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FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAQ A RI
CA MÊI)IA: 1015,0 mb: TEMPERATURA MÉDIA:
20.2° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 92%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Nega;
uvc - Grupos de precipitações (chuvas) nos aglo-
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Realiza o BIO em B� Aires
Assembléia dos governadores

RIO, 14 (V.A.) - rntcr- lhôes, devido a tmposstbl
ma a representação do !idade de compurecímeruc
Banco Interamerfcano €lo do efetivo ministro Walter
Desenvolvimento, nesta Ca Moreira Saltes. Da delega-

GERENTE

.) MINGOS FERNJUruES DE AQUL"<O
ANO XLVl II o MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATABINA

N,O 14.416

RIO - (ESTADO) - O Superior Tri
bunal Eleitoral decidindo exposição que lhe
foi feita sobre o preenchimento da vaga no

Senado Federal, surgida com a morte do
Senador Francisco Benjamin Gallotti, con
firmou a realização de eleição, que se dará
no próximo mês de junho. Haverá, pois, esta
eleição, no citado mês, desprezado o recur

so que pretendia retardá-la para outubro.

Amanhã em Florianópõ
lis o Min. do Trabalho

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

A 7 de outubro
Eleitos dez

-

serao
Governadores

pital, que a nssernbléla dos

ecvemeooree daquele or;p
ntsmo- internacional de ''v

opcração financeira, trnus
renda elos principias docor
rente mes, em virtude dos

econtecnuentos de acenes

Aires, será finalmente r ca

ltaada no próximo dia 2�,
naquela cidade, com a pro
sença do sr. Felipe Herre
ra, nrestdente do BID e dr:
todos os governadores do

eâo brasileira plrão ainda

parte os srs. Cleantho r.e.,

te, direto!' executivo .:»

BID; Hernani Onlveas us

sessor do Minlsterio dn Fa
zenda ; Fabio S'Iva, cnere
do Departamento de opa-a
cões internacionais da SU
MOC e o gerente do Banco
do Brasil em Buenos Alre.s.
Tendo em vista que !1.

última reunião foi reenaa
da no Rio de Janeiro; o
B I D dirigiu numerosos

convites a personalidades
brasileiros para, por sua

conta, participarem da ::1-3

sembléia dos governadores.

BRASILIA, 15 (VA) Paraná (somente prefeito)
em Curitiba' Paraíba (cm
61 munlcipLOS): Pará uno
nos em Belém) Maranh;,lo

rão realizadas eleições pu

rn iuiZ de Paz; em AI.ag?
as, Bahia, Ceará, EspmG>J
Santo Gulas Maranhúo

Mato Grosso, Minas, Pará

Paraíba (em 61 munici

pios), Piauí, Rio Grarute

do Norte (em 59), Rio dr

Janeiro, Santa oatartna,
Sergipe e São Paulo (so
mente em 65 munícrpios)
também serão eleitos os

vereadores.

(em 12). Espirita Santo e

Bahia (somente prefeit.o)
Nos Estados de Mala

Grosso c Minas Gcrals sc-

° Tribunal Superior Ele:

torai publicou o calendú no

eteítorat, resumindo Pr}L'
datas toda a legislação de

prazos, nio só para a

transfercncia, a partir de
7 de abrfl, de servtdoroa

publiccs Iederaís, munici
pais e estaduais. como p."
ta a Inscrição de candlrta

tos, eleitores, mesas recep
toras e apuradoras etc.

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

Lei Anlipatriótica e Sacrílega
São Paulo (NCB) tesa da familia cristã, do

matrimônio Indissoltivel, e

brada concluindo:
"Faça-se cada qual aqui

presente um lutador neste

combate, opondo-se com

tõdas as fôrças à implanta
cão de semelhante medida

que contraria frontalmente
os mterésses da sociedade
brasileira e viria a ser ver

dadeiro crime de tesa.re
Iígfân e de lesa-pátria.

Banco,

A detegução brasileira ja
foi designada. devendo Ri'

chefiada pelo govemedcr
suplente, sr. Octavio Bn-

('Não pernutiremoa se ín

troduza em nossa terra a

praga do divórcio", excta,

mou, em cerimônia nupcial
O calendário marca para que celebrava na Capela do

7 de outubro as elelçúus oojégto S. Luiz, S. Ema. o

para: governador e vice Cardeal Dom carros Carme

governador na Bahia, Cea lo de Vasconcelos Motta,
rã, Espirita Santo Pernnm Arcebispo de São Paulo:

buco Pia ui, Rio de Janeiro "As tentativas para isso re

São Paulo, Sergipe Ama- petem-se cada ano, mas

zonas e RIo Grande' do Sul não �avemos de adm�tir
(só governador, nestes dois • J�mUl_S essa brecha nas 1I1S

últimos Estados)' renova- ütutcões, essa porta ,para o

��o d;e:��:I�er6����aS�l�; :��:��;��1���:!êSl�:n�:�
�1:iaUt����S; (���:�blé�as �'� �����n����asxi��� e!a���Guanabara); prefeIto e vi
ce-prefeito nos Estados do

_

Ministro da Marinha dia 21
em F: I o r i a n ó p o I i 5

Está sendo aguardada S. Excia.,
r

na ocasião, Sylvio de Camargo, vtce-

em Florianópolis a visita mspecíoneré as depen- Almirante Décio sa�tos de

do Ministro da Marlnh,a d"êj:1cuy da'�ripha. de Bustawante,. capttãc de

Al1ll1rante� AngêlÔ Nolascá .,

Guerra'nesi�apitâ1, qúan" �F"fagátJ);,' 'li'�al"fk' �bert
de Almeida, que ocorrerá do será alvo de hbmena., Amora Levíctra, Capitão de

na data de 21 do corrente. gens de parte do mundo Fragata Hélio Mlgueles
oficiai. Leão, Capitão de Corveta

° titular da -.Pasta da Ennio Moura do Valle, ca-

Marinha rar-se-é acompa- pitão de Corveta Edmundo

nhar dos seguintes oficiais Guaraitini Nogueira, Ca

superiores, e membros de pitão de Corveta Gilber:o
sua comitiva: Ferraz da Silva, Capitao
Almlrant'e Renato de AL Tenente Amaury DabuL

melda GullhobeL Almte.

Chegará amanhã a esta

capital, o deputado Fran;
co Montara, Iider pedects
ta e atual MinüMo do Tra
balho.

das casas populares, na se,
de da União Beneficente e

Recreativa Operária. As
11,30, visita ao Governador
Celso Ramos; às 12 horas,
almoço com pedecistas na

residência do jorn. Marti
.nho Cnlladc Jr.

Recepcionado as 8,30 no

aeroporto Hercillo Luz, o

nustre visitante, que re

tornarâ no Mesmo Ola, te.
ré pela frente um vasto

programa .que se Iniciará
com uma entrevista cole
tIva ii. Imprensa falada e

escrita na Delegacia Re

gional de Trabalho; logo a

seguir o Ministro do Tra
balho manterá contacto
com os sindicatos e tará

palestra sôbre o programa

"O que Deus uniu o ho
suem não pode separar.
Não bê. lugar nO,noS60 Có
digo para essa le( crimino
sa. antlpatriótica, saortje
lega!"

Eis O' T"C8�te .do_pro
grama. a ser cumprido:
vtsrta ê sede do PDC;

Visita às autoridades ecíe
siasticas; Palestra com os
estudantes e membros da
juventude democrata cristã
na sede da UCE; audíen,
ctas previamente solicita
das; estando O retorno
previsto para as 17 horas.

Ceará, Mato Grosso, Minas
Piaui, Rio de Janeiro Ser

gipe, São Paulo (em ape
nas 76 munIcípios), Sant-a
Catarina (em. 11), Rio
Grande do Norte (em 47),

A�OfiO ne Natal: Pmieto está na Câmara
BRASÍLIA, 14 (v. AJ - ou o 13.° mês de salario, ocorrer nos primeiros dias

Para votação em prtortda- para os trabalhadores em do esterco concentrado a

de, passou a figurar, na atividades privadas. A falo ser iniciado a 23 do cor-

ordem do dia da Camara ta de quorum, entretanto, rente. uma vez que, na

dos Deputados, o projeto fez com que não pudesse a próxima semana, a Cama-
de lei n.c 440_b, que instl- materla ser votada, o que ra estará em recesso. A
tui a gratificação natalina já se esperava. Isso devera

----------------
\

Auxilio de 300 mil cruzeiros
para o IV CONGRESSO �

5 IND ICAL ��:orl����da���:�� d!���
gações, refeições, material

destinado a ter grande re- �aoU���t:as��, ;ra�!���:
�=;��I��:�se.no sindicalismo

deputado Evlláslo Nery
Caon, que vem prestando
além dos recursos dlsponí·
veis de sua Secretaria a

sua melhor c>Jncorrêncla
pessoal para o bom suces

so do granàe conclave, em

C�efc na DAS foi con�ena�o
a morte �elo ·lri�unal

PARIS 14 (AP) _ O Trl- tem Jouhaud de salvar D.

bunal Militar após duas no· vida, é a de o presidente
ras de deliberações conde· De Gaulle conceder-lhe

nou a morte o ex-gene!"al perdão.
Edmond Jouhaud, por sua O ex ge�leral Jouhaud

chefe da o'AS na região de

inclusão do projeto que

aprova o 13.0 mês. na or,

�::n�ool����se �:�t �·i���
trabalhista Almino Afonso,

que considerou como ex

tremamente essencial, den
tre 'as materias existentes

em pauta na Camara, e

que deverão ser indicadas

pelas lideranças, como me·

rec�doras de principal
atenção dos parlamenta_

JANGO AFIRMA: BRASIL AGORA
MAIS RESPEITADO QUE NUNCA!

BRASíLIA, -

O Osservalore e o

caso Liz Taylor
CIDADE DO VATICANO,

14 (A. P.) _ "Onde vai

você com esse vagabundo
erotico?", pergunta o "Os_

servatore .Della Domenica"

numa. "Carta Aberta a ... ",

que parece ser dirigida à
atriz Liz Taylor, segundo a

maioria dos observadores.
"As criancas _ naturais

ou adotivas' - valem pouco

para senhoras tão ilustres
como você"; comenta o se-

manario, ° periodico re·

corda seu ceticismo quan·
do, ao chegar a seu quarto
casamento a senhora em

questão declarou que "des_
ta vez era a boa" e que o

novo casamento duraria
toda a vida, "Quando você
adotou um filho _ escreve

o "Osservatore" _ acredi
tamos que as coisas iam
mudar. "Para você, toda a

vida significa apenas três
anos. nâo?"
O peliodico pergunta à

interessada se se recordou
de seus filhos, os seus e o

"que arrancou de um hon
rado instituto". Teria sido

preferivel, talvez - diz o

"Osservatore DelIa Dome
nica" - confiar eesa

criança a pm honesto pe_
dreíro ou a uma boa mae
<le família,. já que depois
dto seu quarto casamento
você tem Setrl duvida Q.Y_
tras coisas em que pen
S,U",

o presidente João Gou
lart disse perante os mem

bros do Conselho de ML

nistros, que sua viagem
aos Estados Unidos e Me

xlco "constituiu mais um

marco na vida democrati

ca brasileira" e que "o,

Brasil, agora, mais do que
nunca é respeltadÇl e ad-

Estando marcado para o

prôximo dia 28 a Insta1a_
cão do IV Congresso Sin

dical de Santa Catarina,
na cidade de Joinville, to
da a atenção dos organIs
mos de,.çlassc dp' �stad()
está voltada para este im_

portante acontecimento,

Sendo uma das maIores
pre::lcupsções dos organi
zadores do IV Congresso
Sindical catarlnense, os

recursos indispensáveis pa
ra fazer face as despesas

pal"ticipaçãO nas atlvidadf's

Orã um dos quatro ({e
nerais que encabeçaram a

Insurreição de abril de 1961
em Argel.

na direção da Organizaçao
dO Exerclto Secreto (OAS)
contra o governo frallCf:S
na Argelia.

companhia dos senhores
Hermes Corrêa Mendonça,
Ednil Gomes Ferrão e Ave·
lino Silva, respectivamen_
te Presidente, Vice-Presi
dente e Tesoureiro da Co
missão Executiva do IV"
CSTSC, manteve, na ma

nhã de ante.ontem, au·

diêncla com O Governador
Celso Ramos, ocasião em

que o Chefe do Executivo
determinou o envio à
aprovação da Assembléia
Legislativa com a neces
sária urgência, Mensagem
Governamental autorizan_
d::> o auxíllo de trezentos
mil cruzeiros para a rea

lização da grande reunião
sindical de Joinville,

'Argelia francesa". Ess('s
acordes se repetiram j')euLs
ruas da cidade, onde os ,�,1

ropeus faziam soar os mais
diversos utensílios.

mirado pelo povo norte_

::��;���:m:n��exi��n�;�s� [scolha "e va-dente JG foi feito aos L 11 U

��F�iO:��';:Si���:,:��?: �as: re�cnt�s õe
��'"l�::���"O::'I:�a OX;;�� trlucap�o f',sl'r.a��:��a��b����: :�:�v�:�� LU..,u J

crecto Neves, Franco Mon_ A Secretaria de Educa

toro, ulissés Guimarães, ção e Cultura, através da
Diretoria do Serviço de Ex

tensão, fara realizar no

proximo dia 17 do corren

te, no Grupo Escolar Lau_
ra Muller com inicio às 9
hor_as, a escolha de vagas
dos candidatos classlflca

_c_!os no Concurso de Ingres
so� -C,arreira de Regentes
de Educàção-Fisica.
Cerca de 56 candidatos

FLASHES GOVERNAMENTAIS Não há disposições legais
que tornem possivel uma

apelação da sentenca, :\

unlca possibilidade que

Recentemente, a Secre_

taria da Viação e Obras
Públicas rez cntrega ns
autc:'idades escolares de

quase uma dezena de prê
dios, somente na região
sulina.

Plameg e Secretaria da

Agricunura firmaram con

venio que beneficlará,
anualmente. 30 estudantes
de agTonomla e veterina_
ria. Convénio firmado pe
lo Plameg com O Depar
tamento Estadual de Ca

ça e Pesca pO'ssibilitari
aos pescadores adquirir
material especializado. Em

sua plalaforma de candi_

dato, o sr. Celso Ramos fez

referencia expressa aos

homens do mar.

Ainda sôbre educação; e

impressionante o numero
de convênios que o Estado
vem firmando com edu
candârios e instituições,
para ampliar os índices de

gratuidade do ensino, . em

todo o território de Santa

dO Govêrno Celsa Ramos é
demonstrada de forma
inequívoca pelas manifes.
tações de solidariedade e

incentivo, partidas de todo
li Est.ado. São vozes a'lto�
rizadas. que reconhecem o

esiür.;:o governamental, no

sentido de coiocar SarHa
Catarina na trilha de um

desenvolvimento mais ace

lerado.
Comissão designada pelo

SC:!"pt:irio Executivo de
Plameg receberá, após pro
ceder às, competentes vis

torias, a parte térrea do

novo Instituto de Educação
de Florianópolis.
O Governo estuda me_

didas para resolver de vez

o problema de energia elé

trka, nesta Capital. O pri
meiro passo foi a aquisl
ciio em L951, de um novo

transformador. Agora, no_

vas providências estão nas

cogitações governamentais.
Como se sabe, o atual Go
verno herdou um déficit
rnm�� do_ mais consi
(IC!'i'tvri,�.

O Instituto Brasil-Estados Unidos de

Florianópolis, Envia Bolsista
aos Estados Unidos,

Souto Maior, Vlrgllio Tavo·
ra, Armando Monteiro, Se_

gadas Viana e Angelo No
lasco de Almeida. A con_

Seguirá hOje para os Es_
tados Unidos, o dr. José
Ruhland Jr., que Irá aque·
le pais com uma Bolsa de
Estudos concedida pelo De
partamento de Estado,
através do Instituto Bra
sil_Estados Unidos. de Flo
rianópOlis.

O eh'. Ruhland JI"., terá
a oportunidade de fazer
estagio na Administração
de Seguridade Social e

Dem Es�ar, em WaShington
e vi:;ltarã outras cidades
daquele país amigo, no

decorrer de seus estudos
l!:sre � o terceiro Bolsb-

nópolis, envia aos Estados
Unidos no decorrer dos
anos in 52, No momento
se acham matriculados cm

Universidades Norte-Ame_
ricanas a dra. Cecilia Mu
niz de Aragão e o dr. João
Carlos Tolentino de Sou-

ven:,a durou cerca de 45

minutos, e o presidellte
mostrava-se bcm dispostõ
e sorridente_ Segundo in
formou o chefe da Nação,
a franqueza usada em

Na mesma oporlunidade_
de o GovernadOr Celso Ra
mos conflrmou sua pre.
rença no Congresso Sindi
cal, mais provàvelmente
nos trabalhos de abertura,
o que bem representa o

apôio não só material co

mo também moral, que
merecem das autoridades

classificados estarã0
Ihendo suas vagas.

