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o dia do trabalho em Santa Catarina

GOYerDa�Or �elso Ramos wa�al�a�Drà.D'I.dO:. Es��o
o dia do trabalho, nêste ano, em Santa Catart- zxmo. Sr, Governador Cel- e às suas Exmas. remn.as, salta Ido-se as palavras do

na �Oj comemorado com ?rilho Invulgar. Em tô�as ��d:;a�,o;, g��aj:m a;!�!t �:li����e�fet�oso�s v��h�� �:. ��h�I�:;tr:s't::��;:��as Cidades do Estado realtaararrcse solenidades a u-
prestigiando o dia do 'I'ra- congratulações pela pas- de Sr. Pretelto Gevaert e

sivas à data, mas, o ponto alto foi atingido em BIIJ_ balhador. sagem desta grande data, do Sr. Moacir Msqulta. t.s-
menáu, onde com a presença do Exmo. Sr. Gover; Saudou os líderes sindi- entrego-lhes esta mensa- te �ltlmo, em vlbra.nte
nadar do Estado� do Sr. Delegado Reg.io.nal do Tr�_ �l��e ed�s par���ft�a�:s'Bi� sa�t��m a mais viva emo- ���,Çl��O�I���U��. e������s�halho e do Sr ......ub-Cheíe da Casa Civil da Pres -

menau o Sr. Wollgang cão que nesta festiva data Governador Celso Ramos,dôncia. cumprit-cse vasto programa. wcrnef. me congratulo com as trabalhador número um

Após, em eloquentes pa- classes operárias de Santa do Edtado.
lavras, o Sr. Moacir de Catarina, na qualidade de Logo após prestaram os

Mesquita, Delegado Regio- seu Governador. Elas já Estudantes de Brusque
nal do Trabalho, saudou conhecem muito bem a significativa homenagem
a todo o operariado Bar- minha palavra e meus aos trabalhadores carart-
nga-verde, salientando pensamentos, que tantas nenses, oferecendo-lhe�
flue: 'Somos dos Que Iem- vezes lhes transmiti, como uma l!nda corbeille de flo-
tiram o que adverte a zs- responsável no Estado pe- res, os QUais, num gesto de
crituro: de que é melhor, la direção dos Orgãos As- grande amabllldade, trens-
ter pouco com Justiça, do ststencíars que visam a iertrnm-na a S. Excia. o

Que muito iniquamente." harmonia e a páz entre GoverT'ador Celso Ramos e
� em outro trecho: - empregados e empregado- �ua Exma. Senhora.
"Agrada-nos outro tipo de res. Homem que recebeu O Chefe do Poder Exe-
capltúlização: o que não do trabalho de todos os cuuvo Catarlnense, agra-
tem suas raizes eucranna- dias, a experiência para a oeceu a .carinhosa hcme-
das no egoismo, mas se vida e Para as lutas; que nagem, dizendo entre ou-

Insprrn nos principias de do labor colheu as mais tras coisas: 'Minha pre-
cooperação e de solídarie- sabias ad\-ertências para sence aqui, entre vós, tra-
dnde social o que deseja os anseios mais sentidos da bntnaocres. reputo-a como
Para si, somente n parte classe; que não aceita que uma obrigação". - mais
que lhe é devida na pro- essas reivindicações se li- adiante; - "Falei com os
ducão da riqueza, e aten- mttcm ao direítc de vestir, líderes sindicais, não de
ta, por outro lado, a con- 1l101'a�' e comer; que postu- Go\'cnl,ldor para truba-
ti-ibuícâo prestada poros .cndc nas funções públj- lhador ruas sim de traba-
rrabathadores e os tnteres- cus, recusou-se sempre lhador l?al'R; trabalhador".
ses ��erais da coletividade." ;\OS recursos da demugo- � E, nnausanêo: - "Os

do_�a�o �����eSI-. I�����.� ���� e�nd!�r��ce��fdaari�;rg� ���:Cl�����n�:i�� e �: •

nado. do Estado: "Ides trabalhador, em fim, que todos os dias pela comove-
ouvir a palavra do oover- pensa hoje, como pensou dora homenagem que o
nador Celso RamoS, que ontem no tocante as obrt- trabalhador brusquen�e,
vos dando demonstração gações do Poder para com nos prestou, transferindo
carinhosa de apolo, veio as questões operárias. aee- tocunte homenagem a mim
até aqui, para trazer a so- rs-mo nesta data do 'rra- e minha querida esposa".
Hdar-iedade do Governo do balho os propcsítos de, ca-
Estado ao multo que o da vêz mais fazer do meu
vosso trabalho tem traaido posto um instrumento de
à riqueza do Estado." -- Fi- ação em pról da cu!etivi-
nauecndc disse: - "Dírt- dade.
jo-vos palavras de crença Considero-me, com justo
no vosso trabalho eficiente orgulho, operário a servi-
c consciencioso, cujo resut- ço de Santa Catarina."
tado a Pátria engrandecida _ E finalizando:
e ernlquecída vos agrade- "Saúdo fraternalmente
ce." os trabalhadores cetart-

A PALA.VRA 00 OQVEtt- �17g�0C��bí�s �= g:t.� REUNJAaN'tB�l�1DERES
NADOR g'loriosa.'·

INICIO DAS COMEMORAÇõES

As comemorações iniciararró se, em Blumenáu,
às 7 horas, com missa e culto.

'As 9 horas, tendo a frente o Exmo. Sr. Gover
nador do E s t a d o, o S r. Del e g a d o

do T r a b a 1 h o e o Sr. S u b ... C h e f e

da Casa Civil da Presidencia, partiu da Praça Vítor

Konder, um grandioso desfile de trabalhadores e atle ..

Ias, com destino ao estádio do Olímpico F· C.
Durante todo o perCUI'SO, de aproximadamente

2 krns, o Exmo. Sr. Covernadcr e Comitiva, eram

cntusiàsticamenle aplaudidos. O Chefe do Executivo
Catai-inense, comovido, agradecia, acenando à popula ..

cão as homenagens que lhe eram tributadas pelo
bb�rio�o covo ulumenàuense.

�

Celso RalllOS, o Sr. Moacir
de Mesquita, o Sr. Augusto
Wolf!, o Sr. Comandante
do 23 RI e demais altas
autoridades, dirigiram-se
às tribunas especiais do

:����iIe ���eatl�G�st!r��
»resontacões de sindicatos
de todo "o Estado.
Logo, ao som do hino

Nacional, executado pela
band 1 do 23 RI, o Exmo.
Sr. Governador Celso Ra
mos hasteou o pavilhão na

cional, abríndc, oficial
mente em Santa Catarina.
as czmemoracões de 1 ° de
Maio.

NO OLíMPICO F.C.

Recebida sob intensa vi
cracõo popular, ingressou
a cornurva governamental
no gstádto do cumptco
F'. C .. seguida pelo grande
uesrne de lideres sindicais,
auetas c trabalhadores.
S. zxcto. covernador

Será Confissão! CHURRASCADA

Realizou -se em seguida
uma grande churrascada,
(ta qu .. l Participaram, além
etc S. Excia. o Governador
e de m a i s autoridades,
grande número de tra
balhndcres.

O Ex·governador Hert
uerto Huíae, falando pelo
microfone da Diário cc

Manhã, criticou o Sr. Cel
so Ramos pelo péssimo es

tado das rodovias.
Ora, o novo govêrno I,:s

talou-se cm 31 de jancrrc
do �Ol'l'ellte all�. ppdel'ia,
cm tão pouco tempo, COn
::;ertar aquilo que a UDN
destruiu eem 10 anos?
Ê multa coragem, Cora

gem de enfrentar o ridí
culo, atribuir ao Governa
dor atual êl'ros alheios,
érros que também cabem
"o C'ntrevistado, ao ex

governador Herlberto Hul-

fletfa�tm���!et�uo, ref��IJ!
má ré. Vale por uma con
JIssão de auto-culpa.

iTALO CuRelO eslrciOl(
ontem, às 20,30 horas, 1to

���;r�lI�:va;�ç:cq�rv:�,��:
601L em cheio
TERCEIRO SEXO, (peça
de estréia I é do cenero

;)�W�i&.c1nc;,/ka:n i,}��a�le;�/I�:
tas, .é p{ca'lIte� -'maliciosa.
Hoje, no mesmo horário,
será encenadct mais uma

espetacular comedia. Nas
Jatos acima e ao lado, tTA-
1.0 I\.URCIO e duas b,;ni·
tas integrantes de SitU Cia.

DISCURSOS

Falou, inicialmente, SaU
dando as aut,Q.[id,ades visi
tantes e aos trabalhadores
I'atarinenses, em nome do
úpernl'lado de Blumenau,
(o SI'. Ralf Busse.
Em nome da classe pa

tronai, saudou os Traba
;hadores catarinenses o Sr.
Orlando F. de Mello.
Falou, em nome das

Federações de Trabalha
dore.<;, o Iider sindical Ave
lino Silva, dizendo da hon
ra e da gratidão das Fe
deraçiies, pela presenÇa do

Após à ehul'rascada o
Exmo. Sr. Governador Cel
so Ramos, o Sr. Delegado
Regional do Trabalho, o
�l'. Sub-chefe da Casa Ci
vil da Presidência da Re
lJública e o Sr. Secretário
cio Trabalho, reuniram-se
eom líderes sindicais de
lodo o Estado, tendo sido
debatidos, de forma franca
f! cordial, assuntos de in
teres.>e dos trabalhadores
catarinenses.
As wlenidades de 1.0 de

Ma�o em Santa Catarina,
organizadas em apenas
uma semana, constituíram-
1<e em êxito total, graças â
ope\'Q�idade e o trabalho
da comissão organizadOra,
presidida pelo Sr. Moacir
de Mesquita, que se mos
trou incansavel, na orga
nização e elaboração do
progl':l.Ina comemorativo.

O Governador Celso Ra- TORNEIO DE FUTEBOL
mos proferiu, em seguida
brilhante oração, através
da qual, salientou - "Tra
balhadores da minha Ter
Ia, :l. data do Trabalho,
hoje, universalmente cele
brada, antes de ser feriado
no Brasil, já o éra em

Santa Catarina, instituida
pela lei 382 de Agost-o de
1903. Recordo e evoco essa

circunstância, porque ela
I.oca. com justa ufania o

coração e o sentimento do O Exmo. Governador e
fllho. <iutoridades, às 12 horas
O Governador, que teve Estavam em Brusque. onde

a Iniciativa dessa lei e que !Oram alvos de calorosas
a sancionou, era meu demor.stl'ações de apreço
pai." - Mais adiante, re 'por parte dos trabalhado-
J�l'mcl(J-se aos trabalhado- �'e� c povo daquela pI'ÔS-
les, - "Do longo convivia pera comuna
com os trabalhadores. co- Numerosos oradores fi-
lhl também a segl.lrança zeram-se ouvir, saudando
que, cm suas sociedades de os trabalhadores e as au-
classe, encontram os Go- toridades visitantes. res-
verno�, colaboradores da
melhor capacidade dn mais
pura :--Incerldade." Noutro
tercho: - "Externando
aos operários catarinense�

LEm seguida ao discut'so
de S. Excia. o Governador
Celso Ramos, tiveram ini
do as partidas de futebol
entre trabalhadores. As
18,30 horas, com a entrega
de trofeus e medalhas· pe
laS autoridades, encer
�'aram-se as festividades.

8aldicero Filomeno: Novo Secretário
da Câmara Municipal

J(llio Paulino da Silva,
,PTB) a quem cabia o al
to cargo de 10 Secretário
ela Câmara Municipal des
\·a Capital, eleito que fora
nas últimas eleições para
composição da mesa da
'luela Casa, na sessão de
ontem apresentou pedido
de renúncia, tendo o Pre
sidente do Legislativo Mu
nicip.ll, de imediato, rea
lizado eleições para preen
chimento da vaga verlfl-

(ando-se a escolha do no
me do nosso·prezado amigo
1;.1'. Baldicero Filomeno,
(PSD). O novo ocupante
da 1.:\ Secretaria da Câ
mara Municipal é elemen
t.o dos mais destacados na'

politica, na sociedade e

I\OS nossoS meios culturais,
I.lotivo porque tem sido
multo cmnprimentado. Ao
ln!luente pl'ócer pessedls
ta nossos parabéns e votos
de felicidades
Junções.

EM BRUSQUE

Colégios particulares não �umprem
convênio e SEC designa comissão
Co Secretário de Educa ç1i.o e Cultura, jom. Mar-

tinhn Callado Jr., sentindo
fi. deficiê-ncia e mesmo o

não cumprimento dos
atuai:; .convênios estabele
cidos entre a Secretaria e

os colégios particulares,
designou uma comissão
constituida pelos profe,
sares José Motta Pires, Di
retor de Ensino, Lydio
Martinho Callado, Assessor
Jurídico, Abelardo de Sou
sa, Inspetor Geral de En
sino e Cândido Goulart,
Dcleg-Rdo de Ensino. Para.
no prazo de dez dias, ela
pararem um ante-projeto
de lei sôbre os convênios.

