
, :";"

·TAC-CRUWR0-G0-SIJl.._.qIi(1)NI/{H-� I
o TEM P O (Meteoro 9lco) I(Sinteae do Boletim Geomcteorol6gioo, de

�. SEIXAS NBTTO, válida até às 23.18 ha. do

dia 29 de abril de 1962 IFRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MEDIA: 1016.8 mb; TEMPERATURA MÉDIA: •

3.8° C; UMIDADE RELATIVA Mt1)IA: 78%;

PLU-/OSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Nega-
t o - Grupos de precipitações (chuvas) esparsas

aglomerados de CB e nevoeiro cumular - Tem

p Médio: Estável.

G E ��ln E

II lMlNGOS FEJUfIlftOIS DE AQUINO
ANO XLVIII

N.o 14.m

Celso Ramõs ·slibmeterá pretensõeÚfe financiamento do govêrno junto ao 810-
Chegará alTlflnha a esta submeter ao Banco uma remerícano de financia.

capital, sua Excelência c prlmeíra sérte de ecücíte- mento. Todo o esquema es
senhor Dom Fel1pe Her:-t'- cões concretas, ccrponn- tá suportado por estudos
ra, presidente do Banc.o In cando.os contatos anteuç- pormenoriãados. E a cada
teramericanno de Desenvul n\ente estabelecidos. tópico corresponde

•

um pro
íeto elaborado segundo as

exigências do Banco. Opor
tunam,ente pubUcaremo,s a

desdobramento dos pedí-

em

. Mais de cinco mil sacos de Leite
Pó para' o Estado de Sta. Catarina

. Conforme documentação duto, para distribuição
____________----------- que recebeu o sr. Platão Imediata à população es-

de Castro Faria, represen- colar. I
tante federal em Santa

Catarina da Campanha
Nacional da Merenda Es

colar, o navio "MORMAC

TIDE", que aportou na

Guanabara a 23 do corren

te, trouxe uma partida de
leite em pó dos Estados

Unidos, sendo transborda

dos para' nosso Estado, à

ronstgnacâo daquele órgão,
5.534 sacos do citado pro-

vítoentc., N a epcrtuntdada
de sua estada. em nossa cl

dade, o governador Celso
Ramos �rá o ensejo de

Damos hOje o quadra
que sumariza as"pretensões
de financiamento do 0,.
vêrnc junto ao órgão Inte- dos.

GOVERNO DE SANTA (ATARINA
QUADRO GERAL DAS SOLICITAÇÕES AO BID
(Projetos (oncluídos) (EM (RS 1.000.00)

I - Desenvolvimento Econõmico

Afiançou o sr. Platão de
Castro Faria que províden
cíarâ o desembaraço ime
diato da partida, tão logo
seja transbordada no na

vio transporte para Itajai,
a-fim-de que a distribuição
da merenda escolar não
sofra Solução de contínuí.,
dade no terrltóríc catart-

APORTES
1 - Transportes

BID I LOCAIS

1.1 - Implantação melhoramento e

pa.vimentaçã.o de rodovias
2. - Energia
2.1 - COnclusão da Usina. P..a1mclras

(de Blume.nau)
2.2 - Obras da SOTELCA (SocIedade

Termoelétrica de cepívaru: linhas
de transmissão e subestações

3. _ Fomento

3.1 - Projeto de crédito rural do Ban
ca de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina S. A.

•

3.2 - Proleto de crédito à pequena
emprésa a cargo do Banco de De

eenvommentc do Estaelo de senta
Catarina S.A.

r III
5.051.000 I 4.950.000

I
I

450.000 I
I
I

2.296.695 I 1.531.130

I"T'
I
1

421.000

PLAMEG em Ação: Ponte Sôbre o Rio

Itapocú e Esgôto em Lajes
o Plano' de Metas do d'água", da "Princesa da

ocvérnc do Est:.ndo acaba Serra".
de Instituir nova concor- A contr1bulção do Pla

rêncía publica, de numero meg é da ordem de vinte

3/62, para ti. construçâo da milhões de cruzeiros.

ponte de concreto armado

sô�re o rio .Itapocú. no

trecho Guaramlmim-Jará-

��:a de�t�S:!�I�adc:S!�l d�� Sãn Thji,go
eottc milhões de cruzeiros. '%J

�IZ��:cO;II�ên2�ade ����o,l'e�s
..à .AJemana

14 ne.. no 8° andar do E�.......v
»

neto das

DlretGr�las .

Por outro Iado, ameg

lu·mou,. O convê d.e De-

legação de Êricar!l:Os e:m:
��,
Municipal Ge Laj.,., para a.

construção da' "Rêde les-l
te e novos reservatórios I

3.035.0001.500.000 I
1
I
1-

1.535.000 t
I
I
I

Na jotu acima, a maqnete da Ca.�a Rural Regional a ser COllstruida. em
Joinville. (TEXTO NA 8." PA?INA).

2.100.,000 I 2.090.000,1

II ""CP::C,.:O":j,7:Io:-,.•7:,-;'n::7,,"',,"',,-,.".S..-;,.-:-,----_;__---·----
1. Abastecimento de água

l.l·d;- s�vi:a:;ls::u,:o ��a a cidade II
1.2 _ aervícc d e água para a clda,

23.465 I

de de. Timbó 34.189 II
1.3 - Serviço de água para a cIdade de I

Rio do Sul 51.552 1
1.4 - SerV!ço de égue, para a cidade" 1119

._�-de--��'�.���.�.. - .. �.�.. �..�..�!..-"�..�.---;-�����!��.--���M�»t='�.":'rJt�1[�
______________________,� '_1._M_�_�__1 '�7 ..�1_�

Elei�ões para preleüo: Riu du Sul
o TrIbunal Regional

Eleitoral resolveu, em ses-

são extraordinária de hoje,
fixar o dia 7 de outubro
do corrente ano, para a.
realização de eleição para
Prefeito de Rio do Sul, en
tendendo inaceltá.vel o

principio constitucional es

tadual que determina a

realização de eleição para
Prefeito no prazo de 60
dias e que à Justiça Elei
toral compete fixar data
para eleições, por ser lei
especial e privativa da
União.

4.190.000

IRE nega registro ao P .D.C.
o Tribunal Regional dade, vem de negar regra- Catarina, composta dos

Eleitoral. através de Acor- tro à Comissão Reestrutu- srs. Waldemar Rupp, Ro-

dão nv 4410, por unantmt- radora do PDC em Santa berto Mattar, Martinho

CaIlado Junior, Helio Cal
deira e tqereu do Valle Pe

reira.

irá
44.11720.652

58,58524.396

95.47843.926

=.�
. .

. ,
.

, .'

G er �Oí Ceisd Ramos
VI

.Ev4�r�1/lI'I:. déiiita ror

J1lJ- que.se encontra em

pleno vigo!' o mapdatO cm

Diretório Regional pedeels
ta eleito e registrado em 5

de agôsto de 1960.

No setor da Viação e O

bras Públicas, são extracr

dlnàrlamente sígníücaü
vos.os índices de ativída

cedes realizadoras contidos

na segunda Mensagem A

nual do governador oetso

Ramos. A extensão r01:1'
viária macadamizada se

acresceu de mais 220 qu�
lometros. Nada menos de

56 quilometras e 38 metros

de estradas foram contruí

dos, além de 499 quílorne
tros e 20 metros de recons

truções. Melhoramentos ex

presstvos beneficiaram' _120

quílometrus de rodovias.
São numeras que s á o

Idéia de como o governo 9.

tuaI vem, desde o inicio de

sua gestão, cuídandu da..

nossas estradas já existe-i

tes, para aperfeícoá-rns
com providências de ordem

técnica, a despeito de. no

exercício de 1961, como se

sabe, fora preciso, ante; de

mais nada, recon'tlor os

planos, reparar os deSlll9.:1

ds duma politica contra

ria à execução normal rio

programa rodoviário traça
do anteriormente ..

de iüstlça acentuar que,
ao terminar o ano a que
se refere a exrosícãc gover

namental, o nossso 'Iis�'�' A canuonete rural do

ma rodovlãrlo apresentava. Banco do Brasil, com uma

condições flagrantemente equipe de funcionários es-

�����:�asâSq�:�d:or:�OY:� ���::a�::�:!��q��:eGp;;��
nadar Celso Ramos assa

da próxima segunda-feira,
mlu o exercício do cargo. dia 30 nOVO -rush" de
Nem as constantes chuvas

. acúrdo com o seguinte ro

que cutrrüna nas encnen I tetro :

tes de consequências ceta '
.

mitoses para as populações Dia 30, pela manhã, em

conseguiram impedir que AGUAS MORNAS; à tar

as estradas, graças ao tra de em SANTO AMARO DA

tamenao Ininterrupto e e IMPERATRIZ.

EM ATIVIDADE A MOVE(
localidade de ENSEADA

D';"; BRITO, vela manhã e

à tarde a sede municipal
de PAULO LQPES.

'!!
A 5 de mala, sábado, se

rá reallzado o último en

contro da semana em GA

ROPABA.

O Departamento Estadual Ocupa

lugarde Projeção NO IBGE
Está assentada, para

logo depois da visita do
chanceler San Tiago Dan
tas à Polónia, p que ocor

rerá a 11 de mala, a sua

ida à Alemanha Ocidental,
atendendo a convite do
govêrno de Bonn.

Sua visita será, precedida
pela viagem do sr. Celso
Furtado, que vai tratar de
assuntos de ordem econó
mica relacionados com o

nordeste brasileiro.

raram a Inspetoria Regio
nal do IBGE e a respec
tiva rede de agências Mu
nicipais de Estatística, ór

gãos que conseguiram, den
tro do prazo regulamentar,
concluír o serviço de cole

ta dos dados.
O DEE catarinense ê ór

gão técnico mantido pelo
Govêrno do 'Estado para
atender, em regime de

prioridade, aos compro
missos decorrentes da Con

venção Nacional de Esta

tística.
Os resultados aqui es

tampados, não há duvida,
honram, desta torma, a

própria administração ca

tarinense.

O Conselho Nacional de

Estatística acaba de dI

vulgar o quadro demons

trativo da situação dos Ie-

Para essas reuníôes es

tão sendo convidados os

agricultores Interessados
na assístêncla de crédito

daquele estabelecimento,
devendo os mesmos com

parecer munidos de suas

escrtturãs, quando proprte
téríoe e documento de
Identidade (Carteira de

Identidade ou Titulo de

Eleitor).

vantamentos estatísticos,
cujas apurações estiveram
confiadas aos órgãos regio
nais do sistema estatístico

flclente que tiveram. fos

sem vedadas ao tráfego co

mum, com, a segurança

que seria de desejar. CI1m

pre ter em vista aquelas
circ'iinstânclas naturais ad

versas, para maior desta.

que do esfôrço e da caca

cidade de ação do nosso a

parelhamento adnuntstra

nvo. no setor da Viaçã 1,
servido por pessoal técnico

de reconheclment.o me..-e

cimento e obediente ao sen

tido realizado que o Gl

vern!j.dor Celso Ramos vem

Imprimindo a � todas as <li

visões dos serviços pÚblicos
de Santa Catarina.

Dia 2 de maio. á tarde,
em ANITAPOLIS:
Dia 3, peta manhã, em

QUEÇABA; à tarde em

SãO BONIFACIO.
No dia 4 serão visitadas a

brasileIro. Através dêle,
observa-se que o DEE ca

turmense ocupa posição
bastante destacada, pois
que, aos 15 de março úl

timo, já havIa apresenta
do ao IBGE, 92,75% das

apurações Integrantes do

Plano Nacional de Inqué
ritos. Além de dots Ter

rItórios Fe de r a I s (Rio
Branco e Amapá) que pos

suem cOndições especiais,
somente os DEE da Paraí
ba (100 %), Sergipe
(96,30 %) e Minas Gerais

(95,06 %) suplantam o de

Santa Catarina.

.
(oncursos do
DASP:' Apêlo
Face à severidade dos

concursos do DASP para
escrivão de Coletoria e

agente fiscal do Imposto
Aduaneiro, ambos para o

Ministério da Fazenda, rea

IIzados em novemb�o e de
zembro do ano que passou,
participando quase cin
coenta mil candidatos, es

tão se registrando apelos
de tôdos os Estados ao

PreSidente João Goulart,
Primeiro Ministro Tancre
do Neves, senadores, 'C!epu
tados e Diretor Geral do
Departamento Administra
tivo do Serviço Publico,
a-fim-de que seja reduzi·
do de 60 para 50 pontos o

mínimo previsto para
materlas eliminatórias.

Preso �o 810:
entrr.visla cole
tiva à imprensaJá.

.

no exercício ora em

curso as providências go·

vernamentais se orientar�/)

convenientemente pelo Ph

no Rodoviãrio do Estado,
em que foram incluidas no

vas estradas e melhora

mentos Que vâó desde o :l

largamento de antigas ro

dovias, ate as retificaçõe:;,
construções de variãn;:e:�,
recuperação de obras d6

arte e tantas outras reall

zações serviços.
A conservação de mais

de' 5.000' quilometras de rs

tradas de intenso tráfego
foi feita, dUrante o ex�rci
cio de 1961 com a máxima
'eflc1encia "E: continuidad�,
sob a s responsabilidade
das �reze 'Res'idências diSll'i
buldas pelas varias reglõ"s
do territôno estadual. r:'

O sr. Felípe Hcrrera,

Presidente do Banco In

teramericano de Desenvol

vimento que hoje vem de

P. A.t!gre, reunlr-se-á, em

Florianópolis, com ôrgãos

técnicos, parai discussão de

assuntos do Interfsse de

Santa Catarina ligados ao

estabelecimento de crédito

que preside. As 15 horas do

mesmo dia, concedera en

trevista coletiva à Impren

sa. no Auditôrío do Edlfi

cio da� Dftetorias,

Aqui, na Região Sul,
Santa Catarina revela uma

marcante supremacia. de

vez que o DEE de São Pau

lo acusa 30,86 %; o do Pa

raná. 4,94 % e o do Rio

Grande do Sul 16,05 %.

Para �o sucesso dos re

sultados obtidos pela DEE

catarlnel1.'le, muito coope:
------------------

A Mensagem Governa.
mental oferece a quem a

compulsa diversos quadros
demonstratlv.os das ativi

dades do Departamento de

Estradas de Rodagem,'
traves dos quais se conhe

cem partlcularlzadamente
Lodos os trabalhos realiza
dos durante o exerclcio

pelas Residências, a cujo
encargo outras obras pú
bl!cas especialmente cons

truções de' predlos escola.

res, reparos etc, se acha�rlI

suboriilnadas. Por toda par

te, uma entuslátlca propui
I

são descnvolvlmentlsta, Que
hem caracteriza o m,onl(;n

to nôvo Inaugurado em S.

Catarina há pouco mr_IS

del\m ano .

O precedente. aliás, já..
ocorreu quando da reallza
ção do último concurso

para escrivão de Coletoria
e, a persistir o mínImo de
60 pontos, vJ)rI(ICil-r.se;·jio •

dOis critérios Pílra concur
sos federais, um dos quais
em prejuizo doa últimos
coneur.santes acrescido do
fato ainda r�cente' da efe-

• tlvll.ção de Interinos.

Marítimos Francisquenses
A�çaín Entrar e m Greve

o. �mdlcato dos Maríti- cante' não proceder opa·
mos de S;io Francisco do gamen�o da complementa
'Sul ameaça entrar em gre- ção devida por er� àquéla

entidade, aCTescen�o que
ve a' 11 de mala próximo, o comércio trancisquense
se até aquela data a Co- negou crédito aos seus

missão de Marinha Mel'· associados.
.. ".1._

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SRTA. y,ERA CARDOSO

Com imensa satisfação noticiamGs, na da'la (iue

hoje lransoorrc, mais UUl .an!versario natalicio da j"m

til e Rff'ndada jovem Vera Cardoso, filha do sr. ,osc�r
Cardoso Filho e de sua exma. esp6sa d. Wllma de LQw-

des ;a���;�iclante, na efeméride de hoje, será, estamos

certes alvo ç1jLs mais sólidas e inequívocas 'Pl'ova:s de

D.I'I:éC:.� e estima per par'te de seu Incalcul�·vel. OHomo
JC ami2.ade�1 C!lQrtunidade etn gue re_cepclOflara suas

amiguinhas dlleta5_, em sua bela mansao.
.

