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ensinam o Padre Walde
mar Perdoar —

Depois de um bom puxão ri« 
a endeu perdoar, e retornou ua e d S  ^ ’ ° ^ e ' Waldemar 
d, 8 de abril. u nd edl?ao do Guia Serrano

todavia, desta feita sem PntP 
qi e provar sua violenta e injusta ,nj ust>ficável
em pele de carneiro!  ̂ agressao, veio envolto

Sem qualquer desdoiro à sua condido h» •

joio ?o1Ztrigo.eEfTuTaTeurte'?''l *q“ aato''“jí,“® ^ S e ^ T " ” ,,0 trigo temos encontrado !!» 4 ■* 10 en êitado de

Diz ainda o venerável sacerdote que -‘perante a lei 
todas as religiões são iguais, mas a razão manda que se 
jam desiguais perante os legisladores” . 4

Suprasumo do contrasenso !

A lei é elaborada pelo legislador. E’ fruto do legisla
dor L se perante a lei que é feita pelo legislador tôdas 
as rebgioes sao iguais, perante êste, consequentemente, não 
pode haver distinção entre religiões civilmente registradas 
e reconhecidas como pessoa jurídica.

\. Revma. Pe. Waldemar é, também em matéria de 
direito uma nulidade!

O regime democrático assegura ao Pe. Waldemar o 
direito de crítica, porém em têrmos serenos, consentâneos 
com a sua condição de sacerdote e de Diretor de um ór 
gão oficial da Diocese. No seu primeiro artigo o Pe. W al
demar nos chamou de covardes, traidores, sem moral, sem 
caracter. Agora, em outro «assinado por êle», insinuou 
pouco cristãmente, que «desta vez» não quer analizar per 
sonalidades e que nossa estatura moral é de diversos ta
manhos.

Respeitável sacerdote ! Por enquanto estamos no ter
reno das idéias. Não queremos descambar para o terreno 
pessoal, mas se V. Revma. assim o deseja, aqui e6tá ex
pressamente, a nossa autorização para vasculhar nossa v i
da e a advertência de que V. Revma. poderá sujar as al- 
parcatas, pois daí no mesmo terreno, V. Revma. irá rece
ber a resposta que realmente merece.

Não nos amedronta suas ameaças ridículas e infun
dadas e não será V. Revma quem nos desviará dos princí
pios de agirmos dentro dos nossos propósitos de bem ser
vir indistintamente.

Lages, 12 de abril de 1961.

Manoel Antunes Ramos Nilton Rogério Neves

Dorvalino Furtado Otacilio Granzotto

Antonio Dorval Macedo Arnaldo Borges Waltrick

0 POVO QUER REAGIR
Fato recente aconteceu em São Caetano, no Estado de 

São Paulo, onde o povo indignado por motivo dos vereado
res local terem aumentado seus subsídios, depredaram o 
legislativo daquele município.

Estes casos realmente não devem ser resolvidos assim, 
®ss acontece que alguém necessita tomar alguma atitude 
Para que nossos homens públicos cuidem um pouco menos 
de si em beneficio da coletividade.

Carminha,
Sonia

e Teimo José
participam aos parentes e amigos de seus Pais

Carmen Silva Souto-Maior
e

José Liberato Souto-Maior,
0 nascimento do seu irmãozínho

Maurício José
ocorrido no dia 7 do corrente mês.

Colco Ramos com maioria aL_.>- 
luta na Assembléia — —

A maioria absoluta go- 
vernista elegeu pela di
ferença de sete votos tô- 
da a Mesa da Assem
bléia Legislativa do Es
tado de Santa Catarina, 
que ficou assim consti
tuída: Dep. Estiv.iiet Pi
res, do PSD (presi lente);

dep. Jota Gonçalves do 
PSD (primeiro vice); dep. 
Nazareno Neves, do PDC 
(segundo vice); dep. A- 
gosiinho Mignone, do 
PTB (primeiro secretá
rio); Aliir Weber, do PSP 
(segundo secretário) e su
plentes deputados Pedro 
Zimerruann e üsny Re-

gis, ambos do PSD.
A chapa da opos <;ão 

encabeçada pelo < ep. 
Volney Colaço de Oi /ei
ra obteve dezessete v tos 
contra vinte e qualr< da 
composição vencedora.

Estas eleições foram 
realizadas segunda fei
ra última.
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Diversas providências determinadas pelo Preleilo Municipal
Afim de fazer frente à 

diversos serviços de in
teresse de nossa popu
lação, foi determinado 
pelo prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca no Depar
tamento de Obras e V ia
ção, diversas providên
cias.

Entre as providências 
figuram a drenagem no

Deverá realizar-se nos 
iróximos dias 15 e 16 
lo corrente na capital 
io Estado, a convenção 
egional da União De- 
nocrática Nacional, com 
i participação de dele
gações de todos os mu- 
licipios catarinenses.

Esta reunião deverá 
eleger o novo mandata 
rio udenista em nosso 
Estado.

Foram realizadas domingo 
último, as eleições em i2 
municípios de nosso Estado, 
sendo que em todos êles fo
ram efetivadas eleição para 
a Câmara de Vereadores e 
em Braço do Norte para 
prefeito.

Eis alguns desses resulta
dos: Em Urubici, o PSD ele
geu 4 vereadores, a UDN 2 
e o PTB 1.

No município de Braço do 
Norte, o sr. Dorvalino Locks, 
candidato do PSD foi eleito 
prefeito municipal. O PSD 
elegeu 4 vereadores das 7

Estádio Municipal, terra
planagem e macadami- 
zação nas proximidades 
de nosso cemitério, es
tando ainda um trator 
fazendo os reparos da 
estrada que dá acesso 
ao Seminário ua Lomba 
Seca, bem como o Bair
ro Coral está recebendo 
reparos em suas ruas.

Segundo conseguimos 
apurar, dois nomes estão 
em foco para suceder o 
Senador Irineu Bornhau
sen na presidência, que 
são respectivamente o 
ex-governador Heriberto 
Hulse e o Deputado A 
roldo Carvalho. Ao que 
tudo indica, parece estar 
segura a eleição do pri
meiro para a chefia do 
udenismo em Santa Ca
tarina.

vagas do legislativo daquele 
município.

Em Itá, o PSD elegeu 4 
vereadores e a UDN 3.

No município de Guarami- 
rim, o PSD conseguiu uma 
vitoria absoluta, conseguindo 
eleger 5 vereadores, sendo 
que a UDN elegeu sòmente 
2. 11 '

Em Piratuba, o PSD con
quistou 4 cadeiras na Câma
ra Municipal e a UDN 3.