Continuam os

Estudos
O i'utUI'O congresso de

Delegados Regionais ele
Políc:i�. está sendo objeto
de est.udos do atual tltu
'lar da Pasta de Segurança
Pública, Dr. Jade Maga�
lhães, que já estA prepa
rando. a agenda e ultiman
do 01 detalhes para a l'ea
lizaçü,) do Importante con
e1ave.

Presidente ordenou: unificação dos
serviços médicos dos�laps!

.

BRASILIA, 2 (V.A.) - "Aprovação urgente'" e�ten_der-se com os. de· lodos os serviços. Dentro
foi o .des�acho dado P?l' JQ à redaçã� das ba;e� de �i,;rt;'�����OSdosd�:;:�t���� ���: :��e:a�!�v1�;O�I���orgalllzaçao da co�:,mdade de. Servlç!)S medICos, Institutos_ inente especializados exis-contidas na exposlçao de motivos apreselltada pelo tcntes ou a serem organi-
ministro Castro Neves. Em sintese, Comunidade de IMPLANTAÇAO zados, passem, quando pos-
Serviços Médicos é a unificação, em ambito l-ocal ou A lmplantação das Co- sivel,. ip.dependente�lente
regional, dos se:vi�o� médicos das várias institui5õe.s, mUnldades poderá sei' fei- �a f�:��f;�a�a c���urg����
na base da atrlbUlçao a uma delas da competenCla ta paulatinamente, nã-o n!dades Medica Especiais.
para prestar serviços aos usuários das demais. abrangendo, desde logo,
Cab!'! a criação da Co- b) padrões minimos a

��nJ�f�.����� l��:f u�: �e��m('ae�!��:!��d�:� insti- APÔIO IRRESTRITO IA CUBAcl..as lI1stit�lçoes n�o man- !11ições suportarem o cus-

��:�d�ervligl� �����gs co�� lC�) d�\���Vti��j; disponibi- O��:f;O�i.;��l�·��i?it:;veniente, do ponto d.e vista !idade, pelos gl'Upos a aS-
tecnico e econoffilco, e sistlr de recursos mallti-
será estudada e coordena- dos por outras entidades.
da por orgão propl'lo, que
terá em vista:
a) Composição do gru

po a: assistir e o levan
tamento de suas neces
sidades medicas e assis
tenciais;

Atenção
Servidores do
EstadoSADIA COMPLHOU 15 ANOS:

ÇONCÓRDIA EM FESTAS
Comunicamos que esta

asso.cjação está analisan
do as medidas tomadas
pela Assembléia Legisla
tiva e pelo Govêmo do Es
tado com referéncla à
('lasse.
Ta.mbém, informamos

(,ue 8 Diretoria Executiva
� o Conselho Consultivo
da Entidade foram convo
�adol:i para reunião con
,luntl\, marcada para o

próximo dia 6, sâbado, às
16 hOI"as, quando será de
libernda a posiÇ:lo da As
sociação.
Florianópolis, 2 de maio

de 1061
Ivo GalldolJj - Presi

dente da Associação dos
Servidores Públicos de San
Ia Catarina.

Pelo transcurso do 15.0
aniversário da fundação
da Sadia, foi organizado'
em ConCÓl'dia excelente
programa de festejos que
se iniciaI1am dia 29 de
abril último, terminando
a 1.0 do conente. Tomn�
ram parte nos festejos os

lfunC'ion�ios daqueJ;.1
modelar .organização, Coo

riundos de tôdas as sUas

filiais, jcrnalistas do Rio,
de São Paulo, de Ribei_
rão Preto, secretário da
Agricultura, dr. Atílio
Fontana, comandante da
Base Aérea de Floria,
nópolis e -outros convi_
dados.
Foi servida, na ocasião,

suculenta churrascada a

duas mil pessoas. O cli
max das comemorações
foi dado nela partida de
valei realizada entre as

equipes do C. A. Paulis ...

tano e S, _odS.

sobrepujando esta o bi_
campeão paulista em tal
modalidade de espor_
te. Foram, na -oportuni ..
Idade, d,�stribuídos prê_
mios e medalhas aos fun_
cionários da Sadía que
não tiveram nenhuma
falta no trabalho, e aos
que se realçaram por sua
atuação no serviço.
O acontecimento é díg�

no registro, pois não
só foi grato a toda Con_
córdia, como a Santa
Catarina, pois os produ
tos da organização Sa
dia, conhecidos em todo 0-

país, constituem justo or

'gulho ,para a indú5tria
barrig" ...verde.

cubano Fidel Castro, que
domingo foi contemplado
com o úrêmio Lenin de
Paz, foi um dos heróis
in absel�tia. Seu retrato
estava entre os que eram

conduzidos pelos selares
civis do tradicional des..
file

da União Soviética revE' ..

1:�� ����m�p2i�eP:�� �í:
teger Cuba em face deESTRUTURAÇAO

quaisquer novas agres_
sões. Õ marechal Rodion

A estruturação das Co
munidades deve ter em

vista o aparelhamento do
servko medico responsa
\'el, i fim de que este pos
sa suprir as exigências da
nova responsabilidade; a

manutenção dos serviços
medicas em regime de co

munidade.

Malânovsky, minititro da
Defesa, disse que a re_

cente "intervençã-o arma_

da em Cuba está plena

Outro tema foi a sc-li_
dariedacle à China Comu_
;nista. Um representan�e
de Pequim estava ao la ..
do de Kruschev no pa_
lanque.

Diretoria de TrânsHo adverte:
Não pague além da tabela

o CeI. Maurício Spal- A nova tabela vigente,
ding de Sousa, Diretor de publi�ada no Diário Ofl-
Trânsito) está adyertindo a ('Ial do Estado, foi elnbo-
poPulaçao de Florianópo- rada de comum acôrdo en-

lis, no sentido de não pa- Ire os representantes da
gar corridas de automóvel União dos Chauferes, Sino
de �:ugucl além dos pre- dicato dos Motoristas Au-
cos tabelados. 10nõmos e Diretoria de

-trr�t.r�.

SUBORDINAÇAO
Deixamos, aquí, nossos

....otos de constante prC'oo
sresso aos dirigentes da
citada iriti\1stria, a seus

íuncionários, extensivos
•

_uu...dÜmas famílias

.e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• DIA 20 DE MAIO-SÁBADO - SOIRÉE E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" •

: "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO, TlPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETI· :
• COS DEL ROCK. - MESAS NA SECRETARIA - •
A � �__� ���__�_� � �I

,lJ.� · I

��I'
ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

Dr, Roldão Consoni
'r'ranssorre na data de hoje. maís, um antversérto na

talício do sr. dr, Roldão Cansam, Diretor da Faculdade

de Medicina deste Estado e hui.iantrãrto racnrta'tvc nesta ICapital.
,

As muitas homenagens de que rõr alvo juntamos as ;
de ° ESTADO, com votos de crescentes felicidades. !

Sra. Jandlra Campos, espgsa do sr, Orlando

Campos
Sra. Alaide B, Pires
Srta. Carmem Barbosa
Srta. Elita Aguiar
;31'. Mário D'Alascio
Sr, Mário Assonlpo Cardoso
Srta. Maria Teresa Viana
Sr. Mário Garcia:

menina Rodolfo Antônio.
Transcorreu ontem o 1.° universárlo do menino

Rodolfo Antônio filhinho do nosso conterrâneo, sr.

Hélio Silva e de sua exma. esposa d. Lúcia F,"Silva',
residente na Guanabara.

Na oportunidade O ESTj\DO envia ao R DOI ..
FINHO e seus dignos genttores. sinceros votos de
felicitações. I

OSVALDO MELO

CORETO DO OLIVEIRA BELO _ Esta merece-çdo U:

atenções (Ia. Prefeitura Munlcipal, o estado em que 'se en
centra o Coreto do .rardím Oliveira Belo,

Dia 1.0 deste mês, quando se festejava a data, foi in
cluído no programa nesta Capital, uma retrete da Banda
etc Música da nossa Policia MUitar.

A hora aprazada para realização do concêrto. compa·
receu a banda.

Tudo às escuras, pois, até aquela hora ainda nio ha
viam colocado as tampadas para alumiar o local,

Durante quase uma hora os músicos ficaram esperan
do e o povo postado diante do coreto comentando, Depois,
vieram as tampadas, Fracas, tnsuncíentes para Ilumina
rem as partituras nas respetivas estantes. Os músicos ti
veram que fazer esforços para a l'ealização do concêrto,

Por outro lado, OS bancos estão estragados e em nú
mero reduzido C alguns sem oferecerem o menor confórto
possível. •

Urge se tome uma providencia nêste sentido. ° fato
se lepete cada vez que se realiza no local um concerto de
nossas bandas musicais.

No ano passado ,comentando-se o mesmo e decepcio
nante desprezo votado aquele logra:douro publico, chegou
se até a falar na construção de uma concha acústica
Houve discussões a respeito, ficando tudo em luminosas.
ideias.

o que é prc('iso é que se subsUtua aqueles bancos

POdr�5�ue é necessário é que 'faça um ambiente ca�a"
.

pl'cporcionar aos musicas o que falta para que est-eJam à

vontade c posltam para executar o programa. També�,
que se colOque lampadas de 100 Wats em vez das <jue a

ultima hot;a e às carreiras são postas.
.

Nada de concha, porque se fizerem isso, faltara

::'Cús���'m, o que o povo reclama é um COrêt(l mesmo, não

uma coisa qualquer que tenha apenas esse nom�, .

..-. � pn de'!te penSQt..aUss'Y!ara g,_�e�J!m ev!-

!.,)(\OH 1101'05 fràcassos. ;;,'� ... �

y contecirnentos Sociais

CARMEM CELIA 'MEDEIROS. foi eleita Miss Elegante
Bangú Joinville - Carmem Lúcia Lobo, Suplente.

1 Nos salões do Clube GI- vme, representará a sua

nástico reuniu a socreda- cidade no baile das

DebU-/
11 _. Rodrigo otévto Lo-

de de Jcínvflte para a tantes dia 12 de Agosto, oo ê um dos mais dtscutt-

movimentada festa, quan dos moços da SOciedade de

do quinze bonitas e ele·; 8 - Fomos informados .rotnvtne Rodrigo Otávio,

gantes Srtas. em cesrne de que a Banda da Policia ngora está multo Floriano-
Bangú, concorreram ao Militar vai estrear novo pouteno.

�!��u ,�e ���:I:J:l�����! ��iff��:' :::m�v��I�e����
Apresentaram os lindos programa "Paulo Martins"

ruodetos de José Ronaldo' da Rádio Guarujã,
com os famosos tecíoos

Bangu, as srtas.: Herde
Exel, Cecilia Ferraz, Rosl
Colin, Lia Meyer, OcliUa

Koch, Ana Maria, Karin
Schoem, Carin Boruhaldt
Sandra Medeiros, Suely
Gonçalves, Yara Silvia,

:a:s:el����!:,�r�� I

Lobo, Suplente Mlss Ele-/gnnte e Carmen}, cena
Medeiros a vencedora do
tão cobiçado titulo Miss

I

Elegante Bangu Joinville.'
O Secretario da Fazenda
Sr. Geraldo Wetzel foi
gentilmente convidado
pela comissão erganíza- Idera da festa, para co

locar a faixa de Míss - __:---_::-::-:==:--::-:==-=

��:!{��lta��u=r;j r�:et � fene�te LAIARO GONÇ1LVE$
Xcàba de se,! p>"Om�vido ao ooâto de 2.0 "I'enente,

bel' a noticia de ter sido
no Quadro de Especialista do Exército, Categoria

vencedora do certame, 'Saúde", o nosso prezado amigo Sue .. tenente LAZARO

����"'�el:' mo��::��: GONÇALVES DE LiMA, que vem servindo no H", DISCOS CARROUSSELL
pital de Guarníçêo de Fíortenópclís.

ICélia, é sem duvida forte O Tenenle LAZARO GONÇALVES DE LIMA OFERECE
���,co�een��o �It��n�� �ssui um vasto círculo de amizades nesta Capital.

REPRESENTAÇÃOBangú Santa Catarina'. grangeadas pelos seus elevados sentimentos, sendo
I

1

Mats uma vêe, felicito a
muito estimado, não só entre seus colegas como por I Dos discos CARROUSSELL infantis LP - LP Naeto-

Sociedade AmParo aos
um

_

grande �úme�o de amigos, principalmente nos I nats e Est.rangeiros a Organizações idôneas com passibili-
Tuberculosos, entidade j���Sd:u�=:'cktse q��o�tt:����;�e pela nossa

FacUl_11 �:!e���g�l�:eC:b��t:r�isàc�·:��ã�:;�:��i,a�;�it:. ��I���IJSC�hO:�:S:!����� Ao Tenente LAZARO os nossos cumprimentos. 527 - Rio de Janeiro _ Estado da Guanabara.

de, que não poupam es- Irorcos para bem levar Major ELIAS PALADINI

M I d
-

O I"
.'