Dentre às 1.númeras homenagens gue lhe Ij'-or.em tn

buLadas, junta.mos as nos�as com votos de cresce�tes e

ininterruptas felicidades, extensivas aos seus gerutQ.I"es.

Sr.j)i4 �
Prazel'dl>Q8, c.�

com i'.I;;t(tilIl!;v.e1.�, "

Lranseu:'SO 461 a.ni�o

naüi)icio do nosQll .l'.llli$t�

conL�rdweo e JliU't.ievaar �

m�o, sr. Cid�. t'le:

menta grandemeot.e _rel8.

c,ollado em nOSSOS lIl:ÜO�

socla:s e c.u.--:'u a.ls, �<k

desfruta de gra.nde§ \\mi

zades por sua -e:.Kte.n!;,ll. ctl,!

tura.

E' aind.a, -o oata.Uc.ian:t'!
al1ttgo 09l.aI;)OJtUw .-ep'.a

folha, moti\lO � QW,PJ,

também nós mtS &�"l.Us
reiubiliosos por tão au,j:w

ciosa eieméride.
Ao insigne anlversariall

te o s nos�os cumprlmen·
to� com votos. de felioça
des perenes.

-,

DOM JOAQUiM OOM�NGUE5 DE OliVEIRA, PI"
mercê � O�us e do SOAt-o Sé ApostGlica, Arcebispc
Metropolitonl3, Assistente ao Sólio Pontifício,

AOS QUE ESTA NOSSA P.llOVI$40 VIUM?
S4UDf f 8fNÇAO IM J611S CRISTO,

Fa�emos saber "1ue, ap.n- ""J.J_� en:agâu d"1 Rcvmo P.

tendo ao expresso pedido e Aiyino SDr.'...holdo Br.aun,

CINEMAS

\Dia l° - Cinema
Dia 8 _ Cinema
Oio 15 - .CinGm.P
lÕ)iQ 1) - .c�n.emÇl
Dia 29. - Cinema

PANSUOi "M"
Tônico neuromuscular que rejuvenesce
Vitalidade, Virilidade e Vj�or.

PAISElOl "F"
.Fd�z, insuficiênda ov.ariana. fJbesidr.de ou magreza

�$wa. perLUJ"-b�ges da idade crítica, e t.õdas deí�

",.iências.de ,&llig-e,w. gla.n(iulaof na mulher.

T f MOS
PJI,F-\ V.Efl.·�.J) 110 JI'olTJ;'.l1jlOR, DEVENDO OS CANDIDaTOS PRE

J!:NClli;B .AS �IAB ABAIXO:
IDAOJ!:: '21 A. .ai ANOS

VAGAS

CUJU5Q ODlãSl.AL
Bó& AJ>_TAÇAQ
APTfQl.O PARA YEIIlDAS

__ 00: ......._;,\..s
?O$Sl8lLIDADIIIII OE QNUNERAÇAO DE cm eo.ono.Qt;l A .80.. 000.. 00.

IN'I'ERilSSADQ.IiI. !)l:Y:ERAO APRBSE»lTAR-$ A EDITóRA GLOBO S/A. A

RlUA T� SJJ.Na.RA, -56 - HO.RA,RIO COME;.RCIAL.
,,-

·-t.,·.,

"5. J.: Havemos por bem
nomear. r-orne por c-ta Nos

su Prcvixuo nomeamos o

Rev.ruo Padn- AFONSO

8. J. E)iretol' equíocesano
da Federaçao das Ocngre,
&rJlçôeS Ma.ri,anas.\

Com esta nome�ão te

mo , certeza de que não ar

ret�� antes mais viva

se acenderá no formoso e

Xercito da Fita Azul o ra,

eno vjyO da fé e o santo

entesteernc Q-u.e eete soube
raOJ. Imprimir O saudoso

���� =�l�� pufner e Pe. I
EKerelto que é, saberá 1

marchar sempre na oossr-

Ivãncía da dtsclplína - Que
é o Reg..uI.!1JTlento. jE, com

posto de .e.riUos .. e ('.ri"t�os·.
rervoroses, U'a;bSt:lhani we

rarquíeamente, sob a dire

ção dos stU� pastores; to

dos, Wls e outros, mam

'iIlros e eaoece. como ror.
mando um só corpo; dis

postos aqueles para cola
borar. por e-se modo. orn-a

vantaeern ctn reu-tão e

zuerru de Ma:'ia +3-anti%i
ma. a .Ey'''�'�:;I Padroeira.
�ALVE. U"41U.A'

O.a�a -f' pljl"�I1f:!" ,<;'lb o W')<;

6!'t13iJ1.s aos 29 de março de
i'i' �il p Iii;;]') oia� Nossas

lf'A2. (-a�) .roacuím Aree,

bJ�p'J M�ropl)li\an().

.ezq., .om1sws e qu..t núo te. "

.tifId:�1I4<J "mfJQttoo,
com tor� de fritos. tle
�41 &os uhes, torce,
.... fJ 1fJl1JC.C cáJ. na 11JJ8I1k.J.
tt'id«de nUJJ ed.ue«4a, ellJ
(ances caluniosos. iu1wio·
ses. e não tnvenUI Cl1WUUJi,
nem nl)J1I.CS 4áOs. PI"U'IIl
«Iue é pesSQfl e,uJ.lu, e (l1UJ
tem a",)MIj.sa.WIict.a.de� '(lW
tem respeito * ·ordem itje.
rárquica 'legalmente cons

titu"i4a, (l1te nã� APELA
para (/. \g7lor-tincid! fiei rlJ,a.·
çue penDa!.. gÜ u&o cesce
â lama, -OAA4e se eJI.CQJltrum
outros opositores, nêsze E.�_

tadc, Qlt.e uwentaJQIU soto-

Ta, Ite serem jar"u.Li.�tlts,
inclllsivc.

Daqui, fazemos {'tabeli
ntur' com o cammtarlsta
da "Rádio Diário da /lffto

nf!ii, Victor M (f-MOS Ifan...

ee-, ent.ros«-nr:w (li _a.S

iltéi«s eXMr44as 11.{) 01J(JrtlV
11.1), esp1.a.natiJ;p e reivi.ndi
cu.tilrio es..cri;J.o (21 ,da cor

rente). sôbre o caso da

estmaa do bai·rro da Trin

dade.
Como bel1t disse o co

mentarista, dada a impos
�fbilidade da 'PrefeH.ura
Municipal de resozce- Q

angustiante problema, ee

ue o Conêrna estadual. pe
lo seu Departamento de

Estradas de Rodagem,
"chamar à si a respons«
bilidade'·. a fim rJ.e dotu.r

aqnéte b�o e populollO
bairro, de uma e'trada

c'll1diqlla, anti-dt»z.a,�·
ca. como a que fN fett<1.
Acre·.('e ainda, o falo de

oue lá na Trindade, en

courre-sc instalada e tUft-
--------------------------

cionanM, '" Ilnfuer8Jliad,e
.�CaJ.D,rin.a.coms:s
Facllldadu de Filosofia e

.� 1.!4Atnriai.
tkve 6 (J,cpêNKJ, f%tUiJr

UJ PliCllM.elVl4 .com a t&41:i-
ma urgência, pois da ma-

1tar,« aue se encontra a

rodav44t. os f)r.e#u�os iI:ão
se tcnu.mdo cada dia

1/Ut{ores. com se.!LUdQS re

flexos par(/. os monl,(lor�s
da localidade, e para os

que tr�feg«m 1UMtuJla «i

re�� .1ti.r.ia,�nte.
Entre parente.ses, ae .eja

mos tam�l� eJo,gicI o 1111P

do como rt(luêle comenta
rista 1JelU Jau�do OPlJ.&J
ÇAO. 6te aw.a1i.<;(L, estutUt,
4isseca os planos, os pro
jeÚ),�. a. a.ti1.1J4jes do Go

·v&,-n.o. ptl:rrl t(ef'JOis tecer as

,.Il1......'"'' """;C08 CONf3TRllfJ- -'�,l---jjjj'iII'AS. f'�bC1fJ.. 'Ião se 'P'uj,e ,_
....... ,.'.

_dizer que o comentrtrista,
às uêzes, não tenha caído !

PARTKIPAÇÃO
. �...�/

-

. '-�.::'Pedro Bernond1/1o de Ollvelro e sra. Darci Sehmi

I�-
.
.' .-'.�

dt e sra. dortiCipam aos parentes e pessoos de suas
,.

.... '_'- .:"':�'. �

.

relaçqes o Contrato d� ç���.::n�o de seus filhos, ,
• .1

::.-1�7"� ",

Pedro Guilherme e Terezlnha Maria
arALDO ""'.0

�RCHA Á RÉ (HOTÉIS) Sim. A gente sabe,
":,05, noo ae tem vontade de dizer, porque é decep_
clQllO.nte proclamar que a respeito de hoteis, a que
se ofHma� �ntristece; pois é o �mo que Qfírma
que a re$pflto, yomps de marcha ó ré ...

, �()(. exemp!o: que G -!lntigo LA PORTA f� ,ou

est� o Plq� de ser ver:w:üGo. Poro reformas e opresen
toçaoN��o d�:��ores e' oonfortoyej. adaptações?

Simplesmente poro servir de séde a uma R ..

portiçõo Fooerol - C. Econômico...
- ..

O terreno para tal fim (construçõo) fico ali.
Vale milhões...

'

Também, que outro conhecido hotel estó nos j
minê_r;-.io de ser vendido.

Melhorias:>
NCm oensem nisSO'
Para que no local seja insta\odo um bom negá

cio. Banco:> Não se sobe.
Assim, serõo ala.is fechados. (hoteis).
O prOQre�so é ailiim.
Vai QUj'õ: é uma bel.ela de ... marcho á ré!
PQra fi-;ho de consolação: - capitaHsta. estão

conversando sôbrp a construçõo de um grande hotel.
Seró verdade:>
Onde, QUIOndo?
00Jor05OS interrogações.
A resneõt!") oindo de hotéis, yoltor.ei poro diu,

o�gumo -coisa mais.

Esperem.
LUZ DE MERCURIO TAMB(M NA FELIPE

SCHMmT Já estó sendo instalado. Dentro d� mo.is
oJguns dos será inogurado.

Foi como dissemos.
Valeu n furo.
AVENIDA "MAURO RAMOS" Tábom. De; ...
Tf/l")do notícias poro yocês mu,i.to breye.
Não percam o esperanÇ<J_.Q4.lIe é semp.r.e (ii últi

ma -coisa que entrega os pontos.
Ent,et(lnto, prometo que Oi notidlli JõerQo boas.

MAIS UM CATAR1NfttsE
ooE HO�RA SUA iEllRA

"VULGARIDADES (e coisas sérias) SóB'RE OS EE.UU."
De: Silveira Júnior

O llvro Que respondf as perguntas que vQCê faz sô
br.e .os Estados Unidos.

)!. yenlia ,.as ba:ncas: FIGUEIRA - PROGRESSO _

FELIPE, .sCHMlDT - PALACIO - RODOVIARIA e

C,AS-6 .DAS REVISTAS.

Canção dos Velbinbos
, .

C00f.erme prometemos ontem, damos, hoj�, a
pública, o let.,.o da música de Dilú Melo

CANÇÃO DOS VELHINHOS
V:ocê estõo vendo

A4uetê cosoJ dê 'velhinhos,
Naquela ;""el.

Rotlf!!O,cN de flôr!?

Vi)'et'om sempr� juntinhas,
Em doce enlêio e eterno!
Ati Quem me dera

Que eu encontra!'se
Um ...or Gssim!. ..

Mos Deus são se lembrou

Sra. Maria Lulaa

Cardoso Souza

@
Apraz·nos reglstr�, Qá,:,

-

obstante algum atraso, o

declU"SQ. ontem, de mais

uma. data natalícia da .ex-
_ (1p _

;;;:; �: .:.��'.'.��:ad::: _

�
celsas virtudes e de Inm:i

lada projeção em nossll. �o

ciedade, onde goza de M;

��:g e merecidas arnIZ�l- "'IQLA"'�"""..

es�o;�nta�i�ial��ss� v�l:��':
1'

_

conterrãnéo e particuir.• a - -'--

migo Prof. Abelardo Sou-· "Semnre -Ale';;a"7.a, nome por demais co· .,., J II

nhecido no ensino catari- =;;:-:::-:::::::===-__---------_:_-----:
non". ond, "m p··,,''''O

E d I· t G I O ,b O s.a-relevantes e Inetimàvei:o

I r aserviços. I
Na data de .ontem, d Ma

rIa Luiza, f.o) o objetivo ,.Ie

eloquentes demonstraçõ�s

--i

,SüQi1"í)'t ;-A�"-ii8S�',
'

de amizade, as fl:uais no� � t ::x:,oci�.P_�:: �.' ......... ç'.�,". .

_
'

,

.. o ex-Presld nte J.K. cumprm� Ita o nosso conterráneo
FA..ZEII ANOS HOJE

PROGC, AM A "'O IlJ:r � �r. João C rlo� T
..
Neves pela lor1lla brilhante (/ue vem

= :: :�; �:sh:al Faria n� � t... Iw;.. �;7:in:�11�ad'olt�::;�;�:d:,,�ec:'c�i�i� � �����"'�I:l�!�;���
_ ,,_ Eu"" Zob!ne

MAIO Hot"" que """deu <w "Jantur-Conl"én,'"'' ali

_ sr. Kalil Boabaid elA 5 - sabada - SOIRÉE do Faculdade de rea[izado.

sr. José Joaqul.m Lisb'Jll
DIA 12 ��:����iO_ SOIRÊE do PERFUME

- sr. Dârlo F.-ernande$ P{l
DL\ 20 _ domingo _ EI':JCONTRO DOS.

ranhos BROTINH.oS
- io.van. Célio Vie.:ra C'iJU

DIA 27 _ domingo _ ENCONTRO DOS
pos BROTINHOS
_ sra. Madalena Viégas DIA 30 - qUÇl-r-to_feir-a - BINGO DA SOClE
_ srta. Doris Terezinh:t DADE DE AMPARO A VELHICE
de AJmeida
- menjna Sônia il;n.ês Du

�amenina Neide Mari:�
l'a�i

Q&.\OJUa .c.oDdura
Nos olhos. dela!

_Quanto ternur� .

NaQ&lc'a janela!
Quanta docura

Nos olhos dela!
Quanto ternura

Noquelo janela!
Oilú Melo escreveu o mÚsic·a, arranjou o letra

lvens Patrianova contou e a Discobrós, da Guonobo
ro, gravou o seu D - 78 - 029, com o afinodíssi
mo orquestro do Maestro Peruzzi, do Rádio Nacio_
naL
Qualquer dos duas faces do disco sõo dignos de

ser ouvidas por ouvidos educados.
O contar já nõo deixo o desejar e o orquestro é

ótimo.
Ivens Potri6novo realizou o seu objetivo de SN

co-ntf)l' rem f,ins de maio es-to·rá, pela sue terro, rlWS

tQ Cap.itoJ, alando "j.hows", exlbindúl.... s�, em defll&a
ale �u diliCO.

nuVIMA DIAS DE LIMA
MISSA IlE 30 DtAS

Clóvis Dias de Lima, Reg.ina Célia Montcllf'oe_
cec de Limo, e ClÓVIS Ricardo Monter.ne.gro de UmCI

Clóvis' Dias • Uma, Regi.n(J Célia Monten�_
çro ?e Limo, e Clóvis �ar.da MPl)teneg.ro de Limo
- filho, nora e n2ta • EMor;� ".s fie Lima con
y'idam plJro c Misso ce 30° Dia no C�o do Meni_
n0 DEUS, do Hospital de Coridoo/.e, no dia 3-0, <'s 7
ho((.s, Que se'ó rezada em sufrÓogio de sua olmo.

Antf'e-:[)odClmente agradecem a tooos que com

parcrerem o este ato de fé cristã.

