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QENEBRA, 17 (A. P.) - cativas entre os gigantes do desarmamento pe- imecUato, criticou as gran- método de esperança é rea- quando se havia estabeíe- sarmamento de 17 paises,'

O chanceler brasUelro de- atômicos. Francisco de San Ia 'União Soviética. e Esta- des potências por eretua- lIzar negociações até o Ii- cldo praxe alentadora des- que aqui se realiza, sõbre

clarou que as pctêncies não- Thiago Dantas foi o primei- dos Unidos. San Thiago rem propostas que sabem, mtte extremo de transação. de 1958". a não transferência de ar-

_nucleares, eepresentacas ta orador das 8 nações do Dantas observando que o antecipadamente. que não "Não são aquelas nações O ministro das Relações mas ou conhecimentos nu

na COnferência de Desar- bloco ocidental, DO Palácio BrasU poUttca. e cultural- vão funcionar e estão ten- que possuam armas nuclea- Exteriores do Brasil. San cteares a outros países. San
mamento de 17 nações, po- das Nações, depois de terem mente é pró-oc1dental, mas tando únlcamente conse- res, mas aquelas qué não Thiago Dantas, disse à not- Thiago Dantas mostrou-se

dern estar em condições de sido apresentados, anteon- desejoso de ver obtido um gulr vantagens politicas. as têm as que podem con- te passada, acreditar que a otimista a respeite da Con

efetuar negociações signitl- tem, os planos antagõnlcos desarmamento e f e t I voe Acrescentou que o único seguir condições mais víà- Rússia e Estados Unidos ferência sóbra Desarma
vere para o emprêgc dêste podem ser levados a con- menta e o. papel que será'
rnêtodo" - aürmou o Mi- cardar numa suspensão das desempenhado pelos países
.nlstro brasileiro. �anUes, provas nucleares na atmos- do bloco Intermediaria, pa
tou, ainda, a esperança de fera, talvez antes mesmo ra parar a corrida arma
que sejam evitadas as pro- que Washington inicie a mentlsta do Ocidente e
vas norte-americanas, de- nova série de experiências, Oriente. Disse que achava
cidldas para abr'1.l. Também programadas para abril que tanto a Rússta como
atacou a União Soviética vindouro. O chanceler bra- os Estados Unidos haviam
por suas experlê1tclas leva- süeíro afirmou aos jornalls-

.__ .

das a efeito no ano passa- tas. ao ser entrevistado, que
AI hdo, dIZendo que Moscou ha- também acredita que as eman a Orienlal Oferece

via \ "portanto assumido a potências nucleares pode-
responsabiUdade de haver rão chegar a um acõrdo, Pôrfo Livre ao Bras'llreiniciado a competição na Conferência sôôbre De-
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!�iDfo
assumido fortes posições
que poderão ser negociadas,
particularmente com res

peito ao assunto da prnfbf
ção das provas nucleares.
San Thiago Dantas Irtzou
que os métodos modernos
de verificação tornam pos
sível, para ambos os bano
dos, constatar tôdas as pro
vas nucleares na atmosfe
ra. Adiantou que êste deta
lhe torna possivel um acõr
do entre Oriente e Ociden
te.

Assembléia Legislativa

Dib Cherem: as obras do DOY. na Capital
1'0 SilveIra: Renuncie o ParlamentarQue Hão Prova Acusações

nuldade frisando quê 110 ca estivera em tão bom es representante udenista. que

governo' anUerlor e. exoe- tado de conservação como nã.o teve o apolo de sue

ríencta do asfalto sobre agora. própria ban�a.. Na. ses-

madeira não obtivera os são de 15 do corrente no

resultados esperados, e a- REFORMAS NO QUARTEL ler da tribuna da Casa a

DA PM, ESTA'DIa DA carta do dr. Celso Ramos
gora seriam usadas das

FCF., OFICINAS DO Filho, D deputadO Ivo Sil
chapas onduladas ermco, ABRIGO velra lembrou que o sr, F
recorbertas de concreto as

Viegas dissera não voltll-
fáltlco, Instalando-se mais Através da Diretoria de ria a Assemblêia. BC suas
dois compressores. O de- Obras Públicas _ eonn- acusações fossem iDtuDda-

�;taa�arte�l��!�aL�:rd� nuou o deputado Dib Che das, e espera.va que o par RIO, 17 (V. A.) _ Em ta- respondeu: "Abram-se tõdcs

Ponte Hercilio Luz, nun- ;:�I�d:snun�I:�I� �:�:� �mceo�ara�=. �=�� �:. d�a��:a����ee�:rl� ::s�a��asG�����iSQ�/��i�
mas no quartel da Po!iei3. do seu lugar para outso disposto a não permitir a resiste a uma mela duzla
MiUtar, no estádio da Fe- companheiro. A fi rm ou, dlvu1gação das declarações de palavras não é digno
deração oatarteenee de Fu também querer que a cer- do Sr. Jãnio Quadros atra- dêsse nome. Não desejo
tebcí, ampi:lação das cü- ta em questão ficasse nos vés da TV e do Rádio, dl- responsabilizar o meu Go
ctnes do Abrigo de Meno- anais da. Assembléia, para retores de estações terevrec- vêrno com atitude tão rnes-'

res, laboratório do Hospl- Que fteasse bem. claro o raa paulistas procuraram quínha e fora do meu en-

tal Nereu Ramos, conctu- pensamento e os propó,d- saber o pensamento do pre- tendimento, do que seja 11-

são da construção do eam tos de honestidade: do 80- sldente João GouI.art, em berdade de expressão e de

po de esportes (\O-Orupo vernador ce t se Ramol Braa1l1a. O Presidente da pensamento".
Escolar José Boiteaux, es- e seus euxníeres. �publica imediatall)ente NR - Quando presidente
coamento das ruBI trens- , .

_

f-EtS11a1ânJir panl/ O
��ê angustiante problema da inflação
gião Brasllelra de Assl:;- BRASíLIA 17 (V. A.) - Em sua primeira mensagem socai e apresenta edelJ.s volvendo. assim, quest{ie:;
tenda e do Lloos Club. ao Congresso �clonal, que ontem recomeçou a funcionar, sobre relaçõe:l exteriores. afetas a vários minist�rjos

o presidente João Goulart dirigiu calorosa exortação aos As diferenças não sl! si- A mensagem consta de

ESTRADA DE ACESSO'A deputados e senadores no sentido de que dêem tratamen- tuam apenas nas ·impo.>i- 5 capl�ulos, além da n-

RODOVIA FEDERAL to prioritário ao "angustiante problema da Inflação". ções loglcas do regime. A trodução. Situação 'Econu-

Disse o chefe de Estado que "esta é, sem dúvida, a hora técnica de confecção tau\- mico-Financeira: Prob!('-
,... ---.

Lembrou, na ocasião, ps
de pedir sacrifícios a quem pode suportá·los, em favor bêm mudou. Não mal ... se mas Regionais e In�egrr.- C A f E Z I � H O, NAU I

�ar o governo adqUirindo de um desenvolvimento mais humano". faz programa para cada ção Nac�onal; Desenvol,v:"
��rr�:�Pit;;a�:1 c;::I�:Ç�o / .

A mensagem presiden- de estrutura, disciplina do ������m::Sp:rb::��:�s:�: ��n��or!�o�:��a:;· :o�� L-_C_A_f_E_�_!�_._0_'--1
havendo sido aprovado Ij� ���l -;eg�m:r1:.el��f;:� e:� capital estrangeiro, justiça giões da vida do páis, en� liMca Exterior.

o projeto de estaqueamen tudo das anleriores. Ob:::�
_

to do grupo escolar ca decendo às normas do �Is

i::::!a d:� j.�I::� :��: :':;:ca�:e:" t�::��� Regl·strada V I· O I e n I a Erupça-ode emergencla, estando .o presidente da Republlc3
em andamento as fo Mor� limita-se a apresentar um
'o da Caixa Dagua, Abn- ,.lato,lo sob" a ,!tu.,'o VulcAn.·ca .sob O Mar da fsco'cl·ago e It.a('.(lrobi. atual e às vezes sugeflr
Acentou a Importã,nclo. mdJdas ao LeclsIativo.

que .o Chefe do 8OVerno da Antes as mensagens era. LONDRES, 17 (A.P.)

ao perfeito acesso ã, capi- verdadeiros programas de
_ O almirante britânico

tal, pm' via terreatre I;j_ g.ovemo, denn1ndo tend�n anunciou hOje que houve
tando í< construção, 'P!:lIO clas e fixando os rum�s

uma violenta erupção vu!
Estado, de quInhentos e

da administração. cãn1ca sob a superflcIe do

��a�:n�:e=t:�o::vi:S�e� Impedido de int�rvlr no ���!:da�:sóc��d:: n::
deral que liga o exterlo!' processo admlrústratlv.o, o

América do Sul.
-----------------

a capital catarlnense. Oi- sr. João Gou1art conségu!u
tou que es" conjunto a, entretanto, demo",""' ,.u Donald Slayton não Mais Fará o Vôo Espacial deprovidencias e obras co- pr.ograma: redigiu uma 3,-

R�al n:;�:!ruli�gle�a�
locava o governo acima de presentação para a mCllSil,

"Protector", informou que
\

WASHINGTON, 17 (A. PJ Ab 'I OU Ma'loqualquer critica, e o poVD gem que' ê, em sI mesma.
mUbares de quilometros. . ri

acompanhava atento o C&
outra mensagem é esta

quadrados do Mar da E.<f- _ Donald Slayton esta I�
rlnho e a dedicaoão que o

com seu conteudo Id'eolo-
cócia e do Atlântico Sul' ra de cogitações para pllo

Chefe do Executivo vem gico: luta. pelas ref.ormns
estão cobertos de pedaços to do prõxlmo vôo espacial

dando à região de Florl!!,- tlutuanl.ef:' de pedra pom� norte-americano, por haver

nópolls .

e de pó. O comandante do Incerteza de como serão

suas reacões cardiacas, pois
seu órgão vital apresenta
certa anormalidade.

Na sessão de 14 do cor

rente, o deputado Dlb Che

rem, contestando alegat:'l)r:.s
do deputado F. Viegas,
fez mo relato das atlvlc\a

eles do governador cetsc

Ramos, através dos varias

orgãos do governo, visan

do o progresso da regtàc
de Florianópolilji.

preltmínarmente, rere-

riu-se ao eonsêrto da Pon

te HercUio Luz, em conu-

omecõu Ofegsiya Oeseüyolvj-
mentista: O programa de

.

Jraltalm ,lia JUiZ
COmeça a ofensiva desenvolvlmentlsf,a. DO ElJtado, tiOb

a orientaoão progreasista do governador Celso Ramos. Em

recente reunião, o Oonselho de neseneoívrmentc discutiu e

aprovou o pro(l'arna de trabalho elaborado pele Gabinete

de Planejamento do PLAMEG para o exercício de 1962.

'Nada menos de cinco bilhões e setecentos milhões de cru

eeírcs serão aplicados em obras publicas, em todos os se

tores da administração catartnense.,
Falando a respeito, o Governador lembrou que o exer

eiclo anterior foi de "arrumação da casa". Já agora, tudo
.

disposto para a ação, terá Inicio a fase de atividades cons

trutivas, que col1mam a execução do Plano de Metas do

Oovêrno �ara o qulnquênlo. Não são promessas, que se

reiteram para eleito de propaganda: são declarações ofi

ciais, proferidas por quem nunca engodou o povo com

pla.taformas sem conteúdo Ilubstanclal.
Assim expôs o governador Celso Ramos o que vai ser

feito no corrente ano pelo seu OOvêrno: "O Plano de Me

tas, tdos sabem, foi por mim dividido em três setores bá

slcoa. No primeiro !retor, que cuida do homem, se situam

as obras ligadas à melhoria das condições de vida das

noasas populaç6es. Neste s'!ftJ!"aplicaremos um bilhão, trin
ta e cinco milhões e duzentos ·mll cruzeiros, o que corres

ponde a 25,9% dos gastos. No segundo setor, que trata

do meio, do ambiente, se prevêem as obras rodoviárias,
as pontes, as usinas de produção de eletricidade. Em es

tradas e pontes gastaremos um bilhão e duzentos e trinta

e sete milhões de cruzeiros. Em construção de usinas, me
lhoria de IIQbas e rêdes, aplicaremos um bilhão e 32 mi

lhões de cruzeiros. No terceiro setor, a atenção está dedi

cada à. expansão econômica, ou seja. ao desenvolvimento
em geral. É empreendimento básico dêste setor o Banco

de Desenvolvimento do Estado, ja constituído e em vés

peras de funcionamento. Aplicaremos seiscentos e noven

ta; e cinco milhões e oitocentos mil cruzeiros"_
Não está nisso, portanto, um simples aceno do Go

vernador à expectatIva. popular, mas um esquema positi
vo, um camlnho franqueado à marcha que já tem comêÇ(l.
É· preciso Que consideremos O fato inédito de um Gover
nador vir, desde o seu primeiro dia de gestão,Seguindo
sem desvios a. trilha que se traçou quando candidato e

que tem feito questão de acentuar, a cada oportunidade
que se lhe oferece para fazê-lo, sem reservas para com o

julgamento público, que lhe observa a 'coerência entre a

palavra de sempre e a ação de cada dia. Sem preferências
re�onalS, sem preconceitos de qualquer natureza, visando
tão-romente'ao bem geral e à grandeza do Estado, o Sr.
Celso Ramos pôde eva.dlr-se à rotina e corajosamente em

preendeu novos métodos de govemBl', que excluem desde
logo as sinuosIdades das SOlicitações facciosas. 'E é opor
tuno que se insista nessa particularidade, quando alguns
elementos Jungldos a superadas Injunções polítlco-partldá
rias, lhe movem uma opoSição sem propósito, especial
mente quando, ao Invés de apontar-lhe equívocos ou cri
ticar-lhe atitudes, descem a calúnia, às Infâmias contra
auxiliares do Govêmo com o Intuito de enlamear a digni
dade do governante honrado.

Não Importa. Os que amam a sua terra mais do que
aos próprios Interêsses e ambições pessoa'ls farão justiça
ii. atuação do catarlnense Incorruptivel, que deseja. admi
nistrar às claras - e administrar de modo a prover o povo
e o Estado das condições de bem-estar e prosperidade que
merecem.

NO HOEPCKE TEM

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

RIO. 17 (v. A.) - A Re

pública Democrâtlca Ale·
mã possibllltarâ ao BrasH

Cioulart nao concordou
Jânio fôsse vetado

que'
superar parte das dlClcul
dades criadas ao nosso mer

cado comum externo com

o mercado comum euro�u.
O ministro do Exterior da

Alemanha Oriental, Bt. Bal
scv. comunicou ao Govêr

da República o Sr. Janio
no braalleiro estar tnteres-

�����o: ::��� :nra���:� sado em iniciar as negocia-
ções no sentido de conce

der ao Brasil uma zona li

vre no põrto de Rostock.
COmo se sabe, os produtos
entrados na Aiemanha Oci

dental procedentes da Ale
manha Oriental e vice-ver

sa, não pagam impostos at

Iandegá ríos. AssIm. 03 pro
dutos brasileiros poderão
ent,rar na ,Alemanha oct

den�l IIUe da talí'J,ão
aduaneira, e como a Bepú.
bllca�14b!lmLê mecll'\
bro do Mercado Comum

Europeu, nossos produtos
poderão atingir todo o mer
cado europeu gozando das
vantagens ds países mem

bros daquela comunidade.
O 'crereeímento da Alema

nha Oriental poderâ anular
a malar parte dos ereltos

negativos em nosso comê!,'
cio exterior do Mercado Co·

fusão. Se o atual Govêrno
entendesse de proibir a ir

radiação das declaracões do

dia 15, poderia fazê-lo com

fundamento no decreto do

próprto Sr. .rênrc Quadros.
Mas o atual Oovêmo tem
mais juízo do que o SI". Jã

nlo; E não é totalitário ..

mum Europeu.

