
o TEM P O (Meteorológicol
tSmtese do Boletim GeomCZeoTol{igicO. de

A. SEIXAS NETTO, válida até â8 23,18 M, elo

dia 8 de abril de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI

CA �DIA: 1021.2 mb; TEMPERATURA MEDIA:
'22.90 C; UM:IDADE RELATIVA MÉDIA: 76",,; PLU.
VIOSIOADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
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Jango em N.Y.

Brasil tem o máximo interesse em respeilar o capital
estrangeiro que coopere com fl desenvolvimento' do País

NOVA IORQUE, 8 (URG.) -- O Presi-

GERENTE
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dente do Brasil deixou ontem Nova Iorque
com destino a mais importante Base Atomi�
ca dos Estados Unidos em Nebrásca- depois
de ter assegurado aos líderes iiilãnceíros e

homens de negócios norte americanos de que
é um sincéro amigo da iniciativa privada.
O chefe do govêrno brasileiro visitará o pôs
to secréto subterrâneo na base aérea de "Of�

Convênio: Plameg e Departamento Estadual de Caça e Pesca
Formacão de fundo rotativo destinado à aquisiçã a e revenda de lJlateriais

•
No dia 3 de março no ai de pesca conforme ctau tras coisas menores, fi.::�\1l do, devendo ser 'utilizado desta forma, assegura a a de recursos que premo

Gabinete de Planeiamen- aulas e Condições prévia- do o produto desta reven pelo DECP, no se.ntido- rte classe dos pescadores, ne verá. maior rendimento uo

tos do Plano de Metas do mente aprovadas pelo 00- da .reconnoc no Banco de renovar seus! estoques. neüctos há tanto reoraeia trabalho, e consequente

govêrno reuniram-se o G� vernador Celso Ramos. Desenvotvrmentc do Esta- O governo do Est:J.c'.o, d.,os pela mesma, dotandu- begl estar.

;�:�:uf;;§i{�f:::��� ��1�i��:::;:�:j:;jl PSD Elc�eu flGVO Diretório: PresiDente na mesa Celso Ramos
pectlvamente, Engenheiro de Caça e Pesca, a impor Como estava prevista, cão, nomeado pela etta dí- da Silva, Secretário Sem fez- numa oração cheia de

tãncia de um milhão de realizou-se ontem, às 16 reção nacional. Pasta, Deputado Osni ne- entusiasmo, multo apre-
Annes Oualberto - e Dr.

horas, no auditório da Rá- Tomaram parte na mesa gls, Secretário da Educa- ctaca.
Renato Ramos da Sflva ; e cruzeiros, desunada á eori dia ouerujé, a Convenção que presidiu os trabalhos, cão. secretario da vrecêc Após, em votação simbõ,
o Departamento zstadu- pra de material de pesca, Regional do Partido Social alem do dr. Aderbal Ramos e Obras Publicas, sr. dr. lica, foi etetto c novo Dire-

e posterior revenda II. pes- Democrático, com a fina- da Silva, encarregado pela Celso Ramos Filho, Pré- tório do PSD Regional, que
cederes profissionais regu- )idade de eleger novo dire, alta direção Nacional· da. sldente da Assembleia Le- rfcou assim composto:

dr. Abel Capeia, a fim::\: Iarmante matrtculados. tório Regional, com mun- Reestruturação, o sr. Oo, gtstattva do zstadc, Depu- Celso Ramos, rceunc

assinarem um convenio des Na revenda aos pescado dato de 4 anos. vernador Celso Ramos, Se- taco l!:stivalet Pires, dr. Freta, Agripa de oestro
Presidiu Os trabalhos o cretárto da Agricultura, Hermellno Largura, depu- Faria Armando vaierro.

Ilustre dr. Aderbai Ramos Deputada Attilio Fontana, tado Antonio Gomes de de Assis. Arno Bauer, Elias dirarn a noite passada o Presidente Jo5u

��m��lsV:� ::e�::���tur�� �����dodl�e::��to ���� A����:��t". %��:�n �: ;:rseau, - �:gel���a, A�::��!mR�:�:

I
Goulart, quando este afirmou Que o Brasil

�r:::�t�if:�l�:��; d:��� Berta��. Herc�lio �derl", tem o máximo interesse, em respeitar o ca-

Procl'ssa-g de Passos·. Deslumbrante
versídace de Santa catart- �j�'P;:':;�I'�O�j'�,:.oa:lt�� pilaI estr�ngeiro que c�opera no processo_de

. na, dr. João David Ferrei- no Campos, AmériêÔ Re- rlesenvulvimento do paIS.
ra,Llmn. bêlo Saraiva, Ivo de Aqui NOVA IO'RQUE 7 (UP!.) - O Prcsi-

(Srrem·ctdo Itr ff trista
.. ··

Mais de ,uma centena de �o _- F.oRn'be�a. AnLQnlo �2ldeRte João Goularí declarou aOs jorna.listóls,
, ��4wc�ro8D. c�e,... ,- a.ra \ as, Arno Oscrlr.

_

- _,
._

rios mUlú61{los do' Estado
-

�em:��b.fni: ltamé�, 1JQue as rôrçáS' p"'optilar� do Brasil estão em ..

compareceu à reunião, que E�mUnqo' .do� Santos, te-

penhadas na realizacão de bases extruturuls
se constituiu numa festa

cran SlovmkI, Osmar Cu-

1-
. �. , .

,

cívIca sem precedentes. nha: Germano nrandcs Defendeu a coesistência pacífica com Cuba.
Abrindo os trabalhos, o Junior, Lauro M�ller Soa-

como o melhor meio de reconduzir êste pní\i
dr. Aderbal Ramos da S11_ r�s. Paulo Carneiro, .E'OPl'

.

, • ..

VII. passou a palavra ao piho Per�lra B�n.to, Osnt I ao sistema democrático. Falou sobre a en-

�=PqU�:dsÓau�!!sec�:r:��v.��� �:d�:�:�ros d�e��va,o;��� : cempaçãc de serviços púb]�cos em mã�s :lc
clonais. O dr. Nelson Pe- Bcabaide, Ivo Muller, J()J. empresas estrangeiras, mediante uezocracocs
drini, delegado de Joaçaba, qujm Rigo, Nelson Abreu, I amistosas. afím de assegurar a continuação
designado pelo Presidente OSwaldo Westphal, Rueens

I.
. .

da Mesa agradeceu em no, de Arruda Ramos, wardc do capital estrangeiro no Brasil,
me cos convenctcnars. e o (Cont; na 3,a pâg.)

ai de Caça e Pesca, repre

sentado por seu direto!',

tinado à formação do ruo

do rotativo para a aquíai
cão e revenda de matcrl

res, os materiais sotrerao
um acréscimo d'"e 10%, des
tinado ao atendimento de

depesas de fretes e ou-

Mercado Público Municipal: Sislemií
de Frigorificação

Sofrerá Amplas Reformas

Realizou-se ontem, as 'As 2 horas, a Imagem pelas ruas Tiradentes nur

�fil���:�mo,coma l�r�;::�: �:s N;�:ac:::�z��: d;=r�0� �o ��:�a cel�::�n: ��s�:·
na! Procissão de TraSla�a encontro àe domingo. vespertina.

ção da venerável Imagem Domingo, as 8 nO!":l3" Altas autoridades civis

do Senhor dos Passos, diante da imagem em ai- -

e eclesiãstlcas tanto sába

com uma multidã.o Incait.;u tal' odredemente prepara.do. do como domingo, tomi\

lável de fieis, rendendo será celebrada missa. CPiU .rão nas soienidades, bcm

graças ao Sen'õ.or. omunhão -dos Irmaos e
Como bandas de músicas

Velado em biombo, con- �rmãs. Ao EvangelhO ,pr;:,� civis e mlUtares inClUSIve

duzido por a!'�as autor;,l:!. gari o P. Frei Gando:io a do Abrigo de Menores.

des, o MUagrosa Sen'lor Buzzi OFM, vindo de C:l- O Sermào do Encont,r,)

dellCeu do seu bute�ro, n:I. ritlba para proferir o Ser- bem como Idguns aspec�.Js
IgrcJá. do Menino Deu;. mão do Encontro inclusi- da procissão serão

Como de costun'i:e, a pro- ve. diaodos.

cissão percorreu as prmci- Domingo as 16,30 noras,

pais ruas de nossa capit::../, sairã da Catedral a pro-

P-eia manhã, realizou-se cissão solene percorrenôo
a proclssâo que (I povo ba as ruas Ten, Silveira, At
tlzou de Mudança, em. QlIc varo de. Carvalho, FeliP�
>os pobres, /Carregadores, Schmldt, Praça 15, lado do

mendigos, ,Itrazem às cos- Pruá.cl., ie defronte a Ca

ras e domingo a partir tedral 'onde se verificaril,

o Encontro e (I respect,lvo
Sermão Depois rumar:'\

dtna Martins são Jose:

Valdete Pires, Bta.;. Mar:!!.

Madalena; e Lucia Rodri�

gues AdêUa Marchhi e Ze

nite Ribeiro, as 3 Beus.

A escalaçâo dos Irmaos

e Irmãs para guarél.a-ae
honrll. das imagens conStd.

do convite (lue a :iS"man::ln.

de endereçou aos mesmos,

inclusive horário.

Segunda feira, dia !l, SI'!

ra Celebrada mlss� e�
a,çâo de &raças na Igrej'l.

do Menino Deus as 8 ho�

ras, na inte�lÇão de todas

as. pes�as qfu cooperaram

para o Iffiaior brilhami<;
mo da festa.
O Sern{ão do Encontro

dar-se-á maiS ou menos

entre 17,20 e 18 horas, de

fronte <à Catedral ..Metro

pomâna.

As Imagens ficarão ex�

postas a visitação dos fi

eis, sábado até, as 23 hl)

ras e dmoingo a partir
das 5,30 ho:'tl.s da manhd..
As figuras simbollC'3.J

serão representadas pelas
senhoritas Ely Faustino
dà �iiva, Verônica; Hcrr�'l

fi" onde são controlados inúmeros bombar

deiros e foguêtes com bases em todos os pon ..

I
tos do mundo ocidental. Depois de assistir e

xibição dos bombardeiros norte americano:"

o Presidente Goulart irá ao Vale do Missou

j ri, afím de conhecer a Base de Foguêtes
"A'tlas". A noite o Presidente do Brasil via-

jerá para Chicago onde permanecerá até

amanhã, viajando segunda [eira para o Mé

xico. Os dirigentes das principais compa

nhias industriais dos Estados Unidos aplau-

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

Noyo Delegado de Polícia
de Joinville

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Empresa EdilÍlra "O ESTAiJO" L.!da.•
II ��J:t('�:'lts��jr� �!:;;. ��t,,! UJ9 e
! Kndl"rf'ço Tele,,1tfico fI!l'1'AI)O
JI UirdUf'

II Rubeoa de Arruda K.a1l)01

, o.m;.::-;;:"...... do Aq.;no
• n.-dlltores

• JO·JfLy:�j:��:e� �:��:r�: ,. ('SVJlJ4D Ilelo.

• Antouto �'crllando d" Amaral e Silva -

Silvortira Leozl.
Colnh,rodorea

Prof. Hurreirof4 Pilho - Dr Owaldc Rodrt

gll('Oj CllflJ'.Il1 - Cid 11on;r,uga - Dr. AIr';dcg
ALr"ll - 1'1'(;[. i)UJO,J d'Ji:,:r.t -- Májnr Pd"'"
rOII""1 ,fllYI'nal - Dr. l\1illolJ L.I:.itl' ria C('"bl
_ 1)1'. {{uhel"'] C{1'1tll -- Walv.r '-:11.",> - í':uri
Mao'baflo - Lrl�.• \r() BlIl'tol('lllell - ,Im'l!' Car
valhn - IJrl/f. Paulo !<'('11I1HV.1n .II? A.

ml'H. - A. Sei;,(Jj� Netto
OEPA8TAMEN'CIJ essonrivo

RMnuw Pedro Pnuio �raehaG'J
ae.retcres Ilm:\Utires: Mal,ir, Jeorges. RUI T. Loeo �.
����:;�:�. Dlverse» •

,
,
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t
f
•
f
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" A nir�(!ãn nli.o �e res.,)o"_�dbilh!8 rAios L.m' •
r'�ill)M cmit.iil"M nos ilrtigo"l llF<!>inan ..."" IC

4 __ .....__ ... ..... ••

1("pre"enlant02M
R�flre�:en(_tl .../)ffl A, t4 LII", Lr.da,

Rio Um) RIJA �"fl.adO,. panJal> 10 - 5,0 ",miar

'1'1'1.: 22-59-24
Sii,) P1<uio - Rlla ViLóril!l ü5'7 - '�.onj. :,'2

PMto AJegl'e - P,RO,PAL - Pra,ça [I. Fe];·
dano 15 -- eonj, 11 - f(;-L: 7��40
AI!"nte!'; e (!()r�f'o!lrlt:oflteil em ·.olfo.� �s mu

nidpio'l de QlIntl'. Ciltarill8.
AnúncjQs medialll.R �'}ntrato d.e acó"dr> com 'i

tllh(:hl em vigür.
ASRlN,A'T")np. ANT.J:'\L - 0r' 't..(JQ�l)/}
VENDA AVULSA - rr$ :0.00

E' com grande satisfa.c'l.:l morim

que regLstra>n-:u; "'Ioje o Veroulca Back

transcurso de ma:s um a- Pontes

niv('r�ârio natalicio do nnt; OlindinaSlpe u-

fO ilu'itre patrício Dr. '7Lu3, nhares
ci de Mesquita. Beatriz SUCUl'.W!l

Possuiçor de elevad0s

_ menina Heloisa r.!!:�y
- sra RuttJ FraDz'n;

dotps de cultura e ser"l� Klug, reEident.� em Blum.l.'-

dor c1f'd!cado ii. causa Jl:\�

hlif'a, o dr. Monei de �C�

quit.a, no dia de hoje s(>�':i

homenag'eac.Q pelo gran,le
número d& amigos e :.>.�t

-«liradores foIOS Quais 1)-

n�"orlamos, fel!cilando :\0

Ilustre nalaliciante oe10()

tr:llls(:ursO da efemerlde.

F'ltrão Anos Amanhã

-menina FátilUil. M'lrja
Ouriques
-sr. Francisco Gouveh
-sra. Júlia Outra Lop"�
-sra. Ricardo ZUkosky
-menina DiQue dos :\n

ias
-menina Arlete Silveira

-rta, Lenita Lehmku�l

FS?f'nl Anos lIoje

- sr. Ilr. Waldir de OI i
'.,\ Gazeta".

- sr. Victor Silveira {l..!
Sou7.a

menino Lêo Saraiva
Calri:ls.

-sr. Procópio Sarja
-dr. José Murilo da !5er

ra Costa

-menina Libertá La'll3.r

Q"'

CláudiO Fullgraf

Germano LUIz A-

MENINA FATIMA

Tron�corre na efeméride de amanhã, o 6a ani
...�rsário natalício do inteligente menino Fátima Mo
rin OurÍf'lues, dilet" filhinho do nosSo estimo amigo e

rii, ,jnto, ccnterreneo sr. AcáCia Ouriques e de sua ex

mo, esposo d Rcsette Solange Ouriques, elementos
de,,!acodos em os nossos mejos sociais e culturais.

Anitalici'Jnt.z que já GOnta .cam enorme núme
ro de amizades, �a oportunióad-e de tôo gmta' data,
será alvo dos mais carinhosos demonstração de ap�e
Ço e estimo. No residencia de seus pais, amanhã, 0-

fer2Cerá uma f2:;til1ha ínt,imo.
A Fátima Mario e seus venturosos gellitores, os

felicitações de "O ESTADO"

� vocE ,OBTEM MAIS PEl-O SEU

� DOIU S�I ;��tE� 3 AMOS
F"* ., .......,.. de Coot,Is em f'artic�ção

"COAHANCE AGCEPrAHCE"

Renda anulo' CQIMIia

tobreo •

e....liflielai
l.

