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"('Sffitese 'mi Ollft'im Gj(lmeteD�16giC(), de
RUer;KS:>K ARRUDA RAMOS

I
A, dEIXAS NET1'O. 1:ôildfl: olé lÍs 23,18 IIs. do

I
dia 25 de ngôstc, 1961

G E R E N' 'r E I FRENTE FRIA: Em curso; PR!<lSSi\O ATMOSF:tRI-

I
CA MtDIA: 1017,8 mb; TEMPERATURA 11tOlA:

I
DOMINGOS FERNANDES DE AQU1�O . 23.9.° C.: UMID.'\DE RELATIVA MÉDIA: �O�,,; NU·

I
VENS; Altos Cir.:US/Cirrus-Strat-,ls/cumulUS-NlmbUSI .,NO X I· V III

I " MAIS ANTIGO DIARIO nE SANTA CATARINA ern transtormacão para Cumulus Congestus/Dumu-
,

� rus-rractovrcevoetro _ Cu",ulaclN,"on/P",lpit,ção

I
o 14246 FLORIANÓPOLIS (Sexta-Feira), 25 de AGOSTO de 1961 _ E:':lIÇAO DE HOJE _ 8. PÁG I NAS de transformação: 0,8 m.ns: PLUVIOSIDADE (Chu-

\·"S):25��s:.!::�

FôrÇas dos EE.UU., França e Inglaterra ProntaSiiiiiiiluta
Brasil não está Inadiável iiConstrução do-PORTO derlurianóPolis ::f:�::��:f:"�':�:::����
falen�o -nNiEDITH GAMA RAMOS E o

I �-- o deputado Dib Cherem comenta a ;;��,i:�O�c P:;,,,t�,"�:��'ICI�:;

me�ia�ão HOSPITAL DE EMERGÊNCIA
TRIPLO lANÇAMEN!O DE SATELliES sugestão da, As�ocia��o Cata!inense �r�::;:,:�;�:��:'�;:�;::�i,:;:

RIO -_ "O Brasil mio saN�e�:�:z�: ont;:c:��� r:li�� :��ni:��l�Ot�Uí�� d�;:= de Engenheiros ,... ApoIo de Iodas as �j���e��tr�l::i��:t�r:; �l����'
���:a e:t��i:�:t. ae d�:e��s��= �uav:o�e ifu:�;'eEdi�ri�:�� ;::�I�teE$�a�::\t:�çaoI�� bancadas t;l�: a����I:�ta��!alifiCaram
dos Unidos, mas íntegran- Dama do Estado e que ora será concluída dentro de A Assembléia Legic;lativa do recebido ,'pô!\,) do enrco a,. novas restrtcõe., (:e
do um erupo de países, do ocupa a Presidência da um ano. pela Dlre�oria de recebeu da AssoCiação Cu- Minl!<tfO da Viação I' "ilegaiv '

e brutais.

qual fazem Parte o MéXi-,\ Legião Brasileira de As- Obras Publicas, prazo ês' tnrtnense de Engenheiros, Obras Públicas. Almirante

��;ile �aU;::�'�al,A���lt:��� :�::�a�:i�'me!��:teaCê�:!ac:� ��o�le�e�':�I�����1' ��l�s�:' ��'������:rtl�m d�fi:al��� Amaral Peixoto.

ba.lham intensamente pn- Hospital de Emergência n do, At� êste prazo, quanto que sugere a rea1izaçao de A ccnsnucã., do ::)O,.L�'.

ra acabar com a mesma" sofrimento e mortandade uma se"são especial para reprcscnmrá para a C!I:)i-

- di,,;se o chanceler Arco- Infantil poderemos evitar ser ouvíd., a exnoecao (1'0 lnl cnmnnense rna..

so Arinos, em entrevtsm com o Hospital de Erqer- Eng. ColC'wbo Mac1mdo precioso prl.�s() para .;'\<:

coletiva que concmíeu a gênola, cuja necessidade SnIles, Chefe do 17.<) Di-c- definitiva integração

imprensa no Jtumuratí. vem sendo bem ev.npreen- trito de Portos, Rios e Cn. �l.� grnndes
dida pelas almas género- naâs, sõbl'e o porto Anha já oue ,lq 'I

BaS, Tenho r-ecebklc vu- to-Mirim (Florianópolis). não p�:iste SI_�lema Ierro-

jtose cetaboracêo de grau- viário que facilite o escc»

de número de pessoas. Na últil\ta qUarta-feim, menta para o litoral ,�( (e r'e movimento em Ber-

Quero apelar à tôdas as o deputado Dib Cherem' produtos ('ue vêm de 0;1- Iím .,

pessoa" de jelorlnnópoll-,
... teceu considerações sobre trcs Es'arlos. Um;1 decr-r-ctc cc-rtun,

:;��� �l�:�ac:l::il���r�e ::l:�- �'P:l�::��,�'de di7d�nd�7IP,li�: .' AI cru do mi,!s. 6 pórtO :�u:!O�e;I�:alld:I�:���n!(II!Ze�l�
panha que visa o beneficio proposta por eouetn -ocre- de Florlanópo!i<: coisn-.u n'('rlir1os :)l're<;�;q';:1" p rn

das criancinha" pobre" dade, que colr-cnva em de'
do uo- m'Jlae,s em que fo;

Tenho a certeZl. de que bate um ftntigo desejo da ideaI:z;!CO pelo Eng. C,,-

totlo:; cs pais e mães cu- população do 1l0S!lO H!O. �':��:'�rc�:'I��I�r:d{lt ;:I�e�'l �.�
:�I���CI�:;; �:USO��i��in��:. ;;:1. F�:ri�'����;��e'n::r�;���(' abundantr para U.1"u re -

lião hesll1l.l'iio cm colab()- ta milito para a econcoua ;��� (.l��;.;-d;�:��e���:la.,<:e
I��marat:, �l: d.un� 01',1_ ra. comigo. Nas minhas Os Estados Unid(lS realizaram em i'unto último um espe-

dos muniCípios do nosso clais.
;.lOeS, pe 0t �IllC10 t POS;'�- ser inStalai lo, brevemente, orações, peço /( Deus e à tacular {ft1lçmnento de três saté�tles cm orbUa com cpenas

Woral, notadamente Os ele O (iej)u:a{!o Dib Cherl:'lll
ICO e pos!

er

or;lle�
e p� o

nO prédio da anti,ga Esc,_'- Virgem Maria q1.\e uben_ 1l1/t foguete. O Transit-lv-A, que é o de bai;co, ê o protótil)O
TiJuc:ls, Biguaçú. Snnto :dnda aiudlu ao m,lgmf;';o

�ncl�r;.ga{ o 'e ego;, ,S la de .Aprendizes de Mari_' ÇOem e proteÜllll a !odos de um sistema de âmbito mundial. prOjetado para Jante. Amaro, Palhcça, São Jo,.,ê trabnlho realizado �,,110(O a IcanO. •

nheiros e que ter::>. por fi- o� que co:r.l�o Colabora ceI' dados às embarcações que se encontl'am IlO mar sõbre
e o da Capi:a!. '!ng. C(,lombo Salles, o'

������� �o��,::di:�:n��s:� �:�lh:,�s�Il;���!�aa lJ�:��'� ��e��n:!��e;ol��������jCj�tl!:�(!a;�1�� :sep:;�I:�lit�nés;t�;:; Lembrou ainda o tiepu-
qual jti foi exposto

Capital. dama, agradw.:clldo a� rc� norte·americano. O lnjll1t. o do centro, r01ltêm instrumen_ jado pe�sedist:l que h:j �;;lt;�l��O�:Ii�'tt�r���-::;tod:
la:=����: :lgnU�:::si��:= �l'�:'�;n�;��ir oP��"U����:� �o i'l{I:� II/'cd!r u i11��btda<k CÜl 'radiw;,t11. -cóutka (1t;pet.1fl�· �:���:ua tre�I;�I���e�� r<:I�� JWfundo cul1hecedot ,;0

de imperiosa do Hospital da Capi:nl do Estano, ill- ;���t�i��:/���su��� ��:;�l� �a�r;�a:�����/�i�l::�él�:; atual porto. não selldo :l��'t��:'I�iig��OeS r��!iZ��aio;:s
;�as��::gê:eCi��i:tê�eC���� \ fn:�arSta�:��a:r;�r�:����;�l� VIsto em cima, tem instrumentos para m..iir u l'adiação reali.�ada:;;,� o:",ras eOi,�- aplnu;;os.

to (lue, _ conforme sua.. :I�::�o�:e::ê��:;��t:r:.,�o:a�� l�;�:::a�ni�:t�:p:�a:g��a e�l� ���.:'e��:�·:s l�ai:n(Ii��:l1�.,� O orador !<u1eriu, afina!.

própria.� pa]Hvras - "com trare'n em ,órbita; todavia. o lnj'ln e u Greb não se sepa_ ano pas"ado já tcce:',l
que a Assembléia Legi�h-

a graça de Deur hã ele raram. ?nUltO embora seus instrumentos estejall� f/mcio. eOI\�i<lerHçõeS st'Jre o ,1'1-
tiva d�:<se um cara ter eX-

chegar a bom térmo." nando satis!alória7llellte. :<tlnlO na Assemt,éia, t�n ��l���iO�:I�ll�b�x��\����� co��
vldando para assi"ti-Ia au

torid:'des federaiS e esta
duais, prefeitos dos IllUni
cip:Js vizinhos f" vereado
res, re'l)reSentatl'tls das
fÓ"Çlis armadas. I!eputndo�
ferfcrrd�, senadores. Fede
r:H�.i.c. rio Comércio rle
S�lnt:l Catarina. Fedel'l\çao
da Illdúsl:'ia, As!<ocinçao
Comercial de Florianópo
li.<;. sindicntos de elas!<!"
'I'

A' su(!e.�,ào do d�putado
Dlb Cherf'lJ recebeu am�

pie apoio de todas aH ball
ca{�1S. atl'nv�s dll manifes
taçüo de \':íI"ios do... �eUS
representantLsFlag,rallte da visita feita ao Gu\'crnad0r Celso RamúS pe'

los juizes da 4.a Entrância. Drs. Eugenio Trompowski
Thulois Filho, Clovis Ayres Gama, Et:�lides de Cerqueira
Cyntra, Marcondes Mattls e OS',1;'aido Areas Horn. os quais
s� r..ziam acompJ.l1har do desembargador Ivo Guilhon Pe

reira de Melo. Na o!)ol'tunidade, os juizes agradécel'am ao

C-hefr do Executivo as providências tomadas par motivo
das r,eivIl'rlicações rclalivas aos' seus proventos,

----------------� -- ----_----

-

I VI'nn:lll'YO com o cor!lf'�o �:�;�a:',,;:,:: ��'�7/";b:�Ov:��;�:, "�:.,::,��
,yu

.. ����u �1:::::(�r�a��;130 e:��e:;7�:'�Ób1/��!�lt�:���:��
.v'1 ill/I'/', 1/,1 �Hrl aJministl'a,;'I.'I. lima �!St��l�tda s�:�e:.:c:';:ü�teSIl!" 1/0 burulho

drt' �('lnlutl,Il'ú.S ,. ais nobres do:$r (e.l�,'
RWN'". d:::,iCl 1I1! fito à concessá,J ri(. 'ml. Acercando·se dela, pergnlll()li.·lhe o 'fi!B
ws escolrttcs, Achava êle, que a elisl.:/'imi- fazia. E diante ela Tesposl(! ,Ie (/11' Ç�I,I·

r.acao politica c o JavOr partidâl'itl !lo nu" dava a lição, abraçou cOil,::wirll/mf!Il�,' o

� ;lIo aos estudanle� Jwvia findal,,,; (t S/UI original aluno e olhan 1,0 a cida(i1J hH.'l/il

{;poca no mesmo instante em (Iue se i' j. de, prometeu que se 11m d:(/ &mw L\/tari·
dava a sua administração. E !orCl1;t deter- na o chamasse pura dirigir os ',e/!$ Des:i-

1l111ladas as providencias. E foram reg,tla- nos, Jaria construir ali, um qr'Lp') f!scolar

oa� as suas normas, Nem poder:rt. 1Jeni'ifi' para que as crianças do lmanll :t.'l.:J ',nais
rie outra manêfl'a, um Govern·) quf' pita; precisassem fazer das praia:: O,� Ilvn1,s e O

tára a arvore da COllcol'dia na �errrL sáta- mapa da sua escola. Atualmente, 1,'.or!l'I"1,O
1'fl do despudor administrat'!;.l. Nem 1)0- e confortavel educandário, abri9'(' :tao]ue
deria pe1tsar de outra maneim o homem la cidade, tOM a sua cria'tçad(� c�tud(J,I/
(fue provillha da tradicio1lt:� fU1l�ilia dos til. Nereu cumprira a prome�srf. E o .... (1,1·

Ramos, C011l Vidal disselJll/!íl1!rio e�,�o/{ts gue segue o imperativo da rat:�. Amda

pelos rincões quase deSC01thecidos deste ontem, o Goventador Celso an,1I0!'l, Ilecl·

EMado, e Nerelt espalhand'J o sao!!r (; a tando o apelo de uma jovem p;/:Id(wt-! de

F,triotismo na letra do H:/lOJ Nado'ml e medicina em Porto Alegre, lWI"{f. l)Pore e

nas cores da nossa Bandeim..\ proposito, humilde, concedeu-lh.e 11m" b',!:,1I eSl;oiar

contaJlamos entáo, em comentário sõbre para que possa concluir o seu ':�1'�I). E 1l(!lfI

o assunto, episódio aCl)nte,:ub pIZl()s id,,!;! olhar a côr partidaria de sua Jamilza, 11'(1-

de 1.929. Nereu, em campanhll elmtoml dicionalmente advel'sáricI do seu prõpl'io
pelo interior, apol'tava ,i lma"t/í. E lá, partido, comungou, sem ódio>! (l s(,!/t vin·

terra empobreCida e esqlloJci(l,� escola

acanhftda núo permitia o 1'.�i1' 'o (iúrio

aOIl (mmos. Cr;1I1O soluçuu, ,�. L -,c,tr-III
..