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

torna mais leve do que :'I

água. O navio patrulha,
que recolheu amostras da

pedra pome e da agua, pn
ra serem submetidas a a·

nállses cie�tíflcas qua:Jj�

a belonave regressar a In

glnterra,
•

revelou que al

guns dos pedaços de pe
dra tinham atê m.::'o Ia!'!

tro de diametro. Os tri

pulantes dó "Protector" a

diantaram que o mar, no

setor em Que aparentem!'))
te ocorreu a erupção vulc,).

nica, apresentava uma c"r

verde l.Odosa semelhar,t�
â turquesa brilhante.

�;r= Uhima hora
o QUE DIZ

rt'Na ....ão de 12 do co,- espo Iva
rente, lmecUatamente após O T01'IHIlo "!nitiwn" de
a sortida de Jnverllades do Profissionais, mareado pa.
sr. F. Viegas, pretendendo n a tarde de hOje, vem de
atingir as pessoas dos srs sofrer nova transferencia
Celso Ramos I'1lbo, Secre- por determinação da F.e,
tárlo da Viação e Newton F. lIue considerou bnpratl
Ramos, o l1�r do governo eâvel o rramado do esti
·deputado Iv. BDvetra e de . dlo da PraIa. de Fora, Se
putado Antonio Almelda. 'tá o mesmo eletua.do na.

repeliram com. veemência.... noite da pr6zima lJ:aJnta.�

as" acusações. feItas' pelo feira,

"P r o tector" acresdento'J
que toda a irea exala um

forte cheiro sulfor.oso. A-

dois ou trés, e que a faz de
saparecer correndo entre 3

./ a 4 km. Perguntaram ao

O pllõto substituto era mêdlco, Dr. Hugh Dreytvn,
outro aviador militar, Wal- vice-administrador da agcn·
ligeira palpitação irregular cia, por que lõra inabilitado

que se nota ·de quando em o pllõto, a esta altura dos
ter SC'hlrrl\. Slayton sofre de acontecimentos. Esclareceu
vez. Foi observada. pela prl-

o interpelado que era por
melra vez, em novembro de

que se desejava evitar a
1959, 7 meses depois de de-

posslb!tidadc de fracBSl:lo du
slgnado o grupo de astro-

rante o vôo, em virtude das
nautas, candidatos a vôos

condições tisicas do astro
orbitais, em altitude. Em

nauta, pois não se sabe o
sutlciente sõbre se com as

palpitações Slayton mete
cla plena confiança para o

êxito da prova. Slayton po
derá continuar pilotando
aviões e no programa tra
balhará como antes, noa

preparatlvok, sem ser, p0-
rém. encarregado de qual
Quer missão no espaço.

....

creScentou que Imeru:as
nuvens de vapor elevam
se da desabitada Ilha ce
Zadovskl, que aparentc�
mente, tlca situada a uns

18 Q'Ullometros do centro

da erupção.

)l:ste fato foi comentado

em roda de imprensa, em

que esteve presen:te o pllÕ�
to, que é oficial da Mari

nha, conta 38 anos e tem

aspecto sadio e vigoroso.
tal data. não se achava que
a pequena Irregularidade
cardíaca justlflcass.e sl,la In

capaCidade e os médicos
não conseguiram curar o

pilõ�o·candldato do ligeiro
mal.'

-

A Agência Nacional do

Espaço e de Aeronâutlca

anunciou, anteontem a noi

te, que;o comandante Scott

Carpenter -tomara o lugar
de Slayton. O võo será efe

tuado em fins de abrU ou

comêço de maio.

As Ilhas de BandWlch,
desabatldas, taml:)ém fi�

cam situadas nas proximi
dades.
,�belo de gás ou ar, o que

-

A pedra pome é um rra

gmento V1tlcànlco 'PO(osr>.

Slayton declal'ou que no

ta a irregularidade nus pul
sações do coração, durante

I"

" ::0:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A manobra do �ttta"

trabRlhista, Osvaldo Lima,

Filho, consegttindó aJ'14't o

Sr. SérgiG Magalh(UIs dn.
_ Mesa da Cámara· d&s Dt

putados, foi de grav·:!s re

cercessões dentro dos (/ILa

dros do PTB. O seu proce
dimento está sendo julgado
pelos esca!óe� superior as do

Partido, prevendo-se inclu

siv€ a sua expuf.!áo dflS ít
leiras partidáTias.
Verdadt! e, que etistem;

&Walm:ente 11"0 PTB maIS

correntes. Uma, obediente

à palitica tradic1onnl, ott

seja. ao comando "á,.ua com

acucar" do Sr. João Gou

l;rt e outra, mais realista.

1I!ai� consentéinea com a li

nha pnJgt"amática. dó Par

tido sendo a que /orTTm o

ch.ttmat"lo "GI"ILpO Corr.pac

to". Esta ú'ti",a corrente

tem n�s pessoas dos srs.

Seroio Magalhães. A/Jnlno

1 AfO��?,. Temperani pereira,
Elói Dutra e antros. (IS es

teios ([Ue defendem uma po

lítica nacionalista -proçres
suta batalhando pelo nos

so desenvolvimento e a 710S

sa emancipação.
O Sr. Lima Filho. -iá. e<:

teve integrado no "Grupo

comnacto", Agora, Quando
se oeritícorom a� ezetcôes

para a compns;('(io da Me5a

da Cámara Federal, S. s ..

m:aneomunoJl'�p cmn. os

r.,tpOS reacionários daquela
C'a_�a. e' stlbmete1t�se, ao 16

QO dos "geladeiras" d'l PTD,
�on.�u11'ando a manobra aue

7Jimu derrotar o Sr. Maga
lhães
A atitude. me-eceu a re

preensiio de âwersas see

côes estaduais, principal
mente as do Rio Grande do

Sftl, Gitanabara, ceará, .Mi·

nas, Bahifl e Amazonas. Pa-

" r.a ttmt.'-o -s-. Lima Filho

10i tk'nunciado e enquadra
M em-falta estatutária, que

prevê a tua expulsão do

?TB. Talvez, até o apareci
me1!to desta ediçãO, o ato

já se tenha consumado.
Sabe-se inclusive, que o

preSidente João Gaulart

teve- participação nas de

marches eleitorllis da- Cá·

1nara, e que, conforme se

previa, a sua vontade loi
satisfeita. t de se pergun

tar aQU'Í, se tambêtn o g2S

to do Sr. Ooulart foi estu

dado pela direçáo petebis
ta?
Dêste capítuLo da vida

pOlítica trabalhista, pode·
.se COncllLir, que a agl'emia
cão não está múchando

�oesa para a" consecução
da.s S1UlS fina�dades idl!o

lóqicas e programatf.cas. A

acomodação, o mE!dO da

quebra dos padrões oligúr·
quicos vigentes, âs ligações
lalsas, corroem as bases do

�te��=2�Partido, que em todo CM", I�é o que mais cresce'e o'(Jue

cdá f€ldlJtfu a representar
os verdadeiros allseio,.s do '"I .....__�

povo brasileiro.
-O--

stWMI,NOMElADOS PElO SANTO PADRI,
.......,ttU,QJ DfZ; NOYOS CAI>DEA '" DA

SAN'!"A IGREJA
CIDADE De- VATICANO - Na segunda- feira SCf'

nomeados os novos membros do' Colégio oardrnoucto. .�cn.
do as referida.. nomeações feitas por Sua Santidade o

Pa� João XXIII.
Os novos cardeais são: Suas Eminências D. Juan Lan,

dasurl r êerú r e Raul Silva Henríoue (Chile). Os demais
são todos europeus: Anselmo Albareda (Espanha) Ga,
briele AC8Cius Coussa (Siria), r.eo Joseph IBélgica), Hda
hrando Antoníettj, Alfren Fomi, Giovani Panlco tItállll),
Jose da Costa Nunes (Portugal), Michael Browne I Irlan
daj ,

COIU essas nomeações o Sacro' Colégio teve o número
O" �.r'\l� membros elevado para 87 titulares.
DIA 23 A INAUGUR'Ml_I1N IGREJA DO SAIR

DO SACO DOS LIMõES
......w:..-... 9l "'_ .._ ........ ...� ...

VENDE-SR
Casa c terreno com 728 metros quadrados de área.;

sito ii. n.m 14 de Julho (Estreito), fundos. para h Rua
sete d.. Setembro. Tratar na Rua Crispim Mira. n." í
-- Nesta.

DEPlRfAMENTO NAtiONAl Df
ENDEMIAS, RURAIS·

- ADMISSSAO DE PESSOAL _

A- Circunscricõo Santo Catarina do DNERU ter
na póbltco que se' acham abertas as inscrições poro
o.:: proves poro o preenchimento de três 3 voga!
de "Auxiliar de Escritório", poro c-Ccmpcnhc de
Contrôle e Erradicação da_Malório.

As inscrições que deverõo ser feitos pessoal
mente, no sede da Ctrconscrtcõo à Rua Visconde
de Ouro Preto, n.o 42, desta Capital. no expediente
dos 8,00 às 17,30 horas, nos dias úteis, obedece
rõo os seguintes exigências:

1 - Limite de idade: 18 à 28 cnos"
2 - Documento de quitação com o Serviço Mi
litar.
3 - Título de eleitor
4 - Atestado de boa conduto, fornecido pela
Deleqocto Regional de Policio.
S - Atestado de vacinacõo anti-voriÓlica.
6 � Curso ginasial ou normo! completo.
7 _ Cursa e próttcc de datilografia
A repartição prestará quaisquer outros infor

mações, inclusive sôbre matérias e doto dos provas
'

NOQ (:lXI.SM� nem c Igualou melhnr •

Lei:l� d� Co/onio
l _� poro :suo nesero I

quinta-feira, no bar do Querêncla P;1-

lace. Predominou os seguintes idíomaa: 17 - PortO- A�egre': Preocupado CO!!).

•
Inglês, Italiano e o espanhol a visita da cegonha, o casal Móstaldelro

�Filho (Gastão Edmal, '

send60 �o�t�a�-:n:a:aor:ue::.in!!.t:t�!. 111' _ A sN'lttl8n\.- V.rlfinia. BeTba. que{
• batte das Debutantes, que neste- ano' sera reeentemesne rot I*trb'ness em Chá de

"A Noite da Menina-Moça". carrrfade, eeceneteoee as' "uti� repreeen
tauvas figuras do mundo social temt,

nino.7 - Gente preocupada com sua ela,

., gâncta, estão assíduos frequentadores da

Saúna. 19 - "Lord" o novo magazln que
abriu ontem em nesse Cidade.

ID.' Rll!PCKE TEM 8 - "Skindõ", o movimentado e

maeavnneso show, depois de viajar es- 20 - Em Curitiba nn internat.o 1)1')

-menina Heloisa José Fur treando em outros pnises, vai voltar :1.(1 Coleg'iú C:wrti.. o yrOtlnhO Norma Che-

tado � GOldtn Room do Copacitiana �Iace. rem'�to. 1'" ,

= %�arti��Sé��::n;:gilll. I 9 _ Um detalhe: continuam os T!!- 21 - JantAVa. no restaurante do

de Almeida 1 rtstas que circulam em nossa Cidade, a Lux Hotel os senhores; Claudio vetente,
- sra. Gioconda Cardoso fazer reclamações sobre nossas estradas. Gastão Mostardeiro e Marcos orossem-

ANIVERSARIQS
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Orlando 'rorres
- sr. Hercilio Margarida
- sr. major Paulo Sarni
-sr. Silvio Barbosa xoru
- sr. Manoel Britto
- sr. Carlos lAllz Píazaa
- jovem Mirl'am Machado
- srta. Neusa R. Romfl.;s
- sra. Santins.' Pltlgliat.ti
- srta. Elza C. Pereira

-sr� Wanderley �rto
Silveira.

principalmente nos mais lindos recantos barck.

da. ilha como seja, a fabulosa Lagoa ela

concetcão.

Vieira
- sra. vva, Adélía CattW30

Devido ao preenchimento completo das vagas exts

tentes, o Instituto de Idiomas Yáaigt decidiu abrir novas

c1as.c;es de Inglês e Francês, para satisfazer aos interpssa·

dos. As ma�rkulas estão abertas na Secretaria do Instl,!:utQ,
à Rlla_ Trajano, 14, 1.0 andar (esquina com a Rua Fcllpe
Schmldt).

22 - Aniversaria hoje, o senhor João

..ComichoHI - CUn!pl'imentamos ptlo 3-

Medeiros
- srta Elasir Gonçalves
- sr. José- Ferreira- Cun�a J
----.sr. Glauco C�rtes.

10 _ Ditamos informalkls que para contecimento.

::-�::: �:u ::::: c�::� �::nn;a:� 23 _ "Chez Moi" BOU�;qUe, vai mes�

:':":eU"':di�o:;�g:,�i::�e ::�:�?",� �:g:��:;:��I::,Sf��:t��ámc�,::sb��:�u��
1 paS!lagetn de S; A, Príncipe- :PbIli)1' enr pr.ofissional, sendo a renda da projetada
t n8l!l'.. eldáde- estie marcada piara a prn- festa de ca!'ater benefiCente.
xtma. qUintà-fet1'lt..

24 - Ji estâ. circulando em pista da

11 - De volta. de Punta dei Este, ilha, ca.j.arillense, de- regresso do 8io-, a

ol,1dé' esblveram em vla.gem de turismo. bonita Margot Paim Iluz.

- srta. Corina S. Glav.ln
-s!'ta Clrene Maria f'Otls

tes
- srta. Nezlr Schroeder
- sr. J(.�"'é R�nato de SOu� Convitemi�"

A familla do DR. ANTóNIO DIB M'tlSSI convida o�

parentes e amigos. para a Missa de 3.° aniversario ele seu

falecimento, que serã realizada no dia 19 do corrent'e, às

6 homs. na Capela do Colégio Catarlnense.

Antecipadamente agradece o comparecimento, a êste
ato religioso.

Florianópolis, 17 de ma.rço-de 1962.

jovem JOSE' CARLOS
CAUDOSO

E-nos grato registrar ',j/l

data de hoje mais um p�

nlversario nalaliclo do la

vem Josê Carlos. a,pllcado
aluno do Ginasio Catarl�
neme e filho aBeto de nos

so prezado amigo sr F'rar.

Cl.'«':o da Silva Cardoso e (!e
sua exma esposa sra. ZI'I;
ra Cardoso.

AO aniversariante nos�IlS

rellcltaç�s.

- sr, dr. José da.- Lua Fon
t"

- sr. João Batista Rosa
- sra. Maria Linhares Ma-

chado
- sre.. vva. ElIzabeth Alvps

da Luz.
12 - Não será. surpresa se alpem

- sr, vaSleMi8t1asz :!����s:da:: �:�:::;o,a=; :;:"'a::u:� der �:':t::ç:a� D'A�

= s:�· J��g�:1 D��:S dias. maiS" veltm se fica, melhor se contpl'een-

Um sofã-poltrona . ....
..

13 - Em Sào Paulo. reuniu a f�- :i�:.r-:., a bondade e' sinónimo ft- feti-.

!u���, i!::d:.eças mõv�is �,;;m�.I�"!!F�o�n�ta�n.�,�p�.�,"�,o�m�';;"';;'D;"�i·�n-�,!!,:,�:c:l:""�""'__
T"tac t,l,fon, 34-". MN6T(fN; IANIl- 00 BRASIL S. A.

o casal senhor e senhora dr. Eduardo San
"

tos Lins IOtga Maria,. 25 - Possivelmente estarei em Porto

Alegre na próxima semana; para aten-

"Qttanto

FARAO ANOS AMANHA

REMINO'OON RAND tem vaga para uma..-secretári'"a.
que seja datilógrafa.

Interessado;; procurar de 2.11. a 6.11. feira, das 14 às 16 h,
à Rua Trajano 11.0 18-B.

(lJi''''ALDO M�'_O
BOATEIROS CONFUNDIDOS - Quando daqui dêstc

- meu humilde cantinho de segunda página v e t· b e !' e i o

procedimento dús boateiros e mentirosos, que gostam dc

mentir "que só cachorro de preá", como diz fi �i\'ia n 1

Ceará. alarmando a cidade com a afirmação de que seria
cobl'ado pela ELFFA um aumento de e s c o l' C h a r com

preços excCfS�dvos sôbre material eh�trir;o de uso doméstico.
procurei desmentir o boato, houve quem duvidasse de
meu formal clesmentldo.