As nossas congratulações
ào dr. Ruhland e a>J IBEU
de Florianópolis, pois não
vem somente cumprindo o

SCU pl'Ogramfl cultural, mas
tambem dando oportuni
dade que inumeros c

I inenses se cspeciaJt�j31h
!:'!11 Univf'rsid:ldcli
te especializadas.

suas conversações com o

presidente Kennedy, ele

vou, ainda mais, o concei�
to do nosso Pais, perante
aquela nar,ãb. O presiden
te destacou, também, a re

cepção recebida d;> M.exi
xko: "Foi llJl1:1. das mais
:;il.l·nifiG.1.Uvas·' !1.cC'ntlloll,

GUSTA. OE CHÉl I
EN.ÀO rE�� ;'�_�lf.J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Poro a lImpeza Rrofunda dos poros

Leite de Co/onia
é snsubstJfuível'

tra. Clotilde Trompowlsky sra. Vida Cabral VRrejão
1'aulois srta. Irene Terezinha

Folgamos em registrar
na efeméride que hOJe de_

Jlui, mais um natallclo da

exnla. sra. Clotilde Trom

pów'ky -raúYot);', proemlnen'·
te srn. da nossa sociedade

c dignissuua esposa do sau

dlJ.�O General Pedro Taulois

personagem por demais
conhecidos em os nJSSOS

meios sociais.

Dona Clotilde, no dia de

hoje 'm;tã completando 87
brm vividas primaveras.
df>vI'ndo no aconchego do

Sf'll lar, pai' ocasl5.o de tão
. au�pi1'ioso acontecimento.
s!:!' alvo das homenagens
mais diversas de suas ami

zades diletas, que são in_

contãveis.

A ilustre aniversariante,
dentre as muitas hornena

g€'ns que lhe forem tributa'

das, juntamos as nossas

('om votos de creliCentes e

ininCe!Tuptas felicidades,
extensivas a todos os' seus
familiares.

Participação

Carlos Buchele Junior e

vva. João José D'Avila, par
ticipam o contrato de ca·

sarnento de seus filhos:
Ana Maria e João José

Florianópolis. 11 de

Abril de 1962.

F'/ZERAM ANOS ONTEM

Bertin
ua. Frederico Soares de

Oliveira
sra. Afonsina Reis Mal
SI'. Aluisio MachadIJ
sr. Henrique Nunes de A_

breu

sr. Wilson Cdelh.) Pinto

SI'. Josê DAquino
sr. Urge} Figueiredo de

Lins

FAZEM ANOS HOJE

_ srta. Lindomar Gou-

lart
'

-;- srta. Eleude!t da Costa

Lima
- sra. Idalina Trilha
_ .ir. Ari Lentz
- sra. Maura Régis Horn
- sr. João Nicolau Spiry·

dos
- llr. Aires da F.)n.ieca

Lopes.
- sr. Dey Alvaro Cabral
- sra. Zilda Ramos
- sra. Carmem Leal de

Souza
- srta. Maria da Graça

Júnior

FARAO ANOS AMANHA.

- sr. ten. Paschoal G.

Rodrigues
_ sr. Bertoldo Leopoldo

de Souza
- sr. Denizat Carvalho

Régis
- sr. ten. Taltíbio Araú_

io
Meninó Roberto Selva - sr. Moacir Burgio

Gentil - sr. dr. Heitor de Alen-

sra, Lauro Elisa da Fon- co.:· Guimarães Filho
seca - sr. ten. Alfredo Victor

sra. Cléia Cardoso Fllome de Araújo
no - sr. dr. Dalmo Bastos

sr. dr. Miguel Boahald Silva

srta. Ana Maria Flores - sr. DOllaldo Rosemiro

sra. Ada Bessa Veiga de Abreu

sra, vva. Mamede Mar - :>1'. Maurílio Fernandes

garida L sra. Mafalda L. P. Pe-

sra. Josefina Fl1r�onovo rico

sr. Heráclito Mend,:,nea - sra. Adelina Machado

sra. Irene Livramento Gruner

sr. Narbal Silva - sra. vva. Enedina For-

)lra. Amêlia Frankemberg migo.

PANSEXOL "M"

PANSEXOL "F"

Trmiro neuromuscular que rejuvenesce dando FÓl'c;a,
Vit.aliclade, Virilidade e Viu:or,

Rrigid.az, Insuflclênl!la ovadana,. obesidad ou magreza
['x("f's.�iva, Iwrtul'hações da id:Hle ('j'ítiea. (' tõcl.'ls clcfi-

""" comeamerto: Sociais

Sábado de Aleluia Miltinnn

em Itajai movtmenm. se a

Rede feminina de Combate
ao Cancero l\1irlist.ros e-u

nossa ctdeue.

- 1 - Cumprimentamos a

senhora desembargudnr /':,1'

no Hoeschl 'Ilda: pela p .. s

Mas, taum-í» ......'" outras

pessoas e,lte1lflid(l,�. viemos

ptomcõe», contra Os ezorbt- fl stlber que o ouüo de pão.
tantes prêços em 1I0S.'ft Caplatl. e'la cus

margo e Bustamante. I) Quer dizer, a política di. trmdo (/� 100 a 120 cruzei- tãs que não re"polldes!
m-nlstro Molasco de AI· vide, o pão une, portanto,
meida ser:'! homenageado vamos C01!!;'-' -.. '-'''''�o
com jantar of:clal e .�Ll_ da frugal massillhrL, cada
quitei na �ede do 5.0 Dis- l.'êz menor. menos pesada .

trilo Naval.
. 'iIII�! e sempre mais cara.

- 22 - O t1'« "�1 ...!*.-- ------------------,.----
"I Glm'a n, P;"I' d, "� As Mocas 00 Bra sil Mêú Untl Vez.Ação Inlensísslm
�:onr��,o��l�� CO;1PI�tam�� Já estamos parecendo SI'. Embalx,ldol' da. FRAN- xad.)r ê um homem. Igualo. Som �m e

mes:mo um exel'cttb bem ÇA no Brn:;il (Sr. Jacques aos outros. Ademais, ele vai
<:ebe para al1110('o € Ja!l� ..ll'

organlzado_ Passando aI. Baeyen. Avenida Presiden. receber cartas do Bras!\

n:� �e�����"q��1 ���ae '��l� gum lE'nlllu recolhidos co. te Antônio Carlos, 58. Riv !.��eiro e, assim nos atenda

r=tdo goste. ��ed:n�oas aA�e:gr a ;l����� ��e J��:il:;a�i��·�s.d���r�� E' interessante notar que

� 23 - O mlll!stro do Tra �,1::��"u;:tã�a�a::qaue�: ��� ���:v:�n�:c��;� ���l�u�:,tr�: �e o;�::I�!o�h:���I�t:l�:��
bailIo Franco MoncoM, �m ledo Pa�ece que o Brasil sua arte. de seus grandes te:J cinema francês. para
visite oLcial em nossa c; inteiro se p5e de pê e res- \'Illtos. e não atraves de a Franca. Está na hora e-

dnde amanha p:Jnde: _ "PRESENTE!" É spus film('s de nudismos. :xata de· AGIRMOS.

do conde Modesto Leal.
Também participou do citá

(Tereza e dr. ceser sea-a
rzüme.i

sanem de seu anrvers»:o

o simpáttcn casal Arthur

La Porta (Lourdes) da se- - 21 - Ern visita oncr.u

chegará a nossa, cidade
dia 21 prúxi-nn. c ministro

- 16 - Na Igreja Nos-a' da Marinha Angelo No

c.edade Carioca.

Senhora da Conceição será

realizada a benção nupetal
da. senhora Ruth Carvalho

Luz, com _o senhor secreta

rio da A.gicultura Deputado
Attilio Fontana.

lasco de Almeida O nus
tre visitante será "hosne-te
oficial do governo do as-a

do, no mais luxuoso apar
tamento do Qu�rencia Pa

lace, bem come sua com.,

Uva que será de dez pee
scas. Na co-ntr.va: os ,\._
mirantes: Guilhobel, CH-

ontem.

_ 2 _ A Rede Femlnir-t

de Combate ao Cancero re

começando as suas euv .:::1.

des, promoverã uma i!XP)

s:ção de mesas artlstit:" l

mente ornamentadas.
dias 27, 28. e 29 próxImo

- 17 - Será bastante '110

vlmentada a testa de Pa i

coü Que o Clube Doze 1e

Agosto e�ta programanr:!.),
para a brotolandia.

de ver J:ndos aparelhos e<':l

prata pr:rcelQ::�.. Clbjet.;!;
de adorno

na sede (la A.A,B.B., a P�:t

ça Pereira Olivelra� gentIl - 18 - Jantavam no qu�

mente ce(lida para f's"r, r"'r.cia com .0 prof. Alex9.n

fim. Tel'cmos oportun!daele dre Bert:nstein, Diretor da

de Direito dI'

_ 3 - Estamos Iflforl1l'_1

dos de que o canto!' M:l

tinha. estará em pauta '1"

'Alelu'a" ..:: �.,lões da 8,,·

c�edade Guarany.

_ 4 - Bera ou não De"1'l

tado o meço que se com"n

ta nas r(lrtl1� '1oliticas.

- 5 - O dr. Mardo C�la

ço festeiou Idade nov"l..

Em sua I'f'sldencla o casal
Cal aço recebeu amigos Pl
ra comemorar a data.

� 6 - 1"'organa a Can·.')_

ta Ilonlta. vai dar "show"
nos salões dCl Lira T�nis

Clube, na no_te de sãhado
de Aleluia.

- 7 - O piston de Ouro

(S;lvio1, continua sendo .1

traçã.o.

- 8 - Os Diretores da ;?o()
TELCA em Tubarão rece·

beram a visjta dos i1ustr?s
Deputados do Poder [,:"

glslativo do Estado. O ?rt>
sldente €stivalet P ,r es.
também partlci'pou da
simpãtlca visita.

G�nebra (Suíça, os senha·

res: dr. Joaqu:m, Madeira

Neves e dr. Henrique 3t)

d:eck, dr. Carlos Alberto

Lenzi e o Dr. Mar�o :.; i·

.oPQonossoN; políííca, mau: d'" Voe' sebe, amigo, o quan tarmna es'á ..,'ando CrI \
cardam, mas no pão, todos to você.::!= "'flgando por 2.341.,00

tae

acu.,,,,,-,
zcm o

Iconcordam. O Pão vai ti me (Juilo de pão? Não? Nós e tabelamento dos Serviço!!

sa enquanto você fala de o dono du pl;dariu também NttC10nal de :-. :;:.") e pella

muitas coisas inclusille de não sabe7llos. Só qnem sabe, 50 quilos, podend�" se tazer

política. Entr� um e outro de acôrdo com o ricpobne1·1 deltt, 72 quiloS de piie.ç, o I

pedaço 'do prío nosso de cu. to rio duiw tia 1)wluria, é o produtor, 'usando de um

da dia,. você alem de estar padeiro. C(l",n nó.� nrio pu- termo mais erudito, aufere

se alimentfllldo, você resol demos tarar com (I paaeiro CrS 4.W·Q (\(j Ptn CuttlL MIC(t,

1Je grandes probleml(S, in-
- /uln pu-lemos entrar nu veia bem leitoJ', 0111 cada

Icl.usive o da sua sobrevi- tntímtàaae lia l)(!drlJ"ia -, saca, Calcule-lle 710 mau'

tiência. ficamos também com. a in l�nte, no VO�tt7ne do neyd
Se você tór falai' de po/.1 leJ'roynç'(io q;'c !'':'':"'; f;"",,,. CIO. E de ermcuecer os çre

tica, sõ de politica, çnmn- leitor. E, como nós sabemos ços produtores, porque o,�

oue o padoiro é "cabra troianos, somos nõs, quetmws oue ,,�.�""râ em dis

cessao, mas se VOCe fõr fo)
lar do preço do pão, tamí
bón garantimos que tudo

aCflbarâ em "._:. "'líssona,
rebarbaiiva. contra as ex-

o Brasil OUf' VTVK e oBra
x!n�l os casais: Almiran�e Pemamcnto do :11[\: Ma:s si! que AMA, e o Brasil que
Jurendir Muller (::::eliat ":.0 vale falar pouco e cer'.;o, AGE. em sua própria defe
mandante Baudeir Ma.a d.� que mu lo c duv;doslJ. sa. F0í assim, no ano pas-

---YENDE=-Sf
-- -

--.,
�ah�� ���::�oêst= �o�.��:�;,

_, . .

mas vaHmte e teimoso pro-
CAMIONETA PICK_ul-' - - 1952 vocou inclusive um decrete

Trator no Oficina meconiçel de Lazo�o Garbeloto do Presidente da Repub!!-
Ruo Preso Gaspar Dutra - Estreito 00 lodo de ca para "atender a SuJicl-

Joõo Vi'2ira CIA. tações de todo o pais."

Convocação u;:o�sO:;�r�l;:lm�sd��:����
, Sociedààe Carnavalesca

TeR(m:�� do Diabos

vo a uma oatifaria multo

grande que está ai. apodre
cendo a Nadin· nl': filmes
franceses imoral.�. Para
grandes males. grandes re

·medios. Não temos mêdo
de nada C:: J...:. ;::n,;::.:êm. Va
mos AGIR com desassom_
"'",., f' ('aragem, com firme
za <:: determU1<lção. Todos
unidos.

Pedimos::' "'lci!, caríssi_
ma j.)vem. ave::. :->rezado
leitor, que escreva uma cal'

- 9 - O senhor Paulo : � - - - ._-, -----______ tinha, BEM B'3CRITA E

j:�;: Ol!:��rate�str�:;��r�:;� D_E_LTí'ADTSSIMA, ao Exmo

em uma das mais lUXUJ�
��� " moderna casa de S.
PaulO.

- 10 - Prepara malas ,)a

ra uma viagem a Belo Ho
r'zollte o casal senhor e

senhora Jose Lemos (Ven.

� 11 - Rio, a P'Jlicia prcl
b'u o filme "Os Cafaiestcs'
dizendo 'ier o mesmo '''11

atentad-o ('ontra a moral.

- 12 - Logo mais as 15 !t.
em Sessão Solene do Po
der Legislativo. com a. nre

sença do Exmo. Senhor go
vernador do Estado e 1e
mais autoridades, civis mi

I.itares e ecleslasticas, toma
ra posse a nova mesa Di
ret.ora, assim constituída'
Presl-ctente João Estivalet
Pires, l.o vice PreSident,e I

Walter Muller, 2.0 vice pre
sidente Antonio Gom�s �!e
Almeida L Secret rio .(l're
derl('.O Kuerten, 2. Secretá-
rio Altir Webber de Mello
L Suplnte Pedro Zlmm�r_
mann e 2. Suplente 'Ivo
Reis Montenegro.

� 13 - O ca�al Paulo
Bauer Filho I Mirlam, e!ll

grandes preparatl' t� para
a chegnda da cegonha.

- 14 - Num jantar '10

Queréncia Pal!lce muito
comentada a beleza e el,'
gâncla das senhoras; Ma
rio, Meyer (Maria OlilVlal,
Walter Meyer (Odete.

- 15 - Na tarde de sexla
feira a senhora Olga ::Ja
pnrfl.� U'll ehú. hOtlH'llagean
do :'I exma senhora Olo:a
Leal Rocha Miranda, fillu

-. 19 - 11. ��:._'�" Jussa i�a
bra_l, volta a cireular e�';1

c�!l1panhia do �r Jovan!r')

Ru!s.

- 20 - Jantavam no ,tO�I·

A Diretoria do Sociedade Carnavalesco "Te
nentes do Diobo" co·nvoca seus Associados poro �
Assembléia Geral Htruordinorio, que será realizar
dia 16 às 20 horas em seu Golpõo poro eleição da
novo diretorio.

Luiz Gonzaga Machado Cozlho
Pre",� · ... tA em Exercício

�
WILLYS-OVERLAND. DO BRASIL S. A_

INDUSTRIA E COMtRCIO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A viso aos Srs. Acionistas

A WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A., INDúSTRIA E

COMÉRCIO participa aos 5)'s, Acionistas que, a partir do dia

16 de abri! de 1962, eS!<'\I'á pagando o dividendo semestral de

Cr$ 6,00 (l'icis 13,ruzeil'os) pot· ação, correspondente ao período
compreendido cnt!'e 1" de julho c 31 de dezembro de 1961,

O pagamento será feito de acôl'clo com as seguintes
normas:

a) ações nominath·a.>õi - pela remessa do cheque
nominal ao acionisla, pela Deltcc 5. A. Investi

mentos, Cn"clito (' Financiamento;

b) ações ao porlado!' - mediante a apresentação
do eupão n' ]8 no seguinte eslal.JC'lcdmento:

,
l.LiI('C, lnd (' (·UII1. de Sanra Catal'iua S_ A "INCO"

Rio dI' Janeiro, ma1;g0 de 1962.

,\ DlHE'I'OIUA

ros. MiLito bem. Vamos ape
lar pam os câlculos, para
(1 matemútica, que. diga,se
sem1Jfc ",oi (' �":>��� :"-�o
11lt escola. Se unI(( saca de _,g§M

mandado", ebtã nu cera

que 1](tO lamos fllxicar
com o mesmo.

C01hUlli:,:::'� '!lacíficamente.
com preço extorsivo, o

pâo nosso de cada dia.
O pão ê 1'0N.�O, não te

nham dÚ1iiatt, "w,� '-' di
llheiro é dos produtores. Ah

COAP, ah COAf. onde es-

tão f'ontnüio$ aos n:Jssos

sentiment·)" e t�io desedu
('ativos 0(' nosso povo. En

fim. uma carta pessoal,
bem feita. e, sobretudo. de

lira(líssima. N50 é preciso
ler \,1'r('Jo nCnhl!m. Emhai-

Contamos certos com a

colaboração das senhoritas
e da" senhoms que lutam

conosco pela Dignidade d

Mulher. Achar a Idêla no_

tável não resolve nada. E'

preciso AGIR. AGlR, AGIR,

Vende-se
Vendem.se três bicicletas duas paro homem e

uma para s('nhora. Uma barbado CS 12.000,00
Ver e trotar à rua�Estp.ves Junior, 56 n0sta com

sr. Carlos 12' - 4

�.�.�
..