II!!I'!lI''I:.alll.m,'!'!I!".I!!,!!', q1U!" .�enntrz r "
.

tão, d,emn1Iduua!n �� pI'a.i' ,"1/1 I (H.: e liL/'�,�o/��f?é.,�1.·?,ÇiJ1(,-.(l.--fa,.tllna d\� ]:tl'eni1tde,

g��. %:"�cQ�no),e�lfi,�,'.> .",!����ffilll1J!�lü�t..��{l �aber..
\ .

t

Acrescentou cue. na

carta do preSidente' da Re,

pública. ao "premler" Fi·

dei Castro não hó. reterên-
cia ao apêln de SUa S:\)I
[idade o Papa João XXUI

em faval' da liberdade re,

ligiosa naquele país. H:H1-

ve, sim. uma expo!ll�l;)
verbal do chefe do Gove�
no aO mln;stro Guevara,
com e"celente recepttví h
de, em conseeuêncta de

apêlos anteriores fcitol; :tv

HASSIS expõe
novamente

Numa pl'C'moção da Rtidlo

Guaruja - Sob a responsa·
bilidacc e apresentação de

:r-:azal'eno Coelho _ estará

expondo no próximo dia 27

de Agósto, às 10 horas, nas
Lojas Eletro Técnica - o

comentado artista catari·
nense HASSIS,

Sua csperada mostra, que
vem se:ndo aguardada com

grande expectativa por par
te do publico, constará de
tmbalhos cm Gouache. e

óleo, todos êICs impr':!gna
dos daquele sabor tão carac·

teristico das obras de Has·

sls e ainda a...."escidos de

outros ,valo"es plcturais,
encontrados pelo plntuCe.Ill

s���'lS�il:i;a�mP�s:�a:�bC-
jamente conhecido em nos_

:-0 Estado - Jã. tendo a seu

crédito um acêrvo notável
de realizacAes no campo
das artes plã.stieas - e es'

sua nova exposição será a

reafirmação da importân·
cia de sua pintura no mo

vimento de artc moderna

em Santa Catalina,

EM PÔRTO- ALEGRE CELSO RAMOS
Segue hoje para

Pôrto Alegre, onde
devenl permanecer
até o próximo dia 31,
o Governador Celso·
Ramos .

Na C"llital· Gaú
ch<l, o Chefe do Exe-
c li t i vo Catarinense
dcven1 :se avistar com
o Presid€;ntc Jânjo
QuadrQS, {(ue estará
iniciando a série de
despachos regionais
programados para di
versas capitClis de Es
tados.

Compcem a comi�
1i"a governamental: �

Dona Edith Gama
Hamos, Capitão Paulo Cardoso, sub-chcl'c da
casa militar, Eng. Ce:lso Ramos Filho, secr!.!·

{úrio particular, ProL Nelson Teixeira Nu
nes, chefe do cerimoniaL Dr, Fúlvio Luis
Vieira. chefe do gabinete de I:elacôes plIbli
('<lS, Ors. C_l1pertino i\'Icdcil'(l'-: e José GJI, as-

'""'_....
s
..
c
..�.,-�q...Ws _e Sr. erafull l3elc!asci. ,Cltt

.

Diz-nos inicialn:ellte Dna.

E d i t h. E pros"egue:
"Quando assunü a Pre�i

dência, desejando fazer,
em largo campo, a::;sistên_
cia aOS pobreiinhos do .n

terior da Ilha, nunCa pen

sei encontrar o qUe vi, aO

inaugurar os ambulatórios
nOti Di:,jtritos. Não So eu,
mas, tambêm, r 3 medicas
e as .pessoas qUe.me acom

Panharam, Eiltre OS gru

POs de crianças, apontei
di�ersas vezc.> ao mêdico,
(! a" o s impressiónantes,
mostrando a necessIdade
urgcnte de assistência. Eis

ai ca,us leHores, o momen

to em que comecei a ob_

servar a necessidade im

p�riosa dêstt' Hospital In
fantil de Emergencia. QUf'
ro res!la}tar ,",ue, Sua. Ex

celência, o SenhGr PreSi
dente da República, quan_
do de sua reull1ão zom Os

governadores dos estados
do sul, aqui em Floriano

SíNTESE E
SíMBOLO

lNDRE ',/LO TAVASCO

No ensejo do transcurso do DIA DO SO:"DADO I'e

"cl'cnclalldO a. memória insigne do Patrono do Exército

BrasHeil'o _ Marechal L'JIZ ALVES DE LIMA E SILVA,

.Duque de Caxias - nos congratulamos com todos na

(d·tez" de que alimentam J. mesma gratidi:::l e os r,les

lll' S o.n"'cios I)ela magnituc'� da efeméride.
Em cerimónias simples c tocantes. cheias de hmos

df' glórias, de salvas festivas, rufar de tr'.l1lbores, dan
. gonar de cornetas, passos .:adenciados, Cal ações ge.lU
I f!exos, t!csIllarcmos cm rontinencia ao \'ulto de

CAXIAS. relcmbrando todo o passado de nossa História

com o homenagear os grandes Simbolos da Nncional!

dade, reafirmando o jUl'amento que em dia ditoso do

noss.l vida fizemos ante a .dandeira da Pâtria.

Quando um gigant.e tomba é que se póde admira,

de par com a sua grandeza, a fortaleza de seus mÚsCt·

los c a beleza de seu talhe emoldurado por acrlsolada�

";rtudes e acendrado espirib de sacrifício.
1\�slm, para o Brasil, foi a morte do Condestável do

Impêl'io. naquele memOrável 8 de maio de 1880, con
tando 76 anos de idade, dos quais quase 70 inteiralllen

LL dcdicados ao serviço do EXErcito e da Pãtrln.
Sua morte representou uma perda inestimâveJ "

1l'lla l'evelari\o intensissima, porque não hquve Brasilei·

loque não experimentasse e não observa",se quão In

�ubs(it·.;\'el aq\wle extraordinário gigfl.nte - Soldado

e Cidadão - herança da P:itria e encarnação viva do

no�:�() Exército
Tanto ns"im foi (ue. ()

Aviso Mini.�terial 11. 366,

de 11 de :lgO,,'O de 1925,
cOl1sidet'Rndo as razoes eS

planada" pelo de n 443

de 23 de llgOsto d(' '1923.
houve por bem escolher o

DIA 25 DE AGOSTO c"

mo Tarco para nele ser

rOl lemorado o DIA DO

SOLDADO, por s!!r a dab

natalicia (em 1803) do seU

PATRONO. E a partir de

então a data tem �ervido.
não ti para r�alçal'
qualidades do Grande Sol
dado COlllO para cantar-se

Hosanas aO Soldlldo Bni.-

Para Ibirama: Es·
Iradas, 'Educação

e Energia
Eléfr!ca

sUeiro!

Mesmo porque ""er Sol

�ado ,é ser Sin tese o. Sim_

'Jlolo", Sinlese d:l eivillza

As rórcn, norte-ameri
canas, brítáruc.rs e n-nn

cêsas, prollta� par:1 a lu

ta. rcrcm deslocaoln" ao

longo da ltnh-r rrontcrncn
fechada pelos CC:l'll,J!Stns.
pouco depois de que o�
três romandnn'es ociden�
taí, rlel1uncbnun n, dis-
po�i('Õ'2.� do ccruróle, di
zend') que eon-tuucm u-nn
"rrave restJ\cào à 'lIbel'fly

;l��edlr',r a �rO:I""l1cn " a

i!'tegridad(' 113 ZOIU rron
teírtqa."

te ('�h a pr-ímetra vez
que fórca ... norle-ame,';cn_
li:IS fl'r') n eli\'i;'�as para
a fronteira c1e"de {Ue C(

meÇOu '\ crise provQcuda
pelo ferhamen'u da ffil'S
ma ppl=.� eonlUni�!ns.

E.�ta il('i'lO aliwln orOI'I'CU
POllcas ]lnras deDais fie
que Os COllllltlÍst'IS i!lten;;j
ficaním a� re�trieõe�.·]I
mitnnfto !:t um o ...

·

pl,ntos
de �rt;'"so fi;> 'l'�L,,,ho {I
ocirlent1!i� c lião ;llpmã,
entre ;, ZOna tll'iellt31 (I
Berlim {: a í'OWI Ocide!'
tal. Ao 10nQ:(} ,la linla ,'i'
IT'arcatória h'lvera apena:;
dci� p"rotOs rie pass:'e-a:'
p"ra rl'drlentf'S ca Al("n;a_
nha O"'I(,<,n�nl c QU"tro
p·.ra c:< da zona OCiden
t;l1.

REFORMA
AGRÁ.RIA:

Que vem ;I(lui fazer ()

deputado' JuE;io?
Afirm'1�se (Ue vem prc

gL' a neCessidade de :'e

fel'mu n:;::ni,l'Í;t cm S�I,:,.
e profligar o la-

i>Jó!<, nn vercladc, nii.o ..
ta ,ro� a precisar rI- ...m:l.

"l'efcrlJl:\ agniri" nos
têrmos da oue preconi!<a

(Cont. na 6.tI pág.J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 2 I1róxirn, E,egâ Rda Bangú os Salões !lo ube eze de Agosto, uarido Será Esco hidil "Miss Elegante BalfgírFlorian6polis".
Já Estão a,Venda as Mesas Para ii Movimentada Noile de Caridade

I
U

ANIVl:RS � R'IOS

FAZEM ANOS HOJE

sr: Odilon BurLololllC11 Vieira
- ::;t'. Rui Ca�los Batista !

Jr�'ip'al.i1u dál Orand.(' Barbes
St·, :aer�illo Vaz �liegas
sr1ja. NIldfL LUZ Macuco
.�l'ia. Mal'l�'arict'a'Estepta
sr. José Bonifácio Schmidt
sr ';osê Cava1]azi
Sr. Amauri Cnllado
sr. Professor Ari acampo :\fol'é

Edgard Lopes Silva
.

sr. Gené,do Miranda Lins
Wilson Santana

sr. dr. Romeu Bastos Pires
sr. Luiz Albcrto C. Cintra

Enquanj;o a justiça socja! não chega, vamos praticar
a caridade. E façamo-Ia de m1.neira f:'.cil e prâtica. Basta
juntar as revistas e jornnis que t"mos em casa e entregar
tudo aos Cruzados do Colégio Catarinense. Ê;es transfQl'-
marão tudo em dinheiro.

'

E com o dinhelro comprarão comida para os pobres
que êles sustentam,

Nosso pedido é c.:rigldo, principalment.e, às Si:!nhoras
mães e donas de calia.

3 j(� de jorIl�1 ou t'evlsta - 1 kg de acucar
12 kg de jornal "li revista _ 1 kg de b;r.ha
15 kg de jomal ou revista _ 1 kg de carne
2 kg de jornal ou revista - 1 kg de batatinha

e ainda sobra
Como é valio"o, seu auxilio! ColabfJ:'e conosco. Com sua
boa vontade, cOl1sen:uirelllos a.llenizur o sofrimento de
muitos pobres. 31/8

OLHOS - OUVffiC-S _ NARIZ _ GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Consultól'io - Rlla Joil'l Pinto, 35 - Fone 3560
Residêl1t'lt. - Fellpi! SCIÚ'lldl., fi!} _ Fone 3560
ConSllltns - das 10 às U I? das 14 às 18 h')ras
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Empresa Edilóra "O ESTADil" L:da.
Rua COll�f!I!H'iI'O ],'1:1frn lJO

• Telef'oue 3022 - (':li.i:'l Postu l lJ!)

Ender.?�() '1'clegrúfica .J�:-:'j .'.DO
Diretor

Rubens de Arrudn l\.'ll\ur.
(i('l'cI11('

,

Dominjros F('\"�:llld('s (h' Aquluo
H{'dalot'es

F'Iúvto Alberto [1(' Amorím c ('�",a1'h �lelo.
Redutnrca Auxillures

Antonio Ft:l'll:lndo (L .-\I11;I:·al ti: Sil,n -

Silveira T.rmd.
Colahol'lld(l' cs

Prof, Bnrreiros Ftho -- OI' O�\'aldl' jcodri-
gues Cubrnl - Cid t,;(\!lz�ga - 1'1'. Alcides

..,.Abl'ell - Prof. Ot hon d'EI;a.- Majm- T1�e
ronsc Juvenn l - Dr. !lliltón Leite da Cesta
- DI'. Rubem: Costa - Walter Llll.;:-e - ZUI'J
:'Iàchado - LÚz:I\'o Bartolomeu - rlmar- Car
valho - Prof. P:uilo }-'Cl'11:,:-O'lO .I::! A'·'l.l'jQ

L�ljl" - Amil+cn Se h-
mí'lt. - A. Ser-m« Xctto

DEPARTAMENftJ ESPORTIVC
Redator Pedro Paulo Machado'

Incoatcres auxmares M.ll'Y Borges RUl 1 LOhO

elOuberco Nanns

colaboradores Diversos

Represcntnntes t I

Repl(l"etlt<l1;ne� A s Lara 1 tdn

'IIR'o (CB) RU,l Senador Dnntas IÜ - J o andar I i
'1 €1 12"G!)-J I �
Sâo Paulo - Run \ ItOlla (j57 - (')11J �2
Te).: 31-R!'I-·19
PÓI·tO AleZle - PROí':\L -- Praca D Feli· f 1
<iaM 15 - (·OlLj. 11- 'l'el : ';':'·40

ISel'\'iço Te!erdifi. I' da CX!'!'ED .'HESS IX
5 _ O Dr. waltel�JoSé serã o foto!;!::';t

TERXATiOSAL '( r'p:,
Co da" "Oez Senhoras Elegtmtes do Ano.