Pela lecnlca cII teiDvef$ào dos luorw.umupüllllil:W.q.O$iIXl.oooOO
atllllCflla IfIOS um anc. I"r. e,s j2S600,·.,..s '5 IIIQ$ póIr'

Cr$ 313.800. _ 'fIOS 10 lroo' pata c.s 996.150,8 apos 20 -$"-'

Cr$ 10.119.890,-

C.pital Inle"alluGc.
Cr$ 50,000_000.00

CHh de IUltc.iZ2çao
n' �S ela Sumec

SAo PAULO _ Ru.II Coaa. CriapiniIIJO 53 (ê.· Cj 63) reI. 36-0666
ou a leu kf prtl$.�la c:e

l'.1li_ II! 1t:�IIllV!!lH fL:::;lIIi!l SII�
flOR1AJ,iOPOL� _ RJa COO! t/,al,a,1'2 (1' .r.dar) m_
LO"iI)lfJUI (PR) - Rua! Muanhae, 35 (3.' andilf) �

d "Cofmanee" . ao "Consorcio" ............

sobl& o Fundo "Colinanco Acceplance"

o E:.STADO O rllülS tlrlll�1_; Lrcno JI:l )1J11\u LU[WIIIC)
_._-_--- ---�--

1 1 �<mmw � =111.,I·....�;_Jor._naI_'_da_Ú_/�_�a 1��.
.

,I: I
Reforma Agrária em s.e

� -

GREVE - Há um sussuno geral de lástima pela úl-

J III fI é I j d d O C h I n Or lna
o primeiro passo obje particularmente, fazemos

t ma e J) ss ma oga a ,:) d�putado smar. un a, n-
,

'

_', renrícões, e diZWU1f1 PP"
crementando a uma Universidade 'que ensaia os pr-i, • ;��o'e;o�r�a�:�Or7�:t:r���t, que; a Re/ONlla AgTlUiD.,

�:�I��r�:s::i:sa�� �:�r ���í��:, c���:���a�o;:a���: - Ja totaimenle reestnbe- foi dado pelo Projeto de deve buscar a ,�ubstituiçáo

cescabivers. A reação dos estudantes, entrando em gre- �e���a() ,; :::::��:m�:el:� Lei nO 48/62, coreeentaao , �/t;�'�rJ�tur�:,.M�!:�:�)��
ve, é uma bela demonstração de zelo pela integrtdade pelo deputado Olice Cal- -"

mJral de f;1$.3. Unlivcrsidad€ e foram ainda muito Q:lG_
Silva, voltando n � suas Im- MS, íiâer da baTJcada do ::":Wzs: 7'e.A:;:����

aessos para cem o dep. oe, naquele cartaz ,eo!,ado na
<pOrtantes atividades, do- P1'R,?ta AS&etftbIéia Le- ""

JM)is de J d.hl.s de repouse (li IiLlWrt. em 28 de março de tf!rra.�, mu» o 'aproveil�
para se desiucorporu r de- úttimo. nierüa l'{.ICimwf, técnico

forle resrrtano. O cit(ulo Proíeto. declu - veja se bem, técnicas -

_ O deputa.!.o Ferllanu') ra de "utilidade pú.blica e eístemauzaao. Re{.om:a
Fenui telefonou ontelll Pf1.TIJ fins sociais, a âr.ea A_ql'árUl., não li eímscae-

para. 1\ �eu .amigo e cerre- aproztmaaa de 800 hect.... mente dar lena a quem

ligieúr,o (IItlTRl prop"'- re' de terras, pertencentes não oorma. é atltes de l11

sor Medeiros dos Santos a Fa,;cnda Revoredo, no do, entreoar terru« a quer dtsse"w�, 6alt'14U! I) Pro

comunicando que vira município de Tub(//'(io", queira e possa trabalhá ta, íeía, pelo ,çeu conteúdo

esta Capital na pro:,'H.t ApeS((T de, Q objeto da uranao de]Ju; o méxímo emsnesuemente sodal e

\semana. Lei em toco. ser "o do -proneíia, na ele"ltcfÍo (los oportuno. Salva se pela

_ carios I.acerda afil''',!),,- aproveitamento do imóvel índices de produção e fXm- intenção do anlM. qlle de

faue não e.i6te "'na vertl:v.le ::;, �/r:;::s pd:r:a::s: su�n;'ca60 em tela, u de$(.1 =tej:ut,:ra��s.q.;'rt:�:
�:�laaÇ!:sc:�t�:s�::� !�:;I. Que- sómente a jlliciatil:a propriu('(ío de SOO hecta- P(!-';sos OBJETIVOS da Rei

lisco Julião _ capitão de ::, �:�a::;;t�t�'O:r:����!:� �:sad::����O�'pa��1 ::�:;�� �o�::o, ;:�:�jaeX::::PI:o:��
;: ��:�o�:s!_U�b:ll:e �:' pois além de ciuQir-se (w de gado", não aproveita clusive, aos seus prÔpr1.os

programa do seu PflrliIbJ, 71JuitQ, J.'isto que a especifi- companheil'o!- de bancada,

::r:e=:�IJl de �mba Ul)

::I��n::'����i!�Cae;:m�� �I: �:��:, ::�;i�tui c;iaJ:� P: ;e��:::�:v�:n::::::�mpe:�, 1
- O rad,alist,a N-azarellO Ir(JS E',tados dQ União. no pltlacumai dI!. cada criador, ble71la. �em 1I'lar por nc- I
Coelho, foi corl1'fdado fIe· Que d'z respeito li execu) dadas a,s cmulic.ães espe nll.1lma solução. l
Ia R.â.dio Dlfusora (de S. çilo da tão almejada Re- ci(/)í.çsim{i,� exigidas para _

I

P.) para fazer um estagio forma Agrária. a criação de gado, que é

• !
de rádfo-jorn:llismo. N:t, Há de se cOllvir. certo· calcula(la por cabeça. E___ I

zareno é o nolOSO JDats sa- mente. oue na redação do (lil�, é de se perou7�lar, ,'oom i
!:: r;:io;:::::::�a e f:�� ;;:�gOp:c:t j�l1�it;:l:�I)� �:�. �e;,�: c�:;;:o a�:(Jp;�:� I

P"��, 15 - "Osmar Cumifl,lUl. para a corrapcãc-. Se
camtnna jú não fosse professor. seria verbo, empregado
fora de tempo ..

FOGO - No discurso que o dep. wornev C. Olivei
ra fez na Assembleia, o que .eaUSQIl mais surpresa foi
a -na 3tldacJa de cobrar do Govêrno a promessa da
ccn-trucâc do edtríeíc .do Legis!aü.yo, destruido por vct
lumoso incêndio. quando o dito deputado era Secretá
rio da Mesa.

Um parlamentar arregalou os olhos e não se eon,
teye - E�se Wolney é fogo ..

MIND!OC:C' IJ Mwlioo - Sabidamente antideWlt
�con{e-so e IJrguih:>so disso) o pr.ojeto que (j dep. Wihn3r
f)'as :õ'PtE'Eentou dan1c. fr:i'.nquia d.e todas as def:1).eSa.�
para as autoridades eclesiásticas brasileiras que forem
à R'lma participar do Concílio Ecumênico, estourou
ffitre polit'lcos como uma bomba de gãrgalhada _ "De.

J)(l;� de �ba I) Vaticano". O RJSSO Mindeoo, na ten,ta
li-v:\ de um'a, reeleição impossivei, agarra-se com Deus e
oom o D;abo, l.elian,d.o de gaiato o d€p. Konder Reis

LAERTE vai IMr Vice - Esgotada SY3 úlUma esl��
rane:1 (ln:peacnment) com ao invés de lhe dar cal'(az
mais ainda o desprestigiou politicamente, const-a Que o
d.esr.ontRnt-amento do dep. Laerte R. Vieira vai a tal
ponto. Que desistiu de sua candidatura à dep. federal e
irá trailsferir seu domicilio eleitoral para PatJ Branco
onde ajudará a desfraJda� a bandeira de emancipacã�
::I:) ant!!!o :erritório de Iguaçú, candidatando-se a 'Vke
Governad)r do futuro E�tado, na chapa encabe.;ada pc
lo dep. Wilma!' Dias.

I\'POR FUNCIONARA BREVE _ Já foram concluI.
das .as instalaçces, no 14. BC. para o fundonament.o do
NPOR, ardente aspiração da juventude estudi9sa de
nQtS3 terra. Como se �abe, dependendo apenas dessas
obras o bmclonamento do NPOR em nJssa Capital. o
Governador Celso Ramos determinou ao DQP para
que a executa�se com tôda a blevidade pélssivel lem
brando. na oportunldade. que quand-J ainda Pr�siden
te d.'t Ji'Pde�'aç� elas Indústrias, �uito batalhara pela
concu't!7�çao desse Objetivp.
=-m.t'

Pelo presente, fiCam convocados os Srs. Adonis
nistas, poro a assembléia gero! ordinário desta Socie
dade, o se realizar em suo sede social, em Salseira,
nesta cid.. dp, os 15 heras do próximo dia 17 de obríl
e que terá por fim'

a) - deliberar sôbre o relatório do Diretoria
balanço, demonstracõo do conto de lucros e perdo�
e parecer d .... Conselho Fiscal, relativos 00 exef<iício
findo o 31 df> dezembro de 1961';

b) - e'eição do C-onselha Fisco! e fixação dos
seus venCimentoS; e

c) eleiçõo do Diretoria para a gpstã .... de V
6/1962 o 31/5/1963, bem como o fixação dos seus

honorários.
hajai, 19 de março de 1962 .. -

PELA DIRETORIA

TEL ..
Idro Antônio Pradn - diretor g'erente

1Íi,!I!\l_IIII_.,Uiiiiií lliliiiiíliii,',,1 corec:���: - Nova· PUblic1açã: :po� te\ saído com in-

;;'��(k�ii.J.' "(� ;,.;y���,,- :/'{k'<· y,:�; :,..��,.��jf';, �l;X�{�'�:'�i·,,::/!f:���,�'l�,�" \,�

�'--------

Pe. José Soder, S. 1.
Estaró em Florkmópolis o Pe. Dr, José Soder S

,J. Prcfes�o� deD�reito Intenoei".)nal çla ,I Unj'fr�1� �oe Porana, no Sernbno Santo, quando deverá pregar
um ret�o f2chodo d.t? ttês dias pow nomel'ls no Coso
de Retiros, no Môrro dos Pedras.

'

Informações: Colégio Catarinense

Missa ie-2.0 AniyersáriO-- Convite
JOAO AMARAL SILVA

Manoel do_ Amaral e Silva e familia convidam paren_
tes e pessoas amigas para a missa de 2� aniyers:hlo
da m'lrte de sell InesqueciveJ Ulho João Amaral Silva
a reali7.�r-se (�oje) domingo R do .corrente, as 9 horas:
na Igreja de Sao Francisco, nesta Capital. agracWcendo

:r�:�tPadamente o comparecimento a este áto de fê

Centrais Eletrkas de saii!i-
Calarina S. A. _ emsc

AS5'embléio IGerol Extr.oardjnáfÍa
f' .

Editú1 de Ccnyocaçõo
'com r'-'rwld(.l(ios "'i senhores Acionistas doCEf'JTO ... /c; ELETRICAS DE SANTA CATARJNA S.A

- CELESC .� ..
Dara se reunjrem e')1 Assembléia Gerol EJo:'tr'lordmarlO Que s .. reuniró no diD 16 de abrjjde 1%2. os 10,00 (dez) horas, no sede social à ruo

Almj�onte Alv;_� nO 36 no cidade de Florianópolis,
e deltberorem sôbrf' n <;2Qu;nte

ORDEM DO nlA
} o - Pnrticipnçõo do CFLESC 'ln c"mita/ do

EMPP'SA F'>RCA E LUZ SANTA CATARINA S.A
2° - PúrticiDncõ" do CELESC no cooit..,1 dI]

Como?nhio, a�e se irá constituir plJ,ra Q produçõo de
ener,{t''l eJetnca, no municipio de Lages.

.

3° - Outros assuntos de int.erêsSf' �ior
Flnr;Cln,.y-,olj�, 05 'de ohrjJ de 1962

D�. Julio. H, Zadrozny Sr H:zrmpjinn Largllaa
Dlr. Presló."nte Dir Comercial

ENgo Heinz LiW.e1
.

-------

M:neratão Sulbrasileia sY-
Assembléia Geral Ordinária

vai ser fogo,
- Um amigo, dum am',ft',
que tem um amigo i:itim"
do Sr. Paulo 1(, Bornhalt_
seu, nos informa flue. s"n

do difil"il a derrubada tiJ
candidatura ii. reeleic.lll
(mesmo sem cobt>rtu!".t
financeira) do dep. LIH/f"
Ia, PK8 ,'ai mesmo se CI)I1 ..

tentar em ser candif{:.(o
Restadual.

CIA. CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁIUA
Pelo presente, ficam convocodos os Srs. AciD

njst.os, paro a assembleja' gero I ordinária desta Com·
ponhia, o se reolizar em suo sede social, em Salsei·
ro, nest<l cidade, os 9 horas do próximo dia 17 de
abril e que terá por fim'

o) - deliberar sóbre o relatório do Diretoria,
bolonço, demonstraçãQ do conto de lucros e perdas
e pareo.er do Conselho Fiscal, relativos 00 exercicio
findo � 31 de dezembro de 1962 e bem assim soore
o distf4buiçõo dos lucros;

b) - eleição do Conselho Fiscal e fixação dos
seus vencimentos; e'

c) - eleiçõo do Diretoria poro o gestõo de 11
6/1982 o 31/5/1963, bem como o fixação dos seus

honorários.
Itaja;, 19 de março de 1962, -

PELA DIRETORIA
Idro Antônio Prado - diretor gerente,

N.R. _ Novo publicação por ter saido com in-

corec;ões.
-----�-- �--.""--

NO HOEPC!CE TEM
.

Não seria mel1wr se, para
lá fôue"t f1UInd..ados téct.
nico$ lY;peclaLf:tados, (I.

fim de que se elar){)rrts,�e

estudos e planejamentos,
para a construção do anro
»euamento da cirea oll1elo
de desapro'[lriução? TaI1J(!.'1.

a terra se rm�.' te mel/Lnr

para o fllarttio do triQ/I, do

arroz. Com a 1la/(wl'(l, c/aí,
os técnicos, o lRASC, oro

gão ao Esta40 crcdetlCÚldrJ

para o osraüo.
No entanto. oomo já

IlFPARTAMENTO NACIONAL
DE ENDEMIAS RURAIS

O DNERu torno público que se acham abertos
os inscricões poro os provas de Seleção do Curso de
Guarda de Epidemiologia, paro a Companha de Coo
trôle e Erradicacôo do Malária

As inscri<;6es deverão ser feitos pessoalmente
no Se&> do Circunscricão, o ruo Visconde de Oum
Pret� na 42, nesta capital, no expediente das 8 às 12
horas.

A reparticão prestará Qua;squer outras infor

mações, inclusive sõbre matéria e cota dos provas
Encerramento dos inscriçães, 4a f�ira, dia 11.

SECRETA'RIA
A REMINGTON RAND DO BRASIL S//I.., possue

vaga para Secretária. Necessário ter no mínimo o Cur
so Ginasial, ser b9a datilôgrafa, com conhechncnt.os de
scrvlcos gerai.s de escritório. ótima remuneração.

C'lndldatas deverão apresentar se na Rua Traja_
no, IS-B.

Oa-J.l.LDO JI.LO
CONTINUAM OS ASSALTOS D� DIA EM RE

SjD�NClAS FAMILIARES - Já registramos em nos
so coluna, uma série de assaltos á residências fomi
Ji,or� e nos ruas mais distantes, cometidos durante o
dIa o luz do sol

,

Infelizmente esses fotos já chegaram ás roias

da� cai�as inteleráveis e continuam. Florianópolis
esta asl>Jm, nos mãos desses meliantes e se Comenta
Que grande tem sido o numero de marginais e gotLl
nos que têm ultimamente chegado de Paraná e R. G.
do Sul, escorraçados pelos policias daqueles Estados
e d� outros. Aqui vai-se tornondo, o meco incom

por�vel. Ai�a ontem, na "Hora do Despertador",
OUVImoS maIs uma proésa desSJes assaltantes, conto

d'=!� com todos ..;._os minúcias e que oeorreu ás I 5 horas
da tarde, em uma residência situado .em ruo com

esquina com o Bocaiúva. O assaltante penetrou na

c�so, ameaÇou Q senhora que se encontrava no intp
flor da resdência de mato lo com um golpes profundo
no broco esquerdo e fugiu

, Afinal, não haverá mesmo um meio paro se por
cobro O êsses fotos?

Será que Florianópolis está assim tão despolícia
do?