'/" ,;�fN{�4;�';·�·/@0_�JULill
087ALDO MB"O

SAUDADES DO .. MIRAMAR - Sim, porque afinal

faz muito tempo que nenhuma referência foi feito. nesta

seção. áqucle I.)gradouro publico, mesmo porque, de

pois de reformado, alindado e completamente I'ecnpe_

rado pela Diretoria de Obras públicas do Estado, nada

mais nos competia dize),'.
Ag:>ra, porêm, já es!,i dando assunto.

A velha amiga "sujeira", durante tantos c longos

anos. foi lealmfm�e, a c-.n.lpanheira incomparável do

no�so Miramar.

Depois. acabou. Desapareceu.
Infelizmente voltOlL

Assim. quem enera e olhando para os lados, nova

mente sente·se mal.
A papeJaàa rasgada, os montes de pontas de ci-

garros. o lixo enfim. aparecem de ponta a p0nta,

E vai aumentando.
E a vassoura da Prefeitura não colabora.

Porque, Já que a :erefelt_ura nada tez ali, nada de

nada mesmo. pelo men;)s. que conserve a limpésa da

porta da sala do Miramar.

Ao� d::Jmingos, aquilo já se tprna sumamente de

sagradâvel.
Estava_nos domingo passado, olhando o panorâ

ma. quando três pessoas, viajantes, se detiveram deante

daquela ci,'quelra toda e um observou.
_ Sera Olle a Prefeitura não tem uma vassoura?

_ Parece� disse o outro e ajuntou ironlco: Não é

pOi:\Fivel que não l,1aja por, aqui uma ao menos do saldo

da propaganda Jânio Quadros ..

E eu encabulei e engoli a critica

Mesmo que iria dizer para defender? ,

Que bom que o meu amigo Prefeito, pelo menos me

desse a honra de lêr, esba seção,
MOEDA E CRÉDITO Deu que fazer a greve dos es

tudantes univer:--itirios. A coisa não ia tomando rumo a

gradavel _Afinal. ao que nos tóca, a "zueira" toda foi em

torno da Moeda e Credito ...

Ora no�sa m.)eda, sabemos como é. Moeda mesmo

não temos. Tudo ê cruzeirinho desmelinguldo. tornan

do.se co1�.'l desconhecida nem existe mais. Credito

tambem !lab('mos corno é ..

De quando em vês. li. custa de muitas viagens. mui

to, pedido, muitas pauladas pelos jornalsl consegue-se

erguer um pouco a eabeça.
,

Assim. porqúe brigar por Moeda e Crédito? (pelo
menos no BrasiL>

A cadeira devia ter esta designação:
"Pouco dinheiro e dividas". E o velho e harulh ...n

to alt.o falanLe da Praça ficará sossegado. E fi. gente
tam])úlll.

Ensinar Isso, todos sabem.
Nitn hnverH't 'mn:1.� briga.

T('rça, r ... ira. puhlicaremos uma cru-ta
Elldldcs Gouveia, de Barreiros,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mação literá

TEATRO DE MARIA CLARA MACHADO - Com uma

vida dedicada ao teatro, Maria Clara Machado tem .uma

soma inestimável de serviços prestados, quer como di

retora, autora, atriz e produtora. O "Tablado", por e,

xemplo, é ela, da]l tendo saído numerosos valores, mui

tos dos nossos bons profissionais de hoje, que atuam em

todos os setores do teatro. Agora, pela AGIR, edito

ra -para a qual dirige a ótima coleção "Teatro Moder

no" MCM lança o seu TEATRO, reunindo três peças:

"O 'Cavalinho Azul", "A Volta do Camaleão Alface" e

"O Embarque de Noé". AqUi, as mesmas qualidades de

seus trabalhos anteriores, se mantem, estão implicl
las, e, sob certos aspectos, se depuram. O mesmo nrts,

mo, a mesma precisão, a mesma técnica exata no erguer

a cena e construi!' ns üeums. osmcsmos dominlo da cal'

pintaria teatral. Suas peças são infantis sem nem de

perto serem prlmó.rias, trazendo de volta, para nós, um

pouco do encantamento da Infância e interessando, pela
munetrn como estão realizadas, às crianças e aos adul

too.
TRAPIA _ Quando estrelou com êste seu volume de

contos, Cnlo Partiria Carneiro não era um nome des

conhecido, tendo já publicado trabalhos seus em diver
sos órgãos literários do pais, sempre mantendo uma

qualidade muito boa e um clima especifico que o earac,

tenxnva e lhe dava um "tom" muito seu. Assim, não foi
nenhuma surpresa o contacto mais demorado com êle,
agora, por intermédio deste seu livro, edição da Francis

co Alves, na cotecãc Alvorada, volume 5. Mantendo uma

unidade de: tema e de estilo, desde "Milho Empendoado",
premiado pela revista BBB, até "Ventania", que incerra
o volume, o utor tem o que contar do seu nordeste, e sa

berias de gentE\S homíldes, criando mesmo uma unidade
entre os trabalhos; que' surgem como umtodo, e se com

pletam.
AMOR DE SALVAÇAO - Na Coleção Saraiva, da edito
ra do mesmo nome, surre agora sob o número 165, êste
romance, de Camilo Castelo Branco, que embora não
sendo dos melhores nem dos mais realizados do grande
escritor português, é tlpico de sua maneira de ser. con,

tendo todos os elementos constitutivos de seu mundo fic
cionista.
11MA FACE NAS TREVAS - Num clima sombrio e pesa
do. que lhe é característico, construido suas figuras nu

ma linguagem carregada de angustia, Paulo Novaes ten
ta nos dar a sua mensagem nêste novo livro, edícão da
AGIR. O A. não se preocupa em ser agradável ao 'leitor,
mas delxa.se levar pelo seu estado intimo, que é mór
bido. As personagens subergem, se afundam num mun
do complexo" permanecem distantes, d!luidas. Embora
a realização por vêzes deixe a desejar. ainda assim aca
bamos por nos Interessar por Gustavo, Livio, Joshua e
Nino. entre eles sempre a figura de Nina, provocando
todos que dela se acercam enão se compreendendo. de
sencadeando, afinal, como que movida por uma fôrça
superior, tóda a trama.

(Para remessa' de p\lblicncões: SM _ CP 384
Florianópolis _. santa-catanna.j

C l l n i e a Geral
I
--Mt'nrco __

Espeelaltra em n.créena de Senboru e viu urt- I
nA-ta�. Cura ..adl�.aJ das !nfe("ccõe8' agudas e crê-

r ntecs. dI" -nnrêrhc <>,pnlto-urlnárln em ambos os
sexos. TJofJnCIl1 rio IlpR1'fllho D\(!'fl'lt1vn f" do sla"'·
ma ner-t'OIIG

1 1'I'n1'ãrlo: d!\.q 10 U 11.3D "OTQM f' d:a.� 14.30 t..& 17,00
boras. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
t.c anda-, resc. dlo Rua [oão 'Pinwl _ Fone: 3�48
aesíaêncre: Rua Lacerda Coutinho, n.e 13 (Chá.

, eara do Espll.cbal - 'lI'on'" 32411

ALU6A-SE
Duas solos à ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquina d ...

de Arcipreste Paiva.

Poro Consultório médico ou e:i<.:ritório. Trotar com
o proprietório no mesmc. local.

NO HOEPCKE TEM

. NFORMACÕES
TURISTJCAS
_ff)tEed�atã�
�u«dll/t"12-

A CAMISA EPSOM (SOCIAL OU ESPORTIVA)
OFERECE ESTAS REAIS VANTAGENS:

• Não encolhe

• Colarinho confeccionado com entretela que

o to.-na. mais confortável

• A única com IIbarbatanas permanentes" quel

Não precisam ser retiradas

quan_1
do vão pa,a lava, ou passa,

..

�

��
z;

".

São etexrvets e inquebráveis, rT"lan_

tendo o COlarinho sempre eleganté
Feitas de fibra plástica, são inalte_

ráveis à e ç

ê

o da água e do sabão

..

1!)5!i e na conformidade dos
arts. 4S4 e secutntes do
Cnuigo d� processo Civll.
:'!:�im, pede e requer n V E

xa., se drene ouvir as teste
munha no, final arroladas
e que comparecerão em

fmao. independentemente
de intimarão. sendo rcttn
a justificação Inlrlnl c,

jultuda esta. se proceda de
acordo com os nrtdgosrln lei

processual. acima preferido
referido sendo citados con

rr-intantes o o Dr.Promotor
público da carnara. pum a,

apôs Os trônsmltes tccats
ser a presente jlll�adn pro
epdente por V.Exu., data
vênia, podendo o peticioná
1'10 ter o Que lhe sirva dI'! ti
tulo para a transcricão no

Registro de Imóveis. protcs
ta por todos o.'. meios de pro
vas em direito peqnltldos

<

e desde já, reQuer o depoL
menta pessoal de quem esta
contestar, sob as comlna_
nões legais. Dando ã. pre·
sente o valor de Cr$
2.100.00, P. deferimento. BI

j!uaçú, 24 de outubto de
HI61. (Assinado) - AC:lcio
Zellno da Silva. Procedi
da a justificação foi n mes

ma julgada como segue:
Vistos, etc. HOMOloUfl. por
sentenca, a just,ifif'acão de
fls. em aue é rf'C1l1Cl'ente
João r<:rederico MUl'tcndnl,
para que, produza os e

feitos de direito. Cite_se,
pessoalmente. p')r ma.nda
do, os confrontrmtes do
imóvel e. por edital, os in
teressados incertos nara to
dos, nuerendo, contestarem
o nedido no pNZO da lei.
Cn.�tas afinal. Rl'-'Uf!""1. 26
-3,62. (Ass.) J. G. Collaco
Juiz de Direito. Para che
Il'ar ao conhecimento rle ln
teressados é expedido o

nre.�pnte com o prn'l,O de
30 dias Que será afixado e

publicado na fórma ria leI.
Eu, (Ass.) Orlando Romão
de Faria, Escrivão, o riz
datilografar e subscrevi.
RiQ'uaçú, 28 de março de
1962. (Ass.): Jaymor Gui
marães C611aço, Juiz de
Direito.
Confére com o original

afixado no Forum dc�ta.
C(lmal'ca.
O ;;��1���0�omão de Fa_ i�

".

. ,',J!"
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camisaEPSOH
O melhor

presente de Páscoa
para "êle"

(

A VENDA.NAS MELHORES CASAS DO RAMO DESTA CIDADE'

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE, BIGUACU
EdÚal de citação com o

prazo de trinta (30) dias

O Doutor Jaymor. our

marães coneco. Juiz de

Direito da Comarca de

Biguaçu, Estado de Santa

Catarina, na fórma da lei.
eto.
FAZ SABER a01+ flue o

presente virem ou, dele co

nnectmento tiverem que,

par parte de JOAO FRE

DERICO MARTENDAI" por
seu j\çlvol-(fl,dQ Dr. A("{Lclo

zéínto da anvn, lhe foi di_

rigida. n peWião do teor

seaurnte: Exmo. Sr. Dr.

Juiz de Direito do. comer
ca de Biguaçu. aoüo FI'c

dertcc Martendnl, brasilei
ro, comcrcícntc, [rsldenle
e domicilindo· em Ailo de

BigU!leu. neste Munlríplo,
vem, por seu procurador
infra csstncdc. promover
tinia ação de uaucnplão.
pura o Que, expõe e requer
a V. Bxn.: 1 - O requc,
rente tem, por si e ante

cesscres. a. posse de um

terreno situado em Anto

nio Carias; neste Munlcl

pio, com todos os requeal,
tos para á prescrição aqui
stttva: 2 - O referido

imóvel
.

mede 49,50m de

frente por 3.300m de fun

dos'. área dc 16335m2, con

frontando na trentc. no

Norte, com o Rio Biguáçll,
Sul com O tmvessêc da

ForQuilha5, Oeste com o

autor, Lf>stf'. a partir dn

frente are 99Pm com o nu,

tor- e· o restante com terras

de Leona-río anes e Mn.rla
na de JMÍlS. O terreno é
cortado no !'entlrio toste
o".. tp. oer+o do Ri". oetn
"d""r1� BIO'n�"ll-Anlonil)
r., ..10�: ;! _ 're-vto ncim,!.

Tin'l � p"��p. do l-névet.

!'.....+"_ ri" N['1t.!<I� ecrees
l'Tpt.fn p <:'1<' muurer " "",,

t .. de R,nl'l1no João da S\I
V� p. ."''''' ,.,.."lh"r P. nao
"'''''<:l';nnn tít.ul,.,. 1""'" �Ii
r""!l" t .. ,· ... "j:. n'!pr !ln",,!_
.. i .. n " ... ,..,ll')ln "om fl1nrl"_
",,,.,t,, n"� !lrh. !>I;I) e 552
,;" �ArH<I'n r.h,n e l"i
nc 2.437 de 7 de marco de

"'Bepà,fàõientciCeiií,àiife-Ciiôiiiras -;���:,�;� ;:.E.:�f
[uital �e Concorreiicia Pu�I:�a llurncro 11-04-41 �#;:��::d:;���!�S����

O Departamento Centm l II _ ESTIPULAÇÕES os seguintes dizeres: CON- diante recibo, em QUê se ;; - A Comissão i'u!,;;'3-
de Compras (O. C. C.), de Os interessados deverão CORRtNCIA PÚBLICA mencionará data e hora do dora reserva-se o dí rette

NO 11 04 41, (AquisIção de recebimento. assinado porconformidade com o nr�,"

11, ítem III, do Regulamen-
to aprovado pelo Oer,rp.';o
SF-25-08-6l/382 torna públl
co que tará realizar, r0

dia 14 d.e mala de 1962., na
sua séde, à Praça. Lamo

Muller, nO 2, (fone 341')',
CONCORRll:NCIA PÚBLIC.'\.
nas condi,...ões seguintes.
I -- OBJETO DA CON

CORR-eNCIA

AQUISIÇAO
I � Giz. escolar, branco, dI'
ln Qualidade. Unldade
caixa, Quantidade
95.000:
II _ Papel almac;o, com

pauta, branco, de 1'\ quali
dade. 22 quilos ou mais, U

nidade - resma, Quant!da
de - 900;
III _ LâplS preto, nO 2, ti·
po Faber ou semelhante.
de madeira de ('pdro, de ln

qualidade, Unidade - gro
.<:n. Quantidade - 1:
IV Tinta em pó, escolar,
côr azul, sol{,vl'l em l4!:ua
romum. ar.ond!rlonada em

pntes de r.Ôr ('.�"ura. com

conteúdo para transforma_
cão em 1 litro de tinta U

nidade - note, Quantida
de - 20.000;
V - Tinta em nó. escola]'
ror vermelha, solúvel em

água comum, acondicio

nada em pates dt' côr eSCll

ra, conteúdo nara transfo['

tnn"n.o em 1 litro de tinta,
Unidade - pote. Quantida
de-.20.000:
VI T,ivro. para at.as, com

fõO fAlhas, tamanho 22 X
32. Unidadr - Um, Quan_
tirlade - 1.200;

(SF:GUROS VIDA EM G'RUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)
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1 tc bôn. róI' )wrto, Unidade
c:"lixa. Qllflnl.irlarle - 20.

aprasentar os documentos
mencionados a seguir.

1. _ Propo"ta, seladõlS
ambas as vias com Cr$.
12,00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educac:fio
e Saúde de Cr$ 10.00. por

folha, em envelope fech::.

do e lacrado, contendo:

a) Designação do nomo!

e enderêço da firma propo_
nente;

/

b) especificação, a mais

detalhada possível, Inclus:
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) prêço unitário e �10-

bal com a explicação de

que estão ou não inclu!da3
as despesas ('!e impõstns,
taxas, fretes, carretos, f:.P

�uros, etc;
(11 conclções e prazo de

entrega do material, no

local dindicado Direto
ria de Administracão da
Serretaria de Educação e

Cultura, onde será procedL
do o exame de recebimen

to;
el declaração dc conhe

cimento e submissão .as
normas deste Edital e tia

Legislação referente a Con_
corrências.
NOTA: Serfio re'cusados

.os materiais com «jim/'n
s(;es e outras earacLerlsti
cas aql:lém das espeCifiea
ções, o que ocasionará exi�

gência de substituicão re

tirada urgente, cha�a�en_
to do segundo colocado,
exigência da diferênça de
preç.o pelo faltoso. caução
futura suspenção do re�is
tro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do

f'lTvelope contcnerlor da

prop.osta devcrfio constar

Material Escolar, para a Se

cretarla de Educação e Cul

tural
3 - Em envp.loPe Separa

do contendo os dizeres do

Inciso anterior, além do
têrmo DOCUME�TOS, em

caracteres bem destacados
encerrar-se-ão os docu
mentos comprobatórios dE

identidade e IdOneidade:
aI certidão de Registro

na Junta Comercial ')'1

Diário Oficial que tenha

pUblicadO o documento de

constituição;

bl atestado de Idoneida

de, passado p.or Banco ou

duas firmas de comprm'a
da idoneidade comercial;
cl prova de quitação com

as Fazendas Estadual, F�
deral e Municipal;
d) procuração, se fõr o

caso, passado a pessoa re

presentante )(ia proponen
te à aberturA. das pr.opos
tas.