1���'�I��"e�eC��I;�t:t��:�::::;�� ("11 'llr!e: t.P mu- � � AS Dez fotografias e mais se�en'a fot,)
,

"

�rafl;,s tr:,balho de' HC:1'!u:!.,! ia fologr:J.ioAnLÍllcln� medi lIIl e ::!'l(ltr 'I') de atô' d" (om a

'I
�tabela em \'igôl'. I
..

Carioca e"tnrio cu expmüção paira gran

\.'-'5;1:-\ \T a de !'('ceprão.
�·EXD.� A\:�:�_S\'\ll.' l:__� IC"I � :_ �(�UO�l '�l

A DircçILo n:lo 'i<' 1'\';.1]1on",lIlIll a " 10"- ,,111- I:! (el�râ�coH::�:i;: �x���l��Ci����!n���at�� rrrcPERANDO GOD01"rPllo .. c;l1Ílidt)" 1,,) .... ar1i�o ;1,,�'n�W<Hi J � próximo dia 27. A expo!<'ição é uma pn I:J..._._.....
_ ...�� ,I

\{ mo<;ão deArte da Ritdio Gu',rujit, que te Uma es1ltolillha seja, a criação dI! As,

,h ró. C(l\l1v l(lenl. It Loja EletroTccnica. pelo amor de Deu.('. ])iz sodação Florial!OP(l�i-
..

�
. _ x..--- o cegllinho simptHl('o ta1w de A;)sistênci, aos

1/1. � 7 _ Ag'l':ldet;o:1 Hnl'ia de Lourrle" riullópolis rrlll'cRC!1_3Ilte da
que jaz ponto ("í l�a rue, Ner.essitados, A �ug:e:-;-,

m Wickte o convltJ pa:'i1 sua fes'a de 15 dadc Hiplea, Fel've Schmidt. O 10' tão, e a vontade de co·
.

111,OS. que :lconLcc,crú :�Planhã, na Ru"r.._ 11 _ Pelo' C()nJ��1 'crllzeit.o do l;tll l

vem pedinte, com,) 11lui- laborar, estão aq',i, fir·

�. ��:��:lc��l1ldcii.,., em I'l1a CJllfol'tny{']
Vii1.l,t IlcJe para Pôrlo Aleg'l'e, o go\'cr" 'J ���s���:.�s :aobr::�l;�el� ��sii:a:;Se����;��n :�:

.

_ x _ nndor rio E�tado e Sra. Cebo Ramos !!': estão esperando p1ovi- guinhQ, que lembra U7,t::

S _ Lc-:o mais. o "sociely" de I'ajai es- para participar ct� reullião do." oove.r· i--,:!
-

.
dénciets para as Y;I(as r€lsonagem de BF:CKET

tará reunido L.) l'el"aurante C,üçaras nadore� do Paranil. Santa Catarina e RI:; If . tristes sortes. Nó ... fâ fi· da peça "Espera.'t:!] G,)"

PP�ral ,1'M"Onllte noitada com o cantai' �:::e�e :��:l:l �r:l� �:vel�ll�;:;::iÕ:S S�� � - _. . Zclmos uma suges!iio). 01' c'c.; .... '1 esperando.
SR. OSCAR SCIlMIDT F1LIIO lU o n ,

Com ('norml' satisfu\;10 re�lstra,'JOs na efemêricte de" ��I;a�l:I��l;����i�a�i:j;�Ü�:��� � 7a';��:��;: � '---n-EPARTA''''IEN\'O DE "AU'DE P-IJ'ILI....hOje, mais um aniversário nà'alicio do nosso estimado I', ., "'�
il!';ti�s.1 e conterrâneo sr. Os<,al' Sehmidt Filho. de trndi- lcto�el��\l�i�:ap;'�f.h�s:.e�:�a(;: �::b�S:� ���c�ec����'ioM��\���cu�::�!O�r.AY��I�O S;�� PLA-r"TO-"S DE FAR"'.:CIA

.

clonai família desta capital.
/ .1 LI _ H':_;Jo,

O natali<'ianle. hã alguns nno� desclll.oC'nha as fun-
- x - mos Filho, ChefE\ de· Relações PÚbliC� A G O S '1' O

ções de linotipista nClit.a foU\.\. onde s" destaca 001' scu
10 - fi bonita e movimentada !festa do Palácio do GovernO dr. Fulvio Lui 5 - Sâbado (tarde) Farrnilela Moderna Rua r<'ão Pin�o

trabalho Iml)ecável. Na sociedade local goz'e, d�,;' mais Bangú. realizada na nO,ite de. sãbado Vieira e Chefe da Cerimonial Prof.

.Nel·11
6 - :oJoming.J Farmácia Moderna .p,ua João Pinto)

sólidas amizades, {Jue. na oportunidade de tão grata p. pa::;sada. na cidnde de C::-lciuma, I.. 'e- sou Luiz Telxelr,1 Nune�. ...,...... ""
data, lhe fl'ibulnrão as mais carinhosas demons,:acôe:< geu a bor.lta �rta. Indaia Mal'la Sartori -x--' 12 - S�bado (tal'd�) Farmácia sto. Antõ�lo Rua Felipe Schmldt'
de apreçD e estima, àli (]uai$ 1l0,� a,�!iociamoS. formulando. "Mbs Elegante Han::-ú". 12 - Pa'l'abenS Lilia Evangelbta, pelo" '13 - Domh,go Farm<\eia. 8to. Ant,ônio Rua Fclipf' Schmldt
lhe e à S112. exma. família, o::> llH'lhore:; votos de felici- l l'eus 15 �\n'ls. ,

dades.
• � ___._....mz:;;::::

Dra. tVA B. S.
BICHLER
MÊ:DI;CA

'CLlNICA D� Sf)NJIbRAS
E CRIANÇAS

Atende diáriamente:
Das 14,00 às 18,00 horas
Consultório: Rua CeI.
Pedro Demoro, 1553

- E"treito _

I

Q1U.'1ll Será Miss Elegante Bangú Blumcnau? - A Grande
Parada de Elegância Acontecerá Amanhã nos Salões do

-- Teatro Carlos Gomes --
I _ Festa de Brotos uma promoção

do Jovem ":<ociety", que realizar·se·a_
dcmingo nOI' Salões do Lira 'rêms Clube.
A tão esperada resm é em pró da cem,

panhn de Ofensiva ao Câncer.

o•

FOI_1lOS' íutorrmdos de que pas sa

rá a residir na nova Capttnl _ Brasrli-r,
_ o sr, dr. Abelardo Gomes e exma, Ia

milfn.

,

(ONDE(ORAçÃO �1�:�,��,c:!�:!�;te�r:,�d��1�0;t����;;;:0�o���a�
Quando a gente era mais jovem, n,1 tomos que houve uma certa q'ted·.l ''''9

eceocs« terra 1l'ifltl esperávamos co!' .. SQ' «ntmats de trato, mas isto não IJem bem.

freguidâo e a/.sêio, os fe�tejos da.) temo- 0.0 caso. O que nos impressiono'" tarte
eas E:rp6siçóes Agro·Peeuárias. Er(l1)l '1l1a- mente, foram as tais de condecorr.ç::..:-r.
tI'O dias de festas. e tôda a popUlação do 'J!:uo quanto era animal, tinha a ,m.1 CO-

1 ·,·nicipio se t"(msicri<! pu.m o rc�tú/o da Ml'NDAZINHA, atada entre 'os chlfrc.1. va

E:qJosição. nanao as côres, que certamente t!is�J'I;.oui·

A maior atração, era o desfile final do (;111 o valor do COMENDADOR, 1igaMOJ.

gado de trato. gado de raça cuidado e 11I'C.- Mas, para encurtar a conversa, 1 nosso

paradO pelos fazendeiros com tod:! a nrec- pasmo, estava justamente, na qualidade
cupação e desvêlo. Os touros Cant1JCÔeS, de C?NDECORAÇõES dis�uid(!J; encr

ctnsstccs e enormes nas suas linhlIs, osrea- �iur, a.quantidade, depreciou o va!or aa

tavam CONDECORAÇOES (ou rps,:uuJ MEDALHA, que antes era data, como ,H�-.
coloridas, variando de classificad,) para semos, sómente" aOt! grandes ça1!'.pclíI.'S •

classificado. Mas, naquele tempo, sôme1!te Não sei porque, liguei o fato descrl�l), ao

os VERDADEIROS campeões, os 1JOIl�, é recente gesto jto Pr:esidente Ján!o Ci'I({"

que recebiam o galhardão, orpul1l-o (!o seu riras, com rflZação a inoportuna e ozrrante

criador, Wlldecoraçáo dada ao Ministro "l:h�'f

Há pouco tempo, ano passad!l, se wio Gl/evara, e a-quase tôdas as m!f;.i·")JS es

Inos enganamos, ell,til'cmos nOVamell�2 (I'L trangeiras, que por esta terra d'l Sall,�a.

1 e-es, apreciando a famosa 'f:xp '1IIÇiJ.O. Cruz têm abordado.

RIPADAS NO COLUNISTA I
( r; r-enscrtcão Jas d()li'i o tr-rator não quer que, "

Iheracóes do POC paufíats , gente se meta com assun-

r j';;ta
.
coluna, foram uma to.� poil�icos nactc-i .... e .n

-I
e':;1,.'-( 1(; de eiltoplm para que ternacionnts, c que 3. nosse :
, t TI:'$Cm" o colunl;_la, err:. Il('1l3 é cínica.

Ium 'll'ograma l"adlo!ô;li.::o I'�tã certa, nós dp agora

d.ls 18 horas, no di:! 23 p.r.. e.11 cbnte, vamos t"atur da.

A \'crdade é 1\S-;lln. di>j ')()litil'a de Arlrlú, prml'\

mr�nlo. Vejam os !Citares, ",;�as Cana.<;. e outros cii�t.lltos

I:�('u sóm"nte transcI'cvelno,) Jl;�ro<; agItados, SI!l1 por·
!<"I I maIores com('ntário�. c,ú·. que culpa nós �emi)S, .se
N,g r.âl.> escutamos :J pro- o 1 r(!C'clstas de ':li) Pal110 i
!:;('Uf,a, pessoas � ni:ta!> é pensam de maneira dlfc- f

q,Je ouviram as "ripadali" e rente tios daquí? !
n'.� d:�"eram ,incl :$, V{: qlh I

I
I

15 - T-::rça (dia santo) Farmácia Catarinense Rua Trajano

-,X-

3 _ cesamen:o. - Marcaria par,l ')

dia nove próxl.no- o casamento da srta.

cíau lete Vieira ecrn o ,<;,.. Sadí ::"ima. A

cerimônia rcnatosu �el';í. na Igreja l-J, S.

de Fútima. A rec-ncão acontece�·it nos

s:llões do Clube "Seis de Jnneiro".
_x __

4 _ Os Ol'oto� Elegante;: do .3ra�il
vão ac,m.ecel' no "Clube F::zen,b Bóa

F.f" um dos pitore�cos I(I):cant.):; do Rjo

Onde teu:!! a Gente Bem.

LACERDA

AlIt611io Maria. em coluna que mantinha
na "Ultima Hera". em vésperas do' pleito para
o gotér11() da Guanabara, repetiu vêzes sem con·

ta que. passados seis mêses da sua eleição, o sr.

Carlos Lacerda feria renunciado.
A bóca bÓ(l do cronista foi, mais uma vêz,

COllfirmada. Se o sr, Carlos Lacerda não renun-

cioft e se, mesmo, nUllca mais renunciar, a crise

que houve ficara para reafirmar o caràter dr
mau mórbido homem púlllicO que já atuou na

politica brasileira.

PerSQ'la.qem illdiscutível darj1tela velha pia
da espanhol - se hay go,pierno aca. yo soy con"

tra - o S,'. Carlos Lacerda desperdiça o seu ta"

lento c li. sua coragem tomando a vanguarda de
tudo quanto é movim.ento inaceitável e dérrotlt
do que ja. se jéz nessa terra.. Em Jacareacanga
e Aragal'ças .. lá estava êle, impávido, segurando
a bandeira da desol'dem e da ilegalidade. Na lu"

ta inglória da carta Brandi, que pretendia reti-
1'(ir da vida politica o Sr. João Goulart, Lacerda
teve mais um de seus insucesso.�. E isto .sem ta
lar no tris'c episódio de 24 d� agôsto, onde sua

lIutle/,ica pl'eSel,f.ça foi 1)tais uma véz sentida.
J1.fid(l.� ao contrário, tran�forma7ldo para o

, 1�'al tôdas "s coi",as de que participa, lancando a

semcnte da intriga nos mi!Ís justos moviment<Js
de opinicio, Laccrda condena a si próprio a um

tml fuio I/tllltO fl'liz. A S'tU conjeréllcia ern São
ratllo foi /un e,l'C'mplo disso.

E é pcna qllc aconteça ;lIStamente com um

rios mais csfusim,tcs. intelige�ttes e corajosos
1(01ll811S do oparo cemirio politico 1Iacional. Pe
lia para o Brasil e 1)1.'11a )Jara a Guanabara, cuja
sma � ser Sem1Jre agente de um simples j6go de
interésses que antigamente era politico e agora
{ exibicionista e reacionário.

Principalmente megalomaníaco.

19 - Sábado (tarde)
?·IJ - Domingo

}<'armócia Notu:.:na Rua TrajaQ
Rua T.,ijano

"'III'" \
Pr�ç"l 15 de Novembro
Praça 15�de Novembro

l;'armf!cia No�urna

1----------
I DUNLOP
1 dS'pnéu i)UNLOP ofer cem flllnJid:1de' C rcsístêncla.

',1 �AIN�it\)�Jj.S BlçrCLET4� �- Rn.a Cons. Mafr�J:lfd.
J.L�.��� .:=.,._.., .. '..

26 -_ Sábado (tarde)
27 - Domingo

_,'lFmw,o- •.

