do as cracses operarias, en
tre os quais destacamos.

• Reabertura das cartei
ras imobiliárias dos IAPs.

No dia 25 dt- abril serão
iniciadas ea Inscrições no

IAPI, em todos os Estados,
que terá a verba de 3 bi

lhões de cruzeiros para ü,
nanciar caans proprlas pa
ra seus segurados. O IAPB

;á está com sua carteira

aberta, devendo os demais

institutos fazer o mesmo

nos proxímos dias.
• Reconneotmentc de

quatro entidades slndlca!s
de trubaüiaéores na Indus

trta.
• Plano de expansão do

SAMOU, que manterá pos..

A "cul�a'ToGovernrr
• tôrnoES�: :en:;�:a:h=:n�tr����a e ��l�:�:� ni!eS�
• cldo do prhnarlsmo politico de um

_ deput�do de

, primldo por complexos de raiva, nao esca sendo

• felt�:�: �:to:ro�t�:��\atarinenses (:: arma

• descaJlbrada, que não expõe o alvo, mas ameace.

J �::�en��;:a�Sá\aln::;tl�o���:��ncia dos que

41 Os reflexos deseiados são os externos e üts

• tantes para que os fatos sejam contra.feltos.". a

III Verdade ignorada, as Interpretações viciadas, as

., palavras distorcidas em duplo sentido

• Mas o episódio, em seu significado de 'provo;

, caçã;te s;r� �����:���r��:ten;;:f::e��d���er!o:.
• conduta politica que o honrado Governador; .êp.J-
• 50 Ramos vem mantendo•. �· c:UiU, noites e' ma.,

11 �':!M::n1��:�a��vo�b�:Y:�:���� �ra cs se-
II

• Nenhum crime cometeu o Chefe do axecu- •
• �:�u�s t��:mO c:c����eses�u:a:a�an����e:t:�d ,• financeira que o atual govêrno. herdou. Perdido o •
• pleito de outubro, toram êles que se atiraram •
• �:ri:,a:::á:u;e��:n::os;ec:OrS::,b�nj:e�r:n�rr��'
• zada, vls,,"ndo justamente a que o vitorioso da!! •
• ;:;:�' O�u�:�o:���;�o ano, não pudesse sequer •
• O inconformismo da derrota e a ausência'

de espirlto publico, levados aos cumulos depoi.s •
:;ça::�t::�!to::\9���c���:��:_-:epu::b;eSi�Pl!:� •
mente Ine}tequivel. �

men�:r�:�d!��\U�e ::ts::�ga�X�:la:ara �� ::�:� •
mentos do mês de fevereiro - segundo exposL •
ção .do eminente Chefe do Poder JudiciáriO d�,
entã��botado de todas as sabotagens anteriores
o Governador enfrentou a situação, totalmente"
anormal e atê criminosa, que recebeu. Sem se- •
�����: �: :!��:� s�: ::����� ��ti�:\e�::u e;� •
magar pela herança gravosa, que o desafiava em •
tonsN�: !�::rc;:� a empréstimos bancãrios pro-'
cessados sigilosamente, sem autorlzãção legisla-"
tiva, feitos em datas falsas, sem presença no •
�::���oo!l:ac::���r:smd:u�Oj:� r:�:�;ir�o�� ..
1959, para valer, nos juros, sem clãusula expres__
sa, com dois anos de antecedência! •
gove��:r;;:e, dc:�e!a��o��o�:��d:!��rOlhe i��:� _.
nlca, p�ovldenclou para que o Estado não sofres- ..
se uma queda em 'vertical; não permitiu que o _
���c::a���� ��ve::�s ��:es�e:�����ossema:::: • I�ão a tOl"alidades partidárias, que tl,dos os se-' mportantenhores prefeitos municipais recebessem .as cotas ,
�I�: :�asco::u:�� ��t�e=a�ec���a:rr;:o:�:� .. � • �
das e camaradas; honrou compromissos do Estado"ReUnlQO em�:tid��I�� c��:o�e�o��n�O�:�I��Z�!:�e!��;o�a:� •
dar vencimentos e salários compatlveis com iI.'
dignidade humana aos barnabés e as professora!', •Bl medevolvendo-as à missão sagrada que as convoeou rIIII U ncruprofissionalmente retirando normalistas dos JIf
concursos federal� de serventes, e dando ao EI"..si-, Segunda [eira. dia 2 de

�1�U����a�l:a�e.;i!u�OO �:��� �u�e�:�:a;::U:i:��" ::��;d:!� �l:a;;e�:�ar!�
Não era Isso, por evidente, o Que os Laertes J presentantes de todos os

queriam e esperavam. Da frustração deles, a ral-' ��r�����t dO' PSD do Vale

���c�:s:al::, i:'��?c�::e::" J::�c�, r:::�SI���e�:o.. Cada diretório, para o

j devera ter fulminado para não perder tempo C9'11' :��o;;�o�r�� �:rásel::r:l:��=
, pass��:o�:U!��;:., sem dolo ou culpa. O dolo, (lU" bros, contando, ainda, a

II a culpa, do Governador Celso Ra'mos é êsse: a í reunião, Que deverá se re-

reabilitação, moral e financeira ,do Govêrno de' ���t:':: �)�]'S�71;1.�1�1'PI:�:�â:�
,,:;:,:�l:, �_� __�_.' e pdas resoluções que de-

i·o, o

o

o '1,,/",HL,_

le a vitoria consegui
da pelos municípios
qu'ando da aprovação
recentemente, da e-

de criticas, na câmara

por parte dos muni

cipalistas da Camare,
quando discursava o

sr. Cunha Bueno. Os emenda constitucio-

deputados Aniz Ba-
_

dra, Nicolau Turua, T

Nelson Omegna, Mi- Prestaraguel Bahury, Pereira
da Silva, Arno Al'lll, C tSilvio Braga e Celso 60 as
Brant - afirmaram
que o projeto Arman
do Monti,iro é ape
nas um processo pro
telatorio de que se u

tiliza o gabinete pa
ra adiar indefinida-

Tão logo regresse a Bra

srne. hoje, n ministro das

Relações Exteriores, o sr.

San 'I'htago Dantas com

.parecerà à Câmara dos

Deputados, a fim de pres
tar contas de sua recente

viagem chefiando a delega
ção brasileira à Conferen
cia do Desarmamento. em

mente a reforma R- Genebra.

Viagem de Janqo: .

J.lUl.iól.íU A:SIIUME PRESIDÊNCIA
NA StIiUNlIA-f'EIRA

\. Está prevista J'ara às 15 horas de .segun
ifd- léu-à " '''''''5roi.<São � "argo.do lIr�ídio,,
te João Goulart, para o 'sr. Ranieri Mazzilli.

O professor Hermes Lima, chefe da Casa

Civil da Presidencia da Republica, desmen
tiu, ontem, noticiario publicado pela impren
sa, segundo o qual, iria acompanhar o presi
dente João Coulart aos Estados Unidos. Afir ..

MOU ° professor que durante a ausencia de

Jango permanecerá em Brasília.

CRIATURA SUBUMANA -'WA5HI�GTON � A
de....,'.. fI_ 11m �'o pe_w40 ,no$.� $l� U'" '''5.. SOS'.li1:4J 14 mifhpes de O1IIOS indicou: a existêncio, 0\1·

troto, de uma criaturo sobumana. lfto foi o que 0-
•

nunciou, há dios, o antropologista britânico L.S. B.
Leakey, O ochado se verificou no Kenyo. O dr. Lee- BRASILIA, 29 (V.A.) - Ao mesmo

k::tr��:�:�::�-�aco;:;o,d: i;;:':t��:�i:oú���: Pd:,as,�o tempo em que o deputado Valdir Simões ape-
esposa, segura partes de suo descoberto lava para que o projeto que cuida do aumen-

MAIS UM BANCO P.\RA to de vencimentos dos servidores civis e mi-

FLORIANÓPOLIS litares, fosse solucionada em definitivo � si-

o Banco do Estado do estabelecimento ofielal de t�ação. dO,s �u�c�onar�o� dd' SA�DU: o, pre-
Rio Grande do Sul S. A., crédito du vizir:tho Estado, sldente Ramen lvlazzdh comUDlcoll a Cama·

(capital e reservas CrS
." ra dos Deputados a constituição da comIssão

�:2;io��i�i��Ode\t'�:�1��:� especial, que ficará encarregada de estudar

:�n:;�a:: �:��Sn��gUl�I�:��� aq�ele projeto e os correlatos que dizem l'es-

nópolls de mais uma agên- peIto aos recursos necessários à despesa de

.Ch� b�:':l���ação nos fol
corrente. Compõem aqu.ela c')missão, em i1(J

feita pelos :.enhores AlipiO. me do PSD, os S1'S, Regls Pacheco, Armando
Brasil Cabe'al, da Direcão Curreia, Mendes de Morais Raimundo Cha-.
����1 ��ri�c:t�;d�eB:�:�jO� ves e Aderbal Jure�a; em' nome da UDN,
fut.uro. gerente da Agencia OS srs. João Agripino, Paulo Sarazate e Gui
a �erB�:��g��n��tàdo do lhel'me Machado; em nome do PTB cs S1'S.
Rio Grande do Sul, que Cesar Prieto, Bezerra Leite € Licio Hauer'
::::ed: s�t;�� ���:, ��� pelo PSP, os srs. Gurgel do Amaral e Ben�
·:u:rf���7�:.���g�;�i:�, e�� jamim Farah; pejo PR o sr. -Manuel Novaes
tá contribuindo em multo e pelo PSB o sr. Aurelio Vhma.

verá tol!1ar, com a par�i·
cipaçi;.o dos deputados es_

taduais ele:tos por aquela
região do Estado.

do julgados, em Messima,
na Sícilia, por crime de

assassínio e eíttorsão conf.
tra o comerciante Angelo
Cannada -'fato ocorrido
em 1958. Os padres levados
à barra do tribunal são:

Agr,ipi71O de 39 a11OS. que se

ve mi foto !alando com selt
.

advogado; Carmelo, de (83
unos de

.

barbas brancas,
ao !undo e à esquerda!;
Venâncio de 36 anos, ao

fundo, jWLtO ao policial).
Os três !oram presos em

1959, no monstetro de Ma-
o

2flrtno.

�u�onte a soleni�o�e em que foi autorizado a oquiSIÇaO �e cosa. prapr10 poro os industricírios, no Confederoçoo NOc,lonol dos T�Jbolhodol'es da Industrio
o .I?residente João Goulart, na foto, ao lado do mi:
nlst�o Fran�o Mont��o, o�sinau cartos sindicais pero Instolaçoo de vonos sindicatos em Minas São
Paulo, e .Rio Grande do Sul, O {inanc.iamento 'do co
sa prcpne, aspiroção máximo do trabalhador será
uma reolidode "a IAPI, pois no at ficou ou;arjzo�
do o abertura de inSCrições. o partira de 15 d1:! obril
próximo, com � financiamento m.áximo de CrS 800

mil em 20 anor.

Curn:ssãu �ara estu�âr recur

JJitmettt6 dfi flt1l,idmu

FRONblZI DEIXA' O' P'ALÁCIO - O Presidente Ar�
turo Frondiz:i' (00 cenl'rol; 'cercado por jornoli!tos II

admiradores, quando' deixava a Cosa Rosado, em

Búenos Aires, "pós' haver recebido os chefes milito ..

Assuntos politicos e

administrativas de especial
Interêsse do Vale estarão Froodl'Zl'em pauta, prevendo-se um '

�OV,�::;:;';.�n�g���,:o�:���;: C ArEm II O, NÃO!
"

1"·o,peca ma, o, qmi, oi!" C A Fi � r� O! de 01 d'·'0 "tudado' , dobatido,

.______... rr a oem todos os seus aspec. �
- �o

'�,
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G�rente
I}omiorm. F''''r:Jf�DdpK de Aquino

Itt!tlatore.
f'llivio Albt>rto de AIIJ:',nm I' PAvllj'Jo Ml:'lo.

Rõ!dllaorell Auxiliares
AlltO'li(J Fl!r('lLlh:lo ,I" hmllraJ p SllvJl -

SlIv."fra LeD.1.
Colabc radOtetl

Prof, Barret-os FUno - Dr O"va.lrlp Rodrt-
gueA CliilraJ - Cid Gl,fiZUA'1l - Dr. A}r!de@

Ahr"1' _ /'r'{)f: i)thrJ1j d'Ecu -� Ml!jor l tde
tone» Juv ..nn l -1)r, Mil!{')!I Lt'ilt· dH Co-ita
- DI'.l'.l)ht:n� Co'\tn -- Wlllt"r 1.:11,,1(' -7.L<r;
MachalJo - Láza ro B"l'tol(>nlf'1I _� '1rr::11' (':Ir
valbo _ prof. PH,d,) 1"PI'nr,,,,�o .11' f..;IlI'io
nu-tt, - A, Selnaa Netto

Dfõ:PARTAMF:Nr\} f�"{",rlTI.TTvo

MOCIDADE - Stevens rn
nasceu na Califórnia e..l

1900. Quando tinha 'i; \.ól·.)S
de idade, sua Iarmlia se

mudou para Blnomtngton,

• ��ss�l�in��s�ln�;t�:r seual��:��I���:�I1�IlX:.liltr,.!oI; M�urv �"rfl:"Il. RIII 1'. Loeo '. mas fazendas. Ali, Stev ..�l'.�

,
•
•
JI i�;:���:tória
, ria.

necatcr: Pedro seuto !v�fl.l'h",d'J

COlllhOra6arell; Diversa.
i{�prewntanlõ!R

Representações A, .!:l LI! rs Lutá,
({lO (GH) Rua �"nlldor Dantas 10 - 5.0 'loday
Tp.I.: 22-59·24-
São Pauto - RUi Vitória 657 - r-on i. ;�2
Pô-to A!e;::re - PROPAL - Placa f\. FeH�
dano 15 - com. II - j'el.: 7��40
Agpntell E' correapondentea em "odos (U mu

nic{pio" de lõ!antn Catarina
Anú ncios m-e:iiflulf aontratn de acõ-d- com 9.

tabela em vieêr
;\SSJNAFJRPo ANT)AL - 01'$ :::,&0:)00

ANIVERSARIQS
FAZEM ANOS HOJE:

-menina Sônia Regina Coelho
- ,<,r. Nelson Elói da Costa
- sr, Al'i Mansur Elias
- SI. João dos Anjos
- sr. dr. Lauro Luiz Llnhares
- sr, João Climaco Lopes
- sr. Waldemar Hermam

- srta. Maria de Souza
-,srta:l'Mi�l..R.l'IJ.j.neeA

-- srta. Mar1y Luiz Plazza
- srta. Nlice Natul
- menina Vânia Miranda
- sra. Tamaz Chaves Cabral
- sr. Paulo Marques
- :o;r. Gat-los AlbE'rto I<noll
- menina. Lucy Régls
- sr, Pedro Amaral e Silva
- sra. Florlta Silveira Fernandes
- srta. Ivete Silva
- sr. Américo CamPO!! Maré
- sr. Mário Celso de Almeida
- sr. João Far:lco

INSTITUTO BRASILEIRO DE CAfE'
Indicação de Representanfe� do
Comércio de Café e do! Govêmos
'Estaduais na Junta Administrativa
A Presidencia do IBC pede a otencõo dos Gover�

nos dos Estocas produtores de café :? -das entidades
exportadoras, nos praças, para os têrmos e prazos do
Decret" n0702 de 15 de março corrente, publicado no

Diário Oficial do mesmo data e que aprova o Regula�
menta paro a indicação dos representantes dêsses go
vernos e do comércin de café perante o Junta Ade
ministrativa do Instituto.

Até o dia 2 de abril corrente ns governos dos
Estados de $. Paulo. Paranó, Minas Gerais. Espírito
Santo e Ri..., de Janeiro e as entidades de classes dos·
praças de Santo�, Rifl de Janeiro, Paranoguó. e Vitória
drverõo indicar ao Ministro do Indústria e do Comer
cio, par intermédio do IBe os seus representantes e

respectivos slJoleontes. os q�ais, investidos em seus

Cargas por ato d� PrGsidente do República, entrarão
em exercício a partir de 16 de abril próximo

Os Qovernns dos Estndos d" Pernambuco, Bahia,
Goiás. Sonta Catarina (' Mata Grosso terão, em con

junto, dois representontp'<; e re�"'�ctivos suplentes na

ouela Junta. os quai� 5Pfãa escolhidos pelos deleqad')s
dêsses Estado,> em reunião con;unta, o reolizar�se no

dia 2 dt' ahri! oráximo, às 16 horas, na Sede do IBC,
no Rio de Janeiro (GBl com prorrogação de 24 horas
caso não compareço a mak::ria das delegados,

As praças de Angra da" Reis. Salvador, Recife,
Nit�rai e São Fronci<;co do Sul irãf" indicar um re

presentante e o suplente em reunião dQ seus delegacos
marcada para o mesmo df"li 2 de abril, às IS horas. na
sede do Instituto, com id';'ntica Drorrnaação na hip6-
tese dD nôo campareceimento da maioria dos delega
dos credenciados.

Nas praças onde não exista entidade de classe,
ou quando nenhuma delas usar do direito que lhe é
assegurado, um grupo .consistente no maioria dos co

rT)(>rciantes de café locais poderá designar delegada
à reunião o realizar-se no IBC poro O fim acima alu
dido.