���a��:�ã��ntro daquela na p��:�t: �tl�el��,�r�::;:: �� !�f�bJ�c�a�������� t aooe � e Ive I-ra
merecimento, na Arma deEngenharia, o nosso preza...
do e distinto conterrâneo Major ELIAS PALADINI,! Ramosfilho do nosso particular amigo SI' ITALO PALADI_' .

NI, funcionário ela Alfândega nesta Capital. Ij O Major dr. ELIAS PALADINI concluiu em de.: 1.0 CENTENARIO DE NASCIMENTO
zembro lindo o Curso da Escola Técnica do Bxérc'; Ocorrera no próximo dia 4 de maío'o 1.0 centenário de

l0.
(atualmente Instituto Militar de Engenharia), com

I
nascimento de MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS, varão

a menção máxima, e se acha servindo, presentemente, ilustre cujo nome está profundament.e ligado às cidades

na Comissão Especial de Obras em Santa Maria, no de Lajes e São José.

RIO Grande do Sul. Filho de Henrique Ramos e de D. Clara de Oliveira
Ao registrarmos o ato o fazemos com muita sa- Ramos, era natural de Lajes, onde passou roda a sua mo-

ttsfação e enviamos sinceros cumprimentos ao Major cidade, tendo sido um dos fundadores do C.R. 1.0 de Julho,
ELIAS PALADINI com as nossas congratulações ao sociedade de escol e guardiã das melhores tradições so-

seu digno Genítor. dais e culturais da "Princesa. da Serra".
Tomou parte sollente na Revolução de 1894, chefiandc

elevado número .de elementos fiéis ao Governo, vindo a

receber a patente de Coronel do. Guarda-Nacional, senda
dos poucos oficiais, aliás, a ostentar a patente assinada

pelo próprio Marechal Floriano Peixoto.
'

Radicando-se em São .rosé. foi e!eito Cons�lheiro Mu

nicipal e mais tarde Supertntendente Municipal, cabendo,
lhe a glórta de assinar o contrato com a antiga Cia, de

Luz e Fôrça, para iluminação da cidade de São �osê e de

��::::t�ãOfe�i��r�t���a E:��t:��' l!����i;!�� :=p���c:���t:à
inatlgural}ão dos serviços ete luZ o então Governador do
Estado, Coronel VIdal de Oliveira Ramos.

Era casado com Dona Antônia de Carvalho Ramos,
deixando, ao falecer, numerosa, c ilustre descendência.

Caráter reto c austero, faleceu no dia 3 de abri! ete
1940 na cidade de São José, cercado do respeito e estima

de seus filhos e conterrãneos.
Há alguns anos a Cãmara Municipal de Florianópolis,

em 'reconhecimento aos altos serviços prestados ao Es

treito, conferiu seu nome a uma das vias públicas daquêle
sub-distr\to da Capital,

.

Em homenagem ao 1.0 CentenáriO de seu nascimento.
será celebrada Missa no próximo dia 4 de Maio, em São

José, na Igreja de N.S. dos Passos. de cuja Irmandade foi

2 __;_ Na próxima sexta
feira o Riviera Country
Cl ubo do Rio, recebera con

vidados nos salões do Qu��
rêncte Palace com elegante
coquttel.

3 - Sábado dia 13, a Fa

culdade de Medicina, nos

salões do Lira Ténis Clube
dará elegante e movímen
tada actree com a famosa
conjunto do aplaudido pia
nista Norberto Baldanf.

4 _ O Grupo dos Novos

Poetas de Santa Catarina
Edson Nelson UbãJd, Lin

dolpho aen, Osmar Ptsani,
Pêrlcles Luiz Medeiros Prn

de, e o famoso Rodrigo de

Haro, apresentarão aos seus

convidados no próximo dia

7, nos Salões do InstItuto
Brasll-Estados Unidos, lima
exposição de Poemas Mu

rais.

5 _ Arthur Petelra Oli

veira Filho, viaja para New

York. Integrado na Comiti
va da Escola Brasileira de
AdmL-listração Publica da

Fundação Ge!.úlio Vargas.

6 _ SábadO nos salões da

Soclet.lade Guarany aconte
cerá movimentado desfile
de Modas, promoção de
Cronista Sebastião Reis -

Os tecidos Bangú darão
nota Illta na passarela.

7 ._ Carmem Lúcia Lobo,
um cios brotos mais elegan
ti'S da Sõcled!'ld - cf Joln-_

12 _ A Coluna Social

cumprimenta a exrnn. Sra.

Osvaldo rr.íceste r Machado

pelo seu aniversário trens

eorrtuo no domingo 1). p.9 ._ A graciosa Maria He

lena Navarro Lins, reuebejj
convidados em sua residên 1
eia para festejar seu "rü

ver" ,-- Maria Helena par

CIPOLl do destile Bangú rea

Iizado na noite de sábado
em .rotnvme e foi a mais

aplaudida entre as repre

sentações - O Clube .rom
vtüe foi sem dúvida bem

representada,

10 -- Ronald atress, pas
sou o weeck-eud na cidade
de .romvtne - O discutido
nulíonárto paranaense fi·

gurava na lista de hospedo
do Hotel Trocadelro,

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edwa,d Green

à rua Tenente Silveira, 42

o P-QguQllo çQgrêdo

� SUQ produz ci

grande
resultado I

Grandes resultados na feitura de

bolos, biscoitos e piz1.a�, exigem
o peqUEmo segredo do êxito: Fcr
mente em PÓ Royal, Tornando a

massa mais leve e macia, o Fer

mento em PÓ Royal proporcícna
um crescimento unilorme c pu

feito e vetcrtaa o sabor natural

dos demais Ingredientes, Preferl
do em todo o mundo, o Fermento

em PÓ Royal é muito melhor, é
mais econômico e é de confiança

CRESCIMENTO OESI.
GUAl, Um fe,'men-

:�m j��:�e�;":n7o"��
.IUu"ICl'rejudlcao.
"emalllngredlcnle5,
Am ...a (lcapesada
C Sem góslo

CUSCIMENTO UNI.

fORME: A açãole,'e
dantedeROy:olpro_
porcJoll3. um cr�scl_

menlo l,erfeUo, ,.,

�::: f��:C�3ellCIO�,

- porque nunca talha!

2z'Ijaselllpreatmólclonat.Jnconflln.

fERMENTO EM PÓ

Royal
GRÁTIS! Para 'e<:ebe' ...Cartilha Royal".
com deze"". de rftel\a, Hu.lra(lasde bolo.

e praloesalgad"",escreva • D.MarlaSlIv-eI'.
• DcptoRS-4 e�lxa l"'s\illl7e-RlodeJanetro,

6{Ol$IImprOd"todtQ'uoUdad.dll
STANDARO BRANDS OI' DRAZII... JNC

• I
,-

.� ,

COMPANHIA INDUSTRIAL DE DISCOS

-VENDE-SE UM PIANO USADO, MARCA PLEYEL.
TRATAR NA RUA SAO JORGE, 42, TELEFONE

289 1.

por diversas vezes Provedor.

--VENDE-SE nA N o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florian6polis,

EDITALE.DITAL
JUIZO DE DIREITO DA sxcte. seja designado dia e

COMARCA DE BIOUAÇU hora cara serem ouvidas as

testemunhas arroiadas, a JUIZO DE DIREITO DA lei 2.437 de 7 de março de tificação, foi proferida a se-

Edital de citação com o pra· crteção dos conrrcntantes e CO::'1ARCA DE TIJUCAS. 1955. IV - Que pretendendo. gutnte sentença: - VISTOS,

zo de tAnta (30.) rUas seus cônjuges, se casados, e EDITAL DE CITAÇãO, COM legitimar a sua situa&ão da I ETC.... Julgo por sentença,
o órgão do MinlstéIio PÚ, O PRAZO DE TRINTA DIAS, fato,;Js Supl1cantes, na for-j para que produza seus [u
bllco, tedos por mandado, e, DE INTERESSADOS AU. ma dos arts. 454 e 456 do ridlcos e legais efeitos, a jus
por edital, os interessados SENTES, INCERTOS E Cód. de P.roc. Civil, requerem tlficação de ns., produZida
incertos e desconhecldo'S, DESCONHECIDOS. u V. Excla. a designação de nêstes autos a requerimento
todos para contestarem, O Cidadão Carlos 'remes, dia, hora e lugar, para que, de Antônio Arcênlo Ourlques
querendo, no prazo legal, Juiz de Paz, na exercido do com as testemunhas abaixo e Maria Ooulart. Citem-se

sC:_b pena de re�el1n, e que, cargo de JuIz de Direito da .arroladas, se proceda á jus- por mandado; os confrontan
nao sendo' a açao contesta- Comarca de Tijucas, Estado tifjcaçãc de alegado, após a tes conhecidos do imóvel,

FAZ SABER
-

aos que o da, seja declarado o

dO-' de Santa Catarina, na for qual deverão ser pessonl- per editais, com o prazo de
presente virem ou dele' co- mínrc do requerente sobre o

ma da lei, etc.... mente citados os atuais con trinta dias, na forma previa
nhecimento tiverem �e. por citado terreno, por manda' FAZ SABER a todos quan- rrontentee e interessados ta no ti 1.0, do art. 455 do
parte de FRANCISCO DA do a ser expedido ao Re' toS o presente edital de cí- certos.re suas mulheres, se C.P.C., os interessados eu

ROCHA, por seu Advogado gistro de rmeveís. Dando a tacão, com o prazo de trin cisados forem, bem como o sentes, Incertos e deeconne

ISaul Oliveira, lhe fol dirl- presente o valo� de Cr$ .. ta dias, de Interessados au- �rgã.o do M. Público e, ainda. cldoS; pessoalmente, o Sr.

glda a petição d.o teor ee- 2.100,00 e protestando Por sentes, incertos e desconhe- editalmente, com o prazo, Dr. Representante do M. Pu
gulnte: Francisco da Rocha, todos os meios de provas em ciclos, virem ou dêle eonhe. de 30 dias, os Interessados, bltco nesta Comarca. rue
brasileiro, casado, lavrador, direito permttídaa, P. de�e- cimente tiverem, que por I. Incertos e desconhecidos, e � penso a citação do Serviço!
residente e dcmícílíadc em rJmento. Blguaçu, 30 de parte de ANTONIO ARCm. o DO.minlo

da União, na pes'l do patrímônío da União, por
Sorocaha, neste. Município, dezembro de 1960. (Ass.) NIO O"URIQUES e MARIA sôa do seu representante no entendê-la desnecessária em

vem promover a presente P.p. Saul Oliveira. 'restemu- GOULART lhe foi dirigida a Estad.o, a quem, igualmente, face da JurisprudêncIa não

��:e�:a���a;:, ���/:� ���. 21 _ -os���c�dri��' :�:Os:'°Dr.t��z d��:��� � ��:. :te;::;lnac�:�c�: Vde!� ��r�� �:�:e�:m��!u��l::
do C.C. e em conformidade no. ii - Mart.lmian'o crís- da Comarca: Antônio

ArCê.l!
ação, a fim de que, dentro bunal de Justiça d!ste Esta 1

com o que estabelecer os pIm Corrêa, todos resíden- nto ourtcues e dona Maria do praza legal, a contar da do. Trata-se de terras tnte
arts. 454 e seguintes do tes em SOrocaba - não oouiart, brasileiros, aoltet- citação; e sob pena de re- rloranas e a cautela reco

C.P.C., alegando e reque- precisam ser intimadas.
TOS, êle lavrador e ela do. verte, apresentem, querendo, mandada diz respeito aos

rendo o que segue: 10 - (Ass.) Saul onseree. Prece- mésüca, residentes e domí- a contestaç�o que tiverem. terrenos aiodtets de rnart
Que possue, ha mais ele 20

I dlda a justificação foi ciliados nO lugar denomina- j V - Que !lao sendo contes- nha, o que não é o caso da
anos, por si e antecessor, a mesma julgada como se- do Arataca, dístrtto de Ti

I
tudo. a aceo, deve ser desde espécie. Sem custas. P.R.I.

mansa, pacifica e continua- gue: VISTOS, ETC.. Homo- gipló mnntcípto de São João 'logo reconhecido e declara- Tljucas, 18 de abrll de 1961.