Parl1'ácla -�·It(l>:'la
Farmácia VlJ::'�'la

O plantão noturno ser2. efetu acJ') pelas farmácia .. Sta. Aatõ nkJ, Vitória e Noturna.
O plantão diúrno compreendi do entre 12 c 12,30 hs, será ef etuado pela f.i.rmác1a Vitória,

E S T R E I T O'
<' - Domingo
13 - Domingo
15 - 'rerça (dia santo)
20 - Domingo
27 __ Domin�o

Rua Pedro Demoro
_

RIJa 24 de M&..io
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 ôe Maio

Farmão..la do Canto
Farmál'la Indiana.
7armâcla Cat�rlnense

Farmãc!!a do Canto
!'armácla Indiana

SABOROS01
SI) CAfE mo

O plantão noturno será efetu ado ,pelas farl!'.,ãchs do Can t6, rldlan� e OatarlnenS!l,

WiJlys-Ôveriãilfdu"ÕrãsiiTI,
I �; D Ú S T R I A E C O M É H C I .0

AVISO SÕBRE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Tem sido praxe desta Co:npanhia pagar dividendos t.rlmestrals no total de 12% �o ano.
Consltlcrando-se o número 'sempre crescente de ado rustas _ atualmente totalizando quase 48.000 - habltan·

tes em, tod(1� ·os Estados e Territórios da União, o pagame nt9 de dividendos, efetuado em intervalos trimestrais,
tornou·se oneroso e antieconõmico para a CompaQhia. Põsto q'le grande parte de nossos acionistas possui ações
em número relativamente reduzido, os gastos acarretado� ;leia dlst.rlbulção de dividendos quatro vezes ao ano se

l�velam exce�slv:J.mente dispendiosos quando compara�QS à Importá'1cla de cada pag�mento. O pagamento de di
ndt>ndos sem4'stmlmente. ao que tudo indica, seria de t:lalor Interesse para a Compant-1a e, conseqüentemente,
p,1l'a seus acionistas.

, 0. a�ivn imob.i1izado desta emprêsa, contabilizado pe lo valor de aquisição de Cr$ 7.322.000.000,00, deduzida Il
nepl':cmçao. l)OSStll um valor de reposição consideràveJ medtc superiOr:>. essa importãnc1a. O parecer ,da Direto·
lia e que, atualmente, uma reavaliação parcial deveria s�r efrtuada,

Em vista Jo acima exoosto, a Diretoria irli recomen d·1.r aos acionista.!', em Assembleia a reallzar·se em fins
do pré.ximo més de setembro,';;' adoção das seguintes medidas:
1) "envsJlação do ativo imobilizado, aumentando-o enl importância correspondente à distribuição de novas açõ'es

aosl acionistas, na proporção de uma ação adiclonq.1 para cada 5 ações q\le possuírem;
2; dls�ribuição de divid�ndos futuro,.. em dinheiro, semes tl'almenl.e, nos m�ses de abril � outubro, relati"{os ap se

mestre anterior, porem, seml?re snbol'd}nada à dispo nibl1idade de lucl,'Qs n�9 dls�rlbuidos e demais fatôres
existentes na.. é)l,pca.. Sen.do tlp.Jovada esta política e. df;sç.le que autorizadP, o pr�l;(imo divIdendo eq1 dinheiro
��l"ia distribUldo. excepclOn:::.ilnente,. �p1 outubro vin dO,Il'O, no valol' d�. C.rS 3,1),0 P.Çl: açª,o., p gu�l, jPn.t,3.�wl)tc .f',.

�cin]l�iti�O;�l�m:��?ei�r'e?��' ���l'��,��fto���' ef.�tuad�.�m mi1.i� último, perfaz�� o ;af'q_��l:1:� .d,�j�?ç ... !:��I�lIVO . :"'�
::�� f; "1RETfJ}lrA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'''-�-'''''V'\'''''''' •• _''''A._'M.��''!:!.'ft.U1!ll.ftI. �"''''''''''''__Ul.� .... u_ ......... w.. ...... ...�_ "� ....... ,. ..... _.\ ........ v,,... ..�ft1k'll:ll.t."''t'!l.,,
, 'PELE SERA CONVIDADO PARA ENTREGAR O TROFEU INVKTO "CARLO B TTI" - O artista da

-

elota Edson Arantes do asc!mento, P L , o mais,

:famoso atacante do mundo na atualidade, será convidado pelo sr, Carlos Bonem, Diretor Comercial da Soco Rádio Guarujá para efetuar a entrega do:
:Iroféu que leva seu nome à diretoria do Pa'me1ras, c:lllte vencedor do concurso insliluído pela MAIOR E MELHOR equipe de Esportes de Santa (ata-:
,rina. Conlórme já informamos a so!en�dade de enfrélli! do vafiGso troféu, será realizada mementos antes do Cl telo interestadual que reunirá OW91-,
: CO E SANTOS, ronlando' com ii presença de' alias autor;dades. genlilmenfe convidadas. ,

' �
. 8eãirem1e-aiõãôhã-o;�õM�ês iõêsfu�lo�ânla-tàlarinaÕ��������)�l�j�:�����ii;�

o Estádio Santa Cata- nn noi�e do próximo sàba jreunião espernve. Como se defront'lndo em voleibol Guanabara A deleitação Edgard At'rU�1t saíome, rena r·o Caravana,
rlna ..eabrtrá seps portões do, com u Ta sensacional primeira atracão esj.u-an as l'epre�e:ltações de Flo� cnríccn chegará também que fOI r�solvldo ') orccre- ----.

rtanópacfís e Palhoça. com no sábado, em aVia0 da ma relacIOnado ,1 :<,,]eçao
_

'. ,,'

!

,

.

inicio prcvi�to. para a� /9 �õ:�:t ��;::, �:;;:�e����n_ ;��.�:n=Utj:��� rlc ;Ib:r�l:� .ÍOo!U"!',"!'l�T"!'I"!'M!"!'A"!"'S��D"!'O:''':E:":S�P:-:O�R::=Tn
[i"�,.Ç'::;f" ..��,B I �-=--'- ,---- �::a�/,,::��'� �:,:,:�'� t"eS,,,t,Cntn'in',jun ��,.a,:;�,;�',::na'e:�,'��: . 'a;_u-. ;;o;,k..,;y,;iIIt

�; <'o :;, �:, _:J'�I.; '..!L!J �---:.� ���:r:lefO��:�'i��mq:e ���- lt:ir: a�Ol�:����:!�OIB::;�= com barreiras. Es�i'1 esca-
--

�

-- ..
-:...,. ,. ,� E

. --��

r' ib do a sta Capital rã. presente aos Segundos lados Os Seguintes atletas: TESTES NO 1'. RA,140S re-n ror uma r!g.rosa in'

a,',i�;tj}�rilll� ']J-Y�I[I] !��;:�:::�,����:;�:t�; g:�:�:f�2:�IF�:;:;: �:�;;:�::::�:�:::�::o �:,:�::':';;�j::�,:�:i� �Jf.;�:::';['I�,::,:';::�,;:,:�:
- .:..-= I i

FlorjanopoliS. enfrentara o bltn�gen� dos jogos de Cambiréla e nennenuno. para .0 .uneu COm;}!''lrnb;'o
=--

-

- --=
famoso conjunto de bas- basquetebol. 80 metros � feminino: frente ao oenos Renau-c. FORMPJ,J O qUL'\'fETO

que ebot do Mackenz1e da Olga, Marly e Ivete. Pan- na abertura po certan.e Entr.;! o". jnú'n�'C';' ;\tk
es adua l de futebol. M:1U- tas cO.n que -o: l:\ I) ;" r

Imo e Peráclo deVera') ser na.t l:" :11: h'> dt.

ou-nprco. Em reuntâo da das comissões de eccepeões
utrctorfn do Olhllplro, fI- de venda de ingressos, de

I1embrandO:i \
,�ecl," lo serem

"lnd".
uuhlicídade, etr etc. Como

'oOd:"'r�?;�:� �:��:':','.; �'r���;t:'2��me:�;,�,n,", mE continuam surgindo faixas
st'é a presente datn, 2:::'0 _ x- Além da relação' de raí- peões nos l° Jogos e faz voo Catartnense de Tênis. man- o texto'

partidas desde 1916. PO>lsuj PELE' "ue estreOu xas alusivas aos II Jogos tos de que repitam a tece- fiou colocar a sua faixa "Ao ensejo do� 20 Jogos
130 vltôl'las, 53 dcrrot,.:!" e parlldai-\ do campC01!�1�') Abertos de Santa Catarina: n.h3. nos 20 - 1° a 10 de ali no entt-oncamento da Abertos, a Federação Ca-

Paulista em I!l57 com la jâ divulgada.. c comcnta Setembro." rua Bulcão Viana com tarinense de Tênis, sauda

anus, po.�suc um tO'.:1\ ,:e das pela reportagem "a- Também a Federáção Avenida Mauro Ramos. Eis (·s tenistas das delegações
157 tentos nos ca,t,pe'Jila- mo;: acrescentar mais três. ------ yarticipantes".
tos de 1957, a.té 1960, se!1_ Inicialmente destacamos a.- Lojas Pereira e Oliveira

do c:ue em 1959 bateu to' aa Casa da Borracha que também dedicam uma fai-

de Blu- �:s c��Serg��i�rd:o ��nt�:�i!Sil �ateõ�o�,:rlt���UI���d�ca��
mena\l não gostaram da

a'le�as de Fpolls,
llfta apresentada p e 1 a

F.C,F. com reiação ao;:

utlétas convocados para os

treinos Iniciais dO sel('
Clonado catarinense que
�e prepara para intervir

no certame nacionaL ln-'

dusive a imp:!'ensa criti

cou que nenhum dos jo
f?,adores pertencer..tes aos

(lUadl'os profissionais da

cidade, foi convocaria.
AjJOntftram entre outro!!

nomes o' cio arqueiro Lar

lJura l']ue merecia a convo

cRção além do médio la

teral Fernando Cruz.

Conforme temos in ror
mado detalhadamente, a

equipe do Santos Futebol

orube. ostara presente em

Blumcnnu na noite de

quarta fel'ra, dia 30, 01"H'-

Blumenau Critica
Seleção

Os desportistas

tunrrrnnc r-m que o con

Junto rnmosc da Vila, es

tará. ctruuto con\lmtc ao

dlve\·sa.<; eomtesões para
j ratar do assunto do "jógo
do ano", Foram in.�tiL\lí-

testados. capital .Ir'> C�I:lOl!;. I'a�'l

enfrentar "') :"1',ch.l,m'lr
acteditan�03 ,!ue. :e('nr�'()

podei-á lai)(:;:1.1' r-uchlnion

te o segTJ!;lt' nuil!1tjO'
TONGA, C,I\),1'lItELA. A_

LOISIO, TOl':.J�,·l:�) c F'i!:

DRINHO.

'te observa todos O! deta

lhes ro.am observado" pa
ra Que o -Santos Futebol

Clube, possa realizar uma

l'xlbiçào dt.- gala e o qua
dro patrocinador do clube

JOÃOZINHO VU�/TÀ.
AO ATLIl''TrCO

O nrquetre ,lÓ,107.mnO
que brilhou -ic arco (,O

Avai, deverá retornar lb
Atlético. elo n;(!1101; as

eonversacões iuir:�is cora

o pr('sidenle do eluoe tr.

color foram mUI\:!{!t:s.

RECUO NA TI',!3E:::".-\

(.;onforme marca <.'o t:�

bela, teríamos r.a LIl{'(' Jf·

domingo em Blu.lIl'l.l,n o

primeiro cotejo ent "(' as

represen'.açõc:; c' ,:JI'�:1 UP

Blumenau e J'.r'l'!IU do

Sul, na primo ira 0<\" iII

do certame c,to(!ua1. r\cnn

tece que o certllm·' bh.

menauense ;,inda se .\e

senrola, tendO a FCF' CO,I

cordado em r('cu ': r a tabe
la dos jogos llaq\lclas ci
dades.

santista alcance o necoe

sãno para coortr as despe
sas: que se' elevarão a um

milhão e setecentos mil

crueet-os.

xa especialmente aos re

prese!ltantes; do Município
de Concórdia.

QUICO APRF,sEN'TA
MELHORAS

O atacante Quico do
Almirllnte Barroso QUe foi

ferido gravemente com um

(Iisparo de revolver, enCOn

tra-s&' ainda 'int�t"nado no

HOl'pital M:lrie'a Konder
Borhau�em porém, C011-

Pletamente fôrll de Perigo
tendo o mêdlco (!ue o a,;

sistlu, flutorlzado visitas
ao jovem a,léta que conb
com 24 anos.

Aniversário do Banioa-Verde
Jã as duas partidas do

Florianópolis, 20 de a_

go.�t() de 1961

limo. Sr. Diretor tio

j()fnal O ESTADO

NESTA

'As l�.OO huras _ Inicio

do TORNEIO DE BOLÃO
em Homenagem à Policia
Militar do Estado.

L° Jogo: Quadro CeI.
A ASSociação Atlética Marinhe x Quadro CeI Aui

Barriga Verde, comemo- 2.0 Jo�o: Quadro Cei.
rando a passagem do 22 o

Larn Ribas x Quadro CeI.
aniver"ãrio de. fundação, Elói Meqde:;
promoveu várias festivi- 3.0 Jo"'o; Quadro CeI.
dades, que obedecerão o Spalding x Quadro prof.
se�uin�e ROGRAMA:

DTA 25 (HOJE):

Estâ sendo erguido
praça Getul!o Vargas, o

grande palanque onde de
verão ficar alojados os

desportistas que comporão
a Comissão Julgadora, do

desrue de abertura dos II

Jogos Abertos de Santa Ca-

tRrina.

A repre>;entação de Flo

rianópolis, tentara conse

guir abrir o desf!le com

uma estupenda conquista
(11I:l.l seja a de ser consl·

derada a campeã do des,

me de abertura dos II

Jogos Abertos de Santa
Catarina. Pelo menos, con-

f' tará com chances pois
apresentará material to
talmente novo e diferente

dos .quanto até aqui fo

ram apresentados em Qual
quer compet:ção e"oortlva.