,
� /t-.,.,;

, : 'it,',<

EDUCAÇAO - A edu-

cacêo de' St�\'er.son to!

tempnràrjamente in�\1\'

rompida peja I Gua-ra

corno aprendiz de mal'i[�ll'i

1'0 na Reserva Naval. bo

terminar a guerra remlcvcn
estudos na Unlversníade
de Príncaton, em No.\':1,

.rérseí. Em 1922, scevenso.i

djplomou-se por Prmcet.m.
mas não tinha a.nua Je( i

dido seu futuro.

son cursou escolas púbü
cas, não se destecanco es

-pecialmente sôbre SPl1;

companheiros. Ma;:> ta rde

untverstta

�
DIREITO - Enrp::mt.l tr'l vocacia, tendo d�idido S�-

gurI' então:> essa :!Livld:Ue
balhava no jornal. Ste\'i"1! Em 1926 diplomou-se ;..'<!!:1.
san também estudava � -1- Univers!dade de North\'.'E�
no for'J rie IlliOIl!s. fix:m- tern e passou :1. advoga"

QuandO embarcávamos
de volta para esta Capital,
110 aeroporto de Lajes, o

nosso bom amigo e ilustre

lajeano, "seu" Thiaguinho
de castro, alertávanos, com
certa indignação, s6bre a,

maneira como sempre es!.
crevemos o nome LAJES
nesta coluna; "vem de

LAGUS, e é escrito com 'G'.

di,çse nos. çuanto a esta

origem, desconfiamos, e na

azáfama das despedidas,
não pudemos dar muita

"pelota" para' o bom "seu"
Thiaguinho
Sabemos, das diversas

celeumas, a respeito da es

crita, LAJES, com J e com

G. Muita gente tem briga
go e gasto fosfato. Para a

nossa: elucidação, procurai
mos o nosso também bom
'a-vtoo e abali�ftdo etmolo
gista, professor Eudoro de
Souza. Ficamos sabendo
que:' L�je�, é de origem la
tina - se é qUe o nome tem
rclarão com a pedra Irtje, e

----E;;-;;;D�I;--;;;;;;;T;;---A�l�---I
Juízo de D:reilo da t.a Vara Cível da Comarca

de Florianópolis
Edital de praça com o Prazo de vinte (20) di�s'

BA�T�out�IL\.��L���) t�r�al�:� sO��t ":��� e -0:- tal que será afixado no ltl

Juiz -Substituto da Ln 28,000,00): treze C''llcas dl- ��r n�e t����m�a el�;��I:;��
�i�c�:��i:�:l, :oUdel��� ;:�::s d(ecr:rl�50�6:}'; dua:; e passado nesta =i�ade rie

cicio pleno do carg.l Florianópolis, Capital d:l

de Juiz de :Cireito d'l 4,000,00l; um corte de ·tr.'� Estado de Santa f";atarln'l1.a Vara Civil da Co- picai (Cr$ 2.000.1)0); U�'1.
marca de Flo,·ianono i.� blusa de lã, par!'l meni!')
Estuc,o de S<Jnta (:a· (Cr$ 300,00): tlm caS<l.�J
tarina, na forma da para setlhora (crS 50000)
lei, quinze malas, próprias' 0.1:

� ra viagem ICrS 9000 (I')FAZ SABER aos {jlle p P!� Total dêste iate: C�
.

.

sente edita! de praça' Cl'!'l 1105.60�00. '(

o prazo de vinte (2.0l dias E. para que chegue ao .:��
vIrem, ou dêle conheclm{'n' nhecimento de todos, m:).,to tlve.rem .que, no dia 19 dou expedir o pre.ente "'.IÍ
�e abni proximo vindou:o,
as 15 horas, â pOlta dO) f'� ,_

difl,lo da 1.. V.m Cl"l. NO' HOEPCKE
-

TF.M
!.OPrl��aO :::�i�� ��I:e�:� ---- _

ditórios dêste Juíz� leVllrá
a público, pregão de ven
da e arremataçáo a quC'm
mais der e o maIor lanço �.. ""-......;t;...i!"'-:;:-=;;;:O
oferecer sôbre a avaliação I�dt:. Cr� 170.600,00, do m:.ê,.

:1\
••,_=_-'

�e: i � oo�:eto�e::�lr:odosdt'S� � ....�=__

MOAIR LINDOLFQ LU?
nos autos da açn'J exe(,l!�
tiva, que lhe mO)ve GERe\'
CARDOSO:

Imóvel: Um terrpno sltua.
do no Morro da Cruz, no
prOlongamento da Rua La

�es; nesta capibl •. com a
area de 2.467,50 (dois mil
quatrocentos e se:>senta e
sete metros qU:1.drado<; e
cinquenta centírn'!ntos de
metros quadrados), medi ..L
do 23,5m (vinte e tres Me
tros e cinco centimetros)
de frente à referida RIln
�ages: igual m>:!tr:lgem �a
lmha de fundos extrc�
mando com propriedade do
Estado; as laterals medem
igualmente 105,00m (c�!!�
to e cinco metrC's) e 1'];.

tremam, de um ludo, n'Jl'�
te, om terras do.') ven�e.
dores, (Rosalina Domln- TRES CAVALOS Á SOLTA Gozando o liberdadegos da Costa), e, de OUtro de terem a cidode como ponte de descanso e o Avelado, sul. com tenas de nido. H. Luz como centro escolhido para seus passeiosR.osa Gonçalves. Transcn.. prediletos, tres ,cav�las maQ,ros, parando ás vezes paraÇ30 no Livro n.o 3-R, 11s. postarem no JardIm da Praça Olivio Amorim iam74, têrmo n.o 16.821 r..'J 'filosoficamente gozando os delícias de uma 'tarde1.0 OfiCiO do Regist� de encaJorada.
Imóveis desta Comarca. Ontem,
Sobre o referido terre:lO Depois, Jscarraçados pelos gurís que ali jogaestão edificadas duas ca� vom sua "prJada", muito a contra gôsto decidiram o
sas de madeira. Avanaçao Hgeirar os cascos, passando para os paralelepipedasdo terreno e casas: Cr'õ): e,. potolondo forte, sumiram.
65.000,00. Foi quando uns dez cachorros tomaram conto
Objetos: seis ves�idos de do jardim t; então, era de fechar as janelas das resilâ (Cr$ 1.200,00); ::.eis saia3 dências.
de lã (Cr$ 1.200,00); .qr'tc E assim vive aquele jardim,pulovers de m (Cr$ , . Com o busto de Olóvo Bilac, sem ecules, sem
3.500,00); vinte camisas rlc' um{,.� letra indicativo do homenagem que faz mlJito
lã Cr$ 16.000,00); ('ltO c,'_ tempo os estudantes a1í, numa tarde cívica entende
misas brancas de �olarjnh\) ram de dor ao poeta um jardim bem cuidada (! hofe(CrS6.400,OO); seis pi�:.l� sem uma flôr e sem um canteiro!

-

mas (Cr$ 4....200,00); -vinte Uma provo triste de nosso cultura. Decepciona;'
c quntl'o cami!la� ele m:1' te ml�smo.

��:�liS�������;s�Ot:)�� :sp:�.i;. melh�ra�i:q�e�U70������fr:m;��fico�acM se faz �oro

,

JORNALISTA - Apo':
formar-se por Prrnceton
Stevenson foi trabalho" PU

jornal "The Daily nan-a

grapf", de Bíoom.ugton ce

propriedade de sua far{:�_

lla. 'Ali aprendeu Iodai> os- .

detalhes da vida de '1'11

jornal, o que lhe perm-t.u
uma visão majs intrma dos'

jacontectmentos n,undj�_js,
intensificando seu tnteres
se pelos assuntos Interna

cionais.

do resldênia na l'ic:tdp de

Chicago onde ;:'(l;f'eçou a

trabalhar.

GOVERNO _ [m 193::1,

T

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA
DA CONCEiÇÃO

Consist.ório em Florianópolis, 27 de março de 1962,
AEsunto: _ Comunicação.
Deordem do SI'. Provf'doI". tenho o grato prazer de

��i:lr��r 1:a�::daq�\:��8�:�'�Il�: :Osise�!!::sJ�:ra�
Nova Mesa AdminIstrativa, que terá de dirigir :JS desti

nos desta Irmandade. no biênio de 1962 a 1964 e <lue
ficou assim constituida:

•

PlOvedor - Rodolfo Paulo da Silva � reeleito
Vice Provedor � Raul Tito da Silva
1.0 Secretária _ Americo 011veira
2.° Secretário - Oscar Manol!l Barbosa
1.0 Tesou'eiro - Narbal Barbosa de Souza - reeleito
2.° Tt'soureiro _ Mário Bittencourt Machado
Pr:.lcuradol' - Luiz Mlrtins Ribeiro - reeleito.

SUPLENTES
Anlõnio Livramento Abreu, Eusébio Campos, João Onó_
rio da Silva, João Batista de Andrade e Manoel Inâcio
da Costa.

Valho'me do ensejo para expressar a V. S. os votos
de alta e granC:e estima.

Américo Oliveira
1.0 Secretario

MINERAÇÃO SULBRASILEIRA S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas,
para a Assembléia Geral Ordinaria desta Companhia, a
se realizar em sua séde social, em Salseira, nesta cida
cidade, as 15 horas do _próximo dia 17 de abril e nue te
por fim:

a) - deliberar sõbre o relatório da Diretoria. baaln�
ço, demonstração da conta de lucros e perdas e parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercicio findo [t' 31 de
dezembro de 1961 e bem assim sõbl'e a distribUição dos
lucros;

b) - eleicão do Conselho Fiscal e fixação dos se1lS
vencimel1tos; e

c) - eleü;:ão da Diretoria para a gestão de 1/6.11062
31/5 1963, bem cama a fixação dos seus honol'arios,

ItajaL 1:) de março de 1962
PELA DIRETORIA
Idro António Prado _ diretor gerente

COMPANHIA CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

Assem�léja Geral Extraordinária
ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINÁRIA !

Pejo presente, ficam convocados os Srs. Acionis
tas para uma assemblêia geral extraardit;lária ·0 se

realizar na sede social, em Salseira, nesta cidáde de
Itajaí, às 9 horas do dia 23 de abril próximo vindou
ro e que terá por fim deliberar sôbre o alimento de
capital e consequente al)eraçõo dos estatutos.

ltajaí, 19 de março de 1962.

Stevell�on ja formara 11n:�,

sólida reputação �')mo &.'1-

voga::lo, tendo sido rha:T'a�

do nesse ano a '.vashjf'.@'·
ton pelo govêrno elo Pre
sidente Roosevelt pf\l'a 0r·

ganlzar uma important"
agencia federal do:! agricul
tUfa. �eu trabalho foi de
tal modo impOrtante qUf'

pass1u � colabOrDr co� "

governo em var.!!S out!'.-v
atividades.

GUERRA - Quando, !"�

tornou iminente f1. gller�
"ra em 1941 para os Esta
dos UnIdos, Ste"enson foi
nomeado Assisteme ESPê
cial do Secretário ';a !I'la�

rinha, ten�o sid:J envÍlur')
para a Itália em 1943 I!

fim de verificar .')S' dane.:;
sofridos por esse '.:lalS e t'.r

tudar os J_Delos dt' aiudar
a pDpuJaçao itaJln.na.

WALI· PU3L1C/OP./)f
TEl. 24-13

Rua fem1ndo MachadO, 6

Lajes 1962

Que se escreve com J mes- A situação geográfica, e,�lá
mo. IJAGUS, como q1l.�ria o claro, cnlacando a metrô
não m.eno& prezado "seu" pole no entroncamento da

ThlaOltinho, tem origem Importante roaovta Mfáfl
cirrIbe e nada tem a ver tica federal BR2, 7Jl'opor·
cotn o nome La1e,�. Porta1a clonou-lhe a tneremeutacâo

Ito, !Ú'.a lL(llti muís 1l1n es- e o acesso de intporlanles

�/'�L;C,i'�';��L�: �(�;��:. z: .

�o;l��'�.nb1:71l�i�t;;(�:�er:i�;e:;�tentes polemlsta.�. trica amdn tuio ter .�Illo

M(lS, o 110881) as.�unt(), o solUCIOnado, tunmc lima

nORSO preteuo, ê t.aíee, a demanda de Jál)rtcu.� e de

i"'l1re8.�iJl) (/11.e Iiv�mOIl da pequenas indústrias para a I

cidade, dn trtt/)alhn dos região, que atualmente, se (

semi habitantes. da eco- constituem em orgulho. e!
luotLO da indlÍMri(t dos uma das principais Jonte.�
seus aspccln.i econômicos, do cantfldo progresso. A

sociais e POlítiCOS. pecuária, e a ínettiíente l.,

Sem reservas, salienta! ���t���ea'ren(��t�:ra 1�1!�:�
::�0:r;8�:��/�:�::��e��: iucimo, foram sobre1Juj(t-
dêste ano e meio que não

das pelo intenso comércio

pi!ávamos no solo na!al' �:a:���ir;:S:d� f�:;iC;u��:�o!:���::v:e;:�:oc�e:,:s�: ascõee. (Contin7la!.

míao pelas persoas que co

nheceram a cidade, antes
que ela enl'eredasse na

faixa do âsenoolnimerüc,
podemos di::!er. galopante.

*"Ia

aos vinte dias do meS ,i"
março do ano de .,1l1 nO'I�
centos e sessenta e dois
Eu, (ass.) Maria luraci (J'l
Silva, Escrevente Juramr.:',.
tada, o subscrpvo. (A".�)
DalrnQ Bastos SilvAi, JUi/,
de Direito.
Confere com o ori�mal.
Maria Juraci ria Silva

Escrevente JurnMentnd,)

_.-

REMEDIO PELA METADE D�';���g M"<� REMlDIO Lemos no "Diário Cariáca" da' Rio (28 d
corren�e), o seguinte: - "Sessenta medi�am-enta�
��e ddao c�bertur� á medicação mais comumente in
�ca .

o �e�oo fabricados em embalagem popular semdlstnburçao de amostro gratis e sem propag�nda,com o que o preço 00 consumidor seró reduzido emCerca de 50 por cento.
O plano está em estudos finais por porte de

u.ma comissão ou seja de um grupo de trabalha d
slgnad? p:�o Ministro Souto Maior, da Saúde",

' e

. _ �r nao aparecer outro '�rupo" para atrapalhar
Ia sen.a uma solução e o remédio pela metada do pr�ça sena mesmo o , .. remédio.

Naturalmente Que aqui se fará sentir os efeitos
��N,Ú.NC!A FRA.NDIZI, Desde que começo�essa ,historiO de rfõ:nunC1a e não renuncia lá pela Ar

?entrna. talvez. pOT causa dos dúvidas e'para que se
Iam evJtadas Interpretações erroneas,as emissôras
�m Buenos Aires não irradia.ram mais o bonito e sen
tImental tango "Renúncia"

Poro que complicar mais el caso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Be�artameDto tenlral_ �e �omJras
E�ital ue r.oncnrrência Ptíblita - N. 09 �J 28

o Departamento Central

de Compras (D, C. C.l, de
conformidade com o artv

11, ítem IH, do Regulamen
to aprovada pelo Decreto

SF-25 08-61/3R2, toma púhlí
�o (l1Il' fará renlizru-. no

dia 10 de abril de 1%2, 11:\

Rua sedo. à f'rflça J.aUl'O

Mullnr, nO 2,1 rono 31101,
CONCORRll:NCJA PÚBLICA,
nns condlçõcs aegutntcs.
1 __ OBJETO DA CON

CORRti:NCia
AQUISIQAO

I - Carteira dupla, dínntct
c/tinteiro cromado Unidade

Um - Quantidade - 96.

IA _ cartoíra dupla. cen

tral, ejllnteil'o cromado
Unldnde ..:.•. Um. QUflntoidnde

570.
IB - cnrtctrn dupla. trnscí
ra, c/tinteiro r.romado Uo'

dade - Um, Quantidade -

96;
-OU-

IC - Carteira mista. con

jug'1da para doi.') alunos

em madeira envernizada na

côr natural, e mctáliCa, em

tubos de eletroduto, rígido,
protegida contra a corrosao,
pintada em côr semelhante
a da madeira Unidade -

Um Quantidade - 672:
II _ Escrivaninha, com 5

gavctas, para profeswr. fe

rhadllra tipo Yalc. nas di

mensõcs de 1,25 :{ O,7D oU

mais, frl'ntc e lado.s fcr.ha

tios com pranrhrtn� laterais
'nldndr Um, Quantid:t-
d(' 33:
II! - Escrivaninha. com 7

gaveta!>, frcnte c lados fl'�

chn.rlos. nns mf'smas ('spl'rl
flraçõ('s d ... nntcriar Unida

.rlc - Um Quanj,idade 2;
IV _ Cadeira simples, rc

forçada. Unidade - Um,
Quantidade - 67;
V _ PoU,mna giratôria, c/
bl·[\_CO,�. rst,ornc1n em plftSU-

co unídnoe - Um, QuantI
dade _ 2;
VI'- Poltrona fixa, cfbra·
COS, estofada em piésuco
Unidade _ Um, Quantidade
-4;
VII - Sofá, estorndo em

]Jlú,�Mco Unidade - Um'
t,!uant!dade - 2;
VIII _ Quadro nogm, em

madeira d(' lei, 3,nO x l,nnm
Unidade - Um, Quantlda·
de 64;
VIIIA _ Ou quadro negro
de 1.50 x 1,DOm Unidade -

Um, Quantidade - 128;
IX _ Qllndro pintado de

preto, em madeira dc lei,
de _ Um, Quantidade 1;
para aviso, nas dimensões
de 1,00 x 0,75 ou mais Unida

X _ Oe,�t'l parti. papéls usa

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

pa, em madeira de lei en

vernizada Unidade -� Um,
Quantidade _ 64;
XIII --:- A�'!XH\rio com portas
conediças, vidro claros,
trilho e rolamentos de aço,
fccha.dura tipo Yale, nas

dimensões de 1,50 x 1,10 ou

mais Unidade Um, Quantl
.-Iade - 33;
XIV Armário com as

me.!.·........ espeCificações do

anterior, nas dimensões de

l..iO x 1,50 011 mais Unidade

EMPREGADA
DOMESTICA

Precisa-se à rua FelicIa

no Nunes Pires, 17. Paga·
se bem.

2. - As carteiras devem

ter a largura mínima dp.