No município de Taió, em 
resultado ainda parcial: PSD 
1.826 votos de legenda, UDN 
1.136 e PTB 16.

Com a aquisição de a l
guns caminhões bascu
lantes que já foram ad
quiridos pela Prefeitura, 
sem dúvida êste traba 
lho será aumentado con 
sideravelmente, pois o 
Departamento de Obras 
encontra-se com poucas 
viaturas para fazer fren
te à todas as necessida
des tanto de nossa cida
de como do interior.

Segundo pudemos co
lher, com a chegada des
tas viaturas será ataca
do de imediato o con
serto de nossas calçadas, 
afim de oferecer a nos
sa população êste con
forto. e para os nossos 
visitantes um aspecto dig
no de nossas tradições.

NOMEADO SUB
CHEFE DA CA3A 
MILITAR EM S. 

CATARINA

Foi designado por re
cente ato do Sr. Jânio 
Quadros, para exercer a 
elevadas funções de si. 
chefe da Casa Militar ua 
presidência da Republica 
em.nosso' Estado, o Ca
pitão de Corveta Antonio 
R izzo . Soares, brilhante 
oficial de nossa Marinha 
de Guerra.

O comandante Rizzo 
Soares. acumulará o 
cargo de imediato da 
Escola de Aprendizes 
Marinheiros, com o de 
sub chefe da Casa Mili
tar parado qual acaba 
de ser designado.

UDN realizará sua Convenção 
=—  Estadual ------

Resultados das Eleições de 
Domingo
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Madeirense do Brasil S/A. Ind istria
Exportação de Madeiras

RELATORIO DA DIRETORIA
SENHORES ACIONISTAS: . _ n . a  PPferentes ao exercício encerrado em 31 ae
De conformidade com a lei e nossos Estatutos, vimos submeter à vossa apreciaçao as contas re’ fiscal,

dezembro de 1960, constantes de nosso relatório, balanço geral, conta de lucros e perdas e parecer uo o bancaria garantida e uma pequena
Conforme é de vosso conhecimento, o nosso passivo exigivel é representado por uma vema ae aog nossos próprios acionistas,

parcela de contas a pagar, sendo que a importância sob o titulo de contas correntes, e devida ex-clu nutrimonio que se acnam em estudos 
Continuamos com nossas atividades paralizadas, téndo recebido propostas para a venda de nos. [

VELIMIR DAJC Lai<!S’ “  * *  AMADEU ANTONIO FERREIRA
Vice Presidente Vice Pres,dente

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1960
a t i v o  p a s s i v o

A) IMOBILIZADO 
Imóveis e Benfeitorias 
Construções e Instalações 
Maquinismos, Acessórios, e Ferram 
Moveis e Utensílios
B) REALISAVEL 
Mercadorias 
Almoxarifado 
Contas Correntes 
Titulos e Valores
C) DISPONÍVEL 
Caixa e Bancos
D) PENDENTES 
Diversas Contas 
Lucros e Perdas

exercícios anteriores 
exercicio de i960

E) COMPENSAÇÃO 
Ações Caucionadas 
Valores em Caução 
Diversas Contas

389.358,60
5.864.792,10
6.561.002,60

33.231.80 12.848.385,10

13.416.70
52.942.70 

117.424,00
43.129,00 226.912,40

3.431,60

10.000,00

10.242 984,90 
504.833,10 10.757.818,00

20.000,00
1.250.000,00

413.728,60 1.683.728.60
25 520.275,70

F) EXIGÍVEL 
Contas Correntes 
Banco C/Garantida 
Contas a Pagar
G) NÃO EXIGÍVEL 
Capital
Fundo de Reserva Legal
H) COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretoria 
Valores Caucionados 
Diversas Contas

2.384.771.80
1.194.970.80 

30.093,20

20 000.000,00
226.711.30

20.000,00
1.250.000,00

413.728,60

3.609.835,80

20.226.711,30

1.683.728,60

26.520.275.7N

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, somando a quantia de Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte Mil, D 
centos e Setenta e Cinco Cruzeiros e Setenta Centavos.

Lajes, 31 de Dezembro de 1960.
Amadeu Antonio Ferreira Velimir Dajc

Vice Presidente Vice Presidente
Cláudio Ramos Floriani — Contador Reg. n- 1922

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
D é b i t o Cr  é d i t

Despesas de Automóveis
Despesas bancarias
Despesas Diversas
Estampilhas
Honorários
Impostos
Ordenados
Seguros
Serviços Postal e Telegráfico
Telefones
Viagens e Estadias
Juros

25.210.00 
122.327,00
65.668.00 

191,00
3.000,00

19.358,30
58.440.00 
75.162,70
5.493,70 
9 958,30 

16.864,60 
132.058.50 533.732,10

Rendas Diversas 28.899,00
Prejuizo do Exercicio 504.833.10 533.732.1'

Importa em Quinhentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Dois Cruzeiros e n „7 r . n t .  .
, . Lajes, 31 de Dezembro de 1960 Centa\os.

Amadeu Antonio Ferreira 
Vice Presidente

Cláudio Ramos IToriani — Contador Registro n' 1922
Velimir Dajc 

vice Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL
_ Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal de MADEIRENSF n o  r r a c it  o ,

ÇAO DE MADEIRAS, cumprindo as determinações legais, procederam ao exame dos l f ^ o f L S/A' 1ND^STRIA  E EXPORT, 
ta de lucros e perdas referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de I960 p Umentos’ balanço geral e co
ordem, sao de PARECER, que devem ser aprovados pela Assembléia Geral Ordinária ’ d°  encontrado tudo em perfei

Alvaro Ramos Vieira.
Lajes, 18 de Março de 1961. 

Antonio Jader Marques
Adolfo Luiz Nunes Martins
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Dia 4 último, saiu das 
linhas de produção da Willvs 
Overland do Brasil o lo.oO i" 
“Renault Dauphine” brasi
leiro. Esse acontecimento re 
presentou indiscutivelmente 
uma vitória não só da indús
tria brasileira como também 
da engenharia e da mão de 
obra nacionais.

Ao aceitar a Willys-Over- 
land do Brasil a incumbência 
de fabricar e entregar ao 
povo brasileiro o carro 
de passageiros que, dentre 
os de pequeno porte, alca 1- 
çava a maior vantagem ao 
mercado europeu e norte-a-

mericano, ciente estava da
Osg técnie respon8ab'lidade. 

os nnít - 8’ enScnhciros e
f perap'os . desdobraram-se 

na faina de fabricar o “Re
nault Dauphine’’ com o má
;  ; ? dte P ^ Ç ã o  mecânica, 
eficiente desempenho e aca
bamento esmerado.