Os membros que compo
rão a Comissão Julgadora,
estão sendo convidados,
devendo ser conhecida a

" �ua formação dentro de

dois ou três dias.
Sabe-se entretanto que

várIas autoridades estão
uresentes no palanque ar

�ado na Praça Getúlio

Vargas.

Várias autoridades já
foram convidadas pal'a as

sistirem a reinauguração
do iEstâélld'"'Santa Cat!t"V1·

24,0 BOLETIM

estâdio da FAC atlétas ca

tarir.enses, guanabarinos e

paranaens:_s, ...
O Diretor do Abrigo de

Menores recebeu com sim

patia o ofício dirigido pe

lo sr. Waldemar SaBes, pre
:-:idente da C.C.O. conce

dendo entrada franca aos

alunos daquele estabeleci

:Jlento, em qualquer estâ

dia em que serão disputa
(lOS Jôgos pelos II Jogos
l\berlos de Santa CaLari-

"'. '*

A l·epl"rs('nt.fI�ão do Al

vorada. deixará Curitil):\
as· primeiras horas da tar

O{ çle hoje, rumando em

õnibu� especial para Fpolis,
onde chegará por volta

das duas horas da madru

gada. Na noite de 'sabado,
os paranaenses enfrenta
rão O Bocaiuva atual cam

peão catarinense.

Por sua véz a delegação
do Mackenzie da Guana

bara. desce'rá no Aeropor
to Hercílio Luz, na manhã

de sâbado, viajando em

avíão especial da Força
Aérea BrasDeira.

.....
.

Poderá acontecer no pro-
xlmo domingo, uma eUmi

',1atória no setor de ciclis

mo, afim óe se conhecer a

PCluipc Que defenderá Flo

"anópoll�as �ensactonalll

Ary Mafra

'A� 21.00 'hor;ls - 'Entre-

A �quipe do Mackenzie,
, da Guanabara chegará a

nossa Cnpital na manhã
de >:<ab:ld... viajando
avião da FAB.

A equipe basquetebolís
lic/{ da Guanabara jogará
duas partidas em Floria
nópolis. na sábado e no

domingo pela manhã.

O Alvorada de\ Suritiba
deVerá chegar nas pri_
meiras horas da manhã de
sábado... nOSSa Capital
O Alvorada enfrentara

ga dos premios aos "ito- . na noite do mesmo dia a

equipe do Bocaiuva e no

ç!omingo Pela manha jo-
Mesa de beblda�, Sal- garâ COntra a seleçao ria

gadinhos e Dôc�", Ofere- Capital de futebol de sa.
chia à Imprensa falada e Ião.
e.�crita, J-lvrnenage,ldos e'
ConvIdados.

DIA 26 (SA'BADO)

'As 17.00 horat' - Reu-

nião Extraordinária do
Conselho Delibem'ivo.
;Ali 20.00 horas - Gran-

de CHURRASCADA ofe-

recida pela Dirf'totlll ao

CONSELHO DELIBERA
TIVO, em hO'renllgem a

data e em regozijo pelo
re-inicio dos trabalhof< de
construção da Séde SociaL
Para festividades

const:\n'es do Programa
acima. temos· a grata 1;0._

tisfação de convidar ellSe

prestigioso or�'-l(). anteci
pnn;!o IlIlSsr.. , agraclc(:!lllen
dr. CATIT.oS J. GEVi\ERD

1'io"oll.

Dias 2 e 3 Serão
Movimentados
Para Fpolis,

, Os próximos dias 2 e 3

cü. setembro serão dias de

r,rande movimento para. as

lepres�ntações que estarão
lutando pelo nome espor
'.!vo da Capital do Estado.

1\'0 dia 2, Florianópolis es

tará participando de atle
dsmo e ténis e voleibol fa-
mini no.
No dia três estaremos

h\1.ervipdo em Xadrc:/',. No

l"utebol de l!jnlâo e no Das·

que!.ebnl MASQulino, será

tcallzí'lda lImA série' de

pnrlidas ellminntórlns, pa
la que o número de par

c;j)Rntes seja reduzido.

No Morro dos
Conventos o

Internacional
A equipe do Internacio�

na1 do Rio Grande do Sul,
oue domingo, deCidirá o

(:ertame ga"ucho da tem

porada de 1981. enfrentan
do ao Grêmio em mais

se-nsacional GREMNAL, en

contra-se concentrada no

Morro dos Conventos, em

f:lanta Catal�ôa, de onde

partirá para o estidio
Olimplco, na grande deci
são do certame.

PELE' E�TREOARA A
TArA C BONETTI

A 'd d
ANA: I[ARIA E O FACHO o �ndi::bl"[I{h e �ai!<

UIOfl a es C�mfórme j á noticiamos famo�o ahral1 e (lo mun_

c;lb(!rá a tenh..ta Ana M-l.- do na .'\tu-lidad�, 1.;("'[1 cs

Serão Convidadas ria Beck, campeã Catari- pecial.:lentr ronvirla1o Dr-

Ficou decidido numa das �:�:;i ee!r;����: od:r���S ��z:�· �a;)ll��r:�ll��Ii'tr�;;�
Na oportunidade o tee- �!:!��S ;ee���es �l�gan��� te QUe abrirâ o desfile dos (lenomina<lo CARLOS BQ

Jogos Abf'rtos. Serâ um NET'TI, em solenidade,; a

��;�a��e pe�:aorgC::::!��ã:� ('esfile monumen�al, devi_ reallzArem'�e an.c;; do co�

res dos 11 Jogos Abertos, damente crgan1zado pelo �e��o �;í:��O��� ;X pai:::;:�
;:!at;l�s p�e���çaded:�n�����

Coronél Teseu Muniz.
com uma s.;rie invlC'j;l de

���u::::ç:ossls��emE:tá���- I�����:�resD::::�c��s �!d��gOd� f;:O;é�a�n��it:���
Santa Catarina, bem co- para o 8elecl0�lado catari- pela Maior e Melhor eqt:1

Também das mail; sen mo, à� disputas dos II Jo- nem;� d(. f",-tcbol, dever:i.o Pe esportiva de San'.a C

Ab t antes c1€ malll nada paS",l- tarina.

�;�:;:,����e1::�;!{';;::�'�� 0-gOSe' 'c
r os.

l_ S O;" e s daS e g' u n d �
bertos de Santa Catai,na, �

�;��:��,IV;;��:;í�:}�:��: CaAmara do , J Ode Suas eq'llpe.�. • • •

Da Capi�al am'.recem E!>'eve reunida na sede menta a Cãml-lrn apreciou como as beneflcioH rio "lU'

dois gr:ndes nom�s, Ru- da Federação Catarinense o pr(}Ceso 203, onde mais sis
bens Santos e Val!'ilO, Sch�

de Futebol, a Segunda uma vt::.t aparecIa como ln- Encerrando o julgam!:: ..._..

roeder. Cãmara do Tribunal de dlclndo o apitanor Antu-- li Câmara apreciou o pro

Justica Desportiva, cujos nlo Silveira, incurso no cesso' 204. aparecendo co

traba'lhol1 fOl'am presididos me�mo artigo e Walmir mo indiciaoos Fausto NiI

pe� Juiz Dr. João CArlos dos Sanlos atlé�a do Clu- ton do Fi�u('l1"ense, infra

Ramos, cQntando ainda be Atlé�lct) Catarinense, tor do ar�igo 182 e nova-

com as presenças doe:; jui- Infrator do artigo 249. mente o Boeaiuva no ar-

zes Lauro Maia e MOacir tigo 20.

Ramais .PinptO e do secre- veo.!'a"m'ãuOl',;;'-d:n�lnl�ruz�:� ab����::� -; �aus�o:a\l���\tário EnIo eSsoR. • ..

ros com o desco!").to de jmulta de mil cruzeiros

50% e Walmir dos Santos com os de�conto, prrVIi-\
suspenso ,por uma partida tos em leI.

Mackenzie será con t ra a

seleçfiu de b!l�quetebol da

cidade, (lUe se prepara
para o,; jogos libertos de
Santa Catarina

llico H,dmilton AUJus'o
Platt tará o primeiro
grande teste CO.TI >:'eUs

pumos, quando então po
dera delenial' a equipe
ba!<e para Os JogO� aber

tos.

No "Dia da
Pátria" a Corrida
de Interlagos

Será a 7 de setembro a

prova automobl"li::tlca de

nominada Quinhentos Qui
lometros de Interlagos. A

escolha foi feita pelo Au
tomóvel Club do Estado de

O primeiro proceSSO a ser

apreciado foi o fie n. 185,
aparecendo como indicla

dc� Nilton JoSé Garcêz,

presidente do Guarany,
;:;ão Paulo, durante n reu-

como Ílh.. ursü no artigo

��:�l:cCnte:Qued:ar��I���h� ��7'G:��:r n�0;;7 ea�;;l�
Nacional !!os DesporWs. do Lisboa, deiegado da
Portanto, no dia da Pá-

.trla. teremos a grandiosa FC� ��le�����o ��I�dO Lis- n&��aj:! �j�,el�Og:::e:� 1:�n(��l1a�indrlOa co�����.
ll\'l"e

i��;�a;�st.omobinstica de
boa foi penalizado com fi mingo as representações BLU1Io:ENAU _ BhllUf'
suspensão de 10 dias. Qto, do C, N. Marcllio Dias e

aun não estará pr("ent,

EXCURSIONARÁ ao presidente e atléta do Cimemport' Clube. Na tar-
nOl< Jogos Aberto:; 'Ie �I;n-

O GRUTINHA
�:r:�re�m���;��vna:�:_ �:ta���e s�s d:!�I::en��:t�� ta Catarina, rel:I'lvam<"ltc

da pelo defensor do bugre, em seus respectivos es- ��n:.etôr de volcibol fI.'!111_

A fim de enfrentar a �es�:;��:n:o c:�Pet:��� ;��:::s e�:er�a�os �:nir:���
��u:o ct;lg�:��u�::��r:'p;: inquérito. A seguir foi a-

da domingueira.
ra esta localidade a equipe �::c�:�o e�ta��:e���o 21�� ITAJAI' _ O atacante
do Grutlnha F. C.. Saindo

dJciadcs Antonio Silveira, Orley, oriundo do futebol

:�a� �o:;s ;:rt�:�b�� e���� á�bitro, como incurso no parallaensc e que está

do Clube. artig(j 226 e o Bocaiuva in- treinando no Marcmo

Ficam convocados todos fn·tor do artigo 207. �a�on��f:��lrhc:�e �as�;�:�
os atletas, sócios e simpati- ve�:ci�eOna�a:onton::niSI� rubro anil já que foi con

�e�!:�ç�:.l"�e����!a����s� multa de mil cruzeiros e o siderada exagera(la pela

:)agem com o Presidente Bocaiuva em 1.500,00, am- diretoria do grpmio praia_ i na
Sebastião Carpe!'. ou Osmar beS cpm os descontos pre- no R eu:>, pra.tenção. Orley !

. Rair,?,a- das BlO,l141
Ramos pireLor Esgortivo. vistos em,lei dt::scja vinte e cinco mi! ! _ Rua' CO'...;sel

.4J'el� c9.QJIE�'ec_if�..rotp�.�e ,_.�, ... ":" X "�'x. ,x,. .' ",crllzeirgs. '3 ,Utul? d,e·.h�vas ... J ,NIa1��; �:�4·.;1:/jtiÓ� ,)fffffiT�êYnh�'Ul(n'a "';o:�ulg'á .,:� .. (jJiti�\I1�S�i§:.:e���ati:ii

:.!isf1!/1u t' lote,;;'_Pl"('slrlrnte

N. R..: '- Aí!;mdrr('mos
o convite e pl'OVflVf'llllrnte
estal"rlIlOS !':('1l(!0 I'cpre�rn
lado Prlo nosso recla�'
Gilbf'r'o N!\hns.

Até Amanhã
o Material
Estará na

Metrópole
Os organlzadore!l dos II

Jogos Abertos :!credltam
nue até o próximo dia 28

esteja na Capital do Est'!
cio, tôdo à material enco

mendRJia à Superball, re

lativamente as disputns dos
rI Jogos Ab'ertos. Os uni

formes das representações
�etnmotltmlfl:., 'bem como

Lamen�U!ilCS Q11t' Slu,) e

nau não es'_ar;l presente

J_.,teja ausente j_qllcla�
disputa!>.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T�;ClüBe"'Doze-ae "'Agosto» Dia 9 de' setembro sábàdo :
:APRESENTA EDDIE MANDARINO 0 Sus Tropicanos Ritmo "90SSA NOVA" para danças - Malena a melhor canto ra da "Noite Carioca" - Mauro Zardo :
• cantor - Jorge Arena Bailarino Afro - Cubano atração do Show de Carlos Machado e larry Wald o Rei do Rock And RolI Holandez - MESAS NA :
: SECRETARIA DO CLUB�.

.
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\:!: b u õ U EDITAL PARA CONCORR1!:NCIA PúBLICA DE VENDA

DE VEíCULOS DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO

SERVIÇO SOCIAL DA IND'ÚSTRIA DE SANTA CA

TARINA, ,

qUARTA P/\(.\lNA

--CENTRü
tine SÃiJ JOSÉ

-BAURDS
Cine GLÓRIA

FONE: 3636 (ES'rREITO)
ás 8

Fone: 6�52
hs.ás 3 - 71" - 91/2 tis.

Inicio do Grande Festival

"FRANÇA FILMES"

1.0 Filme
"O AMOR E' FONTE DE FELICIDADE

TERROR!
AVENTURA!
MISTE'RIO!

•

D<)fiald Wolfid
Barbara Sheley em;

SANGUE DE VAMPIRO
_ Techn1Colqr -

Direção oe Robert Siodmurk

Censura até 18 anos

OU O'DIO?
Gérard Blain

.ruuerte Mayniel em :

OS PRIMOS

Direção de ClaUde Chab:'o!
Censura: Rigorosamente até 13 anos

tine If.lPÉRIO
(ESt'RE!'W) Fl'l1<:, 62vó

ás 81/� hs.