As Famílias estão em estado de pônico e há Ta'
zão de sobro paro isso. Imprenso e ródio não devem
dormir poro alertar os fomítias, já agora não á noi
te Como do dia também, �nquanto ficaremos esperon
do providências do policio. Urge uma componho sé
Iria,

SADIA INSTALA SE CONFORTAVELMENTE.
NA PRAÇA 15 - A Conhecido Emprêsa de T rans
portes Aéreos, está montando uma Agência no Proço
15 com todo o conforto, além de oferecer Of) público
um salão -elegante, bem iluminado e mobiliado o

gôSto.
A nova Agência fico nc Praça 15, na 24 00 lo

do do "Restaurante Estrê!a./I
Um bonito luminoso o néon, encomendado em

São Paulo, Chegará por êstes dias poro dor ó Praça
15 um novo aspécto, noquelle Iodo oomercial.

E não há como deixar escapar, que o Cofé No
cional, continua o�zar de tudo, h!imosomente em

penumbro. Isso por ossocioção de déias.
•

Vamos, sr� Veras. Ajude a Copit(i. ao menos COm

urn luminoso no fachada de seu bem situado co e.

Quanto á novo Agência do SADIA, ficã a not,í "

cio -�ITl' prim",ira mÕo. "Jp;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Noti�iário da Agencial."T��!A,:e: P�ºtJ��pg�Uap'�ºOY�M"º��,�tÓs��,Oq::·a,,cnJãac,
BUSTO DE UM GENOVtS paraíso. O busto é obra do rã colocado no "Parque autoridades italianas,

têm sido administrada pe- da Costa Avlla zerercnc Jevou ii. consideração do vn dirigindo O� trabnl
DOADO A CIDADE DE escultor G. B. Airldl, o Qual Itálla" junto a uma coluna as quais manterá etversos

lo lugar-tenente Frei Er- Búngo HeI'[1";eli�o Largura plenário, a chapa encabe- passou a Presidência

VA�PARAIS? - oenove se inspl�ou em um pequeno romeen encimada por uma cantatas.
nesta Paterno üarcact. No Santelmo Borba, Rícardc cada pelo zxmo. sr. Celso sr. Celso Ramos. Este,

�������êS I�:!��n� b��� ��S�:l�1 "�::��: e:il:���f�� Ióbn.
CCMISSARIO DA COMU- útlmo verão foi aprovada a wttte. Pedro Bittencour�, :c�:n�:'ção� P��;:e�o, e!�r ���e:.e a�r:�����ln�� t'�:r�

;IS��I:����e��v;;n!���nd�� cas': na cidade de vaípa- APRESENTACAO DO PRO- �����: �Cg���I�:',>p��� �;�� s���;ii����� o ����� �!���s F:���;';\val�:��� chapa, que eRtá assim cn d:ls convcndonals,

cidade de varparatsc ore,
raíso. O genovês se apre- GRAMA DE aOWRNO AO

sável pelos assuntos de go de Rohan" não mais em Grubba, Renato Ramos dn constituída:
Celso Ramos

rOSl'mlfou alguns pontos

rectdo pela cidade de Ge- ����:I e�: �r��!�or�� �� ���I�E::��) �p!;::� ultramar no seio da co, ��n��:,�:�a:ceo���:a�d:!� Silva, Nelson Pedrlnl, A1:- �:es�i;;:te: Aderbal R. da :�d�r���m��\Iit�e :;I:��
��;:Ol� CI��d�a���len�n::� sarro. com as quais chegou ma do novo govêrno tal a, ��:��, d�e���un��:��er:�-, pois da aprovação pelo �e��id��ell�,a':a��al�l;; Silva

"Usodimare", da soctodndc :��:l�al��:uo�d�;� Ci�:v�: :�:�;�.�e�°tc ��rl��:!� este em Roma fnzendo �������el;��:0��s�7:���e�� vorrn Pnulo Prci.�,� Nelson �:� �li�'�:: ���:��r B����!� �:�tz�)Ó��\CexP���1l nl�rl�
nrrnnrlm-n "Itália", em vta- lho Arnlntore Fanfan], An- umn visita dentre do pro

Cardeal patrono da ordem:
pjzannl Pedro xuss Ro-

goc. Gemi: R�nato Rnmos eoutíuunr no oxcrctcto
gr-rn para a cmaoc dr VIlI_ de vntnararso. O busto, que tes. reuniu o onbrncto, no grama de vjattas pelas ca-

Em rounrüo que terá lugar
lnnd Renaux reão nsuvn- anve presfdênctn, p01'

-

ruou
mede 1,30 m. de altura, se- Palácio ChJiotl, onde pcran- pitais dos seis países mcm,

cm Rornn, os nresrdcntos
let Pire.'; vateno "Gomes.

1.0 scc.: An!,6111o Almel"'l.'i:t que são ronlw(':\dos, (' p:
te SCIIS eorccns rcs lima ex, bras da C.C.E. saructpou o

das nesoctccôcs unctonats
Silvio Santos, OSCar Seh-

2.0 soe. HNmilino Lnrgu- snva a mesma para o

posteão das lIl;1has gerais S1'. nocncrao a uni rumo-
deslrnflrão os detogndcs

weitser. Or-lündn Bcr).I)II,
I'U Vie.c-PI'csidcntc, dr, Ad

de seu discurso programá- co oferecido pelo sub.se
que, no "conclave" elegerão Tiago José da Silva, �An�o Tesoureiro: Robrrto Oli- bnl Ramos da Silva. F.s

trco. sendo a mesma am-o- cretário do exterior depu,
o novo Grão Mestre.

nto Gomes oe Almeida, vctm tomando a palavra, aR:

;��::n���ã�n;l:OI����d�: ����:�ss��c:e!�i� p�:;��� �o��O;�r�i;a�ei��m�e�lo,S��� Eleita a Mesa rnretoru, ���e� ;o�������o�ld:\ ene

blnete e de seu programa, embaixador Cattani, expn- A:r��������s�a R(�� dnni, A(íhemar Gfl.l'e:�',
o dr. Aderbnl Rnmos da

foi feito prtrnr+rn á câmara entes políticos ,altos run-
gôneín Itália) Pilomenn Oltvln Nobretrn. Alvnrn

e depois ao acunco. ntonártcs do mtrustérín do
soares Marhaclo, 'Walt"l'

exterior e dos ministérios Ptnselho, etc UI anos, seguiu
'renórtc cavntennu.

técnicos e representantes para Aqdls Abeba, para

dos setores eeonómtcos. O jllntnl'_s(, ao marido, Iflhn
Elt'ilo o rxretórto, sortn

fim da viagem é para. estaoc
naturnt cll Ras Dt'g-g-Jar.

procedida:t vOL<.wào, su»,

;coem" oO"s !,;',:e���; C�l�l��� ��'\���;;adCa r�r�ad�oer:�'�� Wiica ou secreta, para a

... .. ...

I ele:ição da Mesn Diretom,

:uê�n�o�:���:' e �:��i�:= ��n il��:S. e� ��lnt�i1�=: O Secretário da Educação,
ra, se encontra na Itália, ;roca de idéias sôbre os Dcgglac, então ministro dos Deputado Osni de Medeiros

�:e�:��a�ei.� ��:a, aSI��:
, ������a�ai��r:�e��ã� r:� ��I�:�I�� f�: d:;��t�do���!

Régís, pedindo a palavra,

--------- assocíacões dos terdtórios a Itálla, em 1936, durante

[�l\1i �i:�$�
_- ..

de ullr;mar que o Conselho o g:lvêrno facista, e inter- SO- FABRICA RELOGIOS *
de Ministros da C.E.E, dis- na,do na localidade de Lon·

cut.in'i. em Bruxelas. Ro_ gobucco, juntamente com

eh....u ia manteve eonta- ,"t,·o, di,igcntes abi"inio,..IiNlili',P·'PM.u C n R
to com os representantes Durante o estilo, teve um

de Bonn e de Paris, filho, Antonio Scigllano,
ca.�ndo com Flomena, e

NOVO EMBAIXADOR DO- depois do fim da última

MINICANO _ Romn (A- gUCIT:t, Ras Dc�glac vol
t:>lI para a Etiópia. Em ja_
neiro faleceu o velho esta·
dista, e em seu testamento
não esqueceu o filho An·

tonlo, destinando para o

mesmo pnrte de sua for
tunn.

VUHTA A ITA'LIA O PRE_
SJDEN'TE DA COSTA RI
CA - Roma (Agência Itá·
lia) O Presidente da Costa
Rica, Francisco Orlieh, a

companhado de sua senho_

ESTADO DA UN IÃO - O Presidente KennedY
é visto no foto quando lio o mensogem sôbre o Esta

do do Uniõo perante o Congresso norte americano

reunido no Capitólio, em Washington. Senta.dos,
mais atrás, v€:em-Se, à esquerdo, o Vice-Preslden
te LYndon Jahnson e John McCormack, nôvo pres;
d('nte do Câmara dos Representont-es em substituiçõo
ao falecido Som Rayburn

Departamento Central de Compras .......-.!I!IIIIIII..
CONCORR�NCIA PúBLICA N° 03 03 23 tULO
O Departamento Central de Compras do Esta-

De acõrdo com a solici-

�:n�i� Sp:n�I�c<;:o��rb�a'o;ar;� ��ibl���r��:_ �am��;r��� tação do Ministél'io I
das

(um caminhõo) constont-e do ítem 1°, por isso que os �ee:����: �Xe�:�IO�:�I�s �.��
interessados devem apresentar propostas s6mente

conheceu Oreste Florianl

para fornecimento de um c.aminhõo - bo�ba, nas
como Agente Consular da

condições cspecificacfo.s 'e p_lntada e.m vermelho.
Itália, em Joaçaba. por ha-

Departamento Central de Compras, em Flo-
vet' sido concedido "exe-

rionópolis, 30/3/62. quatur" à sua nomenção.

(Hermes Justino Patrionovo) - PRESIDEN
o Governador Celso Ra

mos vem de receber tele_

grama do Coronel vlrgi:io
Távora, MinIstro da Vla'

ção, comunicando ter S.

Excia. enviado ao Conselho

de Mirlis�l'Ofi exposição de

motivos, pedindo um CJ;é

dito de 24 milhões pnra as

obras de recuperação dos

trechos ferroviários do Va-

,le Itajaí, quc foram atin_

gidos pela<> endhcntes ,que
recentemcnte assolaram a

quela rc�lno.

TE.

NO HOEPCJ(E TEM

VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

Vende-se o residencio situada à rua Juca Loy.de
105 em Coqueiros, Ver e trator com o Engenheiro
Rui Romos Soares no mesmo endereço.

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

Departamento de Saude Publica
PLANTÕES DE FARMACIA

MÊS DE ABRIL
Rua Felipe Schmldt
Rua Trajar.o

Farmácia sta. Antonio

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia Vitória

Farmácia Central

Farmácia Moderna
Farmácia sto. An,"onio

Farmácia sto. Antonio

1.0 _ Doming-:
7 _ Sabado tta..::de)
8 _ Domingo
14 _ Sabado (tarde)

15 _ Domingo
20 _ sexta_feira, C. santo)

21 _ SábadO (ferindO)

22 - Domingo
28 _ Sábado (tarde)

29 _ Domingo

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Traj;lno !

Praca 15 de Novcmb"'"
Rua' Felipe Srhmldt
Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Sehmldt

�o n�;l'no .�I'l'n. cfc tuado pcla,� farmácias Sto. Antônólo Not\lrnn, Vltórln e

Central.

O plantão dlúl'no compr('en ilicto entre 12 e. 12,3(\ horns se rã efetuado pelas fnrmáclas

ViLória e Ct'nl,\'nl.

ESTREITO

Farmácia Catarlnense

Farmãcia do Canto

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Farmácia do Canro

Farmácia Indiana

Farmácia Catarinense

1.0 _ Domingo
8 - Domingo
15 _ DomIngo
20 _ Sexta...felra (, santo)
21 - Sábado (f�rlado)
22 - Domingo
2� - Domingo

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

� plantão noturno serti. efe tuado pelas farmácias do Ca
nto, Indiana c Catarinense.

A preANllc tabela n1i.o poJe rã scr nlterada sem urévia
nutorlzação dêste Departa

mento.

D.5.P., em .t"lorianópolis, em março de 1062

[,ui;: ORl!rtldo D'Acampora

Tnmct,fll' de- Fam Á.elf\.

:�' '!
� �'. _." �6"

O ESTADO O M�<1s A:IUgo DJário de Santa Catarina

�EPRESENTA(ÕES
Tenho agentes nas seguintcs praças: Campin

Grande, SalvadO!, Recife, FOl'tale:za, São Luiz, Bclem d

Falá, Natal, Teresina etc. Aceito representações aba,

Ile Cllmissoes para todas essas localidades, inclusive Sã

Paulo. Cartas para Demetrlo Pastana" Rua Afonso de

Freitas, I!-- 120, São Paulo, Da-se referencias.

géncia Itália) O Govêrno

italiano concedeu "agree_
ment" ao sr. Mario R. Llu

beres Abreu, recentemente

nomeado embaixada\' da

República Dominicana jun
to ao Governo italiano,

BATIDO PELA "ALITA

LIA" O RECORD CARA_

CAS _ ReMA - Roma

(Agencia Itália) Um DC-8

da companhia de aviação
'<./Uitalia" bnteu o record

de travessia atlântica dirc"

ta entre as duas capitais,
cobrindo a distãncia de

4540 milhas em 8 horas e

57 minutos. desenvolvendo

a e.c;petaeular vrloddadf'

mêdla de 937,112 km por

hora. Ii!I

maIs

Eis porque o compradorr�da
SUPER-CESTA COLUM8US
Sempre ganha

Compare os quadros abaixo e lJeja, claramente pinque o prestamista COLUMBUS sempre ganha mal!;.
Alem de ganhar na Qualidade dos artigos da SUPERCES TA e na pontualidade da entlega, ganha ainda nos grano
1es premias distribuídos no Maior Sorteio do Mundo, como se ve a seguir:
-----

_-,------,:_---:---:_---------

SuperSorteio Mensal Da Columbus Sorteio Mensal - Outra CestaFELICITACõES AO REI

HASSAN 11. - Roma IA

gência Itália) Por oca�ião

da festa nacional marr'l_ ,0 prêmio - CASA - Cr$ 750.000,00 L0 prémio _ Cr$ 500 ou 750ml1?

quina, o Presidente da Re- '.Q prêmio - TELEVISOR - CrS 80.000,00 2.0 prêmio _

pública Giovapni Gr"nr-hl, :.11 premio - GELADEIRA - Cr$ 60.000.00 3_0 prêmio _

enviou ao Rei Hassan II um
,0 prêmiO - MAQ, DE LAVAR - Cr$ 60.000.00 4." prêmio _

telegrama. no qual ex-
o pr{:mio - MERCADORIAS - .CrS 50.000,00 ,5.0 prêmio_

it���:� o:or:�:d�� X:e�� I!.,,"-t-.i-d.,-a-�-:·ê-:rie---------,-C-'S-,-:.O-OO-.O-OO-,O-O-Total d=t séI7·ie:-_-C",7S-=S:cOO,-o-u--:::75"O"Cm""""----

povo italiano, de pacífica �C-LUMBUS--O PRESTAMISTA TEM 5 OPORTUNIDADES

prosperidade a nação nml· NA SÉRIE CONCORRENTE O PRESTAMISTA TEM APENAS 1

f!'a e pela bem estar passoni t por Isso que podemos afirmar: ,,_r-.-\":t..