:��!:'ta��� �!e�::!ãOqU�� ��::�á;o�esenf��ç:� aq�:stl� Batista, por seu advogado i
do, por sentez:ça, o dO?ínto ��s��z,C:�J�;ercJ��n;�, c:��

que seja, um .terreno sito requerente Fraclsco da ao- �r���:�.I,n:��rV!:fi�:t�!= i ��:cr���.resD��::eáa:au��ra� de Juiz de Direito. E pera
no lugax:�Il.lferninho, neste cha, para que surta os dei- querer o seguinte: I _ Que I valôr de seis mil cruaeíres, que chegue ao conhecímen
Munlcipio, contendo cín- tos de direito. Cite-se, pes- há mais de vínte anos, poso para o efeito de pagamento to de todos e ninguém possa
quente (50) braças de soalmente, por mandado, os

suem por ocupação, um ter da taxa judiciária. (Prejudl- alegar Ignorãnela, mandou
frente e trezentas (300) bra- confrontantes do Imóvel e, reno-de forma retangular no cada por ser proposta com expedir o presente edital que
ças de fundos, com a area por edital, os interessados

lugar denominado Arataca, assistência judiciária). Pro- será afixado na séde dêste

�: e�!·6i��:� fa::n��m�re�� ������sc�:;e:ta;;!OS� �:�� distrito de Tigipió, munlcí- teste-se por. todo g�nero de juízo, no lugar do costume,

Rocha e fundos em terras .

ta pio de São João Batista, com prov�s admissíveis, �clus:ve e, por cópia, publicada t��M
�� ��':!�t:OC!� et:��:�a:. ;����,P�fi:,�:�;�; c��l :���::�::::;��:!�!�;::��:: r::���r,!�E; �,��:, E!:���;"�tJ1;;::�::;;�
;',vion,'otM,an,��l d1tAasd'lda:�os: Juiz de Direito. E, para José Bernardind' da Silva; 6 de abrll de 1961. (ass.) Dado e passado nesta Cida·
.. " eheg::.r ao conhecimento de

1.100 metros de fundos extre Raul. Bayer Laus. - Teste- de de Tijucas, aos dezenove
Vitorino da Rocha Junior. quem interessar, é passadO mando com terras de Ma. mUnha�; 1) Argeu José do dias do mês de abril do ane

�a;;::�: l;±;:�'=: �u�i;:��� :'�i��rse1! :���i����:::��::���� ;.r�::i,�::��1:�J�::� i� ��:: Ei!���:���r:;:
no Adriano. ha uns 10 rórma da lei. Dado e pas- Arcêniü Outlques e a Oest.e sUeito, comerciante, resl- fei, conferi e subscreví. Isen
mêses, . havendo este pos- sado nesta ?idade de BI·

com terras de Gercino e Jos6 �ente em Tlgipió. ',Em dita to de sêlos por se trat.ar de

��Je���.u�to0:�c',�oe:��::::c�� ;�:Iiudeao�uVl=ec:n::ese�� ;�mao ::s�a��:;:nt��;:e� �:t!�!�a:oe:�a:� ��:�!:: �:������:n::�c;á:I�ad��:ZdJ:" senta e �m: E, (Ass .. Orl�. t.em sido por êles exercida quer. Designo o diª, 11 do no exerc_ do cargo de Juiz E'

-sor, têm exerciôo a posse do Romao de Faria, Eserl-
desde 1) iníclQ, mansa e paci. corrente às 14 horas, rio Fo- Direito. Está C'onforme o

��:::_ co� ��7��n��0 dO�::� ;::;-o� datllografet e subs� flcameIlte, sem interrupçá{] :���a��c:�;!!tca�í�:� ������,a�l:al��a�ad�é�:;���
sendo que ele autor está (Ass.): Jaymor Ouima· olltestação ou oposição de

ções. Tijucas, 6-4·1981. (ass). me, sôbre o qual me reporte>
atl:almente_ de posse daque- rães Collaço _ Juiz de Di- 1��� :�=u: I������ �- Carlos Ternes - Juiz de Paz e dou fé. Data Supra. O Es-

�:tl�e:r��$ti:ar-su�u:It�r;� ��:a�f����ér�o c�:u�o,�end�teo- ���s::n::nif�:ta ex���r::�� ��lZe:r���lto�OFe��g� J!� crivão: Gercy do� Anjos.

ção <lobre dUo terreno, e Juizo. O EscrIvão: ou

por rsto '{em requerer a V. Romão de Faria. :!;��1,�: :�!��.raII�e �en��� P R O ( U R A.S E
Y E- H D' E OI S E assim sendo, �e acha perfel_, Casal com 1 filho, prOCura para alugar casa ou apar

tamente

.

configuradO , com

I
tamento pequeno. Tratar com Dr. Rui, telefone 2893.

Um fogão. a gáz, 1 guarda-rouoa de câsal de imbuia, todos os requisitos legais, e

��:�a�2���red� ::�e:e�ç:s.e�:t�:�s :����r:e�� �r:��d:::�I� �e�:��P:Z :�� �p;;;:;;;;:� tem, deiwis de SU8
'

I';';;;:;=;;:"i.�� de_�ulho, 207· Coqueiros. 5:�d�oP�I:Il��v�i:i;d:�:1f�-a CUI, QClilltNCIA PAIACJt� ROTFJ,

O Dr. Jaymor outmerêes

õoneco. Juiz de Direito da

Comarca de Blguaçú, Esta

do�de Santa Catarina, na

fôrma da lei,
.

etc ..

L __

EXIJA: A
-NOTA FISCA[
-DE -SUAS- COMPRAS;! ... E CONCORRA A. ..

r
_-

CORTEm EM dUNflO f PEZEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÀ.O�
TROGUE SUAS NOTAS. ATa 31 DE MAIO, NOS SEOtTlNTES POSTOS E HORARIOS:

PÔSTO DA RUA T�JA,Nº·T(PcfdIQ,dQ-,.RaDChQ da n�a) - De 2a• a e-. feira - Das 7 às 18 horas - Aos sabados - dllS 7 às 13 horas
,...: POSTO 0.'\ RUA FELIPE scmuoT, SI ;_ D. P. a P. Celra - Das, 12 às lB 'horas - Aos sâbados _ das 8 U 12 boras _ POSTO DA
RUA VITOR MEIRELES, S8 - De 23. a 6a. fe!ra - Das 12 is 18 horas - Aos s!tbados - Das 9 às 12 horas - POSTO DA CQLETORIA B&-
TADUAL DO ESTREITO - D. 2&. a P f.iia - Ou 13 u l' llotás - Ao.. sábado. - Ou 9 Ls 12 hol'al.

'

•

COLUNA
CATÓLICA

pellcoço e atiraram,

Palermo.'

Tanto se distinguiu em

virtude, santidade e prudên
ela, que, apesar de ser ape

nas Ieígo, foI eleito superior
Nesta qualidade em pouco

tempo conseguiu íntroduzh
a Regra da observância rl

gorosa. (1589). São Benedito

de S. philadelpho (é êste seu

nome completo) goza de

grande veneração entre oc

homens de côr, que o reste

jem como seu padroeiro.
SALVE MO BENEDITO PA,

DROEIRO DOS PRETQ:J
Esta coluna deseja à nó

. bre diretoria o nosso voto de

aste colunista está apre-

•

Em Palermo, na atenta, o

Janto Confessor Benedito, da
Ordem de São Francisco de
assís. Seus pais eram escra

vos Etlopia, negros, portan
to. O filho, da mesma côr

PEQUENA BIOGRAFIA Di

VIDA DE S. BENEDITO

seguindo o impulso de seu
Em Salonica os santos ele- coeacão, entrou numa ar.

rigos martires Agathopa. dem de eremitas. Esta se dis.
l'heodulo, sob o govêrno de solveu, e Benedito tomou Q
i m p e r a d o r MaximianO hábito de São Fra-ncisco co
A.marram-lhes pedras pesa mo irmão leigo da Ordem em

VIS1TE.
SAYOIARA em RI- FI
o melhor ambiente com • melhor música.
RUA JOÃO PINTO - TIlRl!EO [la HOTEL ROYAL

CURSO PARA MÉDICOS E DENTISTA
'_.,.,_,

Cha.,ma-se a atenção dos interessados para o "EDITAL"
publicado no Diário Oficial do E�tado de 26 de Abril p.
passado, que estabelece normas·para a realização do Con
curso em epígrafo, cujas inscriçô�s estarâo abertas no
periodo de 2 a 31 de maio do 1. 961.

Informaçôes detalhadas serão pre;tadas aos interes
sados, na séde da Delegacia no I.A..P.C., Divisão do Ser'
viços Gerais, 6.° andar, sita a Praça Pereira e Oliveira,
nesta C�p1taJ, no horário de 8,30 as 11,30, de segunda u
sexta feu'a e, aos sábados, das 9,00 as 12,00 horas

• Florianópolis, 27 de abl'il de 1 961.
.

Dalmiro Duarte Silva
Delegado

" \

•••• 'EDJiIi,hl • ITAL
JUíZO DE DIREITO DA l,! coberta de telhas forrad
-vARA CíVEL DE FLO assoalhada e en�idraçad::RIANóPOLIS com diversos compartJmentos

Edital de Praça com o praz( em bom estado de conserva.
de vinte (20) dias ção e seu respectivo terreno
O Doutor WALDEMlRO medindo 6.07 metros de fl'en
CASCAES, 1.0 JUIZ Subs-- te à dita Avenida. Dito lmó.
tituto, da 1.8 Circunscri- vel acha-se registrado às fls.
Çã0 Judiciária do Estado, 240, do Livro 3"K, sob têrmo
no exercicio pleno do n.O 11.859.
cargo de Juiz de Direito
da l.a Vara Cível da Co-

'E, para que chegue ao co-

nhecimento de todos, mano

�aa;'i�:l
de

doFI�:i:a�?O'!�� dou expedir o presente edital,
Santa Catarina na fol'-

que serã aflxad? no lugar de

ma. da lej' costume : pubhcado na for-

FAZ SABER �os que o pre-
ma da !e1• Dado e �as�ado

.,;ente edital de praça com o
nesta Cidade �e FlorJ:l.l:opo-

prazo de .vinte (20) dias,

Vi_I�S�r:�S d�e::;a�ed�171::ovd�
rel.u, ,:lU dele conhecimento cehtos IJ sessenta e um E:
�:�:e::óxi��, �� l�l�o:!s,d� (ass.) Maria Juraci da SJlV�
po�teiro d�s aU�it�rloS dês�te � s�����:���e (��;��)m;t�;a�JUIZO, tral'a a pubhco prega0 miro Ca J' d

� e

de venda. e artema�ção, a relto.
scaes - u1Z e DI

quem maIS der e o maIOr lan�
ço oferecer sôbre, a avaliação
de Cr$ 550.pOO,OO, do imóvel
abaixo descrito, penhorado a

MARCELINO VIEIRA FILHO,
nos autos n.O 514-80 de ação
executiva, que lhe move IN··
'DUSTUIA E COMli:RCIO ME·
TAL"ORGICA ATLAS S/A.;
Uma casa situada nesta cio

dade à Avenida flio Branco
n.o lU. co�� . JQ!q"....

Confere com o original.
Maria Juraci da Silva

Escrevente Juramentada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE !�I!��, que lhe mJ ����� :.!?:a�i ��;e��:��s�
Ed. Zahia, 2.0 Andar - Telefone, 2248 La VARA C1VEL DE II CARLOS ROEPCKE S.A I sttunçâo sob" meneíonados

FLORIANOPOIJS INDU�TRIA E COMER. Eclj�al de ci�ação com � pra- terrenos e, assim, requer a

CLINICA DENTARIA COM ALTA, CIO· ...0 de trmta (30) dias V. axcre. a designação de dia

EDITAL DE PRAÇA COM Um balcão frigorífico, O Dr. Jaymor Guimarães e hora para serem ouvidas as

VELOCIDADE
O PRAZO DE VINTE (20) I marca Bacelli, usado com ccncco, Juiz de Direito da testemunhas arroladas I)

DIAS 1,7 em de altura, 2,20 een-
Comarca de Bíguaçu, Esta- bem asam a citação dos con-

!:'e�undo 8 evolução moderna Odontológica, V. S.
tímetros de comprimento. do de Santa Catarina, na frontantes e seus cÔnjuges

poderá dispor de uma Clínica Dentária capaz de lhe pro.
O DOUTOR WALDE...

,
71 centímetros de largura, tórma da lei, etc. se casados, e o ôraêc do Mi�

ooectonar um tratamento inteiramente indolor e efi- MIR� CASCAES, l;o_ Juiz
I po�suindo uma. pedra ds njstérlc Publico, toece por

ciente. S�b�htuto,. �a. l.a Círcus, mármore, com três portas
FAZ SABER aos que o maadado, e, por edital, 06

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade. 300.00e eriçao .Iudíciária do Estado I e Um motor elétrico HP presente virem ou dele co- interessados incertos e des-

rotações por minuto.
no exercício pleno do, 225, em regular estado de nhec1mento tiverem que, conhecidos, todoS para con-

DI'. Nüdo W. Sell- Consultório modernamente ins cargo de Juiz de Direito conservação. por parte de CAMPOLINO testarem querendo no pra-

talado à Rua Vitor Meil'elles n. 24 _ térreo _ Fone _ d.a La ':ara Cí�el de FIo-. I E para que chegue ao
ROMÃO CARDOSO, por seu zc legal,' sob pena' de reve-

2545. __ Atende diariamente com horas mercadas. rtanôpclís, Capital �o &.' conhecimento de todos Advogad? êaui Cllve�r3., lhe lia, e que, não sendo a ação

DR. SAMUEL FONSECA
tado de Sant� Catarina, na f mandou expedir o pre;

foi di�igld� a petição do contestada, seja a mesma

forma da 1€'1, I sente edital que será afi. teor
_

seguinte: CampolinO julgada procedente e decla-

CIRURGIÃO-DENTISTA
Faz sab:!' ati., que o pN'. xado no lugar de costume Romao Cardoso, brasileiro, reco o domínio do reque-

Preparo de cavidades pela alta velocidade. sente edital de praça com e publicado na forma de lavrador, casado, residente rente sobre ditos imóveis.