Cine RITZ
:'OYE: 3436

ás 5 e 8 hs.
Inicio do Grande Festival

"FRANÇA FILMES"

i.c Filme
"O AMOR E' FONTE DE FELICIDADE
OU O'OIO?
Gérard Bhün

Jultejte Mayniel cm:

OS PRIMOS

Direção de Claude Chabrol
censura. Rigorosamente nté 18 anos

, Cine RA.i6, (S. José)

TERROR!
AVENTURA!
MISTE'RIQ!

Donald Wolfid
Barbara Sheley em:

SANGUE DE VAMPIRO
_ TechnlColor -

,

Direção de Robert SlodmarJi:
Censura até 18 anos

tine ROXY
ãs 8 ns.FONE: 3455

A reuniâo de astros famosos .tc Me.

de stco em um filme que
Jamais esquecerão!
Fernando Soler
Laura Hidalgo
Jixy rnez em:

NINGUE'M ME AMA

Direção de César dei Campo
Filmado no México com suas Belezas

De Volta
:ÍH 8 hs.

à tela o filme máximo
todos OS tempos !

Burt. r.ancester
yvonne de certo

Qan nurvea em:

BAIXEZA

Dirigido por Robert Siodmark
Produzido por Universal

INTERNACIONAL naturais

:;,..nsura: até 18 anos Censura até 18 unes

FINALMENTE!
GRANDE FESTIVAL FRANÇA FILMES

CINE:S SÃO JOSE' - RITZ - GLO'RIA - IMPE'RIO

Amanhâ "RIFIFI, ENTRE MULHERES" - com N"dia
Tyler - Robert Hossein

Domingo - "A ILHA DO DESEJO" - com Christian Mar

quandO - Rossan,a Podestá - Magali Noel
2." Fc;ra - "VAMPIROS DO SEXO" - com SteHa Blain

Robert Rossein

3Y Feira - "OS LIBERTINOS" - com Jacques Charrier -

Belinda Lee

4'" Yeira- "CUSPIREI NO TEU TUMULO" - com Fer

nad Ledoux - Marina Petrowa

5'" )"2ira - "HIROS!lINA, MEU AMÔR" - com Emanuéle

Riva - Eiji Okada

E não bC esqueça que a partir de 3 de setembro vem, aí

"0 Espetáculo dos Espetáculos"
Fm nasseio noturno pelas Boites Francesas!

Europa de Noite
STH;P l'EASE,DANÇAS SEX APEL, MUSICA DE ALTA

CLASSE'
TUDO REUNIDO PARA MOSTRAR O QUE E' PARIS

'A NOITE'
Rigorosamente Proihido Até 18 Anos

S: JOSE' _- DOMINGO _. ALERTA PETIZADA! (Matinada)
"CARLITOf' EM DESFILE", O .VlA'XIMO DAS COME'DIAS

DR. LUIZ E. ROCHÁ FREIRE VENDE-SE
CTRI.JR.GI,iO DSNT1ST'A

A·D:';t.,TUS E C'RJAN':;AS
;'l.rticipa a seus clientes e amigos .1 insta19ç:'4I, do

st'u novo c"tlsult6r1o eql1ipado CLlffi mator de alta rotação
p outro.:! meU")ralflel�t�" técnlco$.

RLta Fellt:r Schmldt. 34 _ l° anuar - "/::1

Vende-;>e o Salão Brasil,
Instituto de 3eleza, �om

ótima frequencia. Vende-se,
tambêm, só o ponto. Motivo
ele mudança. Rua dos Ilhéus
!l.0 ;l, Tratar no local.

Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem
Interessar possa, que se encontram a venda mediante

concorrência pública, os veículos abaixo especificados e

de propriedade do Departamento Regional do Serviço
Social da Indústria - SESI - de Santa Catarina:

1° - Um jeep, marca wütys, ano 1954, meter n.

80088, côr cinza, 4 cllíndros, 60 HP, de placa n. 13-78, pe
lu valor mínimo de oferta de Cr$ 200.000,00 (duzentos
1'1i1 cruzeiros);

2° - Um jeep, marca WiJ!ys Overland, ano 1957,
motor n. 4 J. 157133, cõr cinza pérola, 4 cilindros, 60 HP,
placa n. 4-55, pelo valôr mínimo de oferta (duzentos e

c:itenta mil cruzeiros) Cr$ 28Q.000,00;
3° - Um Ieep, marca Wil1ys, ano 1958, motõr n.

B. 803.902. côr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, de placa
n. 4-63. pelo valor minimo de oferta de (duzentos e

oitenta mil cruzeiros) CrS 280.000,00;
40 ...;_ Um Jeep" marca Willys Ovei-lnnd, ano de 1958,

motor n. B. 8039G8, côr verde ("10.1'0, I) cilíndros. 90 HP, de
ore-te de CrS 280.000,00 (duzentos ( oitenta mil cruzei

ros) - placa n. 4-51.

50 _ Um Jeep, marca wiltys OverIund, ano 1958,
motór n E. 803.839, côr verde claro, (l cilindros, 80 HP de

placa n. 14-70, pelo valôr mínimo de oferta de (duzentos
e oitenta mil' Cruzeiros) Cr$ 280.000,00.

Os Interessados na compra dos veículos acima espe
cificados, deverão trazer suas propostas ao Departamen
to Regional do Serviço Social da Indústria de Santa Ca
t arir-a, sito no Edifício Sul América, 6° andar, nesta

Capital. no dia 12 de e-tembro próximo vindouro, até as
10 horas, hora esta em que as propostas serão recebi
das e apreciadas, na presença de todos os concorrentes

pela Comissão de Concorrência Pública oeste Departa
mento Regional. As propostas deverão vir em envelopes
fechados, com o máximo de sigilo, com tôda clareza e

precisão, o veiculo que interessa o proponente, com o

respectivo valor de oferta que será definitiva. li: indls
pensável as assinaturas dos Interessados, na respectiva
proposta.

As propostas deverão se, referir a cada veiculo de

per st.
ASSim, caca veiculo, receberá uma proposta em en

velope fechados- e rubricados .\)[:!IO proponente. Não im
porta a que o mesmo concorrente faça propostas para
todo!': os veiculas, porém, tais propostas como se escla

r�s.e acima, sel'ão feitas em envelopes se[!arados, veicu
lo 'Por veiCulo. As PI'opostas serão abertas na presença
de todos os concOt'rentes, cabendo o direito de aquisição
do veículo ao que maior prêço oferecer,

Os preços de oferta serão absolutamente para pa
gamento a vista, não sendo apreciadas propostas que
contiverem a cláusula de pagamento a prazo. Os pd.!;a
Imentos deverão ser efetuados em moeda corrente do
país.

Na parte externa do ert'velope , que contem a pro
posta, deverá constar :"s características do veiculo que
interessa ao prouonente porque é facultado a todop os

proponentes a retirada de suas pro!)ostas antes das aber
turas das mesmas. Vencida a concorrência no mesmo
dia 12 de setemBro próximo vindouro, o veiculo ser::
entregue ao cOlllDradol', mediante o pagamento Integral
do pre�o oferecido pelo me::..llo."Em hipótese alguma, se
dilatara o prazo r.ara pagamento co veiculo comprado.

Os veiculos de que t�-ata,o presente edital. se enCOll
t1'a111 â dispos;ção dos interessados, pal'a exame e verl
flcação. no depósito da Firma Carlos Hoepcke S.A. _

Rita Maria - no horário das 9 às 12,00 horas e das 14,00
as 17.00 horas. diariamente... . .

D. R. do Serviço Social da. 1ndú[:tria em Santa Ca
t.arina. 23 de agosto de 1961.

A COMISSAO DE CONCORRENCIA
25-31/8/8/9

Hoje Grande Data do Exército Nacional - Amélia Maria e

Ana-Maria. Polidora, no Baile do Perfume
nta Moritz; Eiizabeth Moritz; Sônia e

Tania Araújo; o-acta Regina Assis; Pau

lo Albuquerque e sua noiva Marlene; Jorn
Silveira Lenzt e sua noiva Zuleika; Hei
tor e sua noiva Marli Maura Meira; Soo
raia Abrahan; .ruraer Foes; Dra. Marlene
Abrahan: Marilene Abrahan: Lisete AI·

Ives: Sra. nra. W. A. Musaí : Sr. Coman

dante Marcia Lyra; cep. Hélio W. de An

drade: e muitos outros e outras que no

momento não foi passivei lembrar. Peç<;
as minhas escusas por não citar todos a

quêles que compareceram na' elegante
festa, promovida pelo Lions Clube de

Fpolis e Casa Brusque, em benefício de

uma causa filantrôpica.
XXX

Recebi uma carta do jovem Mauro Ju

li.O Amorim, um dos aficcionados da

mÚ-1sica nesta cidade - Foi com a maior su

usracêc que soube desta sua promoção -

10 Festival de Piano de Santa Catarina

Espero que leve avante tão bela inicia.[
Uva, n�o somente êste, mas tambê:TI nos

�

��r�ev��:�u����:��d:u�e�:ess:e��·P�t:1 a�( !
'; "gnyonara" ;-�i,�nformou ao CaIu-Inista que oferecerá "ma medalha de ou

1'0 e um coquttel ao vencedor ou vence,

1dora do }O Festival de Piano de Santa C�

tarina.
XXX

Amélia Maria e Ana Maria Poli Lobo.
,

estão na lista das debutantes do Baile do

IPerfume, do Clube da Colina.
XXX

Domingo, no Lira T. C., às vinte noras

1acontecerá uma movimentada "sorée'

para a orototândta. A orquestra do cru.

be, dará um "show".
XXX

As elegantes Renaux, estão em prepa

rativos, para o desfUe aéreo, em viagen1
Fpolls/Curitiba no próximo dia três, no

Convair da Ta('·Crubei�o do Sul.

XXX

A senhora Diva Melo, foi a anfitriã da

garota Radar de Joinville, Ragnit Fis

cher e sua senhora mãe.

XXX

Le!a' Revista Luso-Brasile�.ra
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o terc,=,"iro número

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
o RC'VIANCE rAAlS FASCINANTl!:, FATRl:OTIr.O E

CONSTRUT!VO QUE J�\ SE PUBLJCG>U NO BRASIL.

PRECISA-SE
De vendedores de payé>� técnicos junto a engenheiro:;

arquitetos faLricas e I=upehmas :'mportados da Alemanh�
e artigos nacionais para escrit0tios.

INTRAREGIONAL - IMP. E; EXP. GERAL LTDA .

Rua 7 de Abcil, 235 - 4.0 s/412 - São Paulo
Fone: 36-3586 e 52-5397.

30 VAGAS SÓMENTE
VOCE NAO Te••.!. AINDA O ,JUHSl) GINAl:5lAL?
}o?�a-o em mer._)s de um "I.no freq ...entando as aulas

de pr:!paração aos candidatos aos eXa1l1CS pelo Artigo 91,
�IO Instituto D. Pedro 11_

OMma orie:ttaçáo pedagog!ca - Ensino ,,:tamente
especializado - Garantia de ê?íito ç s:-.tlsfação que você
comprovará.

,
Inicio de nova turma em outuhro Pl,óximo.
J;J.formações à r-a Nereu Ramos _ 39, (3l'upo 1o!1c

dêlo Dias Velho), Exclusivamente das 19,00 às 20,00 ho. I
ras diàriamente,

31/8'61

A Federação das Industrias de San

ta Catarina, ofereceu um "cocktall" no

Lux Hotel, ao Consul Americano EdwarC:

Powell, que Vi3itou esta cidade acompa
nhado de mister Hary Gracey, Chefe In

dustrlal do Ponto Quatro nos E. U. A., �

do mister Hary C. Keen.
Presentes: Dr. Guilherme Renaux Pre

Isidente da Federaç�o das Indústrias de.

S. Catarina, que fOI o anfitrião; ArOldt

Glayan, Presidente da Fed. do Comêl'cio;
Dr. Lauro Linhares, Diretor de romérclo
das Indústrias; Dr. Ingo Renaux, Diretor
da Inl!ustria Renaux; Sr. Hoepfner, Pre
sidente do E:1nd. da ·Const. Civil de Joln

vllie; Dr. Roberto LacGl'da, Presidente de,

SESC; Dr. Carlos Fedt'igo, Presidente de

SENAI; Dr. Hilton Prazeres, Diretor da

SENAC; Sr. Silvio Machado, President�
da F. I. do Comércio;' Dr. Milton Fett
Presidente do Sind. da Ind. da Madeira (:

Sr. Murilo Rodrigues, Preso do Slnd. de
Marcenaria. A noite, o Dr. Guilherme Re

naux, ofereceu uma peixaGa no Coqueiros
Campos; Eleziij.ne Haverrouth; Vania Ra· Praia Clube, aos mesmos.
mos Moritz; M::..ria Conceição Silva; Va-

HOje, em todo o país comemora-se °

Dia do Soldado _ Luiz Alves de Lima e

Silva _ Duque de Caxias _ O Coman

dente do 14° E.C. Coronel Silvio Plntc

da Luz, programou grandes solenídades
para hoje, alusivo a data. Esta cctune

cumprimenta c Comandante e seus su

bordinados, peja brilhante data comemo

rativa do Exército Brasileiro.
XXX

A srta. cmsta Strecker, viajara no pr«
xtmo mês de outubro, para Berlim ..

Ocidental.

VENDE-SE

P A R T I (I P A ç Ã O
GERMANO JOSÉ DA LUZ VVA. MARIA LOPES

VIEIRA,

LAURA AZEVEDO DA LUZ
participam ao& parentes

f- pessoas de suas relações
o contrato c'! casamc�:to
de seu filho EúSGN com a

..,entil senhorita ACELJNA
ISALTlNA RAMOS.

participa aos parentes e

pessoas de suas relacôes o

contrato de casamento de
�ua filha ACS:L1NA, COm o

sr. EDSON AZEVEDO DA
LTlZ.