::;:"E:::::n:MMAIOO I: Ninguém dá mais' que a Columbus
����MG��OM���1� �: A""\ e�tá II relação dos P!"e!<tamistas COLUM BUS cobtemplados no Supersorteio Mensal de março. rea·

ma (Agencia Itáia) O no- lIzado em concordãnela com a Loteria do Estado de Mi nas Gerais do dia 23-3-62:

vo ,,,'o M"t" da O,dem 1° prêmio - UMA CASA NO VALORDE Cr$ 750.000,00
de Malta, cargo vago des- Abli!all Bin! -- Camê da série B, n.o 01.306 - Rua D, n.o 49, Vila Operária. em Vila Anastácio, na capital
de 1951. ano em que fale- oaulista

"U o P,indpe Ceiei Alba prêmiO! - UMA CASA NO VALOR DE CR$ 740_000,00
:�� :o;e�:, �:��ápró:�: Carlos Drlnato de Souza - Carnê da série C, n.o 01.306 _ Rua Dr. Homero M.M, de Barros, n.o 34 Alem Pa_

.i�
raiba, em Minas Gerais

2° prêmio - UM TELEVISOR DE CI'$80.000,00
'[rnnptp Xavier dos Santos - Carnê da série B, n.O R!l.101 - Run Apoio, n.o 741, São 'JoãO do Merlti, no RIo de
,.Janelro

3° prêmio - UMA GELADEIRA DE C1'$60.000,00
SebasUan:l Dias Maia - Carnê da série A, n.o 9!l.389 - Av. Arl Pnrr-elras, n.o 7.609 do PiraI, E.�ta.{lo
Janeiro

4° prêmio - UMA MAQUINA DE LA VAR ROUPA DE Cr$ 60.000,00
Hclenice dos Sar.tos - Carnê da série A, n.o 10.7D!) - Rua Monsenhor João Soares, ·n.o 37, Sorocaba, São Paul

4° prêmio - UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE Cr$ 60.000,00
'5:1rana de Souza da Silva - Carnê da serie B, I' o 10.70!) _ Rua Genet'al Bruce, n.O 266, em São Gonçnlo, Esta
do do Rio de Janeiro

Este e o símbolo oficial da

"Alianca para o Progres

so", programa de âmbit.o
hemisférico de desenvolvt

menta económico e social

lancado pelo Presidente

Joh'n F. Kennedy, dos Es

tados Unidos, em março de

1961 e apoiado com pa)t
ticular entusiasmo pelas
repúblicas americanas em

agõsto do mesmo ano em

Plmta deI Este. O simbolo

será usada em todo o he

;nis/ério ocidental para

marcar projetos e ativida

eles empreend.idos através
rlrr-1II1rtrlr(l TWí(1 n rrnl!rp.�

,�o.

5° prêmio - Cr$ 50000,00 em mercadorias à escolha do contemnlado
Cícero Casanova - Carnê da série A, n.o 06.910 - Rua Dr. João Pinheiro. n.o 54. em S;nta Cruz do Rio Pard
São Paulo

Carta patente n.o 309
Visto - J, R. Salvatore, fiscal federal; J. Rocha Leão, diretor gerente e de sorteios

Importante -I

A COLUMBUS é a única organidação em cestas de

OL
Natal que dá ao público a relação Integral de todos o

seus sorteios, fazendo constar com clareza o valoUMBUS do prêmiO distrlbuido, o número do carnê pl'('mln,do
Os nomes e os endereços completos dos prestami

JI MIIOR ORCDNIZIlCio DI AMtRICI LaTlMII
tas contemplados,

EM CESTaS OE NIlTAL - 115 LOUIS E 14 FtUnl<; fM TnUO O PAiS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DI. LAuao DAUIA
CHnica Geral

____ 14.DICO _:....

EspeciaUe+..a em ruolést1a de Setlhoras e vias un
nA�las. Cura radital das mreceçõee agudas e crõ

nlcz.s, do eparêlhu genítc-urínãríc em ambos os

sexos. DOC\DÇIll âo aparêlho DIgest.tvo e do síste
ma nervcee.

Horánc: das 10 às 11,SO horas e elas 14,30 t..s 17,00
horas. - Consult6rio: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 and9-,J'. (esq. d& Rua zoãc Pinto) • Fone: 3246

Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. <Chá·

cara do Espanha) - Fone: 3248.

aa SAMUEL FONSECA
GIRURGI.\O·DENTISTA

Preparo de cavidade, pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE.

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO·FACIAL
Consult6r1o: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 onda r _ Fone 2225
bdulivQmente com hora. morcQ6..;-1

DR. MARIO GENTIL COSTA
Mll:D I C O

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROI<'.

ross KOS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

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

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203.
- EDIFíCIO PARTHENON,

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

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

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
(LINICA ME'OICA

Estomago, Intestinos, fígado e vias biliares.

Consultório:
.

Rua Jcronimo CoêlhO, nO lB salas 21 e 22.

Residência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2721.

Diàrlamente das 15 as 18 horas.

'\.lende daI> 8 às 10,30 horali no Hospital dn Caridade.

Or.' "Ivlo:\'lflIéttâ!fffAlnorim
"

' 'i.

ADVOGADO°

----------------.---------

o ESTADO O ITlais ol1lígCI Dit.;li�l '!e SUF,ln ("ll1wll1a

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISS.\O DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSOltES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenos processa. pede-

gógicos.
- Equipodo com máquinas novos.

Dirigido ;..elo: .

PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça sua in!lcriçõo a Rua Dr. FulvjQ Aduccl,

ontisü 24 de Maio, 748 _ 1° andor,
ESTREITO Florionópoli,

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM l�

Dr. Ayrt;n Ramalho.
CLINICA DE CRIANÇA& •
Consultas: Pela manhã,

n�n�:�!�:l :: �����:Oe;h •
das 15,30 hs. às 17,3{t Ls. •
�::=:��Õ�iO� I�Uaan::�n� ,
telefone 2786. •
Residência: Rua Pa.rlrl!,

nsma, 63 - Telefone 2786
,

-------- .
. ,Dr, Walmúr Zomel _

Garcia ,

�:::lj:�I;�ldOJeJlC�;c:i����da�: $
Universidatle uu Hra"iI •

xx-Ir-terno por concurso da •
:!e��ld;::�:Es��;ãvlou��: ,
drigues Límai. Ex-Iuterno'
do êervico de Cirurgia do

�

Hospjtal I.A.P ..
E.T.C. do �io •

de Janeiro. Médico do Hos

pital de Can�ade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.

PARTOS - nprmAçOES
OOF.NÇAS OE SENHORAS
_ PARTOS SEM nolt pelo
método psiCO-llrofilatico
Consultório: Rua roêo Pin-

to n. 10 - das 16.00 aI!

18.00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
303!; - Residência: Rua
Genera: 81ttencourt D "II.

--------

,-

DR. kOl.DtMAB O,
;1"lItrNE2ES

Formado peja Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-fliterno d\ •
::�:�:ild��e ca�::: '-B:� •
baum - Da Maternidade •

•Mãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS ,
�E c�:�:��:S -' PARTO �
Consulta: Maternidade

Carmela nutra, pela ma-

nhã.

Residência: Esteves Ju

nior, 62 - Tcl: 2235

,Ir Can:ídio do
Amaral e Silva
A.fíVOGADO

Ma�,l>tl"n\.o aposentado
Advl1::acia em Geral

I!.$c. e nc!:': Rua bu,d�:Plh9

M!l.rh1t\o. 2 - apt.o 301

(Oi'IJIl!nB JJÃ.o Clntol

• Desenhos
• Painéis

Hoje Inauguração do Hospital da Associação de Reabilitação
-- A Dra. Helena Repsold de Oliveira na "Floriacap" -,

MORGANA nu Lira 'lênis Cluhe Dia 21 ,
-

o propnetono no mesmc. locaL

.;lIl1lB.!IlIl!lIIIfl:JiIDlbl_-
. __ __ ... ._ ..

CLlNilA )ANIA llllAKINA . Caminhões Especiais Para Mudança
Clínica Geral . Urbon�s. - mtermunicipais e Inter;st?duais. Não

e necess(.,rto o engradamento dos moveis. Informa-
1_.=:- ..._Doencas Nervosas e Mentais çõe' Beco Tupy n.o I" - fone 3457 - Flo,;onópo!;s r

Au!!:ustla � Complexos - Ataques - Manias -

NO HOEPCKE TEMP.roblcm:Hi('.() Af"Uva. e sexual
'l'1"r"ltflme-nto pelo EletrorhOQ\'!; com lIne.�tesll'l

lp�lI\'n'''·'''rrl)!lI _ Cardio7.olorapla - Sonoter ...pla e

Psicoterapia.

Dll"€'��. d;1�;��lu�6;� �E BO"RBA

nn .JoSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONiiLJLTAR: l)[I.� 15 w> 18 hOl"as

Endcrrço: Avenida M ...uro Ramos, 2M

IP\"a�a Etelvina Luz) - Fone 37-53

CURSO CONTINENTE
Prepcrcm-s., clunos para os concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURAR lO E
Df'.TI LOGRAFO Faça suo inscrição na "CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
andar - Estreito.
Turma a iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há cl
gumCls vogas.

&-�---�--�-------

. ..;: N D E R E ,ç O

A ltAlNHA VAIS lllt;IUL.t:'l'AIS, fica na !tua.;

COlIselbeir. ãtarra n." 154, de um lado a sua

'"ecção de PEÇAS E ACESSÓRIOS, e ao ouwc _

�ecção de J.'IN'nJll,.AIS E C.ONC.t:RTOS. _

'I'"I.r"nft· lU?

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

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Repórter Alfred
10,55 -Intormo a Ródio Guarulá
11,55 -Reporter A!fred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvo!vimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter A!tred
18, lO-Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Co!umbus
21,00 - Reporter Alfred
2 J ,30 -. Correspondente Co!umbus
22,05 - Grande Informativo Guarujó
Deportorr,ento de Notícias: TeIs. 3816 - 3822

Ródio Guorujá - onda média - 1420 ICcls _ 5
Kilo"otts - onda Curto - 5975 Kels - 49 metro.

COMUNICAÇÃO
A ::-,AUNA .t'·.wL1l,�1.J�{'A ·ll!.M A SATISFAÇAO DE

COMUNH":I\R QUE JA SE ENC0NTRA A D1SPOSlQAO<"
UAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALl
:6AliA CM tiE"'HORA!'l, .PARA TRATA...'4ENTO CONTRA
UBESWh,LJE, DOl,I.!,S REUMATICAS, MA ClRCULAÇAO.
'I!;;\XA�lUEGAS eLe.

� i\ ll:,l\LJ.l!. Nu Lü(.:AL <.:0M HORA MAHCADA NA
ltUA THA,JANO tallLlgu RAN<.::HO DA ILHAI

ALUGA-SE
Duas sala� o ruo Mal. Guilherme n." I esquina d,

de Arc�pre�te PC/lva.

Para Consultório médica ou f::�(;ritório_ Tratar com

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

QUE FA·CI·LI·DA·DE !. ....

- O Ministro da Marinha, Almirante

Angelo Nolasco de Almeida, que ehcgm á

a este Capital, dia 21, será Hospede O.i_
eial do covo-no. Vai estrear no aparta
mento no Querêncla Palace Hotel.

- No almoço que aconteceu na Casa.
����c�'ou���t��������� des��c:�e;d:�;� •
za e elegância das Senhoras Moreira sal-;
les e Hugo Goutheir.

•
- Na piscina da Escola de Aprendi- •

ses, hoje, brotos vão acontecer com ShOW,aquático.
.. • • •

- A Senhora Almirante Jurandlr.
��:�a)"A���e:",d:mca�i��:e:tr�:�:o��'
rcccões das entrad:s� •

,
- Lembrando os acontecimentos de'

Agosto. à respeito do Sr. João Goutart _,
�Z�:�l '��l;�O�:S���:':' ndoes G�·�;:.· .�::o�:'
não é necessário o parlamentarismo". ...

. . .

.
DjV;el�Z1�r�O���:n��· p��:Udi� ��:��ç�o.
que acontecerá no próximo sábado, em •
sua luxuosa residê.n:la� •

- "A Fada Loura" - MORGANA,'
:���:�dl�a ;�':�.��:��� ::�arãna s'�Fl��::�'
cap", no próximo dia 21, no Lira T. C. ,

. . .

.
rati�� �a;:P:c::aa�dae �a���e, �:�r:::�.
de Alelul. •

- Hoje, as 11 horas será inaUgura-'
{lo o Hospital da ASSocIação de ReablJi.'
::��� ��tt:��::rt�at����ao naGO��:n��; t
Celso Ramos, Iara a Cerimônia simbó-'
���:e��:�r���t� �::a d��uo:�a6ã�OI��'
nlsta convidado estará presente. •

rá a�a�h�:��d�nê�ic��ãO Goulart chcga· • .. •

•
rh�� P���:!�n!e es�aO ��ita�ea �:�����.viJh;a °c')�e��:l :eotf�to��:��I�su,:: �:;:� Dra. Helena RePs.Old Cor!·êa de Oliveira,'

tUlÍsticas da "Floriacap". �����::�:a�:a�:�;f:�ã� �;S�i;��ad�a�:- •-

-<,,:.,,� L: ... - rlna. Compareceram ao Aeronn"fto "He"� II
-. O D� Ilf!Odócio Jorge Aterino, f '"'� • II'

SecretárlO. da rt,Culdad: de Engenharia �:�Oh�r�z'�r� ::r�yS��r��· eM�;:� ;�.a���,��s Pea�·:::herrOts,r:�.�SI�:�d:'at�se�sD���� ton Prazeres. A Dra. Helena, velo acom-'
tado Es{;ól.duai por aqut'll"e Estado.

panhada de seu fil�o; �ra.ncisco de Paula_ ,
&_���-�--------------��

-Sezui!·õ.o hoje, para a Europa, do

põrtc do Rio de Janeiro, à bordo do -sre.

der-ice-C", S re s:u Roland tcanuem r

Rcnaux e filhas Astl·id e Maria Luiaa, da
sociedade de BrUS(Jue. Vão cncutar por
diversas cidades europeus.

- Elõta. marcada para terca.reíra a

etotcão ti, Prc.;id'l'.W da A's('ml}!(�ia Lc

gtsrattva. 'rudo II1LÍlUl IjUC o Do.'iJlLa'-io
Esli;l:lkl P]1"I.;s. :,e:ü. roere lo. Obr:gli.!ó:·j:\
:- C"I.'e n.rve.á uma modificação em ou

tros setores da Casa ..

- Jantando n) L.1X Hotel, a Senhorn
'I'erez.nha M'm·otes. acompanhada de
sua genttom - de São Paulo.

- Cin;ulandc na -rtonacep'', o Sr .

Adelmo Orlando Wilbd(h, rcpreaeutcn,
te da Ge,lcral EleLrlc S. A., é hospede do
Lux Hotel.

-r- Na "Belücap', Iniciou a IÍI Se
niana da Aerumuça _ Na festa de en
cerramento será eleita a "MiIiS Asas".

- Recebi da Edições Melhoramentos,
um livro de Eduar do Morlke _ A viagem
de Mozart a Praga neste nvrc, o escritor
teceu uma hi"tt\;"ja maravilhosa, baseada
na realidade, a qual deu tôda a magia e
o encantamento das melodias do autor
de ''D,in Juan". - Apôs a leitura. tem-se
a impressão de haver assitido a um reei,
tal de Mozart.

o Presidente John Ke1mel.

dy e sua ellposa JacqueU1l€,

visitarão o nosso País. No-

tidas chegadas dos EUA,

alegam que o caS!,l Pre-

sidente Kennedy, só pode·

rá vir ao Brasil, apos o 30

de Junho. O J..tamaratí, vai

iniciar a organização do

Programa.

CAIXA POST Alo !l._O -

FloORIANOPOLlS SANTA CATARINA

�

terrivel �, s ;.',
, I

O �l _)

CONSORCIO

TAC
ORTl[,]RO 00 SUL

AGf:NCIA
Rua Felipe SC�lIIjdl, 24
f�nts 2111 t 3190

FlORIANOroUS --S. c.

EII)IME!l{.

A SOLUChl) pala o seu PROBLEMA p.st6
no CRUZEIRr) A PRl'IZO. do CONSORCIO �

UCl('lRl:JlEIRO 00 sue i

s. Thiago
ADVOGADO

&scrltórlo especializado
Questõps traba).histas.

Administração dEl lJo;s

lmÔVel!:i. Defesas fisc��,;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



atenção, atenção! em sensacional furo de reportagem
podemos,garantir que já estão fabricando oSUPER-
CAMINHÃO!

construído para
trabalhar melhor
em todo o �rasil.

Os Fiéis Seguem os Passos
do Senhor dos Passos

Cisão será abrilhantada

pelas bandas de mosice

civis militares e do Abrigo
de Menores, na parte do
sermão de encontro pelas
Radias Diário da Manha e

Guarujá. O tríduo em pre

paração para está festa.
companhado por inumeros feita pelo rvmo. Pe. Edgar

Desceram em pronlssàn
luminosa na noite de on

tem 'para a Catedral Me

tropolttana, as Imagens do
Senhor e da Nossa Senho-

o Departamento Central de Compras {D. C. C.;,
de conformidade com o artO 11, item 111, do Regula
mento aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor

na público que fará realizar, no dia la de maio de rI

1962, na suo séde, ó Praça Louro Muller, n" 2, (�o
ne 3410), CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições

seguintesi _ OBJETO DA CONCORR�NCJA
(AQUISiÇÃO)

-

[ - Máquina de escrever, com 120 esccços ou

mais tipos polco, teclado onatônica que permito o

celer'�çõo no impressão, e retorno instantâne? do carro
escola de marginação visível, rápida e Iócíl, �ecupe
rodar automático do pauto, regulador de tensoo no�
tedbs cilindro removível e outras inovações que VI

sem t�cilitar o trabalho do dotilég.rofo e r;'elhorar o

escrtto. (especificar marca e modelo), Unidade -

Um Quonttdcde - 20.
.