0,95m.
II _\ESTIPULAGOES
Os interessad'Js dever51J

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1. _ Proposta, seladafl

ambas as vias com Cr$
12,00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educaçjio c

Sande de Cr$ 10,00, paI' fo
lha. cm envelope fechndo

e lacrado, contendo:
a) Designação do nomc e

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

detalhada possível, inclufli
ve marca, dó rr:.aterial que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo

bal. com a explicação de

que estão ou não inclllídas

as despesas de impôstos,
taxas, fretes, carretos, segu
ros etc,;

d\ condições e prazo
de entrega do material, .",

Concórdia, nl Armaz�JY'

local Indicado: Inspetoria
da 8D. Região Escolar -

- Pôrto União, onde será

procedido o exame' de rc-

recebimento;
•

e) declaração de conheci
mento e submissão às nor

mas de,�te Edital e da Lp

gislação referente a Con
corrências,
NOTA: Serão recusad')!!

os materiais com dimen

sões e outras característi
cas aquém das especIfIca
ções. o que ocasionarâ exi

gência de substituirão, retl:
rada urgente. chamamento

do segundo cOloeado, exlgên
ela da dlferênca de preço
pelo faltoso, 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 26, (AquiSição de mó
veis escolares, para a 8a Re

glão Escolar - Pôrto União
3 - Em envelope separa

cara.cteres bem destacado
do contendo os dizeres do
inciso anterior, além do
têrmo DOCUMENTOS, em

cncerrar-se-ão os documen
to.c; romprobatórlm de ldcn
tldadc e Idoncldadc'
a) certldiio de Rr�lfltr(l

na Junta Comercial 011

Diário Oficial que tenha

pUblicado o documento de
constituição;

•
b) atestado de Idoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da Idoneidade comerciaI;
c) prova de qUitação com

as Fa?endafl Estadual, Fe
deral e Munk"j)al;
d) procuração, se fôr o

caso, passado a pessoa re·

presentante do proponente
à abertura das propostas,

4 - Os documentos acl·
ma (ou parte dêles) pode
rão ser substituídos pelo
Registro da finna no De·

partamento Central de
Compras do Estado de San
ta Catarina.

5 _ As propostafl devrriio
ser nprcsentadll..<; em dUM
v!a�. rom " I'ubrir" dOfl pro
))Oncn1.efl em tôdns as )):\-

rtl;�'�'l�c��� ;�u���ma d�

_ Um, Quantidade, _ 2;
XV - Armário triangular,
porta bandeira, vidros cte

ros, de 2,50 de altura Unida

de _ Um, Quantidade - 2;
XVI _ Mesa de centro re

eondn umoace __ Um,
QuanMdade - 2;
XVII _ Mesa prim múqul
na dc escrever. com pran
cheta lateral, 2 ou mnls gn

vetas, nas dimensões de

n,90 x 0,45 x 0,75. ou mais

Unidade - Um. Quantidade
-2;
XVIII _ Caixa porta pa
péts, de expediente Unida

de - Um, Quantidade - 1;
XIX _ Porta chapéus, com
éspêlhc e cabidcs, equipado
com receplente de latão pa
ra guarda chuva Unidade

Um, Quantidade _ 1.

oas. _ 1, _ Com exceção
dos ítens em que haja es

peclfica(}ão definida, os mó

veis devem ser de madeira

de imbúia, envernizada na

côr natural, e montados no

local de destino� Põrto

União,

30-3

IRMANDADE DO SENHOR JESUS
OOS PASSOS f HOSPITAL DE fARIDADE

PROCISSAO 00 SENHOR JESUS DOS PASSOS

De ordcm d::o Mêsa Administrativa desta lrmanda�

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

trante, à:; 20 horas, descerá da sua capela na Igreja do

Menino Deus para a Catedral Metropolitana, a vene

randa Ima!?:em do Senhor Jcsus dos Passos, que retor�

nará. domingo. as 16.30 horas em procissào solene.

Convido por isso, aos Irmaos e Irmãs em geral pa
ra comparecerem a estes atos deevndo apresentarem_
se no Consistório da Irmandade no sabado e, na SacrIS_

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

bnlandralls c fitas, acompanharem as, mencionadas

pro('11Ii'iões.
Aviso ao.� Irmãos, que até o dia 7 de abril p" esta

rei com o Irmão TespUl'eiro na 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 Ú'mãs quando compare

cerem a essas solenidades, o far.erern, se possível, tra
jados com roupas escuras.

Finalmente, faço publico ainda que, no dia imedia

to ao das festividades (segunda-feira), será celebrada,
às 8 horas, na igreja do Menino Deus, Missa em ação
de graças por todos os fieis Que cooperaram para o

brilhantismo das solenidades do nosso Orago
rente ano.

Florianópolis, 28 de Março de 1962.

Jose TolcnLlno de Souza

Secrctárlo

:NFORMACÕES
TURíSTJCAS
_f)tEed�aeõtJ'
,$'Jl/Urâitt'112-

(SF:GUROS VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITORIO. lua 7deSETEMBRO 16

rLORIANÓPOUS S CATARINA

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

Departamento Central de

Compras, à Praça Lauro

Muller. nc 2 (fone ..

3410) até às 14 110ms do
dia 16 de abril oc 11)62, me
diante recibo. em que se

mcnctonnrá duj.a e hnrn (10

reecbtmento. assinado por
runcjcnarto 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
runctonérios destgnndos pc
lo Presidente do D. C. C. e

na presencu dos proponen
tes ou seus representantes
Iegaís.

8 - Abertos os envelopes,
cnda um dos Interessados

tem o direito de apôr a sua

rubrica nas -ronias de pro

postas dos demais concor

rentes.
9 - AS propo�tas (modê-

10 001. à venda na Impren
sa Oficial do Estado), de
verão obedcCf'r às con(ll,()ões
eskl.belecldas neflte Edlta.l.
nas ínM,ruções con.�Lantes
do ver.� das mesmas, brm
como às exigências do De
creto nO SF 25-08-61/382.
de 1%1. e demais dlsposl
ri'l('� Estaduais c Fcdrrals
sôorc Concorrências.

II _ JULGA�NTO
1 - Pela Comi.�são Julga·

docura, posteriormente "C

ní. derlal'udo venrcdor o'pro
ponente que oferecer:
a) Menor preço. conside

rando-se descontos, bonlfl
cacôes. impôstos, despesas
e olltras vantagens;
bl .mclhores condições de

entrega:
cl melhores condições de

pagnmento.
2 _, Em igualdade de con

dicões será dada preferên.
cia a firma estabelecida no

Estado.
3 _ Em caso de absolu

ta l'tllaldnrle de propost.as
serlÍ ,\;.()rt"'ooo "() \>f'ncedor 1

4 _ A Cocorrência poderá
scr anulada, uma vez que
tl'nha sido prl'terlda for
malldadr expressamente exl
glda pelas referidas Leis e

a omissão importe cm pre
juIzo nos concorrente.�. an

F.stndo ou à moralldadc da
ConrOl'l'ência,

5 - A Comissão Julgada·
ra reserva-se o direito de
anular a Concorrência, ca

so as prOpostas apresenta
das não COl'respondam
Interêsses do Estado.

Florianópolis, em 9 de
marcO de 19132.
(Hermes Justino Patria

naval - PRESIDENTE

BeparlalReRla CeRlral de C.ras
Edital de Concorrência Pública D. 26 - 03 3S
o Departamento Central suspencãc do regl.qLro de

de Compra ID. C. C'), de

conformidade com o art°

11, ítem lI, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF-2508-61/382. torna pi!
bllco que rarâ realizar, no

dia. 2 de maia de 1982, un
sua séde, à Praça Lauro

Muller, no 2, I fone 3410),
00NCORRtNCIA PÚBLICA,
nas condiçõc,� stl�l1lntrs.
I - oruf.:ro DA CON-

CORMNCla

AQUISIGAO
I - vetcujc auto-motor,

de uso geral, denominado

'joep", com tração nas

quatro (4) rodas, fôrça d?-

30 HP ou mate 6 cntnôros

com três (3) vetõcídaoes à

frente ou mais, e rtuns (2)

votocutaõcs â ré, de,�trlbu\

dor blindado, ii. prova ri'

agua, limpador de oar:!.

bnsa, estepe retrovi!lOr,
rapota de lona, aço (lU

outro material, inclllsiv�

marca, (a espeCificar), tI-
nidade -Um. Quan-
tidade ..

_ 10.

II ......:. ESTIPULAQOES
OS interes!;ados deverão

apresentar· os documentos

mencionados a seguir.
L - Proposta, seladas

alnbas as vias com Cr$ .

12,00 de !iêlO E,c;tadual e

ITlnis a Taxa de IEducação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo

lha, en) envelope fechD,do
e lncl'udp, contendo:
a) Designl1.ção do nome e

endereço da firma, propo

nel1.te:
bl especlficação, a mais

detalhada possível, inclusi
ve marca. do material que
se prop5em fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de

Que estão '.lU não incluldas

as despesn-s de hllpôstos,
taxas, fretes, carretos, segu

rosetc.;
dI condições e prazo de

entrega do material, no lo

caI indicado: 5 jecps e:n

�OftCôrdi:a, nl 4J'nltlOLUn
de Trigo da Sec. Agrlc, .�

5 Sec. Agr, Fpolis, onde

serã procedido o exame dt!

"f'cebimecnto;
e) declaração de conheCi

mento e submissão às nor

mas deste Edital e da Le

gislação referente a Con

corrências.
NOTA: Serão recllsndos

os mfi.ieriais com dimen·

sões e outras caracteristl

cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará exi

gênCia de substituição, reti
rada urgente, chamamento

do segundo colocado, <:!xlgAn
ela da diferênca de preço

pelo faltoso, caução futura,

pelo faltoso, caução futura,

fornecedor, etc

2 _ Na parte externa

do envelope con tenedor da

proposta deverão constar

os seeumles dlzcres : : CON

CORRÊNCIA PÚBLICA N°

241 03 :!9. (QUISIGAO »e

iujeeps p/ SII:CR.ET.'\F.T/\

DA AGRICULTURA.
B -- Em envelope separa

rio contendo os dlz{'I'I',� do
tnctso nntenor. ruem do

termo DOCUMENTOS. em

caracteres bem destacndos.

encerrar-se-ão 08 documen

tos comprobatórios de Iden

tidade e idoneidade:
a) certtuão de negtsero

na Junt.a Comcretat nu

Diário Oficial (1I1C tenna

puuneado ·0 documento de

con.�tltu!ção;
bl ntestndo de tdonetcn

de. pnssado por Ranr'o 011

duns -firma.ll de romprovn
da idoneida.de comercial:
c) prova de qUltaçlio com

�s Fazendas Estadual. Fe

deral e Municipal:
d) _procuração. se fôr o

caso, pasflado a j?essoa rp�

pre.�entante do proponente
â abl'I'Lura das propostas.
4 _ O.� documentos aci

ma (Oll parte dêles) pode
rão ser subsUluldos prln
Regist.ro da firma no Df'

part.nmento Cf'ntrnl dI'

Comoras do Estado dI' San

ln Cnl.n.rlna.
fi _ A.� propostas t!CVf"'iin

spr apres.entadns em d,lnfl

vias. com a rubrica dos pro·
D('nente.� cm tôdns A.,� pft
glnas, flelada.� na forma do

ítem !. dêst.e Titulo.
6 _ Os enve10pes, conten

do proDostas ou dor.umen·

tos. de�p.rão ser entrcp:up�

no Departamento Central

de Compras, à Praça Lau

ro Muller. nO 2 (fone 3410)

até às 14 horas do dia, 2

de maio de lf.t2, mpr:!iame

recibo, em aue se mencln·

nará data e hora do recebi

menta, assinado por fun

cion'ária do D. C, C.
7 - As propostas serã�

abertas. às quinze horas.
do mesmo d;a vinte e seis

por funcionários designa
dos pelo Presidente do D.

C, C. e na presença dos

proponentes ou seus repre·
sentantes legais.
8.� Abeltos os envelopes,

cada um dos In�eressado,�

tem o direito de apôr o sua

rubrica nas folhas dc pro

posLas dos demais concor

rentes.
9 - As propo,�tas (modê

lo Onl. à venda. na Imprer
sa Oficial do Estado). de

verão obedecer à� condições
e:;tabel�cida.s neste Edit.al.

nas -ll1struçõe.� constante�

do ver�o das mesmas, beJl'l

como às exigências do I)4o.

ereto nO SF'25-08-61/38'

rte 1[161, c demais dlaposo
çôes Estaduais e Federal.!!
sobre ccncor-énetns.

II _ JULGAMENTO

ma11dade expressamente e:d
glda pelas referldaa Leis 8

a oml.!ll'in.o lm:porte em p�
jnlzo nos eoneorrentea. ao
E.�'lcto ou à moralidade da
ooncorrênera.

1 - Pela comtssão Julga.
doura, posteriormente. se

rã declarado vencedor o pro
ponente que orcrceer:

a) Meruu- preço. r-nnsldc
rende-se descontos, bonIrl

oações, Impôflto!'., dosoesns
e outras Vanl.aJ!:I'nH;
b) molhorr-a ('ondlçill's de

ent.rega;
cj melhores eondícões de

pagamento.
2 � Em Igualdade de con

ctcões srrA. dada pt'f!fcrên
ria a firma I',�I.nheII'ch1a no

tcstnrto.

• - A Co""""" Julgad'if.
ra reserva se • cI�to ®
a.nular n OnDoorrêllc1a. e.
so as ·proprmtM apresenta
das não Otll'l'eltJ)Ondam aos
lnteréfllles do ERt.ado.

Floria-nópoHIIi ern -n de
marco de 1962.

tHermes Jllstlno PatrJa.
nova) - PRESJDINTE

3 _ Em enso ele absolu
ta Ipualdude de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 A coeonenctn pndf'rá
ser anulada, lima v('? rrue

tenha sid(] )lI'(oLI'I'Ida for-
.... ,'............

10 H8EPCKE TEII

PARTIDAg DE
FLORIANOPOllS EM
DIA� ÚTEI!: A!:

'horas!
,Tac-Cruzeirodo Sul

BICIClETA

,,-PO=R:_:_:Q=U=Ê:::__:_F-=L=O.:....:_RI;:_:_A=N:....:::Ó�P-=-O=LI=S---'É

Vende-se uma completamente reformada,
APOLO. Tl2tar nes�.a redação, com Ivan Silva,

IMPOSTOS

UM,�M�U=N�I-=-C=íp-'-IO�P--'O"-=B=-=-R:.=E
PAGOS PELOS MUNICIPES

·'AQ_

UNIÃO .. 49,9·;'

AO

AO ESTADO 43,6·'.

"l' R E C A O A C, Ã O

MUNiCíPIO ... _ ... 6,5·'.

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é -aplicadO exclusivamen1.
em Serviços à População: em e.
colos, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assist6nclo Social••tc.

\

MUNICIPE
PAltA QUE TUA CIDADE _MAo
FIQUE MAIS POBRE.· PAGA TIU
I M PÔS TO COM PONTU A LIDAD!

. 't -�

\t ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OBJETO,::N:::CORRÉNCIA

CiD"
�

-

\
I - Caminhão, ma.rca "Inlernaclonal", modêlo KB-5,

chas:,;Js

long.o,
nno de fabricação 1948 valor base, mínimo

.

.

Cr$ 190.00000 Unidll.de - Um, Quantidade - 1. _� __

Entrega d�:; propostas, nté às 14 horas do dia 27/3/62.
I

�
VENDE-SE

Abertura às 15 horas do mesmo dia 27/3/62, conforme

ELA. MELHOR OFERTA ��it;! �ab:!�!\�� �62�lál'iO Oficial do Estado n.a 7�Ol, de

D II
'rende-se Ó resrtléncio situada o ruo Juca Loyde D. O. C .. em 8 de março de 1962. '

CO�6����n��e���a��d;���.O Engent_��:�,
Hermes J;����;���Lova

.

'f'�' � '{�,'���/
-,

:i-:����:,};_��;�i ,;;,,-
..

DI.
Clinica

- - KI:DICO -

EspecIal1$ em moléstia de Sen,boraa e v1aB un
Dã."'ias. Cura rad1ca1 das ínreccções aguda:; e cr6-
nic:a. do eparêlbr. geníto-unnéno em ambos os

1IIeJl08. Dot'Inc;aa.do aparêlbo DigUlttvo e do aíste
ma nerYOlO.

Boráno: das 10 AI 11,30 J;l.oras e das 14,30 "" 17,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1.Q andp.J". (esq. dá Rua loão Pinto) • Fone: 3246
Residência: lha Lacerda Cout1n.b.o, D.o 13. cehá·
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

D3. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

'reparo de cavidades. pela alta ..elocidade.
BORDEN AIROTOR s. S. WHITE

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

1° andor - Fone 2225
bclu.iTamente com horo. marca"-.

DR. MARIO GENTIL COSTA
M:&DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSll:: KÓS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

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

Telefone: 2989.

ClONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira Ui _ coní. 21)3.
- EDIFíCIO PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

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

DR. nO'vls DIAS DE LIMA
_. __ (UNJ(A_ ME'DlCA.

E�tomago, intestinos, rigado e vias bllíàres.
Consultório:
Rua Jeronlmo ccêmc, nc IB salas 21 e 22.

ResIdência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2721.

Díàrlamente das 15 às 18 horas.

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

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Allgus�la _ Complexos - A�aques -- Manias -

Pl·oblemaLlco Afetiva e sexual.
'rrRtalllent.o pelo Eletrocnoque com anestesIA.

InsullnaLerapla _ Cardiozolorapla - Sonot.er .. pla e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiatras -

DR. PERCY JOAO DE BOrtBA

DR. JOSe TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 as 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Pra>;a Etelvma Luz) - Fone 37-53

OLHOS - OUVIOOS,- NcARIZ

,e � GARGAlh�· ,"

OperOções d.QS AMíGDALAS' -p,or, 'processo
MODERNO

EQUIPO de OTORRINO (único: no Copiloll
poro exame de. DUV IDOS, NARIZ. e

GARGANTA
.

Refratar BAUSCH 8 LOM8 poro receito
de ÓCULOS

Trotamento dos SINUSITE� po(ULTRASOM

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

C:J'uulló"o --; Ruo João Pin10, 3!l -_ F'o�e 3560
Resu:lén(:IO_;' 'Ruo Fe!tpeS(:�mlal,99-Fone 3560

VENDE·SE MO'VEIS
Por motivo de mudança
J sala de ;antor (nova)
1 Quarto de dormir (novo)
Trotar à ruo Alvoro de Carvalho, 69.
Nesta

NO HOEPCKE TEM

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE-G!NASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

gógic:;'
Baseado nos. mais mordenos proceslós peda·

- Equipodo com máquinas novas.