Agora é a pl'óp�ia ELFFA quem, através da imprensa
e do râdio está se dirigindo ao.<f'alarmados coqsumldores.
"que é inteiramente improcedente a notícia que se veicula

nesta Capital de que irã cobrar taxas especí ficas sühl'c

pontos de lu?: nampadas), geiad!'lras. ferros de engomar
e outros aparelhos de utilidade doméstica".

Assim, dias antes desta nota, estavamos certos, con

fundindo os boateiros.
Felizmente que ainda não fomos numa "fria" .

Disse-me um amigo que essas mentirolas saem seu

pre dos que não gostam de pagar impõsto.
Deve ser.

Por isso é que a Fazenda do Estado como e orlnci
palmf'nte da Municipalidade estão esperando que os fal
tOM)!1 no cumprImento de seus deveres saldem SU:1S f'on

tas lXH>;n.ndo seus impostos,
E POR FALAR EM MENTIRAS ... Vai esta inocente:

ontem minha coluna não saiu.
Chovia tanto, tanto e tanto, que enehau:I')II·_qr·.. N('IO

deu para chegar ii. Redação.
Desculpa. a Jânio ..

Mas, passa com minhas desculpas.
No seu lugar, você- encontrarÁ. um n�rud('clmónlo à

pioneira.

eDlEDt COMwt4Ç1a
Florianópolis, 17 de Março de 1962

De ordem do Sr. Presldénte, convoca todos os Srs.
Membros da Ala Môça do PSD, para uma Reunião da

Diretoria, que taremos realizar no próximo dia 19 _do cor

rcntc (Segunda·felral, em sua sede, à Praça Pereira e

Oliveira n.o 12, com Inicio marcado para às ·19 horas.
Maurilio Lua
2.0 Secretário.

P. S. - Podemos divul

aar. com tóda a ser,turanca,

4-tte- o nome do deputado
Evilásio Nery Caon foi. in

dicado pela direção do PTB

de Santa CatarÍ1HL, para,

ocupar a Pastel do Traba

lho. Pela que se sabe, foi
oreita a sua indicação pelo
Sr. governador Celso Ra

mos. O ato de posse deverá

ocorrer nesta semana Q'ue

desponta.

MBB. CDMrRn�P,AGll8Elr
(COLECIONADOR DO Rm,DE JANEIRO)

COmpro moedas de couro, prata. o�ulsas e -coleções
Também vendo ou troco.moed(ls' estrangeiros de
prata.

Vendo ou troco belissimo coleçõo de. notas do
At.:EMANHA unido ....:_ 1914- NOTGELD _ Com
dez mil notas diferentes em TECHNICOLOR.

Informações a qualquer hora no HOTEL LA
PORTA, com o senhor Ubirojoro M. Alves, quarto
309.

----_._-------- Agradeço ao Padre Ré�s
uma graça alcançada. A.a.

o SETOR. DE' ORIENTAÇAO E EDUCAGAO SGCIAL

DO SESI, através do Núcleo Regional de Florianópolis,
leva ao conhecimento das beneficiárias da Entidade, que
se encontram abertas durante o período de 19, a 24 de

março, das 13 às 19 horas, as inscrições para o Curso de

Atividades Artísticas que terá a. duração de 10 aulas.

As Inscrições poderão ser Celtas na sede do Núcleo

Regional do SESI de Florianópolis, à. Rua Felipe Schmidt,
71.

Rcquisitos necessários para a inscrIção:
1.") - Cartitra. Profissional ou declaração da firma

ou emprêsa. onde trabalha;
2.°) - Carteira. de ContrIbuição para o TAPI, IAPM

ou IAPETC;
3.°) - Prova de possuir a candidata 16 anos com·

pletos;
4.°) - Ter conhecimento prático de costura.

Florianópolis, 17 de março de 1982.
Mnrln de Lourdes de Aquino FrancISco Olivetra

Encarregada do Núcleo ClR!t�dl)"s'etbr"

eM'
-----_. --� -----

ViNDE-SE
NO' ROEPCHE R"No Bairro da Agronômica, um sobrado de construção

recente, sita à Rua Almirante Carneiro, n.o 26. O m.esmo

poSsue 150 metros quadrados de área construida e está
localizado em terreno de 10 x 27. Possue na parte tcrrea
.arandão-sala de visitas - sala de jantar - copa- e cozi·
nha. No segundo paV1mento três quartos - hall de escada
- banheiro completo e terraço. Nos fundos quartos de
empregada - banheiro de empregada e tanque, além de
um pequeno quintal. O prédio em aprêço tem recuo sufi
ciente para ser construida uma garagem. Possue também
aquecimento central.

T)'i)ta:r k Avenida 'I'Tompwsky, as. com o p�opl'lei.íhio.

COMUNlaçJO:.
A Direção do Curso de Auxtliares Técnicos do Depn,r

tamento de Estradas de Rodagem comunica aos interessa

dos que b exame prévio a ({ue deverão submeter-se O"

candldtztbs inscrttos C01ldfciont!.lmen'te, terá i1fícto no d1«
27 (lo corrente. Outras in10rmaçóes serão fomecfrkls na

Dtl'i.�r1.n T"écnica do DEFlj d1àrtame1Jt� das I._3 às 16 m,nn.

A:.DJlEÇ�O. Confere.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EP'RA
ACABA
...como
descontôrto!

FACILIDADES DE
-,

MÓVEIS
ESTOFADOS

TAMBÉM REVESTIDOS COMVElUDO
Modêlos de extraordinária beleza LUXOBEL
- BELMATIC e DIVINOBEL revestidos com

4 tonalidades de veludo à suo escolho -

VERMELHO, VERDE, AZUL e OURO VELHO
- ou em tecidos de grande beleza e duro
bilidode

SEM ENTRADA

/

É-P'RA ACABAR ...
... com o desconfôrto,

que oferecemos com as maiores facilida
des tódo a linha de colchões de molas

D I V I N"O

fJJ
Venha visitar sem compromisso

Rua T rcjono, 33
Florionópo..s

da Probel. São 4 modêlos de classe para
Solteiro ou Ccsol. LUXO - SUPER - MOLA
MÁGICA e ULTRAFLEX.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAfiA

PR!-����S::�AA����t�g,URANTE o ANO

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROfESSORES

DE OAflLOGRAF1A

. .

- Baseado nos mais mordenos processo....40.
goglC:Os.

- Equip'odo com máquinas noyal.

Oiri9�do pelo:
PROf. VICTOR fERREIRA DÁ SILVA

HORARIOS, DIIiRNOS E NOTURNO!

DR. CLO'VIS DIAS DE UMA onhg!Oi: ;:oM;;::'�<!; ���,,�;;,.f.l.io Ad""',

CUNIU ME'DICA _E�REIT�_ flo""6Po1It

Estornago, in testlnos, fígado e vias billarJ'!s. (URSOS DE INGlES
Consultôrlo: I I'rul B I E dRua Jeconlmo Coêlho. nO lB 'alas 21 e 22. ns I O rasi - sla OS Unidos
Residência: APRENDA INGUS POR PRonSSORtS AMElIcA-
Rua São Jorge 32 fone 2721. NOS E INGLESES.
Dlàrlamente das 15 às 18 horas. e MATRICULAS ABERTAS DIÁRIAMENTE. DÁS ,
Atende .das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade. ÀS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS•. PRECóS

MóDICOS COM DESCONTOS ESPECIAIS Í'ÁU'OS
MEMBROS DA UFE E UC�.

��'O__!A��!.".!NDA'" - FONE·2rio

Pensionalo para Moças Ésludantfl
A TRATAR NA RUA ALVES DE BRITO, 3� ..

DI.

-- MaDlco _

Bspec1al1!!,a em. D.lolést1a de sellhoraa e Y1a8 urt·

Dá...-tas. Cura rad1oa1 das tnreccçõea agudas e cr6-

D1C""..s, do �parêlhc. '5entto-urtDár1o em &Dlbos os

.rexos. OoNlçu Jio aparêlho DlIesttvo e do eíese

ma nerYOlO.

Horérlo: das 10 "11,30 horas e das 14,30 � 17,00
horas. _ Consultório: Rua 5aldRDha Marinho, 2
1,0 aod,...r. (esq. dG. Rua :oão PInto) • Fone: 324&
Rea1dêncla: Rua Lacerda cout1nb.o, D,o 13. (Ohã·
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

D3, SAMUEL FORSECA
CIRURGIAO-DEN:rISTA

'reparo d. cavidade.. pela alta ..elocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

.

Radiologia Dentório
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1° andor - Fone 2225
Ibc:lu".,.omente com horal morca�.

DR. MARIO GENTIL COSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ' _ GARGANTA
CLlNICA E CIR!JRGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSlt KÕS, DO RIO D:J1: JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS; - Das 14 às 18 horas
de 211. a 60, felTa. pela manhã, incluindo Os sábados: _

HORA MARCADA - Telefone 2989.

CONSULTORIO: - Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203.
- EDIFlCIO PATHERNON.

Dr, MARCOS E, FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à partir de
IOde março _ telefone 2891.

RO HOEPCKE TEM
____----------_

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças N'ervosas e Mentais
AngusLiu - Complexos - Ataques - Manias -

problemátlco Afetiva c sexual.

Tratamento pelo EletrOchoque com anestesl!'l

Insullnaterapla. - Cardlozolorapia - Sonot.er ...pla. e

Psicoterapia.
Direção dos Pslqulátras _

DR. PERCY JOAO DE BOi:tBA
DR. JOSlI: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN SJI....sTOS DE ANDRADE

CONf,ULTAS: D&. .. 15 as 18 horas

Endereço: Avenida Mi:Luro Ramos, 288

(Pra"lI. Etelvina Luz) - Fone 37-53

o.lHOS - OUVIDO-S:!�·tiÀRít
.;.. e' G4RG�NtA;�,

Opercit;ões du� AMíGDALAS' .pO'r·'pro'çesso
MODERNO

. ' ..

EQUIPO de OTORRINO (único n� êapilal)
poro exame de OUVIDOS}. NARIZ e

GARGANTA'
.

Ref rofol BAU SCH 8 LOMB pcro receito

de ÓCULOS
Tro tomento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Dr, GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MAriHÃ f A TARDE

·�,>n,v!'ó"o - Ruo Joõo P,n1o, 35 - Fone 3560

,,'esloenCIO Rua Fel,p-t Sc�m,dj,99-Fone 3560

VENDE-SE
Uma casa de mallalro.. pintada a óleu, com água, luz

e aparelhos sanitários, mcdlJ'do 10 m, de frente por 47 m

de fundos, siLo ii. Rua PorLella. 51, em Barreiros.

Tratar com o "Sr. Sílvio José Martins à Rua General
Nestor Passos, defl"ont.e ao n.o 48.

VENDE-SE
Um prédio com dois pavimentos e 'uma cosa ô rua

Tereza Cr'lstina esq. TroV'esSQ 1.0 de Janeiro. Mo
.

viagm. TS.JJtqr ó ruo OlavQ:.Biloc 265 00 ledo

ampo do Figueirense no Estreito. Preço a combi-

Laia Flores em:

SONllOS DE OURO

Mexiscope - EastnlanColor

Censura até 5 anos

··Dr. NILTON
-Clínica e Cirurgia de Ouvidos, Ncrtz e Garganto-=-

;

�.ElAEx-chefe dos serviços de orl do assistencio médico- rul
social do armado (Rio), do hospital do arsenql de �vpoADO
Marinho do Rio de Janeiro e do hospital do univer" .aUA. .VA JAlWD4 l'nl
stdcde rural, - Ex-assistente ccs serviços de orl d� �.. . -

�����;����r�e d�o��f��� :�oorl(,::�f�s��i�e �=_ .�� aã..lIIo •
no e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).; ,:::'�EP��.!:ii • FaÇo um apelo a Organb..a capaz de evitar as eleições de 36 cms-

Consultório: R. (����ji��5���10' 325 51. 108 ...�tat dI! Caridade. • 6:�a��:e�la�:;���� :: �o�ró�:�vo�I�;�es v��c J� tenção ...

Dlértcmente dos 16 às 18 hs. A'·a.,rde', no eonsultôrt, • do um dos seus diretores pena lutar tanto c Comentam que ...
I

1 Tel. __ 2222 À ��; àsRu!'J;:�e':;. o Jorge Daux, no sentld.o gastar muito por apenas O caso rep�ncla do t.'�-,
���������TO GRATUITO PARA OS RE LME_N- ��o. , _ 10 andaI' _ • ��ne�!:��:ilcau�; S::�ie� tão poucos meses d gtonu. presidente Janlo Qualdr:9,

�... 21M. • ficlo da Associação de Rea No. próximo dia 28 de n- :S�á s:�:e��d�o�;re�: �:.
�.:c�:T::e�:neP;.,�7 • bíütaçâo de Santa Cata- brll, em Crlcluma econte- cional dos munlciplos, 5.S.

U.••
-

�WIÚII-G-r--;:'��. � �i:\p�ir���:a�ee:lIta��,m��� ��:�d: B�I.�. �,� ·�:��,rs:: ;at�k!�:��:d���a��::.
�. MI..... custa setenta mil cruzei- �:I�� :�n:f!��:�"R��� e um anos de serviços Di-'

� O colunista convidado pa- �i��:át��:, f� :oz�:;r:.
U.,I�..u ......... N,4,:wdilode O sr e ara. Industrial ao- ra organizar o destile e enxolval em sêc Paulo -.
�-;:=DI::�··==u

UiI.

lf���S r�:��den:) !er7::ui� �����I;st:raCOp�!:��e�u���- � c:re::c::a::r�:�nl:1 v��:,
.I!,.).-d\KlU'V !)li. o.:ULlCI.u...u Ui:!. ,

za, em preparativos para co membros da comtss'io ta do Embalxad.o� JapOnéS'
"_�t:.!-u"""\:-,",,,,\;'VI"". U:)!;:!: , uma maravilhosa excureéo que escolherá a Raínhu, ;iS�z!�dr�:r��::�,lIçn��.��:u: ���:J. �:::�� ..:: , à Europa. ��n�t�er��::,:ld��s�s:Ba��ü residencia do sr. Mar:o'
(lQ �lW ue l!lühlio'" ...v f Viajara hoje, pela 'rec- sre. May Filho, sr D\tte Moura - a srta Jane Oul,
�:S!':ll:-'�!:����U.u::�' Cruzeiro do Sul para o Rio Freitas, sra. Ademar Oure �ai:o:�It�a _ p�al:al�!n�:J,
ilj.� U� "'tuIU"�c e UIi l�lG-, !�ct���e��Oara�rA:r::a��: �Ia� e��es��nt:tl��Va:��; fantil de carnaval da AA.'
��:�e� l!�:��*,���:: � Alcina Denner. Da. Sara, para o sucesso da ret-rt- BB., .f�i um sucesso -; Dj
_'vq,..-a,e, vt; M

no regresso organizara com da testa. ,'ar..He:tàl�O'enT,'aIXI.en;'daO do' RC�='
.::.. eA.l:;U!Ub tlt:/.t; ,,:::::. uma comissão, um ena em ... U

d1�'"�o pblcu-promaucu • benefício da êssocíaçâc de O deputado Laerte Ram-os rat de Florianópolis - o.
Reabilitação, no "Mus!c- esta circulando com o seu sr. Jaime Conto, com sault

�Ul�.LI.f.i�I·�. :�If. .J,::::,t'I:, Bar". Aero WllIy, que ganhou dades.do seu "lave" �a-'"
. • na nre há poucos ctes. jou para Porto Alegre .1..,

..i�,W .bur�. At.eLlUe eum
A senhora Terezlnha D:l.\.i.X o Lira T. C. tera ar refr!-,�IU11l,o!I IIUlrcaaas. 'l'eieloue' dbreve receberá a visita. da HOJe, t1{.) 'Music-Bar" se- gera o.

,::�Ü!��':,::1::n. �;;. "cegonha" rá realizada uma reunião
.

• Pela Varig, Chegou onte:n �:I:�I�::a��za!aedic��:, : ::ri�:�:r�:: eH�:���� �:,-_-- -_.-

• nesta capital o sr. Nels.on partir das 16 bII '; 19.30 Luz Costa, ama� pe10

.1.aua.»iMAI U. • Goulart, procedente d e
hs. COnvair da Tac- c;uzelro'

.,. •
São Paulo. do Sul, viajarão pan a,.,..�

A deputada Inge Colin, a-
Baía (SaIVlador).