G. DA conÁ PfRr�EfRA & OA. S. A.
Repre:emsçõtS, Agirw.iS e
Comércio em Geral --EDITAL
Piçom CO��=d�"'osGe:�rs�:=/;os po.ro $(>

reunire.m -em .ossemb!éi? geral crdinaria, l1W') dia 4

�m:�o�:?6�r:J5 �e:�:o:�o��� ���e 5ch_

ordem do dia
-

al leitura e aprovação do relataria, balanço e con
ta de lucr.os e perdas, referente ao exercício de 61'

bl eleiçõo dos membros do conselho fiscal e .res'
pectivos suplentes;.

_

c) outros QsSUntos de int�re<:<:p social.
A V I S O

Acham_se à disposição dos snrs. acionistas no
sede social ocjme indicado, os documentos o que se

�e�:�� o art. 99, do decreto_lei nO 2627, de 26. 9.

FJQriOlilóool,js, 28 de março de 1962
HEITOR BITToENCOURT - Dir. Presid;nte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a
Na edição de ontem êete

íomaj. publ1cou uma nota
oficial da União Floriano
polítana de Estudantes e é
com prazer que viemos es
clarerer esta nota do "rui
vinha" Dante Llmongf
Transcrcvo uma parte da

neta: "Os estudantes se

cundâ;rlos de noese terra
estio covardemente enga
nados por elementos Inte
ressados em causar dtscór
dl:l. no selo da classe".
Que os estudantes estão

sendo enganadOR é verda
de, mas os Srs. verão por
quem, quando terminarem
de têr êste artigo.
Dante Limongi, pequeno

no tamanho, mas grande
na esperteza. começou sua

carteira político-estudantil'
e demonst.rando o "bichi
nho" que e e os estudantes
tiveram oportunidade de
tomar conhecimento disso,
quando na Semana do Es

tudante, no ano passado,

lEVE PARA
CASA O SEU

REPLETO DE SUPRIMENTOS
PARA SUA FAMíliA!

mais da metade da dIreto
ria da UFE, se demitiu sob
as acusações de ser o refe
rido "raívínha" um ditador
e intrigante dentro daquela
enudece.
Sua cólica pelo poder

não desapareceu e o mal
foi crescendo, atê chegar a

presente data, com mais
uma série de atos vergo
.mosos, que a cidade preci
se saber.
Aconteceu o seguinte: D.

Limongl, deixava torna
rem-se associados da UFE
tôcas aquelas pessoas que
para lá se encaminhavam
com êsse Intuito.
Graças a isso há tnúme

ras pessoas, não estudan
tes. com cnrteírtnbas des
ta entidade. gozando as

mesmas vantagens que os

estudantes associados, e

vou mais longe, comenta
se na cidade que êje andou

ganhando "tutu" para per
mltlr Isso.

Outra atitude vergonha
--------------------

sa foi presenciada por vá
rias dezenas de pessõas
Quando foi apreendido por
policiais, o revolver em po
der do menor A. A. no Trl
bunul de Justiça, local on
de se processava a apura
�5.n da elolcâo.
O reterido é teeo�lro

geral da UFE e um êtdS
euarda-eostas de D. Llmon
gl. Não sei para que? E éle
ainda diz que nós é flue
samo,� covardes!
Seu descaramento c sua

índole fraudulenta, não
deixaram sem mácula esta
eleícâo, pois, quando foi
dado o resultado extra-o
ficial da apurat;j.o e estan
do vitorioso José Soar, o

Dante Limongl, sem levar
em consideração a decên
cia vigente em nossa clas
se, apurou a urna da Esco
la Industrial, que tinha si
do anulada por terem-na
encontrada aberta e viola

das suas sub-urnas. Contar
me os estatutos para a a

puração da eleição, criados
pelo próprio Dante .Limon
gl, somente poderiam apu
rar as urnas estudantes u

mversítáríos designados pa
ra isso e ClS dois universi
tários credenciados para a

apuracãq, daquela urna não
estavam nem na cidade.
Como os. senhores vêem.

ai está a verdade, e agora

já sabem quem na reetída
de está enganando os es

tudantes.

asso ANTONIO CARLOS
MAFRA

HAMP.OiM

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ESPETACULAR!

A MODELAR oferece agora,
além de excepcionais facilidades

de pagamento, ° melhor

refrigerador brasileiro, REPLETO
de comestíveis, conservas, bebidas
e refrigerantes, para tõda a família,
INTEIRAMENTE DE GRAÇA!

(ONVITE
.

�randioso Bingo Donsante, Ptó.Fcrmoturo dos
Gíncstcnos de 1962, do Escola Técnico de Comércio

"Senna Pereira'.', com valiosos prêmios, a se
realizar no Clube "6 de Janeiro" os 2000 horas do
1'/5/1962.

"

• Congelador uttra.eepaçcsc: po
de conter ate um leitão ou um

peru, inteiros.

• Trinco modemc.optuma-Touch':
de ação firme e suave, que po
de ser aberto até com o pulso ou

cotovêlo.

• Gaveta de congelamento rápido.....,
C"Quick Freeaer'tj, sob o conge
lador, para carnes, peixes, saladas,
maioneses etc.

• Conlrôle automático de tempe
ratura, com 9 graduações.
• Possante e silencioso compres
sor P_91, fabricado sob licença da

Tecumseh Products CO. CU.S.A.),
mais uma garantia da qualidade
CHAMPION!

E DI T A L
DETERMINA NORMAS PARA REGISTRO DE FIR
MAS FORNECEDORAS 'A UNIVERSIDADE DE
SANTA CATARINA.

Em cumprimento ao que determina o Decreto Lei
n.o 6.204, ele 17 de janeiro de 1944, faço público que pa
ra o fornecimento de quaisquer material ou equipa
mento à Reitoria e as Unidades Integrantes da Univer
sidade de Santa Catarina, deverão as firmas que se
Interessarem nesse fornecimento, proceder o seu regis
tro na Secrctnrta Geral da Universidade de Santa Ca
tarina à rua Bocaíuvu, 60 (no horário do expediente) a

presentando Os documentos· abaixo relacionados, origi
nais ou fotocópias, capeados por requerimento dirigido
ao Magnifico 'Reitor.

1.01 - Talão quitado do último trimestre anterior
do Impôsto. Municipal de Indústrias e ercrtssõe-:

2.0) - Formulário "Patente de Registro" expedídn
pela Alfândega local. relativo ao exercício corrente fDec
n.c 45.433 de 12 de fevereiro de 1959);

3.0) - Talões quitados da última quota e do adi
ctcnnr do Impóstn .'iflhl't' a Rcndà, ou sua cerradãoNe
gativa;

4.0) - corucü.o ou rcrmuránc quitado. pela Dele

gada Regional do Ministério do Trabalho, relativa à
Lei dos 2/3, (OcC, Lei no 5.452. de 1 de mala de Hl43 _

art.o 360, mês de abril); para o exercício corrente;
5.01 _ Guia quitada do Impôsto Sindical corres

pondente ao "Empregador", relativa ao ano em curso

tnec. Lei n.o 5452, de 1 de maio de 1943, art.s 580. 586,
mês de fevereiro);

6.01 - Gula quitada de Impôstn Sindical referente
a "Empregados", do exercício vigente IDec. Lei. n.o .

4.298 de 14 de mate de 1943 - Art. 2.0 mês de abril);
7.0) - Apólice vigente teu certificado no qual cons

te o prazo de seu termino), do Seguro Contra Acidentes
do Trabalho em fn.vôr dos empregados da requerente;

8.01 - Certidão negativa da divida fornecida pelo
Instituto de Aposentadoria ao qual recolhe a requeren

te;
9.0) - Contrato Social rou a sua última alteração,

se houver), expedido pela MM. Junta Comercial do Es-

tado;
.

10.) - Titulas eleitorais quitados pelo último pleito
ãos Diretores da Requerente, habilitados a representá
la (Lei n.o 2.550, de 25 de j'ulho de 1955, art. 38, § 1.0,
letra "C");

11.0) - Atestado da Secretaria de Educação e Cul
tura do Estado, referente a mais de 100 empregados,
conforme Dec. n.o 50432 de a de abril de 1961.

O regtstro no Departamento Federal de Compras.
e em órgãos especiais de Universidade, exime da apre

sentacão da documentação, devendo. porém, apresen
lar certidão do registro naquelas repartições.

As firmas que não se registrarem na forma do pre
.

sente Editai, não serão admitidas em consultas e con

corrências.
O registro terá validade para um (1) exercício.

As partes interessadas poderão obter maiores es

clarecimentos na Secretaria Geral desta Unfverstdade.
no Edifício da Reitoria, à Rua Bocaiuva, n. 60, nesta

Capital.

-ROTAR'! CLUBE DO
ESTREITO

C�'�l.:��
U\J':[

Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6a�. re,ll� ,;0,9'1 horWt. .ç -r-

•• '.".'f/; 0rIdu!0
RUA TRA..JANO,7/33 - FLORIANÓPOLIS

O-ô�artamento Ce'irtr;!--------·' -_ •

:��r�::�,;�:�:::u��:;l; Departamento Central de Compras
���:�;�%38::i;I::�?�� [óitaf �e Concorrellcia Pu�li�a immero 21-04-4J
dia 3(1 de maio de 1962, na
sua séde, à Praça Lauro
Muller, nv 2, (tone 341')'
CONCORRtNCIA P'OBLIC.'\
nas condicões seguintes.
I - OBJETO DA CON

CORRlWCIA
AQUIsrçAO

gadora, posteriormente,
será declarado vencedor ()

preponente que creeerer:

m 'Menor preço, constde

rando-se descontos boníü
�açõtis impostos" despesas
e outras ventaeens:
b) melhores condições ele

entrega;
CJ melhores condições de

pagamento.
2 � Em igualdade de

condições será dada pre
ferência a. firma esteoere

cída no Estado.
3 - Em caso de' ebsotu

ta Igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor
'4 - A Concorrência po·

dera ser anulada, uma VI!Z

Que tenha sido pretertda
formalidade expr(>s�a-

.

mente exigida pelas rere

rida� Leis e a omissão Im

porte em prejuieo aos ccn

correntes, ao Estado ou à
moralidade da Coneorrên�
cla.

S - A Comissão JuIC3'
oora reserva-se (l dlrelt.o
de anular a ConcorrênCia
caso as propostas apre
sentadas não COrrespon
dam IWS int,prêsses do Es·
tado,_

FlOl;.ianópolis, em 27 de
abril de 1962.

(Hermes Justino Patri..
nova) - Presidente

do e lacrado, contendo:

tO Designação do nome

e endsrêço da firma prooo

n.te;
b) especínceçêo, a mais

detalbada possível, tnclusr

do contendo os dizeres. do gues no nepartamentc oen

trai de Compras, à Pra(.;a
7 - As propostas serão fi

unidade - um, quantida
de - 3;
V - Enceradeira etéence.
com 3 escovas, motor para
funcionamento em corren

te monotásíca de 110/220
volte, 50/60 ciclos, construí
da de material resistente
e Isento de oxidação, aca

bamento perfeito, (especI
ficar na proposta, marca.

tamanho, forma etc.), uni
dade um, quantidade - 2;
VI _ Arquivo de aço, verti
cal. tipo "Securit" ou simi

lar, côr entre cinza e ver

de-oliva, de 4 gavetas, pa
ra contenção de pastas sus

pensas, com puchadores e

porta etiquetas, de aço ino
xldávelou liga não ferro

sa, cromada ou niqullada.
únldade .,--. um, quantida
de - 6;
VII - Armações metálicas,
especiais para a sustenta

ção de pastas suspensas,
unidade - um, quantidade
- 24;
VIII - Pastas suspensas,
completas, dotadas de dois
braços fixos ou intercam
biáveis, grampos especiais
para a fixação de docu
mentos, etiquetas coloridas,
e projeções de acetato de
celulóide, unidade - um,
quantidade _ 600.
II - ESTrPULAQOES
Os interessados deverão

apresentar os documentos
mencionanos a seguir.

1. - Proposta, Selad:lS
ambas as v'ías eom CrS ..

12.00 de ::;êlo Estadual e

mais a Taxa de Educa<:iie
.

e Saúde d CfS' lq,O(l, por
folha, ('m envelope fecha

Inciso anterior, alem (10

têrmo DOCUMENTOS, ein

caracteres bem destacados bertas, às quinze horas de
dia 30 de mala por funcio
nários designados pelo Pre
sidente do D. C. C. e na

encerrar-se-âo os doeu
mentos comprocaténos . de

identidade e ídonetdade:ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) prêço unitário e gto.

bal com a explicação de

que estão ou não Incluídaa

as despesas de [mpôstns
taxas, fretes, carretos, se

euros. etc;
d) condições e prazo df

entrega do material, no

local Indicado: Instituto
de Educação Estadual Dias
Velho.onde será procedido
-o exame de recebimento;

e) declaração' de conhe

cimento e submissão à.'
normas' deste Edital e ria

Legislação referente a Con

corrênclas.
NOTA: Ser6.o recu:3ado�

os mate.als com dlmpn
SBêS e outrts caraeterlStt
cas aquém das espeeif1ca�
ções, o que ocasionará zxi

gêncla. de substituição, re

tirada urgente, chamamen_
to do segundo colocado

exigência da. dlferênça 1e

preço pela faltoso eaução
futura suspenção do regis·
tro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta _deverão constat
os segUintes dizeres: CON
CORRf:NCIA PúBLICA

�� 2;:;1�:�rAt���ZAg
INSTITUTO DE EDUCA
ÇAO DIAS VELHO.

:-I - Em envelope Sep:1ra

a). certidão de Regtstrr presença dos proponentes
ou seus representantes le
gais.

8 - Abertos os envetc

PeS, cada um dos Interes
sados tem o direito de a

pôr a sua rubrica nas to
lhas de propostas dos clt'
mais concorrentes.

9 - As propostas (mo
dêlo 001, â. venda na Im

prensa Oficial do Estado,
deveroo obed,ecer às con

dlç�s ICstabelecidats neste
Edital, nas Instruçôes
constantes do verso ':Ias
mesmas, bem como às exi

gências de Decreto r•. o

SF-25-0B-61/382, de 1961 .. e

demais dispoSições Esla,.
duais e Federais. sôbre
Concorrências.
III - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul

I - Mesa, para máquina
de escrever, de madeira de
imbuia, envernizada na côr
natura}, com 2 gavetas e

.prancheta, nas dimensões
'de 0,90m x 0,45m ou mais,
unidade - uni, quantidade
- 2;
II - MáqUina de calcular,
manual, para as quatro o

perações, com três visares
para registro direto e auto
mátíco das tnscrtcões ,

das

parcelas visíveis, quocien
te e produto, cOm capaclda
de mínima. de 9 x 8 x 13

respectivamente, sistema
de Inscrição. e teclado re

duzido, unidade - um"
quantidade - 4;
III - Máqmna de escrever,
com 260 espaços ou mais,
tipo elite, teclado anatôml
co que permita aceleração
na Impressão e 'retôrno ins
tantâneo dos tipos, rola
mentos esféricos, para des

lIse rápido do carro, tecla
destravadora de tipos, mar
glnador visivel, e outras
inovaçôes que visem facili
tar o tabalho do datilógra
fo e melhorar a escrita, In
cluslve marca que deve ser

especificada na proposta,
unidade _ um, quantidade
-1;
IV - Máquina de escrever,
com 120 el;paço.� ou mais,
tipos palco, com as mesmas

cspecirJc:Jc�cs (In rllll,f'riQl',

na. Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha

publicado o documento de

constituição;
b) atestado de Idonelda

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova

da idoneidade comercial;
c) prova de quitação co:n

as Fazendas Estadual, F.<;l
deraI e Municipal;
d) procuração, se fôr o

caso, passado a pessoa re

presentante Ido proponell

te à abertura. das pr.opos-

Florianópolis, 25 de abril de 1962

Dr. Aluizio BIasi

Secretário Geral
tas.

4 - Os documentos 3d

ma (ou parte dêles) podt'
rão ser substituidos pp.lo
Registro da firma no De

partamento Central di!