Edson e ALeli1UL
Noi"):>

JO&� Mendes FLORIANÓPOLIS, 19/1l/6I Saco dos Limões

XXX
Fui informado de que a srta. ElIzabetl'

Muller, pai-ttoipará do l° Festival de Pla

no de Santa Catarina.
XXX

É com sausracão que regista-o nesta
coluna a data »atancíc do Exmo. Sr. Se
cretárto de Educação e Cultura, jornans
ta Marbinhc ca' lado Junior. que hoje,
transcorre. �o Ilustre janiversarlante O!J

meus cumprtmentos.
XXX

Circulou na "Ltndacap' o DI'. Paulo

Emilio Acínlí, destacada figura da socte.
dade gaueha. i:ertencente ao quadro soo

cial do C''lbe do Comercio, O Sr. g'ernan

do Faria. ofereceu-lhe um Jantar no Que
rêncía Pálace Hotel.

XXX
Um dos mais bonitos brotinhos da ci

dade, Solange Suplicy Vieira, festejou a.

niversárto na terca.felra pp.
XXX

Hoje, pelo Convair da 'rac-orueerro dr

Sul, vtstará para Porto Alegre. o Gover
nador Celso Ramos, acompanhado da
exma. sra. Edith Gama Ramos, e da se

guinte comitiva: Dr. Celso Ramos Filho;
Professor Nelson Teixeira Nunes, C. ce

i'imonial. Sua. excia. partiCipará da reu·

nião dos GovernadOl'es, com o Presidente
Jfinio Quadros.

XXX
Anotei na comentada "soirée" que pas

sou no Lira T. C .. com o elegante desfi
le tie modas Ro;)naux - Casais: AlmirantE
Luiz Clovis de Oliveira Leite; Comandan
te Ernesto de Mourão Sá; Dr. Waltel

Wanderley: Dr. Victor Peluso Junior; Mi

nlstro Nelson Heitor Stotel'au; Dr. Laura

Linhares; Dr.,!'Jereu Corrêa: Dr. J. J. Bar
reta; António Apostolo; Milton Campos;
Antonio Pereira Oliveira Neto; Jorn. Jal·
me Mendes; Dr. Armando Silveira de

Souza; Jose Mendes; Victor Morltz; Ata
cio Melo; Cap Nery Vieira; Dr. George&
W. Wild; Dr. Josê Moelmann; Rubens
Pereira Oliveira; Dr. Braz Alves; JOl'll
Waldir de OliveIra Santos; Dr. José Moei

mann; Des. Amo H"t;schl' Dr. Claudio Di

Vicenzi; Dr. Alrlapdo Valeria de Assis;
Dr. Celso Ivan da Costa; Dr. Ewaldo Mau

simann; Dr. Luiz Quaresma: Dr. Michei
DaUi'a; Dr. Milton Fett; Dr. Wolfgana L

Rau; Walter Paulo da Costa; Dr. Vania

CaBaço de Oliveira; Dr. Augusto Alvet·
ti; Dr. Vaniro C. da Oliveira; Darci Gou·

lart; O.mi Barbato; Sras: ;:na Tavare&

Moelmann; Ivone Leal; srta. Vera Bonas

sis; Marise Ramos; J'.lssara Cabral; Lu
cia Rupp; Sanara de Oliveira; Regina
Pereira Oliveira; Maria' Elizabeth e An�
Lúcia Clovis de Oliveira: Neusa e Eliane

LEIA

AS FAMOSj".� VE-.AS---
ACHAM-SE A V�:-..'!JA
N(;J{ -- Rua /ib,l' ?lki-

rel1p.s 1J.'l tIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ompras
30 'rrocater Universal de 4 elementos 2.200,00 66.000,00
12 HistIrometro de !Jartinques ascms. Esculápio 11.000,00 132.000,00
20 vétvinas Sims (jogos) 2.600,00 52.000,00

(.'OM18SAO CENTRAL DE COMPRAS

PEIlliCJ. rt CONCLUSIVO
conecr-encie Pública n? 2

Senhor secre.crro.
A comissão Central de Compras, instituida pelo Decreto SF 26-05-61/113,

atendei lia a.� disposições baixadas por V. Excia., D3 Portaria nc 169, de 15 de
Junno de 1961, complementadas pela Portaria nc 361, de 26 de Julho de 1961,
reuniu-se no dia 10 do corrente mês, às i5 horas, na séde do Serviço de Flsc2.
naccêo L!J. Paaenda, para apreciar e julgar as prospostas apresentadas à

çoncnnéncía Púhliea nv 4, que se destina a adquirir material pelo Plano de
Obras e Equipamentos - Setor Saude - Hospital Nossa Senhora dos Praze-

res, Pavilhão Heriberto Hulse - Lajes.
•

Compareceram a Concorrência as seguintes nrmes
a) BAUMER - Q B S - Oia, Brasileira e Equipamentos de São

Paulo;
b) IMPORTADORA MjÉ!)ICO HOSPITALAR SUL LTDA de rõrto

Alegre;
cl M'::'TALURGICA MOVELAÇO, de Biumenau, Sta. Catarina;
dj JOAO JORGE MUSSI & IRMAOS, desta Capitai;
e) ADMINISTRADORA COMERCIAL S/A., de Blumenau _

Sta. Catarina;
f) PEREffiA OLIVEIRA &; CIA., desta Capital
ri MACHADO & CIA. S/A., COMÉRCIO E ACENCIAS, des

t.. Capital;
h \ .I. 'ILO MACHADO & CIA., desta Capital.

As firma Baumer Q BSe Importadora Médico Hospitalar Sul Ltda.
foram àníaece da conccn-éncía, por deficiência na documentação apresen
tada.

Assim, foram abertas as sobrecartas com as propostas das seguintes
firmas:

/

Metalúrgica Movelaço, de Blumenau, Sta. Catarina.
João Jorge Mussí & jrmãce, desta Capital
Adi. tnístradora Comercial S/A. de Blumenau - Sta. Catarina.
Pereira Oliveira & oía. desta Capital.
Machado & Cia. S/A. Comércio e Agências - desta Capital.
Nilo Machado, & Cla. desta Capital.
No exame "das propostas apresentadas, a Comissij,p decidiu não tomar

connecímento das propostas das firmas Pereira & Oliveira & Cla. c Nilo

Machado & Cla., ambas desta Capital, por terem selado as folhas da pro
posta de modo insuficiente.

Restaram, pois, as seguintes propostas para exame e julgamento da

õomtssão:
I - :detalurgica Novelaço
II - João Jorge Mussí & Irmãos

lU - Administradota Onrnercjaj s/a
IV - Machado & Cia. S/A. Comércio ,e Agências

'\ Comissão Central de Compras, diante da complexidade da matêrta a

ser julgada, pois que envolve apreciação sôbre instrumentos e aparelhagens
hospitalar, que só um· especialista estaria em condições de examinar, deci

diu solicitar a colaboração do S. Dr. João de Araújo, "ureter do Hospital
Nossa senhora dos Prazeres, de Lajes, estabelecimento Interessado na con.

corréncta Púolica nc 2,

A:::. un. esta Comissão, pelo expediente de nc :-l1/61, cuja cópia anexamos

ao prescnt». encaminhou àquela autoridade as propostas das firmas Meta

Iúrgica Movefuco, João Jorge Mussi & Irmãos, Alministradora Comercial

;.3;A. e �v.a(;naO<J & cm., para escucc e exame ennnencememe tecmco a um
I
ue que 8��.l couussao. merncr oriemaca, puaesse JUlgar àquela concorren-

Face aos estudos realizados por aquele ilustre facultativo e sua equípe
de mcencos, a cormsseo centrar de Compras,

con.ucet anoo que no equ.pamento a ser adquirido não deve ficar restri

ta, son.cu,c. a cuncnçuo oe preçu, rcas SIm A fo,jUIl.L.1L11HJE DO EQull'A
M.tÍ.l� -1-0 UJ.'"J:.+ ..ECWO;

CÚn.;IQt::l'-1.uUv 4ue os estudos realizados permitem aquisição de eQl1ipa
mentos a_cnLro do Ilmite orçamentáno cOlOcado ii. dis1->OSlÇao desta Cumis-

são,
RESOLVE:

�pon.ar como vencedoras da t;ocorrenCJa Pública nO 2, as seguintes fir·

1) MACHADO & CIA. S/A. CO�CIO E AG:eNCIAS.
2) JUdO fORGE MUSSI & �AOS
ai Ai.II·-41NlS'lRAOuRA CO.l\1}!;RClAL S/A., de Blumena.u.

I _ MA:ERlllL A ::; ....R FORNECIDO PELA FIRMA MACHADO & CIA.

S/A. Cm.l.1!:R(;iQ E AGtNCIAS:

EQUIFA.;�u:... I."d.O PARA UM QUARTO DE CURATIVO (3 quartos)
3 Lampadas móvel, modo S 4 P, pedestal 62.;)40,00.... 18'/.620,00
3 'lan,oores p/esterilização de luvas 2.150,00 6.450,00
4 EsterU_zac!ores pequenos 4.088,00 16.272,00
4 Aparelhos de pressão Acama 5.513,00 . 22.052,00

24 Sirlngas B.D. 3cc. 95,00 2.280,00
24 Siringas B.D. Sec. 116,00 "' 2,784,00
24 Sirmgas B.D. 10cc. 140,00 3.360,00
24 Siringas B.D. 20cc. 227,00 5.448,00

246.266,00

" �����:a�1��e�� :�a:oOÕ��AôO����4�GICA
3 Lâmpadas Scialítlcas S 9 VD

2 Mesas cIrúrgicas IDEAL III
:5 Cautérlo elétrico EMAI II

1 Mesa o!topédica modo 4bee-Beyer
5 Asp radar cirúrgico-bomba Serdmann

1 Autoclave :lorizontal 1002
G Caixas cirul'gicas csculápio
3 BidistLadores

3 Aparêlhos de anestesia DAMECA modo 520
2 Lâmpadas auxiliares, modo S 4 P-pedest

(3 salas)
60.520,00
197.000,00
360.000,00
25.000,00

654.0C:J,00
40.200,00
206.000,00
28.200,00
24.000,00
310,000,00
62.540,00

181.560,00
591.000,00
720.000,00
75.000,00
654.000,00
201.00D,OO
206.000,00
169.200,00
72.COO,00

930.000,00
125.080,00

3.924.840,00

EQUIPAMI!:NTO PARA UMA SALA D2 ESPERA (3 salas)
5 Cadeiras de roda-s' BAUMER Q B S 20.000,00 I 100.000,00

EQUIPAMENTO PARA PORTARIA
1 Máquina Remington Rand, �RAM1-100 espaços 48.500,00
1 Máquina Olivetti semi-portátil Stúdio 44 42.000,00
1 MáqUina OlivettI portã.tl1 Lettera 30.000,00

48.500,00
42.000,00
30.000,00

120.500,06

EQUIPAMENTO PARA COPA

3 Geladeiras GE 8 pés cúbicos 59.900,00 179.700,00

4.571,306,00
OES.: Embar{;��, frete e impôsto incluídos nm, ,reços acima 'conforme propos
ta.
!.1ATERIAL PARA LAPARATOMIA

20 Pinças Pean reV\s 14 cms. Esculápio 1.060,00
20 Pinças de Kocher retas 16 ::ms. Esculápio 1.90�00
SO Pinças Backaus 16 cms. Esculápio 1.400,00
30 Pinças Pean curvag 16 cms. extraf. Esculápio 1.600,00
30 Pinc:as de Kocher curvas 16 cms. Esculã.pio 2.600,00
20 Pinças de Mixter p/vesícula Esculápio 5.300,00
30 Pinças Dejardinis p/Cálculos BlI. Esculápio 2.65000
12 Pinças Hel'rlck em S p7rins Esculápio 4.300,00
6 Pincas Germinada de Abbadie Esculápio 53.000,00
10 Pinças p/intestino Pean Clamp Esculápio 7.600,00
30 Pinças dente de rato 20 cms. Esculápio 800.00
3..0. ...FinQas dente d J;ato 16 cms. EsculápiQ 62!;!,00

pjlJ.,:,a.<; dr (ll�:;('rr:ão 20 cm';. ESculá!Jio 900,0,!)
:<0 Pi'1"'.:1� dr dissecç.iS.o 16 cms'.,Escu�á,iO . L66Q,QQ
�(},r���� :F.:�.:ura�'.. e cOI.ocal' ��r�p.�s� .E:sculápio

2l.200,00
38.000,00
4t·OOO,00
48.000.00
78.000,00
106.000,00
7�.500,00
51.600,00

318.000,00
76.000,00
24.000,00
18.600,00
27.000.00

MATEHIAL PARA HERNIOTOMlA

20 Pincas Pean curvas 14 cms. Esculápio 1.67'1,00
10 Pinças de Kolen de anel ovar Esculápio 4.200,00
6 Porta agulha de Mathle 14 CInS. EsculálJio 3.600,00
16 Afastadores peq. (jogo de 3) Roux Esculápio 3.120,00
20 Pinças Dissecção 13 ema. Esculápio 570,00
30 Afastadores de Vockmann 2 dentes ESCUlápIo 1.000,00
30 Afastadores de Vockmann 3 dentes EsculápiO 1.250,00

1.253,900,00

32,400,00
42.000,08
21.600,00
49.920,00
11.400,00
30.000,00
37.500,00

2 Caixas cirúrgicas Esculápio
10 Trocater Universal de 4 elementos

1 Mesa de Otto-Rino fabr. nacional

1 Aparêlho de anestesia Narcosul \)Ortát.il
5 Pinças p/rtns Herrick em S. Esculápio

224.820,00
� "Il

28.200,00 56.400,00
2,200,00 22.000,00
30.000,00 30.000,00
75.000,00 75.000,00
4.300,00 21.500,00

.....