4 - Os documpnlõs ')d
ma (ou parte dêles) PO(!t'
rão ser substituldos pplo
Registro da firma no Dê

partamento Central de

Compras do Estado de San_

ta Catarina.
5 - Ao:: propostas deverão

ser apresentadas em duas
vias, com a rúbrjea dos

proponentes em tôdas as

páginas, seladas na forma
do itt'm 1, ctêste Titulo.

6 - Os envelopes, con

tendo ')ropostas .ou docu

mentos, deverão ser entre

g_ues no Departamento aen

trai de Co@�ras. à Praça
tauro Mullcr, n.O 2 (f,.,ne
34101, a.té às 14 haras cio
dia. 14 de mnio de J!'1f'l2, me-

funcionário do D.C.C.

7 - As propostas serão fi.

bertas, às quinze horas do
mesmo dia 14/5/62. por fun
cionários designados do

O, C. C. e na presença dos

proponentes ou seus re

presentantes legais.
8 - Abertos os envelc-

de anular a Concon:ência.
ca�o as pl'op:ls,tas a,pre
sentadas não r.orres-pon
dam aos lntl"rêsses (10 E.�
tado.

Florianópolis, em 11 de
abril de 1962.

(Hermes .Tustino Patrja
nova) - Presidente

pes, cada' um dos Interes;-

���: t:: �:!�:�tona�e f�: :.:SD'm','·1í::�D·r·;.lhas de propostas dos c!c- flVt!j_ ulll
mais concorrentes.: ••O :

9 _ As propostas (mo : traz rapidamente até vice: :
dêl.o 001. à vemla na. Im- •

:..t:::�o�,a;':��!'�;':'':I��!:prensa Oficial do Estado J, • �:;"::!7:�::',-:u::":'_".. •

deveriiJQ obedecer às con- • ri .. , do dllkll I .....W.'"J...... •

diçôt!s JCstabelecidoo neste
ou .. <ldodo' •

Edital, nas instruções. =�:'.": d·
.••a��:n.!� 'J:constantes do verso das .0""", marca da <.a p,efo'� •

mesmas, bem como às ex!- E:'ionr:!aE d�':.· ..oaot. l.gências de Decreto n.O

SF-25-0B-61/382, de 1961. e • SUVIÇO DE REEMBOLSOAtuo••

demais dislJlOsições Esta-: YIIIG. US�. I1IIll atam II tlUlEII':
duais e Federais. sõbre
Concorrências.
II - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul

gadora, �steriormen(c,
será declarado vencedor o

prop.onPcnte que ofecerer:
a) Menor preço, conside

rando, impostos, despe!w.s
e out.ras vantagens;

en��e:�lhores condições de.....
----

pa�a::ee�t;:;.res condições cie

CiD'
2 - Em Igualdade de

condições será. dada nre-
ferência. a firma estãb�le- �
clda no Estado. .t.0�l-3 - Em caso de absoluw .

::r�g��!::a�o :e p;:��:���:
.

li
,4 - A Concorrencia rI)

derá scr anulad�l, um"?t vl'.�

que tenha.- sido })L'eLcl'ida 4. 8eu. hlAr! Pf:�FEITA OO!lRASIL

• t6p1d•• ,Iin�lid., •

: ;::�'=�R7';:�::�a"':::g�:"::;: :
: "COM'"AOOII II,O:-GUANAIAIA:

COMPRADOR RIO
COM ! UIIV OI UEMIO($O UO'"

.. l'<o ,,"'.120'1 '01 S1 OIJ

J".G_fo�.l67 .""" j c,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oelela.c�.!!!.nal�!��C��!i�t��� �-ii::: := o:� e��7�' .F?- �:TÓU�:A
181, de 23 de janeIro de 1953, vimos por este EDITAL publicar a Irelação dos se- 5.734/:�3 Irmõos Heise & Cio. Ltdo. �:i�e:Ule
guintes processos que se encontram nesta Delegacia Regional. afim de serem 2.867/1)0 José Eblino S. Lourenço 1'0

completados pelos respectivos interessados. no prazo de 90 (noventa) dias, ccn- Oeste
tados da data da publicação deste EDITAL no "Diário onera! do Estado". 4.339/61 José Mario Wolinger Tijucas

Protocolo da. PROCESSOS .lUunicipios 3.096/47 José Stvtero Sobrinho capinzal
Delel:'acia Firmas 8.458/47 J. $quário CovaJotti & Cio. Ltdc. Lages

7.620/51 Amadeu Teixeira Pinto Curitibanos 4.913/4.7 J. Santas & Cio. Rio do Sul

7.81B/51 Antonio Teixeira Pinto Curí tíbanoa 3.020/53 João Pedro Paim Junior
10.839/53 Alfredo Finder Joinvllle 1.395/:i2 José Uno Konrtch
11.041/�3 Aizeno Heydt Ohspecô 7.829/\"11 José Teixeira Pinto

6.522/52 Alfredo Rudorf & Cio. Ltdo. Lages 5.015/53 J. Caldeiro & Cio

6.138/53 Antonio Franzo Rodelo 8.731/,;1 João Slompo Nett�
3.B69/53 Abrano Domingos Sccrlot .agea

2.341/;)3 José Wolff
1.417/�2 A"ty )orge Peretrc Caçador 3.8n/�3 João Pelíazoni

3.205/52 Afonso Bertoncel!o Iaçador 2.326/48 João Bernardo Corlesso

9.063/53 AloYsio O. Elein Tangará 10.431/:'15 Laminadora Imperial S. A.

6.524/52 Antonio Soter de Macedo .agcs 4.589;<;1 Luis Sperondí.,
4.476/53

-

Adolfo Moyer otnvme 11.0n/.j3 Luiz Ftoreze

12.937/55 AlIéssio Bortolon Caçador 7.160/51 Leopoldo Henrtoua Rofolcr
567/52 Alcides Tondini Caçador 3.150/:'>3 Leoccld-, de Oliveiro Waltrick

B.350/tl3 Anselmo Nino Granzotto e Conceição Bottini An_Campos NOVJS 12.264/�;5 Jorge NiHindalfo l.eiwer

tunes 2.014/;'1 Madeireiro Ituporonga Lrdc.

Antonio Fideli Zibetti e Segundo FideJli Ztbett! aoecace 4.580/�1 Madeireiro Silvio Riqueiro Ltdo.

A. Tcrtot-, & Filhos Caçador 2.058/CO Madeireiro Tornenge Ltdo.

A. Tortot-, & Filhos Caçador 4.33:IH,7 M. C. Turra

Antonio Scott! crtctuma 6.704/!l2 "Magreo" Mod. Sul Brasileiro Ltdo.

Adeltc de Fover! Tubarão 6.523/;'2 Mad. Santo Anjo da Guardo Ltda.

Alcides Tombini Caçador 1.513/"'3 Mouro Gransmonn de Souza

Alcides Tombinl Caçador 7.817/,,4 Mó\'eis Cotarinense Ltda.

Amadeu Teixeira Pinto cunubenos 3.528!<;3 Madeireiro S�o Anjo do Guardo Ltdc.

Arnoldo Egler Sehmidt Caçador 3.722/[;2 Mortins Correio, Coes & Cio. Ltda.

A. Delectnn! Ourtttbnno.s 4.083h9 MçHio Ab("�u

Agro Ml'Jd. Ogtávio Rouen Ltdo. Porto Unho 2.596 '�4. 'f'Aor'n Perrosso

Adhemar Westphal 'rubnrâo . 8.863/:,5. Madeireiro Real Ltda.

Agenor de Paula Bueno PÔTt.o Unlãj 7.8n/ "�I M'?!yer, Irmão & Cio. Ltda

Alberto Onedc Campos NO\")l> 3,491JuO Mr::-ds. l ndustriolizndos S A "Mariso"

Boster & Kimak Caçador 1.610/ou Madereiro Tupi Ltda

Beneficiodorc S. Luiz Ltdo. Canotnhas 7.295/'i0 Madeir{';ro São Domingos
Bisol, Bellani & Cio. Ltda. Campos N%,; 1.524/�3 Madeireiro Cordellini S. A.

Bertoldo Bocega & Cjc. La.g�s 9.905/;,1 Maria R'I!!ckers

Bortolon & Cio. Xanxerê 3.717/'i8 Morodim & Cio.

Boff, Candemil & Cio. Ltda. Araranguá 8.58l/'H MedeH, Peruzzo & Cio. Ltda.

Criodini, VoseJ & Marangoni Jarnguã do R'JI 473r,3 Odebr.echt Cio .. Com. Ind. Agropecuário.
Cândido Teston Chaoecó 3,OO2/�1 ("Hto 5 A. Industrio e Comercio

Cio. Lom. Catorinense Ind. e Com. de Madeiros Florianópolis �,071/:'i2 Olímpio Stumpf
Com. e Ind. Augusto BresoLo S. A. iampos Novvs 2.916/:,3 Paulo Pilger
Constantino Busato Rio do t1...t1 7.164(;3 Pedro Trentin

Cio. Florestal de Sto. Catarina Ind. e Com. de Ma_ 6.526/;:2 Pucei & Velho

deiras. São Joaquul lO.31i).'r·6, rognoncelli, li1d.Com. Ltda.

1.319/52 Cio. Florestal de sta. C.atarina Ind. � Com. de Mo 7.697ft7 Provino Deun

deiras -São Joaqu!.n 1.339/;j9 Pedro Camilotti & Cio. Ltdo.

6.837/,*7 Cio. Florestal de Sto. Cotarina Ind. e Com. de Ma 1.854/:\0 Ponzoni Brandolise S A Com e lnd.

deiros
-

FlorlanópoJls 6.42;/;·4 Posauel Rotta & Filhos Ltdo.

2.3U7/!>2 Companhia Caeté S. A. Jolnvl11e
9.625,'53 DionYsio Piso & Cio. Ltda. Rio do Sul

9.845/56 Domingos Albino' Reche
2.175:':'>3 Dombros & Pivo
3.643/;';5 .f:mme do Erfer & CiCT l::tda.
2.093'!:>2 Ernesto Faora
2.922/52 Eugenio Haroldo OISEn

_ ....>�
3.216/53 Evaldo Sabotk & Filhos Ltda.
8.508/51 Exp. de Pinho e Mads. de Lei Ltdo. Ind. e Com. olnvllle

7.168/1\3 Ernesto Benno Dresch
7.208/� Emanu�1 Cristofolini & Filho.
3.668/f.0 Ernesto Buntkiel
5.593/<:;3 Frederico Reichmann S. A.
7.061/51 Francisco Aureswald
8.605/:>6 Francisco Reinert e Ãri Capai
8.535/')3 Fáb. Artefatos de Mads. Assu Ltdo.
il.356/('2 Francisco Androscheo
8.4Hl/59 Fraderico Reichmann S A
594./1>1 Froderico Reichmann S A

3.670/:,3 Guilherme Ladevic Junior
7.7!)l/�7 Guoltiero. R. Piccoli
4..21)6/53 Gadotti & Irmão
4.052/;,1 Germano Mordetti
O.40Dlb3 Gugelmin & Cio. Ltda.
593/'i4 G. Bruinjé S A

3.493/;13 Guilherme Butzke
2.160/52 Gringo & Filhos Ltdo.
5.611/'l7 Humberto Busato & Irmãos
1.856/52 H�itor pereira de Almeida
1.90U/30 Henrique Sternaçle & Cio Ltda.
2.046/60 Humberto Dondoliri
2.620/55 H. Hort
6.747/�3 Heinz Euç-en Oerding
13.592/')5 Helmuth Carlos Reiter

11.18S'tl3

350,",·5
8.71l.llr,2

2.850'52
'h"""....-2,376/:-3

5.67U<;2

1.417.'�H

6.101/53

2.895/32
8.729/31
9.021.'51
2.053/tlO
2.059/110
7.248/59
7.249/�9
7.821/51
,8.791/51
751/51

6.1l6/!\4
7.903/51
5.650':,1
5.647/47
150/:i2

1.658,56
9.157/al
6.527, �2

7.778/::;9
2.05-1/00
7.385.'53
11.017/53
8.435/55
8.990l-i7
5.020/48
1.320/!>2

Chapecó
Carázlnho

Jta,Jal
Caçadot
S. Bento

Sul.

Mafra.

�hapecó
:;'uaramlr:m

oa�aba
:açador
:açador
Itajnl
la:;lJal"
:açador
Caçador
oinvllle

.ages
'ideira
fodl'io
Chapccó
Jolnvllle
Curitiba

Tlm�ó
Port.o Unlao

Caçador
Joaçaba
tal�")t:plis
Imarul

Mafra

3.802j:i6
11.014/:,3
2.058/49
8.81i/�1
7.996/\10
5.450/ ..7

2.162/!'I7
7.B'\tlrl:3

337/�5
3'UI,'.'!)

7.127,-;0
3,469/!'i3
1.966".8
8.390/!'3
:\013/.)3

.8.339/'i3
2.3M/55

7.503/-\7
7.198/47

11.474r,3

Blumenau
S. Miguel Jo

Oeste
Rio do Sul

Chapecó
Rio do Sul

Herbert Schutt
H':;!lvino Cloas

, Hernor.i Palumbo & Irmãos
I Hilário Pecararo
Hilário Demoliner
Irmãos Andreozza Ltdo.
lndl. Mad, Vila Novo Ltda.
Inds. Reunidos Ad'?!laide
Ind e Com. de Madeiros S. A.
Ind. e Com, de Madeiros S. A.

Ind. e Com. de Madeiros S. A.
Ind. de Mode, Copacabana ltdo.
Ind. oe Com. Santos Almeida 5 A
lnds. Reunidos Rio do Testo 5 A

Ind. e Com. de Madeiros S A.
Irmãos Schoden
ltapinho S. A.
Ind. Freitas S. A.
Inds. Gropp 5. A.
Irmãos Roesler Ltda.

Caçador
Joacaba
Videira

Laguna
Curitibanos

ILaiaí
Itaiaí
Lages
Lages
Campos NDV"1S
Blumenau

Itujni
Palhoça

-

)';aiopolis
'Plratuba
Rio do Sul

S. Bento do

7.771/53
5.133/17
4.615/Gll

8.966/68
9.297/'j{)

lnds. de Linhos Leopoldo Schmals S. A.
Ind. e Com. Houer Uda.
Irmãos Wag"n-er
Inds. Reunidas Pintado Ltda.
Irmãos Gronzotto Ltda.

Gaspar
Caçador
Itaiópo(s
Porto Uni·'I.O
S. Miguel '-:0

Oes�e

Brusque

It.ll.iai
Chapecô
Can'lpos Novo:;

Ind. de Mads. Caiçara Ltda.
Ind. e Com, de Madeiros S. A.
lIdefonso Lop'es da Silvo
Inds. de Mads. Rio Bcnito Ltda.
Incl I' Com. Hauer Ltdo
Irmóos Ramos> & Cio. Ltda
Ind. de M(lds. Schuster Ltdo
Inds. ó Mads. Nacionais S' A

Caçador
Lages
Mafra

r'lofllanópoli"

I' •• ·�fr:.

t.eees
ountnienos

Florlanôpolls
õaapocó
Rio co Sul

rem net.ro

ac das An+,S

Ponte Serraria
ponte Serr�u3.

Rio de Janl1lro

Palmito
ltajaí
S. JoaQuim
Rio do Sul Interrogatórios de encomen

Lages
da de Quantos se têm m 1.'Í-

Lages
trado _ antlcomuni.!:tas, ml'!l

Chapecó
vlsivel processo de int.i:ni-

Chapecó dação, Inclusive pelo pro-

Lages pó51,to de não rev'!lar o (HI�

Campos NO'I"lS fór apurado, como pUM

Campos No'!'lS dist.o se servir�m em mo-

Sã,'J Joaqu.m· mento oportuno.

Videira
4°) - Pr(I.extp para piO-

Caçador
mover criminosa agitação

Canolnhas
na Guanabara, meta: rL. 1

d� interessados em sovie
tlzar o Brasil.
Do seu lado, as condu

sões a Que chegQ. o povo em
r face dOS 'val::.vérts eLo ncft:
ciárl.o

a-csnue
Curitibanos
Join·,llle
c.r:arlor
Jolnvllle
Lages
Videira

cacaôor
Curitiba
r. "p�CÓ'
cnenccó
Lages
ltaplranga
uuporansa
L<!r;es
Turvo
D. cercueue
stortanõpons

Caçador

6.957/52 Raston Mes'eri
Ramiro Ruthes & Irmão
Rodolfo Junges
Rodolfo Stein

Chapecó
SãO Bento

Sul

Tub<trão
Xanxerê
CurItibanos

8.441J�3
7.16S/tl3

Mafra

2.631/53
3.456/:,6

Ricken & Cio.
Ricardo Pizzinatto

Ricardo Pi-erdaná & Cio. Ltda.
Silvio E, Dal'Oglio
Silvestre Caikoski
serrori� Agua Preto Ltda.
5. Wippel & Cio. Ltda.