Compras do Estado de San_
ta Catarina.

5 - A� propostas deverão

ser apresentadas em duas
vias, com a rúbrica d03

proponentes em tôdas as

páginas, seladas na fornu.

do ítfom 1, dêste Titulo.

Laura Muller, n.o 2 (t'me
3410), ate às 14' horas da
dia 30 de maio de 1962, me
diante recibo, em que se

mencionará data e hora do

recebimento, assinado por
funcionário do D. C. C.
6... Os envelopes, oon·

t.f'n<ln ')ropostMl 011 rtrJl'1l

lllellLos, deveria ser entre·

PRÉDIO NO (ENTRO
Vende.se o prédio à rua Felipe Schmldt, esquina

Bento Gonçah'es nO 22, com 2 pavimentos, em terreno

com a área de 580 mts. 2.
Tratar com o dr. Paulo Henrique BIasi, rua Traja

no, nO 15, 10 andar.

A V IS O
Poro encerrar as festividodes, de comemoraçõo,da semana do Escoteiro em nossa Capital, esta pro_

gramado. poro domingo próximo, um passeio de lon
cha da Capitania das Partos, para a antigo Fortale_
zo de Anhatamirim, que fôra programado �lo che
fe dos Escoteiros desto Capital.

JAIME A, SCHMIT •

eH. do G.E.G. _ Estreito

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRATICA

Necessita "A MODELAR"

- Trajano, 7 -
NO HOEPéKE TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DI. LADIO DAUll

Clinica Geral
- - lIaDlCo - -

B8pec1a1kta em l1lOléaua de SenhOril e v1u un
Di:lae. Cura rad1e&l das tnteccçõe.s aguda:!: e crft.
D1c::.a, do t.oarêlho �en1to-ur1D6.rto em a.mbos os

WUOI. DoNlç81 do aparêlho D1p8Uvo e do I1ate
ma Def9MO.

Horino: daa 10 b 11,30 hom e dasl4,.30 U 17,00
botai. - Consultório: Rua Saldanha Marinho. 2
1.° andt.r. (esq. di Bua 10Ao Pinto) .. Fone: 3240
fteà1dênc1a: Rua Laeerda f',outJnho. 11.0 13. (Chi.
cara do Espanha), - 1'00': 1248.

Dr. 'flávio n'�erfo de nrnorim
ADVOGADO

(LlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Aff!tlva e sexual.

Tratamento pelo Eletrochoque com enesteste

Insul1naterapla - Cardl0:7.o1orapla - SOnot,erit.pte. e

Psicoterapia.
Direção dOI Pslquté.tras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSS: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da:;; 15 às 18 heras
Endereço: AveDld� Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DR. eLO'VIS DIAS DE LIMA
(LINICA ME'DICA

Estomago, intestinos, rigado e viu biUares.

Consultôrto:
Rua Jeronlmo COêllJo, nO 19 "alas 21 e 22.
Residência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2721.
Dlkr1amente das 15 às 18 boras.
Atende dai 8 N 10,30 horas no Hospital d� Caridade.

V!'Nelsoll fVIoritl La POl'la
. advoóado .

-CAIXA POST AL !lO

FLORIANO'POLlS _ SANTA CATARINA

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

Dr. MARCOS E. FlACt!
CIRURGIÃO DENTISTA

A��nf� ��r��1:�r�:i';r���� ���� :os I�2 e das 14

Telefone 2891.

------------------�----_.

o ESTADO - O maIs ant.lflO diário 'dt! 'ganfa cutartnn

D3. SAMUEL FO!SECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidadet. pela alta ..Iocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIA�
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

bclu��::��� ;;:���:�rca'"

DR. MARIO GENTIL COSTA
M&DICO

OUVIDO - NAR'Z - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

"ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
. JOSÊ KOS, DO -RlO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARlO DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 horas
Pela manhã, ncre marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTORIa: -- Rua Ten. Silveira 15 _ ccnj. 203.
- EDIFtClO PARTHENON.

NO HOEPCKE TEM

PARTICIPAÇÃO
Eduardo Rutkoskt e src. Pedro do Silveira e sro.

participam aos parentes e pessoas amigos
'contrato de casamento de seus filhos

ENIO E M��'j�OSTEREZIN�
.

Foolls., rua AI. Lamengo, 310 - Frei Caneco, 82
Fundos

CURSO CONTINENTE
Preparam-se alunos poro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO E
DATILOGRAFO Faça Suo Inscrtçõo no "CUR�O
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ l0
andor - Estreito.

.

on�= �r:ito. Ainda há algumas vagas.

PA R T I C I P A C Ã O
EOWIRGES NUNES SR. SELVA ALVARO

GENtiL E SRA.
DORA GOMES GENTI L

participam aos parentes e pessoes de suas re

loções o contrato de Cosamento de seus filhos.

OSNI E JANE
ocorridd em doto de 9 do corrente.
FLORIANOPOLlS - RIO DE JANEIRO

Vva.

a:NDEkEÇO
Ao RAINIIA DAS BICIUL ....,.AS, fica na (\U�
ConlielbeirfJ Mafra R.II 154, de um lado • ftaa

�câo de Pl!:ÇAS � -4.CES$()RIOS, e do outro a

.ecçâo de PINTlJAAS I r.oNCERTQ8. _

EDITAL DE {ONCORRENCIA
Departamenlo (entrai de Compras

.
o Departamento Central de Compr�s, torna pú

bJico, paro conhecimento dos interessados, que está
suspensa, "sine die", a abertura da Cancorrencio
Público nO 12/03/36, mor_cada paro 26 do corrente.

Departamento Central de Compras, em Floria
nópolis, 24 de abril de 1962.

(Hermes Justino Patrianoval - President'il

Prepare-se para o Fuluro •

adquirindo lotes de terras, pequel"\as chácorc3S e

áreos para indústrias em
.

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

'

Os inter€'ssadas poderão dirigir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
Ruo fFeliPe Schmidt, 14 - Sobfado - Fol"'o&

2347 - FI0rianópolis
SERVICóS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANOPOLlS .-- SANTA CATARINA

FlorianúIJolis, 29·4 ca
-- - --- - -,-------------------------------_

DI. BOLDEMAB O.
DEMENEZES

�---�=;�==��.�-� ��
._-

II:ala:JI®��--�---
- -

_Z.- �ROBt-R��
Formado peJa Escola de: �
Medlclua e Cirur(ia do Rio II I

-

D C I CI b
-

V (d F I i���,:�I:;'� �::�'::'��:�, �auguraçao a· oun ry u e �ra ar 050 eu·,
....'.mldad. CIara Ras-' jará Quinze Primaveras - Wânia Morilz "Namorada",
:::e�po;te.Da Maternidade �

D F Id d D Od ! •
....".Udad" DOENÇAS a' aeu a e e onlo og1a ,

DE SENHORAS _ PAR'l'O _ Recebi convite da Secretaria ,de Edu· teramertcano de Desenvolvlmentoe .. Be-

_ CIRURGIA. cação e Cultura, é do Gabinete de Reln- rã homenageado com um almoço ofcr('·"
CODS"lta: Maternidade ções Públicas do Oov�rno, nera assísttr cldo pelo Governador Celso Ramos e E"x-.

:��ela J'utra, pela ma- �e I���:u;:i:�tI�on�o d�:I�� �eat:�:�n�: �: ::��c!d�:te�ama Ramos, no �Uerêrl',
Residência: Esteves Ju· 10 bc-as, nt Teatrl Alvaro de CarvalhoJ _ Maria Leda Ltsbôa, recepcionará con-'

Olor, 62 - Tel; 2235 Presldeste de Honra, Govemador Ce\),o. vidados no dia 27 de maio, na A. A. _�. E.,.
Dr. Walnuir Zomer :ea�:d�r:;r����;.te da Com. Exec. OSIl!

�r�o�:s��a�'N��t�u:���:��, :�m.:���: •
GarChl

- O centro Acadêmico XI de s'everenc cap, Nina Montez, com o seu famoso'
Diplomaoo pela e'aeutdade :: �:���dag:ta��n�lr:!� �:o�:�ee�l:ad= ��:;�g�:t�h:r�t�!�c:�era Cardoso, hOie'
Naciooal ae �edjciDa da "Semana do Calouro" - Hoje, cnurrns- recepcíonarâ convidados para festejar'
Universidade do Brasil co do calouro, amanhã, soírée: dia lU de seu aniversário. Os cumprimentos da 00.'

Ex-ll"'terno por concurso da maio Júri Simulado: dia 2 tenJs de mesa luna. ,
:�e��id;:!:;:&s��:àvio{�� • �iaf:te���r:z;ln�:g�r���:bo�od�:;lãO e dia

� :s:'���; ��m�=r�::��d��I�:e�;:��.
dngues Lima). Ex-interno' _ Amanhã, no Querêncla Palace, o DE'- des de Santa Catarina, para 2° Grande.do Serviço de Cirurgia do • sembargador Eugênio Tr.ompowsky Tai· Festa de confraternização da aoctedede.•

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

• lous (que vai trocar de Idade) será no- A Revista "O Cruzeiro" estará presentc'
de Janelr? .Medlco do aos- menageado com um banquete por �m para a sua segunda reportagem..... •pltal -íe canaace e da M_a- , grupo de amigos. Antecipo as rencítecõea ----: Terezinha Santa Rltta, uma das for.��:���e�. C����';��� • �l�r�:��a qUarta.felra, tremes, assistIr o ��r �:n���:!�l�. ao titulo �e Garota R�-.
DOENÇAS DE SENHORAS - ramoso fIlm "ALAMO", que levou anos _ No Bar do Lux Hnt�l _ altos poJil;i,�os.
- PARTOS SEM D�Jt peh� III para fazer e custou mais de três bilhôtlS do PSD, reuniram-se e aconteceu um'
metodo Pslco-pror�lafico ;1 de cruzeiros _ Com John Wayne - RI.:: "bate-papo" com muito silêncio - O,
�ol:�I�r� :a�a JI06��0 PI.� • ���:�íC:I:a�kos;t�a�::t:e zzz:E:e ::a:d.;r�s�:osab:��eg�uQU:mvai 'f:��:\t�'
18,00 horas. Atende com. Reabilitação _ Patronesse Senhora Cê cer.... •horas marcadas. '1\�lefone III lia Muller de Campos _ uma promlção do _ Hoje, no Lira T. C., será realizada R,�35 � ResIdência. �ua Colunista. eleição do Conselho Dellberatlvo 1962 .:...

l.,,"nerp l:hLLenc:ourt n 01_ III _ Amanhã, será Inaugurado.o COUS- 1964, que elegerá a próxima Dlr�torll\.'
-------_._- � TRY CLUB de Florianópolis, suma reu- Três chapas atarão a disposicão dos as- tDr. Arrlon Ramalho III nião Que acontecerá na Bolsa de vetores. socladis "situação" - "opcstcãc seutra"

f
�!=:�I�as�E ��lA:���a U :r��oh�:��r�o�IUd�s��.àL���V!t:t:;to��: �fu6�e,a�:�!e�á a:;/:u��:�ia�\�;p:�,
no Hospital d ... Caridade. • visitou um magnífico terreno onde pro po entre associados do Clube •
da: l��:e·b:°àsco�����. , ::t:I::�� ase;:m;;:s�r:[�:te�ld��;��l� ;rT:!OSes��r:s���s�e:t:;n:a ;�!���:J
Cunsultorio: Houa Nuneto • eu conto.... céga, são susptiveis de desvario: nâo va1'

::f�:�O'2;86� l° andar - �. ca�:r��:, �or!tz:'N��::��' d�e :aac��� ��::�o��: ;:;t�:o diV��!�r-lhes o �ije,
Re$idÊ'ncla:, Rua Padre � dade de Odontologia·. - Por h.oje ê sô - um bom domingo p."l-'

Rnma, 63 - Telefone Z'ISIi • - Chegará amaP,hã.,. n�sta Capital o S�._ ra vocês - Tchaúú. . . . _
Dr; Acácio Garibaldi • �e:e.�r:a�:I��.� :n: ;;- -ca ,.__ ......_ .. __ ,.

S.Thiago =
"

ADvooA\oo
Admlnlstr�ção de bens
Imóveis. Defesas flsca:;:;.
,.o andar - Fones: 2511 e

Escritório especializado em.

Questões trabalhistas.
.

"Rua Felipe Schmldt, 14 - CL A U
SHflIlOSU; Jsó em z� EX - CASA AGUlAlt

Dr. NILTON
PEREIRA

A LOJA .QUE FALTAVA NO ESlREITO

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM 1'n. Confecções -- Tecidos -- Bijoterias --

"Sempre �.lerfa'· Artigos Finos Em Geral

Sob-Loja: Alia coslura sob a direção
de Da. Célia

USE o SEU CREDIARIO -

Defronte aos Correios do Estreito

41!1ou, ....11 Pfmlll 00M.UlI.

ATENÇAO: os CREDORES DA EX-CASA {'-GUIAR:
CADERNETA

EXTRAVIADA Façam seus pagamen�·(.)s na Lo�a CL-AU

Perdeu·se a cartélra da
Caixa ECl)nÕmlr.a Feder:rl
de Bta. Catarina de N.o
8414311. série.

eLUBE DOS OFICIAIS DA
POLICIA MILITAR

Assembléia Geral Ordinária"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
T,U'UII(;IU�h .

PRE-GINASIAL ADMI$SÁO DURANTE O ANO
AULAS 'ARA CONCURSO�

CURSOS ESPfC'AIS
PAU PROFESSO.ES

DE DAToLOGRAHA
_ Baseado nos moi. mordenos processos peda

gógicos.
_ Eauipado �om máquinas nova,.

Oiriqido ;..elo�
PROF. VICTOR FER�EIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foco suo in�cricõo o Ruo Dr. FuhdQ Aducci,

'ÊS".ti-!i,-;...,24 de Moio, 748 - lQ andor.

Florio�ô�olil

pela RADIO GUARUJA de FlOrianópolis
de 2.i a Sábado

8 00 - Cbrrespondente Columbu�
R.55 _ Reporter Alfred
10.55 -ll"'formo o Rádio Guarujá
11.55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12.40 -Político de Desenvolvimento
1500 - Correspondente Colurnbus
16.55 -Reporter Alfred
1 R 'O -Rpsenho Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21.nO _ Reporter Alfred
21 .10 - Correspondente Columbus
22 .. 05 - Grande Informativo Guoruiá ...

, DcportO/T,ento de Noticias: Te!s. 3816 - 3822
r.!",fi,.. Guoruió - onda médio - 1420 Kcls - 5

___'!�2:=i�====::::::±===::"::��!!i!::::=K=iIO=.=;=tI=,=-:::::o:::nd:O::C":U:':tQ,,,-�::!!9....
7

....

S

..K!C1'"":-.....4:9:m:.:'t,",r�__,',�•.,:.� +...""::�:��=====::::"�'"�oLt::'�::.:::;?�.•';__=;'.�.,":.=.�*.';'�'�:i'�it�;,:�;:,i:��=st.ía�-.. r��:;.�i:;;:.•·íN.:i::itJ.·,·��""__ ':'_� ,�*" k'?f��-'W-i - -�-_.-

_

_ 'lI-'-r:<;;'":V .. _=

_

• Oesenhos
• Painéis

Convocação
De ordem do senhor Presidente em exercício,

convoco os associados do Clube dos Ofici'ois da Polí
cio Militar poro a Ass(!mbléio Gerol Ordinário que
teró lugar no próximo dia 30 do corrente, às 20 ho_
ras, no séde do Associação Atlético Barriga Verde,
com o seguinte ordem do dia:

a} _ Eleição do Diretoria e Conselho Fiscal
para o biênio 1962 - 1963.

Florianópolis, 24 de abril de 1962.
Cap Edmu�ao José de Bastos Junior

SeCretário em exercicio.