•

,"·tlrma.� .,e�lI r.>M.!UI;a. de � �:;���râ den:��:as di��� chou Justisslma a cam;:m- O prefeito Osvaldo Ma.-'::�=..:.U::I.�:�:'�: K��, iornais, a revista socinJ
Ilha da Associação de Rea chado festejou niver" on,

tt.�taJ oa l)amboa --)la II Radar.
bUltação, na Assemult'!a tem. Os cumprimentos da

.Uà&â'lIIdade l)mra Bab-.
Legislativa. Cada deputado Coluna. ,

, .,�.�__�....V• .Mluermo.we. Em -crónica anterior prc._ ����:ra com Vr$ li
&O"C ... meti pUblicar os nomf'S

Mareja Elias, esta clrcll-,:LiI'.o;i�iadlLde: JJUi!:NÇA.s' dos candidatos dignos ã.. O novo Diretor do Clube
lando peJa" cidade

_com,
I;,:...�:t�� - l'A!C.'.l'U • vaga aberta pelo falel"l- dos Lo I t

chapeuzInho vermelho da.

'e..... ta.: Maternidade'
mente do saudoso Sen�- 8ourelro� ss;s� :Ob;��o B::� Faculdade de DireIto. •

lo-. •
• dor Francisco G�llottl. Fo. s a e MigUel Hermin;o ,",�tJDeIa Dutra, pela ma.- • to novo me Impede d."! DaulC atendendo ed;rio HOje,. em Blu_menau, no

�, Esteves .fa- • ��:prir o prometlM:
.

os da _�luna de on�� oier- ;�:��::�: �n�������':e".
.

.. �.
ens que dominam a tarao o aparelho solicitr.- . •

,at.,�· _ - Tel: 2235· ,. area principal da politIca do ã. Associação de S. à. �llStlça, Desemb.argador Ar,-�
•... ·.a'6.·!'o-r-reH.- � do Estaoo estão estudar.- Conjunto de botas de dl1-

o Hoechl, sera homena_
... àJ

..
do e vão Impetrar medida ralumlnlo bana de a"o �ado. c�m um jantar pc-'

::�."O::A����:� •__ '_�-----_- �_ ,:c� ':�c�__ . ,
. -

-- �a..BTBOCOAGVLAÇ.\O
ee........lo - Victor

....,,;. U - das" a
i iatirW.
• �� - Edific;io
flMlaDopeiu - 4" ....olar

'�-F�:Z'7-4'.
_.'_: I

•

COMPANHIA BIASILEIU

CARBORírEIA DE ARABAllGUl
ASSEMBL1!:IA GERAL OlU>lNARIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem
em assembléia geral ordinária, na sede social nesta chl�de
de Crlchima, à rua Henrique Lage, 1378, no d1a 25 de

abrf próximo vindouro as 10 horas, a fim de deUberarem
sõbre:

1) O relatório da dlretorla balanço geral, contas do
exerciclo de 1961 e parecer do conselho fiscal;

2) A eleição da diretoria para o btênío 1962 e J.963;
3) A eleição dos membros do conselho ,iscal;
4) Outros assuntos de interésse social.

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

sede social, à rua Henrique Lage, 1378, os documentos. '"
Que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.c 2.627, de 21

de setembro de 1940, relativos ao exercício de 1961:
cncíúmu, 27 de fevereiro de 196:2

comixnuua Brasileira CarlJonífera de Araranguâ
SEBASTIAO NETTO CAMPOS - Diretor Superlntenéente

AULAS' DE ALEMAO
sob onentaçao do "lnstitutú �th�'.�
lVlumque, Alemanha

.

'.'�.�
para pnncipiantes e.,adiantados, pela,m�,�
a tarde e noturno, com iníClO no dia 15 d(;! 14A�t.rauo a.poaentadQ.

"d�emOeral
março, �.• Da.: Rua tsajd�ubB

eom Certificado no fim de cada ano Mt.rbabo, 2 - apt.o 301

e após absolvido o 4.0 ano, Diploma __'_..._IIlIIa__J_'_.._"UI_to_'_
equivalente ao "Instituto Goethe".

MATRI"CULAS DAS 9 AS 11 E DAS OBSTA DE' CHE1 I
16 AS 19 HORAS NO .... • -

INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA
EN". PEÇA �U. ZIT I

Rua Vitor Meireles 38, 2:0 andar apto,.3
DEPUTAMERTO -D-E-"--""-=-:,m"""--Lj-'-CA-

PLUTOES DE FUtitIA
, MêS DE MARÇO

Farmacla Vitória Pt"li"Ç& 15 de Novembro

R\J& Pellpe Schmidt

nua tel1pe sehmldt

Rda J_ Pinto

Rua Joio Pinto

Rua Fel1pe Schmldt

1l - Domingo
17 _ Sábado (t.arde) Farmácia Central

Farmácia Central
Farmacla Moderna.
Farmácia Modernà
Farmácia Sto. Antôqio'

18 - Domingo
24 - Sli.bado (tarde)
25 - Dom!ngo
31 - Sabado (tarde)

Àntonlo, Noturna, Vitória IO planta0 noturno será efetuado pelas
Central.

farmacias sto.

O plantão diurno compreendido entre i2 e 12,30 bo raa será efetuado pelas
farmácias \fltórlas e Central.

11 _ Domingo
18 - Dom1ngo
25 - Domingo

ESTREI·TO
Farmácia Catarlnense

Farmacia do Canto
Farmâcia Indiana

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mala

o plantão n.otUl"l10 será efetuackl pelas farmácias do 'Canto, Indiana. e Catarlnense

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
mento.

a1itor1za� dêste Departa-

D.S,P., em FlOrianopolls, feverdro de 1962.

� Luiz Osvaldo J>'Acii.mpo·1'8.

....... _

IO::ipet.or-.de-Farw.ác..\a

• I

,'::i�

Flor.ia�IÚ1Jolis,

-..::...._ . .;_..==-=.i:=

. ,
. ;..

Dia 28 de abril fleição da Rainha do
E. (. "A JATO" em Criciuma

(hNel SOIl /�oritIL a Por r éJ.
. advogado.S\bIlHOSU-:--1

sI) CAFE z� EDIFfclO L A POATA - PRAÇA 15 DE NOYEMlRO
CAIXA POSTAL 50 FONES 33U/U

FLORIANO'POLlS - SANTA CATARINA

CINEM'� cartazes �o �ia"
-CIITIO

'ine iAO JOS! -BAuaDS
CiDe GLÓBIAás 10 hs

FONE: 3636
MATINADA

Preston Foster
Colleen Oray em:

SEM BARREIRAS NO CE'U
Censula até 5 anos

ás 1� hs.
C A N T I N F L A Sem .•

O C I R C O·
Censura até 5 anos

ás 3%. - '1 - 9'"1.. hs.
Van Hetlln
Silvana Mangano em:

TEMPESTADE
Tecnlrama - TecniColor
Censura até 14 anos

CiDe BID

FONE: 8252
ESTREITO

ás 2lf.! - 4Y2 - '1 e 9 hs.

CANTINFLAS em:

o CIRCO

Censura ate 5 anos

Cine IMPEIIO
I �,

•

(ESTREITO) . Fone62ge

ás 21f.! hs.

Preston Foster
Celeen Oray em:

ás 2 hs.

CANTINFLAS em:

O CIRCO
Censura atê 5 anos

ás4-'1-9hs.

Richard Burton

Curt Jurgens
Ruth Roma.n em:

AMARGO TRIItiWO
... CinemaSeope

Censq,ra até 14 anos

Chie ROIY

SEM BARREIRAS NO CE'U

Censura atê 5 anos

ás 5\12 hs.
CANTINFLAS em:

O CIRCO
Censura até 5 anos

lil'n1'lE: a.cS!
ás 2 e 71h hs.

Preston Foster - Geleen Gray em.

SEM BARREIRAS NO CE'U
•

Cine RAJA (S. loséj
âS2-5-8hs.

Kenneth Moore

David McCALLUM em:

SO·MENTE DEUS POR TESTE1\UJNlIA

RankVisiol1

Júlio Aldama

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



',,,' �' ,'�w,
Florianópoli�, 18-3-62

pela RADIO GUARUJ� de Florianópolis
de 2.' a Sábado.. .

8,00 - Correspondente ColumbUlo
8,55 - Reporter Alfreel
10,55 -Informo O Rádio Guarujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Calumbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Tltônus
18,55 - Correspondente Calumbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Calumbus
�2!05 - Grande Informativo Guarujá
Departamento de Notícias: Tels. 3816 _ 3822

Rádio Guarujó - onda média - 1420 Kel. _ 5
Ki'owatt. - ando Curta - 5975 Kel. - 49 metrOl

VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

Vende-se o residencio situado à rua Juca Loyde
105 em Coqueiros. Ver e trotar com o Engenheiro
Rui Ramos Soares no mesmo endereço.

Cachorinhos Pequenês Puros
Vende-se. ver à rua Olavo Bilac 265 no. Estreito.

notícias, . ,

._--.--
COMUNICAÇAO

A, SAUNA FINLANDEZj\ TEM A SATISFAÇAO DE

CO�UNlCAR QUE JA 'SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO
DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
ZADA' EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA
OBESIDADE, DOF.I:r.s REUMATlCAS. MA CIRCULAÇAO,
ENX;AQUECAS etc.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
SpA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHA).

. ,
---_ ..

voct MESMO
ÓIRIGINOO UM
CHEVROLET 62

-ÚLTIMO TIPO
DE MIAMI
A NEW YORK!

VOC� MESMO EM
MIAMI, OAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE,
RICHMONO, WILLlAMSBURG,
WASHINGTON E NEW YORK !
18 DIAS INESnUEClvEIS!

......

É por isso que podemos afirmar:

'Ninguém da ·mais do que a COLUMBUS!

fICO
DE SUl VIOI
1.13
Soldas Iodos o� domingoos:
d. 4 d. MARÇO a 26 d. JUNHO d.1962

Com pequena entrado e vinte quatro
(20 + 4) pagamentos I $c

Custo sujeito às alterações do c6mbio.

Inscreva-se já Quonto antes, maiores

serôc os facilidades I TUDO INCLUIOOt

Consulte Seu AgenTe de V'ogens Ou o� IOIClS dCl

VARIG

Escrivão, a fiz e datilogra
fei e, subscrevr.

Biguaçú, 12 de março de
1962.

.João Ca�nno Zn:unermann

Juiz de Paz, ftIQ exercício
de cargo de Juiz de Direito
COnfere com o original

afixado no lugar de cos

tume.
O Escljivão:

Orlando Romão de Faria

JUIZO DE DlREITO'-VÃ---'-'
---._--- R_ .. ----------------

COMARCA DE BIGUAt,."t
EDITAL DE CITAÇAO COM

O PRAZO DE TRINTA
(30) DIAS

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

DE BIGUAÇU, ESTADO

DE SANTA CATARINA, NA

FO'RMA DA LEI, ETC ..

P'A ,.-.11>. quo.
presente' edital virem ou

tente judiciArlo Dr. JaYl
de Oliveira. Matos, lhe foI

dirigida a petição segujn
te: - Exm.o. Sr. Dr. JUi2

da Comarca. de Blguaçú
João críepbn da Silva,
brasll�lro, casado, Lavra

dor, resIdente nesta cc.

marca, por seu êeeístente
Judiciário infra assinado
vem promover a presente
ação, para o que expõe
e requer o segulntet' 1) _

Que, por si e antecesso
res, tem a posse mansa

pacifica, conanua, sobre
um terreno situado no I Tl

gar Fazenda, neste Muni
cíplo, há mais de 20 anca

sendo que o terreno ten;

UMA CASA NO VALOR DE CR$ 750.000,00

Eis aqui a relação dos compradores da SUPERCES TA COLUMBUS contemplados no superecrteío Mensal de
23 de fevereiro, reaUzado em concordância com a Loteria de Minas GeraIs:

úMA CASA NO VALOR DE CRS 750••,00

Maria Helena Menegon - carne 02.554, série A - Rua cap. José Pais de Almeida, 826: BO.tuc�tu._ .BP'::

Jaçínto Baccaro - camê 02.554, série B - Rua Co manchas, 218, Penha, CapItal _ BP

UMA GELADEIRA NO VALOR DE CRS 60.000,00
João Maria Teixeira Palhano -. carnê 27.939, série A - Residente na cidade de Palmeira _ SC

liMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA NO VALOR DE CRS 60••,00
Nair Meireles Gomes - carnê 79.727, série A - Rua Florina, 577, Belo Horizonte _ MG

Carta patente na 309
Vistos: dr. Cicero Dantas Lopes e Orlando Canton, da Fiscalização Federal; e J. Rocha Leão, diretor' gerente

da COLUMBUS
.

CHAMAMOS A SUA ATENÇAO
A COLUMBUS é a única organização em cestas de Natal, que dá ao público a relação integral de toct'os .os

seus sorteIos, fazendo constar com clareza absoluta o va lar do prêmio dIstrlbufdo, O número do carne premiado,
os nomes e os endereços completos dos prestamistas con temptados.

MAIOR SORTEIO DO MUNDO
Mantenha em dia o seu carnê para ter o direito oe participar do MAIOR SORTEIO DO MUNDO!

Acompanhe os resultados dos Superconcursos Diário s pelas ondas médias e curtas da Rádio Tupi de são Pau

lo, atra.vés do programa GRANDES AUDIÇOES COLUM DUS, dlàrlamente, de 2a-felra a sâbado, a partir das 21

horas. Os Superconcursos Diários são realizados DO edHí cio sede da. COLUMBOS, na rua Silveira Martins, 33, em

São Paulo, na presença do fiscal federal e de todos os int eressados.

a área de 72.600 m2, me

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

frente com Hlpolito João
da Costa., e fundos com

João Hlgino Machado, con.
frontando ao Norte CO)l1

João reeec Medeiros e ao

Sut com João Miranda 2)
Q)le·"(I autor . está atual
mente de posse do referliil
terreno, possuindo o mes

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

quela local:eia�, não ha
vendo até a presente dat:.o
nenhuma contestação eô
bre aquela posse. 3)
Que não possui titulo bu
bll SObre o dito Imóvel, r

por Isso qúe'r legitimar a

situação do rn.esmo. 4) _

Que o autor adquirIu f

'posse do menc!onadO ter
rena por compra feita de

.:!os!e:�nc���:a� Fi�(
rlana Clementina de Je
sus. 5) - Assim requér a

V. Exa. a designaç'o dp
dia e hora para a justlfl.
cação prévia. da posse e

após o julSjamento desta,
a citação por mandado d{ls
confrontantes e conjuges
se casados forem, e, pOl
edital os �nteressados ln
certo:,:,; rodos para 'contes·
tarem, quércndo, no P:"l
zo legal, sub peua de l'eve·

f,DITAL
lia, e que não sendo 8

ação ccntesteda, seja de
cl�rado o domInio do re

querente sobre o dito ter

rena, por mandado .a ser � _

expedido no Registro ee

Imóveis. Dando a. presen

te o valor de cr$ 2.100,GO
P. Deferimento. Bigua.çú
11 de agôsto de 1981. (AS.)

Jà# de Cfbvelra _los.!.
Assistente. Testemunhas

Veja porque o prestamista
COLUMBUS sempre ganha mais!

Compare o quadro abaixo e nele você verá, clara mente, que o prestamista COLUMBUS sempre ganha mais. DO CARGO DE JUIZ DE
Além de ganhar na qualidade da Supercesta, ganha na pontualidade da ,entrega, ganha também nos grandes DIREITO DA. COMARCA
prêmiOS dlstrlbuidos no Maior Sorteio do Mundo!
SUPERSORTEIO MENSAL DA COLUMBUS SORT.EIO MENSAL _ OUTRA CESTA

16 prêmio - Casa - Cr$ 750.000,00 10 prêmio _ Cr$ 500 ou 750 mil?