Sampaio & Gonzalvez
Sodimo_soc. Dist. de Mods. S. A.

Soco de Repr. Cotorinense Ltdo.
Serraria Santo Heleno Ltda.
sortori & Cio.

$perotto, Caporali & Cio. Ltda.

Silvo & Cio. Ltdo.
Sido Blospeld
Silvério Lenzi
Soco Demond. Cotarinense Ltda.
Soco Demand. Catarinense Ltda.

Serraria Caçador 'ttda.
Soco Emp. e Indl. de Madeiros Ltda.

Soco de Mads, Catarinens-e Ltda.

Serraria Guarani Ltda.
Serraria Sublime Ltda.
Soe de Mads. Catarinense Ltdo.

Soe: Indl. Madeireiro Ltda.
Souza & Becari
Tissiani, Colomei & Cio. Ltda.

V. de sont'ana
Vva. Gavozzoni & Cio. Ltda.
Wilhelm Engelbreche
Wilhem Bohr
Walmor A. EIY
Walmor A. F.ly
Zordo & Cio. Ltda.

Zarte Vol'ente Ltda. Lages

271\149

1.456/�8
7.167/�3

Cap:nzal
Chapecó
Curitibanos
Blumenau

Caçador
Florianópolis
Lages
Lages
Cha\lecó
Caçador
It.ajfli
Blumenau

Lagl's
Videira
Videira
Caçador
Erechlm

Campos NO\'.ls

Caç:'dor

8.273/�1
1.760/�3
2S0;�"3

3.176/"6
9:854/�1
6.615/;>2
8.397/59
2.812/53
2.615/:>6
7.229/!�3
3.733/·',3
7.483/47
7.482/..7
5.505/·�8
1.853/n2
7.58l.';,)1

Caçr..dor4.906/47
Campos N'Jvos7.584/;:'1

7.354J31
3.866/�3

Videira

Lages
Chapecô
Florianópolis
Curitiba

3.955!()3
3.800/:>2
8.034!!"i3

Mondaí11.039/fl3
1l.260/!"l3 Blumenau

CÁ.<;l'lnor
Caçador
Caçador

9.072/52
2.07í}/�3
5.673/47
8.583/:)1

20. Noticiamos os Interessados acima relacionados, que remeteram a esta

Delegacia Regional pedidos de Instalação ou registro de Indústrias madeireiras,

que tais .solicitações caducarão dentro do prazo estipulado no item 1 (noventa

dias), (.aso não cumpram as exigências legais.
Joinvllle, 30 de março de 1962.

a) ANTONIO RAMOS ALVIM - Delegado Regional

Dr. Walm�r Zomel
pela RADIO GUARUJA de FlorianópolisGarei:!

Diplomaoo pc .... .,'acuIdade

Nacíonal Je �1.edicina da

Universidade do Brasil

Ex-interno por cont:urso da

Maternidade··Escola. (Ser

viço do Prof. Octávio Ro·

drigues Lima). EX-lUterno

do l:ierviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do RIO

de Janeiro. Médico do Hos

pItal de Cantlaae e da Ma

ternidade Dr. Carlos Corrêa.

PARTOS - O�ERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOIt pelo
metodo psieo-prolilatico
Consultório: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 à.9

18,00 horas: Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 � Residência: Rua

General Bittencourt n �Ol.

de 2.a a Sábado ..

8,00 - Correspondente Columbu"
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informo o Rádio Guarujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujá
Departamento de NotíCias: Tels. 3816 - 3822

Rádio Guorujâ - ando médio - 1420 .Kcls - 5
Kilo�otts - onda Curto - 5915 'Kcls .:..._ 49 metro.
----_ ...._._.

NO HOEPCKE TEf.!
.I'

RIO, fev. (NCB) - ê'n- simplesmente estas:

zem con.aar os responsa . _I v .•�lAC" uao é nem

veis pelo inquérito SÕDr� (I nunca foi organlzaçâo ter

MAC, que conservarac "i- r.cr sta e, s.m, um 'neto ele

guosos os resultados do) demonstrarem os clemen

suas tnveet'gações. Até o tos ant.comumstae que não

momento, numa síntese do eão apenas os comuuretes

que se publica, tudo que que têm o direito de ptcnar
ocorreu, sob a s:'gla, antes, . paredes deixando �ul "sto

durante e depois do 1l1�- gans" com que não tem ou

tralhamento da sede .b. U- tro meio de desfazer senão

nrêc Nacional dos Estud:m- pchando, ao lado I)U por ct

tes. reduzir-se-la ao se- ma, o seu desa!(rad'). '\

gutnte: UNE quer ser a única. ti ter

l0) _ Pretexto para a o direito de emporcamar a

UNE realizar comícios a cidade.

favor de Fldel Castro às b) ° Inquerlto nêo apu

vésperas da Conferencia rou co.se alguma. Só terta

de Punta deI Este � de que confessar que o MAO

propaganda de euas auvt- é o resultado da. lndlgna
dadas operârto-estudan- cêo popular contra os trai-

tis de "cultura popular". dores do Brasil.

20) _ Pretexto para de- cl ° metralhcmento da

núnctas caluniosas de pe,,- UNE foi uma farsa, de lr.i

soas respe.táveis cujos no ciativa indecente, dos pró
mes a UNE tem e-u sua lis- pr os ccmuntstas aliaria,;

ta negra, como, entre GU- da UNE a f.m de permitir
troe. ,(I Governador Cm-los os qll';I�'O rc-urre.rcs ectma

Lacerda e atê sncerootes, citados, provando ao mes

demonstrando vigência do mo tempo a rÔl"ça oculta

processo ecviéuco rte mtn. dos comunstas junto ns

ga e calúnia as autoridades eutor.dades federais que

democratlcas e fi. própria não só não os importunam

Igreia. como, ao contrário, lhes a-

brem sinal verde tomando
fi <;';rj.'J lõr!as as suas acu-su_

ções caluniosas.
d) A UNE qu�ria, antp.3

de tudo. descobrir de jnde

parte a reação contra o Co
mur.ismo pois. que ela e

xiste, existe, mas da pn!'t,e
de quem? Ont!� o quartel
general das torças demo
cráticas? O inquérito, �o

que tudo indica, apurou a

qu:J.o que nã,o lhes agrada
reconhecer. a reação pa'.�p.
do Povo Brasileiro em pê
sol

O que hã é uma reação
dispersa, incoercível contrR.
erI("m.c" I�Ifto·\_ oiótu_
nista.

3°) - -Pretexto pr.r3.

imprensa, �ão

SÃO PEDRO-OLAVtR
MISSIONARIO nos NEGROS

56 viveu poro os escravos
Paro amenizar os cravos'
Martirizantes de dores
Dêsses pobres africanos
Nos mãos dos ricos tirdnos
Que .eram Chamados senho�es.

N.um pôrto da velho Espanha,
VIU degradação tamanho
Que suo olmo confrong,e�.
Vendido como animal
Bruto e irracional,
0uita negro enlouqueceu.

FOi patrono das senzalas
Deixando os brilhantes s�las
Poro ser um defensor

I

Chssa c[tsse despr�z�da,
Infeliz, omarguroda
Sob o guonde do féitor.

Gelmire!( Reis (Luziânial
Seu f:lho quer ser sacerdote franciscano? Se resi

d: .no Esta�o do. Parbnâ, peço informação ao Semi_
nono S. Lurz, CQtxo Postal 99, Rio Negro ou a qual
quer Convento Fronciscano.

I �
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Ontem, o desunto casar
•

dr. Claudio tceune: DI "ii '

�enz:,. recenctcncu. festei6-J1
oc mver de seu rühc Luz
Fernando academico n.o

I �
��n:.a ;e�C��da:: :n:::.�di-

,_ Nina Riccl - Beleza de cente de nylon cintilante

estilo e de tecido estão 11a de Du Ponte e seda em
- Marcia Reis, Rainha .'0

, Atlântico Catarinense de
bllmente combinados neste verde àgua, cae em püase 1962, escolhida !pelo cotu
vestido comprido de ba le ondulante desde a gola sol nista no aerrieértc de oa-n
criado por Jules oranev, bunü e que a convlJJtl
para Nina Ricci. Com rres ta tipo Bertha atê a eat- para destilar no Lira '!'.

I
cura e levesa próprias pa- nha da saia bem amp.a. C., na Festa das Garotes

�ta
a v:S���::� : ����:��: (EesP::la�s:: c��:a�nt pa

Radar, oportuni�ade que
lhe deu o merecido titulo

_ ____......._
de Miss Santa Catarina
de 1962. A bonita mor.mt

Senhoras da nossa soc:c solicitando colaboração e tu nha receberá a faixa sim
dade, estão percorrendo as beneficio do ·Hospit9.l da. bólica na Sociedade Gua

Associação 'Santa catanna' rani de Itajaí, dia 5 -íe

re�artlções públlcas. Fede- de Reabilitação, que já es- maio, da srte Neusa Formi
raia Estaduais e Munlcipa:s tá atendendo doentes. ghlelrJ, Mlss de 1961.
m...;------�� �

Ivan o terrível

O ministro da marinha,
Almirante Angelo xcteecc
de Almeida, chegará a
esta capital, no próximo
sábado, com aviã.o especial
da FAB. Ficará hospedado
no Querencia. Hospede O·
tieial do governador Oetso
Ramos

Integram a Comitiva do
Ministro Angelo Nclasco
03 Almirantes: Renato d;
Almeida Oullhobel, ex-mi.
nistro da Marinha, Sylvlo
Camargo, ex comte. de
Corpo de F. Navais; Vice
Alte. Décio Santos Busta
mante CF Frank Robe .....
Amora Levler; CF HeI'.\)
M.gueUes Leão; CC znntc
Moura do Valle, CC Ed
mundo Lamartlne Nogueira
CC Gilberto Ferraz da eu
va: CT Amauri Dabrll. .,

A bonita Suzana SbrU2':, l!na terça feira (17, via] ará
para Lajes. Na "Ftoracap'
vai deixar um "Icve" (c.)

Sua Vida Por Trás da CortiDa de Ferro

COMUNICAÇÃO
A ,'jAUNA FINLANDEZA TEM A SATISF�ÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO
DAS DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
ZADA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA
OBESIDADE, DORES REUMATICAs. MA CIRCULAÇAO,
ENXAQUECAS etc.

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

CANETA

PARKER 51
Perdeu-se uma cõr cinza

gravação Antônio Q. San-

-ATENÇÃO"
'"-- ---

Serviço do mudanças (Urbanos intermunicipais
e Interastoducl. -

Não é necessóro o enqrodcmento dos móveis.
Informações à ruo Francisco Tolenrtno, nv 24 _

fone 3805
------

�CINEMA�--

-CENTRO
Cine SA3 JOS1:

FONE: 3636

às 3 e 8 heras.
s'crrcst Tuckcr

Allison Hayes
-em-

NAS 1\1ALtlAS DA TRAIÇAO
Censura até 18 anos

às 5 e 8 horas.

Massimo Seratto
Jaqueltne Sassard

_em_

TODOS SOMOS CULPADOS
Censura atê 18 anos

CÍlie BPXY

às 8 horas

Stewart Granger

tos, gratlfliea�e jquem à

encontrar. Tratar nesta

folha.

gartazes �o dia
-BAIllBDS-

- r;". GLOBIA
� Fone:. 6225ESTREITO

às 8 horas.
John Agar
Glória Talbet

-em -

A FILHA DO MÊDICO E O MONSTRO

Superseope
Censura até 18 anos

CiDe IMPEllíi
ESTF ErTO tone. 629;,

às 8 horas

Johnny Weissmuller
Brenda Joyne Cheta

-em-
TARZAN E AS AMAZONAS
Censura - atê 14 anos -"

Cine RUA (s. José)
ás 8 horas.-

TOlll Drake
Carole Mnüiwcs

�
��

�;
Reserve imediatamente seu

COMPllE AGORA SEU CHEVROLET..• E VENDA SUAS GALINHAS E OVOS ONDE E QUANDO QUISER!
Potente e robusto, CHEVROLET transporta mais cargas com menos gastos ... Chevrolst roda, sem parar na estrada e tam
bem na fazenda, transportando pessoal, rações e a criação. O Concessionário Chc rolet de sua cidade terá prazer em
mostrar que o caminhão Chevrotet é o melhor investimento que V. pode fazer j.t I,ara sua fazenda!

I�'HI CIIlYftGUl S POmS -lElcULII DE DUM.l-bDUOID[
. ..f�� .I'. ml·BP CHEYROlIT 'PIRI SERmDS dumaRES,

2vareulo5num-"_�o.mesmotempo,elaganlecarro �:;;..�;"')
..... ; F"lIdan,anobrar.'9ilarobustO.jOock_UpChevtOlet

_
li polente vele�lo ulohtarlo! Sua ampla caçamba, de (: A _ . -�..o:r. oi o. nleulo ma's pralico a <>conóm,co rara s.....,ços
granda SUPorfl.e,a, lran8pcrla alé 750 ccuos de carg�... .,

.rJ:::J
aux,lIaras. é ,dea! para Iranspo". de r..,.amenln, 88_

)04 II na cabina, d. 3 parlas, 6 passoas .,aJam folgada_ 'J. ,-

-=

�- ma"l.s, adubos, rações, passoal II IIncomandas de
menln, com o máximo confõrto �

�
qualquer .olume alé 750 quilos!

mm n numu mES n cumSSIONiRIO CHEVROlEl OESIA CIOIUE E CONHECI, n mÁm CAMINHA0 CHEVROlEl�
UM PRODl,JTO DA

GENERAL MOTORS DO BRAsa t, S.A.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS

EDITAL
AVISO AOS SEGURADOS

Estarão abertos de 16/4/62 a 15/5/62 as .ins
crtções paro obtenção de financiamento do Plano
"8" previsto no Regulamento Geral da Previdência
Social, observados as condições estipulados nos De;
eretos 786 e 787, de 26/3/62, e demais disposições
reçulcmenrores dentre os quais as seguintes:

a) limite rnóxirnc de financiamento: 60 (sessen
ta vezes o salário mínimo Joccl:

b) prestação mensal correspondente o 25% do
salário de contribuição do segurada;

c) juros contratuais de 6% 00 ena.

Os ir f:�ressadps deveréio comprdrroc,iment.e:
a) vir contribuindo para I. A. P: I. atê o

mês anterior ao da publicaçõo dêste Edital ou Estar
em gôzo de beneficio pelo IAPI;

b) cantor menos-sde 60 anos- de idade, n.o ·da\'�
do lavratura do contrato de finenctcrnenre.

Os pedidos de inscrição locais serão feitos em

formulário próprio". e poderão vir encaminhados
_________________ por intermédio dos Sindicatos eto categoria a que esti

ver filiado o segurado ou ser ientregues diretamente
pelo próprip, ou por pessoa interposto, na Deleqccic
do Instjtut� no Edifício IPASE, 2° andor Praça pel_;

.

��n�aO�r�L�� sIe7;a�0;���� :mlb2é�� ��d���\e�ep�:;
fiadosRdg��n!o��t��esi-iietzmonn -r-_ Deleg�do.... j

l
Rua

�Erl�::::::dO.
6

FLORIAf.a'POLlS ,1\"ó�" ..
NO 1IOEPÇKE-1'��--

.. -"' :<c?:-:: - ',L�.'·:�:k!:...e:·-'.. �·a..��"�i"'="�����������,:.�::.·=·;::.,=·,�.=,:,,:·=_=�=_:::,,,�:-.,,,':':.:l;:�'_::..!·'�:"�';.:lLz;�:.Iltillf.:...;'t:::',;;·'::..'....i..'"". .;;;;.:...., -....;...'�..'.�__..;.,;; ;...o....__

�'------------------------

V. JÁ PODE ADQUIRIR
o SEU MOTOR DE PÓPA

Nova linha ainda m8ia com

piela dos famosoe rnc te-es
de põpa EVINRUDE·62 de

,5,5 II 75 H.P. Inovações qu�

realçam ainda m�'a !usa

CIIreclariaticasdebel.za,fun
cicnemento a durabllidede

PRONTA ENTREGA

VENDAS

COM FACILIDADES

IMPORTAÇÃO E COMêRCIO

'V�NIC.A DUQUE DE CAXIAS, 325 _ TEl.tõ.: 61$45 _ 52·454

TELGR. VERt.IER _. S:O P':'ULO �
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1<7 ANOS DE LABUTA CONSTAI'.(,

PELO .-ROGRESSO Df
.;/; i"J'Ai

SAN'I"A CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVC

0, campcnnc tu d: ('U uh"
calegorias d c prof! ste _ais
e juvenis, teré andamento
na tarde de huje, apns
ter sun se-eundn rui!: Ia

transferida flor dua<. \1('7."'1

priJ'neiro para dar vev; a ti"

encontre seré disputado PR

ire Atlético e FigueiTense,
no Campo do alviprêto, no

Estreito.cisão do Ululo maxtmo .",

tadual entre l\larr;lio Dias
e l\1elropol c dt'JUlis devtdn
i Procissão. de passos que
só "cio a ser cfrtll:'!da floj<;
dias drllU;s per motivo d"
mau tempo reinante Ilu

Trata-se do en-

contra entre os laureados
da rodada inaugural qUij,n
do o Avai veio a ser su

plantado pelo seu grande
rival, pelo escore mínimo
enquanto que o tricoto;

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

Internaciql1al X AlI'érica'
-ipós LI mpr I) de pn-

mnaacao volta grarn.c-
dos a enuipe (II tnt 1-].

danai F. C do U lu

no Estádio Coronel
r.co.