Após um período extrema- 
mente curto de preparação, 
«contando com a colabora
ção do parque manufatureiro 
nacional de autorpeças, con
seguiu a Willys, emt2 de no
vembro de 1959, lançar-se no 
campo dos automóveis de 
passageiros com o “ Renault

Comércio e Indústria João Duarte Silva 
Junior S /A .

A ssem bléia  G era l O rdinária
Ficam convidados os senhores acionistas para a As

sembleia Geral Ordinária desta sociedade à realizar-se na 
séde da mesma, à Praça Vidal Ramos Sénior, 32 nesta ci
dade, às lo (dez) horas do dia 2o de abril de 1961, para 
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

A) Apresentação e aprovação do Balanço Geral, en
cerrado em 31 de dezembro de 1960, Relatório da Diretoria 
e Parecer do Conselho Fiscal;

B) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o 
exercício de 1961.

C) Outros assuntos do interesse social.
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na 

■séde da sociedade, os documentos de que trata o artigo 99 
do Decreto-Lei 2627 de 26-9 1940.

Lajes, 1’ de Março de 1961.
Evaristo Duarte e Silva —  Diretor-Gerente

Construtora Catarinense de 
Estradas 3/ A  -  COCES A  

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas em 

nossa sede social, à rua Marechal Deodoro, 155, Edifício 
Gamborgi, sala nr. 2, nesta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, os documentos a que se refere o artigo 99, 
do decreto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
la. CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para a reu
nião de assembléia geral ordinária a realizar-se, na séde 
social à rua Marechal Deodoro, nr. 155, Edifício Gambor
gi, sala nr. 2, na cidade de Lajes, Estado de Santa Cata
rina, no dia 19 de abril do corrente ano, às 15 horas, pa
ra tratar da

ORDEM DO DIA
r )  Deliberar sôbre o relatório da d i r e t o r i a ,  

conta de lucros e perdas, balanço geral e parecer 
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício financeiro, en
cerrado em 31 de dezembro de 1960.

2 ) Estudo e aprovação das contas e atos da direto
ra relativos ao mesmo periodo.

3 ) Assuntos do interesse social.
Lajes, 25 de março de i96l.

DR. NEWTON RAMOS DR. LOURIVAL LISBOA
Dir. Superint- Gerente-Administrativo

’ t

Dauphine”.

Record de Nacionali 
zação

É o “ Renault Dauphine” o 
primeiro veículo de passa
geiros lançado pela Willys e 
que, na sua categoria, em 
reduzido prazo, atingiu índi 
ce de 91°/o de nacionalização 
em pêso. Para tanto, aquela 
indústria venceu todos os 
complexos problemas de 
produção de partes comple
mentares, dentro de mais al
to padrão técnico e em ob 
servância às mais rigorosas 
especificações, a par de a- 
perfeiçoamentos e modifica
ções que foram introduzidas 
no veículo, para melhor a 
tender às condições das vias 
de tráfego no Brasil.

Ao êxito obtido c«m a fa
bricação do “ Renault Dau
phine” , no campo da enge
nharia e da técnica, se acres
centa o desenvolvimento im
pressionante no ritmo de 
produção que, em prazo cur 
to, se ele\ou à média mensal 
de 1.000 unidades, para aten
der à multiplicação dos pe 
didos e a sua aceitação, no 
mercado brasileiro, é a 
comprovação inconteste da 
excelência de sua coufecção.

S. A. Moinho Cruzeiro,
t

Indústria e Comércio
Segunda Convocação

Assembléia Geral Ordinária 
Convocamos os srs. acionistas a se reunirem, pui as

sembléia geral ordinária, às 16 hrs, do dia 25 de abril de 
1961, em sua séde social, à rua Cel. Serafim de Moura, 
176, em LAGES - SC., a fim de deliberarem sôbre a se
guinte:

Ordem do Dia:
a) Leitura, discussãoe votação do relatóri > d i diretoria, 

balanço gerai, demonstrativo da conta de lucres e per
das, parecer do conselho fiscal e contas da diretm* i 
relativos ao exercício social encerrado em 31 -12-1960;

b) eleição dos membros da diretoria e fixação de honorá
rios;

c) eleição dos membros do conselho fiscal, seus suplentes 
e fixação de sua remuneração;

d) outros assuntos de interêsse social
Lages. 11 de abril de 1961

Emilio Laurinio Casarin e Dario Antôuio Todetch.ni 
Diretores

Festejou mais um aniver
sário natalício, dia 8 do cor
rente. a menina Maria de Je- 
eús Matos, filha caçula do sr 
Antonio Matos dos Santos, do 
comércio local, e de sua ex- 
ma. esposa dona Demercilia 
Morais Matos, residentes nesta 
cidade.

Registrando o acontecimento, 
destas colunas enviamos nos
sos parabéns à pequena ani
versariante, almejando-lhe um 
futuro longo e cheio de fe li
cidades.

Vidros — Espelhos 
M olduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 251 
fone 376

S. A. Moinho Cruzeiro,
Indústria e Comércio

Convocação
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocamos os srs acionistas a se reunirem, em 
assembléia geral extraordinária, às 8 hrs., do dia 26 de 
abril de 1961, em sua séde social, àrua Cel. Serafim de Moura, 
176, em LAGES SC., a fim de deliberarem sôbre a seguinte: 

Ordem do Dia
a) Aumento do capital;
b) Alteração dos estatutos e sua consolidação;
c) Outras providências decorrentes das alterações estatu 

tárias, inclusive eleição de diretores;
d) Quaisquer outros assuntos de interêsse social

Lages ! 1 de abril de 1961
Emilio Laurindo Casarin e Dario Antônio Todeschini

Diretores

Mercado da borracha
O presidente da República assinou decreto 

regulamentando o mercado da borracha. Ficou 
previsto que os importadores estarão sujeitos ao 
recolhimento, no Banco de Crédito da Amazônia, 
da importância correspondente a dez por cent.) 
sôbre o valor do produto importado.

Nereu Soares Godoy
Revendedor dos Produtos

Esso
Graxas, Oleos e Lubrificantes para ser

rarias
Portões — C. Negro — Lages — S. C.

Para seas impressos:
wmsmmssmmsmmmm

Paptilaiia em se ral
Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel Cordova 202 — fone 213 -------------------
ryyTrvy■" "
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SENHORES ACIONISTAS -
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vv. Ss. o Balanço e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, concernentes ao exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 1960.
A Diretoria fica ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer informações que se tornarem necessárias ao perfeito conhecimento das contas ora apresentadas.