��prêmlo - televisor - CrI ,�Oo.��,00i20 }l,re�\,q,:-;.
!:a:=':,-�:d�:alav:� � �: :',:',:!� ��::i� =
5o'l prêmio - mercadorias - Cr$ 50.000,00 5° prêmio _

Tptal de série. Cr$ 1.000.000,00 Total da série Ct$ 500 ou 75f mir L dele OOnheclm�nto tiverem

Na série COLUMBUS o prestamista tem 5 oportqn1dades' Na série concorrente o prestamista tem apenas
que, por par de JOA(

1 oportunidade
. ��r:!:'oDAdeS!�A���

João Miranda, JOão Isaac

Medeiris ,resIdentes era

Fazenda; não precisam
ser intimadas. A pericl8
contes, digo, constatou

que as dimensóes e con,

rrontacões do rerertõc ter
reno canforem com as des
critas na inicial. Prece
dida a justificação foi es

ta julgada por sentença
do teõr seguinte: - VIs

tos, etc. Homologo, por
sentença, a lustificação di
fls. em que é requerente
João Crispim..da Silva, pa
ra que produza o sseus [u
rídícos e legais efeitos. CI

te-se, pessoalmente, por
mandado, os controntan

tes do ímovel e' por ed'It:l1
os inte,ressados incertos,
para todos, querendo, Cal!

testarem o pedido no

prazo da Lei. Sem "custas

Biguã,çú, 9 de março df
1962. (Ass.) João oaeonnc

Zimmerm!lnn, Juiz de Pa:;;,
no ex. do cargo de Juiz de
Direito. E, para chegar ao

conhecimento dos interes
sadõs, e expedido o pre
sente edital de creecãc
com o prazo de trinta (30)
dias, que srá publicado
afixado na. forma aa LeI.
Dado e passado nesta CI

dade de Blguaçú aos do

ze dias do mês de março
doã ano de mil novecentos

de sesento e dois. Eu (a�.)
Orlando Romão de FarIa,

• Desenhos
• Palné'"
• Pln+uruc de

propaqanda
• Faixa,.
• flélm .. IQs

ruo fernondo machado. 6

l°. andor. fone 24-13

PERfE'�ÃO-RAPlDÊl

Departamenlo (enlral de -Compras,
Editai de Concorrênc.ia Pública

N.O 15-02-14
,', nO

o Departamento Central de Compras (DCC), de
conformidade com o art. 11, item lU do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF - 25-08-81/382, torna públi
co que tarA realizar, no dia 31 de março de 1962, na.

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

I - OBJETO DA CONCORR2NClA
.

(AQlJlSlÇAO)
.

I - F1cl;1áriÓ" de aço veItlçal, Unidade., Um, Quan-
tidade ....... ! l� i:. � .. \í�':j'�; I,." ,,: ",

Qua�ltl�à��ti�I.Ó· de'��çp'Jh��ttl, l{n1dp�t·"j Um,

ln . ...- ATma�ões Ruf ou similar, para pastas' sus

pensas, Unidade - UQl, Qnantldade -3;
IV - Pastas Ruf ou similar, com etiquetas e gram

pos, Unidade - "Uzn, Quantltlade - 50;
.

V --:- MlmePgrafo, etemcc, Unidade _ Um, Quanti-
dade - 1;

,

VI -'Grupos estofados; UnIdade - Um, Quantidade
- 4;

VII - Máquina de escrever, semi-portátil, c/tOa ou

mais espaços, Unidade - Um, Quant. _ 1;
VIII _ MáqUina de escrever, portátil, c/IOO ou mais

espaços, Unidade -,- Um, Quantidade _ 1;
IX - MáqUina de escrever, c/120 espaços ou mais,

Unidade Um - Quantidade. - 4;
X - Máquina de escrever, c/260 espaços ou mais,

Unidade. - Um, Quantidade _ 1;
XI - Tacõgrato, tipo "Kiensle" ou similar, c/7 ou

ünats discos, Unidade -,- Um, Quantidade _ 6;
Xli. - Máquina de costura tipo indústrial, Unidade:

- Um, Quantidade - 1;
XIII -, �áq�ina de costura, tipo. industrial, PI ser

viços de estofamento' e couro, Unidade _ Um, Quantl�
dade - 1;

,

U:.z��:s:�:��� c/f{ ou mais gavetas, Unldad� _

XV - Cadelf'a giratória S/braços, Unidade _ Um
Quantidade _ 5;

,
'

dad;�,l; cederre simples, unid�e' - um, Quantl�

XVU _:__ Mesa pYmáquina de escrever, Unidade_
Um, Quantidade -,- 2: '

Qua:t�!�e_,__ ��rlo p/escritório, Unidade - Um,

unld� :;.;��r�U:t��deti� ;�secUrit'" ou similar,

XX - Capacho de ferro, P/Porta Unidade _ Um
QUaRtldlJ.de _ 5;

•

XXI -, Trilho (passadeira), de "cOngoUum", borracha ou slmllar; U�'lIdade _ Um, Quantidade _ 54:
XXII - MaQ11lna ponteadeira de sola tipo "Ju

piter "ou .slmllar, Unidade _ Um. Quantidade _ 1
Estipulações conforme Edital 15-02-14.

.

Entrega das proPOStas. até às 14 horas do dia 31/
3/62. AbertufR, às 15 horas do mesmo dia 31/3/62' con-

;��ed:dll�deP�:�d�en�9���10 Oficial do Estado nO

DOc - em 16 de março de 1962.
Hermes Justino Patrianova, PRESIDENTE

-t.iÃ'OUINA-DnMPRESSAÕ--
Ven�e-se umo máquina de impressão de fabriçoç80oremo

..
marco __Fraukentol formato 50 x 73, prepria }J;

para_Im
..

"

..

ressoo �e jonpis, P.evi:;tas, Livros etci',
'. j.f.,�.�...;:._

Ver '!� Rua r',odanteJ 53 entre 9 E 11 ,b:jQ� .:J,.J. .,:.'

,�?f "�,d" , > /\.-t?.:," i.(;' ,A
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o P OGRESSO DF

8UTA C'ONSTA�'.

NO SETOR

I, '�ll?
�ANTA CATARINA •

II ...............

I", fa,·�9 �oje o r título proHllionul11ta �a femporaf
Ali YaI, FI�uel,�ense, �aní, Paula RIIIO� e Tamanelaré eslarão na cancha com suas forças máximas - A ordem dos eaCOJdlos, bem como

, ::'i� de dle9��07::� OS apitadores que intervirão na grandiosa festa em benefício da ACESC Valter Vieira. . Preço Unieo

ferido da úJtima qUI'" primeiro, título pro- do, Machado e Ro- Adilson; Beto e Lau- tivos Árbitros e
Os �ncontl'os terão No torneio-inicio

a duração de vinte· .

ta-feira por 'motivo Iissionalista da tem- "aldo, ry; Wilmar, Osní, Auxiliares minutos, com exces-.
vlI'0rara o jll'éço'úni ..

do mau tempo rei- porada. Todos estão ATLE'TICO - Roldão' Jacó e Car- 1.0 Jogo Taman- são do match final e

<=0 estipulado pela

nante. O espetáeulo. bem preparadcs e se- Joâozjnho 'Wilson), linhos. daré x Atlético decisivo que terá a

FCF: crS 50,00 sendo

!:o=:�::d��::r;' ��::s�::�:, ;:���,� g��ca cIL�:r:ée;�: _PAP!�lon��M�a� �:.bit:�xi�:;:s� ;iill� duração de 60 minn- ,q�:ri(::n���:s e:t��
reunir no "field" da urna exata, nocão das noel; Mareio e Aníel; milton, Nery e E'dio: Silva e Silvano Alves

tos. a. fr(nca'

praça esportiva da suas po;"'ibilidade;; Telê, Helinho, Oscar, Valério e Bentinho; Dias.

. rua Bocaiuva- cerca técnicas e conjunti- Rogério e Betinho. Valtinho, Luizão, E'. 2.° Jogo Figuei-
de 70 dos mais com .. vaso AVAl' - Acácio; 'dson, Pitola e Wal'- rense x Avaí

pletos "ases" do íu- Roberto, Neri e Mi- ner. Arbitro: IIamilton

tebol reional, per- Quadros Prováveis rinho; Gereino e Bon ,TAMANDARE' - Pereira. Auxiliares

teneentes aos dubes FIGUEIRENSE - ga; Renê (Binha), Jaime; Abelardo c Ernani Silva e Si 1-

Atlético, Avaí, Fi- (Campeão de 1961) Luiz, Cabeça, Vadi- Juarez; Milton, Val- vano Alves'
gueircnse, Guarani, _ Djalma; Gastão, nho (Gilson) c DiI- mir e Vilmar; Wai- :tO Jogn Guarani
Paula Ramos e Ta- Jocely c F. Nilton; sono frido, .Jairo, Rato. A- x Paula Ramos

"01111- mandaré, que tenta- Adão eVado: WiI- GUARANI' - guiar e Lalâo. Arbitro: Nilo Silva.
'Irni_ rão a conquista do son, Sergio' Fcrnatl- Walter; Ocy, Zéca c Os Jogos.: Respec- Auxiliares: Silvano

ão do Estadual de 1961 :�;;;;'�;";�:
Marcilio eMetropol f ;�:�7:N;:
mesmo dia' 1 de abril

'

�;:;;'��i�E�:

ESPORTIVO
/.,�

s
Ficou dpr"'1. -tramentc

lião uo

eampr
dia 1

pjl 1

".

de Cri
ava jogar
ndo pro
P?_t'R a GC'

natch eH

') em Blu

mennu, t-om o flue não con-

cardou o Mareílio Dias, que abrtl, domingo, estarac ío
ficou firme' no seu propó- gando neste Capital Mar
sito de realtaêr apenas um ema Dias e o campeao de
match e nesta capital. enciume pela decl"-l.o do

\l;�:;�l _

Desta forma. dia 1." c���oon_a��_�.::�
A Diretoria Definitiva da AssociaçãO'
,Esportiva Educação e CuHura(J pre

clubos

Recebemos e agrapecemos o seguinte oficio do
diretoria do AE. Educaçõo e Cultura:

"SENHOR DI RETOR ESPORTIVO
Venho por meio deste, comunicar o V.S. o posse

do nova Diretoria efetivo do Associação Esportivo
"Educação e Cultura" I ogremiação esta que con

grega em seu seio os tunctcnértos do-5ecretorio dos
Negócios do Ed�caçãa e Cultura, realizada em 9
de março de 1962.
A novo Diretoria regerá os destinoS do referida

Agremiação pelo período de um (1 ano, composto
dos seguintes membros:

Presidente Honorária - Osni de Medeiroc; Regis
Presidente de Honro - Martinho Callado Jú
nior
Presidente - Marcos A do Valle Pereira
Vice Presidente - Ezio Rutikoski

1.0 Secretário - Oscar Sebastião Silveira
2° Secretário - João José Ramas
2.0 Tesoureiro - Lauri Silvo do Herval
Orador _. Jódel do Silva

Esclareço, outrossim, que a posse da atual Dire

toria foi motivado em virtude do DiretOria passada
ser de caráter provisório.

No oportunidade, apresentamos o V.S., prot��
tos de elevado estima e distinta consideração, e 00

mesma tempo colocamos esta Diretoria 00 inteiro

dispôr de V.S.
Oscar Sebastiõo Silv�ira - 1.0 Secretária

Deixou o apito o homem que referiu
o jôgo que deu a Copa do

M,. GUlgU����� .par:, °ab.�!!�!1 d,lInl""-
bitro do, Copa do Mundo mente o apito. Acresre dl_

<Ir 1!l58 que inclusive apl- ?c.· que esta atitude do

tu n. última partida {lo apitador prende-se 0.0 tato

de ter Mr. GlÚgue sofrido
sér:las críticas por ter sido

ellz numa xecenta. arbl-
Brasil contra. (l Suécia,
com atU!Lçã.o elogiável, vem
de ,divulgar a impr�n::la tragem.

De Aniversário, AmaMã, o
Mircílio Dias: 43 Anos

No dia de amanhã há 43 anos, portanto surgiu
na cidade de Itajaí, uma de, mais antigos agremi
ações esportivas de Santa Catarina: o Clube Ncuttco
Morcilio Dias, fundado com o objetivo de incremen
tar' o prática do então jovem esporte do remo, tendo
mesma em duas oportunidades obtido o cetro máxi
mo do Esporte dos fartes em Santo Catarino. Mas,
pouco, a pouco suas atividades no remo foram di
.runuindo para tornar realidade a deseja de muitas
dos seus associados que desejavam implantar no

clube o esporte da futebol, sendo hoje uma das suas

expressões lidimas embora nunca tenha ccnqulstqdc
um título supremo. êsre ano, o C.N. Marcílio Dias
está o um passo do cetra, pois, dia 1'0 de abri I deve
ró travar cam seu maior rival que é a Metropol,.dl!
Criciúmo, a luto pelo titulo de campeão cotorinense

esperando-se que as colorados consigam seu objetiva
brilhando coma o fizeram na Torneio do Legalidade
que hoje otingirá seu final com o encOntro entre es

comandados de Aquiles e o Ope�ório, quando ten

tarão dor o Santa Catarina o coroo de vice-campeãO
em divisõo cama Internacional. A família colorada
os nossas cumprimentes antecipados pelo dota d�
amanhã que é gratissimo paro o esporte' barriga
verde.

�_._'-'-'-
JOAOZINHO, QUE DEVE

RA GUARNECER ACIDA·

DELA ATLETICANA

800 Jornalistas na Copa Mundial
do Chile

Nada menos de 800 jor
nalistas estão com suas

inscrições regularizadas ate
a present.c data. com vis

tas a Copa .0 Mundo. A

Ar_gC'ntina é quem lidera o

grupo com 133 jortHl.lI!it9-s
seguida do Brasil com 112.

Eis a Hsta dos demais;
até .o 10.0 lugar:

3.0 lugar - AlclTlflnha,
com 89

4.0 lugar - Uruguai 73
5.° lugar - Itália 62

6.° lugar - Fra.nça. 44

7.° lugar - Inglaterra 38
8.° lugar - Russla. 27

9.° lugar - Peru 26
10.° lugar - Canadá e

Colômbia com 21 cada.