VENDE-SE
Uma easa de madelr,

5 x 7 localizada na nova

Avenida, ao lado do Via
duto no EST�EITO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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··�i��;.'�\'";;:'1',... ,,�,:.;:�; .\'{\��F�.�
Floriallópous, 29.".1'2

UQ.UIDIFICADOR NOVO ARNO
Base muito mais estável, sólida e firme. Jee,
romuito maior, muito mais vantajoso. Novo
cancepçao estrutural da tampo à base I

BATEDEIRA PORTÁTIL SUPER ARNO
é prático, leve e realmente portátil ... trans
forma-se em cort,,"\leta botedeirc de mesa com

os portes Dual-Super ARNO.

ASPIRADOR DE PÓ ARNO
Sucção superpolenle - 7 acessórios paro
todos os serviços I E agora - com o cor

rinho - facilita a limpeza da coso I

POR. WALTER. LANGE

•
Um do, mal, sértos jO;;':1;4�, medtctna ínglêses, 'rue

British Medíca] Journal, pública o resultado de uma

experiência feita por cientistas dirigido pelo nutrólbgo
A. Emerl de Londres, provando que a água tambêm em

briaga!
O Lrr. Emery, que a multo tempos anos vem estudando
problemas ligadosá nutrição, informa que conseguiu em

briagar com água, durante as experiências realizadas
Individuas de 30 a 40 anos. Diz ête que: l°. Quem bebe

contlnuadamente muita água já no fim do segundo litro
se torna 'alegre'. 20: Ao terceiro litro O índuvíttuo sente
a língua empastada e suas Idêias se tornam confusas.3
Com quatro litros, se adormecer por multas horas segui
das, acordará com a bôca amarga, exatamente como os

alcoólatras durante a ressaca ..
- 4°: Obrigados a cami

nhar, os ébrios de água o fazem em ziguezague!

Em Dulno, na Itália, a espôsa do agricultor Aldo Le
\faU teve gêmeos. Na pia batismal receberam os nomes

de Buonglorno e Buonasera. (Bom dia e Boa Noite!

O delegado de policia de Coromandel, em Minas Ge

rais, resolveu absolver "ad referendum" da Justiça mi
neira todos os presos da cadela local, em número de 13.
O Delegado assim se viu obrigado a proceder porque a

cadela desabou; muito velha não resistiu mais ao tempo
Foi um julgamento "sumário!' em que não houve acuee-.
cão nem defesa. Alega que o delegado que "a própria
lei aestm decidiu".

O famoso autor Feder Grafe, de 69 anos de idade,
obteve autorização para casar-se pela terceira vez com

a sua legítima espôsa. Siz que adora a cerimônia do ca

samento.

Ainda há vitimas em Hiroshima, proveniente� da

bomba atômica. No ano passada faleceram nos hospitais
de NagasakI e Hiroshima 48 pessoas, as quais se encon

travam Internadas desde o ano de 1945. Em 1960 morre

'a pela mesma razão 64. _ assim, depois deI5 anos, as

.lOmbas atômicas ainda fazem as suas vitimas.

o segrêdo da longevidade é: um cálice de cachaça
antes das refeições, bifes mal passados e nada de carne

de porco. Falo que declarou o lavradon mineiro Joaquim
Avelino Coelho, de Itabira. tle tem 110 anos de idade.

;Pára uma tômbola em beneficio de uma entidade dc

c:n·'iatde rç'�EIZQu:.se �os arredores de Londres upl.bai-�&J4��!ji�{('?;�;. a: v.Ós. ":
'!o> J:� 'fi ...

BARBEADOR ELÉTRICO ARNO
Poro fazer qualquer tipo de barbo I
Barbeio sem irritar o pele, com moi,

rapidez, confOrto e pertelçõo,

VENTILADOR -CIRCULADOR
A R NO. Oscilante, silencioso, po
tente- funciona em vertes posições.
3 velocidades.

QUINTA phC;;;tNA

come em poucos minutos.

Hoje: match
treino da seleção
o selecionado brasileiro

de footbaU que participará
do próximo certame mun

dial da modalidade, estará
efetuando um "rnatcn''
treIno na tarde de hoje em

Serra Negra, frente ao con

junto da Ferroviária. de
Araraquára.

Excursionará o

Botalogo
A equipe de profissionais

do Botafogo ,do Rio que
iniciará temporada pelp
Norte e Nordeste do Pais,
fará sua ext.réra no proxi
mo sábado em Recife, ('

portunidade m que prenc
rá com o Santa Cruz Iocat.
A 1° de maio os alvinegros
reallzarã.o um segundo en

contro na capital pernam
bucana ou possivelmente
um amistoso em Natal.

Bangu será puni
do

A disputa da taça São
Paulo terá sequêncla na
tarde de hoje em Campinas
quando São Paulo, Poí�u
guêsa de Desportos e 85.0
Bento. Que continuam �!1"RESIDfNCIA VENDE-.SE

Vende
...
se confortovel residcnc!o com 11 peças. patacos no citado certame,Neste Capital. Trotar pelo tcl. 2277. a dccídtrüc ....

ENCER ADflR A NOVA ARNO _ Duplo
haste ... duplo firmeza I Com 1 s6 escôvc,
raspo, espalha a cêrc, encero, lustra e dá
brilho sem necessidode de rrcccr.escõves,

MOTOR ARNO p/ MÁQUINA DE
COSTURA - Velocidade reguldvel.
Adopta-se a tOdos os máquinoSJ foroI
poro iluminar a área do agulha.

- gartazes '�o dia
-em

QUADRILHA DE ASSASSINOS
- Cens,ura até 10 anos -

às 7 1/2 horas

Mark Stevens
Jana Davi

-em -

INSTINTO SANGUINÁRIO

John Wayne
Jean Arthur

-em -

O COW-BOY E A GRANFINA
Censura até 14 anos

-BA"BOS
Ciae GLOBIA

EstreIto Fone 6252

OONFÔRTO PARA

,TÔDAA'FAMfLIA!

o Bangu A. C. que mais
uma vez infringiu a Ir-t das
72 horas, por certo vortarü
a ser punido pelo Conselho
Nacional de Desportos. Co
mo se sabe, o CND em ort

. cio enviado a FCF, mcuc
ríu-a, perguntando se re
almente a equipe bangu
ense havia preliacLo em rítas

Terreno na Praia do Meio _ Coqueiros �:��ldO' n�
Guiana Holan

Vendecse u� pequen.o terreno. para construçõo de Taça Sao Paulocaso de v;ronelQ no Pala do Mela. Trotar nesta Re.,
daçõo com o sr. Divino tel. 3022.

P"Ço C,$ 100.000,00.

Ie. Uma firma funerária ofereceu como prêmio "um en

terra gratuito". A oferta ror recusada com "profundos
agradecimentos".

Tom Serlnod foi condenado por um tribunal londri
no a pagar uma multa de 10 libras _estrelinas,
porque observava no parque com binóculos os
casais de namorados. Entre outras cotaso juiz
deu as seguintes razões á sua decisão "Tom Serlnod
perturbou com a sua ação a calma e a contemplação de
uma parte dos visitantes do Hydepark de Londres."

Após oito anos de trabalho e pesquisas, o médico
norueguês Jens Dedíchen, alega ter descoberto um re

médio que fortalece a resistência do corpo humano a

tal ponto, Que torna constipações e gripes ímpossíveía.
A receita já foi apresentada à sociedade de medicina
de Kristlansund e dela se ocupou o congresso médico
de Oslo. Como experiência já tal aplicada a 200 solda

dos noruegueses, com resultados satisfatórios e o seu

inventor pretende oferecê-Ia ao mercado dentro de um

ano. Está sendo aplicada por meio de Injecões, mas já
estão sendo feito experiências para aplicação por via
bocal.

O gigante negro norte-americano Wilt Chlzberlaln

bateu o recorde mundial de pontos Itndívídual em caste

bel, fazendo sozinho 73 pontos. Isto se deu durante uma

partida que sua "equípe, o warrtora, disputou com o

Packers, de Chicago. A vitória do Warrlors foi de 135 a

117.

EmUlo vigatti, um noivo abandonado, foi ao palá
cio dos Campos ElisiOs, para lalar a respeito com coo
vernador Carvalho Pinto e pediu "provídêncfaa" Bmllío
de 35 anos, veio de são Carlos, onde reside, não conse

guiu expor o seu drama ao Governador, que natural
mente, tem mais que fazer, mas, em compensação, roí
encaminhado ao Serviço de êsststêncte Social, para pos
tenor. . . ... internamento.

Pobres sógras! Jorge Burnel, viajando pela Europa,
recebeu do seu sócld na Califórnia o seguinte telegrama:
"Sua sogra faleceu. Que devemos fazer: enterrá-la ou

cremá-la?" A resposta fol esta: "As duas corsas. Não
podemos facUltar!".

CI�EM1S
-CE.TBU

Ciae iA;) JOSE
Centr.o Fone: 3636

às 10 horas MATINADA
Renata. Franzi

Ank,ito _ Grande Othelo

. ,

VAI QUE :t MOLE
_ Censura até 5 anos -

às 1 1/2 horas
John Wayne

Jean Arthur

O COW-BOY E A G'RANFINA
- Censura até 5 anos -

às 3 3/4 - 7 e 9 horas
John Gregsen
Peggy Oummlns

-em

CAMAROTES INDISCRETOS
- Censura até 14 anos -

,:._. ·.....�..."'IiII;.....lt!!l'

Cintam

às 2 - 4 7 e 9 horas
Keith Larsen

Buddy Ebsen
Don Burnett

-em-

RIO DA FURIA
- MetroColor. -

- Censura até 10 anos _

Cilie RDXY
ás 4 e 8 horas

às 2 horas
Ba.rran McC:lvin

Mag-gie Hayes

às2-4-7e9horas
Ankito -:- Grande Othelo

Renata Franzi

-em -

VAI QUE' � �OLE
- Censura até 5 anos _

C'me IMPEliu
Estreito Fone 629:

às21/2-51/2e8horas
Ankito - Grande Othelo

Renata Franzi
VAI QUE É MOLE

- Censura atê 5 anos _

CiDe UJA (S. José)
às 2 horas

NA TRILHA DOS HOMENS S� LEI

às 8 horas
Jacques Sernas

Belínda r.ea

NOITES DE J,l1CRECIA U(JltGIA
Cil,0s.Hla.sl:u!J� - .t:a,"[lüI1Íi"o!(�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o: Avaí x Carlos Renaux, 3. feira em homenagem ao dia do trabalhador

1/" A"::L:E��::R::S:O:5T.,A.,Y.(�,_'AN'A CATARINA

NO SETOl

ESPORTIVO

l,·=til!1-Ill.1I1
.�

Um dos lideres em' ação na tarde de, hoje
Terá sequência, esta tarde, o Campeo

nato Citadino' de Profissionais de 1962. Mais I'uma vez teremc- dois encontros, destacan
do-se o que, será levado a efeito no estádio

I
da rua Bceaiuva, onde se exibirá o Atlético;
lidei" juntamente com o Paula Ramos, que I
dará combate a um dos "lanternas". o Clu- I
;be Atlético n�13nmi7 que vem de sofrer 'to- 1
leada diante do Avaí. IO OU11'0 encontro ela rodada terá por

palco o c<:;{á{nn do Figueirense, no Estreito
c serão advcvsários o alvinegro e o Tarnan

daré, em jilgh cu io único objetivo é a reabl
litacão. pois rmhos sofreram denota (\,,"ll

.

seus últimos ('nmf�rf)missos ..

Dois llf'nc;; encontros que o público não

deve pl'rdt'r. Cerno preliminar jogarãu os

quadros de juvenis dos mesmos.
-

Rozelldo Ire!lIador\iilonisla- Pã-ra
Os Joqos Abertos

o treinador Rozendo Li.

ma vem de ser convtn-do
pela Federação Catari'1"n,

se de Futebol de Sa láo, '[1.
ra treinar a setecác �c

ptortanópohs (jU0 ('$t��l',í
participando dns ITT iO';03
Abertos de gnntn C'l.tar:no.
em rsfumcnau

A FcdC'l"aç.1.0 vai

dar a respcstn elo
dor Elo Clube riozc dr ,\

gosto. Em case nocntlvo
acredita-se que Paulo Ca

orar, responderá pela "s.ifa

eâo satontsta em sua par
te técnica.

Estalutos da Entidade Salonista
Sofrerão .Alterações

da Entidade em sua parte
A Federação oatertnen- que classifica o clube. C3.lU

se de Futebol de Salão, :1 peão de uma temporada. a

pedida de onze clu,Jxs vai ncàr automátícamente cre-

marcar a data para u�� denclado para dtsnutar
eeunrêo de Assembléia Ge- com o campeão do ano se

.1;alú�:!ra;r����l���a::�l:e .:in�: �e������e &�:P�;e
a alteração dos estatutos disputa.

'.

---_-------

Regata Em H�menagem ao·Dr.
Aderbal R. da Silva

Está marcada nara hOJ::!'
na baia sul de Florianópo
lis, uma regata organiznd 1

pejo Veleiros da Ilha que,
numa nütude das mais

simpáticas, de o nome Jo

Dr. Aderbal Ramos da SI
va à mesma. A compettcao
náutica que será rcaüzaãa

em raio triangular, devera
contar com inúmeros com

petidores para barcos ria

classe Sharpie. Esperu-se
que elevado mimem de l:l.

trstas compareça a pro va

para o seu malar brilhan
tismo.

3a Feira o Término da Primeira
Parte do Certame Salonista··

I� fôlondo de (odelpc1 ...
$!L�-

Apos treinar entre si, a seleção nacional en,
trcu no' dispúta de jogos' internacionais, fazendo seu

prlmetro teste centro os paraguaios nó Matocanà,
vencendo com relativa facilidade aos "guaranis"
por:6 x 0, que, segundo a cotniôo-dcs crõnístcs espe
ciàlizados, cpresenton.se. mal, ou melhor, ficou com

provede que é a selecô., ooroçuoic. uma seleção
- frc

co, pelo quase repetiçõo..do scratch "canarinho", no
noite de terço_feira .no Pcccembú. O público costcc:
é claro, goleamos em duas oportunidades; mas pre.,
cisemos levar em consideração, não o suposto cote;
goria técnica de nosso selecionado que ainda não
atingiu Um alto nivel, mas sim o froquezc do odver
só-to em todo transcorrer do pré lia. Venceram 0$

partidos os ctléeos constderodos titulares, como tom
bém venceriam os reservas que como Gorrincha.
Dtdt, Coutinho, Pelé e Pépe, constttcem uma linho
atacante rópiado e veloz', constituído de elementos
1'I0VOS como Jair, Mengólvio: Vovó, Amorildo e Ger
mono. Se Ztto e Zózimo csbcnlorcm coreçcrtc no

meio concha, o mesmo fariam Zequinha e Jurcndtr.
Aforo Ríldo, Altair e Jair Marinho que constítut;
riam uma solido barreiro no defesa, cesotsuosntuts
sem Bcltní.. Djctmc Santas e Nitrou Santos. A tarefo
do técnico é árduo e espinhoso.