Lajes, 2 de abril de 196],

Constantino S. Atherino
Dir. Presidente

Túlio Fiúza de Carvalho
Dir. Gerente

Balanço Geral Realizado em 31 de Dezembro de 1960

A T I V O

'd
IMOBILIZADO 

Móveis e Utensílios 
Veículos

REALIZÁVEL - Curto Prazo 
Títulos a Receber 
Devedores em c/ Correntes 
Letras a Receber 
Mercadorias

REALIZÁVEL - Longo Prazo 
Titulos de Participações 
Empr. Comp. - I. Renda-Lei 1474 
Contr. Comp, - Petrobrás-Lei 2oo4 

DISPONÍVEL 
Caixa ---
Bco. Lavoura M.G. - c/ Disp. 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Bancos - c/ Caução

Bco. Ind. Com. S. Catarina S.A. 
Bco. Nacional Comércio S.A. 
Bco. do Brasil S.A.

148070.00
652.200.00

12 382.957,40
18.336.20 

5oo.ooo,oo
14.4o2.536,lo

67.045.20 
114.997,3o

4.8oo,oo

109.779,lo 
13.26o,9o

1.213 6o3,oo 
1.643 7oo,oo 
4.762.999,4o

8oo 27o,oo

27.3o3.829 7o

186.842,5o

l23.o4o,oo

7 62o.3o2,4o

TOTAL DO ATIVO 36.034.284,60

P A S S I V O
NÃO EXIGÍVEL 

Capital 
Reservas -

Fdo. Res. Legal 35o.963,2o
Fdo. Res. Especial 47.6oo,oo
Fdo. Res. Livre 41.524,5o
PROVISÕES - -------------------
Dívida Ativa 7oo.ooo,oo
Ind. Trabalhistas 2o.ooo,oo

EXIGÍVEL - Curto P r a z o ------------------
Títulos a Pagar 
Credores em c/ Correntes 
Bancos -  c/ Caução 
Bancos - c/ Tit. Descontados 
Bancos - c/ Empréstimos 
Ordenados a Pagar 

RESULTADOS EM SUSPENSO
Saldo à Disposição da Assembléia 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Títulos Cancionados

12 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

44o.o87,7o

720 00o,oo l3.16o.oS7,7o

8.098.456,2o 
548 818,5o 
918.142,1o

2.129.657.30
2.351.014.30 

4o.16o,oo

TOTAL DO PASSIVO

14.o76.248,4o 

1.177.646,1o 

7.62o.3o2,4o

36.o34.284.6o

t 31
Periodo de 2 de Janeiro a  31 de Dezembro de 1960

D é b i t o Cr é d i t o
DESPESAS GERAIS

Fretes e Carretos, Despesas Diversas, Luz e Força,
Material de Expediente, Juros e Descontos, Despe
sas de Propaganda, Comissões Bancárias, Consertos 
e Keparos, Locaç&o, DeBpefias Postais e Teleeráfi- 
cas. Seguros. b 1.172*  fto.Go .

MERCADORIAS 

Saldo desta conta 

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 
P Idem, Idem

5 151.374,8o

4.1o7,3o 1

/ o r / / / ,  í / t »  \ r i / !  t f i  • n  r *.  i / o  t t of*rt9a€/nta{3O0m 7&2 021,00 \  \/ /
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O rd e n a d o s  e  G ra tif ic a ç O e s ,  H o n o r á r i o s  d a  D ir e 
to r ia , D e s p e s a s  d e  V ia g e n s , D e s p e s a s  d e  R e 
p r e s e n t a ç õ e s
Selos de Vendas e Consignações, Impôsto de
Renda, Previdência Social, Impostos e Licenças, 
Selos e Estampilhas e Impôsto Sindical 

RESERVAS E PROVISÕES 
Fundo de Depreciação 
Provisão p/ Divida Ativa 
Reserva Legal

SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Constantino S. Atherino
Dir. Presidente

752 021,00

1,611.953,2o 3.536.854,8o

179.000. 00
200.000. 00

61.981,20 440.981,2o

1.177.646.10

6.155.482.10

Lajes, 31 de dezembro de 196o,

Túlio Fiúza de Carvalho
Dir. Gerente

Parecer do Conselho Fiscal

5.155.482,1o

Plinio M aines
Técnico em Contabilidade - Reg. CRC.

Senhores Acionistas
Os abaixo assinados, que constituem o Consêlbo Fiscal de WFRVRR C\RV\LHO S.A., no desempenho de suas funções legais/ Art. 127 e seus parágrafos do Decreto-Lei 

2-027, de 26 de setembro de 194o/ tendo examinado o relatório, balanço e demais coutas relativas ao .exercicio encerrado em 31 de dezembro de I960 e encontrando tudo na devi
da ordem, são de parecer que os mesmos devem ser aprovados pela Assembléia Geral dos Senhores Acionistas.

Lajes, 5 de abril de 1961

W erner Hoeschl An iba l Narciso Bernardino N  Gevaerd

CERTIFICADO - O Escritório Jurídico Contábil Lida.
1 - COMPROVOU - Que o Balanço e a Demonstração de Lucros e Perdas, levantado 

em 31 de dezembro de 1960, de WERNER CARVAIHO S A, tal como se apresen
tam em anexo, por nós visados somando, respectivamente, Cr$ 36.034 284 60/ Trin- 
ta e seis milhões e trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e quatro cruzeiros e 
sessenta centavos/ e Cr$ 5.155.482 10/ Cinco milhões e cento e cincoenta 
e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois cruzeiros e dez centavos/ estão em 
conformidade com os saldos dos livros e documentos examinados, pelo que:

2 - CERTIFÍCA - Que o referido Balanço e Demonstração de Lucros e Perdas, tal 
como se apresentam, refletem as situações económico-financeira e de resultado 
apresentadas pelos citados livros.

Lajes, 5 de abril de 1961

Ernani Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais - CRC - SC

Werner Carvalho S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Convocação

São convidados os senhores acionistas, desta socieda
de, a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a rea- 
nzar-se às 16 horas, do dia 23 de abril, corrente, na Séde 
Social, com a seguinte

ORDEM  DO D IA
1 - Apreciação e aprovação do Balanço Geral e de

mais documentos referente ao exercicio social, de 1.961».

2 - Apreciação e aprovação do Parecer do Consêlho 
Fiscal.

3' - Eleição do Consêlho Fiscal e Suplentes, e fixação 
dos honorários dos mesmos.

4' - Outros assuntos de interesse geral.

Lajes, 4 de Abril de 1961.