'

II _ Máquina de somar, elétrico, com C�POCI
dode totalizadora de 999 bilhões teclado r�du.Zldo_ e

teclas normais de subtração, so,:,a e multipliccçôo.
(especificar marca e modêlo), Umdade - Um, Quan
tidade - 1.

.......

_ Máquin�e somar, manual, pequena, com

9 teclas de numeras 1 a 9 e três (3) tec�os de (O, 90,
DOO) alavanca retificadora paro um numera e t��,

- oreador de deccique, botão parao o�er�r3' S�MA SUBTOTAL E TOTAL, ccpoctdc
�eOp�ro 99.999.999.99, s?mando. até 999.99�.9Q9�:�(especificar morco e modelo), Unidade - U ,

tidade - 20.

a) certidão de Registro no Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha publicado o documento de

const��i����tado de idoneidade, possod� por BanCo
au duas firmas de comprovada idoneidade comer-

ciai;
c) prova de quitaçõo com os Fazendas Estadual,

Federal e Municipal;
d) procuração, _

se fôr o caso, passado o pessoa
representante do proponente à abertura dos propos-
tos.

4 _ Os documentos acima (ou porte dêles) po
derão ser substituídos pelo Registro do firma no de
partamento Central de Compras do Estado de Santo.
Catarina
5 - As propostos deverõo ser apresentados em duas
vias com o rubrico dos proponentes em todos os po

gina�, selados no formo do ítem I, dêste Título.
6 - Os envelopes, contendo propostos ou do

cumentos deverão ser entregues no Deportamentc
Central de Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fe
ne 3410) até às 14 horas do dia IOde maio de 1962,
mediante' recibo, em que Se menci�na�á. dota e hora
do recebimento, ossinadQ PQr funclcncnos do D. C.
C .

Departamento (entrai de Compras
EDITAL DE CONCORRENCIA ra das Dores do Menino

Deus, que teve inicio às

22 horas e tendo Sido ú-

de Oliveira.fieis.

Hoje na Catedral xrc

tropol1tana os irmãos e ir
mâs mantiveràm Guarda
Honra até a hora da Pro
cissão do Encontro. As 8
horas será Celebrada a

Missa Solene pelo Rvmo.
Frei Gandofo ausetocnn,
onde relatara a vida ms
tárlca da milagrosa íma-,
gem. 'A tarde às 16,30 ho
ras terá Inicio a procis
são Solene, que será acom

II - ESTI PULAÇOES
Dados Hlstáricos da. I

magem do Senhor dos Pns
sos.

Orago <ia Irmandade do
Senhor Jesus dos Passo:') e

Rostlpal de Caridade e.

provavelmente, a mais an

tiga e tradicional festa re

ligiosa da Ilha capttat,
pois, segundos e sabe, a l.

procissão deve ter se reali

zado em 1769, portanto

Os interessados deverõo apresentar os documen
tos mencionados o seguir.

1 - Proposta, selados ambos os vias com

Cr$12,OO de sê lo Estadual e mais o Taxo de Educa
çôo e Saúde de Cr$ 10,00, por folho, .em envelope
fechado e lacrado, Contendo:

o) Designação do nome e endereço do firma
proponente:

b) especificação, o mais detalhado passivei, inclu
sivel marco, do material que se propõem fornecer;

c) preço unitário e global, com a explicaçõo de
que estão ou nõo irtctuldcs ari despesas de impôstos,
taxas. fretes, corretos, seguros, etc.;

d) condições e prazo de entrego do materiol,
no local indicado: TESOURO DO ESTADO DE SAN
TA CATARINA, Palácio dos Secretarias em Hortcnó
polis, onde será procedido o exame. de recebimento;

e declercçõc de conhecimento e submissõo es

normas dêste Edital e do Legislaçõo referente a Con
corrências.

Panhada pelo povo -cns
tão e Altas Autoridades
civis militares e ecresiasu
caso Por volta das 17,30 e

18,00 cores dar-se-é o En
contra das duas mílagrn
sas Imagens onde o Rvmo.
Frei Gandolfo Buzaí OFM,
vindo de Curitiba 'prcleri
rá o Serinão da vida e do

sofrimento .ce: Nosso ae

nhor dos .pa4sos �. de sua

querida mlie.
As figuras símbótíõâs e

tradicionais desta festa se

rão representadas pelas se

nnontas Elysa Faustfna da

Silva, Veronlca; Heroína
Martins, São José; verdete
Pires, Santa Mar�a Mada
lena; Lúcia Rodtlgues,' A�
délía Marchl e Zenite Ri
beiro serão as Beús. A pro

quando se inaugurou a co.

pela. para a imagem do
Menino Deus; que perma
necerãl na matriz, hOi c
Catedral Metrop.olitana es

.

ta datada de 1753.

A Irmandade por sua

vez está quase 'ucentena-

7 - As propostos serõo abertos, às quinze ho
ras do mesmo dia 10 de maio por funcionários desig
nad�s pelo Presidente do D. C. C. e no presença dos

proponentes ou seus representantes legais.
,

8 - Abertos OS envelopes, cada um dos In!e
ressodos tem o direito de apôr O suo rubrica nos for
lhos de propostos dos demais concorrentes,.

9 - As propostos (modêlo 0�1, à vendo �a
Imprenso Oficial do Estado), dev.eraa obe�ecer _0'$
condições estabelecidos neste Editei, nos I,nstru�o;s
constantes do verso dos mesmos, bem como os exiqen
cios do Decreto nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de
mais disposições Estaduais e Federais sôbre Concor-

ria, Sua crja�o data ue!.
de janeiro de 1765. Sed'l.o
Provedor foi o Brigadp.lro

franclsc.o �ntonio Cardoso
de Meneses'e Souza, govcr
nador da Capitania.
Mesmo que haia mau

tempo, aproveitando cuar-'
quer estiada a imagem vi
rá sábado Velada em b!bm
bo. E' a chamada proca
reré as' ruas Menino Deus
BuIcão . Viana, Tiradentes,
Praça 15, lado da Prefeltu

e Catedral.

NOTA: Serõo recusados -

os materiais com di-
. -1'� mensões, e outros caracteristicos aquém das especi

ficações, o que ocasionará exigência de substttutçõo,
retirado urgente, choma�ento do segundo colocod_o,
exigência do diferênço de preço pelo faltoso, couçao

dando Fõrça, futuro, suspensõo do registro de fornecedor, etc,
2 - No porte externe do envelope cantenedor

do proposto deverõ., consto r os seguintes dizeres:
C0A'lCORRtNCIA PÚBLICA N° 05 04 40, (AQUISI
çÃO DE MAQUINAS PARA O TESOURO DO ESTA
DO DE SANTA CATARINA.

3 - Em envelope sepcrcdo, contendo os dizeres
do inciso anterior, além do têrmo DOCU�ENTOS,
em caracteres bem destacados, encerrar-se 00 os do
eumentos comprobatórios de identidade e idoneidade-

PANSEXOL "M"
rênclos.

'rôníco neuromuscular que rejuvenesce
Vitalidade, Virllidade e Vigor.

III - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julgadora, posterlorrnente,

será declarado vencedor o proponente r:JUe oferecer:
•

o) Menor preço, considerando-se descontos, bon!

ftcoções, impostos, despesas e outros vantagens;
b) melhores condições de entrega;-
c) melhores oondtções de pagamento.
2 - Em igualdade de condições, será dado pra

ferêncio o firmo estabelecido no Estado.
3 - Em caso de obsoluto igualdade de propos

tos seró sorteado o vencedor.
,

4 - A Concorrência poderá ser anulado, uma

vez que tenho sido preterido formalidade .ex�re�sa
mente exigido pelos referidos Leis e o ormssco Im,
porte em prejuízo 00.5 con�orrentes, 00 Estado ou o

moralidade do Concorreoctc
. .

5 - À Comissõo Julgadora reservo-se o direito

de anular o Concorrência, coso os propostos apre
sentadas nõo co-respondem aos interêsses do Estado.

PAN5EXOL "F"
Frigidez, lnsuficlênda ovariana, obe.sl�s.de °t�drnsag�::l�
excessiva, perturbações da Idade Critica, e o a

ciências de origem glandular na mulher.

CIN�MlS
-CENTRO -

CiJiP. 3M JOSE
às 10 horas - Matlna:�NE: 3636

Alberto nuscncn c Susana Freire

-em-

MATEMATICA, O AMOR 10

_ ClnemaScope - EastmanColor -

_ Censura até 5 anos -

às 11/2 _ 3 3/4-7 - a-noras

Seewart Granger
Eleanor Parker - em -

SCARAMOUCHE
Tecnicolor

_ Censura até 5 anos -

��
[,

,

t
.

�� �
, NFORMACÕES
TURISTJCAS
_f)tEedt1acãtJ'
,.fjj1l«ráiJ�/t;.;.

às 7 1/2 horas.

1) Kennet Moore Tania Elg - em -

OS 39 DEG:;AUS : ...

EastmanColor

2) Tom Drake Car.el Mathews - em--

MULHERES ACORRENTADAS
Censura atê 14 enos.

-BAiIJR05-

Cine GLORIA

Flcrtcnôpolts, em 3 de abril de 1962.

(Hermes Justino Patrionova - PRSSIDEN'llOU MAJS PERfEITA 00 lltAIll.

TE

CASAFone. 6225ESTREITO

eMPREGADA DOMESTICA
PPRECISA-SE A RUA FELlCI�NO NUNES

17. PAGA-SE BEM.

Alber�I1J��S�hcll L_- Ju;;n� Strelre
MATEMATICA o AMOR -lO!

CinemaScope - EastmanColor

Censura atê 5 anos

ALUGA-SE -

uma ·case. I1I)va

para moradia, rom bas.
tante terreno em redor
próprio para uma Hórta.
Tratar rua Crispim Mira,

89 - Proximo a Estação
Rodoviâria _ Nêsta.

PIRES

Cine Iln. r.ine IMPERJO
ESTF EITú

às 2 e 8 horas

�,1) :h�e����;� e�l)� Thormal1

O GATILHO DO MAR

2) Jim Davis - Lyn Thomas - em
'- __'

BRAÇO É BRAÇO

Geladeira Frigidaire
Vende�se com 10 pés e meio Com porto utilizo

vel em estado de novo.

Tratar com Danílo, pejo telefone 2021,

<SEGUROS. VIDA EM GRUP'O E
IlCIDENtES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO: ruo 7deSETEMBRO 16
FLORIANÓPOLIS S. CATARINA

fone. 629:J
àS2_4_7_9horas·

Kerwin Mathews
Kathryn Grant - em -

SIl\lBAD E A PRINCESA

TecnicoLor
Censuar atê 10 anos

CAFEZI�I!O, ÜO!,
CHE �!�Oi I

Chie BOXY Censura até 10 anos

Participação
-

AUton Fermino Cardoso e Janete Cardoso participam
aos parentes e pessoas aIl}lgas· o nascimento de seu

p·imogênito, ocon-ido dia 4 na Maternidade "Carlos

('�rr;":\" ,.. nuC' na pia bn.tiSI);lO.l o nome de

Cine HAJA (5. José) Vende-seàs 2 horas.

��m Draquc Carele Ma thows

MUI,HERES ACORRENTADAS
Jim Davis _ Lyn Thomas - em --

,
-

RA\O 1<; B�AÇO.
.�l" 'll!' .IJ! �'W'h

CASAás 8 horas.-

Scott Mlrlowe Lola Albrl,i_nt
- em-

-·.lt�)ADAS JJE PAIXÃO
. ;:'bt!l�SIl!'fl AI (, J.n an" -

-?".

PROCURO PARA AJ,U

GAtt. NO ESTREl'fO ATE'

:; MIL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

nenv- que intervirá fi')

Bruxllciro, marcado- para

junho em São São Pau!').
AJCm de Hclinho, tam

bém Rogério, Bi, Osvaldo
do Atléttco deverão ser

convocados. Outro nome

que não poderá ficar r-s

..,."rcI(lo p de .rocctv do Fl-

i{Ul'iI'(\!1SC'. Também'
rfrmltc do

atvrue.o-o do rsstreno pos
no qualidarlr,\s para tut.
Blnhn e Gilson (lo Aval pc

,1í'I'ÚO sl'r r-lmmnõos o

llrSll10 aroutoeencro
out ros valores rio nosso fi:

-------_-

Cadete e Doze vi
torio�os

Dias o empréstimo dos íc
gndore� Ivo, Joel II, rdésto.

Continuam
Prepar�liyosc A(jni!e.� para reforçar a

equipe que empreendem
um ronco giro por grama
dos do Velho Mundo, me

dlaute. certa compensacnc
financeira. Porém a eüic .

torta marcmsta respondeu
nceattvamontc já Que ler:'.

que pensar no próximo
campeonato regional Que
serô a nova arrancada em

busca do titulo de CStn�·
pcii.o éatarinense, ti�ul·J
ôsl;c que vem perseguindo
a 1011f{os 43 anos, sem su·

Os remadores catermc»
sf'.� que estarão reprrsen

taruto o Estado em m{'. .':)'

um Campeonato xccronat
ecnummm em

trclnumentos visando urnn

boa extbtcâc em águas (1:\

Guanabara.
Quer pela manhã ruir-r

a tnn1e, os contuntos ct:t

captial do Estado VP"1l1

::tpresenbmdo aI) md'aimn
n.� condiçõps da rflia po.r:\
rl"all;>:ar puxnrl"r trl'lllC<;.

Prejudicados os Treinos do "eiglh"
Martinelino

Após a vitória nas elimi·
natórias, o Oito agante
do Martinelfi paralisou tu'

talmente os seus trel!l:i
mentos o que é de SE!" la-

Federação AquátIca

mentar.

Marcílio Dias em

nova Campanha
Segundo nossa reporta

gem conseguiu colher a dL

retaria. do Clube Náutlcc

Marcilio Dias pretende I!O

locar dentro dé breves di��s

em ação um plano cuja
renda reverterá em bene!i·
cl,o do clube, intitulada
'Campap.ha de ,_.

Sócio:;".
Consta que a diretotin

ll11arcllista lco�cará neste

plano três automóve1.� da

marca Wolkswagem, r.ara
ser sortf'ado ent ..'e os no·

vos associados do clube,

os

,A Federação de Vela e Motor d(\ Santa- Catarina

acaba. de receber convite da assectacêc Paullsta de

Sharpie para se fazer representar. e� mais wn cempec

nato Brasileiro 'de Classe que será realizado no mês de

junho.
A fim de tratar da nossa' participação. esteve reu,

nido o Conselho de Representantes da nossa Federação,

composto por membros do Veleiros da Ilha e do Iate

Clube.
Picou decidido que será fundada em Santa. cctart

na a Associação de Classe Sharple de Santa catartne

reunindo os barcos da classe sha'rpíe em nosso Estado.

x x x

Foi nomeado o SI'. Nlwaldo Rubner para compilar

os estatutos da nova assoctccêo e o's velejadores verta

rêo :'\- se reunir na próxima segunda terra na séoc da

Federação catannense de Futebol, a fim de fundar o

tícíalmente a Assodação da Cla�e Shnrple de Santamtonsns

Calarina.

denses.
x x

Teremos hoje na pista Emilio Stock Seniar. em

Joinville, novas e sensacionais disputas do motoclelis"

mo dc eo.]'áter intermunicIpal, patrocinada pelo Moto

Clube de Joinvllle.
Com esta realização iniciará o M.C.J. o seu calen·

dário para 1962.
A prova que e�tá dividida em (Juas etapas apre·

I"pnta a sefwillte ordem.:

PELA MANHA:
pI. prova _ Motonetas de 160 C.C ..

- Standard
2a ornva _ Motocicletas atê 175 C.C. - Standard

A TARDE:
3a prova _ Motocicletas e Motonetas 150 C.C. -

fórmula 2

4fl prova - Motocicletas atê 3550 C.C. - fórmula 2

fill orava _ Motocicletas, força livre - fórmula 2

Além destas provas é pensamento do Moto Club

pm caso ha.ia tempo, realizar também uma prova

rústica igual as realizadas em disputas anteriores.