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE o. prazo de vmte (20) dias! Ieí- Dado e passado neste em 'r-ês Riachos, vem pro- Dando a "resente o valar de

Radiologia Dentária VIrem, �u dele conheci" cidade de Florianópolis mover.� presente acãe de Cr$ 3.000,00 e -protestando

CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL �ento tlven:m, �-u�, no Estado de Santa Catarina usucapI�, com fundamento por todos os meios de pra-

COIls.\lltÓl'io: Rua Jerônimo Coelho 16 _ 10 andar.- dia 24 de mala proxuno, à� aos dezessete dias do mea nos arts. 550 e 552 do C.C. vas em direito permitidas,

Fone 2225
. 15 horas o porteiro doa de abril do ano de mil e em conformidade com o P. deferimento. Blguaçu 30

Especia'lsta em moléstia Exciu,i,.mente com bor.. marcedee. auditolrios dêste Juízo tre; novecentos e sessenta e que eetabetecem os erts. de dezembro de 1.60 (";SS.l

de sennoraee vias uriná,
_.,

._ rá a público pregão de um, Eu, (assi) Maria Ju..

! �54 e seguintes do C.P.C., P.p. Saul Oliveira. 'resternu-

rias. Cura radical das mrec- CURSO DE ALTA CONFEITARIA venda e arrematação, a raci da Silva - Ofié'faJ
I alegando e requerendo: 1° nhas: Ernesto Manoel de.

cões agudas e crônicas, do Duração _ dez dias
quem mais. der e o maior Maior, o subscrevo. (ass.)

- Que, h.a mais de 20 anos, Silva, .reão Peduc Felipe e

aparelho genito-urtnàrie em
_ DOCES CARAMELADOS e lan�o _oferecer sôbre a 11 .. waldemíro Cascaes - DO� si e antecesso:es, tem a vttattno Fco. Campos - não

:��';';::: �:;�:t,;::n��ss�' Taxa _ -;;r�����.o�LACEADO'l ,��I;�j,j�,�d�e�:�to�O��hO! ���,,�e c�,;,"�t:riginal �i��: :�:'�'i:t:�':�:ãOso:� i��i:"�aui se�iiV:i�!ima���
tema nervoso. Realização do curso: -2-A 15 pE MAIO '1' rado

a MARIA NAZA.. contestação de quem quer cedida a justificação foi a

Horário: das 10 às 11,30 hs. HORARIOS _ (a escolher)
RE' OLIXEIRA, ,nos au- Maria' Jurací da Silva rue seja, sobre dois ter- mesma 111lgada como segue:

e das 1430 as 1700 horas

I'
t.os n. 37] ...50" de Ação Oficial Maior renas sitos em Três Riachos VISTOS, ETC. Homologo,

consultó�iO: Rua 'Saldanh� �:: :���� = i! �: �� �!: ou

distrito da sede deste Mtal!· te

Marinho, 2 _ 1.0 andar. ClIN'/A fANJA CATARINA cípío, sendo que um tem a ��rll:e,ne:Ç:�eaé.j::��!�����
(esq. da Rua João Pinto) Limite de inscrt:õe:� � ��. para cada turma

"", J area de 59.678m2, e Cantem -Oampolíno Romao Cardoso,

_ Fone: 3246. LOCAL: _ Residênciâ dls Irmãs Missionárias de Jesus'
de lrrrgura, na frente, que para que surta os efeitos de

R sidênci R L d CI" G I
faz em terras de Antônio di Ito cu

e I encia: ua acer a Orucificado I Inlca era
re . I e-se peasoalmen-

Coutinho, 13 tchácara do Rua vttor KOnd", 53 _ fone 3276

José Elias, 331/2 braças, e te, por mandado, os con-

�s���'.:48 LOCAIS DE INSCRIÇAO Jane Modas rua Padre Mig.ue. :�: f::��s�m9::�:ir���ç:� ;���:::nt�� ��t::::�;:�o:' ��
D W 1 Z

linho n. 27. e na residência das rrmãs Missionárias. I f)oeOCJS Nervosas e Mentais - terras de zenc Pauli; o ex· certos, para todos, queren-

r, aGamrOc�la
omer In"",ães abertas ATO 30 DE

E::,IL�_.__ .._,-.: Ar.",,,tla _ Compiexo, _ ..".qu," _ Maniu _

trema Lest, mede 200 ">a. do, contestarem o pedido

li ProblemáUt'o Afetiva r tt"xua,l • ças. e:n terras de Manoel no prazo da lei. Custas afl-

Olh O 'd N' G nt T t I El t )l
Jofl.o l"ranclsco; a Oeste me- nal., Biguaçu, '12--4-1961.

Diplomado Pela Faculdade OS _ UYI OS - anz e arga a' Ina��::a;�!_t�.r�o:�o���: ��0::�:�:S��. � , de 122 bruçus em terras de (Ass.> JaYllIor Guimarães

Nuc'oll I de Med"1t d SE • P�I(,llf.prapla
. • Vlto!ino Francisco da Silva, Collaço Juiz de DireIto. E,

U7t�Ve�Sidade dotC�r:Sit DR. GUERREIRO DA FON CA IIIIIi Dlrf>('ão dOIl Psloulátrll-'I _ ,
até a C!strada; aí tem de para chegar ao conhecimen-

'lCx i ter o d
III AO largur� 981/2 braças que to de quem interessai-, ê

�!;:rnl��d��s�o�a�UI'7ser� U.LT���b�M�NioONI�;çil�US�����e; ��!r�i��sPO� I" �:: ��:����AR�E�c"� • vai at,é o referido ribeirão, passadO o presente com o

viço do ProL OctáVio Ro. RECEITA de óculos com F.QUIPO BRUSH-LOMB. • DR. yV",N BASTOS DE ANDRADa •
na di:itancla de 78 braças,

I prazo
de trinta (30) dias

drigues Lima). Ex-interno EXAl\H: de OUVIDOS. NARTS e GARGANTA por Mo_I. CONSOLTAS�Oaa 15 t.s 18 horu •
con�rontnndo em terras de

I
que será publicado e aflxad�

do Serviço de Cirurgia. do, DER:\'O EQUIPO RHENOL (unico na Capital) OPE"·" End!'ff'CO: Avenida Ma�ro Ramos. 211
Jose Andrade; o outro

ter-I'
·na fórma da lei. Dado e

:osjlta' LA�.E/.C.:oHRi', RAÇÁO de AMIGDALAS _ DESVIOS de SEPTO e , (P,a,. Etelvina Lu" - Fone 37-"" , ;���.':.;: :o'::�e':.:� ,.," i,;�� ��:��, ::a q��:;;: �:
p�ta;,n��oca;i;��e oe �';. �';"�S�;��0��r�Am�i'd:�i���:�6���;'.�"0, Opera em1::::::::::::::::: ,as de frente e t50 braça, i

"""i d, n�i n""entos e

Maternidade 01'. Carlos 1 CONSULTóRIO _ nUA JOÃO PINTO 86 (em' U SR. QUER COMPRAR SUA CASA?
de fundos, fazendo frente

I
sessenta e um. Eu, (Ass.)

Corrêa. . fr!'nlf' II. Radio Anita Garibaldi). O SR. QUER VENDER SUA CASA?
em terras de Pa\110 cardOSO, Orlando Romão de Faria

DOENÇAS DE SENHORAS RESiOtNCiA _ RUA FELipe SCH"IDT 99 _ ENTAO PROCURE O ESCRITORIO DE VENDAS ". fundos em tmas de Fmn·1 Escrivão, o datilografei ;

P.4.RTOS _ OPERAÇõES _ FO:-lE _ 8560.
DE IMÓVEIS, DE •

CISCO Fraga, extremando ao subscrevo.

PARTO SEM DOR pelo .,."... OTTO JULIO. MOLINA, RUA FELIPE SeHI-
Leste e ao Oeste, em terras; (Ass.): Jaymor Gulma-

método pSico-protüatico
ATENDENDO DIABlAIDNTl NA l\I1D'r, 14 _ SOBRADO'- FONE 2347_

do requerente. 20 - Que o rães CaBaço - Juiz de Di-

Consultório: Rua João Pln- U.ATERNI.D'DE (.ARMrLA DUTRA VENDE TAMB�" LOTES NO GRUPO ESCOLAR DE requerente es.tá atualmente relto. Confére com o orlgi-

tD 11. 10 _ das 16,00 àg 18,00 .'! A [ BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANOA".
de posse dos referidos ter-l nal afixado na Forum deste

��::;�d.:t��:ro�;"30��"� SERViÇO DE RAIOS X
.. ------_ ••------- 'II ,��o�o���n�o;�'",�omta�n!mc�. ���oà, �e E;�;:ãO O·',n'o

Resldênc'a Rua 0""" SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91
Blttencourt n. 101. HIlr1,nh,�llIh\!!,: DRS. A. J. NOBREGA DE OLIVEmA

'-um., '" F."õ.�:��OV�.i��i:� 81D. _ (gináSiO em um ano)
rur:u _ osso. _ 10lellllno. ele. Faça o Cmso Ginasial em um af.lo.apenas, frequen

tli_I"rf!l'I.allllngorrafl. _ Radlo,r.fI. Obl&6tra.a tando as aulas do InstJtuto D. Pedro II.

l(';r.nldêz) _ Radlolo,l. Pe4li&rlea, Início em junhO próximo - poucas vagas.

,,!�POE DE APARELHAOEM MODERNA MARCA Informações à rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modélo

SIEME'SS RECENTEMENTE ADQUIRIDO Dias Velho) das 18,30 às 20,00 boras dlàrlamente.

r:NDERICO: Rua lrml Beownrda ./D. ODJbaa , por.
\a MJ:llte. Lamelo).

Dr, Henrique Prisco
Parais o

Médico
OPER.4.C6ES .: DOENCAS

DE
.

SENHOR_4S _:
Clinicu de Adullos

curse de aspecieuencão no

Hospital dos servidores do
Estado. (Serviço do Prof.
Mariano de Andradej . Con

sultas: Pela manhã no

Hospllal de Caridade. A
tarde das 15,30 horas em

diante no consuttéríc, à

RuR Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes
Telef. 2766. - Residência -

Rua Marechal Gama d'Eça
n.o 111 - Telef. 3120.

DOPS Aler,ta
.

Proprietários
O Delegado da Ordem

IPolitica e Social, dr. ju,
célio Costa, está alertan ..

��res�o�����r�et:::iiar;: 1
para a renovação dos a1-'
varês de licença, referen ..

'

tos ao corrente ano, de a ..

cõrdo com o art. 12, cem;
binado com o art. 16, do

Dr. Hélio Peixoto

Advogado
Escritório - Rua Felipe
Schmldt, 37 _ 1.0 andar'

Sala 4. '�'.
ReSidência - Alameda
Adolfo Konder, 27 - Caixa

Postal, 406 - telefnne 243;"
Dr, Hélio Freitas

Médico da Maíerní
dade Carmela Dutra
DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS - CIRURGIA

CLíNICA GERAL
Ondas curtas - mewo-

coagulação
ccnsuttóno: - Rio Victm

Meireles, 24 - das 4 às 6 ns

Residência: . Rua santos

Saraiva, 470 - Estreito.
Fones: 23-22 e 63-67.

Dr, Lauro Daura
Clínica Geral

LOH
Vcnde-sc um Lote sito a

rua Urbano Sales, com llx40.

Tratar no Edifício Montepio,
3.0 andar - sala 305.

I I GOSTA DE mÉ1 I
L....l ENT�O PEÇ� cut ZITO I

ADVOGADO

�1O'fOCICLlSTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS. avi5a que
e!5(á apta a I:lxecut-ar o sel'Viço de pintura em

Motocícletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
• Mafra,I54.

ÇORSELRO Ú T I L
P A R T I( I P A,Ç Ã O

Belisário Ramos da Costa Sra. têm a satisfação de

participar aos seus parentes e amigos, o nascimento de

seu filho B ISARIO, ocorrido no dia 23 do corrente, na

M:\lel'nirlade Dl' Carlos Corrêa, nesta eapltal.

A Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar e

reformar sua bicicleta qundo se fizer necessário pois
ela é a sua condução.

'

R'la CONSELHEIRO MAFRA, 154
A L U G A-SE.