Constantino S. Atherino Dir. Presidente 

Túlio Fiúza de Carvalho — Dir. Gerente

Em p o u c a s  l i nha s
Importamos em 1959,1 

especialmenteda Aleman
ha Ocidental (22.7109 kg) 
e dos Estados Unidos 
(27.123 kg), um total de 
286.236 kg de lã de vidro 
em estopa no valor glo
bal de 7,5 milhões de 
cruzeiros ou 78 mil dó 
lares. No mesmo ano, 
nossas importações de 
produtos isolantes contra 
o frio e o calor soma
ram 117.754 kg, no valor 
de 16,5 milhões de cruzei
ros ou 124 mil dólares, fi
gurando como nosso prin 
cipal fornecedor os Es
tados Unidos (104.970 kg),

com a Alemanha e a Itá
lia entre os fornecedores 
menores. (IBGE)

x X x

As exportações de ca
fé do Estado do Espírito 
Santo para território na
cional, no período de 
1955 a 1959, oscilaram 
entre um máximo 1.320.213 
sacas em 1958 e um mí
nimo de 870.264 em 1959. 
Aliás, consoante recente 
informe do IBGE, a ex 
portação para o merca
do interno do café cs pi 
rito-santens- foi no ano 
passado a mais baixa do

mencionado quinquênio. 
Os dados para os demais 
anos foram os segurates: 
1955, 1.206.646 sacas; 1956, 
875.721 sacas; 1957, 
990.611 sacas.

x X x
A produção paulista de 

amendoim em 1959 as
cendeu a 320 mil tonela
das, informa o IBGE. En
tre os grandes produto
res do Estado se desta 
cam os Municípios de Tu 
pã, com 22.120 toneladas 
em 1959, e de Santo 
Anastácio, cora 16.322 to
neladas. seguidos de 
Quintana, com 7.280 to

neladas, Presidente Ber- 
nardes, com 6.800 tonela
das e de Presidente 
Venceslau, com 5.307 to 
neladas.

x X x
O Município de Parati 

comemorou festivamente 
o tricentenário da cria
ção da Vila de Parati, 
hoje cidade. O Município 
dispõe de uma área de 
849 quilômetros quadra 
dos e sua população é 
estimada em pouco mais 
de 10.000 habitantes. A 
agricultura fornece os 
principais recursos eco
nômicos. (IBGE)

Delegacias 
Honorárias de 
Caça e Pesca

O Presidente Jâ
nio Quadros assi
nou decreto que 
autoriza o ministro 
da Agricultura a 
instituir nos Esta
dos e Territóin ,s, 
delegacias honorá
rias com a incum
bência especifica 
de colaborar na 
fiscalização de ca
ça e pesca era 
todo o território 
nacional, conside
rando a necessi
dade de preservar 
a fauna brasileira.
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CORREIO LA G E A N O
ba

12 4 61
^ in a

Mario Pinotti diz ier dossiê com o qual se jusiificc á
Circalos ligados ao ex 

ministro Mario Pinotti 
revelaram que este pre 
parou um dossiê comple
to sobre as solicitações, 
pedidos e ordens do en
tão presidente da Repúbli
ca, sr. Juscelino Kubits- 
chek determinando lhe 
que concedesse facilida
de e benefícios, sob polí
tica e de amizade pessoal 
através da Legião Brasi

leira de Assistência. O 
documentário do sr Ma
rio Pi'i )tti, ao que sesabe, 
envolve além do sr. Jusce
lino Kubitschek senado
res, deputados e chefes 
ooliticos, bera como ofici
ais d a s  Forças Armadas.

Ao que apurou, o sr. Pi
notti não cogitava de va
ler-se dessa documenta
ção na esperança de que 
os círculos governistas

lhe dessem cobertura. 
Embora aborrecido com 
o decreto de sua exone 
ração da pasta da Saude 
e o afastam» nto da LBA, 
confiava na cobertura 
que lhe prometera o che 
fe do governo de então, 
acreditando que os inqué
ritos em andamento nos 
Ministérios da Saude e 
do Trabalho permaneces
sem em sigilo ou engave-

Deputados da Assem- , ,
bléia Legislativa de Mi- ,aPresentado»
nas Gerais, estão pro
pensos a aprovar um 
projeto de lei que será

dispondo
sôbre a regulamentação 
do jogo do bicho em to
do aquele Estado.

...e um veículo Willys continua a rodar

100%!
A peça utiiizada foi peça genuína Willys 
E isto quer dizer: peça de qualidade -  
peça que foi cuidadosamente examina
da, passou por testes rigorosíssimos e 
só então foi aprovada Sua reposição 
foi feita nas oficinas de um Conces
sionário Willys. por homens treinados 
na própria fábrica -  homens que conhe
cem perfeitamente os veicules com que 
lidam Para que seu veiculo Willys con
tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

. Peças Genuínas Willys
c hou.er esla placa, seu veículo W ILLY S  será tratado como merece!

Agencia Planaltina de Veículos S/A.
A l>. Presidente Vargas, 1898 —  Fone 4-14 

— C. Postal, 333

Itados até posterior solu
ção. Com o advento do 
novo estado de coisas, 
entretanto, o sr. Pinotti 
foi abandonado à própria 

i sorte, o que o obrigou, in 
clusive, a depor perante 

I um delegado, como acu 
sado. Abatido, com o as 
pecto que estão tomando 
as sindicâncias, e alegan
do que nada retirou em

proveito proprio, ao c >n- 
trario, teve que d s «zer- 
se de bens para rept r vul
tosa importância n< Ban
co do Brasil (35 m ihões 
de cruzeiros) o sr Ia rio 
Pinotti deliberou, agora, 
utiiizar se dos papéis que 
organizou eselecionou, a- 
so “aqueles que o joga
ram no fogo” não cuideni 
de ajudá-lo efetivamente.

JOGO DO BICHO NA FORMA DA LEI
Os recursos financei 

ros provenientes da re
gulamentação seriam a- 
plicados nos serviços de 
Educação e Assistência.

EDITAL DE PRAÇA

Lages Santa Ca ta rir a

O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa 
Catarina, na fôrma da lei, 
etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com 0 prazo minimo de vinte 
dias,virem, dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa, 
que no dia quatro [4 ) do mês 
de maio do corrente ano, às 
dez horas, no saguão do edi
fício do Forum desta cidade 
le Lages, o porteiro dos au
ditórios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der sôbre a 
avaliação de trinta mil cru
zeiros, feita neste Juizo, o 
-eguinte imóvel penhorado a 
Eurides Pereira de Abreu 
nos "autos da execução pro
movida por João Cordova 
Passos, a saber: Na gleba de 
terras de matos e faxinais, 
medida e demarcada, com a 
área superficial de um mi
lhão duzentos e oitenta e dois 
mil e seiscentos metros qua
drados, situada na Fazenda! 
Araçá, distrito de São José 1 
do Cerrito (ex-Carú) desta1 
Comarca, confrontando com 
terrenos de Sebastião Rodri-1 
quês de Almeida, de Israel 
Silveira Bitencourt, de Albi
no Pereira Dias e de Olin-1 
tho Silveira Bitencourt, UM A' 
PARTE SOMENTE com a área