Dirigido ;.elo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO�
Foso IUO in�cliçõo o Rua Dr. Fulvil) Aducc.\

anti9ü 24 de Moio, 748 _ 10 andaI.
•

ESTREITO Florianópoli.

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro as Concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
qf\TILOGRAFO Faço Sua inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 10
andor - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há al
gumas vogas.

._-�--�-�--------

':NDEREÇO
A RAlNllA liAS 8iCICLETAS, fica na Rua:

ConselbelrlJ l\-Jafla 0.° 154., de um lado a sua

eecçâo dt: llEÇAS E ACES,!:O;()RIOS, e do outro a

,ecçiLo de l'lN'l'UttAS E �ONCI!:RTOS. _

I'el.,...o .. · :i!.i1

pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis
de 2.a a Sábado.

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Repórter Alfred
10,55 -Informo a Rádio Guorujó
11,55 -Reporter Alfred .

12,25 - Correspondente Cclurnbus
12,40 -Politica de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Ttrônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Repórter Alfred
2 J,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujó

D,p.9rtorr,ents de Nctlclcs: Tels. 381,6 - 3!U2
Ra"d'o""Guoruj&" _: ondo médi� -"142b �kcls � 5
Kilowotts - onda Curto - 5975 Kcls - 49 metros

COMUNICAÇÃO
A �AUNA YINLnNLlEZA T�M A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCQNTRA Â DISPOSIÇAO
uAS Ol/;:)TINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPEClALI
Z.'\UA CM SENHORAS, PARA TRATA..\1ENTO CONTRA
OBE!;lDAlJE, D01-.t�S REUMATlCAS, MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS c�c.

I�Tl!:NlJE NU LOCAL CúM HORA MARCADA NA
RUA TH./�JANO (antigo RANCHO DA ILHAl.

ALUüA-SE
Duos solos cJ ruo Mal. Guilherme n.o I esquina d�

de Arc'ipreste Paiva.

Poro Consultório médico oU e:;critàrio. Trotar com
o proprietário no mesmc. local.

Caminhões Especiais Para Mudança
Urbanos - intermunicipais e interestaduais. Não

é necessorio o engrodamento dos móveis. Informo

çQes Beco.Tupy n.o 1'; - fone 3457 - Florionôpolis

NO HOEPCKE TEM

Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORRENClA

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

O Depnl'Lnmento Centrul de Compras (D. C. C.), de

conformidade com o art.o 11, ítem III do 'Regulamento
aprovado pelO Decrel.o f,F·25·08-61/382, torna público que
fa"a rcal!zar. no dia 27 de março de 1962, na sua .sede, â
prnc-a Lauro Müller n.o 2, (fone 3410), CONCORIU:NCIA

PÚBLICA, nas condições seguintes:

Diplomadu llela I'·aculdade

f·..�c.u.laJ Je 1�1cdiclll" da

uníveestuauc "uo L • .l.l-.IJ

Ex-Interno pOI concurse (111.

!l.iaLerr1Jdu.tJt::�.I:;�cU,,". ,,;jo;,'

viço do Prof. ocrev'o riO· .�
drigues Lrmm. zx-uiceruv

��s���:�Ç�.A��E�����·��� �� �
de Janeiro. Médico do Hos
pital de Oandade e da Ma

ternIdade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS - OPERAÇõES
DOENÇAS DE SENHORA::)
- PARTOS SEM nOIt pelo

C:l!!��lt�rl:�i��:r;!��t�i:_ � Viajará hoje para São Paulo 'e Rio
� de Janeiro, o cronista SOcial Ca-so Pamto n. 10 - das 16,00 às

I plena ,de "A Gazeta".
18,00 horas. Atende com Ontem o dr. Geraldo Gama. Sal:e.\ Bôa viajem ..

��:5as �llr�:�I��ncl:�je��= ====<>,:=;nr======<l==============m
oenere' Blttf'Pr"Ourt. n "u.

ADVOGADO
RUA Sn.VA JARDIM 17::.

Dr. Avrlon Ramalho
CLtNlCA DE CRIANÇA�
Consultas: Pela. manhâ

no RO!i'pital dp, Caridade.
A tarde, no consuttõrn

das 15,30 hs. às J7,3f1 t.s.

Consultorlo: Rlla. Nunes

Machado, 7 _ 10 andar -

telefone 2780.
Residência: Rua' Padre

R":_a���_Telctor.e 27�r.

�
Dr. Walm.r Zumer 1Garcia .

DR:,��iil(l.
�,;&�;��E�,:� ue

1:d���;ir:,C��l�J���C;��O It!:
Ifnspífnl da Cumbôn .- na

Maternidade Clara nas

beum _ Da Maternidade
Mãe·Pobre.

Especialidade: DOENÇAS
DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: l'IIaternid'lde

Carmela rtutra. pela ma

nhã.
Residência: Esteves Ju

nior, 62 _ Tei: 2235

[Ir. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma�jstraLoO ap!)�(lntado,
Advocacia e1� Geral

�sc. e Res.: Rua �1I ,d9 uha
Marinho, 2 -- apt.o 301

(esoulna J;:)fi.o ginto)

·_-----_.

Dr. Hélio Freila�
DOENÇAS DF. SENIIOltA!
PARTOS. ONDAS CUR'rM

_ 1�i.":TItOCOAGULI\ÇA(I
ConSultórIO - Victor

Me.lrelt:>o, 24 -das4à.
6 boras.

Residência _ Edifício

Dia 22 de Abril Festa de Pascoa �o Lira T. (.,
Palestra simpática no Luz Hotel, o festejou "ntver"

dr, Aderbaj Ramos da Silva, sr. nora-

cio Coimbra e um brilhante 'causei". A "Hora do Despertador" d:'l RátJio
cujo nome não foi possível da mesa ao Guarujá, promoverá no próximo dia 22
lado ouvir Escutamos tcdavte multo de abril _ Páscoa _ uma festa no 'rea,
da conversa que poderemos dizer do tro Alvaro de Carvalho, com cereout,
ponto de vista político e do ponte de nha. Predy Zumbi, meio QUilO e Mlky
vista bancá r!o. A ctcncão de muitos es, Baby, em beneficio da Assorraçao de
teve concentrada naquela. mesa. Reabilitação de Santa Catarina.

'

Machado e ore, ofertou duas cadel
O acadêmico Mareio Mur�lo e sua no! ras de rodas para à Associação de Rea-

va Iné Saddoch de Sá, da sociedade bilitação.
curitibana, marcaram encontro no er-

Próxima quarta-feira, teremos um

tar, dia 19 de maio. grande Bingo no õ.ube 12 de Agosto,
ouarte-reire, a senhora LUIZ (Zltal com quatorze venosos brindes. Em bene

Batt'stotti, recebeu cumprimentos neto neto da Associação de Reabllltaçâo.
·NIVER".

Carmem Lucia Carneiro na n-te
A senhora CeUna DI vícener, em' das "DEES"I do Baile do Perfume de 52,

preparatlvcs para a recepção que soou do Lira T. C.
tecerá dia quatorze de abril, dat.a nata.
Jícía do inteligente acadêmico de MNli- Qual será a surpresa do Baile do

ema, Luiz Fernando. Perfume de 1962.

Florianópolis _ GO a�oiar
_ Fone: 27-41.

Suzana Sbruzzi, frequentando
belas pr,aias da "Ftorfacap".

o dr. José Ruhland Junior, cem

bolsa de estudos adquirida pelo rnsü
to arasn-nstadcs Unidos, Irá a wasnín
gton O Lira T. C. programou uma reste

de Pascoa infantil, dia 22 de abril.
O académico Roberto Luz, rec�beu

feliCitações pelo "nlver" que transcor
reu quarta- feira.

f' I, I: '; i.,' 1). ':
••

_

.. JSG f.:' I
.;------

DrNelson Mor;(l La Porta

_.advogadO
.

.PICK-ijP CGr>fPRO FON ES 3321/22

FLORIANOPOllS - SANTA CATARINABom estado de conserva

ção.
inrormecões com DIVINO
nesta Fõlha

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

CIA. CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

Assembléia- Geral Ordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. AcIonIs

tas, para a Assembléia Geral Ordinária desta SocIeda

de a se realizar em sua séde social, em aatseíro, nesta
cidade, ás 15 horas do próximo dia 17 de abril e que se.

rá por fim:
a) _ deliberar sôbre o 'retatõrto da Diretoria, balan

lanço, demonstração de conta de lucros e perdas e pa
recer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo a

31 de dezembro de H)61;
bl _. eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seus

vencimentos: e

c) _ eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1962
31/5/1963, .bem como a fixação dos seus honorários.

Itajai, 19 de março de 1962
PELA DIRETORIA
Idro Anwnlo Prado - diretor técnlc?

rua fernarda machodo. 6

1"_ ondor· fone Z"-13

VERfEI!;ÃO· RAPltlÊZ

------------------------------�

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Departamento de -Administração

EDITAL
Cú� o presente são convocados os �balXO relaciónados para dentro de

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

claredmentos;
NUMERO
4.601/61 Zilda da Costa Barbosa.
2.\)51 59 Frederico Martins Filho

2.309/59 Stela Maria Cardoso .

3,166/58 Suzana Sllva .

3.258/58 Albertina Cunha da Silveira
3.402/59 Agllberto Aurlno dos Passos

3,657/53 Belarmino P. Pires

3,756/59 Maria Flõr de Freitas

1.494/59 Maria da Silva Monteiro

3.780/60 Jaime Silva.
3.161/60 Ailton Silva.

1.303 59 José Jorge da Rosa
Diná Souza de Aquino ..

Rosina Silva
Jandlra Jovlta da Rosa ....

Fernando Pulcherlo da Silva ..

Francisco Manoel Duarte
Ivo Justino Leite .

Rosalina Andrade.

Domingos Llclnlo Machado

Leontlna Fernandes da Silva.

Maria Zenalde Santiago Medeiros ..

NOME ASSUNTO
Cemitério de Rio Tavares

Cemitério de Trindade
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
CemitériO de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Trindade

3.262/58
1.541/59
3.688/58
2.059/57
1.45258
l.D85/58·
2.530/53
2.549/58

CemitérIo de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de S. Antônio
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
Cemit-ério de Coqueiros
CemitéLio de Coqueiros
Cemitério de Coqueiros
cémitério de Coqueiros
Cemitério de Trindade

L172/58
2.524 54.

3,938/53 Maria Vieira.

2.971 53 Ado Rosa Cemitério de Coqueiros
3291/55 Renato Lemos Cemitério de Coqueiros
2.562/56 Ivo Rodrigues. CemitériO de Trindade

C<-rtlflco outrossim, que findo o prazo Indicado, sem que seja prestado
�uai�quer informações por parte do acima conv.ocados será o respectivo pro_

cesso a:'quivado, a vista do que dispõe o parágrafo único do artigo 44, da Lei

n. 121_..C;c;..14 de Julho de 1952.

Departamento de Administração, em 27 de Março de 1962,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mortenopohe, 30/3/62
� .� .� ESTADO O �ajs AntJgo Dlã.rlo de Santa Catarlüa

EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE TRINTA

(30) DIAS

O cidadão Felipe Domingos Petry, JuiZ de. Di

rettc em exercido' da Comarca de São José,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou

dele conhecimento tiverem, expedidos nos autos da

ação de usucapião, em que é requerente Madalena Pe.,

uscerca de Jesus, que se processam perante êste Juizo e

pela Cartório do Civel 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 publicação do presente edital,
contestar nos dez dias subsequentes à petição inicial

abaixo transcrita, alegando o que lhe oferecer em de,

resa de seus direitos, sob pena de decorrido o prazo
marcado se considerar perfeita a citação dos in,eres
sados e ter inicio o prazo para contestação na torma

da petição. Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de São José

Madalena Felisberta de Jesus, brasileira, com 73 a

nos de idade, casada apenas no religioso, doméstica e

lavradora, residente e domícílíada em Perdidas, .dts;
trito de Garcia, nesta Comarca, por seu Assistente Ju

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

curador, advogado inscrito na OAB - Secção deste zs,

taco sob n. 479, residente em Florlanópolls, 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 é do

miciliada, com a área aproximada de oitenta e um mil

e duzentos metros quadros, com as seguintes oonrron,

tacões e dimensões: frente, ao sul, no rio perdidas, on
de mede 22,00 metros; fundos, ao norte, em terras de

Leopoldo Prim, onde mede 144,00 metros mais ou me

nos; pelo lado leste, com terras de herdeiros de José

Ahleln, onde mede 800,00 metros mais ou menos, pelo
lado oeste, com terras de requerente e de �rldolino Al,

fIen, onde mede' 800 metros mais ou menos; 2.° - Que a

posse dêsse terreno tem sido exercida mansa e pacifi
camente, sem Interrupção, contestação ou oposição de

ninguém, e com a intenção de dono-animus dcrniní.,

manifestada por atos constante de exploração agrícola;
3.0 _ Que assim sendo se acha perrettemen'e configu
r�do o usucapião extraordinário, definido nos artigos
550 e 552 do Código Civil, com a redação dada pela lei

ri, 2437 de -7_3-55;. 4.° - Que, pretendendo legitimar a

situação de fato, a suplicante, na forma dos arts. 454 e

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

dia, nora e lugar, para a ínqutríçêc das testemunhas

Clemente Schappo e Pedro Otto, residentes em Perdi

das, que comparecerão independentemente do manda

do, cttando.se a seguir os confrontantes e interessados .

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

edital, com o prazo de 30 dias,os Interessados incertos

e desconhecidos, dispensado do Serviço do Domlnio da

União, por tratar-se de terreno alodlal, a fim de que,
dentro do prazo legal, a contar da citação e sob pena

de revelia, apresentem, querendo, contestação. Que. não

sendo contestada a ação, seja desde logo reconhecido e

declarado o domtnío, por sentença, sobre as terras des

critas. Dá-se a presente o valor de cr$ 2.500,00. protesta,
se por todo o genero de provas admitidas em

direito, Inclusive depoimento. pessoal dos Interessados,
sob pena de confesso. Nestes termos, R. e A. esta com os

lncttJ.M$-'d'c1i!un1ehtos��Ht!lnntlia-tle·1t1tft1:ii' -e-eetêo de

taxa judiciária, por tratar-se de esststêncta judiciária.
P. deferimento. São José, 2 de janeiro de 1962. (as)

Paulo Felipe, Assistente Judiciário. Isento de sêlo: Lei

n. 1.060, de 5_2-50. DESPACHO. R-H.A.R. Designo o dia

13 de Fev. p. v., às 10 noras, para a justificação prévia.
Janeiro 15/62. (as) Thereza orísõue 'rang, Juiz de Di

reito. SENTENÇA DE FLS. 13. - Vistos, etc. Julgo. por
sentença a justificação processual nestes autos de ação
de usucapião, procedida a requerimento de Madalena

Felisberta de Jesus, para que produza seus efeitos le

gais. Façam_se as devidas citações: Por man�ado: �)
_ àquele em cujo nome esteja transcrito o imove} (Co'

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

crição junte_se impreterivelmente, certidão compro�a
tória de ausência de transcrição (Arquivo Jud. vaI. pago

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

pessoa do SI'. Prefeito; c) - Aos confrontantes certos

-e suas mulheres, se casadolll forem; d) - Ao represen

tante do M.P. 2 _ Por precatória ao MM. Juiz de Direl-

J to da 4.9. Vara da Comarca de Florlanôpolis: a) - Ao

I Serviço dQ Domtnio da União, na pessoa de seu MD.

procurado'r Fiscal da Fazenda Nacional, conforme dec.

le1. 71.0, de IS de setembro de 1938, art. 12, não revoga_

dos pelp Cód. de Processo: Não existe revogação nem

impllc�!a, nem expressa. (A. J. vuls. e paga. citadas).

3 _ Por edital, com praw de 30 dias, aflxado na sede

do Juizo e publicado uma vez no Diário da Justiça e

três vezes no jornal "O ESTADO", de Florl{\Jl.ópolis. a)
_ Aos interessados incertos. Essas pUblicações deverão
ser feitas no prazo de 15 dias, contados de sua afixação
na séde do Juizo sob pena de nulidade (art. 178, n. III

do C. P. Civlll, conforme já dizia, aliás o autor do

ante projeto do citado Código(Pedro Batista Martins

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

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

Cód. de Prac. Civil Int. Nésse sentido, também decidiu

o 'Eg. Trlb. de J. do Dlst. Federal: E' Indispensável, sob

pena de nulidade, decretada. até ex: otielo, a publicação
da citação por edital no prazo de 15 dias. (of. Rev. dos

TribS. 142-26a). P.R.I. Custas afinal. Março 8/62. '(as)
Thereza Grisólla, Juiz de Direito". E para que \chegue
ao' conhecimento de todos os lntere'ssados e ninguém
possa ignorar, mando expedir o presente edital que será
afixado no lugar de costude, e pv. côpla pUblicado pe_

la imprensa. Dado e passado nesta cidade de São José,
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 exercicio.

MINISTERIO DA MARINHA
Escola de Aprendizes Marinheiros de

Sanla Catarina
COLUNA
CATÓLICA AVISO

o Comandante da Escola de Aprendizes Ma
rinheiros de Santa Catarina avisa aos SIElUS forne
cedores de gêneros alimentícios, carne, põo, café e

verduras, que a partir do dia 27 do corrente estará
pagando os contas relativas 00 mês de Fevereiro do
ano em curso.

BARRIL DE POLVORA:
Programa Secreto do P. (. do

Parana Para 1962

1 - E' possível que se-
� fILMES..-lS'-ECIALM,EN·TE_ R'ECO�DADOS _

�:r:steto��:n�;�s����:al�: (I °W���o�ty���!�bfe�ND��ç�a�r�H� GUIL-
- i'i

União. Não temos ínror- LERMIN. Elenco: Jonh Mills, Cecil --Parkeç Cliftqnt .-;
mes a respeito. James (no seu papel e no de Montgo,.neW). Um filme �,

2 - Obviament.e na'.) p) impressioncrtte sôbre fantástico epfsódlo CIo' últimCf' T
deríamos publicar o nome Grande Guerr.a, A história d� homem qu� corovelrcrv..do informante, mormebte do-se -do semelhança física, se fed p,assdr pelo gran- '.