Aluga-se ótimo apal'tamento com sala, 2 dormitórios,

cQzinh:\, banho: e área com tanque. situado à rua Dqarte
tchnteL Dil'lgir-sc a Rua Felipe Schmidt, n. 34, sah 6

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMaDRI SILVEIRA ESPETACULAR!
LOGROU O JOVEM CICLISTA CONTERRÂNEO UMA PROESA NOTÁVE", AO SUPERAR EM I HORA E 40 MINUTOS A MARCA DO COLOM·
BIANO CELltiO ZULUAGA, PEDALANDO SEM PARAR DURANTE 107 HOBAS E 55 MINUTOS - BEM DISPOSTO E COM VONTADE DE
PROSSEGUIR PARA COMPLETAR 110 HORAS, TODAVIA BESOLVEU ATENDER AO APÊLO DA FAC DANDO POR ENCERRADA A ÁRDUA
PROVA COM A MARCA ACI MA - MULTIDÃO OVACIONOU DELIRANTEMENTE A MAUBY APÓS O RETUMBANTE FEITO QUE HONRA E
ENALTECE SANTA CATARINA.
Por utars de cem horas vem ciclista conterrâneo Florianópolis, pedalando ac

I
de axti-acr-dinária Impor.. famoso ciclista Colombiano I permaneceu p e d a land \ Hslcas e morais lhe permi

a manhã de quinta-feira a Amaury Silveira monopo... .redoi da Praça Getúlio tância a quebra do recor-] Celmo Montes Zuluaga íninter-ruptameute poi 106 fiam Parou ao atmgu 107
oíte de anteontem o jo- Hzou as atenções de toda Vargas com um objetive de do ínternectonalmente ! que em certa oportunidade heras e 15 minutos, Isto horas e 55 minutos por so;

meses depois de aqui ter S(. Iciteçâo do Departamento

r�-����wmTI�� �:e�������a���sdO ped'·i!�1���i':2::���:�it::��r, O � O A tentativa de Amaury em Santa Catarina .Tod .....
(êle tem apenas 21 anos) Via, Amaury, logo após ter

V, de superar o recorde do sido transportado em trí-.
� � - ��::�ag�l!o�:oc';,':::'::uc�� ,;:!�ter�� �o����� ��l::.,o

Ina IteradO O Ma rcadOr !��:����uo: :}�;�:�f:: 1 ���1::!,:�:��i::,�:�;��
•

- 4I) mínutos o feito do grano empreender façanha supe,

� �:Ia Pt'�I�I:�a Am:o��;bl�nãoO �ao�a �!:n�:s��e�laa�a on����
I

precisou da assistência corde mundial que ao que
técnica e médica que teve. dizem é de 120 horas, per.

FIGUEIRENSE E TAMANDARÉ NÃO CONSEGUIRAM A BRIR O ESCORE, MUITO EMBÓRA SURPRE Zu.luaga. O fator preponde, tenccnte a um ciclista eu.

ENDESSE O QUADRO ALVI-RUBRO PELO SEU MAIOR VOLUME TÉCNICO - PRÉLIO FRACO :'::'::ia ��i Stsuaest:��:i�:�1
ropeu.

E ARBITRAGEM CHEIA DE FALHAS - FIDA, FIGURA EXPONENCIAL DO MATCH - NA PRELI- ��:istê::::�or��:ál��im�ôrç: AF���d�Yà ���A�,!;o�..

MINAR O FIGUEIRENSE LEVOU A MELHOR POR 3xO. I
melhor homem no gramac ' tos, o F'igueirense satu VI_ de vontade. A incentivá-lo tagem, Amaury pedluancs

�
do: tOllOSO por 3xO teve os seus amigos e o I qUQ Iosemcs o tntermedíé;

A pugna ef.etllada na Dcs d.OlS, o �nal� ,empe,n� ....
!
gro No time rubro

_ SUl_, Formaram assim as duas Renda: Cr$ 5.060,00. público que não poupou rio dos seus egradectmen,
tarde de domingo, dando do fOI Dcmi, �has o umco

I pr�enderam as atuações de esquadras:, I aplausos ao seu feito quo tos ao po ....o que o auxiliou
prosseguim.ent� ao Ca�_ do quado alvi-preto que

j Ja.lme, Abe�ardo, Se.reno,! FIGUEIR�IS� - Do�í; � Brasil 2 x Paraguai e está repercutindo por tc., e financ.el�·ame�te, ini�ti,
'"

peo.nato Citadino de PIO- conseguiu render tudo o Miguel, Betinho 1, Fida e Arnaldo, Trilha e Gestão: A ..
.,. da a parte. Terminou a vando.,c ainda a conquista

fisslOnais, só não agradou que sabe. Seus companhet.! Lalão. Desses salientou-se' Edmir e Aniel; Dládlc I
d rttnelra pele1a (se�e prova

-

usando macacão, C3.. do precioso laurel. Cob
para a "torcida" do Fi ... 1'05 domingo atnar-am mui.;.' Ftda, Uma autêntica reve-) (Fernando) Pereréca (0 ...1/ B 61). entre as s�leçoes misa branca com faixa pre.. Amaury estava grande nú.,
gueirense oue viu o "D€'� to aquém de suas possíblv'laçêo, possuindo muita fi. lédío) Ron�ldo Sérgio e t

o raS1l e Paragual, pela ta do Clube Ctclístíco Rc mero de amigos e admira-
cano" inferiorizado técnr, lidades, send,o que os que: bra o grande, h.abilidade' Ivo,

' ,

-I X?Ç� "Os�a'ldo CT1.t�', fo� sa Netto, chapéu tipo Na� dores, mais elementos do
camente d�ante,d� modesto1 me?os mal jogaram for� nosApasses. e driblíngs. Pa�. t;�et�:ad�:i:s;;:o, na

'King" Ccle. Em todo o Clube Ciclístico Rosa Net·,
Tamandru'e que este anc

I Amei, Ronaldo, Ivo e Ser.. ra ele, pOIS, as honras de TAMANDARE' _ Jaí., _

g, do OJ
transcurso da árdua prova to, liderados pelo grande

armou uma esquadra ser, ---T-·---
----------

me; Bibi, Abelardo e Mi .. 1 �ampe�es �o mwnlioí en.1II
Amaury teve como corr- .. propugnador do ciclismo

grar:des cartazes do noss.c1 T.J.D.: WALDIR LANÇADO IRREGU- guel; Walm�r � Betinho I;!d;r:e:;:: �;:l, Gevad..� panheiro um rádio portá- e.m nos�o Estado, o espor ..

futebol, mas valente e bar-
I LARMENTE "PELO ME1lROPOL CON- S�reno, Be:ll1ho II, Rato, ní pelo escore d:e2xO1La:G.1.r til. Alimentou-se de sucos nsta Reinaldo Rosa.

mamosa e com algum en-
1 Flda'e,Lalao.· de'

,g de laranja, Seu grande
trosamente entre seus ho-, TRA O HERCíLIO LUZ E PALMEIRAS R f

.

']'
í e Olt�llho'l e Pep�'l F01� adversário foi o sono.

I
Após receber massagens

mens principalmente os di) " e �l'lU o �re,1O o s�' mau o .rasl �o� tl1Ulrl,
que lhe foram aplicadas

ligação entre a defesa e os Perde assim o clube de Criciuma a ínven- �e�edlto d; C!lv�,\ra, au�_ �e tSOrdtz�elh(� e N)ilt011, Amaury não se conten por Reinaldo Rosa, Amau ..

da linha de frente O Domí� ...

I ,

, _'. .

Ia o por ase L,va e.
.. �1� os; t o maTo. e

tau somente em bater o ry rumou para sua res' ..
nio exercido pelos vermelhi cibílídade, O título de campeao das semi- go�a�, Santos. Ml_l;to fI�ca �ecoD.JCa�vet)_;} CUQTrn,1II recorde de Zuluaga, Queria! dôncia, onde repousa, rt" ..

nhos' no centro da cancha I
• . .

a ar ltra�em� mUI o em ()..., c,ta,. I t, outm tO, tu." edalar até atin ir no hf'.. cuperando as energias gas�
disse tudo, muilo embora I fmaIS leste-suL estando amda ameaçado de ra a peleja tIvesse acusado ?'entlnha (A1ll(l1'ildo) e PL• ;as A tanto slla� condiçõe!', tas em tão difícil prova,
não se possa delxal de ad� I d I °f-

- :t fO I d
100% de disclplma pc

Imhr que o quadro alvl. per er a c aSSI Icaçao para a elapa ma o .-..... - -- HOJe. 1uvmeSlllO local
�

�

.

r togo de c1olTung(j I
E I d I

-

h' I -d- I'
Na oalhda plehmlnal, será disputada (I serjlt?U11p_e o n� J

t de
j JS a ua, pOlS a ou ros processos 1 en 1- entre os quadros suplen- pOlida

�
��oq�';' p".:�enem

a me a

I cos conlra O campeão da região mineira I QUEDA DO INCO ISOLOU O UNIDOS NA 'tO PI���BRA
, d 1

Esteve leumda na n{)Jte Ia prOrIma, computandf'.. . TESOURON50 sera �,xagero dize de sexta feira a PrImem:: se Ja o voto do lUlZ lelator

I LmEBANçA DO CAMPEOHATO � ....
qUe o 'onze taman ai �no Câmata do Tllbunal de que fOi contia <;) Metropol

�1�:t�aJ� :�lg�I�;�r:s:sho:: Justiça Desportiva õpor. A S1tuação do_ Metropol BANCARIO
de bola, com aquelas se.

tumdade em que apreclOU Com as declsoes ploferl.. O Campeonato BancariO 10 lugar - Bancos Un:.
A lh d tres plostestos' que consta_ das pelo TJD, perdeu o de Futebol teve prossegu .. dos (Lavoura e Paraná-

q�:��:sur70s:aeV\0�;�:, ex� vam da pauta Metl opol no certame semi. menta na taIde de sábado, S.:>nta CataIma), com 1 pp ::..-p
1 nt conhôle da pelota O pllmelro processo n fmal do Estadual z�na quando foram reahzados 2 o lugar - NaCIOnal do

�e �Ul�ca ão seguia Ma!..

I
sei Julgado lefena�se ao leste-.sul, quantro preclc- dOiS encontros ComélclO,2

ISSO d(!u�sc no centro da prote,sto Interposto pelo sos cm favo,r do Palmei... !3anco NacIOnal do Cc.. 3 o lugal - Banco do 0$.....-

_ Helcllio Luz contra o Mal .. ras c HercIlIO Luz Em merclO e CaIxa EconômiCa BlaS11 Inca e ClédltO

;:�;;a, v:nGu:n�ao a����; cílio Di.:ls de Itajai no caso cOl:s�qcência, o cl�be � \ fizeram a preliminar que Real, 3
OSl'indo COnl� se viu uma

do jogador Li�rte. Decisão C.l'�CLUma pe�deu amvenc' .. foi \Te�cida facilmente pelo 4.0 lugar - Caixa Ec,..

�ian'teil'a sem a penetra-
Jo c�lendo: Nao tomar cc· bd�dade, o titulo de can,> primeiro pelo, escore deI Ilômica, 4

ão devida, finaJi.zadora, I�hecunento do protesto por peao, :sta�d� arpeaça�o, OEl
j
4xl. Como pal'tlda de, fuI'.. No pl'óximo sábado o

desnorteadora, ,alta de provas, p:rdel,. aD01a a c�as_lfIc!l',�,J., d.a l'odada, cotejaram certame prosseguirá com

O F'
"

'ogou a
O segundo processo cal' ... çao pala a etapa fmal PO�L ..... redJto Real e Inco, ven_, os jogo sentl'e Banco do

. Igll�ll e�se Õo minu- .

..:ernente ao protesto inter_ o Paula Ramos tem dOIS cendo o primeiro por 4x3 Brasil e Caixa Econômk"flmaIOr P�l t .os Porém I p�slo pelo Hercílio Luz protestos contra o clubE! após estar inferiorizado no '" Unidos e Crédito Real
t�sr n�ez:s en:I::� ataque� contra o M,e.lropol, por tel' c�iciumense, um dos qua:s )JlacaL'd por 2xO, Em ambos

- .

�he avanl 'a rovocar a..
1 este club� Incluído o jogt> .. (�gualrn��le D caso) Va., os jogos funci0!1oU com r ..

g
d f

P
d ár" dOI' Valdir sem condiçõe� ':III', sera Julgado pelo Su� grado o sr. Benedito de

la�:nesenaCOl�;�:tO: ve�ui�: I de jog�, o calenda proferiu prem,o, pois o TJD, para Oliveira,

�em garantindo, assim, aI a segumte se;t.tença, �,Ja•. surp:esa de todos, negou, A coloc�ção dos concor_

inve�cibilidade de sua me"
I vor do HercillO Luz: To.. ,provln:ento ao. recurso do rentes, apos a rodada de

t g e ao arqueiro mar conhecimento do pro..' campeao catannense de 59,' sábado, passcu a ser esta: lâmpada, .. e sempre a melhor lâmpada, Por isso, quando

�����.r:c:sou tentos a pe.1 �l�:�to�ar r�c����:n::OVi�
!