Podecse quase delinear a equipe provóvel pe
los treinos em conjunto que vem realizando nosso se

lecionado .' Quase todos' foram lançados durante c

oréuo no Pacaembu, c conquanto Germano tenha
se' opresenflodb bem -em todos os treinos, a vcrdcde-é
que à atacante do Elcmcnqo nõo teve chance:Je
substituir o Pcpe poro repetir suas prcesos de cnd!c
brado ponteiro. Agora vírõo os portugueses e depois
o País de Gale. Ambos foram eliminados do Copa
do Mundo nos eliminatórios. A modesto opinião de
comentarista é que tais jogo" são desnecessórios, po
ro o fim de tremor nosso seleção, e as despesas são

elevados, conquanto os rendas sejam ostronômlcos.
Os europeus virão sequiosos de uma vitória, COIsa

normal poro nós se perdessemos em jogos amisto_

sos; mas' o perigo é de que no colar dos disputas
com europeus, fiquem atletas nossos contllnido� as

vésperas' do emborque para o Chile. Melhor sena a

Selecão verde amarelo exibir_se em alguns estados
do Federação, que fiuram o CBD boas propostos
Poro um povo que vibro pe:o futebol nocional, que

acompanha nosso seleção em todos os jornadas, qU\�
se v; impossibilitódo de ir 00 Maracanã, Pocaen�bú
ou ao Chile o medido seria olé certo ponto', de' gru_
tidão do CBD por· êstes brasileiros que sempre

acompanharam ('\ roteiro de nosso selecionado. Ve_
riam os seus atlétos. pereferidos e os recepções se_

riam f�stivos além dos jogos, que na certo seriam

disputados d�ntro dum clima de cordialidade, s:m
rivalidade o que resto dizer que nõo haveria perigo

poro nossos atlétas Dirão os responsáveis pelo vinda

dos europeus que a medido foi tomado paro melhor

estudo futebol europeu. Isto não convence �oiS. Por
tuga! adota sistema· diferente do Checosl?voqul� ,€
País de Goles não jogo igual aos Espanhols Nossos

adversórios serão Espanha e Checoslovóquio_
A Espanha possue ótimo futebol em fase ,de

progreSso. A Checoslováquia vem dando exemplOS

de sua fôrça nos jogos que tem efetuado com O Fia

mengo, em que demons�r�� possuire� d:feso e a_

taque, desmentindo o oplnlOO de que So s�ao bon_s na

defeso Enfim os responsáveis pelo seleçoo noclo�al
sobem' o que estão fazendo e tiv:eram suas �ozo�s
poro tal. Mos como êles, tonto eu, como demaIS bra

sileiros pensam 00 contró�io, e só �m op��sento�_
mos nossa opinião aos leitores e ouvintes 10 senti_

mo_noS satisfeitas.

Reunião aa Fede-
Na noite de terça re.rn dos mais sensactonats

ração Sa10msta d: ���:e:���;rádese:U����: e���:a�ed�g:'���l:n:ua:���
Est3; semana a s'cderacêc em sua primeira J'ftHe" re q_ue no outro cotejo, cotem-

.c:atarlnen�� �� Futebol. de ferente ao tmno. xstàmo rào Bccatuva e Bom Abri

Salão reaueará uma reu- se defrontando em prel!o go, êstc como proumtnnr.
nrão qu� Lerá por local a __ ·w ·_ -.- .. ----- ......".---'------

�:':,:, d�" F;:::::l�o "��:orl� Em Ação a Diretoria do
��'�l;���:"�:nt��ba;; ��:;' Figueirense: Estádio

.

bes, a elaboração d� tab- A diretoria do FigIJc!- tos no estádio de sua pro

la do returno do campeo rense Futebol Clube tendo priedade, lá no Sub-Dístrt

nato salonísta que chega a frente a figura do despe- to do Estreito. INe;ie senti
ao seu final, em sua prt tista Heitor Ferrari, seu a- do !.oi traçado um plano
meira etapa. Saba·se que tual Presiden.te, vem tn de serviço, devendo O:.t·

.o critério a ser adotadr balhando ativamente com lambrado e a arquibanc'l-

MarCU:9 �isse "ia s:��i�e;�a c���::���;Z:on�:� �in�����n�l�Sse�e����::��� �:Ci��recerem ,destaqU! eo

Chegou f!nalmf'ntc a �.('.:. to. parte inicial do cert'l.

{.Josta da diretoria do M;tj' Ime. Há geral espectativa
ilio Dias ,�õbre a possibiJi [leia reunião.
dade de se ('xibir em n'Jf;f;:l.

capital no próximo dia 1"

de maio frente ao Avai, I'lU

homenagem.. ao Dia do
Trabalhador. A.. re.sposta di'
clube praian'J fo"i negativa
já Que havia assu'm'c1o
compromissp com oé-'o
clube nâo podendo p.orta1l
to se exibir na metropo10
barriga verde, devido as e

xigênclas do Conselho N:l
clonai de Desportos que
não permitc que um (')'.1,
be jogue duas vêzes'sem 0-

bervar o espaço de 72 h'J-

"Inifium" de Vo
leibol será !lO dia
1°.
Será rcaJiímdo na manhf

do próximo dia lQ de maio

no estádio ela Fedrracio

Atlética Catarinense. o

Torneio Início de Voleibol
da cidade, quc contará �m

participação de cin('o clu

bes, todos com o pensa
menta voltado para a ("".em

qulsta do titulo. UniVersitá_
rio, Sete de Setembro, Ve

Solich quer Elton
o preparador Fleitas 80

lich solicitou a diretoria .i.

Corintinans paulista, que
contratasse o gaúcho E�t'J;'1

pertencente ao GrêmiO

Portoalegrense, e que roê.,
atrás estava nas cogitações
do time bandeirante. Sabe

se entretanto, que até en'
tão, o médio gaúcho não
recebeu qualquer propos��
do Clube da terra da ga
rõa.

Seleção juvenil
no interior
A seleção de juvenis da

cidade excursionará ao in

�erLor do Estado dentro do::.

próximos 'diias, onde pre
Jiari com seleções regi')
nais interioranos. Sabe·se
que na oportunidade novos

jogad_ores serão observados
para integrarem possivel
mente .o Selecionado Cata
rinense de Footbal Juvenil

que participará do próximo
certame brasileiro da mo

d�lidade.

.

Ílca. Diãriílmenle, Os Plantões

hola, Nôvo Técnico daSeleção
NACIONAL

o preparador Aym.oré, chamado da Confederação
Moreira dev.erá ser afastaM Brasileira de �sportos. J;

do definitivamente das notícia .entretanto, aiaria

funções d» �reparador tór n,âo ,foi oonfirmad.a,
nico d.o seleCionado cana. -----. _M - ....

"nho de' football, qu, ri" Flu em Belo Hori-putará o. próximo certa.nlE

�e�:�i:! c::&eg:::li���� zonte
tar, a CBD dispensará Ay. O Atlético Mineiro ace!"-

maré, fazendo entrar em

seu lugar o treinador cam·

peão do mundo, Vicenle
Feola .. Por outro lado, po
demos inforbar que noti
eias procedentes de Serr;l

Negra, dão nos conta de

que o técnico campeão de

mundo havia deixado aqué.
la cidade com destino

uuanabara, ,onde iõra a COMPANHIA CRICIUMENSE
DE TELEFÔNES

Assembléia Geral Ordinári,
2a Convocação

Convidamos os acionistas desta sociedade po..

ro comparecerem, em segundo convocação, ó sua
Assembléia Geral Ordinário, o realizar_se no dia

Vasco x Vila Nova 10 de moia, ÓS 14 homs, no sede do Associação Co

O Vasco da Gama prdt
merciol e Industrial de Cricíuma, poro deliberor sa

�en:�ra���un�::�:ctiV:l- ará possivelmente no pr6- bre] � -=-=-g����s���e; ��r����ão do Balanço Geral e

ximo dia 10 de maio m GOl' demais contos relativos 00 exercíCio de 1961 que se
iásia frente a.o Vilal Nova fazem acompanhar do relatório do diretoria' e pore
local. Este cotejo, segund0 cer do Conselho Fiscal.
conseguimos apurar, fará 20 --:- Eleição e fixação dos honorórios do CO""
parte dos festejos comp. selho Fiscal poro o exercicio de 1962.
ntlratlvos consagrados 30 _ Outros assuntos d� interêsse social.
dia do trabalh�: Criciúmo, 20 de abril de ]962.

Wilson Barato - Diretor

Garibaldi.m Combinação Com "O·"E1TADO" dições a Partir Das-- 08,30-DeHõií
,

tau .os ponteiros com o F'lu

minense da Guanabara nr

sentido de preliar amisto
samente com êste no pró
ximo dia 20 de maio, em

Belo· Horizonte. Sabe·se
por outro lado que o tr�('o
lar das laranjeir'ls recebet;1

pela apresentação a cota
de 450 mil cruzeiros, livres
de quaisquer despesas.

Partiu o Metropol Bia no Fluminen-. Portugal e . País de. Ga11es Próximos
po� :P�;::n��u�:da:""�; se Adversários dos Brasilei,ros
Criciúma, seguiu na manhã
de quinta feira com desti
no a Põrto Alegre, onde a
noite tomou o aviõ.l:l que {"I

conduz à Europa. Sabe�·sc
que a eskéia dos mineiflJs

dar·se-á na Espanha
possivelmente a 28 do cor··

rente, contra adversár!o
ainda não conhecicLo.
A excursão, que será- a

primeira na história do fo

otbali catarinense, terá a

duração de aproximal"iHM
mente três mêse;�, num to

- __

tal de 25 partidas.

O Fluminense da Gl1ana

bara encontra·se vivamcn

mente inlcressado no at�s

tado liberatório do jogactllr
Bita, pertencente ao sp·::;r

que enfrentarâ as seleço"s
representativas de Port1ll!:l1
e do Pais de Gales.

'0 selecionado canarinho

de football que participar�
do próximo certame mun

dial da modalidade, estara

preHando nos dias 6, 9, 12

e 16 de maio no Pacaemh�jte Clube Recife, de I'c("

nambuco. É bem passiveI
que Bita venha a integrar
a esquadra do time tlico
101' das Laranleiras ainda
êste ano.

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

eAFEZINHO. NÃOI

"Sempre Alerta" � A F E � i ':' O !

Es orlivos Da Rádio Ânüa
m Hora Até 17,30 Horas.

IJ

NDRO PAULO MACHAOO

REDATORES.AUXILIARE�,

MAURY eoar..u. RUI LOBO •

GIU'RTO NAHAS

COLABOR"OORF$: DIVERSOS

DOBROWOLSKI CAMPEÃO ESTADUAL DE

XADREZ _ Os flagrantes acima são do dIsputo do

Campeonato Cotonnense de Xcdrez, oteruodo r�cen.
temente no' Asscctccõo Atlética Bcoc., .do Brcsii e I

que teve como v('.ncedares os. cn.xodrlstas de Jcocc;
bo. Vemos "na primeiro foto a disputo entre, o ca,:,�
peão dr. Silvio Dobrowolski á �squt'rdo e o tenente;

coronel Tezeu Domingos MunIz, quarto colo�ado.
No segundo foto vemos o dr. Miguel Rus:owskt, �e
oculcs que obteve o titula de vice_Compeoo, em ar

duo disputo com o representante do Rio ,da Sul. O

certame obteve o mais retumbante sucesso, estando,

por isso, de porabens o Federação. Cotarinense, �e
Xadrez. O campeão é delegado reg.lonat d� �0hclO
de Jooçabo e o vice_.campeão abaltsado medICo da

prásp@fa cidade oestlno

-OVoIeibo!Citadino e os

Jogos Abertos
A Federaço Atlêtlca. C:t· feito a convocação ofic::tl

tarinense fez a designação. das moças que reprcsent:1

através de �ota ofIcial. d(> rão Florianópolis naqueJ9

desportistas Nazareno Nall' .oportunidade, podemos a·

pi Dara l'esponder peias dlantar que Aurea, �\r1t.

trelnamenllOs do selecio- Lizete, Neuza, Ane, Rose

nado feminino de vole!bul Inã, Deda e Raquel, deve

da 'capital que participarA rão ser convoeadas. Saba·

dos III jogos .

Abertos de do à tarde às 2 horas ba

Santa Catarina a. se reab- verá uma palestra de tld·
nadar para as moças paT3
então serm acertados (13

detalhes para os prepara
tivos definidos visando (IS

III Jogos Aberto.s de I Blu'

zar em Blumenau no pró-
ximQ mês de julhO.
Nazareno por sua vez i

niciou os seus trabalhos nió'

IOrganização do seleciona·
do. mbora ainda não tenha

NO HOEPCKE TEM
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I, Delegacia Regional do
Trabalho no Estado S CEDITAL DI: CONVOCAÇ

• •

ELEIÇõES PARA 1Wpt,-
AO DA ASSEMBLE'll\ DE

DAS CATlOORI.\S PD;:':;"'� DA REPRESJ::'-"'AÇAO Catarina, ne.sta CapIt.al.
NOS CONSELHce P1SCA";:�"_lONAIS E ECONóMICA

pc ordt>Jtl supedOl comuetec W}S interts.sa.Qm: lUU!

INSTITUTO DE APQSENT
E ADM1HISTRATWOS DO ��:e��� ��e�� �t�:�e�c!!C�:r�:�:e!::::a(6�:

COMERCIA'EIOS,
AOORIA E PENSõES DOS, dndros em linha, capecjdade de 2,938 ema, potência de

90 fi.!'. a HIOO r.p.m., transmissão de � maeeuas � t'''C!II

TAD� ��L���� 6���:: t: TRABALf{O NO, �- �� � !$:it�éM�CO: ���:�r::��ese;: �nt�:=�:::.t,:��
ções c tendo cm. vista o que constliSO das sua,s ateiout., ./ ta Capital, obedecendo às normas ãxeeas nas "'DISPQ-

��u:��mn���oNa;::�.M prQVklénc� ��(!�r��\��l D�� SrçOES GERAIS" aprovadas peta Porcaria e.o i6, de

�leHores, eieitos n�P�=�1���� CONVOCA os Delegados �C��[H�tJ:��'te(j';d1���s�t�:�!1�:�'� =t���:te(}�i{l:n:�:�
cleição dos mClllbro,i; efet.jv.Qs.e

que os I'!s.ce'he�am para ta mesma <.I:lta, ebm como as cláusulas seguintes:
Julgamçnto c Il.evisio, j"caJji':ada-:u�:n�f�s .Juntas de

1" _ Prf7.0 de .apreseraacão das peoecste..s� cesee
?o.rWI"W MJrust.er1al n o 216 de li rJ

-ro
t ;mwa<l!e da data às II horas do día 15 de maio de 10962, conCorme os

cx.duíaos -iqiiCle.; que' oor deciÜQ
e ou u r� tJ,e .j_�, rtens 4/7 da,s "DISPOSIÇOES GJm.A!@"�

do .rcf.cJ"!do Departamento, [ora�f.G�=;�o�)r=' rr - õnueão de garantia _ Cre: �.OOO,OO (...-inte mU

q,uall®de �e se: re.aUUl.da na Delega.eia ce IAPç _ edillr
rnl7e1ros) de acôrdo com o item :3.0 das OI@POS!�8

ClO IAPC, o dia !l de maio prÓJdlPQ U }\I bolo GERAIS. I
elegerem (dais) suplentes das cat.e��W.iaii ;Pf,Ot�:sjo:r: 'lU - As propostas deverão mencíonar-
e Dejegacía Regional

.

de Trabalho j;(tfúcio IP&iE 3' a) T preços unttürtos e glObais em meeaa naeiOt'l.{l!.�
andat·, no mesmo dia e hora par.. elege,l'eU}. 2 (�� bl - prazo mínimo para entrega de material;
sUP�Jl�S das CII,Lcgor1as EconôOlkat; p.ara ti),\; C<mselhos

c) - condições e local de entrega,

;:�'t:�JI�o�:::�a:joO: Instiww de 4p.00ent.a4pru e der ��L�:rU�T�;����l::��e����n:��rd�ã��
�J> RJeiç�e8 em apl'êço de acôr,d,o cem p- l'flley.tcta Per-

zo e'tipulaoo, paprá uma m.(dta di�rlg 41t& no mmimc
teria do DNPB, cbdecerão as sei-l.dll�S aisp.o�ções:

o-s 500,00 até o transcurso dos primeiros 30 dias; após
I
� oSI tra�alhos eretorais ÍI1:ic�rcse-� às 1(1 nc- ���e���z��gOai�e���J.p���: ��n������;rendo e,s con e

���s �e �p�r����� às 16 quando terão início os traba- V _ O mareriaJ deverá Sei' e-xa�n� ,6OnfOrme as

.

II --:- T_omarão parte na Assemblêia os Delegados esreeíncacões constantes Bêsee EIiltaJ
eleitorais Já e&ef:llbioos para as 't�.s dos membros seJag�lm-po�' to-���$J,�'a"'prl�:i�caO�,bla.w",.nto ce fj,rQUls �
das lupi'JLs de lulpfl1-ento .e Revi., eom esciusãc <ia-

•

ncejns quç, pai' deetsãc do ConselM Dhwl' (ia De�:r-

�I�����:o :�110�:�li::f::��!:i:a��' ::%f��):;
eleições,

,III - O.�. Delegados-Eleitores deverão apresentar
se a nssembréta munidos de 1).OV{l 'V� �a creden-cia-l (j'f,ielhe ecra rcrnecíoa pelo SindJ.c.ato respectivo ..