superficial de 314 600,00 m2 
(trezentos e quatorze mil e 
seiscentos metros quadrados), 
parte esta que foi adquirida 
pelo executado Eurides Pe
reira de Abreu por compra 
feita a Sirvalina Proença dos 
Santos, conforme escritura 
pública devidamente trans
crita sob número 6.529, àg 
fls. 153 à 154, do livro n. 
3-D, no Cartório do Segundo 
Ofício do Registro de Imó
veis desta cidade e comar
ca. E quem quizer arrematar 
dito imóvel, deverá compa
recer no local, dia, mês e 
hora acima mencionados, sen 
do ele entregue a quem mais 
dér sôbre a aludida avalia
ção, depois de pagos em 
moeda corrente o preço da 
arrematação, impostos e cus> 
tas legais. Para que chegoe 
ao conhecimento de tidos, 
passou-se o presente edital 
para publicação na íórma da 
íei. Dado è passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos onze 
dias de abril de mil nove
centos e sessenta e um Eu 
Luiz Carlos Siiva, Escrivão 
do Civil o datilografei, subs
crevi e também assino. Seios 
afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Industrio e Comércio < 
Madeiros Bottistella S./

Convocação

Emprêsa °a n^ â p(!f °S SGnllores acionistas òi
Avenida Marechal Fio ri an o" J ?
ges, Estado de Santa J4‘ ’ -na Cld‘dedf\
ras do dia 15 (quinze) ! i l  - l  15 (Quinze) 
afim de atenderem à Lgu in te C0ITeate *

Ordem do Dia

diretoria para*!! aumenD?VaÇã°  da ProPostd 
2o) - Outros me“ to ao capital social.

- uutos de interêsse s< ciai.

1' “ es, 29 de Março de 1.961.
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N O V O  PRESIDENTE DA  JDD
T I  n r *  o  1 ;  j  ^Foram realizadas sá

bado ultimo na séde da 
Liga Serrana de Despor
tos, as eleições para pre
sidente e vice presidente
da dunta Disciplinar Des-

P°Fn.Va idaqueIa enlidade.
sr M ele it0  Pres iden te o sr. Nevi°  Fernandes e 
para vice presidente o 
p  ' [ °.,1̂ s Vieira Ramos. 
Rara juizes efetivos fi

0 Carlos Renaux em Lages

a realização* do jogoV m ísS so  ° idade'
d , Guarany. v ic l  l a m p ^ ?  " c a f t o  M T /

48 "

nossos meio^esp^rtfvos,6po is^^^ iadro^do^arlos

€KmQnossrcidadeg °eZOoU r 6 Um aPreciável cartaz em nossa cidade, e o Guarany atravessa no mo
mento uma, de suas melhores fases esportivas

CINE TEATRO TAMOIO S/A.
Assembléia Geral Ordinária 

Convocação

Convidam-se os senhores acionistas a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, a realizar-se no dia 15 de abril 
p. vindouro, às 14 horas, na séde social sita à rua Mare
chal Deodoro m 170, nesta cidade de Lages, a fim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

J ) —  Relatório da Diretoria, balanço geral, conta de 
lucro; e perdas e parecer do Conselho Fiscal;

2‘) —  Assuntos de interesses sociais.

A V I S O

Acham-se a disposição dos senhores acionistas na 
séde social, os documentos a que se refere as letras “ a’’, 
“ b” e “ c” , do art. 99 do decréto lei 2 627, de 26-9-1940.

Lages, 23 de Março de 1.961.

C IN E  TEATR O  T A M O IO  S- A.

Mário Augusto de Sousa 

Diretor-Presidente

caram os srs. Nelson 
Hoffer e Lucas Volpi da 
cidade do Curitibanos.

Para juizes suplentes 
foram escolhidos os srs. 
Benevenuto Furtado e 
Nilson Ramos Martins.

Para auditor da JDD 
foi escolhido o sr. Gil
berto Pires e para se
cretário daquele órgão 
disciplinar foi escolhido 
o sr. Wilson Ribeiro.

Os novos juizes da 
Junta Disciplinar Des 
portiva deverão iniciar 
as suas sessões por oca
sião do próximo campeo
nato da cidade.

DERROTADO O 
INTERNACIONAL

Preliaram amistosamente 
domingo à tarde no Está
dio Municipal da Ponte 
Grande, as equipes do In
ternacional e do Ferroviá
rio de Tubarão, nurn pré
lio dos mais equilibrados. 
a  vitoria sorriu ao final 
dos noventa minutos ao 
quadro visitante pelo es
core de 3 a 2. O Ferro
viário perdia até aos 43’ 
da segunda fase por 2 a 1. 
e em rápidas investidas 
conseguiu nos minutos 
finais da contenda a con 
quista dos seus tentos 
que lhe assegurou um 
magistral triunfo por 3 a 2

zeiro venceu em i
Foi realizado domingo ro de nossa cidade. De

últimoma cidade de São 
Joaquim, o cotejo amis 
toso entre as equipes do 
Nevada local e do (Jruzei-

pois de um prélio bastan
te renhido, o Cruzeiro 
saiu vencedor pelo tsco- 
re de 2 a 1.

Resultados do Extra Varzeano
Domingo último foram efetivados quatro jogo* 

pelo torneio extra varzeano, os quais ofereceram cs 
seguintes resultados: Olaria 6 x Princesa 1, Estei 
3 x Congregação Marana Esportiva 3, Ginasit 
Diocesa no 10 x Avenida 0 e Centenário 7 x Bo- 
taf< go 0.

Como se nota a rodada de domingo da vár 
zea ofereceu somente resultidos por goleadas, 
numa prova evidente que as artilharias funciona
ram em regra, mas por outro lado as defensi 
vas tacnbem falharam em demasia.

O torneio extra varzeano terá prosseguimento 
no próximo domingo, com mais cinco partidas.