Il-�Q 4J 0-11 :, _

PEDRO PAULO MACHADO

RJDATORP-AUXILlARES.

MAURY 10R"ES. RUI LOBO •

GIU'ITO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

Esteve reunido na noIte
de quarta feira na sede ,j.(l.

Feder84ào oetarínense de

Futebol, o consernc Aro�
trai da enUdade ocestêo
em que ficou estabelecícc

o entérrc do pro�segulmN.
to do regional que nev's.

sido interrompido para ,
realização da partida oj"Ci'
slva entre Mareillo Dias

e Metropol, pel.o tlt.uto es

taâual de 1961.
Do4 presidentes de clu

bes- da capital apenas o

Aver esteve ausente. F'i�:l'J

esaentadc então que o cor

tame sofrerla certo rcfav-

demento com o públiCO d:\

capital ficando sem jogos

hOif!· ,

Assim P. que semente no

próximo dia 15 é quê' te .

remos a realização da se

gunda rodada do certame

local com a crctuaceo de

dois jogos.

Helinho em cogitações para a seleção
POcl('lll"1,� antecipar que tebct dependendo é claro cão do selecionado oarrtcx

.

o Iovom atar-ante Helinho de suas situações atueis. verde (",ue participará do

revelação do Guarani de COmo pode·se notar temos Nacional de SV:l Paulo )':0

:::�ra:l�l:����d:�o a���!: • �_ns_v_.._o_re��a_f_o,_m��� �� :_aca_,_m_bU_""_••�"""""'2!!��
"co (" um dos vetores mal, Metropol Solicitou Ivo, Joelll, Ide'sioCaL, Jos para a convocar-ao j<��_=�_�f'

����n��g��or::leç:aar:at!t;l: e Aquiles Como Reforço.s Para a Ex./.
cursão a Europa; Marcílio: resposia

Negativa
Noticias procedentes de cesso.

Crieiúma MS informam que
a dlreturla do MetroplJlr",,,,.�,,,_,--------
solicitou a diretoria do

Clube Náutico Marcnro
!',,�

N:> no;t" de quarta f(';:-a
t.1'vr "Cith'lll·;a. o Campro-
nuto R('gloh�'J de BasQllc- _

tl'bol ('om a rNI.Jizaçilo d:t
/lUa. trJ'rf'im I':)dada. No
prclio inauquI'8l da nojt�
C'stlV('!\l!H e m confror.to
os elenros' do C!u'be Cade-
1,(' (' elo Gll]Ji(lo. Na prim�i
ii. ('I.apa o.� garotos do Cu.

..Jido rClilstiram bravamen
te �'l.o m�ior poderia do c

dvrrsa]·io. Porem na se

gunda etapa a superiorid:l_
de foi largamentc, eain(io
então o rlube do Cupido
110r 50 a 26. No -outro eote
\'0 dn. noitada. o Doze ell'
Irrnl,ou 0.0 juvpnis do Bo
c3j'.lva. l�sperava-se que o
Doz" v"nre�se fo.cilmente
jâ que tpria pela freOl..!
um al1tR�onista muito ;r.._
fl'riol'. té�niramf'nte. Isso
realmente> veiél a se COll
creU?:lr muito embor� o

placar da primeira etapa
termina�se com 23 '" 10
para os dozistas.
Na etapa ,\.nai, entret,H1'

to, os J"alJaZf!S do Doze su.

bintl,Q dI' produção. eSLlI.
bl'J(,{,(,],:l.m 79 x 29.

Estivemos em eonv�rga
com um dos responsáve!s
pela nossa delegação que
nos confirmou ta! noticia
salientando que vários mc

tlvos impediam que .os

treinamentos tivessém se-,

quência já que algun;; re

madores trabalham peia
manhã enquanto out!'os
têem compromisso no pe
riado d� tarde.
Assim sendo, como não

é passivei conCiliar qs in·
teresses de todos, a solu"

ção para o caso e mésmo
fazer com que os remado
res treinem em outros ti

pos de barco que reQur.r
menor número de atJet.ns
confessou o desportis�a.
Infelizmente com apenas PrO/lFeeUem em ritmo normal Os treinamentos
sete dias distante do eer' o que virá sem duvida df's_ drl� p'ufl,rnicões eataMnenses que estarão disputando, no

Pr.ognóslicos ���sees n:�!'ct:ar�o��a�at:J!I� �:r��tr�ma ft::��la i:����: �i��l��n�: dei:�:�ã:an�:7�:n�:O·�e=.ri:r �:�:I�-:ta� raN�i n��;�ia�� �u���p��=
Continuam os cronist<:.s problemas de trelnament03 lista que ainda não te'/e a rlna. nato Regional da Ligr.

especializados da Guana'
c o qUe é mais import!ln- SÇlrte de ser a�sociado do Ape.�ar da guarnição de alto estar trelnnndo em BJumenauense de Futeb()l

bara a !l.pontar ,() conj'tn-
te deixaram de lado o Clube. hlll·CO.� menores existe bastante entusiasmo por parte com a realizaç1i.o do clu,".

to carioca do Oito Gigan-
treino no tipo de barco a A campanha se e�ende' dos atletas. sico PaJmeiras x OlímpiCO

te como o mais proviv"l Oito, forçandO desta form� rã. por todo o Estado, esp-_ Como ê sabido. Santa Catarina nesta oportunidade O Palmeiras era consid('ra-

v('nc,('dor do próximo Cam'
uma quebra de conjunto clalmente em nossa ealJi- (-'.�tará spndo representada por cinco I!llarnleões do do comofavorito ja qUe �ua

peonato Brasilllt;iro de F.c· �u�i�:rVI�á :�::;��� pl'e- ��l'doend�r�e�:r:�e dOa n�:��� MartineJIi, uma do Aldo Luz e uma do Cachoeira. equipe vinha rendep.do A equipe do Flamengo

mo, marcado para 15 de
x x X' bem com- suas peças jil e!,- Palmeiras: J(lcl, Arão, '-.,0.- que perdeu na. tar�e de

abl:il !la Lagoa Rodrigo i;e
O que é Que hi'lt com a praiano. rnnt%,;:�:��l�o :1�]���:u��!O�li::����:e ;nAt��i��� grenadas o que não acon· záro e Gordinho; Clodoa�- quarta-fdra rfara p s 41:

Frplta.s. C(lmparanà:)-s� o
- O - tecla COln o Olímpico que do e De Lucas; Nanico Pa. cion.'lrlo It.a.liano, por

tel11jlO apt'esf'lltado pela
mo n!l'"I'Mntando match até certo ponto sensnl"ionals

em vista de diverso." ioga· ranã, Djnho. Leal e Alha. 3 xl, p�rmnn(,cNá em Ro-

I!URl'niclw I:arioca {) eon-
r"m ifll':lrln." dr vibmç:tO C mesmo com as equipes se dores contundidos, no. ma até hojC' de onde en-

frouloando com o temp') mov��'��lf�1��7eb�)l�I:�:'::ea'e Chibe; dos Cadetes são
treinador' fOi forçado a Arbitragem de Franelsc') tão rumará para Tchecos"

���n��:�����:el��og�:r�l�: (R c. (l� 1idefP.� rom O n.n .. seguidO do Clube do Cupido com
efetuar deslocações pro- �:�o 6:��0��. e renda de �or���:� 10C:�mp��ml::���

duzirá que unta das gr�n- ;?�� !n��� v;�i�� ��0;�;:1�0 t�r�:: J�eVr�n�n::e��·P·c�� ��:d:e nr:co����:v� b��1� O x X x O

d('s chanres dos ca�ar:- :?) mrli� dni� iôe:os. Na prellmlnnr ioe:arão Bocaluvn x Do-
Assim.o jõgo foi realizado O Fluminense não mais

nl'nsrs ('m vencer ôs!;e p:'i- TE y' f 2? "" Juv"nil e no r.otelo de encerramento, bater_se.ão Do-
e para surpresa. da malo_ irã excursionar pela Euro-

1'('0 ('a.lram por terra. I�",;\ EME _ BE
'I" " ':'l1he do CupIdo. Portanto, co,líder c vJee lider,

ria. a vitória coube ao gre-

�
pa. Porém firmou contra-

En(jU!llllo os cariocas co- f'd!l.flll) lut.ando por dois preciosos pontos em busca do
mio da Baixada pela con·

.
,-ii ir�

to para um longo giro por

brem !l. !'ala 2m 6' IS" os titul do Torneio. tagem de 2 x 1. num com· __ -- - gramados da/l Américas

(·aLn!'inf'n.�e:o; ronseguem O árbitro estavo sendo massageado pelo espe bate dos mais movfmenta_ I êm S' devênd enfrentar eqUlprs

�(:.ta�:t.�5�;e ('�::;;<;id�:e:�� cio lista do Marcílio Dias quando chegou um e!l'men ---- "----- - ------ �:��1�����0 té:�I�:I:XQd'l l (Orlf(OIIl.lr:�IOI8 '" ��U�I��iC��t�do��mb��I::3�
n!llo dI' diff'I'CllÇ:t .ou S�FI. �ov��t�Z�oo�n�e�����mc�;r��daJ��o���aQ�e a;� NO HOEPCKE TEM J.o tempo; OJ!mpico 2 x ..... ,.cIK.,........ •. 1I Canadá c GlIll.t('maltr.
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x x x

Deverá ser formada dentro de poucos dias a dele

gacão cntartnense que trá disputar o campeonato ara

sneno de Remo. Pala-se que além dos remadores Irão

dois dirigentes da FASC.

'x x x

A CBD acaba de colocar sérios entravos à nOS$a

participação no eertamen nacional de remo, Isto por

que a FASC já tinha delineado o I'umo para n nossa

participação, e ontem o presidente da. PA8C reeebeu

um telegrama dn. CBD, modlllcando o regulamento do

campeonata"incluslve o auxilio que a CBD sempre

dava para o transporte de barcos. estadia. passagens,

etc. Pretende a CBD aB'ora dar a quantia de .

r.P. Cr$ 300.000,00 para Sa.nta Catarina pa,rtielpar no cer

Santa. Catarina que nBl) lamen nacional da canoagem. o Que veio p,ltel'ar com.·

toma uma providencia pletamente os �anos da nossa Feder�ão. Hoje o dr.

tentando conciliar .os i!'.. '

Arv Pereira Oliveira telegrafou à CBD, ao Amlrante

teresses de todos, inclusi" Máximo Martinelli e ao Presidente Havelange, protes
ve da própria Federaçt'.1#.l tando contra a medida tomada pelos dirigentes cebe_

Paula Ramós e Guarsru

Que na oportUq;daCe esta

rão "fazendo suas estre-as

e FigueirensE' x Auét-co

vencedores da primeira ro

dada, portanto, o primei
ro cheque e lideres Iru
certame.

-------"__--------

Os Campeonatos Em Fóco
M. BORGES

Hoje, não haverá competição esportiva no setor

profissional em nossa cidade, em vista da deliberação
do Conselho Arbitral da F.C.F. que reaorvcu recuar a

tabela do certame pum o próximo dia IS, em vista das

solenidades reugtosns que serão rcnnzaous na capital
do Estado, naquela oportunidade.

Assim sendo, vemos apresentar um retrospecto geral
dos principais acontecimentos marcados para hoje em

todo o E.�tado catannense
Em BLUMENAU -'0 campeonato da crdadc que rot

Iniciado na noite de quarta feira, com o chóque entre

Palmeiras e Olímpico, vencido pelo grêmio grená por

2xI, terá sequência domingo com mais dois jogos, com
pletando assim a primeira rodada.

Em POMERODE _ O conjunto tocar .do Floresta

dara combate ao onze do Tupy em préUo que apresenta •

caracterisUeas equilibradas.
No outro cotejo o Amazonas estará faze�do uma "visi·
ta" ao Vasto Verde, no melhor jogo dominical da roo

dada.
Em BllUSQUE - Será realizada a segunda rodada

do certame da cidade. com a efetuacão de mais trôs
jogos. Em Brusque, o Guarany estarâ dando combate ao

Palsa.ndú, no préllo de número dois da rodada. Enquanto
l�so, na. Cidade de TIJueas o Tiradentes estará reccp
clonando ao Humaltá de Nova Trento num cotejo que
se afigura com dos mail; equIlibrados já que amiJos os

conjuntos f!stão situados num mesmo plano .

Finalmente em São João Batista o Usátl local estará

dan�o combate ao Carlos Renaux, na mais lmpOl'tante
peleja.

Em JOINVILLE - O certame da Manchester apenas
apresentará um cotejo, AmérIca x Fluminense marcado
para a tarde-de domingo já que o outro préllo entre
Floresta e Glória. foi antecipado para a tarde de sába.
do. O América. é o atual líder ao lado do Caxias com
O p.p. seguido do Fluminense com 1 ponto perdido. Co.
mo se observa a torcida do Caxias desta feita estará
"engrossando" a do Fluminense, esperando um tropeço
do clube rubro, para permanecer na ponta do Campeo_
nato, Isoladamente,

Em URUSSANGA - O Campeonato da LIga Atléti
ca Região Mineira. será Iniciado com a realização de
três cotejos, sendo o mais Importante o Que será tra
vado nesta cidade, reunindo Minerasil x Ouatá. Os ou.
tros dois prêllos estão assim divididos: Henrique Laje x
Treviso e Estrêla x Urussanga.

Certame Blu.menauense Começou:
Otimpico Vence o Clássico

mlnutos
Final: Ollmpico 2 x Pal
meiras 1. Gol de Dlnho nos

19 minutos.

Quadros: Olímpico: Nazn'.
freno; Willi, Nilson e Re

meu; Vinicius f MaurC";
Lila, Balslni, Jonil, leg('!'
e Lafron.

Menores.

O vetr-rnno nrquetro Ta

tú que se ouconu-avn ti.

restado de nosso rutoec

foi a boa noticia que a d!

reter-la do .Avnl ventilou

à reporttt.gel1]" com rela

ção ao I!'�:no t,ff'tuado- pe
la equ7pe quarta feira

gramado do Abrigo d

O veterano arquei

treinou na equipe reser-'

com a finant\J.de de oer

dei' pêsc e vottrtr a sua nn

tiga forma. 'ral!�bcm

ponteiro GiilSCrLo que a

tuava. na equlPe do FI.O

resta d(' POIH0i'ode, inte·

lwr de fllumeriau atuqll
�om geral. agrada, demod.s
trando boas quali'iiad,,'1
Em vista de ser esta.' II p ...

siç:'io um dos diClceis pro·
blemas d,o Aval ê 'prova
vel que o jovem at�a 'V(,�

nha fi seI' f'ont.rntado.

drinho dI) Avai POde�'iio

Cordeiro, Orildo
e Clálldfo, os re

servas
Hamilton Corrlciro, OrjJ

do Lisboa, Claudio Mors,(!s
e mal,> dois renhtdorel".
sendo um de JoLnvlle e (lU

tro de Blumenau, comp(l
rão a equipe reserva fhm
que contará a deiegaç.io
catarlnense para o Bral"�

leiro, casa venha alguns
dos remadores titulares n

sofrerem qualquer denc�
ência fisica. O dia marra

do pa ra , seleção viai � r

com rlestlno á Guanabara
ainda não foi

nem tampouco foi esro·

lhida a df'legação que irO.

ao certhme.

�OTi[IAS"
ImMMI9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VOCÊ MESMO VOCÊ MESMO EM

cr$0.500, mensais XCURS O
DIRIGINDO UM MIAMI, DAYTONA, DE SUl YIDD
CHEVROlET 62 SAVANAH, FAymEVlm, n .. 3

-ÚLTIMO TIPO-
Com pequena entrode e vinte quatro Sardas todos os domingos

RICHMOND, WILLlAMSBURG, (20 + 4) pagamentos! o d.4 de MAR{O a 26 de JUNI«) d.1962

DE MIAMI WASHINGTON E NEW YORK ! Custo sujeito ós alterações do câmbio. Cemcne Seu Agente d"V,ogens Ou O,lOloS da

A NEW YORK! 18 DIAS INESQUEcíVEIS! Inserevc-se [o. Quanto cores, maiores VARIGserâo as facilidades! TUDO INCLUíoo!