O encontro faz parte do
programa de festejos de

'U mais um aniversário do
simp uco clube Amerten ,

mtstosnm. ":" .1 roru '- no de Barreiros.
1rnco do A111' r F, C. :;"

ourrotn mais uma v

::3nrrciros r'm .eu: rlomui ,lO;

Prefímfnnr às 13,30 ho-

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

Luiz Osnii�o Martinelli
na Presidência da F.C.F

Al..r:w(' t'
ofkia! r;

I'lnCl1i;f' (1 F

,', ColO os destin.os da Mater CIl
(".' tal'incnse durante alg'uns

bJl \'{'IH l" (fins.
dl'sigllar O' D 'J ('nj,
Luiz Osnilclú M, indU I',t
la oc'upnr illt r. m"n' a

Acomunicação foi feita
tambem ao Conselho Rei;!'l
na! de Desp.ortos o que "a-

Pl'{'sid{'nc!a t'!l(IC10ic Ir dizer que Martinelli pl)�
c)rrá dirigir os destinos da'
FCF em caráter oficial.
Ao nosso companheiro

Luiz Osnildo Ma,'Unelli a.
presentamos os votos' ti�
uma, feliz gestão, ainda.
que por alguns dias.

máxima 'd') 1(, o r�lt, 1;,,1
I:!nqua�'1) (l ,I Prcslcl[''ltc
tilular t tiv[' uni.. r:a
capital c'li Mn
o ato rol <L; inndo n�

noitf' de Qtbr!"· ff'rU, d,'
v('nelo :.vfaninelli, PI'C :'di,

,ra.nd01lI
Os C1mp('cnata Brasileiro de Remo foi reali_zado pelo prrm(':ra vez nó dia 16 de outubro de 191 I, no Rio, scndo vpncido peles cariocas. Eis os ven

cednres l�oi-Icerto��r:S�se o suo instituição:

J912- Cariocas
1913 ,-- Cariocas
J915 Cariocas
1911; Cariocas
1917 - Cariocas
1918-- Gaúchos
1919 Cariocas
1920 Cario{'as
t92; Cariocas
1922 _ .. Cariocas
1923 - Cariocas
1924 Cariocas

1925 Gaúchos
1927 - Cariocas
1928 _. Cariocas

1929 Cariof'OS
1930 Cariocas
1931 Coriocas
1933 - GOLIChos

. 1934 Paulistas
1935 GallCho'i
1936 - CarioCaS
1939' �au'l isto'i
T 940 Gaúcho"
1945- Coriof'O"
1948 Gaúchos
1951 - Cariocas
J 954 Cariocas
1955 Cariocas-

1958 Cariocas
1959 Coriocas
1960 (int'lchos
1961 - ,

?�.;:���....·:�,�:�������",t", A#�9t4liMxa;F".

�

"}t'U;l'IUllóiNlís, i5 .. 4-6_2' .'. '. '1!
--------- ---_._---- ):

rua 8ocaiuva, serão praia ques Edson e Mario; WiI-

gunistas Guarani e Puu!n

Ramos, ambos razelldo sna

M ·sestréia no certame de 6:� a IDois bons encontros que

o publico amante do r-s

porte das multidões o,'io

quererá perder, principal'
mente o que sem levado :l

efeito entre os vtturleses
da primeira rodada,

REDATOR:

II......._.....
-D-;--fm��!�f-'-fttta�nle! --ni-' lai�� �� Hoi�

min!:,o úlumn. passava fácil pelo Taman Para. os matchs desta tar mar Osnl Carlinhos RoMão ter Anísio, F.flson, Pedro e gerio, Oscar lIelinho e P('- ,Sertio, Uonaldo, Va.d"c

S.io dois os prélios con, daré impondo-lhe a gutea- de os quadros serão provJ. e João (Astcroide), warner. tinho. Perereca.

ta"n",�:.s da rodada numero da de 9 tentos a 1. velrnente êstes:
PAULA RAMOS _ ••nm. 'm�.,IGzUo�::t.F.NJ��e;-Y e O�:�li- I3�!:rá�:�as JeUV;;�;lss:n�::_, O mais importante ,No outro encontro, :1 e GUARANI - Carlos Mar .. - ATLE'TICO - Joãozinho ..-

reteae-se no estádio da uns, Mirosk e Jose, Ourí- plona; Nery, lIamilton e Marreco, Clâudio c Ma,no.!l inerme e F, NUton; wusen - às 1:1.30 hora<;,

Joâo; lIêlio e Rento; Wal· Ani!;'1 e Márcio, TClê, ,tu

--------------�

Brasiieiros

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARES:

MAURY BORr.ES, RUI LOB" •

GIU"IITO NAHAS

COLABORADOR"S: DIVERSOS

um treino realizaram os
ram assim altnhados.
Amarelos: Gilmar

quase que com a base do

seledonado 'nacional cam

peão de 1958, menos Zito "

Orlando, o que já torna

possível aos observadores

fazer uma idéia de c-omo

formará nossa screcêo. no

lo mençs contra os Pat a

gurnos no próximo dia L

No campo do Ftumtnon- final 'a seleção amarela

se em Nova Friburgo, com por 3 x 1. com gols de At-

Titulo de Remoem -d'isputa hÕJ:e"ã
-

Não pod�mos deixar de verbero.. o orodtrnentc
..... de algumas entidades amadoristas locais poro com o

Lagôa Rodrígo de Fre'ltas Ass�ciação dos Cronistas Esporti,,:,os ,d� S�nta ,Catori_
no, Iustcmente agora que suo dlr etório imuuido das

Hoje, pela manhã, final- namcuccncs, capichabas, propósitos mais elevados, empreende o beta lho pelo
mente, será efetuada a tão pctlguares, fluminenses, suo recuperação perante a opinião público A ultimo
aguardada disputa do u. baianos e pamcnses. que partiu da Federação Aquática de Sento Catarina,
t�lo máximo do remo na- estão em condições de ore- instalado, como a entidade do crônica, numa mesmo

r'
Dentro �e bre�es dias a Federação Atlética Co

c anal. Santa Catarina tecer ao público sete pá- sala onde também se reune o Conselho Regional de
to. I�cnse f�r� realizar o Torneio de voleibol deno_

]llais uma vez eslani. pl'e· reos renhidos e emoc!o_ Desportos, presidido pelo dr. ArY "Pereira Oliveira
mlnud� Cronica Esportivo, <em homenagem àqueles

sente, o que não pode dei- nantes como sempre acon- que tombém dirige os destinos do entidade remús_
que dlut,uflnamento trabalham no �'iigrada funcão ::"t,I�aetaa�o;tel���� d�� i�l� tece nns disputas l'emísLi- tica. SS. desta feito resolveu deSpl\estigiar o ACESC
de

b: t::;f:�:O: L�b::::li:�,VO VOm de 'eceb.. 'on :�;�����.�:�I�r�:iC':���; ���l;:�,::��:g:��;';;:���: l;;:;���;:�P�:��;���éd��E,�O�!�;!ç��;��:�������vite d? ;�isandú p�ra dirigir a equipe no corrente � caso podendo, no ent.nnto, A CECS d I
-

f
.

Rio d's
no. Llbo�Jo Silvo fICOU de estudar o proposto poro ::;:��;�, I:!S�����sttL��úc�:;� :�;p:e;;�l�:�;:, catarinrn- ·�"'�u;sOt:ea�ah02múme·mPeodnoote�npooB:tOe:,i�;Ni�0�dOO�e qm�o:,.:_n�n'·OQdouoemfee-'no'�em segUido responder ao gentil convite da clube ' � , " "

brusquensc, do que dá_lo um elemento militante d� imprenso c

do Rádio, mos não pertencente o entidade de clas_
se que, assim, se' vê ferido em seuS brios, em suo

dignidade, o ponto de um de seus membros mais
destacados enviar e com carradas de razão, uma su

bstoncisa represéntaçõo Contra _.0 FASC qu:! trilho
um cominho perigoso,a come1;:or pelo sistema ado_
tado paro a constituiç60 dos guarnições que domin

go disputarão o Campeonato Brasileiro de Remo
um sisrema condenável no seu todo, por inadequo.
do poro o ocaSiõo, superado há muito pelos centros

adiantados do rCmo nocional. A conduto dos catori
nenses no certame de hoje - vai diz-er tudo, embo
ro seja nosso desejo que os nrowers" barriga_verdes
elevem 00 pedestal mais alto o nome glorioso de
Santa Catarina,

Vende_se um terreno no Praia do "MEIO", Co

O C.R. Flamengo derrotado pelo 5 artac do qu:iros, ótimo local para u�� construç�o de vera_

Thc I
"

2 1· 'd'
p nela - Trator cóm o Sr. DIVinO, neste Jornal.

sele��� O��q�,�ec�s��vá;uia J�goar�stá�:In��c������ � IRMANDADE DE NOSSA SENHORAChecaslovaquca foz porte da chove nO 1110 em que _

se encont,o o B'o,;1 DA CONCEIÇAO
MISSA DE RAMOS
CON'VITE

Em nome do sr: Prov.edor tenho o honro de con
----�.---- vidor aos Senhores Irmãos desta Imondade e fiéis em

O Bangu AC. colh:u novo brilhante resultado geral, poro assistirem o misSa e benção de RAMOS
ao empatar Com a Seleçao da Colambio em um ten Que será celebrada na Capela da I rmandode, no pró
to em pré�jo ,disputado em Bogotá. ximo domingo, dia 15 do corrente às 18,30 horas.

O Gremlo de Porto Alegre venc-eu em Liz no Após o misso haverá distribuição dft Ramos.
Austria 00 Lasck do 10 divisõo por 2xl goleon Con�jstório do Irmandade em 12 de abril de 62
do poro os brasileiros, Toruca e Juarez. Sobodo a América Oliveira Secretário __
Grêmio joga fá no Albânia c no dia 17 em Copc_ I
r.lhogue,

numeroso público que pro
porcíunou arreceeaccão de
Crs 960.000,00 estiveram e-m

ação os oçgadores nacionais
que parttcíparêo da Copa
do Munelo.

O treino teve n duracâu
de 90 minutos, vencendo 'ao

QUADROS PROVA'VEIS

Ame- ._-------

í�m;_
Será realizado hoje, no Lagoa Rodrigo do Freitos, o Cornceoncto Brasileiro de Remo, oportunida

d�e em que Santa. Co.torin? uma vez mais estará re.,

�or�:�tado. O pnmetro pcreo será corrido ás 8,30

,C�m os car�s vermelha, branca e amar<ela, oCom1ssoo Central Organizadora dos r 11° Jogos Abl'r
tos de Santa Catarina, aprovou o painel que será ex
posto dentro de bl'2ves dias nas prinCipais entronco
mentas do cidade de Blumenau.

.

O Morcilio Dias, que -estava poro se exibir naCidade pc �io do Sul. no tarde de domingo, teve sua

ap�e�entoçao. cancelado -em vista da grande festa
r�llgIOso. O ,�go entre Morcilio Dias e Seleção local
ficou tronsfendo poro outro oportunidade.

S�b o �reSidencja do sr. Francisco Julio Wip.,
pe.l, .

fOI realizado uma Assembléia Geral no Ligo 1_
taJO!<ense de Desportos, oportunidade em que foi
criado o lei do acesso, passando o vigorar no próxi
mo ano,

o Palmeiras, de Blumenau, vem de conquistar
o concursO do arqueiro Adalberto que se destacou
no Carlos Renoux, passando em seguida poro O fu
te�o� sulino onde defendia a equipe do Atlético d;
Cnclumo, Adalberto já firmou controto por um ano

.

O Vasco do Gamo solicitou licença para exi_
bi_se no práximo dia 21 de abril em �rasíl ia.

O Fluminense deu entrado no CND de um pe_
dido poro excursionar nos países dos três Américas
no pedodo de 20 do corrente a J6 de julho, realizan
do Um total de 20 partidos.

A seleção Uruguaia foi derrotada por 3xO pela
sel-eção da Alemanha Ocidental, perante um públi
co númerosa que proporcionou record de rendo na

Europa. Aproximadamente Cem milhães dc cruzei_

Plantões

Dia 28 o Flamengo estará jogando na Espanha
contra o Atlético d� Bilbao e o 30 contra o Barcelo

I no. • ....""'1
---_.-----

Em rrsumo,
vêz('s, os gm'H-llos

O'> Cariocas foram campeões 24
'te (' os paulistas duas vêzes,

Os Es portivos Da Rádio Anita Garibaldi., m
m Hora Até 11,30· Horas.

":" .�',�"�,,,,��<··�;iiL ",]3,,40" ,\k;:.iS:t�'<i.·,,_,1�,L��c;"_'3��::''L·.

(Lr�-
talr rcontra) , aos 16 mlnu

tos do primeiro tempo e ze,

qulnha, aos 8 ,e Pepe aos

19 do segunda penedo.
QuarenMnha marcou ar.

48 para os azuis. Alguns
atletas por se encontra
rem contundidos ou não

a.presentarem condições fi
stces satístatónas não eli

tiveram em ação,

ércto- Djalma Santos, ae
Imi e Nilton Santos, ze

quinha f' zóztmo. Oa rrjn

cha, Didi, veve, seté e P('

pe.
Azuis, Valdir {Gilmnrj ,

Altair,
.

Joel {De Sordíj,
Mauro, Aldemar tcervcn
Jair Mengulvlo IBenel A

marildo, Quarentinha e Z�·
galo

Avaí X Tamandaé, em Jôgo
Amistoso na Terça Feira

As diretorias da Avaí e da Tamandaré acerta
rom para a noite de"terça.feira um encontro (lmi;
toso em três suas esquadras.

O cotejo entre as dcns clubes da ilha, tem por
objetivo dar maior coordenação entre suas linhos,
visando os proximas jogos pelo regronal, Como pre_
liminar, estarão em ação as elencos de juvenis, o_
portunidade ,em que a Comissão Técnica, devida_
mente credenciado pela F,C.F. estaró observando 05
valores para a passivei requisição dos treinos

-

inicL
'ais do self!Cionado que repre>'entoró Santo Catarina,
no Brasileiro de Futebol, marcado poro São Paulo,
mês de junho" t hoje o realização do Campeonato Brasileirc

áe Remo, o certame que polariza OS atenções de to

do o país, justificando a suo fama e importância.
Dentro de poucos horas o Lagoa Rodrigo de Freitas

estará engalanado com a presença de milhares de a

ficionados que irão vibrar Com os sete emocionan_
i'es páreos oIimpicos do programo. Catorinenses, co

riocos paulistas gauchos pernan:'bucanos, petigua
res,baianos, par�enses, co'pixabos e fluminenses já
se encontram no Rio. Deram os últimos retoqueS pa
ra os puguos náuticos de hoje, quando são aspera,_
dos renhidos disputas, principalmente entre gOl!
chos e cr'iócos, pelo titulo máximo, e entre catarin,en
se e paulistas, terceiro pâsto, os sulinos são conSlde
rodos os prováveis campeões, devendo levantar o

campeonato pelo segunda vez cOI,secutiva, muito

embora existo ml.!Jita gente que deposito inteiro con

fi�nço nas possibilidades dos guonobarinos. Santo
Catarina comparecerá com os seus melhores "re_

wers", mos qU2 não poderá apresentar e -suo fôrça
máximo, visto o decisão do Federação Aquática de

Santo Catarina de não formar guarnições mistas

com os quais poderiamos espirar o centro. Mos aqui
estaremos vibrando cam os peripécias dos nossos

"rowers", esquiosos, todos eles, de brilhar intenso_.

mente, Colocando Santo Catarina no scu verdadeiro

luqar no conceito dos .demais entidades r('misticos

do pois, A vitória, ropoz;si
Chinesinho, o goucho qU2 há anos está vincu_

lado 00 Palmeiras, sendo considerado um dos me!bo
res meios armadores do pois qui da Am,érico do
Sul e talvez do mundo, já que o fut{'bol brasileir9 é
soberano no Universo, vem de ser desligado do
"scrotch" nocional, Motivo: não tem condições fí_
sicos poro intervir num certame de tamanha enver

gaduro como é o mundial que se ,?vizinha, Fala_se
que deverá sofrer uma interven<;ão Cirúrgico que o

colocará em inatividade prolongado, não havendo,
portanto, tempo poro t'einor no escréte. Lomentó_
vel trotando de um astro de primeiro grandeza do
do' fu'tebol brasileiro.

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

, Chegando Novidades de Inverno
A Modelar está recebendo em profusão, os mer

codorias encomendados poro o estação entrante.
O característico bom gosto. com que A Modelar

foz o escolho dos artigos do seu _comércio, prevale_
ceu mais uma vez.

valheiros e crianças, A Modelar está recebendo o

Realmente, quer poro senhoras, quer poro ca_
lhar em qualidade e o máximo 'Cm beleza e elega:1_
cio.
------------------

TERRENO - PRAIA - VENDE-SE

NO HOEPCKE TEM

Combinação Com "fr HTADO"Edições a Partir Das 08,30

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociedade Carbonífera Pró s p e r a S. A.
I

Relatórifi da Diretoria
I

o Departamento Central de Compras (D. C. C7,
de conformidade com o artO 11, ítem 111, do Regulo·
menta aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor
no público que fará realizar, no dio 14 de maio de
1962, no suo sede, à Praça Louro MuJIN, nO 2, (fo
ne 3410l, CONCORR�NClA PUBLICA, nos condições
seguintes.