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO
DATILOGRAFO Foc;o Suo inscrição no "CURSO
CÚNTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 - 1"
andar - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3· 2 oJ"da "Ifi "(lI·

gumas ,vagas. ._ •....,._I''''

, ' ,I

»,4'��.é�,�:;.�l..";:..�,;;·,;.d�.��_:��;,,j:,;.,:�

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-ÁUXILIARES:

MAURY BORroU. RUI LOBO •

GILB·..TO MAHAS

COLABORADOR.S: DIVERSOS

n"lpmhr;n1d«�
Desde 1925,. no dia 31 de dezembro�ado�noum lornal r�al:;o a corrido de São Silvestre: "A Ga:zeto �spartrva , da São Paulo, considerado o moromatutino da América do Sul. Na sequência de t� �

tos o�os de suas. re.alizações, que jamais SOfr."'ra:sol�çaa de. �ontlnuldade, a grande prova p.ed�stre
assln�lau ex.,tos sempr-e maiores. Idealizado pera
�r..: C�.sper Libero, seu saudoso diretOr, o Corrido de'
ao

. d.vestre foi alcançando, ano, após ano maior
pres�,�,o, grac;�s, �o��etudo, 00 elevado nú�ero de
p?rhc�pantes,. o _efl::lenCia de sua realização e à

1,scutlvel praJe�oo internacional que permitiu situá

t�d�n��n�s mors fcrnosos reouzcções esportivos de
.

o Realizada num percurso que nos últt-
mos t_flnto. anos variou de 5 a 7 mil metros, a corrida
d� Soo S.dvoestre realizo-se através das principaisvias publicas da C.apitol de São Paulo, sendo nor
n'lr:'lmente, presenCiado por multidões incolcu(áveis
ccrmo de .u,:, milhão de oessôos. Dezenas da erms.
sora� braSileiras e estrangeiras transmitEm a desee
volv"�enta da cOrrida em todos os detalhes. Três
esto�oes de telev�õo igualmente, cooperam no

sen.tldo de captaçao de tôdas as imagens do ocan

t:cl.�enta, de �or,:"� que não hó uma Só caso em

radIO. o_u de_televlsao ligado para o grande corrido
S�u e,�'to nao encontre paralelo no atletismo mundial. ": G?zeta Esportiva", oito meses entes da
prova, l.nlclO o .trabalho de organização, meticuloso
e perfeito, envl�ndo convites aos prinCipais atletasdo mundo e re�llzan�o provas eliminatórias em todosEstados do POiS, cujos vencedores vão o São Paulo

par�oconcorrer à 'prova móxima, par conta exclusivado .' rnol Q.ue �is�ende com o sua realização muito
mors d� daiS �llhoee; de cruzeiros, isto todos os anos
sendo Importa�te,/es�ltor-se o foto de que"A
Go:ze!a Esportivo nco recebe donativos nem sub.
ve�çoes, quer de particulares ou dn Govêrno, não
eXIQe nem recebe retnbuiçãa 'material alguma das
atletas concorrentes, tudo lhes sendo facultado de
modo a. torncr sua �orticipação na grande car;ida,
um motiVo defalegna e de estímulo. /IA Gazeta
Esportiva" não é movido por nenhum tnterêsss co.
merctcl, correndo por Suo conta exclusivo it>das os
despesas de loccrnoçõo, estadia e hospedagem dos
atletas Em São Paulo, assim como por sua conta

correm. tôdos as despesas com a organização da
sensocícno! prova pedestre. A corrida de São Silves
tre teve suo primeiro recltzcçõc em 1925 com o

presença de 60 cttetcs. Em 1-958 êsse número ottn
qiu a 8.000 atletas considerando as eliminatórias
São Paulo Que não esteja com o seu aparelhO de

reolizad?s nos municipios de São Paulo, nos Estados
d? BraSil e I'\.0S demais países suJamericanos, espe
Cialmente incumbidos de seleciono r através de
eliminatórios locais suas equipes representativos.
Perfeita organização técnico preside o desenvolvi
mento da corrida, tonto no partido dos concorrentes

quanto no percurso e no chegada. Reconhecido pelo
Comitê Olimpico Brasileiro, pf�i Confederac;ãO
Brasileiro de DeSportos e peja Federação Paulista
de Atlétismo, a corrida de São Silvestre de merece

de tôdos os autoridades pública ampla e conforta
d°ra assistênCia, fator de prep�nderonte impOrtân

.

cio no êxito que, nOrmalmente, caracl'erizo o cer

tame. E portanto, uma provo de caráter r'nunicipol,
estadual, nacional E internacional, cujos principais
vencedores, individuais e coletivos, recebem tac;os
troféus, taças e medalhas ofertados expontàneas
mente pOr esportistas, todos obedecendo aos rígidos
princípios das leis amadoras. A COrrido São Silves
tre é uma provo que desperto intenso entusiasmo

em toda o Brasil ·e no maioria dos países das Amé
ricas do Sul Centrar e da Norte, Com repercussão em

tôda a Europa oe Asia. Incumbidos do serviço de

fiscalização, no dia do corrida trabalham nada
menos de 2.500 poliCiais poro servic;o de cOntrôle
geral, dstribuídoc; pOr todo o percurso A corrida de
São Silvestre transformou-se em uma provo
internacional o partir de 1945 com a vinda dos
atletas do Uruguai e do Chile que compareceram o

São Paula, expecialmente convidados. Desde entôn
() ciclo internaCional após a grande çorrido não se

modificou e ano apóS ano o número de participantes
é cada vez maior, envolvendo sempre OS mais desta

cod�s. figuras da atle�ismo. dos difprentes países das
Amf'ncas, {liuropo o ASlo.

I
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o Departamento Central' no era 2S de abril de 1962,
� oompme (O. c, c.j , dr nta- sua seee fi Praea Lnnro

elin,ormldnde com o' art. M'IU�r nQ 2, rrone 34\01.
11, Item III do Regnlamén 'C(.INeORRf-:NCIA PúBT,rCA,
te apl'Ovndo nela' necrete n!os spgtllntl'R {�ondlç,-Jc.<;
sJ'�- 25/08/61/382. torna I - OBJETO DA CONCOR-

pílbliCO que farft renll?llt', R_""_O_I_A__
Eiiiiiiiiiãet Espectãis P-ára Mudança

Urbanas - intermunicipais e interestaduais. Nõo
é necessário o engradamento dos móveis. lrrtermo
çóe-'l Beco Tupy n,O 1:! - fone 3457 - Flotian6pblis

Ã.T·ENÇÃ�--�
,elE VOCI!: FOI FOTOORAFADO NO OARNAVAL

NÃO DEJXE DE ENCOMENDAR SUA FOTOGRAFIA A
RUlt Jnúo Pinto, 9 - F'(me; 2349

REpORTAGEM
FOTOGRAFICA

HAMILTON

-----nilBUtML Df. JJjjr.(J
Smáa dir Segundàtamare,Civil

RealI1.iIda'envJ.3�:'
Acórdão conferido e publicado:
AGRAVO DE PETiÇÃO:

.

n.o 444 - Blumenou _:_ agravantes' Palmira Ma
fra - agravado: Transatlântico "Cio Nacional de
Seguros".
SESSÃO DA SEGUNDA CÃMARA CIVIL, REALIZA-

DA EM 12-3-62'
Acórdãos COnféridos e públicados:
EXECUÇÃO DE SUSPEiÇÃO:
n.o 14 - Xanxe'rê - excipiente: Pedro Alvàro dos
Santos - exc>epto: Dr. Odjalmo Costa, Juiz de Di
reito da Comarca.
AGRAVO DE PETIÇÃO:
n," 477 - Xonxerê - agravantes: Leoneflo' Santi
no Bionchi e outro - agravado: Bertuol, Tomos!n!
Ltdo_
APELAÇOES ClVEIS:
n_o' 4:087 - Florianópolis (3 vis. I, apelantes: Com
ponhia de Seguros Minas Brasil e outros - apelados
Joõo da Moia.
n_a 4,322 - Xanxerê - apelantes: Aquiles Piossin

apelada: Emprêsa Forço e Luz Umst.odt & Westerich
n" 4,361; - Tijucos'_ apelante: J�sé Tomia - a

pelado: Jacinto José Dias,
n'll 4.373 - Joaçaba - apelantes: Guerino Bona
migo e outro - apelado: Francisco Alberto Sortori.
n.o 4,478 - Curitibanos - apelantes: Langer &
'Kobilanski - apelado: Willy Heine & Cio .

n_O 4.482 - Campas Novos - aperonte-: Ernesto
Paolin Tormen _.- apelado; José Orlando Pinto.

Lilion Gonzago Prar!!r� ,,- Ofie�al JtjdiC1ária
,

Irene do Silvo Pcr�ira Chefe da S-ec. de JurisD Publ.

1AQUISIQAQ)

L. AUTOMóVEL, de côr
preto, trpo IhnQu.,ine, fecha
do, \?apac-ldade para 5 rem

('0) pn.:;''>ill-lf'lr'ls. mol,>� ele,
nu mínimo, 90 IIP. coroca

do na parte dlnntelrn, por-

�� �:'��:�l'::ql���S��t�i:�:�:
tn cm r-oure, Unidade - Um,
QuanUdadf' I.

11 F.STrpOL.\ç6ES
Os inl'''!'(�s,�lt(l().� deverâc

npr-r-sontur 1),<; documentos
m{,ll(:ionndnq ti SPl{uil'.

1 Propostas, em duns
vtns. �elil(l:ul tom C r$ 12.0!)
(1(' Sr'lo F.stndual r- mal.'!

'rnxn dI' r�dl1eadi.o e Snúde
dr- Crâ 10.00 por rblha, em
envelope recbndc e lacrado
eontonno:

aI De$i�ação do nome

end ..... rê't;o da firma propo
r.M1t.e:
b' cspccH!cn�ão, a mais

dctalhuda pé)�Slvct, Inclu

sive mar(':)" do n'aterlal que
se pl'Opõ('Jn fornc�er:
cl preço unHArlo e glo

bal, pom a cxplkaçãl) de

que esLão on nÜG incluldas

a� de�pl"'!:1" de- impóstos. ta
xIIS, f; ('tc,�, �(lrl'cLu/l, segu:
raB. pU"

dI ('rmniçõ('s e ])l'ftZO de

cntr('O"[l do malf'rlnl, no lo

ca! indicado: PROCURA
DORIA ,OlillAL DO ESTA
no DF. SANTA CATARINA,
onde, 5eni prOI:edido () exa

me ele ]'{'('r-bimenLO'

eJ df'clamção de ('unhe·

rt-'nento c suhmls�flO às
normas desle ..�dlLl\1 c da.

L(!(,j�hri"io rf'f(,l'cnle a con

TOMOVEL, de côr preto,
'tIpo nmeuetne, capaeldade
para. e1D00 pnssar;elros.

3- - :era enveloJ» separa
cID, coatenlkl os dizeres do

lncL�nterlor, além da pa

l�vrl1. "OOCUMi:NTD..o;;", €m
rneneteres hem eestaeados.
eneorrar-se-ão os dooumen-

�:.:r:7=��i:c�e iden

a) certidão de regfstro na.

Junta. Comerciai ou Diário

��lc�Il:loc���h�eP�:�I�;�:
Lu>�oo;

i)l atestado oe tconcrôa
da, passndo por Banco ou

duas rlrma... · de comprova
d2. looneldade comercial;
c) prova dê QUU�ão com

as Fazendas Estadual, Fe

deral e Municipal.;
dl procuração, se fôr o

caso, passada- a pessoa re

pt'esentane do proponente à

abertura das propostas.
4 - Os documentos aCi

ma f ou parte dêlesl pode
rão ser substituidos pelo Re

gistro da firma no Depar
tamento Central de Com

Catar!na..

pras .do E.�:ado de SDnta

5 - As p1'Odos�as deverão
�er r",,{'.'Ientf>·b� em dua�

vla�, (;OIn l'ul'H"I�n do!'! prl)�
pOneJltCfl em' t.0dl\� n."i págf
na�, liefad:)s na f{)!'ma do

Item dêste titulo.
S - Os em·etÓJ)e1; con'endrr
proJl'Oflot:t,� (m dorümentos,
ck!ftl'fiO flN' f'n't.retnleil no

Dfapart1l'l'lt'nt() Cf\nt.tal dflo

0011"'1]1'11..... fi prnra lAuro

Mullf"r nO 2 -(f.,Af' 141fH nes

ta Capitnl atê as. 14 horas

do dia 26 dc �lJril derorr{>nria'l

NeTA: Serão rerosadoB 1962. mediant(!< r('('Ioo em

os malcrlai� com dlmen- {lU� sc meneionari"í.n (I-,Ia c

sôes e mlll'as caracteristi- hora do recp.lJ;mf'nto. a,<;sl

cas a(!u(>1ll das cspeci,lca- n:l.do por funebnârlo do

çilC'.�, o qu(' ocnslonará exi- n, O. O.

�(,neia _

de subsUt,nição, re

tirada u\,!!C'nte, ('h:lm:tmen
lo do s('gundo colr)['ado, exi

gcm:ia da di fcn'nf'a de ]lre
ço pejo faltoso, ('al1çao fu

Lura, suspens:\o dO registro
de' forneeedot', (·t.e.

2' Na p'lrt.e externn 'do ponent.f>s ou SF'US represen
envC'lnpe confeneclor da tnnt.es legais.
proposta deverão I'onlo,tar

��;;::���� �����ÁO:� cu!t�,:���
120:1 36. IAqlJi.�I('iil) 1. AU- tcm o direito de apõt a sua

---�-----_.- rubrlc{I..,na." fôlbas da.� prOo>

jlI)f;tns clOI> demais cun(:()rfen

tcs,
9 _ As proposta.q f ModelO"

001, ã. vend.a na'Imprensa O

flclal do Estado), deverão

obedecer às con'.. liçôes esta

belecidas nêste Edital, nas

Instruçôes l..onstantes do ver

sos das mesmas, bem como

ás exigências do Decreto SP

25.0B�61/382de I!)61, e de

mais dmposições Estaduais

t Federais sôbre concorrén

STEIII oferea
VAN EIS

... , >. j

, 'Í l " I )

3
_ estoque GOODYEAR completo
- condições fovor6veis
._ serviço rápido e ef:cientp

IKSIS'lÊNCIA
Provado em terríveis testes

aí de labor'ltório

r�
<���
;::�::-i��I� MAIOR QUILOMETRAGE"

_' . :ç��� Provado em milhares .d,: testernunhos

� de cOrlSl:fmidores braslle1ros

GlGANf�".O·DIYr!Aa

3 VEzES' MAIS RECAPAGENS
Provados pelo Frota de ri OV(IS

da Georlyear

7- _ As prop')slas serão

abertas � Q\llnlU' holras. do

mesmo di2. ln ,de março.

pOI fUnt':loniriM desIgna
dos pelo Presidente do n.

C, C. eo na presença dos pro

A eremende de 12 de
,

março de 1962 permanece
ri, nu fa!JtG6 da vida ca

tarlne-nSf!o, COIll O brilho

lJlOxldá.vel de u'_ pégina
de ouro, qUI) a Inteligência
e o dllvotnrrwnL;) d('- 11m pu
r,Uo clt' homenli (j{� boo. ror

ma(üo morai e ('ívil'a aí

gravaram tnderêvermente.
para servir de csumuto,
tanto à geracão atual que
tem a rellcidade de assts
tIr ao meticuloso trabalho
de seu bnvllmucnte, �0!l10

n..� J)flrvlndl'lul'ns !1IieraçõClS
que- n devem preservar de .

Imlltiltu,!õoo c rtosnntum
mentOR.

Cheun.qtliJtc!a digna de

rctévo é a. de ostar sempre a

Universidade assisuoa. pe
Jo influxo religioso) 'da i

gre-ja. QItQ. oeerrusa. no país,
do prestígio oficial: no

Bnsil, Il. católica apostólica
romana:; na. JOftla.lerra, a

anltlieana - e assim em

todo o orbe �ivllizado, que
é onde podem implantar
se e medrar as universlda·
des.
O rato é altal11ente sig

nificativo por I.'!S3 que nos,

Informa pt'erls<tml:'ntc eom

rel.a�ão no f'f'n'l+('r rk nlle

de�e revestir-se sistemàti
eamente a cultura unlvct'silá
rIa, aflm de que possa pro
du.,lr sempre QS seus bené·
Pcns efeitos na socledade
sôbre que tf'rn de Influir
p."ldt'!rn�:lmF'nte. podendo
set ('..�u influência alta
mente benéfica m1m seno

tldó proI'ontlnmentc cspiri
ttral, ou' Iimttnr- s(' npr-nas
h.., I'OnqursttlS de ordem ma

U'l'lal. ('xtrl'mnmente fun

<:>;i"t·ets c- até l:x-t'nirIOflas,
por meR, qltnnd" minis
trado o {'n�ino sllf')M'ior a

algum h:>mem sem, estrutu
ra moral e (IOe mais acomo

dado ficaria num onda,
numa or'nn:\rft() qualquer
(lUC Ihc nlio ('xi!{lssp a mui
ta, a�u,dadt' mental. mM o

obl'i�M�e a um constante
trabalho bmçal.,
A notá..vcl oração Inau

gurai, proferida pelo mA.g
ninco Reitor da re�ém Ins
talada Universidade de

ISanta Catarina, esse im

i'�rf11o'�.. tle-n.cão.
que é; som favor, o profes
sor João David Fcrr('im LI
ma, acentuou nltldamen
tel através doo seu,� 'dcli

neamentos Iiterá .. lo.�, essa

imprcCAtnd4VC1 necessidade
de união entre a Ciência e

a Religião, para que o dis
cernimento filosófico' se

não tresmalhe e resulte em

álgido cepticismo que mais
depressa vem a demolir do
que a edificar a persom'lii
dade humnna, em �cu du·
pIo caráter. de llOme'm so

cial, jtmg1do a devercs c a

ela. necessidades temporárias,

III _ JULGAMENTO ��. �:,:r����ta�Oe �I:n���
1 - Pela comissão Julga mem cósmico (Se no� per-

dora, posteriormente, será mltem o qualificativo),
declarado vencedor o pro- tendo de desfa?el'-se de

ponente que oferecer:. uma infinidade de Interês-
a) Menor preço, consl��- ses subalternos que o redu

rando-se descontos, bomh- zem ii. escravidão da car

caçôes, impóstos, despesas
e

ne, para continuar adstri
autras vantagens;

_ de
to a sérios deveres de ar·

b) melhores condtçoe� dem ml)ral c intelectual,

enc\re�a:lhores condições de :nc��:�o d�o:;:�!� ;�:
pagamento. mo a altl-planos ('spiritu-

3 - Em caso de Igualda- ais que somente lhe vão
de de propostas, será sor- sendo revelai08 a propor
teado o venceàer. ção que cres�e cm vlrtu ..

de e sabedoria.
4 _ A Concorrência po

dera. ser anulàda, uma. vez

que tenha sido preterida
forma1!dade expressamente
'exlg-ida pelas referidas Leis,
(' que a omissão Importe em

Jl"ejl!lm aos coneorrent,es,
ao Fistado, ou à. moralidade
da Con�orJ'ência.