Lo aprovado peJo Decrete

SF-25-00-Gl/382 torna púbH
00 <JU!:! fará reauzar r-o

dia 30 de abrll de 1962 na

CORRJ?:NCIA

AQUIsrçAO
I - Barco, l!po Sam'r.

lim, construido lntelramen

te de ma.deira eúdro, � r·

ragcns de cobre. inclu.sl''''!

pregos, pintado na v.ó;:
. bral1l.'a com tinta ! .•arit:-

folha, em envelope fecha
do e lacrado, confendo:
a) Designação do nom}

e enderêço da firma propo_
nente:

de cobre, inclusive pr�g0s

pintada na cêr branc.l
com tinta maritima espr

cial, com pêpa para colo·

cação de motor de 5 I:!
H. P. CGm o comprlm�,,;.)

(lc 3,70 metr.os. UnidaCl� -

Um, Quantidade - L

b) especificação, :;. r:lalS

detalhada passivei, inclus;
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
cl prêço unitario e �Jo

ba! com a explicação de
que estão ou não inclu!dr13
as despesas de impêstns,
taxas, fretes, carretos, .<:(>_

guras, etc;
dI condiç[,c$ e prazo de

III - Motor oe pôp.. ,

com poténcia de 51.1! H. P.

de fabricação comprovad:l
mente bêa, (espeC�li('flr
mar�a, quandade e apre

sentar prospcctos com d�.'

dos técniCos). Unidad"

Um. Quontidadc 2

NO HOEPeKE TEM

ARTIGO 91 (Ginásio em 1 alio)
o Curso Continente convoco os alunos. já i .... <"·

critos e demais interessados a comporec,erem no)

dia 6 de abril, às 20,00, o fim de tratarem sôb,," ",

horárias e início dos auJos do Artigo 91 (gina,,:-'
em 1 anal.

Melhores informacões poderão ser adquiridos
na Secretaria do Curso Continenl1e, à Rua 24 di

Moia, 748 11) andar I=streita Florianópolis.

AluglQ-se
Prédio de alvenaria proprio poro indústria e co�

mércio todo revestido de azulejo, com telefone, na

ruo Sa�tos Saraivo n. 1975, l'squina com o Bairro do

lf)ia.
r-\i,'.'. t�firnoções. pelos;�el€fol1es 6373 e 2660;�.�

.J; .;�
t(;ndQ 'lrop(I.�1.9.S (lU dncu

mentOs. devirão ser elltre-

,{o _ •. ,\'

prensa Oficial do Est.adol,
dever5.0 obedeccl' à(; con

di�s .estabelecida(> neste
Edital, nas instruções
constantes do verso das

mesmas, bem como às exi

gências do Decreto n.o

SF-25-08·6l/3B2, de 1961, e

demai$ dis}:J)sições Esta

duais e
.
Federais. sobre

Concorrencias.

II - JULGAMENTO
1 _ Pela COmissão Jul

gadora, l\:>st.eriormen.i>,
serâ d.eCJarado vencedor o

propoW'llte que ofeeerer:

a) Me,no.r preço, conside

rando, impostos, despe:;as
e ontras vantagens;
b) �elh.ores ecndições de

entrcga)
-lo

CJ melhores condições de

pagamenw.
2 - Em igualdade de

condições será dada pre

fcrénda a firma estãtlele
cida no Estado.

3 - Em cas.o de absolll

ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 - A COncorrencia po·

àeni. ser anulada, uma vp.z

que tenha .sido preteridJ.
formalidade expr�S$a

ment.e exigida pelas refe··

ridas Leis e a omissão im

porte em prejuizo 8(lS con

correntes, ao Estado ou à

moralidade da Concorrên

cia.
5 ....!... A Comissão ·.u!.i'l

dora reserva-Se.o dlreH-u
de anular a Concorrência,
casos as propostas apl"(··

sentadas nito eorres!)(ln·

dam �s jnt.cr�sses do E.�-

tado.

Florionõpolts, em 16 de

mfl.T'QO cl 2.

(H,ermes \Jllstino Pat.l';a
nova) - Presidente

Cor-verse entre deis cmtcos. "E' verdade cuc

tua mulfr" fUt']iu? Que cotso horrível!" O outro: "E'

verdade. Moi> o mais harrivel é que elo pode resolver
a voltar."

O velho f7C'.(1uiel Brown foi mordido por um co

eborro IOllco' Só foi ao médi'Co tarde d?mois, como

sernpre oconrece. êste nada mais pôde foz.cr sCnã�
constcror n hidrofcbia no Dobre velho. MUito obot i

do êste pediu papel-e pena. Pensando que êle qutzesse
fazer o seu testcmenro.. lhe disseram que no prédio
hov!c um robeuôo (1Ue poderia ser chamado. Mas a

velho misantropo retruceu: "Não é necessário. Não

quero fazar f) meu testamento. Quero anotar as pos

SOlJ,� que desejo morder entes de ir poro o outro mun

.
do.

:-
.i&_._MS_�"_'·-"'.---- Um rep0rtl"'r orJroxima�se do mesa do redcror

Departame"tn Cen'ral d-e-Compr9s
'

��d��:��n�::' �',��,:��e��t�h��b�,d�e��;:�i�o�
II", O rivel. Coo-o é que se chamava essa cidade, antes do

terremoto?"

[úifal �e tConcorrcilcia Pul]I��a !rUmem 16-0J-31
O Departamento ceneret IV - Amplificador «c entrega ôo material, gues no Departamento Ccn-

�:n;:r:�;��em��� �'\r�� ::��,CO:ra 30cor:���: �� ���IT��IC��O'F1):�O�,ç��� ;:a�rodeM��:;�r�s� � �;���
II, ítem III; do Regutamen- 220 vemos, com alto ra . SANTA CATARINA, onae 34Hf), até às 14 horas etc

tente de 12 polegadas, será proccdído O exame de dia::lO de abril de 1962, me-
(apresentar prospectes, es- rccobuuonto: diante recibo, em que se

quema, marca. etc. Uniclf,- er u('rlll.ra0n.o de ccnnc- menr-ronara data e hoí'n d')
de -- Um. Ouantidade 1. cimento e subrntssüc :'J.s l"('(;ebimento, assinado POl"

- ,>W-de,-a,..Pi� uau.o V - Aparelho rcssusrta- ncrmas- rtesto EdiLaLe..,.("la iw:u;ioJ1ário.!W DC.C.
Muller, nO 2, r ronc 341')1, dor c Pulmotor ma-ca Legis![lr:lo rorercutc a COlL 7 _ As propostas serão a

CONCORR1l:NCIA PúBLIO:\, Draegur para ercecsos, corréucíus. bertns às quinze horas co

�a� ('�;���� s;�uin���_ ����r.a(c:p�!��t:r gr����:��;�� NOTA: SN:O recusados ���::Zl�o�jad��:;�:=r r�:-
lls). Unidade _ Um cuan-

os matertms com dlmr-n- D. C. C. c na presença dos
tidadc - L ���s :t�u��tr::s ('::�������� proponentcs (lU seus ,e·

VI _ Escafandro auto- (,:ões, o que oca�ionari .""!xi- pr:se�ta:::::�:ga�:. env�lc-

�l:�:� �at�:t���o (�;;�����. �����a u�'�c��:,s�J�����;le!;�_' �:�sc��� :md���ooin::c:�
�r :u��s�e::��;dad�n�ai; �ig��Cis:g��d�iíe::�:ad1o� ���s ad:u;r:I:::: ::: ���
II _ ESTIPULAÇÕES preç,Q p('!o faltoso c:tut:;i.o mais concorrentes.

ma especial, p6pa para ('{) Os interessao.os {leverfio !��u�: Sf�;:l:�::r,d:t��!{i.�- 9 _ As propostas (mo

Jora<;ão de motor de "l,� apresentar os documentos dêLo 001, à venda na Im-
H. P. com .o cumpriln('nto menCion3.<los a seguir. 2 - Na parte externa tio

de 3,50 metro.q. Unl(h':e 1. _ Proposta, scladõlg envelope contl"'nedor da.

_ Um, Quantidade - :lo ambas as vlas com CrS proposta deverão co\u;l/l.l'

II - Lancha, constn\i' 12,00 de sêlo Bstadual e' os se�lJinte.� dizeres: CON
a inteiramente de ma- mais a Taxa de Educac:'!o CORRf::NCJA PÚBLICA

deira de cedro ferra!l;ellf> e Saúde de CrS 10.00. pa,
N.o 16 03 37, (AQUISIÇI\O
DE MOTORES. EMBARCI\_
ÇOES E APARELHOS PI\
RA A POL'ICIA MIl.ITAR
DO ESTADO DE SANTA
CA'!'.'!.RINA.

3 Em cnvplope separa-
do eon! cndo os dizeres doO
inciso anterior, além do
têrmo f)()CUMENTOS, em

carartüfcs ix'm destacnJos
encerrar-H�-;o os docu
menoos ccmprohatórios de
identidade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comel'eia! '1'J

Diário OficiaI que tenha

publicado o documento de

constituiçu.o:
h) ntf:!ltado de idoneida

de, p�:-l ...ado p.or Banco ou

duas fi! mas de comprova

da ldollckJade comercial:
�l prova rir quitnçao com

as Fazpuda<; ESi"dual, F',,
d('TaI e Municipal,
dI ll!"orllJ'�l.,:io, se fõr O

Cfl.�O, pa".<;ado a pessoa re-

pr('sentante ,.10 proponen
te à aheriurfl das pr.opos
tas.

4 _ Os documE'ntõs 9'.'i

ma (ou parte dêles) poclll"�
rão ser substiluldos pP!I)
Registro dn firma no Ce

partament<l Ccntral d:!

Compras do Estado de S�ll_
Ia Cahnlna.

5 - A" j)ropo,,1 as dev-::-r1.o
ser aprcsentadas em dna,s
vias, com a rúbrjca .d(;.�

proponrntes (Im tô<las a�

p:ig:jr1a.�, selndns lia form,�
elo Item I, deste Tit.ulo.

TRINTi', ANOS DE LI�ERATUR -:-
d U� .dos

lcnccmcnros mo;s siçnífieot.vos de ano
n "o' 0\ es

te "Jorge Amado: Trinta Anos de Literatura '
com o

Qual a editora. Martins presta. homenagem a n����
grande romcnc.src. Obra precroso pela que com ii
como documeorocõc. enfeixando opiniões as mais
versos e de todos as recantos do globo, dá bem um

idéia do renome <ide JA e do respeito e admiração
com que se encero sua obra. AI; encontramos, num

levantamento precis9, o que o crítica vem dizendo e

sentindo nestes 30 anos desde ó aparecimento de
"Pais do Carnaval" até "Velhos Marinheiros". Cans
ta o livro de duas portes: no primeiro, escrita espe
ciclmentepcrc c volume, estão as .pctcvrce da editor
Martins sôbre o editada; o penetr<lnte estudou criti
co de Eduardo Portelo situando JA na justa lugar que
lhe compete; e uma <.'Cmpleto e bem informativa

cronologia arg..::nizada .por Renard Peres. No segun
do parte encontramos centenas de opiniões sôbre o

Autor e seus livras, representando- minuscula parce
lo do muito que se tem dito dele. Cumpre destacar,

ainda, os 50 páginas d material iconoqráfica, que dão

00 lejtor uma trajetória da vida de Jorge Amado.

SEQUENCIA - Nome bastante canhe�ida nos

nossos letros, autor de diverses volumes de poema

Que mcstram um poeto cancente e que domina (l

seu instrumenta de trabalho, José Paulo Moreira de
Fonseca, com este seu novo livro, Dlcanc;a um dos

pontos mais altos de sua COrrênra. Aqui estãD refi"

tidos, cem perfeicõo, algumas de suaS característicos
e constantes paemôticas, a preocupoção do "ima-·

gem" o probl-ema do tempo e suas implicações, o e

xatidão e cuidado no emprêgo do vocábulo. "Sequen
Cio" é um título de natureza eronológca, de um orts

to Olje sente o preacupaçõo do tempo, numa preacu

poção de fundo metafísico e social. E aQuí, novamen
te, precebemas a ser inquieto e �nsatisfejto, que SC'

arrojo pelo mundo, numa busca infatioóvel, e volto

com o seu "Caderno de Viagem", rápidos e feliz�

flagrantes, opanhac:!as ao vivo e transfundjdo'1-._" Pf'la
sensibilidade do poeto, que lhes dá autenticidade. Pae
ta Que "vê", pú('to pintor, jogando çom a palavra e

também com côres, poro assim criar o seu clima

específico sabendo nos emocionar, colocondo--nos

como absérvodores .atentos diante do que nos dIZ,

transmitindo--na$ suas ;mpr�ssÕes e sugestões d>::

um mundo que êl(> procura captor e interpretar. Belo

lançamento do AGIR.
GRAMATICA METODICA DA LlNGUA POR

TUGUE�A - Em 14Q edição da SARAIVA, trazendo
nas primeiros páginas o texto completo da Nomecla
tura Gramatical Brasileira, surge agora esto obro jrí
clóssica de Nopoleãõa Mendes de Almeida.. Atual:
zado, de ocôrda com as determinações do novo no

meclatura gramatical, seu método simples e objetiva
calaca-o ao alcance de todos, prestando inestimá
veis serviços não só aos professares e alunos, mos o

todos as que neessitam de uma obro no gênero poro
consulta.

(poro remessa de publicações : SM - CP 384
Florianópolis - Santo Catarina)

PARnCIPAçÃO
Ronald Ulysséa Lebal'benchon e senhora, partici

pam aos parentes, amigos e pessoas de suas relações o

nasrimento de seus filhos Alexandre e Adriana, ocor·

rido em 5/4/62 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
Florianópolis, 5 de Abril de 1962

V E N DE-SE
Uma CHOCADEIRA elétrica-automática marca "Si'VI

Ptf11ln". IÍ'ICV!"I)
Tl'aJ::tr a l"IW 13 rle maio l14 Prainha. ou pelo t,eJIÕ"

fone 2687 com OONY.

Po, WALTER LANGE.

Tom Merotiew, um ancião de Alabama (U S.

A.), festejou o seu 105° aniversário em perfeito esta

do de saúde. Quando indagaram o que êle considero
va ter sido o mais "cômico" em sua longo vida, ros

pendeu. "Quatro vezes me apresentei poro O serviço
militar tendo sido sempre rocuscdo. porque OS médi

cos uchovcrn o meu estado de saúde precóric, impró
prto paro O serviÇo mi/itar."

Em Debrectn, no Hungria, um ropoz foi acame

tido de uma moléstia Inescltcóvel e inédito. Quando
dorme falo diversas linguos, frcncês. alemão e pelo
nês em perfeitos e compreensíveis frases. Acordado

!'ó conhece a sua lingua materno'

Em R"'stcn o proprietário de uma caso de es

ouino, colocou uma placa cem os seguintes duêres

"SÓ permitido aos cccborros."!'

A bordo G(' um navio americano durante uma

viagem paro Atoskc, diversos peixes' dau(ad�. fica
rom doentes. Foi constatado trotar-se de enjôo.

Converso ent-e um jornalista estrangeiro e um

cici ....dã" qu .... lr" '.or »rn pleno rua de uma cidade Sul

ame';('(lnn :C1 j"'noJ,<:t.a: "Como é, vocês sãa"fl::izes
ocul?" O -t-todôc: "Certomeore. temos tudo. Vo

cês tem t,vl..,s (lS c ...midodes Que existem em outros

poises? A(Jtl'" ("nrr"'nte, transport.es �olct,�vos, telefone,
!õ.ervico de nó" e luz em cbundôoc!o? Not�ral�en
te orniqo. "'1\(' nNgunta!" "vocês têm tombem esta

de' ródj.'" televisão e receptores á vontade? "CIIJ
co sim. Se não ttvossemcs emissôras de rádio, co

ro que. 'nos eober que ternos tudo " somos feh-
mo noden •

orida I"' mulher só se comuni
Há vários dias ' "bilhetinhos" Estõo de mal

com entre c;i ror meio � �. onda viaiar no dia sr

Certo n0ite t'l marido, nec{'!';,""_ �ujnte... ��,.ete:
,���n��d,,���ua���h� a�U;;t:r ho����r
manhã seguinte, quando êle acorda, já são '10 ho
raso St")1ta uma praga. Na mesmo instante encontro

um bilhete do mulher, colocado no mesinha de cab"
ceira C!O cemo, Com os seguintes dizeres: "Acorde.
São �C'te. horas"

Monte Athos no fronteiro da Grécia, é o menor

RepubJic(J do mu'ndo. Méde apenas 30 quilômel'ras
de comprimento por 4 de larquro e a SLl\1 população
se cf'll')1oõe de 5 mil manjes. E:les vivem no moior ISO

lamento que se pode imaginar. Nenhuma mulher

pisa ("1(luêle território desde o ano de 1.024!
.