-C '�I- .}
radec I- .dA �Ã;i��;;��lem6ra Jogo a marca OSRAM 1

1
. .

t arque o árbi.. Metropol como lllcUrso no ampeao O IIIU '

��a eeISOse�, auxilla"."tigo 208 do Código B,,· M T D' o5 RAM�"sim não quizeram, com' :;Ii,eJl'o de Futeool, deter.. : areI 10 ,laS A Família. de JuUa Meira, penhoradamente agradece
-

,
" decisões ob-.· nllnando a perda de pontos Com os resultados de do- às manifestaçoes de pesar pejo doloroso golpe sofrido com J

:�;d�:� i��las impedimento f por parte do �etropol �om
1 mino - Mardlio Dia,s ,1 x o falecimento de sua querida mãe, sogra, avó e tia. Igu!ll-

,

d' pedimento.
t a multa de nul cruzeiro:'! Metl'opd 1, em !taJal II mente agradece aos Drs, Holdemar de Menezes e Ernesto

�:�5�1;�ego: �mU1arcar um :om �s descontos previsto:'!' Palmeiras 4 x Hercílio Lu� Damemu, as irmã� �ma�a, Zenllda e FelíC:ia, bem como PARA O BEM DOS SEUS OLHOS!
01, isto na Ease inicial, a..' em }el., 1 2, em Blumenau, �m�r.. a enfermeira Marl� 1 codlsta, do Hospital de Caridade, .•..� _

g
roveitando Um choque en.. 1

. �o ultimo jl_llgamento o rou_�e o certame senlJ.fmal pe:o carinho � desvelo com que se �10uveram durante

sua.,.�ntre Domí e Gastão, com' ll'lbunal aprecIOu o prc ..
do Campe?nato Estadual, lon$'a enfermidade, naquele nosocomio, ASSOCIAÇÃO DOS EX.COMBATENTES

o player na expectativa e
I tt:sto interposto pelo Pa! .. -l.on�s leste-sul, apr_esen.. COnvida Oulrossim para a Sant� Missa que mandur:i _

bem colocado para o chu ..
t meil'as de Blu�enau con. �Il ()T cO!�� ca��peao a

celebrar na 'Igreja de Santo Antônio, quinta-reira, dia 4,

I
DO BRASiL SECÇãO DE S. CATARINA

te, Dep,ois, quando Ronal.. I

!dr� t? Metrop� em caso

I ������pl�i nola�J�a p���e� as 7 hor'as,
-

E D I T A L
-

do cammhava com a pelo.. I en ICO,. '

ta rumo ao arco um d09 � O jaiz relator, Osm Bar.. quatro pentos, .scndo do�! De conformidade com o que detel'mina § único do

bandeirinhas imaginou um' bato, pr:::.feriu o seu voto �<lI..a o Pnh;n.elras. e dO\� 1oINV..ES-tIMERTO A D .. SOUSA S A. ! Al't.O 41 dos Estatutos ficam convocados todos os Senho-

impedimneto no extrema em faval' do �almeiras i pala o H��'cdl? D�as, .'
: res Associados desta Associação para a Assemblê!a Geral

Fernando que estava :fóra Jando assim provimento ar
i

A c1assIÍLcaç�o fmal, dr', 1 Extrnol'dinâl'ia, à realizar-se no dia 6 de mala próximo
da jogada e não influia em protesto. I pendendo, �l'em, de ou' Em"'Organização ! vindouro, às 19,00 horas, em pl'lmcira convocação e, não
nada, Mais tarde, Fernan" O juiz Lauro Santos �ros. pI'CnU�el�ent?S da

ACELON DARIO DE SOUSA E lWCLIDES PERRONE, havendp número legal, às 19,30 hora,;, em segunda COnVO-
do recebeu a bola e, livre pela X1rdem de votar, pediu JU�liia desportiva. e a SP..

na qualidade de fundadores da JNVESTIMENTO A. D. cação, C01,1 qualquer número, com :l seguinte ordem do

e pronto para o chute,

xe"'1
vistas do processo c�m (\ gum e:

;; .. , SOUSA S.A" tendo sido integralmente. subscrito o capital di:\:
cebeu ordens de parar. p«))' que concordou o preslden.. ,Campe�o - Mal clhn

1 t
"

I
.

d I tó
'

t
outro lado, Domi e Jaime te, suspendendo canse.. Dla�, 6 p.p.

_ �as:l:::�r:��i�d:��� cl05n��d::rr:���nà�0��s h��:!�r�to:::
n

:;l:;:;�:�� a�u;::��r:1o�a;0
re a no c con as

andaram firmes em todo o quentemente o julgamento,' VlcE'_Campeo,es - Me,
Al\'aro de Carvalho, 34, 1.0 andar, ncsta Capital, a fim de bl ele.ição para membros da Diretoria, Conselho Fi:;.

transcorrer da refrega, O. de acôrdo com o que de-. tro�l e Palmeiras, 7
nomearem os peritos que deverão av�lIar os bcns a serem. cal e representante junto aO C,N .

.arqueiro alvi-rubro chegou termina o Código Brasilei... 3, lugar - Paula Ra.,
d d I Florianópolis. 1.0 de maio de 1961.

a defender um "petardo" I
1'0 de Futebol. fican!lo. o mos� 9

.
_ Hercilio

inco1'porados àF::�::���!� 2a d: maio de l{161. Chrystaldo C. A1'(/1LjO Osn/ldo de Olil1eil'a
de Ronaldo qce se encon- protesto p�l'a ser aprecI�.., 4. lugal

Acelon Dário de Sousa Euclides Pel'rone I Presidente Secretario
tl'aav livre, para marcar, do na sessao de sexta fel ... Luz, 11

GOSTA DE CAFÉ!
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Tiradentes esteve em Santa
Catarina e não �ra Alferes de

Milicias
A propóaíto das últimas

comcmcraçoes de Tira
dentes, convem lembrar

que o glorioso Alferes de

Cavalaria de Minas esteve
em Santa Catarina em

1777: velo êle trazer reter

CDS as tropas aqui esta
étonedes quando da ocu

paçâo da Ilha por Dom

Pedro de cevenos.
Poucos historiadores nos

!lOS conhecem esse fato ou,

pelo menos, têm nele tra

t<ldo.
Sabemos os episódios

vergonhosos que culmina
ram com a capitulação de

Furtado de. Mendonça:
não somos estranhos aos

rudes protestos do Alferes
José Correia da Silva, cto

OPOSIÇÃO
A oposição aqui em San

ta Catarina,' desarvorada
e sentida, magoada por
ter perdido a "Bôca Rka"
dos d�2 a1105 de govêrno,
anda supimpa, magistral
mente supimpa nos seus

métodos de auto-sobrevi·
vência.
Nas mandingaS, nos ter'

1 eiros ele Pai de Santo, naO)

bolas de cristal, buscam
uma solução honrosa' para
a posição politica em que
se eucontram, Parece que
receberam "DESPACHOS"
l)ara a sustentação da si-

•
tlt(!�,lio em que se enC011-

tram_ Tém de Jazer opo

sição, seia lá como
_ Jgr,

têm de fazer oPoslÇao.:
construtiva" destrutiva, dt

reta, i11direta, em diagonal,
011 nl) sistema de "marca

clio por zona", ou no de
"'homem para home1,!",
como apreciam certos tec·
1Iico.�.

OpOSição dllrcl, radical, e
a onlem!
Para ta.1ttO, llsam do�

mais l1ariados métodos, re

comendados pêlo mistic:is·

mo das Consultas. Dig
se1"UIn-Ihes pm'a Jazer opa'
sição com Jumaça mágica,
que servirá para encobrir
os êrros dos govêrnos ude

njsta� passados, com ata

ques insólitos, surpreen

dentes, não dando tem!>?
aos oJendidos; com. malt

eia em picadinho, a varé

jo, 'ou seja, juntando Jatos
"ilSolados, rotineiros da ado
ministração, enrolando-�,
salpicados de verbetes dl

lamatórios à pessoa
. �o

Governador e seus alu:dta

res mais diretos.
TudO, tudo na. velha ba·

se, no velho metodo ude

nista. :Bste processo de

oposição, ê feito diàrla·

·,/tente, e à noit!n�,
"acontece?n" aS reuniões,
onde corre dêsde a cacha

ça, atê o whis!?J importada
1Jcla Inst711çao 204. Go

�am, riem, consult�L1n no·

lamente os terreIros, os

Pai de Santo, e com res

saca mesmo. começam o

flOCO clia com a mesma

xaropada.
A isto êles chamam de

OPOSIÇAO!

�uMo enucacional najlrica
Africa", o autor, Oeorges
rrradter, dá um resumo dos
resultados da pesquisa sô
bre os problemas educa
cionais em 22 países ern
r-anos, realizada especial
mente pela Organização
das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a

Cultura, os últimos 10
cncs, o numero de escolas
c estudantes em certas
JJarte.� da Africa aumentou
em 30()�;" isto é, triplicou.
Teria sido d1fíci! prever,

diz o autor do a:-t.1go, que
uma republica indepen
dent�, hoje chamada Ga
na, teria, em 1960, mais de
600.000 alunos freqüentan
do sua sescolas Ou que, no

Senegal e no Máli, o nu
mero de escolares chegas-
"e a 130.000.

Loteria do Estado de -Santa Catarina, te�: c2�!��� ����re�!rá�;
hipótese de que Adi,·
"ut:UR vlesbc 11 possuir
uma grande e modelar
\lmversldade e que as In!;

talaçôes das salas de aula,
uiblio_tpcas e laboratórios
das universidades de lba
dano Acra, Léopoldville,
Fourah e Vakar pudessem
envergonhar as de algu
mas cidades europeias.
No entanto, na maioria

dos Ingares, a procura de
esco�as excede em multu
.�s facilidades dlsponivels.
Na EtlOpla e na dOlllallll.,
no Máli; Níg'er e Alto VO.

Ia, a educação primária só
eXiste para uma entre dez
crianças em Idade esco

lar, aI) passo que em Ser
I a Leoa, na Llbéna, nu

Daomé e em Tangalllca n

proporção é de menos de
�res para dez.'

(.;ol�clui o artigo dizendo
que a Africa continua
.,.cndo sobl'etudo rural: a

BTande maIoria de suas

populações contmua a vi
\'er e t.rabalilar nas Inúme
ras a.ldeias e v!las multo
distantes uma das ouLru.>,
}:Iroblema que é agravado
pela escassez de e;)trada.s.
Muitas vézes o{'orre que
uma escola construída
nwn desses lugarejos Que
",;urgcm ao IOngu 001S canu

nhos tem influencia !imi
tada a uma área reduzida.
A educação continua sen

do inacessível à maior par
Le dos jovens al'dCflnos, n
não ser que se d;sponhaw
a viajar diàriamente gran
des distãncias ou n afns·
t.ar-se temporàrlamente de
seus .lares uma SOlução
c.;.ue é aceita como último
reeur.>o pelas meninos e
rarissimamentc pelas me

ninas.

o desenvolvimento ca

educação na Africa é ho

je sem precedentes. De

tato, em lugar algum ja
mais houve notícia de
progresso tão rápido em

matéria de educação. as-

slnala o "Correio da
UNESCO" em recente edt

cão, qUase roda consagra
ria ao tema central: ·'A

Face da Nova Africa".
Em artigo intitulado

"Novas ascetas para a

I�oper�nte O Sin�ic�to �e vi:�E�� C�;;;��\��i�ti�;:�e morte o verea�or Nelson re�ríni
Jornalistas PrQIISSI�nal$ Com dois revólveres ADELlNO VOLPATO quase consegue seu intenlo

de Santa rCatarina homicida - CeI. OLAVO RECH ApuJará os Fatos 1�i�.'�o;::i'it:���v!d';i:::�!.-
Escreveu JABES GARCIA nbandonado, t�to assim quando õste vi�ja_ a ser- Por milagre, 7scapou de morTe: assa:sina�o p��as ���;af\e��\�:�s sa�t��an�� ���'aC:����i�I6!'r,e ocl���r�
Não se compreende o cue até hoje, decorridos viço ae SUa proüaeêo. Mas. costas, com sete tires dados por dOIS revólveres aCI('..

com ambos, no intuito de das obras da ustna do �IO

���d�'�n�f���a{!�o;��r� ��la:I�I�d��Sp;���q���e ���.: r:ra ri�:li�,osrp����� ���; �:�::d�;l�e{�o�SP��r�fe�: �:��a��n�roa�:0�aO:�2� ������n���::nã�r�c:��I��� ���t!�ZI��Oéql����t��if�_
�:�gascar;��:SI�f�� h�: gOA�a:��ldades estão atra- �r��ji�at�� d�la CI�� S:� ba, às vinte e três horas de sábado último, 29 de ��u��u��r�r�se Cs��!:n;w�� ��oÇ:�lt��a�m q��S;�Od�e���i
mens de imprensa de nossa sadisslmas, uma vez Que vão as cols�s lá pela enu- abril.