AQUISiÇÃO
I - Papel, assetinodo, de l° qualidade, alvo,

de 60 a 65 gramas por metro quodrcdc em falhos
de 45 x 50 cent imet ros, gemado, poro confeccõo de
selos, Unidocia - milheiro, Quantidade _ 1000

! I - ESTIPULAÇ6ES
Os interessados deverôo apresentar os documen

tos mencionados a seguir
1 - Proposta, selados ambas as vias com

Cr$12,OO de sê!o Estadu.ol e mais a Taxa de Educo
cõo e Soúde de Cr$ 10,00, por folha, em envelope
fechado e lacrado, contendo'

o) Designação do nome 'e endereço do firmo
propon-ente;

b) espectücccõo, o mais detalhada passivei, Inclu
stvc! marco, do mctcriot que se propõem fornecer:

c) preço unitário e global, com o explicação de
que esrõo ou nõo inctuidcs as desposes de ímoôstos,

F I-'X'-,-cc-_--'---__A_T_'_y_O --------N-A-O-E-X-,-G,-'y-E,-;-A-S-S-'-V-O---------------- taxas�n fr:���iÇ��r:c:QSpr���u�o:, e����ga do material,
Imóveis J. (;4.853.97030 Capital 105.000.000 \iI) no local indicodo: TESOURO DO ESTADO DE SAN
Equipamentos e rnstarecões 36.703.284.:0 Fundo de Depreciação 49.266_650.CO TA CATARINA, em Florianópolis.
Pesquisas de Carvão 16.510.512,110 Fundo de Reserva :!4.323.637"-IQ polis, onde será procedido o exame de recebimento;

�:i;:il�Se utensílios

2�:�:�::�! :)� Lucres Suspensos ·j9.72L6;HjO 258.811.93,1,00

norm�s ���!�r���t�1 d; d�o���������o r:fesr���iS�Õ�o�=
2.846.377 :'0 EXIGÍVEL A PRAZO LC-�GO corrêncics.

33.2�·� DO Lotes Contratados Pio Corrêa 9595.24-1 sn NOTA: Serão recusados os materiais com di-
fi J,?'1.''i; 1]1) Lotes Contratados Rio Branco 1.246.4P:,ÕO 10.841.657,·10 mensões. e outros corocrertsttccs aquém dos espect-
366.3l3;o

EXIGI.VEL A PRAZO CURTO
ftcccões. o que ccostonoró exigência de substituição

2.0Q4.7ii1 �!O . retirado urgente, chcmcmento do segundo colocado,
4.437.0tJfl.(lO Dividendos 8524.444}IC exigência de diferenço de preço pelo faltoso, coucõo
·1.521.6rJI1.J0 216.298.361.'10 C.)�t�s Correntes 77.344.42950 futuro, suspensão do registro de fornecedor, etc,Bajártos a Pagar 7.123.3�,UO 2 _ No porte externa do envel-ope contenedor

Oi ati í'ícacãn n.600.00Jffl 104.592.17J,(oO da crooosto deverõo constar os sequíntes dizeres'
CONCORRENCIA PúBLICA N° 12/04/42, (AQUI_

'" SIÇÃO DE PAPEL PARA O TESOURO DO ESTADO)
51.381.'50

. ..,..

3 - Em envelope separado, contendo os dizeres
81.3S8_30� do inciso cntertor. cfém do têrmo DOCUMENTOS,

6.Z.842.ti10.::0 61.975.390:'0' em corocteres bem destacados, encerrar-se ão os do
curnontos comprobatórios de ident idade c idoneidade'

o) certidão de Reqistro na Junta Comercial ou

Diório Oficial que tenho publicado o documente de
2l2.700,!;0 ccnstttuicõo,

b) atestado de idoneidade, passado por Bonco
13(1.433.aC!l,'30 ou duas firmas de comprovado idoneidade comer

ciai;
c) provo, de C]uitação Com os Fczcndos Estadual,

Federal e Municipal;
.

d) procurccõo. se fôr o coso, passado a pessoa

representante do proponente à abertura dos propos
tas.

4 - Os documentos acima (ou parir dêles) pr"
derôn SN subsr.turdos pelo Registro do firino nD de

parlamento Ccnt rol de Compras do Estado de Sente
Catarina
5 - As propostos devorôo ser apresentados ('111 duas

�ii�'�;, �:��dao:u�2c�')r:� ��o��;�n\�s ;�t(�o���ll�� pn

6 - Os cnv. lopes, contendo propostas ou do

cumentos, C{!Ver00 ser entregues no Deportomentc
Central de Compres, à Praça Louro Muller, nO 2 (fe
ne 3410) 0113 6�; 14 horas do dia 14 de maio de 19

62, medi�nte fI'cibo, em que se mencionaró doto e

horas do r' c.ebimento assinada por funciónáric do
D.C.C.
.'

7 - A." propostos serão abertas, à., quinze ho
raS do msmo dia 14 de moaio, por funcionórios dí'_
Sig�odos r.elo Presidente do D. C. C. e no pres:nço,

proponent·('s ou seus represl'ntontes legais.
8 _ Abertos OS envelopes, cada um dos inte

ressados tem o direito de apõr o sua rubrica nos for
lhos de propostos d0S demais concorrentes,.

9 - As propostas (modêlo 001, à venda no

Imprensa Oficial do Estado), deverão obedeCer à5'

condições estabelecidos neste Edital, nos i�stru?õ;s
constantes do verso dos mesmos, bem como as eXlgen
cios do DeCreto nO SF 25 08 61/382, de 1961, n de
mais disposições Estaduais e Federais sôbre Concor
rências.

III - JULG�MENTO
1 - Pelo Com;ssão Julgadora, posteriormente,

seró declarado vencedor o proponente 'lUe oferecer.:
a) M(>nor preço, considerando-se descontos, bani

fiCações, impostos, d�spesas e outras vantagens;
b) melhores c;ondições de entrega;
c) melhores condicões de pagamento.
2 - Em iguoldaQ� de condições, seró dada pro

ferêncio O firmo estabelecida no Estado.
3 - Em caso de absoluta igualdade de propos·

tas, :r�s�t�:�c�rr�����d��'deró ser anulada, uma

vez que tenha sido preterida formalidade expressa�
mente exigida pelos referidas Leis e o omissóo im

portc em prcjuizo 005 concorrentes, ao Estado ou à
moralidade da Concorre(\da.

5 - À Comissão Julgadora reserv')-se o direil'lf
de anular o Concorrência, coso os propostas apre
senl'odos não correspondam aos interêssrs do Estado.

Senhores Acionistas:
Na forma da Lei e dos Estatutos, a Diretoria da Sociedade carbontbera Próspera S/A" tem a sattsra ção de lhes apresentar, o Relatório das atividades da Em-

prêsa, durante o exercício de 1961, nele incluindo o Ba lanço Geral, a conta Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal.
Atil1idades illdustriais - No decorrer de 1961, as diversas minas prcduztram 186.600.000 t. de carvão tipo tavedôr.
Deste lotai, 40"; foram lavrados nas r-entes mecenreaoa-, 35,5'.1 na semi-mecanizadas c 24,5';; nas manuais.
Preparando�sc para a futura expansão de sua prorlur:'to, Iniciou se a rnstaracão da Mina 3, como' Lambem nonstrulu-se um Almoxarifado com 1.100 m2 de

ãroa e uma Ferraria, inclusive fundição, com 340 ma. �
.

Atillidade,ç Conterctaie .... As vendas realizada s durante o ('xc1'c'ido dr> 1!)61, atingiram 188.500.000 t. ele de carvão por Cr� 341.000.000,00.

para criança�c/'��\o�ç uSf�c�a��s-d��d:���Ol;:!��i�:SC�� �
sor-tn r adul.,tda poln mretona, entrou cm fundo nament,' cm prédJ(� nproprlado, um Jardim de rnrancta,

Dando eont!nuidadc ao seu programa habi tncícnn], foram ronstl'lllclas mais 27 casas, rom tnstarnc ões scnnàrtas complcLa!l.. . . +Sitlw("cio ecollomicci financeira - Apresentou um re.�ultado fr;1.Iwnmrnle compensador, sob todos os aspectos, permitindo a chstnblllçao de dividendos
ennorea ar-íorustas.

A mrotonn agradece a todos os seus oolabn radares e se con'!;I'fILula C.)1l1 os senhores aeíonrstas pr]o êxito arcancnco.
Almirante Ludo Mal'ti1M Meira qrl. AlIlolli() Carlos Goncall'cs PC1I1l(( Eng" Mário B(/lsini

Presidente Vi<-C' .. Presidente Diretor 'rocnrco

En[/," Lírio Bltrigo

Balanco em-3D o'd;",a,Dezembro de17961

Hôrto Ftorestal

REAT,IZAVF.L A PRMO LONGO
'I'itut-ss da Divida Pública .

Caução ..

�

novo F",õer1l - C! ....ern-. comnulsó-to Lpi 1474-1'I'fl1/S1
Pet r. grns. S/A - c: Contr-ib. Cnrnoulsórtn Le! _ 2004
Contratos do Loteamento Pio Corrêa
Contrates do Loteamento Rio Branco

EXIGÍVEL A PRAZO CURTO
atmnxanrados c Dcpilsito�
Estoque de Cnn'50
contas correntes
Titulos a Receber

Depósltos pnrn Aglo Cambial
Matertafs em Trânsito

DISPON1VEL
Caixa
Bancos
'"cI'1t6rios u:1 C.S.N. em New YOl'k

RESULTADOS PENDENTES
Contas suspensas a Classificar
Depósitos Judiciais
Diferenças de Cimbio
Cambiais em Trll.nsit.)

COMPENSAÇAO
Ações Caudona.das

Obrigações de Guerra

.

202.51l·H)
1.50(1·,1

1_521 ,!):; �., II)

41,dCFI,'f)

9,5!l5_2H .• !G

1.:.:!4C.4nflO

RESULTADOS PENDENTES
Contas Suspensas a Cíassrncar
Sctartos Não aectamacos
Credores por Import.acócs a Realizar

13,OI2_2:l.!,bO COMPEr-lSAçAO
Cnucân da Diretoria
Titulo.� rto 'rercerros 180.000,'jO

S2.fl80.9'!:l,'jO
9.1a2.01� '10

... .458517íO

'206.8'15 ! � .....

3.2)';!).!l7a.'�O Almirante l_lÍ.cio Martins Meira
Presidente3.674,31?.'W ]08.6!)2.::;72 30

1.275.111:1(]
22.2 t 7.1 I � '�O

:1,91:I.GMlO

Cel. Antonio Carlo.� C;onç(/.!ocs Penu((
_

vrcc-r-rcsrocruc

Euy." Mario Ralsini

Dll'cJor :rt'f'ntro
Eny" t.írío BlÍriyo
ruretor comcrr+ut

33.105,iJ22il}

32,(7)40
33r..7f>!ÚO

60.531.44:::"0
1.3ILl97,:j'1

caio Gr/1á
cnc _ sc 12018Contadol'

ti?,212.07!J.'1()

1:1O.(l{}').00

32."iÜ!),:10 212.7!E1C!J

D€BITO

';-iÚ,4)3.!l"�,:",::3�� � _

-------------------::O:::.=MONSTR!}.QAO DA CONTA LUCROS E PERDAS

EM 30 DE DEZEMBRO DE 1.961

Eng.ú Mário Balsini
Diretor Técnien
P A R.. E C E R minnclo o inventário o balanço e a conta de lucros cOs membrQFi do Conselho Fiscal da Sociedade Carbonifera FJ'(ispcra S_A .. abaixo a�sina(!ús, tendo exa mações e eselaredm�ntos solicitados, declaram ter enj'rferentc.q :to cXC'J'C'ício findo de 1961. allJ'esentad os pela Diretoria, e sendo-lhes fornccidas tod<\_s as in!or vaç50 da assemhléia gC'ral.conLJ'udo o referido inventário, balnnço e conta de lucros c prrdas, C'm perff'it,:l n!dpln, recomendando-se à apro

Cric-iuma, 28 rle mar('n etC' 1!)62

.FÔRÇA E LUZ DE CRESCIUMA SIA .•

Edital de Convocação
Pejo presente ficam convidados os Senhores A_

cionistas desta Sociedade o comporec,erem à Assem_
bJéia Geral Ordinório, o realizar_se no dia 30 de abril
do corrente ano, 14 horas, na séde social, afim de
deliberarem a seguinte ordem do dia:

o) L'eituro, exame, discussõo e aprovação do
relatório da Diretoria, balanço geral demonstraçõo
do conta Lucros e Perdas parocer do Conselho Fiscal
e documC'ntos que ocompónham o balanço geral, rea

Iizadoem 3J de dezembro de 1961;
b) Eleição do Diretoria e dos membros do

Cons-elho FIscal poro o ex-ercíClo de 1962, cabendo

��$ém leIO tixor_lhes os honoranos

�_ c) OLltros aSsunto� dc Interêsse SOCIO!
� '4ÇnClllr1'1a, 5 de abril dI}< 1962

(Engtl '�no 8alSJm) - Drreto.; � Gerente
:., • .. • I,. iA /!OI "_ •

�i'

.I...... ii.-_iil·iii.._iIi.oil...:....::.,:;=-,:,.:.""'''''-�_;_·_:,...··�,.;..' __..�::6;�j�

--_._-

De�pesas do Custo Industl'!n.l
Desmonte Empreitado
Gastos Gerais

Despesa.s Financeiras
Asslstênrla Social
F"undo de Depreciat;âo
Fundo de Duvid:l�oS
Fundo de Exaustão para Jazidas
Encargos Sociais

SUB TCTAL

Distribuição do Lucro LiqUido
Fundo de ResNva Legnl
Fundo de ReSf'H'a Especlal
Gratificaeões
Dividendos
Lucro Suspenso

de CrS 56.801.673,50: _

Almirante Lúcio Martins Meira
Presidente

ElIg." Lírio Búrigo
Diretor Comercial

De ordem do sr. Diretor, comunico aos inleresso·
dos C"fue os exames a que se refere o ort. 91, modu�'e
za do 20 ciclo e Complementação, serão realizados o

poni, do di(J 4 de maio próximo.
As inscrições serão feitos nesta Secretario até

o dia 30 '<lo corrrnt'e mês, no hororio das 9 00 às
12,00 haras.

-

<f'�PELA MELHOR OFERTA • As inslruções para os referidos rxame ,�on_.;Vende�se a residencia situada à ruo Juco Loydp Ir?m_se na Secreloria dêstr EstQbeleci�pn.to. �' .

�105 em Coqueiros. Ver e trator COI'Tl o Engenheiru Inicio doe, piavas, diC! 4 de mai-()_ às 9,00 hor�si. ":;,�RU,J R�mos Soares no me�l!lo endereço.
:". . �:._

(PORTUGUêS)"
'-d,- -!�':o--'7:ri;,---:- .t!j�;�� ;l-.Ji·'��,; <, �"''''' _l-V�.,;t1 """:/" '-'; -.' ,

CRÉDITO

385.703.611.',0Veuetas de Carvao

PrJvisão para Reserva de Depreciação
F'undo de Duvidosos

Glatlficações
Pruvisüo para indenização
Receitas Divc�ms

275.450.351.10

1.871.l83110

35,151.63710

2,88\1.703_(;0

8.865.561:.0
21.134.853.10

605.135.:-t0

2.458.115.'10

1.975.2'5''''1

16.225.821Cil
421.45ti.\JO
38.43'[(;0

818.1:n'w
4.086.11\1,0

350.491.901<10

2,810.083'11

2.840,081.(10

11.600.000,10
,<1.400.000,(:0

31.121.506,30

407.293.57.5,:-10
407.2!J3.575.30

Cel. Antonio Carlos GOllçalves Penna

Vlce�Presidente Contador ----:- CRC - se - 12018
.

Célio Grijá

ASSINATURAS ILEQtVF.TS

-----�----------- L ..._ ...__ ... .............._-.. ......

Prepare-se para o Futuro SERVIÇÕS nCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160

adquirindo loles de terras, pequenas
áreas paro indústrias em

chócaras e

BARREIROS
no "8AIRRO YPlRANGA, 'Onde está situado o Grupo
Eseolor local.

O:;; interessado" poderão dirigir se diretamente ao
ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

FLORIANOPOLlS __ SANTA CATARINA

VENDE-SE
110 Juli ina

14 - Sobrado - Fone

Departamenlo Central de Compras
Edilal de Concorrência

!�-

Flrion6polis, cm 12 abril de 1962. •

(Hermes Justino Potrionovo - PRESIDEN
TE
-----------------

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO
ESTADUAL "DIAS VElHO"

EDITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bssembléia Legislativa: HOje a Instalação dos trabalho da 4a. te i lar'
'As 15 horas de hoje, no edifício séde

do Poder Legislativo catarinense, será rea

lizada a sessão solene de instalação dos tra
balhos da 4.a Legisfatura, sob a presiden
cia do seu Presidente, Deputado Estivalct
Pires (PSD). Os demais membros da mesa

diretora são: 1.0 Vice-Presidente, Walter

Muller; 2.0 Vice-presidente, Antonio Go-'
mes de Almeida; 1.0 Secretário, Frederico
Kurten; 2.0 Secretário; Altir Web�r d"
MeII.o e suplentes de 1.0 e 2.0 Secretário,
respectivamente, os srs. Deputados Pedro
Zimmermann e Ivo Montenegro. Obedeeen- t: �:�):oes�a!�s.G:v��"I:��
do preceito constitucional, o sr. governador responsévei pelo setor edu,

Celso Ramos estará presente à sessão opor- ���I�:alset��dose �:s���::�
iUnida.de em que fará a leitura da mensa- gulr matricula para o

�. I anua1. Apôso encerramento dos tra- maior numero possível de

halhos, OS deputados, incorporados, farão
\risitn ao sr. governador.

o MAIS Al:T1GO nlAllO DE SANTA CATAR1".