�::!:�ei!�m:r�!il:i�o,q�eCI1:� de Marecha,1 ·Montgomery. A�dociaso! �oberbamente
"

MIlhares de fumantes lá comprotarollf' que
tão, vai predendo a SUq �t��p;etado! E'. um filme do ORGANIZAÇ�O RANK�' .. ; Eldorado :.�Ohsf�z: mel,hor o. �. gôsto., de
vez... { . SANTUÁRIO ( So�ctua�) Direçõo: :T9_N':' 'Rl� ;'1 fumar! Neve �a_rr-o ao:#trodicioriol marca
3 - Já dissemos elQ CHARDSON. Elenco: Lee Remick, 'Yyep: 'Montand, 1 ',�S�uzo Cruz, E� .OJ-ado esta� sendo -odamado

��:I:��ica�l:G��, PuqbU"_I� Brandford Dillman, Harry Tdwnes, Odetto. .. �" como o melhór do suo closse!
<,v Um drama inte�o sôbre vida amargo de uma

caro Nã.o temos :l preocupu mulher fruto das mais variadas peixes! Um elenco
ção de noticiar apena::l, sensacional em um filme que impressionará mesmo
nem somos polêmir.os (oJu aos mais fortes por suo agudeza, sinceridade e sôbre
dlaletlcos). A grave dením tudo realismo! humano! CINEMASCOPE _ DE LU·
ela que damos acima se XE.
destina ã pr,opaq:açao e ao MATEMÁTICA, O AMOR, 10 Direção: CARLOStrabalho preventivo de to HUGO CHRISTENSEN. !
dos os cristãos :;lutentic,)� Elenco: Susana Freyre, Alberto Ruschell, Agildode todos os Estado. MãJS Ribeiro, Heloisa Helena, Maria Di Carla, Jaime Cos
à obra. Também !lOS I'�W to, Odilon Azevedo .

podemos perder um mfou- Sem qualquer reserva um dos melhores filmes do
to. Deus nos arguIra tan'- cinema nocional. Apreciado no exterior, constitui-se
bem peio Pecado de OMI�

em grande sucesso.
---�------,-------

SAO. - Oração, Penitên- Delicioso comédia sôbre uma aluna e seu profes 110 HOEPCKE TEM
Cl�t;a!�:�to do jornal Po: �or�sJt�e�if�a���i�;e�i:r��d;a�;;;r�,á��� �����s E�
um Mu'ndo Melhor). magnífico Aghocolor e Ultroscope.
----_- ,�--------------__ . __ .

CIN�Ml�

Chegou-nos às mâos, ele

pessoa digna do mais alto

crédito, vinda do R. Grau

de do Sul, com passagem

P2r Curitiba, onde tem

largo círculo de retacoes f!

conhece bastante os mov]
mentes dos grupos extre

mistas um vatíostssimo .tc

cumento: o programa Se
ereto do Partido comunts

ta do Paraná, para 1962"

,cópia{, que foi distribue

do apenas aos maduros- rio
PC sulino, como consta

nota que vai no pé do pro

grama. A sua pubücacao
no PMM, tem como fineli

dade única e exclusiva a

lertar mais uma vez os nos

sos contra a açM REPE

LENTA dos 'camaradas dr.
ódio" em nossa querida
Pátria. Vamos, pois. ao

PROGa,AMA SECRETO

- "Entre as últimas
campanhas que vem se ue

::V.envolvendo, destacamos o

empenho em rtdlculartaa
os Que nos combatem e o

esforço para convencer os

brasileiros de que o coma
nlsmo não conseguírã tri
unfar no Brasil, porqua-i
to os comunistas são urna

minoria inexpressiva em

face da maioria catóncc
da população.
- "A primeira campa.

nha tem como finalidade
acovardar os não comunh,
tas. Assim eles poderão
agir mais â vOllt,ade, s"ln
encontrar rasistCncia. 1't
segunda vIsa "dopar" a

mente do povo para que
não avalie o perigo que a

meaça e permaneça indf
ferente em face da propa_
ganda subversivf1.".

.. PARA 1962

"Para o. ano de 1962, o
plano sera o mesmo ag:n
do com mais firmeza nos
seguintes pontos:

1 - Iniciar o trabalh'l
nos anos primários visar,
do 05 grupos escolares �

prinCipalmente COI.égioS !'�
ligiosos.

2 - Nos cursos seclln.
dários e superiores acele
rar o trabalho.

CiRACA
,

AgradeQO ao Padre Reus
uma graça alcançada. A.G.

Escola de Aprendizes Marinheiros, Flortcnó-
pai is, em 26 de Mo rço de 1962.

.

Ass. Gustavo Freire Costelloni
l° Tenente (IM

ENCARREGADO DA DIVISA0 DE INTENDENCIA3 _ Nos ssmínertce t-a

bulhar junto aos hderes,
aos Inteligentes, aos capa-

------.----

zes. Os timidos não mtercs

-'TRANSBRASILlANA S. A.
EM ORGANIZAÇÃO)

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX SIA e

Svlvestrs Schlmitt, na qualidade de fundadores da

TRANSBRASILIANA S. A., convocam osm senhores subs

crltores do capital social para se reunirem no dia 13 de

abril vindouro, às la horas, na séde da Fá.brlca de Te_

��O�;l��ll�:, ���:eu���:�: Sl��!���I��:a�::ai:Ób�!8� ..... __",
constituição da' sociedade e atos correlatos.

Brusque, 25 de março de 1�62
.-, Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A

��''-�> Dr, Guilherme Renaux - Carlos Cid Renau,,::

���._._'_'_. Syh,;stre SChmi�

sam ao partido. s. Thiago

I
Apresento

1=-,'11.
CRíTICA E NOTICIÁRIO

4 _ Durante as renes

desvlar o maior número
de semtnartstas.

5 - Criar um clima de
hostilidade entre os padres
e a juventude.
dará o Partido.

Isso aju-

6 _ No interior, ímpe
dir que os meninos íngres
sem nos seminários.

7 _ Afastar os padres
das famílias por todos os

meios passiveis.
a - Criar agremlaeôes

em todos os setores: es-c- ANTRO DE DESALMADOS
teres, operértos, runcroné- (The Wild and thelnnoc:ent
rios e agrtcuítores. Um "Westem-ccmédlc" é o que se pode chamct o es

OBJETIVO: O cbjettvo to fito filmada em EASTMAN COLOR pelo precesserá afastar a tamute da. so CINEMASCOPE. Apresento um elenco no conjunreligião, esta sen::lo a ma! to fraco e uma drreçõo de desconhecido JACK SHER
ar Inimiga do Partido. A um tonto insegura. O único ator que -Põele ser citado
única familla é o Estado. como aceitável no elenco é o veterano GILBERTO RO
OS Padres deverão ser dei;; LAND (que foi o intérprete do famoso Cisco Kid há
truídos. Não havendo pa- tempos). Os demais ou exageram ou estão tnesoresstdres brasileiros, os estren vos como é por exemplo o caso do canastra AUDIE
geiros serão expulsos. Nail MURPHY com a sua eterna caro de "filhinho do pc
perca um minuto! O par: pai" e não s.ai disso; SANDRA DEE teve algum potido não pardoerá se você pel bom anteriormente mas não nesta película; JOANdeixar perder uma. ::ó opor NE DRU pouco foz no papel da "vcmp" do ccbcret.
tunidade! JIM BACKUS (a voz do míope Mr. Magoa), GORGE
NOTA: O plano é exclu- MITCHELL, PETER BRECK, STROTHER MARTIN e

sívo para os maduros do o rítmo é folho, alagando. o narrativo que procurapartido.
, outros, aparecem apenas. A fotografia é cuidado, mos

DESTRUIR PAR..� CON· ser disfarçada em cenas de movimento, mas não des

�U��sT��:ma'" percebidas em suo mediocridade pelo espectador de se .�

!��i�����f� '�����On�Egr�;�,L�teD����, é� P��' ��
.

queno desvio do cntênttcz "western,l/ '

COTAÇÃ02:

QUADRO DAS COTAçõES
6--- Excepcional. 5 - Ótimo. 4 - Muito Bom. 3 _ Bom
2 - Regular. 1 - Fraco. O � PéssImo

TRES OBSERVAÇÕES
NOSSAS

- gartazes �o �ia
-CElfT.IO

Cine SAI! JOSE
-BAfJBOS

Cine GLÓRIAFONE: 3636
às 3 e 8 hs.
Walter Reed

Fone: 8225ESTREITO
às 8 hs.

Ruth de Souza John Justln
GlyDis Johns

TEIA DE ARANHA
Ziva Rodann - em -

O I'IUSTE'RIO DA ILHA DE VENUS
EastmanColor Tecnicolor

... '

Cine 111'1
Censura até 14 anos

Cine IMPEIIO
ESTREITO

às a % hs
John Justin
G1yn1s Johns em

TEIA DE ARANHA

às 5 e 8 hs 'Fone: 6295
S('ott Marlowe'

Lola ' Albright
Jae de sántls em:

RAJADAS DE PAIXAO
Censura até la anos

Cme BOXY
Tecnicolor.

Censura atê 14 anos

I'Ol'l'E: 843& Cine RAJA (S. José)
ás B horas -

às a hs.

Rex Hal'l'lson - Doris Day _ em

A TEIA, DE RENDA NEGRA
EastmanColor

CCIISLIL':\ nttl' lfl.ltnL'�

Kaiwin Mathews
Julie Adams em:

A MENSAGEM FATAL

Agora,

ELDORADO

cigarros

ELDORADO
bem na medida d;' �eu gõsto

\
CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Clube do Oficiais da Polícia Militar

Assembléia Geral Extraordinária
, (��YOCaçãO'

O'e ordem do Sr. Presidente em exercido, e de
acôrdo com requerimel1to. firmado por número esta

po:�á�iOA:���iZi�. �oe����x�:a;��;�; �:!tete�lu��
gar no pró'ximo dia 30 do corrente às 20,00 horas,
na sed� da Associoçõo Atlético Barriga Verde, quan
do será debotidá o evolução .do problema "aumento
de vencil"Oentos". '

Florianópolis, 28 de março de 1962'

EDMUNDO JOS� DE BASTOS JUNIOR'

Brasília Turística e (omecial S. A.
.

AVI'SO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apenas 20 diaslde Suspensão para
�-- -

._�--
-�---- - -----, -�--.---�--

6ft INCHA OTIMISTA: Brasil poderá laurear-se
bi-campeão; Nilton Santos readquire a confiança

RIO, 28 nu, I 0:11'''; para passar o tempo, faz que atuaram na euecte o amigos como se ha mui- do Chile pela conquista rto
ncha. em individual para perder o Brasll não perde!'à o f;i�'.l· tos anos se ccnhecsssem. NILTON SANTOS URElt- 'bi".

[omattstas. arr-nt ou que peso, como ainda. pratica lo. E, comum se encontrnc TA-SE OE SEUS ------

de momon a "O�'" nt ,)- o voney, joga bilhar ou cn bloquf nhos de íngatíoro's TEMORES
câo de C �lllp').' .1� Jordão tão vai a seu qUArto para AMIGOS VELHOS F na mais estreita camar.s-
está mui) monótona. E sestea r. Garrincha quase Al\IIGOS; NOVO,S dagem suas vidas esportí-
disse' N,'l_ próxima semn- atingiu o seu peso ideal e vas, seus. problemas, Con- problema: um temor de
na o "seu", Almf'JfC me PI-:' portanto, está próximo d� Entre os jogadores con tam 'càusos-, comentam não ser utli à serecao .ãe
miürri a me "n'regar (IC poder render o máximo; vocedos, multas té se co . suas atuações em diversos não ser convocado para J

�O:I��a� I:i:�l:��rt' ����I�IIl� Comentou mais Oant- ���;:: f::�n�!� ���I��,� 1��II��d:� �:�un;��to °l����� ::�a� �i��lar:p�';:itaJ�:�:tau - :ó)1l('nlf ico n.-s- :CI;:seq�:, t:�in��p'��i�!��� tos com seus eomparrher- rão por um lugar ao sol. lógico de Um grande c-a-
sando Iihuex li amor- c letivos dará o máximo ele-

ros agora, Natlll'alm'mte, Jair, da Portuguesa, por' que que' já não é crianoa
estl' n('gócio n rOlnitN: suas forças, acrescentando multas são amigos velho>, exemplo diz que o páreo e que naturalmente poje-
Bosto, m r fj]1'TJ"s que já sente 'fome" de 1::>0- amizade que surgiram (;1:1 é muito duro, pois t�)'.í. ré ser barrado por elem\lll. , _____

�;l "�l��ri� v� � :,�:!-.ai.::: Ia. Adiantou mais, mos-
outras glorwsa� jcrnaens. �u;Ul���:, c�:flSGa;��:c�:: �':e m��u;;v��s� ����:;�;

('.�!I'S Ohm SI 'I M 1\ ,"
trando otjmtsmc, que sr, :a:on�:��as,q�a:tl�g�:n;e� "estrêtas'' do nosso rute- entre o jogador e o ch-reforem os mesmos quadros ... ...

tração é sempre um esroto bot. Contudo, observa-se da delegação, Pauto Míl-
para novas nmtzades, o que há uma vontade enor cnartc de Carvalho e tudo
que de rate se ouservn. AI. me de todo.� pura concurs
guns jOl{arlores, (IUI' llllpr:i lar o SI'U lugar no selecto
se viram, nojo se mostram »ndo.

T

1 «T ANOS DE LABUTA CDNSTAYo,.

PELO PROGRESSO·D;"'�:-·
I ··�l,..s

liANTA CATARINA

I
NO SETOR

, ....J

ESPORTIVC

Teste P ra os Seus Conhecimentos
R.

1 \ O 1,,1 não é vól ido por ser tiro indireto.
�'Inl(,� ri

� com um tiro de métc.

não I�á) il���d��II,����. Porque no arremêsso lateral

3°) O " :nício do jôgo é Com um tiro de can
to, uma v('� �uo'! o tiro livre é de fóro do área penal.Coso contrór o o tiro livre será repetido. Coso entre
tonto, � j 'r') liv(r' tndrréro passar a meta d quadro
(:ontrm10, o I' Início se dará com um tiro de �éta.

ti")
.

Noo �á infração porque a bola não che
g(lll (1 ourror rnjoqo. Rcpeticõo do tiro de meto,

0,'1) s indtréros. Tiro inicial, tiro de meto.
E m's S '()Idntes quando o jogador joga ou

I 'lI Inda vez, antes que o jogador o
tO(jW' 011 i I)U(' oi<; de:

a) ri! 'I". b) Tiro de meta depois que a

bola (h )( r n renal isto é, depois que entra em
icgo; c) T � livl dil'eto ou indiréto; d) arremêsso; e)
Peno lIra J� conto.

E mais o originados por:
al impl"d'mcnto, sobreprasso, tranco fóra de tem

po,. ob truC'ão 'lego!, p€nol chutado paro trás, ioga'
pNlgaso, trani"cr o guardiõo ilegalmente, conduto in
Convlê'n'ent' (sa' 00 árbitro ao juiz de linha, persis
tê�cio em infrinoir os 'I('is de jôgo e linguagem desres
oe,toso. I "'�:P 1«'1'1>

MAURY BORGES

SAO FOO. DO SUL
Enfrentando na tarde de

domingo ao elenco do oua

rany q.e BJumenau, n. equi
pe local do Atlético rOIl.�e_

gulu est.up('ndo trlllnfo pe
la alta conlo.p;rm dI' flx3.

domingo ao conjunto do
XV de Novemll)'O pelo mn r

ceder rícuxz.

ITAJAI' - Crdavrtna,s de
torcedores sc deslocarão a

partir de sábado para a

capital do Estado, para

i::,�:���nrM:�roj�lej� M���
ciJio Dias, pela decisão �o
titulo.

BLUMENAU -. Como
unico cotejo realizado nes

ta cidade industrIal, na

tarde de domingo, a repre_

sentação do Floresta ven-

ceu ao Ama7..onas por lxO, CRICIUMA - NotícIas
em cotejo dos mais movi- procedentes da terra do
mentados, carvão informou que o con-

"" junto loc'),l do Metropol,
.SAO JOÃO BATISTA - viajará na sexta-feira com

Foi festivamcnte comemo_ destino a capital do Esta-
rado nesta cidade a con- do.

qui.<;ta do Usátl que brl-
'

I'han'temente levantou o tí_
tulo do Torneio Início de
Profissionais da Liga Des

portiva Brusquense, O Usá
ti derrotou na. finalíssima
ao Guarani por 2xl.

BRUSQUE - 1'1. renda do
Torneio Início, realizadO'
domingo somou a impor_
tância de cr$ 20.200,00 en

quanto que o Torneio de
aspirantes efetuado domin
go, pela manhã, rendeu
cr$ 4.260,00. No Torneio de
Profissionais o Usáti foi o

campeão cabendo o segun_
do lugar ao Guaraní. Nos
aspiran&es. o campeão foi
o Humaitâ seguido do Ti
radentes.

o

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MÁURY eoa=es, RUI lOBO l

GILS'lTO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS
I ·,i,,",

RIO, 28 (V.A.) - Voltou

a se reunir o Conselho Na

cional de Desportos. Dava

se multa Importância paro.

a reunião, pois voltariam a

Ser estudados os casos xur.,

gidos com o Palmeiras, o

Bangu e ainda clubes pa

ranaenses. todos punidos
pelo órgão múxímo dos es

portes nacionais por não

cumprirem a regulamenta-

cão de 72 horas de tnterva,
l� entre um jôgo e outro,

Resolveu o referido órgão
voltar atrás em sua pri
meira decisão, baixando a

pena imposta. ao clube ban

deirante para apenas 20 dl

as de suspensão, Também a

pena imposta. foi dIminui da
enquanto que as penas imo

postas aos clubes do Pará
foram enncelndas.