5 _ A Comisrmo Julga
dMa reverva-se o dtreito
de anular a concorrênela,
caso as proposta.... apresen
tndu não correspondam no

interêsse do Estado.

Florianópolis, em.12 de

março de 1962,
(Hermes Justino Patria

nova), PRESIDENTE

COMÉRCIO E INDUSTRIA

_10 SJEfR �.L
Rua Conselheiro Mafra, 47 - Caixa Postal, 80

Fones: 3662 .. 3451 _ Florianópolis - 830ta Catarina

-\;; ) ,

, .. ;,\t�':'__ .:�·

A técnica resolve proble
mas relativos à primeira
condIção do homem, de or

dem multlsslmo tempora
rio, é certo, mas o seu In�
fluxo Intelectual é excclen
te, no senildo do adestra
mento do E�pírito para o

de'�'''penho de tarefas (L

que jamais poderá alhciar
se, na sua qualidade de co

laborador da Paternidade
'Divina, em sua obra eter
na de Criação Universal:
donde a neeessldade; do
ter·se em conSideração.
sempre que a int.eUgêncla
se aplica ao conhecimento

cientifico, não apenas &

técnica, p()f'ém esta aoom

panhada de reqmsltos ln·

dtvldunls superiores, de
ordtm rellg1Ol1a/ de modo

que se torne
_ sempre mora

IIzadorn a sua pt'átlca e

eficiente, port.anto, a sua

cooperação no aUcerçamen
to do caráter, que é o que
mais Importa na eterna vi

da de relação - essa que
não ter:mlnn. J. belm do

túmulo, porque, se csLen·

N,o 240
O '1sÇritor inglê� TQny Moyer publiCOU uma onto

logia sôbre o humorismo inglês t', cOm o seguinte
anedota, pretende definir o bom humor entre o;
inglêses: Depois de- um bom jantar e um bom wi!>kv ..

dois jQven" resolveram voltar paro cosa de barco
Remam toda o noite otél o- olvorecer. Um, então, cli�
00 outrO: "t_ peno que tenhamos esquecido de deso
morror abarco".

��lr:a�S�o�:�saS�::;;lS�I:'�� OxoOxoO
ciil) cchmtiflca da etemlda Você sobilil? Que uma. obêlha é capaz de levar
de de nossa Vida. n:l vasta uma carga Que tem 20 vezes o seu próprio pêso�
binlioornfia com (Iue a No- Que os elevadores da cidade de Novo York
va Rl'veiaeão esUl contrl- transportom dióriarn:ente 18 milhões de pessoos�
buindn par!). a demonstra- Que, quanco uma senhora joponêso passeio
ção da imortalidade da ai cam uma amiga, verifica primeiro n kimôno que

ela usa, porque uma japon&sa nunca deve estar
vestido melhor do Que o seu háspede�

Que a barbo do" homens cre6Ce 30 vezes maic:
d,a qU2 os cabetns do cabeça'

Que se pode pendurar nos Cabelos de uma mu

''''''r um nêso de- I 750 quilos o que represento o

pôso de 25 pessoas�
Que exístem borbol,ztas que atrovessam o O·

ceono Atlântico voondn� As vezes descansam em

navios que pa�sam, como também se sentam nos
, ondos. Como o borboleta. é muito leve, não afunda_

o

OxoOxoO
Uma missão científica belga está estudando uma

supremo �uc é Nosso Senhor nfWO moléstia que grasso em Novo Guiné, cujas

�I':� ;��t����b�_ *�t���I��d:O�i:��te,C����; :s2in�i!�r�eó�:
�ue nfio o" d:l orgulho é conh�ído pelo nome de "kuru", que quer di'r:er
mSM1�to,. fl(:amos plenll- "risco do morte" O kuru foi assinalado pela primei-

��:���ç�a��fe:lt;;en��m orl� ro vez em 1952 reI .. aot:�3���ista alemõo Berndt.

clal c do ('Icro l,la magnífi
ca solenidade da instalação
da Un:versidade de s.'mta

Catarina, entre os proresso
res que se mostramam fell

res que se mostraram feli

rável que ficará, como dis

semos no começo, indelével
mente gravado, qual pági
na ne ouro, nos anais dn

Hi�tófia Na('ionnl e no.� fas

tos da vida púhllca do nos-

de pelo Innntto até atcen

çarmcs a Perfeição.
Eis p8l11\l&. C8pirltlll Que

5011108, estamos aqui aptau
dmei!) a; aliaD<o. eal.re a

UnIversidade c a Rtllglão,
oolC'r\I;;I,.ameme- rera'esr-n

taôn. alí, pelos mnís gra
duados representantes da

igrej� que desfruta de Lo

co prestígtc, mesmo com

rnráter exclustvtsta ( O

que, diga-se a bcm da. ver

dade, é impróprio da nos

sa organização democrátt

cuj , na esfera. aliciai e acn
dêmica.
Essa união é índlspensá

vcl. sob pena de ,..uotrrur

-se n trníverstdaôe aos de

.sígnios cuvtnos da torma.

'cão cultural, deixando os

homens de ciência, ainda,
os mais sábios. confinados

a um éstrettc circulo de

pesquisas materiais que, se

bem podem servir ao :"em"

-estar do hom(;!ll terreno,
por outro lado são capazell"
de ('ontribuir para levã·lo

a �iEuações de imoralidade

e de completo repúctlo as
normas essenciais de con;

c!ut�, que o nevem classifi

car como elf'mpnt.o útil no

meio súcia) em que vive.

Se, em :ll�'uns espíritos,
ne�en'jtl\(l(Jl' de mais :tl!;:u·
ma ('ni�a elo fme a,� .r6rn1l1-

Ias ritU:llíst1I'ns. :1. filiaç::lO
a esta ou aquela igrejn. lhe
não ba!\ta ao entendlmen-

ma. e também em suas pe.q
quisas pessoais', JX)i!'l o Es-

7:ri_rilo sopra onde quer, sen
do que os de bua índole c

ânlmo r!).ri!:'!ti,o pror:UTam
in('('ntlval' os seus irmào.�
ainda envIJUo.') na ro,rne "a

��1;7,C�:r�o������'�:�:I,�'
dI! que "a enfne pa.ra nad�
aproveita", na expressão do
prôPl'lo Mestre da Sabedo
ria Universal' e do Amor

80 e:lOl'ioso Estado
o que impetramos da Di·

vlna PaternidD.de-. é que a

união entre a Ciência e a I

Rt>1i ....ião cada vez mais se

torna eficiente, para que a

Filosofia ascenda também

cada vez mais. dos estrei

tos limites da investIgação
df)S fenômenos fisicos da

N:atur�za, para os amplos,
infinitos horizJntes da VI

da Espiritual. i"�(t porque,
ainda na eXpl'i'SSRO do Divl

no Mestre, "DEU� É ESPI

RITO E Só EM ESPIRITO

O PODEM ADORAR OS

QUE O ADORAM", do que

fácil é inferir que, em se

cO:1finando o homem de

ciência ã. simples pesquisa
da matéria, fogc Impllcltn
mente aos desígnios do Pai,

quando a todos nos deu n

existência, deslgnlos (IUú

outros não podem fiel' ad�

mitidos senâo os de nos ver

etemamedte' feliy.es na Ca

sa Paterna, isto é. no Reino

de DeuS, que "('Stâ dtntro

de nôs mesmos", I{'vando

nos a admitir que sômenle

a Pureza Espiritual, ou se�

ja uma censciência limplda
e tranquíla, é que pode ele

var-nos até a eterna glôrla
dei mesmo REINO DE

DEUS.
Aí está, pois, a Unlversl�

dade de Santa. Catarina,

eom os seus professores
bem aparelhados paTa a di·

fícil arte de ensinar e com

o seu corpo discente cons,

tltuido de sadia e galhardn
juventude, ê. qual DcU,q ou

torgou a graça de ter onde

aprender e se educar, pro

fessores e alunos possuldos
de sentimento religioso ue

eslnbelecerá na comunida-

de untversttárta um ellma nnenses, na pessoa do Mng
de- W-Z e de amor fraterno, nífico Reitor, proreersor
sob o qual tmerceeetvets Ferreira Uma, leva aretuo

louros conquistarão as ge- sas ccneretuteeões um ve

rações sucessivas nos JllaK- lho chefe de família, que
ntncos prél10s da crênctn. encontrou, para os seus ü
son o ínüuxo da ueueuo. illOO. ne. nmbíente nntver
parn Que saibam díseerntr, sitárlo, comptemento ao la

filosof1('anH'ntc, entre ovar -eéueaeronnt, de base
bem c o mal, a virtude e o crentrüco-reuerosa. com que
vtcto, o que é digno e o que os formou p.,'U'3 a... lutat; da
", Indigno do um homem dr vida.
Bem.

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

Aos Unlvel'siLill'los CnU!. ARNALDO SI TIIIAGO

"G'rupos Geradores GM--100 KVl"
Temos poro prcnta ent-eoo 2 unidades, Motor

GM - 6 - 7 t, alternador 100KVA - 1.800 RPM.
Completes com oollrine- de comando, Preço unltorio
Cr$ 1.980,000.00. Estudo�se ftlcilidad2S. Ver e

trctcr à Avenida do Ubetdod&, 870 - TelefOAeS:
37 - 2492 e 3& - 4343114-. - São Paulo.

.. .-

_.....____._--_

por Walter Longz

Um cirurgião inglês, um arquiteto americano e

o Gen-eral de Gaulle discutiam qual o profissão mais

onhaa. O cirurgião: "Ê a minha. Quando Deus criou
o m'ulher, tirOu uma costela do homem, portanto
houve uma operação. "O arquiteto:" Absolutamenle
antt>s de criar O homem, Deus fêz o Mundo do Coos.
" profissõo de QrrJuiteta é, DO,is mais, antigo. "E quem
fêz ° C�os� "perguntou de Gaule unfonte.

OxoOxaO
Uma ,emprêsa funerário de Chic;'1o usa o s9guln

te anúncio de propagando: "Asseguramos que OS

queridos que você terá que levar ao cemitério, se

sentirõó oerfeitamente bem nos caixães fabricados

por nás."
,

OxoOxoO
Tendo·lhe morrido o marido, _ viúva mandou

esculpir na pedro tumular a seguinte inscrição:
"Repousa em paz" Mais tarde soube que ° marido
fôra um vigarista e Que mantinha m'3is duas mulhe

res. Correu furiosa 00 momoristo paro não gravar a

frase. "t_ tarde, minha senhora, já está gravada",
disse o homem Responde a viúva: "Então deve 0-

��:������,,o seguinte' .até que nas tornemos a

OxcOxoO
Anív-crsórios de casamento: 1.0 ano: Bodas de 01·

aodõo: 2.0 de POD�; 3.0 de c@uro; 5'0 de madeira;
7.0 dE: lã; 10.0 de estanho; 12.0 de sedo e linha fi�

no; 15,0 de cristnl: 20.0 da Chino; 25.0 bodes de

prata; 30.0 de n&rc!o' 40.0 d� rubi; 50'0 bodas de

Ouro; 75.0 Bodas de Diamante.

OxoOxoO
fn'l Las Vegas, U.S.A., houve um COnqresSo de

"anões", O mais "olto" present� à reunião foi Bob
Brower, com 124;centlmetros. Os dois rrvenores me

diam 89 cm. O motivo e o fim do Congresso foi
mOstrar ao "Mundo Grande" que "G:mte Pequeno"
nõo serve ,;oment� poro apresentar·se aopúblíco como

"curiosidade,;" ou paro trabalhar em circos etc,
�

Assim, ao I"do de bailarinos, acrobatas e palhoças,
havia no Congresso também: tel-efonistas, seeretá
rios industriais, vendedOres 'e engf!nheiros, advoga
dos e, também, um lutador de boxe!

OxoOxoO
Escreve o jornal "O Globo" do Ria, no suo secção

Bric.o-Broc: Um casal nortIsta, porticiPQPKIo o

nascimento de seu filhin a amigos cariocas, a�sim a

fêz: (palavras textuais! "Fulano (marido! e Fulano

{muuher cumprem Q já por si só jactaciosa e esme·

rado incumbência de participar a V. ExQ e exma

Familia a vindo de hoje à terra de seu dileto primo�
aênito Carlos, pétala que se desprendeu do céu e

se féz flõr e carne e se fê%. luz e vida.
OxoOxoO

DoiS amigas se encontram, depois de uma longo
ausência, João: "Oló, Bonifácio! Como vai o que

está fazendo?" "Estou escrevendo as. minhas me·

m6rios. "Boo idéio! Você já chegou àquele longin
QUo dia no ano de 1956, quando eu lne emprestei
vinte mil cruzeirõS? i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ginásio Pe�ro l. Fael e Estra�a �am�Ds IOVDS· ·I�jai
Estiveram em Paláclo, Conferentes, e membro da chefe do Executivo catari- Gratuitos solicitou ao 00- Declarou ainda Sua. �.

sendo recebidos pelo gover- Comissão da CNEG; Carlos nennse, as reívtadtceções vernador, providências no celêncía, que foi criada uma
nadar Celso Ramos', na tar- Fernando Priess, presidente do povo itajaiense. sentido de colocar à dispo- taxa de 5% aôbre os pro
de do dia 14 do corrente, do Sindicato de Corretores A representação da Cam- stcão do Ginásio Pedro An- dutos comerctaüeadcs para.
uma comissão de Itajai, en- de Seguros, e presidente da punha Nacional de Gínâsíos tônio Fael, um diretor, dois outros Estados, exatamente
cabeçada pelo deputado CNEG, e Orlando Pereira, proressôres, um servente, e para não permitir evasão
Bahia Bittencourt, tendo presidente do Sindicato dos autorização para um paga- de divisas.
ainda como componentes, Securitários' de Itajai, e se- fACULDADE DE •. mento substancial de uma Finalmente afirmou o

��e��:n�:l��VI�I����::I�O� �:tá��Oe d:pr����r=Si!� ENGENHARIA Dh ;:��::e f�;m�:ã�u:!:�i�a� �:��:.s��t��::��t-:fe���ae�
SANTA CATARINA do no decorrer de 1961. poder solucionar os referi-

Seguirá amanha, para No que diz respeito ao dos problemas, tendo se co-

��rt�o,.a��:;:, d�co�::I��:� �:�:��:i, d�f�::��a oC�:� �O:t��: àB=�sl�s�I��:Coou�:
da Reitoria, professor ne- vernador à comissão de Ita- bem como dos componentes
nato Barbosa, o .Magníflco Iaí, que jã estão em obras da CNEG, no sentido de es

Reitor da Universidade de diversos trechos desta 101- tudar com especial atenção,
Santa CatarIna, professor portante via pública, per- reivindicações que digam
FerreIra Lima, a fim de ul- mltlndo assim, malar escoa- respeito ao bem-estar do

timar a contratação dos mento dos produtos do nos- povo ítajaíense, conseqüen
so Estado pelo pôrtc de rte- temente do povo de santa

[aí. Catarina.