H M U IM E S f
POSSANTE!
Vigoroso motor "A q u ila n ”  V-8 A ce le ro c fio , r*n - 
<Jlm«nto e econom lo de  consumo Á g il no trò le- 
Qo urbano e veloz no estrodo  1

CONFORTÁVEL!
ponas G ronde espoco in terno  p o ro  seu con- 

ôrto e de mais 5 possageiros Suspensão "S to- 
bimonc" M otor óreo de v idros p oro  v is lb llido d e  
POnorômlca 1

SEGURO!
Giruturo super-compocto C h o n is  In te g rad o  em 
ro usto armação de oço. ò  provo  de ruídos e 
c opues Freios super-potentes t

ELEGANTE!
de onstocrâtico  be iezo  Primoroso oco- 

omenio Estolamenio e p intu ra  em lindos côres 
"tn o n iiam .s  ò  suo escolho*

'jrtos p/onos de Financiamento Oficinas p rópno i. 
c. r°  "J*i***ncio Técnico Permonenfe com Poço» 

MC0 Genuínos

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broeríng S/A
Rua M aro e l Thiago d s  Castro. 253 -  Lages -  S-C-

O C A R R O  DE CLASSE F A B R I C A D O  N O  BRASI L

Vendemos tombém o 
S IM CA PRÉSIDENCE
o aristocrata dos carros 
brasileiros

7a rr>rrina
— ■ -  ■ —■ ■— ■ i ■- —    ■

O Govsma- 
dor Celso Ra
mos ag.cdece 
a Imprensa 
Nacional

O Governador Celso Ra
mos enviou ao sr. Herbert 
Moses, presidente da Asso
ciação Brasileira de impren
sa, o seguinte radiograma: 

“Apraz me apresentar à 
imprensa brasileira que com
pareceu ou se representou 
ao recente encontro de go
vernadores da Região Sul, 
realizado em nossa capital por 
intermédio de V. Exa os a- 
gradecimentos do governador 
e do povo de Santa Catarina, 
pela cordialidade, espirito 
público e eficiência profissio
nal com que informaram à 
Nação nos dias históricos v i
vidos em companhia do Ex- 
mo. Sr. Presidente da Repú
blica. Saudações fa) Celso 
Ramos Governador ’,

• Lm resposta, as6im se diri
giu o presidente da ABI ao 
governador de Santa Catarina 
«A  Associação Brasileira de 
Imprensa recebeu, com vivo 
prazer o telegrama de V .Exa 
fazendo justiça Jornais e Jor
nalistas que colaboraram com 
Ss. Exas. o sr. Presidente da 
República e srs. Governado
res na útil e proveitosa reu 
nião realizada em Santa Cata
rina, que tão vasta repercus
são alcançou. Saudo V Exa e 
o nobre povo catarinense (a)
Herbert Moses, Presidente’’/

Extinção: Sesc, S s -  
nac, Sesi e Senai
A pedido da assessoria do 

presidente Jânio Quadres o 
deputado Ferro Costa, da “ bos 
sa nova” udenista está elabo
rando projeto de lei que extin
gue o SESC, o SENAt, o SESI 
e O SENAI, “órgãos paralelos 
que não têm cumprido suas 
finalidades de formar mão de 
obra especializada para aten 
der ao progresso nacional” A 
idéia inicial do representante 
paraense é a de criar uma 
grande fundação. d°stinn*i 
atuar em todo o pais, centrali
zando-se as ativiuuoco ^..e 
estão a cargo daqueles o- 
gãos.
50.00 1 TÉCNICOS POR ANO 
Informou o sr. Ferro Costa 
que, pelos esiudos feitos os re
cursos do SESC, SENAC, SE
NAI, e SESI que somam 2 bi 
lhões de cruzeiros, ensej.ri
am a formação de 50.0 ,u téc
nicos por ano no miniino, atra
vés de um órgão único que 
anulasse as despesas com o 
peleguismo e com a disper 
são de esforços paralelos. 
Frisou ainda que a eentrah 
zação facilitaria a fiscaliza
ção efetiva, acabando com os 
escândalos que vêm marean 
do a vida daquelas entidades. 
Como exemplo do esbanja
mento de recursos, disse que 
no momentol se encoi tra em 
Roma uma delegação do SL- 
SC a um congresso internaci
onal composta de 8i* membros 
cada um dos quais íeceben- 
do 3d0 dólares, além de pas
sagens e estadia.
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Grande sucesso dos cctrros "SIM CA
em nossa terra

Estabelecida era Lages 
cora o comércio de veí
culos de afamadas mar
cas, a Mercantil Delia 
Rocca. Broering S/A. 
tem alcançado o mais 
pleno êxito em sua es 
pecialidade, distribuindo 
carros que pelas suas 
inúmeras qualidades têm 
recebido os mais francos 
e sinceros elogios por 
parte dos seus compra 
dores e por todos aque
les que têm a oportuni 
dade de os adquirir. Gra 
ças ao desejo de servir 
e sua honestidade, os 
dirigentes da Mercantil 
Delia Rocca S/A. têm 
conquistado os aplausos 
de todos pela intensa 
atividade e segura ori 
entação que imprimem à

sua firma e que por isso 
a tornam uma das que 
desfrutam de elevado 
conceito na região ser
rana.

Distribuidora em Lages 
e adjacências dos afama 
dos carros da marca 
“Simea", a referida fir
ma tem desenvolvido in
tensa atividade na venda 
dêsses veículos pelas 
inúmeras qualidades que 
os mesmos contém. Gra
ças ao seu tamanho mé
dio, ao seu conforto, a 
suavidade e elegância 
de suas fôrmas, o carro 
Simca tem tido uma pro 
curação elevada em nos
sos meios por parte de 
todos aqueles que gos
tam e apreciam o que é 
reaimente bom. Pessoas

de todas as classes so
ciais e profissionais vêm 
dando sua preferencia 
aos carros “Simca” pela 
sua atualização, preço 
vantajoso e demais qua
lidades que os caracte
rizam e que os tornam 
grandemente procurados 
não somente em Lages 
como em outros lugares 
em que são distribuídos 
e vendidos.

Além de todas as van
tagens que possuem os 
veículos “ Simca” , a Mer
cantil Delia Rocca, Bro- 
eriug S/A. oferece uma 
assistência completa aos 
mesmos, dispondo de pro
fissionais especializados 
para tal fim e que zelam 
pela sua garantia e per
feita conservação.

Nosso trânsito nscess; a
— — de fiscalização ——

Mais um bilhete de Jan io
Mais um dos bilhe- 

tinhos de fazer perder o 
sono de muitos, foi o que 
o sr. Jânio Quadros en
viou ao Ministro do Tra 
balho, determinando que 
êste instale uma comis
são de sindicância 
imediata, com o fim de 
apurar possíveis irregu
lar lades ocorridas den
tro do iAPETC.

Esta comissão, como 
as outras deverá forne
cer o seu relatório den

tro de 20 dias imprete 
rivelmente.

A maioria destas co
missões de sindicâncias 
que já tiveram seus ser 
viços concluídos em ou 
tros órgãos de nossa 
vida pública, deram seus 
pareceres pela abertura 
do inquéritos em virtu
de das conclusões a que 
chegaram, pois na sua 
maioria não estavam de 
acordo com o figurino.