IV -. O processo eleitoral será Idêntico ao estabe-
.

Iecidc nas instr-uçõe� �p!'ovada.s pela P,pr1ari.a Mini'>te"ial
n.o 216. de 6 de outubro de 1960, aereseeeeanuc-sa tão
sõmente a remessa do resultado da AFl>emtJléia ao De

p:J.r!aU1�nt:> Nacional da Pl'evide,ocj.a_ �W, pal# aptA
rncnc tma) f! ICl�Ulmação dos SupWn�s oe'W:;:.os.

V - O mandato dos Suplen�.d.os Conselhos Fis
cais, eleitos antt'lj')rQlf'l),v. ii. Lei Org{mir,.a da Pr_evj
.dêncin So('lal. te!:jo viv,iln<'ia atê o término eJltabetocido
quando da respoctlva eleição.

VI - Os' Sup'enles, eleitos em Obedjênci.a ao pre
sente edital, só terão exercíçjo,' em cada caso, depois de
csgotado o mandato dos Suplentes eleitos aI)t�riormen
te à Lei Orgânica da Previdência SociaL

VII - O m:indflto dos Suplentes a serem agora e
leitos pum os Conselhos Fiscais e Administrativos dos
II'.I.St.itllirtas .de ApGlsen'tadorla e Pensões terá inicia na
dat.a -da homojogQ,ÇáQ das respeetiv,a,s ele4ç0es pelo D.
N.PJ;l. e oont.ar-se-á, .para .os efeUiOS da Iln,iformid,a4e
de.tP,I·m�nallta ]jIeJ,o tll tdgo 1.3.9, da citada Lei Üd:<gâniea, a
pal'M�' da .du_a Iiü. h�J)l'J!pg;U;ão da-s ,eleições pelo ÜGlJise
lho Direoot· (ffl J:>l'if'S, 1#rmjnado .em igual data .Q-IILe o!YS
:l1.w<1s MemJ)f'os ..{('t1voh:.

Moae)'r de M�sq1lita
DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO

PARJlOO SOCIALDEMOCRATKO
EcUlal de ConvDCacão

o Presidente em Exercício do' Diretório Regio_
nal do Partido Soei'al Democrático, em Sento Co.

tor�nQ, Convoca, pelo pr.esente, 05 Senhores Mem_
bros do dito órgão partidário poro uma reuniõo o

realizar_se neó1a Capital, às quinze 05) horas, 'do
dia 30 de abril do ebrrente ano, nr.! sede partidório,
pa-ra del�OO(('Jr s@bl'e � 8eguil"lte "Ordem do Dío'"

1) - Elaboração de normas poro funciono,_
menta do Convenção Reg'ionol, marcada para o

mesmo doto;
2) - Apreciaçõo d:l5 suqestães dos órgõos mu

nicipois quonfo 00 pleito de 3 de junho, na formo
dos Estatutos;

3) - Outros assuntos de interesse do Partido.

Florianópolis, 24 de abril de 1.962

ADERBAL RAMOS DA SILVA
Pre<;idente, pm Exercício

Participado
Waldir elo Luz Macuco Germano Vechi

e

sra. sra.

Tem o grata satisfação de participar aos paren._
tes e am.igos, o contrato de casamento de seus fUhos

Ondyr Sônia
F-polis., 15/4/62 Brl:lsque, 15/4/62

25/1/5

P!nic�
Jor,ge BarbGlto º Senhora pof'tid.pam o nosci_

O'1ento de -seu filho GA8R�IEL, ocorrido no 16 das
te na Mate.-nidade- Dr, Carlos Coneo.

� Florianópolis, Q'bri! 1-962

_______.-------------------

ATfN(ÁO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Nõo é -necessóro O I'!flgro�omento dos. móve�s.
Informações à ruo FranCISco Tdlentlno, n 3-4

fone 3805

-----

ARn60 91 (6INASIO EM UM AMO)
.Faço ·suo inscrição no "CURSO PREPARATó_

�IO CONTINENTE" o único com professôte" espe_
clalizodos. •

ES�RftOD�F�tboRI��6�b��� �nt��a .�4 .�e••M�:�:

CONCORR€NCIA PU'BLICA N.o 3/62 - 25/4/62 a

11/5/1962, para fornecImento de um fI) automó
vel, díatínarlo à Reitoria da. Universidade de Santa

,Florianópolis, 25 de abri] se 1'962

Bel. Aluizio Rias
eecretõrío Geral

Portaria ».m
o eroreescr luão D-a"lid s'erreiea Uma, M,wníH-
00 Reitor da U,nlveNóidade de Santa Cu.. a ina, na

uso de suas atl'ibul.Ç�.

RF.SO,LYE

Â-wovar as "DISPOSIÇllES OEJlA_!B" pal."a a e.:)l1)

pra de �terial em COI).,oor.rênc.l,a pjJbli.,e;a 4AJ.e .se ��Li
nem à ReitorIa e a q.ualQuer d.as Vi))!:l��es jnteera,ntes
da Universidade de Saata Catarina, Q� t'.,Gm e:.st.a baJ",a,

PIJBLIQU,E-SiE
.Flor.l.an.ópolte. 25 d(!. opril .de 1,942

Prol. Jo,áo DavJ.cl F�Trejra Lima - llei,Lor

"ompo,slGól!:S GF.RAlS"
1. - Os concorrentes f.orQl.ular� su';1.-s prQJ)Ql>tas

com a malar clareza passivei, i. fi�n IÂC QlJ!lllOl' sere�l

lnter)lt'etad.as quando de seu julg,a..;nc,.W oe Q(Wer'w" fH�
dece-r J'lgoo'o.l;an)'CI1W ao,'I tê.1'mo.'J 1d�i"� Q��.
cumW,J.enulai as q.u.e;

al - .se �la.';I'''J�m em propo.st.as de .out.cQs f.(moor-
rentes;

bl _ contiverem cm.cndas, rasm·ól.,S ou entl'eUnhas;
cl - forcm entregues fora de prazo estipulado, (!

d) - Provenham de firmas t� não satisfizeram
compromissos anteriores,

2. � Os proponentes .eleverão .es.�cif.iClJ.r ampla
mente em suas propostas, '3._s ca,n� e {IS aJlpectos
que lhes interesse, pois a firma venr.edora os terá tral;ls
crito 'em empenho .ou contrato, de forma irre�orrivel.
O Cont.rato obedecerá a{l tipo oIiejaj. (ie:s4 Universida
de HseA,to de wo) com cláusula de multa, retensê)e;s,
gar.antias complementares, estipulação de fôm e .outras
constaQ,tes do modêlo à disposição nes.ta Seeretal'ia Ge
ral.

3. - Para garantia da apresentação das propostas,
assinatura do contrato 'e ent-reg-a cl-a M-ereadad-a, deN.e
rão os concorrentes, cauc�oJ),ar Wt T,e.s::l.U.rarMi- ._desta
Reitoria, a importâllc�a ref.er-ít1a lia ,c)tW.lltl,i.la Jl, .em di
nheiro .ou mediante carta de fiança banc,U'ia, s.em pra-

4. - As propostas deverão obedecer aos Sfguintes
requisitos:

4-1. redaçQ.{l no vernáculo;
4--2. elaboração em três (3) 'Vias;
4-3. seladas com estampilhas feder�js em QI:$ t;CMI

por folha, apenas na l.a. via, devidamyli,e�;
4-4 assinada com fiTma rCC01,1.hecida, sême:nt.e J'l-a.

1.a via;
4-5. cantf!r dpntl'O do envef;9J)t o c,e,dlf;.eado ,da

caucão 0,0 via). (lp"''''sih'''''1. na TaouI'tlia, �o .esti

pul�m a cláusula II do ElDtal e item :.I supra, \(!(Im su

firiente antecedência à hora. eitada na cláus\jia do E

dital;
4--6. serem entrep.-ues em envelope fechado;
4--7. a abertura das propostas e .encerr,arnet'J;to 43

Concorrência
.

se f�rá de :lcôrdo com o estipulado na

claáusula I do ,Edital, na pre.sença dos intere.ssados, no

Gapinete do Secretãrio'Geral da Reltorla, �.Ru.a Bo

caluva, n.o 60, Tel. 2210, nesta capital.
4-8. mesmo semallle.cl.2J_·�i-o expl'��.a na prlr

posta, fica cntell:dldo que a firma proponente estâ cien
te dos seguin�es detalhes:

'1-8-1, de flue os pagamen� são te,itos JTWdjan"
te'a sistema de enpcnho;

4-8-2. de Que se sujeitam à dispOSições kw:aJ.s �l
gentes e à fiscalização da universfdade, por ocasião da
(!ntrega do material. cuja aceitação� da etta.ta
concordância às espe.c,iJJe.ações constantes das prOP9.s
tas, empenho ou (contrato;

4-R-3. de oue as propos(.as tem a ralidat.e n"tij
ral de 'trinta (30) dias, para seu estud.o e soluçlio.

5. - A firma v,cucedo,ra fln;uar.á-� (isento
de sêlo) sobre a mer.cadorla, seus p�, '4uaUdades,
prazos, esper_jflcaooes, cond�!;:Ões Coe �eb1im�to, JllYl
tas. retensõcs, eLe., no p,raz_o de .CJnC..O t&> dias 1J&M)S
Cf'llvor'acão para éste fim so.P l\)flI)a de JM!1d3 fi. j:a.�
inicial: fliora ('sLp r,aSO, olmo. re:stit\IiÇão woce,der-.se-riJ,
de RCÔl'do com o itclíIJ se�s ,<<(I).

,6 - Os COl}cOl')'ef,lte;s não «lasaifj�OI} poderão r�
querer a devoh,wão de SHas c'<!-UçgeS ,linM.iataw.ente J,pós
o desparho final, ,�endo necessârio anexar a 2,3 via en

tregue no ato do (lepÓsJt.o pa.r.a retlJ'ac;la da. tr)e,sma.
7 - A Universidade se reserva o direito de aceitar

qualquer proposta aprese-ttada ou rejeitá-la tôdas, sem

que :lsslsta aos PI'OPOJlUltell ,cUriJ,tQ ll,hnJ,lll a recJ.a.IQaçjo
ou lndetlJ.eI!.Qi�.

de bom
gôsto�""
para"
tôdas as

ocasióes
ROUPAS

• tropicais
• c8$emíras
• gabare/ines
• mesclas

•

p.,dronagam •.,riada e atual,
corte moderno e

ede...a lin!.a da modal....

'COM
EXCEPCIONAIS
VANTAGENS
DE
CRÉDITO

ta44,ANDRADAlMA

Ouça, pela Rádio Guaruj.j,
t(uJii' ..as segundas e sf"b�t:lo§"
o programéJ "Rádio VariediJdtt.s Ren"er .,

em mOlis umOl ohatOl de sua

Llda.
Rua Felipe Schmidt. 7-A

AACR precisa
, s�o mais importante que € a�

na mcc':'nica para proporcionar o tratamen
to a' quase uma centena de criancinhas ata

cadas clo insidioso mal.

A As,;ocia.çiio necessita no mínimo de

:Jna. Ed:ith Gama Ramos rem .l-eit() n�-
500' mil cruzeirn� para a instalacão de sua

oficina e Dna. I!:"ith Carrtq Ramo� apela aOI;
merosos ape1o� em favor das criancinhaç pa-
ralítica� a.sistidas pela ASCR

de ".

voce

corações gcnerosqf; para que enviem os seuf,

donativos para a sédc da Associacão a Run
,

..

General Bittcncolll: io�, cooperando desse
modo para a reabilitw'ão de centenas ele
criancinhas paralíticas que aguardam trn.

tamento na ,ASCR.

O Lions Clube realizará um bingo '·i

$ando obter fundos para a ASCR.

Hoje Dna' Edith Gama Ramos faz maís A Oficina Mecânica da Associação San-
UQl apelo, apelo quase dramático: A ASCR ta Catarina de Reabilitação é uma esperançdneeessH.a instalar urgentemente uma oficina de �entenas de crianças atacadas pela poli(J
par, fabricação de pernas mecânicas pois mieJite e que precisam de você. Ajude-as re
o t.ícnico JORO Hamilton da Silva que ganhou ",etendo o seu dOl)ativo nara a ASCR a Rua

Ulna, bolsa do estud,os em São r.a-"I)o ,do. S�. Gevera! Bittenc9urt 102- e Deus na sua in-
JDse FaccaclO, esta anta nara a fabncaçao f' 't b d' b'
d �.

- - . 'lm a sa e Ofla Sfl cra recompensat' os C'.)�
e pernas mecamcas.

raçõf'S generosos.
A ASCR que já possui o técnico, necps-

Corações generosos têm ouvido êsses

apelos e a Associação Santa Catarina de llea··
bil'itação, dia a dia, tem erescido, aumentan-
do as�Jim a assistência às !_)Obres vitifi\<ls da

poliomielite, através do Centro de Reabilita
ção e da Escola para crianças defeituosas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ir �\'(ô· vil ê'11 milhõés
cruzeiros para inicio imediato das obras

\
Será assinado hoje, em O prédiO terá uma área previsto para o prôxímo cutlvo do PLAMEG, o que lha aspIração dos braba-

.roínvíjte, um convênio en- constru1da de 900 metros dia ao dêste mês. Serão prometeu em praça pübli- lhadores rurais daquela
tre a Prefeitura daquele quadrados, em terreno executadas pela Prefeitura, ca, concretizando uma ve- região.
municipio e o Governo do doado pela Prefeitura de sob a fiscalização do PLA-

Estado, para a construção Jolnvllle, em arquitetura MEG.

de uma Casa Rural Regla- runctonar em dois pavi- .

A construção da Casa

nal que atenderá as neces- mentos; com dependências Rural Regional de Jotn-

sidades daquela rica zona ville constitue parte do

Jo Estado. para o Banco de Desenvol- programa, do PLAMEG pa-

O valor da obra, que está vlmento do Estado, As- ra 1962. \
orçada em 11 milhões de sociação Rural, Admlnls-

eruzeírcs, terá como partt- tração, revenda e Exposi-
cipação do oovêmo, atra- ção para a Associação Ru-
rés do PLAMEG, a impor- ral, e ainda dependências
tâncta de 10 milhões de para a ACARESC.

cruzeiros. O inicio das obras está

o nosso flagrante fixa o Engenheiro Annes Gualberto, Secretdrio Executivo do

PLAMEG, em seu Gabinete de Trabalho.

III Semana Ruralista da
Arquidiocese de Florianópolis
Terá Inicio hoje, dia �9. grande número. Estas palestras e demons

na sede parooulal de São Comparecerã.D à mesma trações estão ao encargo
Pedr de Alcântara, mstn os srs. 'récnrcos Colabora, dos srs. Agronômus, Med.

to rural do munlcipio de dores e autoridades- eSJ.'2- Veterinários, Técnicos e

S. José, a UI Semana Ru- cialmente convidadas. Extenslonistas dos órgãos
ralista, organizada por S. Após o almpço o progtá de Serviço tanto Federal e

Excia. Rexma. D. s'eurro ma. prevê várias palestras Estadual como autônomos,
da Cunha. Vasconcellos O de orientação moral, crvt voltados ao amparo do ho

F. M. em convenlo com o ca e sanitária. mem do campo e de SU!l.S

Ministério da Agricultura. Durante a 'Semana serão attvrdades produtivas.
A sessão de abertura dar realizadas outras multas

se-á às 10 hs. e conterá

com a presença Ilustre de

S. axcra. O sr. Secretár!o
da Agricultura" Dep. n'ed.

Atilio Fontana, que nesta
ocasião fará uma palestra
aos homens da lavoura qlte
lá s e concentrarão em

ELFFA � COMUNICAÇÃO
A EMPR�SA DE LUZ E FóRÇA DE FLORIANó_

POLIS S.A. - "ELFFA" comunica aOS seus consu,

midores em gerol que, dic 29 do corrente mês, do;
mingo I no período das 7 às 12 horas, haverá rocia_
noment,o parcial de energia elétrico, a fim de possi
bilitar_lhe a ex�cução de diversos serviços em sua

sub_estação Geral, visando a interligação do mesma

ao nõvo Sistema da SOTELCA.
O Centro do Cidade será atendido pela Usina

Diesel Elétrico de Emergêrcia.
Florianópolis, 28 de abri1 de 1962,

A EMPRêSA

Engenharia Mecânica:

'CANDIDATOS APROVADOS
Damos, abaixo, a relaçr-.o

dos candidatos aprovado�
à matrícula Inicial na .'J..�
série do Curso de Mecànl

ca da
.