. . giram as paredes do café, telefonemas de amigos,

terra. Uma entidade desta não se vê nenhum ínte- dade dos Jornalistas, pa- O dr. Nelson Pedrini descende de tradicional ii. altura do abdome de um sooreavíssndo-me de que

���t��:��e���e à ���!u��; :;�!�;. ��m C���á�!:\u�fr� l>a�x;�p1�a d�Ol�p�rito as- r�míli� d: J;eaça�� ����add:I�UJ�O�:c�:�:�o:::l�'���: ���le�ris�II��ant: d�o�::�:: ����a�;!;.av:o���:V�S��d�
���1���ga����to às suas �f�;�<;�iv�l, �����ent�, s��� 6'�����o dOn�sUI, d�omO s��� ����el:nloealiduade, é tam.bém vereador. eleito pelo ���cu��n���e:��osdgbái��� \a�,:�.�;��i��rciade da a-

Com o falecimento de do Sindicato vive eterna- �indlCatoS?� desse. em P.S.D., sendo bastante estimado e respeitado na rc- estabelecimento. gressao, que estarreceu a

���r:1��W:�;e, reJfá:l�;� m��of�;eh���'e as com- �����n ch:i�_I�;:e� ;!�fc�� gião oeste� Veio à. capital do Esta�o a fim de protee, r�e�l�ç��C:l�d:g:Ç;��, �:=
cietcões reaÚzarias em 27 panhlas' de avIação con- 00 .1'1 Congresso dos .ror- Lar junto as a�tol'idades contra o atentado que quase Iegudc ?e P.olicia, pois se."
de [unho de 1959, o Sindi- cedem abatimento nas oanstas, a r*;ahzar-·se, na lhe rouba a Vida. ate ent�o tl�ular,. dr. LUIZ

cato COi, ao que parece, passagens ao jornalista, cldude de R�o Grande, a ANTECEDEN�ES DA to, e depois trancafiado na Guimaraes Días, fo�a trens-
Partn' do dia 28 do cor- AGRESSAO cadeia por mais de 20 no- ferido para rtalat, ocu-

rente. on�e serão aprcscn _ Volpato possui cartel- raso Procurado, na quaü- panda a delegacia o co-

���eo:��:IIOSdO�� tt"j�;'��?i�t�� ��r,g��cJ�sa n:egi�ã�stlg:� 3�rur��f;�f��t�na;�f����� :��,���' d�r�S ���'a�:��a�
riograndenses. . então secretárlc de scsu- trabalhador, e Volpato, agressão não -poude lavrar

Jó. é tempo de os nosso.� rança Elias Adalme, e é quando me achava em L' flagrante, pois Adelino

Homens de Imprensa de Indivíduo desclassificado. nmtgável palestra com Volpato. após praticar seu

S::tnl:L catarmo c.udarem A covarde agressão de que amigos no interior do Ca- ato de covardia, homlaícu-

um pouco mais da sua fui vitima, defronte ao Ca- ré Americano, após rettrar- se em sua residência, onde,
entidade, tornando-a, real- fé Americano, deve preu- me, para casa, desacatou- dizem, possui um arsenal,
mente. utH dentre das li- der-se no fato de ser eu me com palavras de baixo pois, muito embora hou-
nalidades para as quais .,dvogado de humilde cpe- calão. Na ocasião em que vesse entregue os dois re-

rora criada. rãrto. espancado perversa- pretendia tornar ao café volveres com os quais pro-

Mãu., ii. obra, pois. mente por Adellno voípa- deu-se a agressão pelas curou-me atingir, no dia
seguinte estava novamen
te armado - e o que é
pior __ encontrava-se na

companhia de elementos
da UDN de Joaçaba, inclu
sive do dr. Brasillo Celes
tino de Oliveira, presiden
te do Dlretérlo Regional
daquele partido, em Santa
Catarina. .

"Ta13 razões dão-me pro
va robusta de que o aten
tado foi premeditado, e se

não houve mandante, hou

ve, pelo menos, instigado
res, e isto será revelado
dentro de alguns dias em

Joacaba, através de inqué
rito pollclal."
Com a finalidade de

opurar o atentado de que
foi vítima o dr. Nelson
Pedrini, o seeret.irio da
Segurança Publica, dI". Ja
de Mngalhães, designou o

ceI. Olavo Rech delegado
especial, e que segue com

tóda a brevidade possivel
Para Joacaba, a fim de
riesincumbir-se de sua mis
são.

Batalhão de Linha de Per

nambuco; conhecemos o

gesto do Coronel Pernan

do da Gama Lobo E'Eça
que licenciou os seus sol

dados, depois de rasgar a

bandeira do seu Regimen
to a fim de não ser ela

conspurcada pelo caste
lhano odioso!
De resto, os serviços

prestados à causa da, Me:
trópole pelo Alferes Jose

Joaquim da SilVa Xavie(

continuam esquecidos não

só pelos historiadores _ca
tarinenses como, t.ambém,
pelos estudiosos dos nos

�os fatos militares.'
Isto vem fortalecer a

quele') que sustentam. _a
necessidade duma revlsao

roa História Militar do

Brasil, principalme!1te na

Parte que se refere as guer
I as no sul do pais.
Na verdade, durante

!lonas e olnos o nosso glo-
. I'ioso Regimento de Linha
bateu-se no Rio Grande
contra os castelhanos de
Aranda e os castelhanos de

Al"tigas.
SofrBu, pü.deceu as agru'

Ias de longas campannn�!
Famintos, semi-nus, os

nossos queridos barrlga,;
�erdes estiveram em S.

Borj ... em S. Nicolau, e::1

'l'aqu!'.rembó, em todas as

batalhas ou combates quo:!
I1rmaram para sempre as

rlo.ssas fron�eiras ao sul.
No entanto, OS historia

dores nacionais, prmCipB.l
mente os rio-grandenses,
Só se referem aos Dragúes
do Rio Pardo, aos cavala
nanas rlogmndinos, aos

soldados de coronel José
de AbL'eu ou do Genel";j.l
Chagas.
Um ou outro Caz um:l

ieve referência aos grana
deiros de Santa Catarina
cu aos lagunistas!
Todavia _ num panora

ma sem relevos.
Reiatlvamente à arma

de T!Iadentes a confusão
ou as omissões são de ar

rlplai' o dôrso dum alen
tado hlPcpotamo!
Ao ser criado o Regi

mento Regular de Cava
laria de Minas, em Vlla

Rica, a ele foi incorpora
do, no põsto de Alferes, Jo
lIC J,)aqulm da Silva Xa

vier, que até então servia,

��� êS�� P6��Ovar:rl:Sql�o.
Guarda do Vice-Rei.
Assim, Tiradentes, não

era, como se tem escri
to, oficial �e MilIcias, ou,
melhor, oficial de Policia,
nem mesmo montada. 11

prImeira corporação poli
cial criada no Brasil foi a

Guarda Real da Policia,
em mala de 1809, com séde
no Rio de Janeiro.
Essa Guarda era regio

nal, primitiva da Côrte e,
entre outros misteres me·

nos notãvels, Vigiava aso-
1\0 dos FidalgoS portugue
ses e as capoeiras onde
engordavam os frangos
destinados a mesa do Se- -----------.,--:------- _

:�����:.:iJf�;'�I_lelr Hoje às 20,30 TEATRO ALVARO DE CA.RVALHO - HOje!
����J�raesc���!i�d�. g���;1 ITALO (URCIO e sua cia. de ,omédias
��mi>��tz�: n�O ��r�� J��t. apresenta o "Vaudeville" em 3 atos e dois Quadros
11eJro, [l 21 de abril de 1792.'

O,
.

Esses dois fatos, dess'ar

ercelro Sexo'te, estão a pedir reparo�
hlstÓ<leo", - a .,tada de ••••
Tiradentes em Santa Ca
tarina prestando serviço ...
de guerra e a sua condI
ção de Alferes de Cavala
ria e não de Milicia, come.
se costuma chamá-lo.
Têm a Palavra, j}Ol'tan·

l' . hl�tol'tador(' .

CeaI/" Canlti JUlliorc'

CONVITE PARA MISSA
Maria Andretli

Viúva Germano D011l1el', SyJvio Eduardo Pirajâ
Meu'Uns, Senhora e filhos, Sérgio Carneiro e Senhora.
Alcides Abreu e Senhora c·cnvidam as pessoas ami_

ga;;. para assistirem à Missa de sétimo dia, oue man.

dam celebrar pela boníssima alma de Maria Andretti,
na_ Capela do Divino Espírito Santo, às seis e trinta
horas do dia quatro do mês de maio em curso

EXTRAÇóES DO MtS DE MAIO DE 196\

DIA 5 CrS 800.000,00
12 Cr$ 500.000,00
1!1 Cr$' 500.000,00

" 26 crS 500.000,00

COMO É GOSTOSO
O CHÉ ZITO

IIOS inter-atos a belíssima vóz de MARINO GALHARDO
I � amanhã a seguir

INTIMIDADES DE ,uMA NOITE DE NOPCIAS.· ,

-,'cnda na hilheter-ia dQ rreatro

DI. Nelson Pedri11i, que es

{'(tPOU por milngre ela ien

/.ativa de lwmicidio levada
(1_ cabo, em pleno centro
fle Joaçaba. por Ade/ino
voioato, que procurou C/tin
gir o j6ve,,� advogado com

duas armas

- Devo esclarecer -

continua o dr. Nelson Pe
drtní - que por trás dos
motivos acima citados.
meramente pronssroners.
estão OS mais graves, que
flzeram Adelino Volpatll
acionar os gatilhos de suas
r.rmas contra mim: os mo
tivos pOlíLico-partidárlos,
oriundos, especialmente. de
elementos ligados à. União
Demccrátlca Nacional de
JOaçaba. Dias atrálS, em

lJrogr ....ma radiofõnlco que
mantenho em emissora de
Joaçaba, criticara a n tua-

Comentário do Dia
o Gru�o Escolar "Nel1êu Ramos:', de Santo

Amaro da Imperatriz, festejou, domingo dia 23 o seu
20.0 aniversário de inauguração. O fato lembrou .. nos
através de natural associação de idéias, que há 20
a�os passados, naquela data, governava Santa Cat<,_
rIna u:n homem profundamente interessado pela
educaçao e cultura: Nerêu de Oliveira Ramos. O
�an?-e catarinense, levado às cuhninâncias da vida
publica brasileira, fêz do ensino e da assistência social
a meta.sÍntese de sua passagem pela Chefia do Ex�

�utivo barriga .. verde. Foi com fervor cívico que o

mesquecível administrador espalhou escolas, semeou

postos de saúde, instalou nosocômios e estabeleci..
me�tos, cujo sentido bem revelam não ser a questão
SOCial um mero caso de policia.

.

Ao seu tempo, o seu pequenino Estado tornou ..

se grande pelo labor de seus mestres, chegando a
ser distinguido com citações nacionais. Era exemplo
que se impunha à consideração de numerosas uni..,
dades federativas.

Hoje, Santa Catarina tem a dirigir os seus dep_
tinos um innão do saudoso estadista. Celso Ramos
disse, no entrevêl'o oratório das pracas públicas, e

o. disse oom tôda a ênfase, que não pe-rmitiria a' poli ...
t1zação do ensino em seu Govêrno, restaurando em

sua terra os padrões do período inolvidável de Nerêu
�amos. Decla�ou_o e (JS seus primeiros atas, a o

l'Ientação imprimida à pasta da Educacão e Cultura
entregue ao descortínio de Martinho Callado Júnior'
estão a comprovar o l'etôrno às velhas e bôas praxes:

Santo Amaro da Imperatriz, o simpático mUnicí..
pio encravado nas wsinhanças.-da CapitaL teve moti ..
vos de sobra para COmemorar condignamente o 20.0
aniversário do Grupo Escolar "Nerêu Ramos". 'i\.
raz�ô de ordem sentimental que enseja o nOme de
patrono tão ilustre, acresceram os motivos da orier ..
tação atual que se vai ditando �o ensino público nêE ..

te Estado.
A data de 23 do mês p. p. recordou acs catari.

nenses, ir,Planados no júbilo pela data de sua modelar
escola, e aos catarinenses, em geral, que a um irmão
de Nerêu Ramos, ao Governador atual, foi confiada,
pelo povo, subHme tarefa· A sagrada missão de lazer
com que as crianças em idade escolar de nossos dias
sejam olhadas com o mesmo desvêlo dos idos de
1.941, quando o governador de então as mirava com

aquele interêsse paternal que êle tinha pela infân_
cia, como depositária de nossas esperanças mais no

bres do Brasil do amanhã.
Em Santo Amaro da imperatriz, no Grupo Es

colar "Nerêu Ramos," onde se inaugurou o retrato
do Governador Celso :fUunos, tivemos. no dia de
domingo último o encontro do _passado com apre ..

sente, um passado e um pI'escnte que se identificam
num traço comum, num só desejo: o interêsse pela
escola e a compreensão de seus fundamentos.

Santo Amaro, a esplêndida- e acolhedora Santo
Amaro da Imperatriz, que, não faz muiro, conquistou
a sua autonomia politica, acabou de conquistar tudo
° mais, com, o espetáculo de rara designação que nos
ofereceram o ,aniversário do seu Grupo Escolar, as

recordações .de um período de há 20 anos atrás e

a compenetração de qUe, no caso da infância escolar,
o presente deve recolher os ensinamentos do passado,
pa@ �i_mle. @Ill_4ir�ãQ_ a M..1JJr9._� diJ;
se um talentoso jOl'llalis1a catarmc.nsé, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