Nllton Santos tinha um

ISSO MESMO I

ücou acertado. Nilton se

Nossa reportagem em eon

versa com os dirigentes
José Amorim c Di gcrnnr.,

di, teve o grato prazer de

saber que o O. A. cetart
nense e Avaí F. C .. nâo en

dossam a indisciplina pra
ticada por alguns atletas.
sendo pensamento dos mcs

mos punir os que são ali

jados das pugnas pOI' atos
não recomendáveis no ca

norte.

N. TRENTO _ Multo em_

borà a equipe principal não
tenha tido sorte nas dispu_

, as do Torneio Início, sendo
No próximo domingo O público esportivo da co alijada na peleja de aber-

pital estará revivendo emoções do clássico número um ura pelo Tiradentes, () pú-
do futebol catarinense, na at,ualidode blico comemorou a COD_

Marcílio Dias e Metropol estarão em pleno está- quista do Torneio de aspl-
dia do F C. F. lutando em busca d'o .galardão máxi rantes, conquistado pelo ITAJAI' - Com renda
mo do temporada de 6 J onze azzurra dessa locali- de crS 141.300,00 o público

Marcilistos e criciu';'enses, estarão empenhan- da de, do Vale do Itajaí presen-
dos em grQnde luto que lhes valerá um ano de sacrifí- clou a equipe do Barroso'
cios e de intensa dedicação. " �IO" � b �UL - Com ���ri�e�:ot��:iti�:I,O s::r��=O Marcilio Dias "foi o segundo colocado do Tor p�I��paJ e d: �ar�oReql�� bltl'ag-em ele Ú"lndlno p, da

Ilmo, Sr. menLc. dcnotando a equipe

�:t f��11 B,�f;�;����,\orém em contraposição o M�tro
naux derroto1l na tareJe dc Silva. Oel'enLe de "O ESTADO" do Ol'UpO Unidos do Cen-

i'!o . !w,Tn trovado entre os dois conjuntos, esta i'
Nest.n Capital '�:d�!��I�-�E:�� ;��� :����.

diferf'ncC'l ,-j", colocaçõo se apagou e o que vimos com A fim de que o públiCO seja cientificado, e colabo· vencendo por 5 a 1.

s������� ��! l�r: �,ilt:�:'���t�o�eo��r:��l �� ::���r
.

(ARLOS HOEPCkE S. A. COME'RCIO �� ��ma ��n:�:e�:\;��li�O�u���:���id�S'oc����I���O d: no� ��::c�r�I!��: d:r:i�de três efetuado aqui mesmo o Marcílio venceu per- um derrame de notas falsas de cr$ 500,00 (quinhentos com tentos mjLrcados por;I x 3, num j -)go memorável.
�,

E INDUSTRIA cruzeiros), cujo exemplar, encaminhado a esta Delega- Luiz Rocha (2) Snulo e Ari
S á r('pdida o vitária "colorada" no estádio A ela Fiscal Jl{'la AIf:'i.ndcga dc Haiai, fra� as seguintes para Os 1'llpazes da rlla Pa-

dnIfOEis)�ll�l;;'p(.>rgunta, entre as muitas que o públi Assembléia Geral Extraordinária crrraclf'l'ist,lcns:

�ncld��.ma e Babão pam o

slvo.
Co gostaria desaber,' C

- Valor r.r$ 500,00 P:'l.ra o segundo tcmpo Com essas sUbstitulçõcs a
E Ep'lro se saber isso "in loco", o público certo onvocacao N.el da cédula: 015357 esperava-se uma goleada. equipe do Unídos marcou

mente afluirá 't'm massa, 00 local do partida que pro Pelo presente edital são co�vidodos os senhores Estampa. 2,n. da equipe padreromense, mais dois tentos por lnter-
mente cnroctNizor-se por lances de alta investidura acionistas de Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indús- Série 602A., mas, isso não aconteceu mêdio de Culica, sendo um
técnico trio, o se reunirem em assembléia geral extraordiná- nota essa que tem colaboração mais viva que as genui-

porque seus jogadores não de penalidade máxima.

rnti�o�i�i:���od� �::����� �oun:i:u�l�� :���::n��:�o , ;i�'h���s�e�� ;:��Z�dc�o�oád��a5C��:e��i�i!e���� �� nas, além de apresentar um papel de qualidade notada_
visavam o gol e sim fazer si�� ����:s f:�::ra; ��;

d dE'30 nlente inferIor. Paim (Anilson), Renato,por ��n�a+í7.�1 <; aqU�r���'chegaram do cidade do cor

' nesta capital, para deli�_erarem sobre o seguinte Agradecendo à habitual atenção com q1le V, S,1l 0.- Osmar e Luiz Antonio (Nl_
vão infçrtT' ,qUI' O Mctrapol, iniciará sua excursão ORDEM DO DIA

lcnte aos nos.c;os apelos'firmo_me, cordlalment(' no), e Lourival: Pulga c

(�n��f�� (:.�� k�d�ólr;o��::;i� :�:���oa���7����n:�t�: 1) _ Aumento do capital social;
Josê de Brito A11dradc :�'i� ����. Luiz Rocha, TI·

oró rrentl' a uml adversório ainda não conhecido: 2) -Reforma dos estatutos; D_elegadO�c��:��I�_ .. _ Ja���:oHen��I::S: e ����1:A CXCl rsão?o�:!, d.�e��d:r�it��I�I���� a�r;
.

3) - Outros assuntos de intCrêsse da 'SOciedade., Terreno 'Em SãO' Paulo ou Rio, Com ro nl'lq,; CnHc_a e Nilson' Zoe-

jOIJ'ldorcs. .' FlorianópoliS 2;1 de 111arço de 1962 Também oreas, si!'io!l e direitos hereditários, En- ��ÇUI���I���t�eY:, Scrgio.;
IOrdar e fOler 'votos qLle a excur.-��'

I .

• vie·me focalização exata e preC0s. Negocio seria e Apitou ti lKll'l.idà. o
, çi.'calcrinense de 6Q_ sejo, coroada de .' Ac-elon Dario Oe Souza ....,.... Diretor·' Presi- rápido,�"Carta.s para Mouro Mal"a. Ruo. ;Vitória, 657 Rogei'IO' Silva com�diQJ;.: glÓ'l'io do f�te,�..

ol .�o"lJi:iga-V'.e,�?Et� J; l�,nfe" t,." •.•. ,c,onj� 32 - São·Paulo.
, '.

�

.';. f

AItOl.A MAI\"tJlfEtr.lnolill�t� tuação .

.., ... ';_�" c--
'. ;.,,� ·.F;d:�·�,·.,��;;},l;,:·;U�.1J��·1':' ·'�o;;.;.:.����i�

., •. ,

_lt�"õII.�� _:__-"
.. ",5,,·r..·>_'_·=....�-i'_"""'"

mostrou mais confiante,
voltando m('smo 1 ter il.-

quota confiança tu') sua

cnractertsucn. POI' sinal é

ponto pacífiCo que o 'uu
rendo eagueíro do aotaro,

ao sorú um dos convocados

para a grande oruulha :1

ser travada em gramados

Marcílio Dias Homenageia a

Crônica Esportiya
o c. N. Mnrcillo Dias, a Felix José Foes, Preslrl"n-

través seu i'epl'''sentanto:!
em nossa capital, sr. Wai
domlr José Carlssol1, 1'>0

menageou a imprensa C.'

portlva da Capital, com

um coquetel. Ng, ocas:�f)
foi também homenageado
.o presidente da FCF., �r.

Osni Mello. O �e';to b:l�
tante simpático do c!ubo:!

marclllsta foi bem recebi-

te da Câmara Munif'ipal
dc Itniai e oradol' do c'u

be, desportista O.-;mar NflS
cimento, grande lutadol'
dos esportes em It!',jal, d�.
Saul Oliveira, membro do'
Conselho Regional de De,,

portos; Jornalh;ja Pedro
Paulo Machado, Presidenel'
da ACESC, cronistas es,?c!
tiv,os e radialistas do 'O E'

do pelos que militam na

imprensa dló,rla. Disse!) Guaruiá, Di<í.rl., dll.·Man!1ii
Presidente d.o Marci'itl. e Anita GanlJb. • ..ii. Prei::l

Dias, presente ao aconte::i dente dos clubes da. Oa-p,
menta, que aquilo era u- tal e como não podia dt'i
ma gratidão do dube de xar de ser, o Pr�sidente (la,
Itajai, pelo muitl) que t�\!1 FCF, sr. Osni Mello qI1.'�
feito a Imprensa especta- nunca falta aos R.contec�-
lIzada da Oapital, mor� mentos marcante� do es-

mente nos ultimo,; Uif'SeS, porte. Nós, que mllltarr:.cs
quando fez ampla cobel'lu no esporte, na ardua tart'!
ra dos jogos do Campeona fa de divulgar ficamos S,'_1

to do Estado e Sul Bra:,i· si velmente agradeciJ(l�
lelra, Presente ao acortl;:>ci ao C. N. Marcilio Dias, 11-

menta estavam os srs, Jo- ma das expressões n:axi
sé Luiz Colares, Presiden· mas do futebol c.atarinen
te do C. N, Marctlio D:a.\ se.

Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional - FlorianópoUs-S. (.

Por ZENI AIRAM
. TORNEIO DE ACESSO IV' DIVISA0.. .. .

Em obediência 00 seu programa poro O ano de

1.962, o F. C. X., fará reolizor, com iní�io dia 31 do

corre-nte. o Torneio de Acesso IVO DiVisão d eFlori.a
nópolis, que contará com a presênco de � 3 enxadns

tos que obdecerôo o sC'guinte tabelo de Jogos:
,

DIA: 31 _ Horas: J 4,00 - Local Clube Doze

de Aglô;tRODADA: Danilevicz X H. Espada; Castro X

Silveira de Souza; Rosa X Mansur; Dominoni X Mo

ser; Fcrcc-, x Mello Cardoso; e, Medeiros x Neves.

Bve- Cloudtonor Scorpero Borges,
.

20 RODADA: Mello Cardoso x MedeirOS; Maser

x Foraco; Mansur x Dominoni: Silveira de ?ou�a x

Rosa; H. Espada x Castro; S. Borges x J. Dcntlev'ca.

Bye: Ady Neves.

30 RODADA: Castro x S. Borges; Rosa x H. Espo
do' L Dominoni x Silveira de Souza; Forocc x M'l11

su�;- Medeiros X' B. Maser; A. Neves x C. Mello Cor

dosa, Byt!: João. Dornlcvicr. Júnior. ,)
ARBRITOS: Pôr designação do Deportoment

Técnico da F. C. X., funcionorõa como arbitras do

três prjmeirOs radodas, os enxadrístas Dr. Luiz Adot

fo Olsen d oVeigo e Wilson Libório de Medeiros.
DIA: 1.°/4 - Horário: 14,00 horas - Locol:

Clube Doze de Agôsto:
40 RODADA: B. Maser x A. Neves; E. Monsur

x A. Medeiros; Silveira de Souza x P. Faraco;. H .. Es
poda x L. Dominani; S. Borges x C. Rosa; Dantlev!cz

Jr. x Castro. Bye: César de Melo Cardoso.
50 RODADA: C. Rosa x Doni!eviCl Jr,; L. Do

minoni x S. Borges; p. Farcc!).. x H. Espada; A. Me

deiros x Silveira de Souza; A. Neves x E. Mansur ;C.
Mello Cardoso x B. Maser. Bye: Castro.

60 RODADA: E. Mansur x C. Mello Cardoso;
Silveira de Souza x A. Neves; H. Espada x A. Mede�
ros; S, Borges x P. Faraco; Danilev!cl Jr. x L, Doml

noni' Castro x C. Rosa. Bye: Belflf Maser.
'ARBITRaS: Como árbitros estarão em açõo os

enxodrístos Dr. lônio José Ferreira e Vilson Mendes"

PROX IMA RODADAS
---I

As próximas rodadas �rõo realizadas nos dias

7 e 8 de abril. A tabela do jogos dos ditas rodadas,
serão publicado oportunamente.

Vnória Espetacúlar do Padre Roma
jogo para a diminuto. as_

sistência que se encontrava

Na tarde do último sá- presenciando a partida,
bado a equipe do Padre Ro_ Mas foi novamente o

ma reabilitou-sc ampla-

Carlos Luiz Paim

Padre Roma que movlmcn
tou o marcador atrnvé�
seu mcia dil'clLu. Arl C'sta.

lJclccendo 5 a 1. Aos vinte
c cinco minutos a dlrcção
técnica do vermelho c

branco da Padre Roma fei
entrar Anilson e Nino, res
pectivamente nos lugares
de Paim e Luiz Antonio, o II
que veio em multo preju_ ....
die:'l.r o 5('\1 Ristf"ma defen-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dearlamen o Centra �e C41mpras
Uital de Concorreiícia PUblica uumcro 1� - Ol - II

o pepartamcnto Central

dI' compras ro. C. C.I, de

conrormldnde com o nrto

11, Item rrr. do Regulamen
to aprovado 1)(>10 neereto

SF-2!i CR-61/3R2, torna públt
(lO Q1H) fará renltzar, no

dia 30 de abril de 1002 nn

sua aéõe, fi Praça Lauro

N1ullf'f, nO 2,1 fone 3410),
GONOORRf':NCTA PÚBLICA,
uns rondll)ÜI'S sf'r:ulntt"s.
I - OB,TRTO DA CON

CORR$.NCla

sentar prospectos com da

dos técnteosr. Unidade _

Um. Qunnt.ldadc - 2

IV - Amplifjcnrlor de

som, com 30 vnuos di' 'ia.

ria, para corrente õe 220

voltias, com alto ratam c

(!c 12 polegada.<;, r apresr-n
lar nrosnectoa, esquema,
marca. etc. Unicla(]c-_
Um. Q'uflnL!dadr _ 1

partamento Central de

compras do Estado de San

ta Catarina.
5 _ A.<j propostas deverão

ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos pro

ponentes em tõdns as pá
ginas, seladas na forma do

ítem I. dêste Titulo.
(j _ Os envelopes, con

jcndo propostas ou doeu

mpntos, deverão .1;('1' entre

J!:1lf'S no Depru-tamento ccn

u-nl de compras. it rraen
Laura Muller, nc 2 ( fone
3410). atê às 14 horas do
dia 30 de abril de 1962, me
diante recibo, em que se

mencionara data r hora do

recebimento, assinado por
funcionário do D. C. C.

'7 - As propostas serão a

berta.,>, às q_uinze horas do
mesmo dia \'inte e cinco por
funcionários d€signados pe
lo Presidente do D. C. C. e

na' presença dos proponen
tes ou seus representantes
le�als.

o Departamento Central

de Comprns tD. C. C.), de

conformidade com o nrtv

aprovado ]leio pecreto

SF-25 08-61/382, torna públl
co que fará realizar, no

no dia 2 «c março de 196'!,
na sun séoe.ü Prnca Lauro

Mulle!', no 2,( Ionr- 3411)).
CONCORR�NC[A PúBLlO:'\,

nas rondlçõefl .�rgllinl,es
I _ mUF.1'O DA CON-

O.'> Interessados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.
l. - Proposta, eeradns

amuas as vias com Cr$ .

12,00 de sêío Estadual e

rnnís a Taxa de Educação f'

Suude de Cr$ 10,00, por fo

lha, em envelope recnaeo
c lacrado, contenoo:
a) Desígnaqãn do nome e

f'l1f!l"'l',}ÇO da mma Pl'OPO
nente:

bJ ,....especlf' .. «cão, u mul.�
detalhada pcsstve. lnolust
ve marra, do matcrtnl qur
se n-ooõem fornecer;
ri preço unitária e ate

bnl. com a cxpncacão dr

que estão' ou não incluidas
ns df'sp.Psas de impõsto.�.
taxas, fret(·s, carretos, segu
ros rtc.;

d) ('ondlçõe.<: e J)!'n,zo
de cntr�ga da maleI-iuf. llO

local indicada: DIRETO
R'IA DE VEI'CULO E

TR.'\..t."J"SITO PÚBLICO, 'e'fi

Flor:anóPolis, .onde sc:á

p!'oced:do o exame de '\'e

cebimento;
e) declaração de conheci

mento e submissão às nor

Mas dl'ste Edital e dn Le

gislaçií,o referente a c�m
conências.
NOTA: Serão recusados

os materiais com dimen

ções, o que ocasionará exl

e:{>nria rle substituição, ret.i
sões e outras característi
cas aquém das ('spenlflca_
rada urgente. chamaml'nto
do segunclo colocado, exlgên
da da difel'ênça de preçf
pelo faltoso, caução Cuturf'

suspt'neiio do registro 0.,..
ronl!'redor. etc.
2 � Na parte externa do

envelope eontenedor da
p;oJlosta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR

R�NCIA PÚBLICA N0 .

<l:l 03 3S, (AQú'\6.IÇAO De
MAT2RIAL DE SINALI
ZAQAO P.IIRA A DffiETO
RIA DE VEI'CULOS E
TRANSITO PU'BLICO)

3 � Em envek'pe separa
:io contendo os dizere,:: (lo
incif;O anterior, alêm do

�('nno POQ!--IMJj!NTOS, �m
car�teterel' b"m df'iitacad{).�,
C'llecrrar-se-ão os documen
tns comprobatórios de Idrn
tidaàe c Idoneidade:
aI certidão de Registl'o

na Junta Comercial ou

Djário Oficial que tenha
pul)lirado o documento de

constituição;
b) atestado de idoneida

de. pa<;sado por Banco on

duas firmas de compt·ov�_
da idon�idade eOmérclal'
c) prova de qUit.ação c�m

as Fazrncfas Estadual, Fc.
deml c Municipal:
d) procuração, se fi)r o

ra�o, passado a pessoa rf'

pI' .. �entante do proponente
à nbertura das pr.oposta.�.

1 - Os documl'nt.os nri.
ma (nu parte d01c�) pode
rão �Cl' suhstituidos pelo
Regjstro da firma no De
partamento Central de
Compra� do Estado de San
ta Catarina.

5 - As p"'opnsl as deverão
ser apresentndn.<; em duas
vias, com a r.ubrica do� pro-

:lprC'Sl'ut:ll' os nocumontos

menr-íonndos a �,egulr,
1.' � Proposta, se adas

ambas as vias com crs ..