Lançada candidatura de irmào 
de Roberto Silveira ao Gover

no do Estado do Rio
ü PTB fluminense, reu

nido sábado último em 
convenção estadual, que 
contou com a presença 
do vice presidente João 
Goulart, lançou a candi
datura Badger Silveira, 
ao govêrno do Estado do 
Rio em 1962.

Os trabalhos da con
venção duraram 14 ho
ras e dêles participaram 
vários parlamentares en
tre os quais os deputa
dos federais Bocaiuva

Cunha e Aarão Steni- 
bruck, tendo êste decidi
do retirar a sua candi
datura em face de haver 
constatado que ela não 
contava com suficiente 
apoio das bases traba
lhistas.

Como se sabe o sr. 
Badger Silveira é irmão 
do falecido governador 
Roberto Silveira, e des
fruta de grande presti
gio no Estado do Rio.

Conforme oficio circu
lar ir 2/4/61, que rece
bemos, vem de assumir 
o cargo de Juiz de Di
reito da Vara Criminal 
desta comarca, o Dr. 
Paulo Peregrino Ferrei-

liara t r i i ia l
ra, que anteriormente 
exercera o Juizado da 
cidade de Canoinhas, 
neste Estado.

Ao novo titular da Va 
ra Criminal enviamos as 
nossas congratulações.

Mais uma vi
tória da ciên

cia russa
A ciência russa conseguiu 

no dia de ontem uma vitoria 
em sua historia.

Os soviéticos lançaram on
tem a noite um satélite ao 
espaço sideral, levando um 
homem no seu bôjo.

O ocupante da nave espa 
ciai que é um major russo, 
conseguiu dar a volta ao re
dor da terra em 80 minutos, 
desde a sua base de saída 
até ao seu retorno à mesma 
base.

Com isso novos horizontes 
se abrem à ciência espacial, 
pois anteriormente já ha
viam sido lançados ao espa
ço vários animais, tendo os 
mesmos a exemplo do ho
mem outem lançado, voltado 
à terra completamente sãos.

Em diversas edições recla
mávamos que o tiânsito em 
nossa cidade era digno de pe 
na, chegando mesmo a aPrf  
sentar Um aspecto de cidade 
completamente abandonada- 

Isso que reclamávamos nao 
era somente para dar aspecto 
melhor para os que aqui mo
ram, mas t,im também para os
que por aqui passam nao le-

LAR ENRIQUECIDO
Encontra se em festas 

desde o dia 7 do corren
te, o lar do General Jo 
sé Liberato Souto-Maior 
e de sua exma. consor
te d. Carmen Silva Sou
to-Maior, com o nasci
mento de um galante 
menino, que recebeu o 
nome de Maurício José.

Ao feliz casal envia
mos as nossas congra
tulações.

Novo Provedor do Hos 
pitai Nossa Senhora 

dos Prazeres

Por ato do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, 
foi nomeado para Pro
vedor do Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres, o 
dr. Edezio Nery Caon, 
advogado do fôro local.

vem uma impressão de que 
aqui vale tudo.

A nossa praça João Costa 
estava virada numa coisa, ali 
se estacionava ao belo prazer. 
Se fosse necessário se fazia 
três filas de automveis, aspec
to êste dos mais reprováveis 
possíveis

Pois se está localizada bem 
no coração de nossa cidade 
era necessidade de dar um 
aspecto realmente organizado, 
mas Somente assim poderá a- 
contecer se as nossas autori 
riades fizeram cumprir a risco 
a lei.

Nossa população deVe cola 
borar com isso, auxiliando oS 
encarregados dêsse Setor, mas

também aos que assim não fi- 
zerem deverá ser aplic do um 
corretivo conforme determina 
a lei.

Outro detalhe que já friza
mos também, é o eslndoo*. 
mento nas esquinas próximas 
às sinaleiras, assunto ê-íe que 
em um dispositivo que deter

mina a distância mínima que 
deve ficar, afim de que ti.ui 
tas vezes motoristas com car
ros pesados se Vêm em situa
ção dificil de dobrar a e>quina, 
sujeitando-se a ter que passar 
com seu carro pesado por ci
ma daqueles troncos que ser
vem de mãos, somente pelo 
fato de estar nas laterais car
ros mal estacionados

Mas parece que nosso apelo 
aos poucos é atendido, pois ao 
que parece o caso da praça 
João Costa está sendo provi
denciado, e se outras medidas 
forem tomadas aqui estaremos 
para nos congratularmos com 
os responsáveis por êste setor, 
que na maioria dos casos re
presenta muito de nossa segu
rança pessoal.

a
O Presidente Jânio Qua

dros recebeu telegrama de 
Joinville e Itájaí, contendo 
reivindicações sobre a loca
lização definitiva do Instituto 
Nacional do Pinho.

As principais alegações de 
Itajaí para a reivindicação 
são de que 45 por cento do 
pinho exportado pelo Brasil

passa por Itajaí, que tem 
também o controle sòbre 63 
por cento da produção de 
Santa Catarina.

Como se sabe a séde atual 
do Instituto Nacional do Pinho 
é na cidade de Joinville, 
em nosso Estado.

Proibidas as vendas de 
cracks ao exterior

O Presidente Jânio Qua 
dros determinou a Confede
ração Brasileira de Despor
tos para que esta proiba ter- 
rainantemente à venda de 
todo e qualquer jogador de 
futebol para clubes do exte
rior até o término da Copa 
do Mundo de 1962.

Como se sabe últimamen
te o mercado brasileiro de 
cracks vem sendo muito as
sediado pelos clubes da Ar
gentina e também da Italia 
e da Espanha.

O passe de Pelé para o 
futebol europeu vem à baila 
todos os dias, e o Juventus 
da Italia chegou a oferecer 
420 milhões de cruzeiros pa
ra a sua transferencia.

Com esta medida, o fute
bol brasileiro muito lucrará, 
pois na Copa do Muudo de 
1962 no Chile temos un. 
responsabilidade muito gra 
de a zelar, pois somos os a- 
tuais campeões mundiais d t 
futebol

SR. ER W IN  MARCKS
do Banco Nacional do Coroer-
c,°  V A ,  o qual foi convocado
especialmente para tal fim Pe 
la diretoria daquela importan 
te casa de crédito-

Seguiu hoje para Porto Ale
gre, o sr. Erwin Marcks, ge
rente da filial de nossa cida
de do Banco Nacional do Co
mercio S/A, que naquela ca
pital participará de uma im
portante reunião rotariana 

Na mesma oportunidade o 
sr. Erwin Marcks participará 

! de um conclave de gerentes

Almejamos ao sr ErV.in 
Marcks muitas felicidade» 
suas àtividades na c»p<tat gau- 
cna.
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