Escola de EngeI�"
nharla industrial da Uni

versldade de Santa. Cata·

rina:

ner, José Airton Batls�;l.,
Nicola Temi, Luiz Alberto

Graça Mello, Arnôbio Jqse
Clavan, Paulo Yshimine,
Norton Lima , Pedro Icau

Conti, Leon Schmiegelow,
Antonio Paulo Brognoll,
Benjan1im Constant KelI!'!r
Coroam Wanderley Leal,
Bloi João Prado, Luiz Car

los Santos, Ubilajara Mar

tins, Alvaro Henrique de

Campos Lobo, Fanar Car

los Espíndola, Cesar �.�ara
Júnior, Vera Lucia Cast.ro

Duarte, Felipe Xaxier Pe�

liclo, Rubens de Melo Cam

Jose Rincon Luchica FI·

lhO, Hyppôlito do Valle Pe

reira' Filho, Antonio LtLlZ

Ferelra, Fausto Moréno de

Mira, IVo Raul :p,Aqulno
Silveira, Adalberto Jose
Ramos CampelJl, Mario VI

eira FUho, Alberto Card.u-

Eis um furo sensacional de um órgão cariOca: o sr.

Jânio Quadros está fazendo uma FóRÇA TERRtVEL,
por trás dos bastidores, para que os dois unicos partidos
ainda não C01nlJr01ltetidos com a suces:;;ão paulista
(MTR e PTN) NAO lhe forneçam legenda para disputar
o govérllO.

Enquanto, p�ra o. respeitavel publico, o amargurado
da vassoura fInge lutar por uma legenda, no esconso

procura não obtê-la, visando dupla finalidade; fugir da
derrota e par. ar por vítima dos partidos!

A manobra denunciada vem comprovar, em Jânio, o

vêso orgâniCO pela demagogfa, da qual é o maior e o

mats egocentrico dos ·mestres.
"4 {O,'T{.':' ("/OI'a (' }l,n'l! q�u' I�I(' ç�·C'(')!(!icfrlle_ sm n

maIs termina/.IN) {Ir: !l'::.�II/{/�cllfâ-ln
JJLEFJ,,'S!

e ara//(If ('lllll

Cumpre, assim, mais
uma vez, o Governador

Celso Ramos, assessorado

pelo Engenheiro Annes

Gualberto, Secretário Exe-

ExpOSiÇão de Mesas:
Sucesso

.

I b s o I u t ii
Um grupo de senhoras

da nossa melhor soctede de

na noíte de anteontem fez

Inaugurar, na séde da Al>

soctecêc Aüétrca Banco
do Brasil, uma. exposição
de mesas arüstrses, cesto
maneira cooperando estrei

tamente para angariar
fundos para a Rêde FCOl!

nina de Combate ao oên-

Faculdade terá
namorada

O Centro Acadêmico t'Jo_

s{! Batista Rosa" promove
rá uma sotrée comemoratí
va

'

do ingresso dos calou

ros à Faculdade de Odon

tologia da Universidade de
Santa Catarina,

Na referdia scrrée, que
será realizada no dia 5 de

mala, haverá a escolha da
namorada da Faculdade

para o ano de 1962.

Escola Isolada
Em ato assinado na pas

ta da Educação e Cultura,
o Chefe do Executivo aca

ba de criar a Escola isola
da de Linha Cachoe'trinha,
distrito do município de
Xaxim.

far-se-á represntar no IV

Congresso Sindical ·de Sta.

Catarina, i n i c lada em

Joinville na data de onter.l

por uma comissã.o de pa!'

lamentares constituida pe
los srs. Jota Gonçalvl";:;,
Paulin oBu:-lgo, Agostinho
Mignome, Tupy Barreto c

Aldo Andrade, sendo êste

ultimo o autor do requeJ1
roesto solicitando represen

tação de deputados no con

clave em questão.

Proposições Aprovadas

Foi aprovada a redação
final do projeto dó depu·
tado Ollce Caldas, solici

tando do Govêrno auxU;o
de quinhentos mil -cruzel-
ros para ereção em Tubil
rão, "de um mo�umento ao

saudoso presidente Getúlio

Vargas. Apr.ovado, em :;l'!

gunda v.otação, o pro.ip.Lo
do deputado Nazareno Ne·
ve!! sollcltr>ndo � cr!ar�,,
de

-

un�a escola pJ'Ofi.�sioll:11
feminina panl Lages.

ii»u·'ff,j(St.\IWI
Dep. A. de Almeida: Casas Próprias

para S. Bento do Sul
Parlamentares Presentes:

'Congresso Sindkal
o deputad.o Antonio Go· pronta decidida ação em�

mes de Almeida, na sessão nente Presidente favor I)pe

de 25 do corrente, requ�- rários São Bento do 81:1

reu e O plenário aprovC'l1, }) t Atenciosamente Estiva-

:: aou�:������:edotei��r �:�:l�i� �:;�I���::" da As

tuti dos Industriais, dr. Representação Par1amen

Waldemal' Lins Alves, soll- tar 13.0 Congresso Sindical

citando sejam os operários ae JoinvilIe
de São Bento do Sul con-

templados com casa prã- A Assembléia Legislativo.
prla. O texto do despach;,i
telegrafico, pela sua Impor
tâncla, dâmo-Lo abaixo em

sua integra:
"Inaplarlos ps ra Preso

dr. Waldemar Luiz Alves

Rio -

Levo conhecimento v.os
sencla esta Assembléia L�
glslativa vg sessão hoje vg
aprovou requerimento auto
ria. deputado Antonio Go
meS de AI;neida vg sen�l
do formular veemente 3pC
lo Ilustre Presidente dili

gencias et determlnacão
afim município São Be�to
do Sul vg neste Estado vg
seja contemplado dotacã.o
verbas destinadas _co-n�.
trução casa prôpnia contri
buintes mesma entidade
pt Exclusão referIdO munl

cIplo representa clamara
sa injustiça ali se concen

tra numerosa população o

perárla industrial tal en·

vergadura que arrecadacRf.I
1or.f11 Tn.�tltllto colot''' 4. b
gal' Estado 'pt Espera f't

CCllfin (;::: l_ J'_SS'�l.blt;:.:,

Enquanto o,s Estados UàdOS reiniciam provas
atômlcamente nucleares, vam&... rebocando o nosso

parlamentarismo meio-sangue com'ó o Primeiro MI-
• nlstro Tancredo é servido, e como o Presidente Jan

go se serve.

Mas, concordem ou não, o perigo mesmo vem da
Rlissla. Cuba e adjacências, como o México, não
têm proporções para Intranquilizar o BrasiL Tem
nas, de sobra, testadas aos olhos do mundo, a Re

públlca Soviética, que dia a dia mais e melhor se

prepara e se aperfeiçoa. Ignorar-lhe as pretensões
ou subestimar-lhe a fôrça, é sulc1dlo. Os .pequenos
palses já não na preocupam. Ela passará por eles
e1l promeltade. E depois - não vê quem mto quer
ver - convergira. sua garra sôbre nós. Os motivos
são ôbvios. E nôs, jabaquaramente, continuamos fa
zendo o jogo das galerals, vendo tudo azulou tudo
amarelo, embora um passado não multo remoto nos

esteja a advertir que êsse ufanismo nacional é lin
do, mas ainda um tanto fra.gll. Da França· devemos
colher a lição do grande erro: possuindo um ataque
formldã.vel, encolheu-se na defesa e foi esmagada
pelo poderio que se expandiu da Suécia. A prôpria
Alemanha, pelas. surpreendentes e arrazadoras vi

tórias, chegou ao auge de dominar pela primeiro. vez

o mundo, para depois cair do apogeu, vitima dá>fé
na im'encibllidade.

O Brasil precisa ser alertado com um slogan
diário, batido, chato, permanente: A RÚSSIA i!: O

NOSSO PERIGO! - A RÚSSIA\ t A GRANDE:
AMEAÇA!

Ainda anteontem derrotou os urug4áios por go'
leada: 5 x 0111

/. ) .
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A merrtôrie exaoeiçêo,
como se previa alcançou ô'
êxito que vaticinamos, em

outras edições, ao noticiar
o acontecJ.mento.

.

direito a um voto P':UIl.

classificação \ doa melhor

As senhoras, cujos nomes

seguem abaixo, �erai'n
que a população compre
enda o alto significado da

exposição, dando sua sou

dariedade, a fim de extir

par o insidioso mal.

Senhoras, Zilza Linhares

D,Avila, Florinda nanao,
Neide Costa, Didi Peixoto,
Ida Simone, Sônia Censo

ni, Ivone Avlla, Dra. Wla

dys Mussi, Edla Wange
ntiern, Ruth Hoepcke ria

Silva, Otacllia Fialho, Ma.r

got Ganzo Araujo, Hedy
Santiago, Tereza Bandeír'ã

Maia, Odete Meyer, S13,s1

Bulção Viana, Rosita Sch

nor, Virglna Borba E!Z.-l
Carvalho Quirana LaceJ:�.:t
Maria Wlldl, Ina Moettan.

palestras e.vdemcnstraçoes
- - ---

tanto na sede da paróquia,
,orno nas capelas de sto. Plameg contrataFilomena, Barro Branco e

��;;;��:�:e àes;�'Óq�'i�m: também esta-
novo muntctpío de Ang"i queamentos

Foram contratados os
.

- --------- . serviços de estaqueamento
do Grupo Escolar da PIai

nha, neste município, pela
firma ECL (Estaqueamen
to Catarlnense Ltda., e do

Colégio Estadual de Joln

vtüe, pela ESCOL (Enge
nharia de soros e Concre

tos Ltda.).

Convidado para proceder
a all,erlrura ,mo expcsiçêo,

'tropareceu o dr. Arman
d . Valéria de Assis, Presi
dente da Associação Mêdt
ca de Santa Catarina. Co
mo ccnvtoada de honra, es
teve presente à inaugura
ção a exma, sra. Edlth Ga
ma Ramos.

A exposição, que ainda
durante o dia de hoçe, es

tará aberta das 10 às 22.
horas apresenta raridades,
.orIginalidade e beleza (me
saa artistlcas, finas por
celanas e pratarias).
O ingresso, (cartão) dá

Aprovação de Plano Rodoviário
o Governador Celso Ra- aprovou os Doze Mapas

mos referendou o Plano
ROdoviário do Estado, ela- Base e o Mapa do Plano
beraec pelo Departamento RodovlârJo do Estailo, au-

de Estradas de Rodagem. tentlcado pelo presidente
Ficam fazendo parte ínte- do Conselho Rodoviário do
grante do decreto que o Estado.

Ministro da Marinha Agradece ao

Governador Celso Ramos
Do Ministro da Mari- zado gentilezas recebidas

�!��,A�;cl;:;�e oA����r:�':l :;;l�eei�C1�;eg;��de ��
dor Celso Ramos, o seguln[. ,. !iejd- eminente I' patriCia
te despacho telegráfico: sucesso sua adminlstra-

"Ao de�ar terra catari- ção pt Cordiais sauda

nense agradeço senslbi}i- ções pt

..

QUE FA-Cl-LI-DA-DE L .•

CONSORCIO

TAC
CRuzr:IRO DO SUL

AGENCIA
lIua Felipe St•• j�1. 2'
fms2111e 3JIMI

flORIANÓroUS -S.C.

EIAIUENIE....
v PC-Q" Itr:" cio to',,' .,,, �c,,,,�.m. 00 ,,'� da

,..,mp,Q. O re"oo:o .. d�.o� � ",,; 10 pr."oci>o.

mo"oo... e<;>mo'< c:c"",:r.o,hoJ

A SOlUCÂQ pma O seu PROBLEMA f!'3lâ

no CRUZElRQ A 1?1lA20. do CONSORCIO

lAC·CRUZElRO 00 SUL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO
Edital de Convocação

o PRESIDENTE EM EXERCíCIO DO DIRETÓRIO

REGIONAL DO PARTIDo SOCIAL DEMOCRATICO DE

SANTA CATARINA na fordl.a dos Estatutos partidá
rios, CONVOCA a CONVENÇAO REGIONAL do Par

tido para reunir_se, nesta Capital, às 17,00 (dezessete)
horas, do próximo dia 30 do cor·rente, na séde partidá
ria. para deliberar sôbre a seguinte "ORDEfo,1: DO

DIA".
1�) _ Participação do Partido no pleito de 3 de ju

nho;
2°) - Outros assuntos de interêsse partidário.
Fh'ír:an611011s, 24 d abril de 1.962.

Secrelário do Trabalho no

Congresso Sindical
o deputada avnesto

Caon, Secretário do Traba

lho do Govêrno, e que res

ponde, Interinamente, pe;
la Secretaria do Interior e

Justiça, estará presente
não só à abertura dos tra-

ta, seguindo via aérea em

companhia do Governador
Celso Ramos. O Chefe do
oovêmc estará presente
às solenidades em ques
tão.

balhos do IV Congresso Na oportunidade, o tltu

Sindical de Santa Catari- lar da Secretaria do Tra

nn, que se realiza ern-Joln- balho estendera. sua vla

vílle e participará no con-
\,_,
gem até São Francisco �o

clave, como convidado da Sul, atendendo solícítacêc
Comissão Organizadora do do Sindicato dos Maritl

mesmo, no âmbito do que mos de Santa Catarina, ali
se relacionar com sua Pas- sediado.

'iJ�·ESTADO
,
_

.... /'fJ lIl1S 11fTII:0 DlAlIO Dt SANTA tATABIHA ... .

FLORIANÓPOLIS, (Domingal, 29 de Abril de 1962

Prisioneiros usados
em provas

CHICAGO, mC) - O uma carta mandada ctac-

"LutuanJan Daily Draugas" destinamente da Sibéria.

jornal catôllco em IIngua -

lituana, aqui publicado, .a- Subvençãopresenteou como de torne-i

\�f::�o��:�n::��:d:g�r:U:l oficial: Ligas
�:.�u�:'���:�ne'::'��'�� Camponesas
bérla para provas atomi- BRASíLIA, (NCB) - O

caso Dum campo de traba- Deputado Monsenhor Ar

lhos forçados serem tír.a- rude Cãmara fulminou,
dos vários homens, alguns no Legislativo, a intenção
lituanos, e levados a lugar do G.ovêrno, de subvcnclo.
secreto. "Ali, dtstrlbuiraru- nar, com cinco milhões da
lhs capacetes cobnndo-rnes cruzeiros, as Ligas Cam

as cabeças e ordenaram ponlÍ!ias, movimente saM-
rtcassern firmes. 'SúbllD damente comunista na ati
ouviu-se uma grande ex- gem, na. finalidade e nos

plosão ao que parece etõ- métodos, e responsablliza
mica, pelo que se supôe que do, segundo a' cptmêc pil
as prisioneiros foram sub- bUca, pelos Incêndios d-as
metidos a uma experiência
para provar o efeito da ::1-

dlotlvldade nos sêres nu-

canaviais pe.rnembucanos
e pelos surtos subversivos
nas zonas rurais.

, Protestou.o eminente
tribuno contra essa tenta
tiva criminosa, lembrando
a existência, no Brasil, de
uma Constituição em vIgor
que prolbe movimentos
subversivos como e inso
fismàvelmente o caso das

"Ligas Camponesas" �m

Pernambuco e suâs ramlfl

cações em outros Estados.

manos."

Depois de utlllzálos como

cobaias" advertiram os prI
sioneiros que deviam guar
dar absoluto silêncio sôbre

. a prova.
O "Dally Draugas" ex

plica Cjue a informaçao I�
recebida 'por 1 parente de
um dos presos, mediante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