Um rico e um pobre visitaram um sábio paro

pedir alguns consl?lhos. O rico enfwu primeiro e lá

permaneceu COm o sábio. durante um.a hora. Depois
entrou o pobre que em pouca minutos foi despacha
do Queixou--se então, alegando que o rica obteve
.uma oudi,êncio de uma hora e que poro êle, o pobre
1"V" .........os momentos bostaram. O sábio Ihr respondeu:
"Não fui injusto. Quando tu entraste, percebi em um

instante que tu eraS pobre, mas tive que escutar o

rico durante tanto tempo, para descobrir que êle é
mais pobre do que tu."

O professor: Joãosinho, por que razão você es

crevCu "caiar" com oc�nto circunflexo no ô?" João
r,inho: "Professor, IJ Senhor acabo de dizer que o ro

lar 51.: estava acentuando nos últimos dias!"

�PUbliCidade·1
��. • "- em $la, C,",;na

Confecção e eonsenação d. pal"ill
em toelo o Estado

R ff;rnandQ Machado G 1>! endar' -fo",e 2� 1 i
- flORt.ANÓPOLIS.

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

áreas poro indllstrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados p�o dirigir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Oflo Julio Malina
R,UCl Felipe Schmidt,

2347 - Florlonópplis •
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A semelhança de outros

Estados, Santa Catarina

tambêm possui sua Policia �O�' p�:tobál�:, v�te��rri "1'a·I.'Montada, que funciona •

I
com um pelotão anexo à

No setor dos cur�, existe

Ola. Escola.
um conj�!Úl �:lstante de

"-lo alO.I�y"'..il1to, salas de tns-

_

O Comandan.t� do Pe�o- t:u�o, salas de recrea-

tão, Te,:. Taltl�lo, explica #' das praças, sala. de

�;�d�Sp�7�:�a���:o :� �:� ,.-��;�e�ã�, ::�����rl�o �!�
se de ampliação, e qU�/� mandante.

Fô�ça �stã. adq�:dO
:B.l�on�:�:�lS#fnaterlal Çã�X�:�iC�l:d:on�:�� se:�
deDe��a dar escoltas horta e apicultura.

.�,;,_"".a e ornamentais, a

./
.Ór
fi:'

•

Tendo a seu crédito tradIções que remontam ha
mais de um século a Policia MUitar de Santa Catarina
prossegue hoje em sua árdua missão de mantenedora.
da segurança interna do Estado.

Para que possa cumprir essa nobre missão, a Fôrça

�:;::al necessite de onctals e praças altamente ades,

Seus oficiais - elementos altamente capacitados,
po�tadotes de conhecimentos de Direito e Sociologia
Cnminal, adquiridos no Curso de Formação de Oficiais

;-ão�requentam os mais variados cursos de especienaa-

A Fôrça Publica, hoje em dia, se c�nstltui numa
verdadeira escola. Não só oficiais e sargentos frequen
tam cursos de especialização, mas, também, as praças
adquirem, em sua escola os conhecimentos Indlspensâ

�:isle�oec�:������to de sua dlflcll missão de guardiães

A CIA. ESCOLA

Ensino, instrução e ror,
mação de praças mobIlizá
veis; eis Os objetivos prin
cipais da Cla. Escola, co,
mandada pelo Capitão Ed
gard Kampcke Pereira e

localizada numa área de

.

mais de 20.000 metros qua
drados.
A referida unidade da

mlHcla catarlnense mL
ntstra lmitrução policial
mUitar, sendo que a dura
ção do curso é de seis
meses, findos os quaIs, o

o Capitão Edgard Kempcke Pereira discute com seus oficiais problemas de
instruçáo.

Outros dispositivos dizem

que os atos do Poder Exe

Policia \Militar, serão re

ferendados pelo Comandar.

corporação passa a ter os

mesmos direitos atrtbutdos
aos Secretarias de zestaoo.

.r

,t

ros oonvlda. aos SennoreS;
Professor ,Interino daque4
se candidatar ao cargo de

Pr.ofssor Interino daqUe
le Estabcleclmento a re

soldado é declarado pron,

to, prestando então o com

promisso solene à bandet-

11 MATBruAS

Três instrutores prmcí;
pais os tenentes aetrort

deI Vale y Araujo, Venlclo
Umberto Basadona Dutra
e Taltlbio de] Vale y Arau.

fc. ministram as onze ma

térias do curso: sendo que
as mais importantes são:

Instrução Pollclal, rnstru,

ção Geral, Educação Físi

ca e Moral e Polícia de

Transito. _

O miliciano, a par des

ses conhecimentos, recebe

Instrução militar, sendo

que a Cia. realiza cena,

tantemente exercícios com

emprego de material bé

lico.

POLICIA MONTADA

Policia Montada rarã o

policiamento noturno da
cidade.
POLICIA DE DUPLAS
Adida a Cla. funcionará

o Pelotão de Duplas, que
será empregado no poücta
menta ostensivo da ctda,
de.

Quem fala é o Capitão
Kempecke: - É Intenção
do Comando Geral da Po

licia Mllltar criar diver
sos setores de pclícíamen,
to especializado e, neste

caso, está Incluído o Pe

lotão de Duplas, que e o

embrião de uma tropa de
elite".

VARIOS EDIFlCIOS
.

O quartel da Companhia
Escola da P.M., que abriga
um efetivo permanente de
144 homens, está instalado
em três edlficlos pnnct,
pais e vários anexos.

No setor de Polícia Mon
tada estão instalados o

NA CIA. A VIDA CAMEÇA
CEDO

Na Cia. Escola da PM o

dia começa muito cedo. As
5 horas .ha o toque de at,

vcrada e com isso os exer;

cícíos e a instrução das
praças.
Os exercícios constantes

de manobras, Instrução po
llcial, cavalaria, exerciclos
de tiro, prolongam-se, as

vezes, noite a dentro.

SEMPRE PRONTA

nas seguintes greves: dos
mineiros de Crlcluma, dos

motoristas de carros.tan

que, dos motoristas de ôni

bus e, recentemente, pres
.tou serviços no pcucta,
mente do carnaval de rua.

Sua atuação serena, mas

enérgica, tem merecido os

Embora cmdando com atenção do setor po�tctal não se descuida a Policia Mili

tar da instrução militar necessária a sua condição de reserva do Exército.

Documentos ·necessários

a) Docwnento de indenti-'
dade

b) Atestado de bons ante

cedentes

c) titulo eleitoral
d) Documento comproba
tório do exerc1cio do ma

gistério.
Comlderando a premen

cia de tempo, a apresen·

tação da documentaç'\o
poderá ser eita "a posta-
riori".

lnf.onnação a quaiquer hl

,,a,

. Ao Clamione1e da MOl':�C
(crédito rural do Ba�
do Brasil), a.nsanhã esta·

rã cumprindo o seguinte
programa: .• . ...

Dia 9, às 10,30 hora!>,
reunião -em Alfredo Wag-
Der para as localidades de

Alfredo Wagner, Demoras,
Barro Preto, Rio Adaga,
Aguas Frias e Caeté;
Dia lO, às 9,30 horas,

reunião em Jararaca, pa
ra as localidades de Ja1'a-

primário na E.!=cola do

Menino Jeseus na cidade

de Papanduva.

Dia li, às 8 horas, reu

Dião em Lomba Altá, pa_

ra as localidades de Lolm

ba Alta, Trombudo, Pedra.
Branca e localidades pro·

ximas;
Dia 1.2, às 8 horas, reu_

nião em Quebra Dcntt"!s,
para as localidadcs de Que
bra Dentes, Rio Lesa, Pi

cadas e localidades prolxl-
mas;

Dia 13, âs 8. horas, :reli·

mão em Rancho QueIma_
do ara as localidatles l.Ie

maiores elogios da popula
ção catarinense.
Assim é a. cía, Escola da.

Policia Militar - uma

unidade sempre pronta e

com seus elementos alta
mente adestrados _ para
maior segurança do povo

o �l"en. Bellort montando Apanagio tra

_.
,

'-_______ ,.�óe a iripíicz barra

.J�����il�d1= ���r:�f
J. r-tapa '»' q"'"

prossegue, sem solução de continuida- do diploma legal acreaeen

ae,. uo- ", ... 0,( empenho de realizar o que está programado ta parágrafos ao artigo
para recuperação integral de Santa Catarina. O Gover- 3.0 do Estatuto da P.M. -

nadar Celso Ramos, com a serenidade dos que têm a pelas seus termos, o Co
consciência tranquila, vem dando prosseguimento ao mandante Geral daquelll
que planejou, dentro dos compromissos assumidos como
candidato. Todos os setores" da administração catarí,
nense estão sentindo a Influência dessa energia renova.
dora, que empreendeu, no E�tád.o, a batalha do desen

VOlvimento, agora em pleno processo de evolução. É as
sim que o Governador, honrando as tradições de sua
estirpe de homens públicos, também vai dignificando o Imandato, que recebeu em boa hora da soberana

von-Itade do pov�. Responde, dessa forma, com a sua opero-
te Geral e que as paten

sídade patriotica e com o seu entusiãstico civismo à
tes e os títulos dos ortct

camp�ha de obstrução que lhe pretendem move; al- ais e praças terão suas

guns ani�os retrógrados, de cujo passado, aliás, não I
apostilas assinadas tem

se concluí seneo que são Incapazes, efetivamente. de
bém pela Comandante ee

acompanhar a marcha progressista do atual Governo
ral.

lnau:::::, :�;";:�o �1��:'�::��I�:I::;la:Oa,::��u�; E--ns-Ol-n-o-Ci-ra-t-u-Olt-o-no-'Estadoo Ciov' 'amplOlaIa cidade. Ap,nas três dias após Q desfêcho do rtdícu, • e

�: il::aa.;:;:r��t: od6'::�d�oL��d:r�:�::tlVieira qUi��- O oovemedcr Celso Ra n.os 1.307 e 2.191, resnec- Grupo Escolar Maria San- N.o 2.265, com o Grupo

segumte ao em que outro irrequieto repre�:t:n:�: mos acaba de aprovar no- pectivamente com a côn::' ti�Slma Dlspensadora de Escolar Particular �ara-
oposícêc Q sr. vomet Colaço de Oliveira, subiu 'à tribu- voos conventos, com edc- gregaçêc das E s o::: 0- Todas as Graças, de Mo_r- guá, de propriedade da

��:l"!�:;:��:a:,"�::�:��:�;õ;:::od�:'��:E�:'o:: �:::d::I:;��:�:���ul::i: �::;��?:.a��������:,:; �::::��:r�'�,?ir':: ::;���:E ��;:;:�
itregrar à cidade maís um Ginásio destinado a assistir os .

no, em nosso Estado. CD. mesmo nome, para cu· "Maria da Conceição Sam parcialmente gratuito;

:1��i�S r��r::���a��eJ�7n���:0 1�!��:7�:�! n�:aE��:� I te�s:mCh�f�u�Or::�:� Si�o;�����, d2�1:â� 2���JIO; e �::�p���ta�" sO�:d�:P��í Ci!:ZO 2d:O�:�:!a:a A��=
dantes Secundários, o jovem Orestes Guerreiro, falava ratificou (mais os seguin- 2.264, resiPectiWlment{', turaI BenC'flciente NQ.<i"a

ali em' nome dos moços que se aprestam, para. as tare- tes processos: congreg'ação da ImacuJrt- Senhora Medianeira, pa- gero Maria, para o fuof'.io

tas do futuro catarinense e dizia: "Não me mansarel Hoo 643. "Com o ginásio da Conc&jÇáo de Castres, ra a Escola Isolada de namento· gratuito:> do JaL'

de louvar o "homem que está erradicando o analfabe_ Madre Rêg1na de A- para .o Grupo Escolar 'Jo Viogalanl, Nova Trento. dim de Infância e Curso

ttsmo em nossa terra". raranguá, para �n.sll"110 gl sé Zanchetti" de Abdon Todos estes convenlos c.b-

Não é sem propósito que assinalamos essa c1rcuns- nasial à secção feminina: Batista, Campos Novos; jetlvam também ô enSl-

tá.ncia; é que convém o confronto entre a mentaUdade
no primário gratuito;

superada dos que reniLentemente querem a sobrevlvên- ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS
--------------

�r:�r��e;;;a:����1�ó::�:sc�:���r��r;:�da�e� CONCURS9 PARA PROFESSOR INTERINO MOVEC Amanhã nos Municípios de

::���ov:�o��:n:::todOm:r;::las:� :ej�:e;:�::: o Coman�ante da Bsço- c) aprovacão em Inspe- Alfred� Waolter e São José
nham as atividades politicas, a fim de que se expulse a la de Aprendizes Marinhei· ção Médica

-

pr.ellminar
rotina. das relações de ordem administrativas e públi_
ca e se consultem os novos lmperativos da civilização
e do Estado. Nesse particular, é bem anotar que a fida
de tisica nem sempre coincide com a idade mental,
sendo comum verificar-se que a maturidade espiritual
tanto mais se afirma quanto melhor acolhe o sentido inscreverem para a Prova

da evolução histórica dos povos e a ela se adapta para de Suflclencia que será

a função em sociedade e no tempo. realizada às 8 hora.<! do

O Governador Celso Ramos merece, pois, os louvo ddl,' d'aO ��"oco.'.r-ente na �c-
res da juventude, expressos na palavra do estudante ""' ... II

que o saudou em Itajai. A obra administrativa que pia.. São Condições Exigidas

nejou e está executando situará o nosso Estado ao nl- a) Ser Brasneiro

vel dos que, no concerto da Federação, mais têm avan- b) ter menos de 40 anos

� "tadd' em conqutst!l.S de prosperidade e bem estai" para o &} possuir prátic rio

�-

I
PO\O É precIso te! os olhos vendados para não vellfl magistério

1,<;1}.> car e� e fato clTImentemente ausplclQSO pala Santa :i) ajli"Uvação na pro.'la

"'i�l� _
"

de Suficléncia

��;��-����'. ��.� \ '<p.f��_
�••;

..

;;.:�� �»..

catarinense. O trabaho de,
senvolvido pelos onerare e

praças da Cla. é um refle
xo do espirita de realiza
ção, que domina todos Os
escalões da gloriosa Poli;
era Militar de Santa ca-
tarina.

I

Nossos. flagrantes foram tomados na Cia. Escola da Poi.
licia Militar do Estado durante exercícios normais. No

primeiro vemos um pelotão em ordem unida... No seçun- 1

do o Ten. Venicio ministra instrução policial. No tercei-
ro um aspecto' do aZo;amento,.

. Associação Santa Catarina

de 'Reabilitação
CON'YITE

A Associação Santa Catarina de Reabilitação, pelo
seu Infra-assinado Presidente, tem a saüeracêo de con

vidar as exmas. autoridades e o povo em geral, para
assistirem a inauguração das suas dependências, à Rua
General Bíttencourt 102, a realízar.nc no dia 8 do COr-

rente, domingo, as 11 horas.
.

Florlanopohs, 6 de abril de 1962.
JOSli: ELIAS - Presidente

('

Salus populi su.prema lex! Mas eu comprei uma

tainha na banca de peixe do Mercado e joguel-a
fora: estava podre.

xx xx xx

As calçadas de Florianópolis não são boas. São

ruins. Péssimas. Mas muita gente não tem culpa
disso. Há dias vi uma caminhoneta subir para uma

calçada recem consertada. Por necessidade? 'Não!
Seu ocupante quis ficar bem a porta do armazem

em que fazia algumas comprinhas. E o conserto,. r-·
sempre caro, ficou desconsertado no mesmo dia!

O dono do dito veiculo, deputado federal pela
UDN, além de arcar com a falta de colaboração
com a cidade ... vai perder uns votinhos .

xx xx xx

O deputado Volnei Oliveira reclamou da tribu
na a construção de novo palácio para a Assembléia.
O seu discurso foi tão fogoso, que o gov�rno precl�
sa acautelar-se: nenhum material empregado na

futura sede do Legislativo pode ser inflamável! I!

xx xx xx

Se u� dia é da caça e o outro da. cassação, o

deputado Laerte já sabe que no dia. 7 de outubro
será impichaàOI

n:união c.1J� Catuira e ou·

tras adjacentes;

"4'<,:,-'f
� ...'.:

mca e �utras prõximasi
Oia 10. ás 14.{lO hor:u.
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