FLOR:A::ÕPOLIS, (DOMINGO), 15 DE ABRIL DE 1962

----- -.----'--------

Teatro no SESC
o teatro, nesta Bap1t.al, Blanchi, será a sua prj

promete multo para o ru- meira apresentação. Como

turo. o Otnésto do SESC, cnrtc

O "Grupo Teatro urudoa funcionará o teatro, ameia

do SESC", o GTUS, recen- demorará. alguns meses

temente fundado e ama para ser .ctmcluídc, a rere

concretização do que unr- rida peça será encenaêa,
se Deus quiser, em oreve,
no Teatro Alvaro de oer

valho,
Na direção de Brmquc

dos Sabidos" estão os ee

forçados Luis Carlos Sant'
Ana e Níveo. Marques �,!

nes, que tanto apoio te,').

dado ao setor teatral.

O. Grupo, alem dos ele
mentos que' [á tem "tarim

ba" de palco, conta com

valores novos.

Como vemos, mais um

passo est sendo dado em

pról .do teatro catarmense.

Portanto, minha sente,
VAMOS AO TEATRO!

Surgiu c Ideal de um

grupo de jovens tnteres

sados em desenvolver a ar

te teatral e que encóntra
ram compreensão e apolo
no SESC, a InstituiÇão do

bem estar social da classe

comerciária.
o novo Grupo ai está

cheio de entusiasmo e (l,

peranças, confiante em .0('1-
der apresentarse, brevemen
te, ao público nortenópcn
teno.

A peça "Blnquedos Sa
bidos" original do Thais

@
VOC� OBTEM MAIS PELO SEU

DINHEIRO

DOBRB SEU CBPITBl EM 3 ANOS
: iS� _ fundo de Investimenlos de Contas em Participação

� ..

\ "COFINANCE ACCEPTANCE"
\

R;�;=\::I media './' I �..: a�o �:::� Isobre o
.

3."
n

( ; 32.S,*,

Capital inicialL J 4.'
�

.

_ --d' 37.3%
.... 5."

�
'-' �

"'2.7,*,

Pela tecnlca da relnversio dos lucros. um capilal inicialdeCr$100.000.00
aumenla apos um ano. para Cr$ 125.600 .• após 5 anos para

Cr$313.BO0._ap6s lO anos para Cr$ 996.150,iI após 20anos para

Cr$ 10.119.890, -

_
{

-

f-�'; Solicite Inlormlçoes ii . ---.,.::-_.:'
f �/Ul,jiaKalltrA(u/'.zvro&mclI/m�mnaJ1'" I '6:áÚlo- d I-=«uncJo-

C.apital Integralizado, (
-

� C.arl·a de AUlorização
CrS 50.000.000,00 I n.o 45 da Sumoe

sAO PAULO _ Rua COlIlI. Crlspinlano 53 (6.- Cj.53) TeL 36·0666

ou a leu Represenhnle

cnHSORCIOO[O[S[fiVntVIM[NIO[COKOWIC01/ft.�
FWRIANOPOUS • Rua Coos Malra. 72 (1.' andar) "'1..\..� (IlZ
,LONORINA{PR)_RuaMaranhilo,35{3.·andarJ �

â "Cofinance" - ao "Consorcio!'
Desejo inlolmações sobre o Fundo -ceunanee Accepl:_nce"

NClME. __ ..

EpOERECO .

CIO"OE_ ... TEL. ...... EST

.

Santa Catarina, com larga repercussão na imprensa
nacional, ouviu, hei dias, declarações oportunas e sábias,
tecidas de equilíbrio e serenidade, mas enérgicas e justas,
sõbre os mais paLpitantes problemas da atualidade.

F� las D. Felicio Vasconcelos, nosso eminente Arcebis

po Coadjutor, com a clareza e a lucidez que; marcam seus

pronunciamentos. Fé_las no senUdo inspirador da doutr.'
na; social da Igreja e na luminosa encíclica MATER ET

MAGISTRAJ. .1

Amanhã estará entre nÓ$ Q Ministrei Pranco Montare.
• Outra reconhecida autoridaçle, OJLtro prestigioso lider ca

tólico com visão realistà -dos problemas que atormentam
o povo. r.. I! >

O poder espirituaL e o poder temporal, nas palavras
do Ministj'o de Deus e 110 Ministro do Povo, indicam r14
mos para dias melhores e mais tranquilos, sem o desespe_
ro dos recursos extremos, sem a extinção da liberdade,
Bem. a �tpressão dal democracia. sem tugrt, ao dete1'mint�-

v.

Resultado da determinacão do
,

Gove.rnador Celso Ramos
QU"Jtão Totalmente Resolvida o Ensino pri
mário em Lajes ne-

nhuma criança sem Escola
Atendendo à determlna- alunos em idade escolar.

Para Isto, todos os recursos

foram mobilizados, estu
dando.se tôdas possibilida
des, desdobrando-se turnos,
realizando-se convênios,
apressando-se a constru,

ção de estabelecimentos de

Presidente do D M do PSD de Bom
Retiro Esteve Nesta (apitai

Agradecimento ao Secretário
da Agricultura-

O senhor Deputado A�ti lia Fontana, Ilustre secre-
_

110 Fontana, ilustre Secrcrá tàrto da Agricultura r ......--------------_�
ria da Agricultura, recebeu beu do sr. Diretor do eer-

Q
'"

do sr presidente Centro !til viço de Informação Agncc
' UE IA - CI· 'I- DA . DE t

••••ral de Cotla o seguinte cn la o seguinte oficia: ...
cio: Sirvo-me do presente pa

I"�I!II"IIUm egradecímento se 'faz ra, mais uma vez, apresen
necessário: tar a V. Exa. o nosso pro-

Os reprodutores que re- fundo reconhecimento pele
cebemos de Vossa Secreta- valioso apoio e decidida
ria do Estado representam colaboração d is pe ns ades
multo bem, as atenções de por essa Secretaria duran- ��".IIIi"V. S. na melhoria do gado te a recente realização, no

leiteiro da região e par�l- município de Concórdia,
cularmente, das renunas <1.0 curso de Treinamento
Sóciais dos centro Rurais. de Dirigentes de Clubes
Vosso lnterese no desen Agrícolas.

volvlmento pecuário da re

gião esta· aqui personifl.:a
do.

.

Senhor Secretário queira
aceitar os nossos mais sin
ceros agradecimentos e

nossos protestos de elevada
estima e conslderaçao.
Aproveitamos o ensej.o,

para apresentarmós as
.

Melhores Saudações
Zandor Hoffmann
Presidente Centro Rural

de Canoas e Waldemar UI
rlch

Esteve em Florianópolis,
onde parmaneceu durante

'alguns dias, mantendo

proveitosos contactos, o

Sr. Arno Oscar Meyer, Pre
sidente do Diretório Muni

cipal do PSD de Bom Re

tiro, figura bastante co

nhecida e estimada na

quela região.
Tendo vindo a esta ca,

pital com a finalidade de

participar da convenção
da seu partido, o Sr. Arno
Oscar Meyer aproveitou a

Mais um convênio
Escolar
Prossegue o Oovêrno do

Estado em seus esforços'
de proporcionar ensino

gratuito ao maior número

possível de crianças.
Pelo decreto N. SE -

.

06-04-62/1.231, o sr. Celso
Ramos aprovou o têrmo de
contrato celebrado com a

congregação das rrmãs do
DivIno Salvador - Escola
Normal Crista Rei, da ct,
dade de Joaçaba. para mi

nistração de ensino pri
mário, gratuitamente.
A vlgêncla será de cin

co anos, com Inicio em 10
de março de 1.962.

'Oportunidade para, junto
aos órgãos dirigentes do

PSD, tratar de assuntos

partidários e do mterêsse
da comuna que represen
ta.

Tambrrn, fazendo-lhe

companhia e. participando
dos contactos, aqui .se 'en,

eontravam os S1's. Alf'rqdo
.wagner Jr., presidente do
DM do PSD de Atrredc

Wagner e Jaime Machado

(Toco), Presidente da Câ
mara Municipal de Bom

Retiro.

Num encontro informal
'com a reportagem, 6 Sr.
Arno Oscar Meyer, que

possivelmente será candi
dato a deputado estadual

pelo ySD de Bom Retiro e

Alfredo Wagner, destacou

a maneira objetiva e nova

como o Governador Celso
Ramos vem encarando e

atacando os problemas ati
nentes ao 'Estado, aeen;

tuando, como exemplo, o

encontro regional de- La

jes, onde foram atendidas
tôdas as reivindicações do
município de Bom Retiro.

Novo Olicial de
Gabinete da SVOP
Acaba de ser nomeado

pelo Governador C�so Ra

mos, para exercer o cargo
de Oficial de Gabinete da

Secretaria de Viação e

Obras Publicas, o Sr. Eve

raldo Cardoso de Souza,
em substituição ao Sr.

Waldo Blanchini Avila, que
atualmente ocupa o cargo
de Oficial de Gabinete da
Secretaria de Educação e

Cultura.

Este Serviço tem a satis

fação de colocar-se sempre
ã inteira disposição de ;r.

Excia. para a rellzação 1e
novos empreendlmentos
dessa natureza, pois e fo�

ra de dúvida que os sell')

resultados concorrerão pa
ra o progresw agricola des
se grande Estado.

�

Queira V. Excia. receber
os protestos de nosso elr.-

ensino, enfim, tudo que
viesse ampliar a. reêe es

colar.

Em Lajes, por exemplo,
'o problema criança sem

escola já se encontra re

solvido. E isto se deve tan,

T. N. M. do
Hospital "Nereu
-Ramos"

Foi modllicada a Tabe
la de Mensalistas do Hos

pital "Nerêu Ramos". O

"Diário Oficial", em sua

edição de ontem, trouxe-a
respectiva relação anexa.

E os resultados dessa po
lítica não se fizeram es.,

perar. São Inúmeras, de
todos Os recantos do Es

tado, as comunicações de
que a população em idade
escolar vai sendo atendida

gradativamente, até que
se possa atingir o Ideal,
fazendo com que Santa
Catarina volte a ocupar,
no ensino, um lugar de
merecido destaque entre as

demais unidades da Fede-

to aos estabelecimentos de

ensino criados pelo Go
vernador Celso Ramos nos

bairros do Coral e do Mor

ro Grande, como aos con

vênios autorizados com es,

tabelecímentcs particula-
res, em número de 5.

RESUMO

Para que se tenha uma

idéia do que foi realizado,
damos, abaixo, um resumo

do quadro comparativo da
matricula na cidade de

Lajes, referentes aos anos

de 1960 _ 1961 e 1962:

ração.

LAJES _ PROBLEMA
RESOLVIDO

�

1960 1961 1962

CURSO NORMAL 45 45 57
CURSO GINASIAL 30' 412 5Q3
CURSO CIENTíFICO 36
PRiMARIO ESTADUAL 2.066 2.411 3.107
PRIMARIO MUNICIPAL 49' 681 582

ESC�LAS PARTICULARES 1.770 1.824 2.0-17

4.770 • .433 6.692

Como se pode observar
houve um aumento de
aproximadamente 2.000

matrículas, demonstrando
de maneira clara e ínso-

flsmável o quanto as auto
ridades estaduais vem se

preocupando
blema.

com o pro,

F- . ',-,�'������--�"--�
�

Assembléia LegiSlativa
Convite

A Mesa d a Assembléia Legislativa
convida as excelentíssimas autoridades ci

vis, militares e religiosas, entidades de elas

se, a imprensa, o rádio e o povo para, a 15
do corrente, às 15 horas, assistir a instala

ção dos Trabalhos Legislativos, em Sessão
Solene, da 4'a Sessão Ordinária da 4.a Le

gislatura, no edifício-sede do Poder Legis
lativo Catarinense.

Florianópolis, 11 de abril de 1962

Deputado João Estivalet Pires
Presidente

Deputado Frederico Kuerten
1.0 Secretário

Deputado Altir Webber de Melo
2.0 Secretário

" E x A ) A M E I , E"CONSORCIO

'TAC
CRUZEIRO 00 SUL

AGtNClA
Hn fflipeSt_.idl,2�
fmS2U1tJ1llI1

rroR�lóroUS-S.C.

V ""q"lCr._cioto""I�.: ..,="-",, no '''.. do
,x""pra O , .. Ia�,.. ci",,,,,, � ,o:'" I() ;>,e:;locóe.
me.'...... «>",,, � cc"""",.e.i>OI

II SOLUCA') paro O seu PR08LEMII eslá
no CRUZEIRO II PRAZO. do CONSORCIO ;

TIIC-CRUZEIRO 00 SUL i

vado apreço e considera�-<-'\o
bem distinta. ....,:--------,,---------!I

Presldeflte Centro Rural Atenciosas Saudações
de Cotla Ledo Iv.o

O senhor deputado Attí Diretor

C OMP R A-S E
AMPLO DEPO'SITO NO CENTRO

Mesmo oue 'Seja Pl'édio Velho
Inf. na "}\ MODELAR"

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

EXTRAÇAO DE �NTEONTEM:
5.958 CR$ 800.000,00 � Florianópolis
4.060 _ CR$ 80.000,00 - Rio do Sul

1.433 CRS 40/000,00 -+Vlol'i:mÕ!iõ1is
!.!fl? CR$ 20.000.00 Vidcinl

:\ :WO CR� 15.000,00 _ .FIOl'iIH10p<Jlis

representantes de uniões
estudantis municipais se

cundaristas terá início ho

je, as 20 horas no Eçlif1cio
das Diretorias, no andar,
o VIla CONSELHO ESTA

DUAL DE ESTUDANTES,
órgão fiscalizador da União
cetannense de Estudantes
Secundários.

O 'remártc desse concla,
ve de magna Importância
para os secundaristas do
nosso Estado, consta do se

guinte:
a) Relatôríc da Direto

ria da UCES; b) Tomada

de Contas da UCES; c)
Banco do Livro Didático;
'd) .asststêncta médíco-den,

tarte: e) Casa do Estudan

te Secundário; f) Seminá
rios de Estudos Regionais:
As sessões ordinárias se,

�

rão efetuadas na Casa

Santa Catarina, e os con

selheiros ficarão hospeda-
dos no Hotel Royal. União Oatartnense de

asse conclave, reunindo tudantes Secundários.

União, de Umbanda de Sta. (alari
-T. rina,

entidade !tue co

Com a presença deÍiÜlYs iã ôS"Iim'banaJlSttfs de

de quinhentas pessôas e .so Estado.

representações de vários

municípios do Estado, foi
realizada a sessão solene

de fundação d� União de

Umbanda de Santa Cata-

A conversinha, ali

sempre assim;
_ Sou velho amigo e leitor deste jornal! Nun

precisei de nada até hoje. Mas tenho aqui um edl,

talzlnho ...

E lã. aparecem cinco laudas, mal espaçadas
pior datUografadas, para uma pubhcaçào no peito.
isso é todo o santo dia. E vem de todos os lados,

autarquias, de repartições, de firmas comerciais, d

partidos, etc. etc.
. Ora, jornal que não vive de publicidade, ou vive

de expediente ou fecha, como fecharia a padaria que

não vendesse seu pão, o açougueiro que não vendesse

a carne, o restaurante que não vendesse seus almo

-ços e jantares.

Mas isso é dlficil de explicar. O freguês quer

porque quer e se não é atendido sai bufando .

A culpa, em grande parte, é nossa mesmo, que

aqui alimentamos o mau costume.

Mas agora, Claudionõ, a coisa virô, com a tal de

204 do dr. Janio Quadros. Um quilo de papei, antes,
ao entrar para a máquina, custava Cr$ 20,00, soman·
do a despesa ci.iaria de Cr$ 5.000,00. Hoje custa .......

Cr$ 80,00, exIgindo nada menos de Cr:;; 20.000,00 dia
\
rios. Antes o salário mínimo era de Cr$'7 .200; agora,
com os novos níveis e mais um acõrdo em dissidlo

coletivo, a base ê de Cr$ 12.000,00. Um quilo de goma_
arabica para a expedição, quando o Hoepcke ou o

Meyer têm, custa Cr$ 370,00, quando não tem, custa,
nos que sabem da falta, Cr$ 780,00!

•

A 204, por tudo isso, já acabou com mais de 300
jornais no Brasil, que correram dos préços das má_

quinas, do chumbo, das peças, da gasolina, do ól�o,
do material de clicheria, da luz e fórça, da tinta, do

sabão, do breu, do aluguel da casa, dos telefones, dos
selos e do diabo que os carregou.

Em suma, como aviso à freguezia tipo nossa ami

zade, saibam quantos que consideramos êsses nos

sos amigos como os mais ferozes inimigos.
E, também, para descanso nosSo, que não tem
mais/I!
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