1:,(,00 de séto Estadual e

mais a Taxa de F.dlu'ação e

scuoece crs 10.00, por fo

lha. em envelope fechado
f! lacrado, contendo:
a) Deslgnaefin <lo nome e

1'!1("!l'l'êc<0 da firma. propu
lwnte-;

))) csprcJTtPnç:tn, 11. mais
detaniodn posaívct. tncrusr

ve marca. do mnter!a! que

sr propõe;n rnrneer-r:
pj prece unitário e gto

bnl, com n f'y,plil'nç:io dr.

que estão 011 não ínr-Iuidas
as desposas de lrupôstos,
tax:\s. freLes, carrC'tos. segu
ros etc.;

dl condicõ('s e prazn
de entrega d� maLeria I. nn

local indicado: POLI'('J:\
MILITAR DO ESTADO DE
SANTA CATARINA ,ond')
serã procedido o exame de

:'eceblmento;

e) dcclat'açao de conheci
mento e submissão às nor

mas 1este Edital e da Le

gislaç[lo referel'f-e fi. COI1'
eorl'ênr:las.
N('lTA' SerEio r('(:usn.dos

os lflflterinis com dlmen·

sões c outras caracterí�tl
cas aqut\m das csp�clfica
ções, o que OCflsi(lnanl. exi
gência de sub.�tituição, reti
rada urgente, chamamento
do segundo r.olocado. eXigên
cia da dlfl".-imp:t dI" prf'ço
pelo faltoso caução lU!,I..-a

sUflJ)cuc,âo dJ reglflLI'O de

fornl'cf'dor, etr.
2 Na parte rxll'tna dn

envrlope c·1nlenedor da

proposta d(�vf'rão con.�tar os

seguinles di?eres: CONCOR
R�NCIA PÚBLICA N° ..

16 03 37, ( AQUISIÇAO DE

MOTORES, EMBARCA
QóES E APARELHOS PA

RA A POLI'CIA MJLITA!�

DO ESTADO DE SANTA

ponentes em todas ns pá
gtnas, seladas na rorma eW

ltr-m 1, deste Titulo.
6 _ Os envelopes, eon

tendo propostas ou doeu

mentes, d,,·'{'I'p.o ser entre

eues no Departamento Cen

trnl de c-mp-as. à Praca.
Laura Muller. nv 2 trono ..

:)410), até' à'l 14 borns do
rHa 2 de mntn (ie IDG�, rnv
dlnn te l'ec'i'JlJ, em que se'

mcnr-lounrá Jatn e 1101':1 cln

1·I'rp))!ll,t'l1!.O, asstnnrso pur
1)1)1' runc.onarto do D. C. C.

7 -'\s propostas serão a-

bCI'Ln.i'I, às quin-e horas do
dia vinte c. trés pnr
runr-tonú rt ,s df'�i1!,!lados JlC'
lo Presldeute do D. C. C. c
nu. J)rcsctH'a dos prolxmen
t,rs ou :-;t'ut-: !'epresentantcs
legaiS.

S - Aberl.OS os envelopes,
cada U,ll d,).� in�eress:ldos
tem o dlreito de apõr a sua

rubrica nas folhas de pro
postas dos demais conel

rentes.
9' - As propo';tas (modê

lo 001, it .venda na Impren
sa Oflc-iaJ do Estado), de

verÃO obedecer às. condições
csL!tbel"Clrla;; neste "Edital,
nafr instru�'Res consl:ndes
do vcr;,o Lins mcsrl1:lS, bem
como as eXlgímClas CI) De-'
Cl'cto nO SF 25-03·(11/:182.
de 1!)61, e uPP',ais dl.�p")si
çõcs EsLad\iais e �'ederais

sobre Concon-ênel:ls.
TH - .JULGAMENTO

1 Pclu comissão Julga,
d<',ra, postoi-lormentr-, se
rú declarado vencedor o pro
ponente que orerecer:
a) Menor pt'('ro, eonxlde

rendo-se descontos. conrn
ccoões. ImpôflLos, despesa."
e outras vnntanena:

IJ) mrlilm·l'.�· ('ollcllçües de
rntreg:"l:
('l nu-lhores C'oll(llçõe.1; de

pngnmt-nto.
a � Em igualdade (Ir con

di<:;,('s s"rfl dada prererõn,
cin fi firma. estabelecida no

Estado.

v � Aparelho rcssusíta
flor c Pulmotor marr'n

Drnsger para a rogados.
eletrocutados e gnsel üna
dos, raproscntar proapce
tos}. Unidade - Um. Qu�n
ttdade _ 3

CORRf:NCla
AQUlSIÇAO

1 _ Braçadeira, com

chapa de rereo, resistente.

perfurada, com pnrarusos
e porcas. Unidade - Um,
Quantidade _ 1.500

li _ Sinaleira, aereft,

automática, 4 bôcas tri

pllces, com In�erruptor.es
automáticos e manualS,

sem Instalação. Unidade
_ Um, Quant.idade - 4

III _ Tartaruga, para

demarcação de tr4nsito (a

presentar amostras de dc';:;

tamanhos -e -especificar
materi1.l, marca, etc). UIIi

cinde - Um. Quo.ntidad('
_ 100.

IV _ Placa "Direr;ão
Unica", O,32m., redon<h,
branco e vermelho, com

seta em preto. Unidade �

Um, Quant:dade - 200.

V _ Placa "Dois S"'l�1i

o:1os" 0,32m., redonda. bra;l

co e vermelha, com setas

duplas invertidas em pre

to. Unidade - Um, Qunn'
t1dade - 1OU.

VI _ Placa "Estnclfl!Hl

lll('nLo Proibido", O,32m.,
rcelonda, vern\('lho r br�n

co. com P prÍ'to. Unidade
_ Um, QmmUd,.de - %0.

VIr - Placa "Escob ri.. -

vílgar" O,50m., quadrati;>,
azul c branco com rapaz
em pret(l Unldade _ Uln,

Quantidade _ 100.

VIII - Placa "Hospa"'J
Silencio", C,50m., quadrad .•
azul e branco com CÍ'llt:
em vermelho. Unidade -

Um. QnnnUd:l'le - 100.
IX � Plac:o "Via Pr('r,�

renclaJ", O.421l'l., trianr'ú·

lar, amarelo e vf'l'mclho.
Unidade :- um, Quanti
dade - 100.
X Placa "Parada de 01'.1

bus", 0,32m. redonda, Ilr:1:n

co, cem letras em p,el'.l.
Unidade - Um, Quanti
dade - 4UO.
XI - Placa 'Velocida1e

MáXima 30 KMS", 032m.,
redonda, vermelho e bran

co, com let.ras em prel u.
Unidade ...... um, Qua.n�i·
dade - 2(Jl)
VII - Plaea "Atençfio

Devagar", O,50m., quadr:-t
cra., �znl e braneo. Unida

pe - Um, Quantidade �

100.
Os materiais acima

AQUISIÇAO
I - Barco. tipo Sande

lim, construido ínteirnmr n

te de madclra cedro, fr r

ragens de cobre, InclusivE'

pregos, pintado na côr
branca com tinta mariti
ma especial, põpa para 1:0

lorarão de motor d(_> 5�,:·
U. P., COM o cumprlm�n�o
dI' 3.50 metros. Unldad�
- "('m, Quantidade __ 2.

Em C:1m de absctu
ta i�l1aJr!<lde de proposta!'!,
!>crá sorteado o vencedor,

4 - A Cocorrência poder&
ser anulada, un.:l vez qu,.
ten.l-}a sido preterIda for.
malid:lde expressamente exl

gida pelas rl'feridas Leis e

a omi.!'s5.o importe etn pre
juizo aos concorrentes, ao

Estado ou à moralidade da
CJncont-ncia.

5 - A Comissão Julgado
ra reserva· se o direito d(f
anular a Concorrência, ca,

so as propostas apresenLa
das não r·orr0.�J)ondam an::!

in!-"·;'.�ses do Estado.

Florianópolis, em 23 je

março de 1962.
(Herme.� .Justino PnLrla

nova \ - PRESIDENTE

VI - Escafandro auLQ

nomo, fabricação nacion:li,
marca Atlantida (apresrn
tal' prospectos): � Unidade

- Um. Quantidade _ s:
II � ESTIPULAQOES
OS in teressados dev�rão

II - Lanl)'1a, construl

da Inteiramente de nu

deira de
.

cobre, inclu3\vC

��:��: la:�tat��ta n�ar�i�
ma espeCial, com PÔP'l ]la
ra colocaçào c!e motor dê
5)h I-I P., com o cumnr:

mc-nto de 3,70 metros. u- \
nldade - Um Quantir.la-
de _ 1.

'

III - Motor de PÕP<l,
com potência ele SV2 H. P.
de fabricação eompr.ovada
mentê bôa, (especillrllr
marca, qualidade e apre-

S '':'_ Abertos os envelopes,
cada um dos inLeressado�
tem o direito de apol" a sua

rubrica nas fólhas ele pro

p()stas dos demais conror

rentes.
9 � As prop'htas (morlê·

]0 001, à venda na Impren
sa Oficiai (la Estado 1, de

verão obedecer à, condicões
estabelecidas neste Edital,
nas instruç5es constantes
do v(",so das mesmas, bem

como as exi'.!;ênrl:1s do De

r.rcto nO SF-25-03-6l 382.
df:: 1961, e demais dlspasi
çcies Estacluais e Federais

sõh!'e Concorrências.
II - JULGAMENTO

1 _ Pela· Comiss:io .Julga
doura, pó�terior:nente, se

rá declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:
a) Menor preco, conside

r.ações, impôstos. despesn.1;
e outras vant:H!ens'

b) melhores condiçces de

entrega;
c) melhores condições de

pa�nmel;"!to.
2 � Em igualdade rle con

dicões será dada prl'fl'riôn
'I>'f:i�--lfr'ma l'stallC'C':ida no

Estado.

3 � Em caso de absolu
ta igualdade de propostas,
:;erá sortrndo o vencedo!'.

4 - A Cocorrência poderá
ser anulada, uma vez Que
tenha sido preterida for·
malidade expressamente exi
glda pelas referidas Leis e
a omissão impo; �e em pre
.íuizo aos concorrentes, ao
F.stado ou a moralidade da
Concorrência.

S - A Comissão Julgado
ra reserva-se o direito de
anular a Concorrência, ca
so às propost.as apresenta
das não correspondam aos
jntprê�ses do Estado.
Florianópolis, em Hf (ie

marco de H162.
(Hermes Justino Patria

nova) - PRESIDENTE

AGRADECIMENTO
MISSIl DE r DIA

ARTIGO 91 (Ginásio em 1 ano)
o Curso Continente convoco os alunos já ins

critos e demais interessados a comporeoerem n0

dia 6 de abril, às 20,00, o fim de trotarem sô�r� �s
horódos e início das aulas do Artigo 91 (gmoslo
em l�����res informações poderõo ser adquiridos
no Secretario do Curso Continente, à Ruo 24 de

Maio, 748 1° andor Estreito Florianópolis

Agenor Alves, filhos, e nóro5, sensibilizados
com o des_"porecimento de _suo extremosa esposo,
mõe e sogro, L'JCY G. Alves agradecem o todos os

que se solidar'?QrOITl com o insubistituivel perda,
acompanhando"o olé suo última morado. E, convi.

dom paro mi,,'io de 7° dia, segund ofeira dia 2, às

7 horas nu Ccrtedrol Metropolitana.
CATARINA.

Em envelope separa
do ermt.t'ndo os dizeres dn
inrl.�o antel'lor, além do
têrmo DOCUMENTOS, em

c:nr:lc-(f'rf'R hrli1· d(i.'tta�itdÕ;,
(·nt�l'r��r·se oio os dorumen
t{).� rompl'ollatórlos de Iden
tldade e Idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta . Comercial nn

Diário C,neial que tpnha
publicado o dÇ>cuml>nto de

'�onstltulção;
bl ate.�tado de Idoneida·

de, passado por Banco 011

duas firmas de comprova
da idoneidade comercia!:
cl prova de quiLução com

as Fazendas F,.<;t.adual. Fe.
deml e Municipal;
dl procuração, se fôr e

('aso, passado :1 pes.�oa re

presentante do proponpnte
à' abertura das propostas.

4 - O� documentos aci
ma (ou parle dlHes) pode
rão ser l>!Jbstiluirlns peló
Registro da firma no De-

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

Departamento (entrai de Compras
EDITAL DE COHCORRENCIA

PU'SUCA N.o 17 02 18

NO HOEPCKE TEM

literáriainformação
O Departamento Central de Compras CD. C. C.), de

r:onformldade com o art.O I L item ru, do Regulamento
flpro\'odo p"10 Decreto SF 25-08'61/332. torna público quo
Cará :eu!il/:ll', no dia vinte e oito de marco de 1962, na

,�ua sede, à Praça. Lauro MüllN. n.o 2, (fone 3410), CON
CORRBNCIA púBLICA na� condicõe.� s()�uint.cs:

1- OB.1ETO 01\ CONCORR�NCJA
AQUlSrçJ\O

1) Tecido de fllgQdão, em pC,�[IS, ('.om larp:ura de 1,50
mts., marca "SATURNO" ou similal'. Unidade - metro,
Quantidade - 1.200.

2) TecIdo de algodão, em peças, COul largura !Ie 1,40
Il1t� .. lT'aTCa "AGUJA AZUL" OH similar. Ul}idade - metro,
Quant!rladc - 500

::11 Terido de mescla, cõr azul. marca "ARMADA" cu

slmt1ar. Unidade - metro, Quautidade - 1.000.

4) Tecido de mescla, côr beije. com largura c!e 1 10

mts., para C01fecção de vestidos t:: camisas. Unidade -

AINFANCIA E O COTIDIANO - Poeta das coisas

simples e da emoção normal e humana, sabendo mane_

Jar o seu instrumento de trabalho, construindo �ma
poesia limpa, enxuta e exata, Rolando .ROQue da Sllva

nos dá ,neste seu novo trabalho, um hvt·o que mos��a
um pouco de todos nós, de nossa infância ede nossa ".
da. Esta diretriz poetlca vem se mantendo desde os pn·

melros trabalhos de RRS, criando um!). constante que

o poeta só vem aperfeiçoando, Aqui, num volume .que e

um único poema, pelo clima, pelo tom e pela umdade.

o poeta evoca a vida do Brás, dos seus tempos de. me
nino, que o marcaram definitivamente. Ji a partIr da

prImeira linha, ele nos diz ao que vem: "penetr�nd.) o

chão da infância teria um banho lustraL Despm por

isto O superfluo. ("Os Motivos"). Despindo o superfluo,

penetrando nas raizes do povo, transfun�i��o t)KIo a_

quilo, procura colocaI' se com a :sua pureza mlela! e trazer

de volta a infância, recriando assim um mundo. o seu

mundo, um mundo lírico e comovente. Rolando Roque

da Silva se reafirma como um dos nossos bons poetas

com êste seu "A Infãncla e o Cotidiano", edição da

Autores Rennidos.

dp.scritos, deverâo õbede-
cer as exigências do Cüti:

go Nacional de Trãnslt.n
XIII - Lampada elélr:

ca, comum. fõsca, de 220
]C 60 Watts. Unidade
Um, Quantidade - 200.
II - ESTIPULAÇOES

Deparlamento Cenlral d e Compras
Edilal de Concorrência
Pública n.o 27 - 02 - 21

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.o270221
o Departamento Cent�ol de Compras (D.c.c.),

de conformidade com o art. J 1, ítem III, do Regula
mento aprovotto pelo Decl"eto SF-250861/382,

III - JULGAMENTO
1 - Pela COmissão Julgadora, será declarado

vencedOl o proponente que oferecer:
a) melhor (maior) preço;

c) pa�����i�Oa�Z "g�o:;m 48 horas;

ti) retirado do veículo imed:0ta 00 pagamento.
2 _. Em cÇlSO de igualdade de propostos, seró

30rteodo o venCt'dor.
3 - A concorrência, poderá ser anulado, uma

vez que lenha sido preterrdo formalidade expressa
mente exigido pelos leis, e que a omissão importe
em prejuízo aos concorrentes, ao Estado Ou à moro
lidade do Concorrência.

4 - À Comissõo Julgadora reserva-se o direito
de anular o concorrência, COSO"'i propostas apre
sentados não correspondam ao interêsse do Estado_

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

PresideDte

metro, Quantidade - 1.000.
5) Tecido resistente, para ::-onfecção de coichão, tipo

riSCAdo, com largura de 1,40 mts. Unidade - metro Quan·
tldade - 500.

6) Tecido para confec�ão de pijamas. Unidade - me"

tro, Quantidade - SOO.
71 Tecido de côr branco, para confecção de colchas

Unidade· melro, Quantidade - 500.

81 Tecido de fixoline, listrado de vermelho em fundo

branco: para confecção de camisas. Unidade - metro,
Quantld:tde - 100

9) Tecido de fb::ellne, li.�trado de vf'rde em fundo

branco, para l:onfecçflO de camisas. Unidade � metro,
Qllfl.ntida<lr - 100

10) Tpcido de flxollne listrado de azul em fnndo
bl'anC'o, pn.ra. confecção de camisas. Unidade metro,
Quan(idade - 100.

l1l Tecido de brim, Uso, tipo linho, "'ôr beije, para
eon!eecii.o dI' cernas. Unidade - metro, Quantidade _ 75.

1:'1 Teddo de brim, liso, tipo linho, c:'r azul mnrlnho.

])nl'9. (�onfecçã() de ternos, Unlda.de - metm, Qn:lntldado
-75.

13l Tecido de brIm, 11so, tipo I1nho, côr clnm, p:1r:1
C'onfecçào dc tf'rnos. Unidade - metro, Quantidade - 7r"

14) Tecido de bl'jm, liso, tipo linho, cór marran, para
cenfecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - '75.

15\ Tecido tipo Lu.isine, eôr pre�o, Unidade - metro,
Quantidade - 100.