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

D':ESTADO'
',._.,... O RA1S AHnliO 01&lZO DE SUJA tATAllII'A '

FLORIAl'IIOt'VLü:> lDOMINGOJ, 18 DE MARÇO DE 1962

Dep, Orlando Berloli e a Solução de
Problemas do Vale do Itajaí

to proveitoso a todos, e de

grande valia.
O parlamentar em ques

tão esteve com o governa
dor Celso Ramos, com quem
trocou idéias a respeito de

estradas, energia elétrfca,
grupos escolares, ligação
Rio do Sul-Blumenau, ser

viço de água e esgõto para
diversos munlciplos do Va

le do Itajai, manifestando
-se satisfeito com a aten

ção que o chefe do Execu

tivo vem emprestando às

necessidades da zona que

representa junto ao Poder

Legislativo.

Embora momentâneamen·
te afastado da Assembléia
Legislativa, onde tem de
senvolvido uma atividade
de permanente colaboração
com o Govérno na solução
dos problemas catarInenses,
o deputado Orlando Ber

toll esteve recentemente em

Florianópolis, onde mante
ve contatos com delegações
de Pouso Redondo, Rodela,
'Benedito Novo, Timbó e Rio
do Sul.
Com as mesmas, visitou

I diversas Secretarias de Es-
1 tado e repartições várias,
ensejando um entendlmen-

QUE FA·CI·LI·DA·DE 1. ....

E I A 1 A ME. I E •..

CONSORCIO

'TAC
0i.rzE1RO 00 SUL

AGE:NCIA
IlIfeli,eSc••ldI,2'
fullts211le 3111

flOAIANáI'OUS-s.C.

V peJ'õlO DT- dõ """'" de: ;X:=�;,,;. I!O c:" do

o:>n'DI<10,_n,e_.w.:Ie � ele líI P''''''''d>e.
rn-niC"'coaoo"''''''''''''''''"O''''

NO ,HOEPCKE TEM

f.

-

.susca�pés· ,

I
.

Quando presidente da Republica, o Sr. Jânio Quadros,
num dos seus azarados bilhetinhos, rebelou-se contra um

1uiz pau,lista, que concedeu medida liminar em mandado

de segurança contra a execução de decreto jederal. ......

Nesse 'bilhetinho pedia ao Ministro da Justiça provi
dencias enérgicas contra o fato, "porque aprendeu na Fa

culdade que os atos do Presidente da República somente

pelo Supremo Tribunal podem ser apreciados".
Ignorava o presidente·bachareZ que na p70cessualis.

tica do mandado de segurança,' autorIdade coatora tem

conceito extenso e etásticq, 'Conji(/Uranp,o-se em t'Wga
escala, desde quem fàa ou determina o ato lesivo de direi
to até quem o executá', mesmo potl disciplina hierárquica.

tsse conceito, assim amplo, não e:nige, para ser co

nhecido, indagações de alta cultura jurídica: estâ na lei,
nos mais acessíveis reportôrios de jurisprudência, na lite

ratura forense - como ponto pacifico.
Depois dessa incrívtU. calinada jurídica, que lhe pôs

a nu a mediocridade dos assessores, o Sr. lânio Quadros,
com aquela ênfase de grande ditador â Carlitos, volta a

perpetrar outra, ao decta.rar que seus ministros não depo
riam perante a Cãmara.

O homem da vassoura não o é da constituição, que
43sim dispõe no seu art. 54:

"Os ministros de Estado SAO OBRIGADOS
(o grilo é nossp) a comparecer perante a Câmara

dos DeputadOS, o Senado Federal ou qualquer das
suas comissões, quando uma ou outra Câmara os

convocar parq, pessoalmente, prestar informações
acêrca de assunto previamente determinado".

segu��:som;:::�::f;o::�:oad:fss�e���s�; ::ti�����;:;:;:
riam crime de responsabilidade, crime que seria do pre

si(iente se este se opttsesse ao comparecimento.
O povo precisa saber dessas coisas, que evidenciam no

Sr. Janio Quadros ltm confesso desconhecedor das leis e

até d própria- Oonstitulção.
CHIlIi/lIl(/r(,IJI(1,� u !1!"()!'W' i2.�O.

_ .. _.i_�._.

professõres concursados da
U. R. G. S., que v!rão dírt

gl.r e lecionar na nossa Fa

culdade de Engenharia In

dustrial. Espera-se que, com

exames vestibulares a se

rem realizados na segunda
quinzena de abril, a novel
unidade universitária inicie
o currículo a príjneíro de

maio do corrente ano.

Dep, Bahia
Bittencourl

Pro$3egulndo em eu.pro
grama de e�ansão técnt

co-comercíar, a; centreis
ElétrJ,e,as de Santa Cata
rina 8. A. acaba de 6\tr
e instalar na. sede do mu

nlcipio � íCurttibanps a

COmpanhia. Pery de Ele

trie1ctade 5. A. (CIPELJ,
com eaplbal i.n1cial de oe

�nta. e cinco milliões de

cruzeiros, qlfe terá, entre

Para díretor-présídênta
da CIPEL. foi nomeado o

sr. Hermellno Largura, no

me multo bem conceitue
do e vinculado ao setor de

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

(urso Nestle de Alualização
em Pedialria em (uritiba
1 A 14 DE ABRIL DE 1962

A Companhia Industrial
e Comercial Brasileira de
Produtos Alimentares -

Produtos Nestlé - com a.

finalidade de promover o

desenvolvimento da pedia
tria e o congraçamento das
Escolas Pedlátrlcas Bras!·

-------------��-

E n s i n O em M a r c h a
E' wna constante a preo

cupecãc do governo oeteo
Ramos com o problema en

sino, no sentido de recu

perá-lo, possibUita:trdo que
as duzentas e tantas m'I

crianças sem escolâ·rr.e
tiham onde estudar. Assim
medidas de emergencia
tem sido tomadas, enquan
to as soluções definitivas
não se tornam passiveis.
Constantemente vem o

governador recebendo men

sagens de congratulações,
de todos os recantos do in
teria! do Estado, agrade
cendo determinações t)-
madas para ajudar na so

lução do magno problema
Divulgamos, hOje, mais

algumas dessas mensagéba
Joaçaba - Governador

.

Celso Ramos pg

reuniãn

Satisfação comunicar V.
zxcta. vg proposta verear
dor Avellno Sehneider vg
esta Câmara aprovou una

nlmldade telegrama con

gratulações V Excla. vg
funclonament.o

.

curso nor

mal regional ''Wanderley
Junior" vg criado manda
do funcionar governo V,
Excia. vg no distrito de Lu
zerna pt Respeitosas 81\11-
dações

Alexandre Muniz de Qu?I
roz - Presidente em Exer
ciclo.

Joaçaba - Governador
Celso Ram.os PG
Prazer comunicar V.

Excia vg esta Câmara. vg
proposta vereador Nelson
Pedrlnl vg aprovou tere-

às 1� �oras

perpretar outra, ao dec�arar que seus 1tI-inistTos não depo
ocêrca de assunto previamente determinado".

petizada Florlapopolltana
a diversão sadia, os mo

mentos alegres e instrutl�
vos de que ela precisa pa
ra formar o seu cat�ter.
Levar a criança ao bom

Teatro: é o bom Teatro a

crIança, e, não só desenvol
ver no ator-mirim as qua
lidades artisticas huma�
nas, comq ao espectador
jovem dá ocasião de edu-
car-se de muitos modos de
ser solidário ao bem estar

Formar outrossim, desde
cedo um senso crítico de
aprovação do bem e repu
dio do mal.
No dia 14 de Abril no

Teatro Alvaro de Carva
lho T. I. F. reaparecerá aos
olhos da .platéla Infantil
desta cidade encenando

Aniversaria hoje o depu
tado José Spinola Bahia

Bittencourt, líder do PSD
na Assembléia Legislativa e

representante de ltajaí e

municípios vizinhos, junto
àquele Poder.

Médico humanitário, de

grande capacidade profis
sional, velo da Bahia Insta

lando-se em ItaJal, onde

iniciou sua vida politica,
elegendo-se vereador e pre
sidente do Legislativo da

quêle Municlplo. pela le

genda do PSD. Eleito e re

eleito deputado por várias

vêaes. tem o ilustre parla-
mentar desenvolvido uma

ASCR'atividade das mais dinâmi-
cas e brl'hantes na defesa •

:�: ol��:�:��e�UI�:nB::.g��� A Associação Santa Catarina de �êal,i.. -

�::!:i�:t:� d:�a::O:�:�� litação convoca a diretoria da mesma, legio-
sendo autor, entre outras, nárias e divulga doras para uma reunião,
da Lei da Fluorlzação das 2.a feira, às 16 horas, em sua sede, à Rua
A�:�o politico, homem de General Biteacourt n.o 102.. ."

t

sociedade e médico, tem se Convida, também, a todas as sras. da
:i�:e�::om�:aex�S:e�e::n:� . biedade:, . f!t* <!�sel'em ser Iegion�rias ou

cenário da vida eatarlnen- ,divulgadoras.
.

.

se, onde desfruta de gran
de circulo de amizades, em

tôdas as camadas, especial
mente entre a gente humil-

:�:I,:�:�;a ::;; I;�I��, n:� Vamos ao Tealro (om as (rianças
na Capital, é o deputado O Teatro Infantil de linda história "A Prlnce-
Bahia Bittencourt procura- Florianópolis superi()rmendo na qualidade de médico te dirigido por Geny Bar
bj,utm,a no e Iparlamentar

. ges, está cumprindo com
sempre atento aos recla-

sua finalidade de levar á
mos e aos queixumes dos
menos afortunados, a todos
atendendo com um sorriso
repleto de bondade. Pai e

espôso exemplar, cidadão
que sabe prezar e conser

var as amizades que faz,
individualidade p o I í t 1 c a
marcante, catarlnense pelo
amor e pe�o trabalho, tem
s a b I d o e:evar bem alto
o seu Estado de adoção pe
la grande soma de serviços
prestados, em todos os se

tores de suas múltiplas ati
vidades.
Ao vultoso número de

amigos e admiradores que

hoje cumprimentam' o de

putado José Spinola Bahia
Blttencourt, juntamo-nos
prazerosamente, auguran

do, junto aos que lhe são

caros, uma vida de perma
nente felicidade.

Emprêsa Luz e Fôrça de Florianópolis
-ELFFA-

A Emprêsa Luz e Fôrça de Florianópolis - "ELFFA"
leva ao conhecimento dos Senhores Consumidores que é
inteiramente im,procedente a notícia que se veicula nesta

Capital de que irá cobrar taxas especifiCas sôbre pontos
de luz OampadasJ, geladeiras, terras de engomar e outros

aparelhos de ut1l1dade doméstica.
Para tranqüU1dade dos Senhores Consumidores infor

ma que o levantamento que está sendo feito nas residên
cias e estabelecl,mentos comerciais, industrlais e pÚblicos
é um serviço de rotina, feito periodicamente, e tem por
finalidade o conhecimento da carga ligada.

Esclarece mais que sômen�e o Govêrno F:::deral, pelos
órgãos competentes, tem poderes para fixar ou alterar as

tm'lfas que !nr.ldem sObre a energIa elétrica.
A Diretoria

slnha de Ouro" de Paulo
de Magalhàes.

Aguarda.mos mais essa

apresentação dos pupilOS de
dona Geny Borges, n� ex�

pecta�lva de que o desem

baraçado grupo de ribalta
saberá transmitir ao pilbU
co o sentido elevado do
espetáculO.

grama renctteções governo
VEcla:. virtude feliz even

to assinatura convenio eu

tre governo Estadual e co

légio Cristo Rei vg toman

do gratuito o ensino no

curso normât "Cristo Rei"

desta cidade pt Respts
8auds _ -Vereador Ale

xandre Muniz 'dê-'Q'úe1roz
Presidente em Exercício.

Jaragua do Sul - S!'.

Governador Celso Ramos
Extasiadas com preste

za VEda. 'assínar ccnvenic
ensino gratuito escola Nor

mal DIvina Providencia
vg enviamos Ihe cs melho
res agradeclmentbs pt Rei
terando nossos protestos
de estima e apreço vg su

bscrevemos nos corpo dls
cente e docente da supra.
mencionada escola pt Sds
Irmã �abel 'mretore.

letras contribuindo, assim

para maior asststênoía à

infância do nosso País, re

solve promover o Curso

NesUé de Atualização em

Pediatria, em Curitiba.
O Curso xesüé será rea

lizado em Curitiba, pela
cátedra de Clínica Pedíá
.trlca Médica e Higiene In

fantil da Faculdade de Me

dicina da Universidade do
Paraná e pela cátedra de

Clínica Pediátrica Médica e

Ao ensejo deste registro
q�eremo!' aplaudfr a ln!..
ctatíva governamental �

:����tr:v�:pau����r.e
deira. de Curlbltanos �
crlaçao .de um sel'viço de
verdadeira utIlIdade pt.
bllca consubstanciado __

��::�c!n, doravanLe, 4t

Higiene rnrantn da Facul
dade de Ciências Médicas
da Universidade Católica
do Paraná, sob os ausctcros
da Sociedade Brasileira de

Pediatria e do Departa-
mento de Puericultura da -- ........
Associação Médica do Pa
raná.

Será realizado no pe-;io
do de 1 a 14 de abril de
1962, tendo lugar, a sua

abertura na noite de 1.0 de
abril em sessão solene,
quando será dada a aula

inaugural.
Como convidado especial

pronuncIará aula no curso,
o professor Ectore Rossi, da
Faculdade de Medicina de
Berna - Suíça.
Podem Inscrever-se no

curso todos os médicos do
miciliados nos Estados do
Paraná e Santa Catarina,
que façam clínica pedlátrl
ca e desejem atualizar-se
na especialidade.

Magnífico
Agradece

Este é o cérebro eletrônico IBM, Ramac, m07�tado no Brasil. Na foto um tecnico
dá explicaçôes sõbre O funcionamento do aparelho capàz de realizar os mais

complicadas cálculos

<I
vocE OBTEM MAIS PELO SEU
� DINHEIRO

DOBRA SEU CAPITAL EM 3 ANOS
!ir _. fu'*t de lI"eallm�nt�. dt c.ta. em Participação
� . "COFINANC' ACCEPTANCE"
�. Re;d:=-':::, IMIIiI '.'

.. � �',:.� , ��::: I�.... L 3,"-( \32.&%
Caplbllnlcll'·.. .... �

�':-/ 37.3%
'-. 5.'· • 42.1%

Pela tecnle. da relnversà� dos lucr�a.um capiUlI iniCiai de Ct$lOO.OOO.OO
aumenla ap6t qm ano, pI" CrS 125.600. - após 5 anos pala
CI$ 313.800. _ � 10 anos part Cr$ 996.150,' após 20 anos pari
Cr$ Kl.II9.890,_
/" '

Solicita hhrllllCó" ii

���J�,j,;,L_"j.,"';'.,n!.;�_· �

, 'if.Jt..,.&.........to.
Capital 'nlllgralizad.: ( _-', C.art-a de Autorização

Cr$ 50.000.000,00 _. n.- -45 da Sumoc

SAo PAULO _ RUI eon.. C""*",,,, 53 (6.' Cj. 63) Tel. 35·0666
-ou • ,.U R,prt •• nlanll

tOISIJRtIOD!D!SIIIUlIII!l1D·!t8IOIIICOS/A.�
FlORIANOPOUS -.flUI Cana MI",.12 (l' .ndar) '1.��
lONDRlNA(pR)_RuIMlt.nnh,35(3.·andtrll�

NOME_

ENDEREÇO.
CIDAOE ... � ....

á "Cofinance" � ao "Consorcio"
Desejo InlOlmal;l6l1 I'õlbr. , fundo RCollntnce Accephnce"

, .Esr ..

':��ce ao desafio que lhe lançou o Eng. Celso Ramotl
Filho, secretãrlo da Viação e Obras Publicas, orere
cendo-ihe- tôdas as oPortunidades de prova, com per
missivo ao lider da UDN de pesquisá-la onde melhor lhe
aprouver - está o deputado Fernando Viegas naquela
critica posição que os gaúchos definem como "rato
em gU4mpa". Metido no funil, se tentar Ir para a

frente, mais se aperta e se asfixia; vIrar de bordo,
não dá; dar marcha-ré, com a saída vigiada, é capi
tular melancolicamente, com as partes menos carnu
das expostas em lugar do peito aberto!

O jeIto é ir pedir uns conselhos e umas aulas ao
professor Jánio Quadros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