16) Tecido, tipo Lulslne, eôr azul claro. Unidade - me

tro, Quantidade - iOO,
1'7) Tec:ldo oomum, para confecção de aventais de ser

viço. Unidade - metro, Quantid<lde _ 200.-
16) Tecido de chita, pam conrecç5.o de capas de Qrol

rhoados. Unidade - metro, Quantidade _ 200.
OBSERVAÇOES: OS proponentes deverão esprplflrar,

pOl'menOrl�a(\ament,e, ati tecidos que se propõem fornccf'r,
além de remeterem amostras.

Ent.rega daa propostas, até às 14 horas do dia 28/:1;62.

Florionopo i"s, 22 de março de 1962"
I �(I:i��;��)��il;� ��I���{t�� 1��sc7a� g�;;�s orme

I dob' q!j de m�arço'de 1962,
Dr, Joõo David Ferreirn Limo - diretor

..

�1 fLrrme.g p(..���n().�r.idente �:. ..">:- .1'��

__oiii_ííiílillíoi ..;.______________________ J.'."""'_
• ,_

Deparlamenlo Central de Compras
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.o 150214

PRORROGAGAO DE PRAZO

ROMANCE DE FRANCISCO MARINS - "Clarão

Serra" ê o lancamento de abril próximo das Edições
Melhoramentos: na coleção "Panorama �a Literatura

Brasileira", onde ja apareceram, entre out-ros, os ro

mances "Memórias de Um Sargento de Milícias', de

Manuel Antonio de Almeida; "O Cabeleira', de Fran

klin Távora; "Barro Blaneo", de Jose Mauro de Vas_

concelos; e "Os Desertos', contos de RicardO Ramos.

Francisco Marins é nome bastante conhecido, ligado à

nossa literatura juvenil, com 10 livros publicados, e que

agora estréia no romance. A história do livro êle a foi

buscar nos documentos que retratam a vida e os costu

mes da província de São Paulo, à época da implantaçâo
da C".l1tura cafeelra, querendo representar, pela fixação
do }inguajar tipico, uma nova experiência no ficclonis·

mo nacional. com a ação se desenvelvendo na região
que começa na Serra de Botucatú., limitadá de um lado

pejo Rio Tietê e de outro pelo Paranapanema, tendo ao

fundo o Rio Paranã, chão que ainda em principiaS dês

te século figurava nos mapas como "territórío desconhe_
�ido e habitado por indios". A época ê a do pioneirismo
aventureiro, das lutas pela posse da terra, quandO o

casco de boi cede lugar ã. entrada vitoriosa do café, FM

tem em mira um tríptico, devendo seguir-se ao primei
ro volume que é "Clarão na Sllrra", os dois seguintes,
"Café Amarelo" e "A Porteira Bateu'.

O Departamento Central de Compras avisa aos in
teressados que a Concotrénein Públlca n.o 150214, para.
aquisição de arquivos, llllmiógrafo, máquinas de escrever

ll'áqulnas de costura, máqUina de pontear, cofre, ta
cógrnlos, capachos, escrivaninhas, cadeiras, arnü·
rios, mesas r-ara máqUina de escrever, trilhos e grupos
e.�tofados, marcada para 31 de março, será aberta no
dia 4 (quatro) de abril de 1962.

D.C.C. - Florianópolis, em 22 de março d� \902.

1!�T1I1(1S .Justino Prr.tria.novct
PRF,SIDENTE

TAC ...;_ Transportes Aéreos
Calarinense S. A.

AV!SO AOS SRS, ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos senhores acionistas,
no escritório desta Sociedade, à Praça 15 de Nr,

vembro, Edifício do Banco de Desenvolvimento do
E�tado de Santa Catarina S/A, antigo Edifício Sul
América, 4n andor, nesta Capital, os documenlos
a que se refere o artigo nO 99 do decreto lei nO .

2.627, de 26 de setembro de 1940.

RCC - Agora sob nova. direção, procurando regulari
:tar a saída e ampliar o número de colaboradOres e stla

penetraçãQ entre OS interessa:dos pela sétima. arte, está
eil'culando a Revista' de Cultura Cinematográfica, de

mo--Horl�011tc. Temos em m1ió:<; os Ilín"erm: 2� I'

2(L2'7, com colnboração bastante boas c vari:tda.s. E'

responsável dn. RCC. Fábio Horta. senda reda

'J��tr:I�:r��'[�i�O:o;:e��'e:.�Os nomes bem

DEPO'SITO NO CENTRO

0, �s Amplo, Pavimenta�o
Praça Pereira Oliveira h"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ração'�Técnica''(ponto IV) reuniram-se com o
Dr. ladc.;M.agalhães :E�l;;';o:���;;;:;::; ;�:P����:§E���

"'" Celso Rama e com o 00- programa que terá a dura
vernador Celso Ramos e cão de 5 anos e cujo Iní
com o Secretárto da Segu- cio vertrícou.se em Janei

rança Pública, dr. Jade ro de 1962, por ocasião do

Magalhães cesse: "Estive acõrdo geral.". Algum equl
mais do que satisfeito por parnento já foi adquiridO,
tôda a cooperação. Tive e alguns bolsistas já" estão
excelente cooperação de to. sendo preparados para a

dos os membros do Estado viagem".

Na tarde de ontem, reu,

níram-se no gabinete do
Secretário da Segurança
Pública, com o titular da

Pasta, dr. Jatle Magalhães,
Mr. John Pembcrton Lon

gun. Consultor da Seguran
ça Púulíca, da wresêo xor,

te-americana de Coopera
ção Têcnlca (Ponto IV) e

o Consultor Brasile1ro da
Divisão dr' Segurança PÚ
blica (Ponto IV), Naztan;

Catarina. O Governador, o

sr. Secretário da Seguran
da Pública e o sr. ooman,

dente da Polícia Militar,
cooperaram de maneira ex

celente' neste programa e

estamos ansiosos para de

senvolver o mesmo de ma

neiro. aatísratoría no nsta,
do de Santa Catarina."
Indagado quando retor

naria a esta cidade respon
deu Mr. Longan" Infeliz
mente não me seré coest,
vel voltar a este' Estado
num futuro próximo. Eu

acabo de rer transferido

para fora do Brasil.

Entretanto, outros repre
sentantes do PONTO IV

J

zeno Pereira.

Depois da reunião, a

nossa reportagem ouviu Mr.

John Pembertcn Longnn
que afirmou: "Estamos sa

tisfeitos de estar nova

mente no E:;tado de Santa
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De um ridículo degradante, dess'es que antes de

de�pertarem revolta causam infinita piedade, a ma
nétra que o deputado Fernando Viégas fugiu ao rep
to do Eng, Celso Ramos Filho Secretório da Viaçõo
e, Obrhs Públicas.

'

Não '\;endo justo que se Concebo num oficial dos
nossas forças armados tonta ignorância e tamanho
estul?idez, como as revelados por êsse deputado, sà
mente o cinismo, o má fé, o total ausência de es

crúpulo e o vezo da calúnia, o serviço de rêcalques
morais e de raiva política, poderão explicar-lhe a

insensibilidade do conduto.

CoJocado pejo pr<Íprio leviandade nos 'pontas
agudos ce um difema, delas sairia, se homem de
bem, ou pelas provas do que afirmara ou pela retifi
cação do maledicência. Pelo primeiro modo afastada
de si a pecha de difamador; pelo segundo desagra
varia o vítima das suas misérias. Mas para' o primei-
ro cominho nõo poude-'optar, poro a'colher o altivõ'
desafio de quem procurara den�grir à falta do mais
leve indício sequer de vêrdode dbs suas torpezas; para
o segundo, faltou-lhe qquele qu_id que cfstingue o
honrado do marginal.

A soí�o, confessado e reparando o erra, seria o
I

da porto da frente, luminosa poro os cavalheiros.

estarão vindo para o Es

tado, conforme o necessá-

de Santa Catarina e estou

plenamente convencido de

que estão fazendo excelen

te trabalho para a manu

tenção da lei e da ordem

em todo o Estado, conatde,
rando os limitados meios

que tiveram ao seu dispor
este tempo".
Ao povo catarinense, Mr.

Longon fr-ízou que: "Na

reunião com o Secretário

da Segurança Pública, tra
tamos da assinatura do

Sub-Acôrdo com o Estado

Um doe munteiplos aten

dIdos no encontro regional
recentemente realizado em

Lajes foi o de Lebon Re

gls. Aprcier.tadas as rei

vindicações para o ocver;
nador Celso Ramos, êste,
cercado por seus secreta
rias e aSS2!30reS, procurou,
desde logo, estudar OS pro
blemas mais prementes,
determtnando ali
as prioridades.

NO!;'SO flagrante mostra

o chefe co üxecuttvo Cata
rinense reunido com auto,
ridades ce-ruela comuna,

Ao despedir-se endereçou ���d����s�re�e.it������
a seguinte mensagem, ao

Altlr weccr de Melo e o
povo catartnense :" Eu tive

Vereador Jucondino Pe-

���t� ��:!����ad:ede �� retra dos Anjos.

rlgfr-me ao povo de Santa

Catarina, através da Ra

Cdia ouei UJ8 e deste jornal
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cíatmente recusou a
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Regentes de Educação. Física
receberão amanhã seus diplomas' ,

Será realizada amanhã nio de Lara Rib�s, e 'home- Edgar Arruda Salomé, Érl
no Teatro Alvaro de Car- nageadcs especiais o Ten. co, 'êtratz Júnior,

�

Libôrlo
valho às 20 horas a scie. éel. Teseu Domingos Mu- Silva, Nildo waímor Bell,
nídade de entrega de diplo- nls, Diretor da Escola o Nllton Pereira, Major Me
mas aos alunos. que con- Prof. Libório Silva, Inspe, dica Dr. TúBo Pradal e

ciutram o Curso de Regen- tor de Educação Física e Ten. CeI. Teseu Domlngos
tes de Educação Física, da Secretário do Curso. Muniz.
Escola de Educação Física O Grupo Docente foi Para ratar em seu na-

da Policia Militar. constltuido dos seguintes me, a nova turma de ne,
Peia manhã, às 8 horas, Professores: Érica Sauer, gentes de Educação Física

será celebrada Missa em Marieta Luiaa Kimmel, escoiheu a aluna Silvia

ação de graças, na cate, Djalma Hipólito da Silva, Heuse Seara.

draj Metropol1tana.

o ESTAD
U PIAIS AtlTICO DI"IIO DE UNTA CATARIU

Florianopohs (sexta-feira) 30 de março de

MA'RCIA REIS, Miss Santa Catarina de 1962, Rainha
elo Atlântico Catarinense.

Tendo a srta. Vania Mo_

rltz declinado do convite

feito pela reportagem 'da

revista ° CRUZEIRO, para
representar nosso Estado
no concurso de Miss Bra

sil-Miss Universo, no fluen;
te ano, decisão essa deter
minada por seus distintos

genitores pelo fato de não
possuir Vania a idade de

18 anos, requisito essencíar
ás concorrentes ao titulo
de Mlss Brasít-Míss Unlver;

so, foi convidada para re

presentar Santa Catarina,
no corrente ano, no aludi
do certame, a srta. Marcia

"ReIs, da sociedade ítajaíen ,

; se . e recentemente eleita
Miss Atlântico Sul, além de
ser detentora de outros tí
tulos de beleza e simpatia.

VANIA MORITZ INDI
CADA MISS SANTA CA

TARINA 1963

Tanto Vania Moritz como

Márcia Reis atralram as

atenções da reportagem de
O CRUZEIRO e do jornal
O GLOBO, do Rio durante
a eleição de Mlss Radar,
grandiosa festa reaUzada
no Lira Tenls Clube, am

Florianópolis, em 10 de fe_

Radar, concorrendo com

distinção, foi eleita Miss

Undas representantes de

diferentes regiões aatart-

Marcia Reis embora não
concorrendo ao titulo de

Mlss Radar, compareceu a

festa a convite como Miss

Atlãntico. Sul, tendo tam
bém causado funda ím,

pressão pela sua graça, be
leza e desembaraço ao
elal.

A reportagem da revista

O CRUZEIRO e do jornai
O GLOBO resolveram a

pontâ.Ias como prováveis
representantes de Santa

Catarina no Concurso ?e
Mlss Brasil, dedicando am·

pio e feliz comentário nas

páginas da referida revista.
A Indicação merece a apro
vação da direção do Con
curso' em Santa Catarina.
Entretanto como Vania

Morltz faltasse para o de_

sempenho da representação
seus pais declinaram ao

convite feito nesse senti
do.
A srta. Mii.rda Reis, ini-

ta. Catarina no concur

de Mlss Brasil em 1963.

E. podemos adiantar da,.
de ja, que foi bem sucedllfill
nessa missão, eis que tantã
a srta. Vania como seus

distintos genitores aceita

A turma que acaba de

concluir o Curso, feHi e

bem sucedido empreendi
mento da.Polícla Militar e

Secretaria da Educação e

Cultura, consta de 143 alu

nos, sendo 96 moças e 47
rapazes.
Serão Paraninfo e satro-:

no, respectivamente, o Dr.
osnt Régie, Secretário da,
Educação e Cultura, e Prof.
José Mata Plres, Diretor
do Ensino da mesma se,
cretarta.
São bomenegeadog de

honra o Governador Celso
Ramos e o Comandante da
Policia Mil1tar, CeI. Antô-

Retornou o chefe
do DEAC

Após inspeclonar coope
rativas no norte e oeste

catarinensc, subordinadas
a Diretoria de Economia e

asslstencla ao cocperau
vlsmõ, retornou à nossa

capital o r-r. Melquíades
Fernandes.

segundo nos disse, quan
do de sua visita a nossa

Redação, nessa sua via;

gem àquelas ricas zonas do
Estado, toram criadas na

da menos de quarenta no

vas coop�.ativas, de diver
sas espêcics.

Acomp«Hhou o sr. Mel

quíades Fernandes, o sr.

Alcldio Arlolfo Vieira, che
fe da ses:;ão de contabili
dade da DEAC.

Viajou o Secretário
da Agricultura

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

TELEGRAMA APÓCRIFO
Pede-nos a agencia Asa

press desta capital a pu

blicação do seguinte:
"Supreendeu.nos a pu

blicação, num vespertino
cartoca- de um . telegrama
desta Capital, da "Asa'

press", respeito a uma

proposta de "impeachment',
formulada por determina
do deputado, na Assem

bléia Legislativa.
Essa surpresa se jusun,

ca e merece- esclarecida: é

que, de nenhuma forma,
tal telegrama foi transmi

tido pela agência "Asa

presa" desta Capital. AI

guém, abusando da boa fê
da Central da aludida

agência no Rio, teria man,

dado um' telegrama com: :;
pretensões a sensaclona
Iismo, '·Porque, .é. eVideni�,
o fato, noticiado 'por tãó
"vlgtlante" processo, nem

sequer merecia honras de

notícia, tão falso e ridí
culo se apresentou em seu

conteúdo e em seus fins,
visando, apenas, a conser

var em cartaz uma ambL

çãozinha política ameaça-
da de declínio na região

o deputCldo preferiu a goteira do porão, por on
de se escafC'deu humilhado Consigo mesmo com o

suo covardia, agachado e .!�s��d.2-se.:
'

ê��o� nõo sai� P�I�on�' l�����du� �a I���r�,o�sec�
.

te, à jnd'e<:�çosidade _ de Que Fegerai Atilio Fontana,
"['"'1 ';�r�11; Máxi'l1:lti. GJrki/nos Ex- di�'no Secretário da<A�rl- ��_.......':'!:.';..:o_,.....__�;:..�.... .:::..,.,:���;;;;;�
;{!,"fJ'O:';'" PS'I,P,':::,c: ·11,:;;��1;:i:<!�iv1i:"�@;.a,�' .'..

Uma coisa é certa, cer

tíssima, e desafia contesta
ção: o esdrúxulo ccmuntce,
do não partiu de. "Asse
presa" desta capital, sendo

assim, Inteiramente apó,
crtrc''.

SUBSCRiÇÃO DE AÇÕES
PETRóLEO BRASILEIRO S/A _ PETROBRÁS

�visa que, a partir de 2 de abril até 30 de jun�o vin
I

t\.,uro, efetuará, nesta cidade, por intermédio do

Banco lndustri�[e Coméic'io de Santa Catari�a S/A:,
a subscrição pública de suas ações preferenciais:

A referidp subscrição é facultõda a todos o�
interessados, desde que se abse.rvem o.s condições es:

tabelecidas no artigo 18 da Lei nO 2.004 de 3 de

Outubro de 1.953.

O yalor d.as ações subscritas deveró ser inte'·:

AGRADECIMENTO

Vania Moritz, Miss Ra
do corrente ano e Miss
Santa Catarina em 1963.

Os Diários Associados de
Santa Catarina agradecem
a srta. Vania Morit:r. e srta.

Márcia Reis, bem como as

suas distintas, famlllas, a

colaboração prdstartu no

sentido de que Santa ca,
tarlna não ficasse sem re,

presentante no concurso

de Miss Brasil neste ano.

AUTOR DA FELIZ IDE'IA

A sugestão do convite á
si-ta. Vania Morltz para
representar Santa Catarina
no Concurso de Miss Bra
si! em 1963, partiu do co

Iumsta social do jornal
O ESTADO, de Florianópo
lis, sr. Lâzaro Bartolomeu
sugestão essa recebida pc.
lo diretor do Concurso nes

te Estado com a maior sa·

tlsfação, sendo que o sr.

Lázaro Bartolomeu parti
cipou da visita> á residência
da srta. Vania na ocasião
em Que foi formulado o

convite.

(Transcrito de A NAÇAO
de 28-3-62).

gralmente realizado, no ato d.a subscrição, em di'

��eiro ou em obrigações 00 portador com os cUPi,'s
d� j.uros de n_os 15 e �egu,intes.

- Guilherme, que me diz dos bobocas
promotores do impcachment?

- Ouvi dizer que eles estão com o tal de
reflexo condicionado!

- Que é isso?
.._ sxplicoram-me assim: eles .espera.

vam que o Jônio voltasse e tomasse conto do
Brasil. Mas o hOmem voltou e foi orquivado
irreversivelmente. Então eles garraram e fica�
rom Com raiva db Governador!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