_� 254.100,00
O"8S.: Embarque, frete e imposto ínctuídos nos preços acima conforme propos
ta.

I! _ MATERIAL A SER FORNECIDO PELA FIRMA ADMINISTRADO

RA COMERCIAL S/A.:
MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DO PAVILHAO HERmERTO HULSE

39 Camas Fawler - fig. nc 1 13.614,60 530.969,40
39 Mesas p/usc geral - fig. nO 2 5.071,00, � 197.769,00
78 Cadeiras - fig. nc 3 2.134,80 166.514,40
39 Mesas p/reíeícôes - fig. nOS 4.960,80 193.461,20
39 Mesas cabeceiras - fig. nc 6 6,173,40 240.762,60
39 Comadres esmaltadas 720,00 28.080,00
39 Papagaios de vidra 150,00 5.850,00
39 Rins de aço inoxidável 690,00 26.910,00
39 Urinol plástico 230,00 8.970,00
39 Bacias esmaltadas 250,00 9.750,00
39 Escarradeiras esmaltadas 240,00 .9.36U,00
100' Forros impermeáveis 750,00 75.000,00
39 Bolsas d'água quente 260,00 10.140,00
39 Bolsas de borracha p/gelo 420,00 16,380,00
3 Mesas p/curativos - Fig, 9 23.701,60 71.104,80
'3 Escadas de ferro - tipo 10 1.984,30 5.952,90
3 Cadeiras e/tubos - fig. 3 2.134,80 6.404,40
3 Mochos p/eseentc - fig. 11 2.370,20 7.110,60
3 Armários vitrine - fig, 12 20,229,00 60.687,00
3 Mesas auxiliares _ fig. 13 5.732.50 17.197,50
3 Esterilizadores eletr. 43:..:15xlO 8.500 no 25,200,00
3 Carros p/cureuvos - fig. 16 19.800,00 59.400,00
9 Bandejas p/remédío 30x35xll/2 580.00

9 Cubas esmaltadas c/tah1pa 20x13x41/2 550.00

9 Siringas socc,
12 Suportes p/sôro -e- fig. 17

6 Braçadeiras p/ínjecão - fig, 18
9 Cubas esmaltadas redondas 22 cms.

9 Irrigadores de alumínio de 1 l!tro

6 Baldes esmaltados 26x27
3 Escadas de ferro 2 degraus - fig. 10

6 Mesas tnstrumentals - fig. 26
6 Suportes p/sôros - fig. 17

6 Suportes p/tambores - fig. 30
2 Tambores 17x35
3 Tambores 16x30-

4 Estoios metal 42x18x9

570,00
3.141,80
2.315,00
130,00
65,00
680,00

1.984,30
10.472.80

3.141,80
3.637,96
5.950,00
4.580.00
3.500,00
2.13480

1l.PO!i.90

8.929,40

5.220,00
4.950,00
5.130,00
37.701,60
13.89.0,00
1.170,00
585,00

4.080,00
5.952,90

62.836,BO
18.850,80
21.827,40
11.900,00
13.740,00
14.000,00
6.404,40
11.905,90
f)l'A\l.4{)
2.134,80

73.080,00
258.300,00
7K960,00
22.560,00
59.640,00
54.600,Oe

24.000,00

III _ MATERIAL A SER FORNECIDO PELA FIRMA

MUSSI & IRMAOS:

2.595.622,80
OBS.: O material acima tem preço cotado pela fI:cma para a mercadoria posta
na-loja eu:: Blumenau, porém, "com i1l�talação e ,nontagem por sua conta,"

JOAO JORGE

_ C U .I.� V I.) c A y A O-

De ordem do Sr. Presidente, C0UVOCO os membros e

suplentes ao 00NSELhO DJ!:LJ.B_'_;�"L-\ rrv Ü oes; o.l SOCiedade,

para u.na reunião extraordmarra, a reauzar-se Lia dia 22

de agosto do corrente ano, nos ieruios do art. 5.° dos E.. -

tatutoz do Clube, com a seguinte oraem dt> dia:

Rerorms dos Estatutos

3 Cadeiras c/tubu chapa de aço _ fig, �
1 Carro p/transporte de doentes - fig. 37

1 M;esa de aço S()x90x50

1 Cadeira de açc - fig. 3

42 Bandejas p/cafê - fig, 12 - 31x35
42 Porta comida inoxidável - fig. 2 - 30x25

42 Bu.es p/café inoxidável - fig. B-14

12 Bules p/chã. inoxidável - fjg. B-13
42 L'eiteiras p/2 inoxidá..vel - ilg, L-2
42 Açucareiros inoxidável nO 1 a 7

12 Bandejas redondas inoxidável - fig, B·8-30
crus,2.000,00

2,134,80
1.'!40,00
6,150,00
1.880,00
1.880.00'

1.420,00
1.300,00

156 Travesseiros de algodão branco O,45xO,:i5
78 Acolchoados p/solteiro de algodão branco

234 Toalhas de mesa tipo Belga hranca 1,60xl,60
33 dz. de guardanapos tamanho 40x40

156 colchas branca ''Biju'' 1,40xl ..90

456 toalhas de rosto catarinense

350,00
650,00
370,00
360,00
45Ó,OO
118,00
340,00

54.600,00
50,700,00
86.580,00
11.880,Ov
70.200,pO
53.8e8,OO
60.520,00

RESUMO TOTAL DO FORNEC:u.\!1.ENTO

1.370.844,110
OBS.: Bonificações: 12 toalhas de Danno Rex e 12 toalhas de rosto Rex.

Os preços acima entendem-se CIF, Hospital de Lajes,

432.120,00..-
446.600,00
103.936,00

\"ERBAS DISPONíVEL . 10.224. 374,10

s'rcnancco'ts, l6 de eaósto de 196) \
MI/.ION CAMPO·(/ - Secretário

CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO
E INi)(lS!RiA

Assembléia Geral Ordinária '

CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são con-ndados os senhores

acionistas de "car\os Hoepcke S.A. Comércio e jndús

tria", ii. se reunirem em. assembléia geral ordinária,
que será realizada no dia 2!) de ·"eter.lbro, às 16 horas,
na sede' social, ii. rua ccnseuierro 'Mafra, nc 30, nesta

Capital, para deliberarem sôbre a sesutn;e
ORDEM DO �IA

l0) _ Exame. discussão e apr.JV (ao do balanço e das

contas relativas ao exercício de 1-7-1960 a

30-6·1961, parecei' do ccnscnio fiscal e relatório

da diretoria.

tO) _ Eleição dos membros efetivos do conselho m

("<1.1 e respectivos suplentes.
30) _ Outros assuntos de rn.erêsse da sociedade.

Florianópolis, 22 de agôsto de 1961
Acelon Dário de Sousa, Díretor-prosidente

A V I S O

Em curuprtr.iento ao disposto no art. 99, do decreto
Ieí n.v 2.627, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que
estão s disposição dos senhores acionistas, da, sede social.
ii. rua consetnetro Mafra, n.v 30, n-eta Capital, os doeu
mentes constantes das letras a, b e c, do mencionado

art.99.
Florianópolis, 22 de age.ate de 1961
Acelon Dârio de sousa, Diretor-presidente

25/8

178 toalhas de baI,ho catarimmse

156 cobertores de lã Tognato rel. 2024-2014-2026

tamanho 1,50x2,00 2.770,00
812 lençóes Santista tipo Ouro, 1,60x2,60 550,00
812 fronhas tipo Ouro Santista 45x60 128,00

FORNECIMENTOS:
MACHADO & CIA. SIA. COMERCIO E AG.tNCIA 6.254. 926,00
ADMINISTRADORA COMERCIAL S/A. 2.595. 622,80
JOAO JORGE MUSSI & IRMAOS U70. 814,00

10.221. 392,80
As despes:ls de fret do material a ser fornecido pela firma Administra

_dora Comercial S/A, segundo propOSição do sr. Dr. João de Araujo, Diretor
do Hospit:>l Nossa Senhora dos Prazeres, serão satisfeitas por aquele esta

belecime:r.to hospitalar e provenientes de economias que serão realizadas,
São estas Sr. Secretário, as conclusces a que chegou a Comissão Central

de Compras que, em cumprimento as disposições da Portaria nO 16:1, de 15
de junhO de 1961, leva a elevada consideração de V. Excla.

Florianópolis, 11 de agõsto de 1961.

Henrique de Arruda Ramos

Pre3idente
Rubens Victor da Silva

"\ Membro

Alfredo Russi
Membro

SSP/. '

"Retorne-se o presente processo ii. Comissão Central de Compras para
reexame das conclusões, face ao que dispõe a Lei nO 676, de 25 de janeiro de
1961,

VUDE-H
Duas Miquinas de sonete ccr-p.etemente equipa

das, em ótimo estado de eonservacão. Ver e tra.ar com

') sr. Francisco P. Prazeres, à rua Felipe Schmldt, 102
_ Nesta. 2."/8

.

DR. SAMrEL FONSECA
CI.i�l.iJU.•.I ....U·1J.t.;'�TlS'1 A

•

,

Preparo .. 'e -cavtceoes pP':� .dtil I"I"J('l·H':'':! ..

BORDEN ftW.OTUIt s. S. WHJ'rF

Kadlologia lJen·uÜ:l

::!!i.iJRGIA E PHoTESE BUCO-F_'\CIAL

ConSl.lltÓriu: Rua Jer�nmlo :';oe,ho 1€ - �o andar -

AUXILIAR DE fSCR'TO'RIO
FUNCIONARIQ COM pRATICA _)E S3:R""J}ÇO DE ES·

;:�O:;�M�!�A:CC;;:::�� ;;.�M;.��:� 1�0�R:�
ANDARES - EDÍFICIO CIDADE DE FLORIANóPOLIS -

NESTA.
-------- -------

PROGh,!.\:�·.:\ ro �SÊS
AGOSTO

DIA:17 -

ENCONTRO ....0.:, BROTIl':.fiOS - c/Orquestra
DIA 29 - CINEMA -

IMPULSOS DA MOCIDAI:..t

1---- D-U;c-;_-;----,--:
I Os pn(:;:s DU:r..TLOP oferecem qualida.de (.. resl:tênda. I
I RAINHA DAS BICICL.l!:TAS - dva �uns. Mafr ... , 154 /
1- - - -

.

�

COMÉRCIO E A1M;, lSTRe1CÃll
PARA COMrRAR E VcNDf.R
RUA DEODORO, � - SALA .,

HLEFOiJE 3"82

DEPÓSiTO AMPlO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Importadas náu encontram
guarida.

O Soldado de hoje é, o

tcout, da 1.. Jl:\p;.)
[remgcídn Pátria, 1l1\uqlo

da establlitlude df·,�c pro

gresso cívntaecêo!
Sintese da rôrc I, Sím-

bolo do Direito. Sin r-se de
virtudes civi(':ls c morai.�.
Símbolo de renuncias c

sacrificio<;. E' sc-, acima

de tudo e de todos.
afirmativa de .tcuto hí-qo
ríadcr, "a espinha dorsal
de um Povo Livre", e per,
tencer a esta granrle Iami

lia cujo .'>Corellomc � o

Uniforme e cuja hl.�tôtia
se contunde com li. pró
prla hlsfória da Pátria.

Soldado, guardião im-

poluto da Pátria, Com a

arma ao ombro, postado em

grandiosa att�uCle, Pel"m:\
nece na po�ta do Templo
da Liberdade, consume o

apanágio" da Nacionalida
de! Cídrulâo lIrm;\do. tem

as Iôrcas delej::(udas pelo
Povo aUE1 confia no Heu
vetôr. Velhos, crianças e

Mulheres amDaram-se no

seu robusto e esbelto cir

po e sabem que não mor
rerão nem perderão sua

honra, senão quando cstr

esta muralha.
O ,'3oldarlo é o braço ar

madO da NIl('ào. Quando

r'orrc pengoí estende-c, e

Ih lâmina oue empunha
�inlilam os reflexos des
lumbrantes do dever a

cumprir.
E' o escudo da Nação, A

t-inta, a couraça, é a ar
madura de brunido aco
e ma oual resvalarão âs
armas inimigas. E' a Iôrca
da Lei. Levanta a cabeça
e sem meneá-la/ ajerron
sa o dexobedíente.
Soldado é A1TIigo do po-!

vo Guarda fiél protége as
Artes, a Indústria se de
�envolve segura, o Arado
sulca a terra e o Grão
germina em cheia espiga.

O Soldado tem em seu

peito a honra, e-n seu co

ração o valôr, em seu bra
ço a fôrça. Vive de nõcres
sentimen,os, caminha su
blime em derêsa da âtrta
e seu sangue, derramado
nos campos d-e, batalha no

cumpríment-, do mais alto
dever, confunde-se com as

lâgrimas dos que choram
nos laresl
Ante o' Soldado Cons

ciente - SínteSe e Sím
bolo _ a escravidão foge
espavorida e o relicârlo
hi�tórico da Nacionalidade
p('rmanece intocável

UTa
uerm.tllo wcnrtuausen.
crmano wencnausen.
Tratar ua mes-na 011

pelo telefone 3067.

eeum mlg,",cl

mesmo de Caxias
TRECHOS ESCOLHIDOS DE GRACILIANO RAMOS

- A Livraria AGIL Editora, ria sua conhecida coleção
"Nossos ctàsstcos", publicados sob a direção de Alceu
Amoroso Lima. Robe,rto Alvim corrôa e JOfl::C de Sena,
acaba de lançar mais um volume, o de número 53, de
real ínterêese. Nesta coleção que vem publicando os

me nores autores portugueses e crnsnetroe, 'surge agora
oracnteno Ramos, sem dúvida uma das máis importan
tes figuras de nossas letras. A apresentacão do volume
se deve ao críuco Antônio Cândido, o qual não só sttua
bem" o autor de "Angústia", dent.ro da moderna litera
tura, como acentua o significado de sua obra e 'o que ela

representa para um melhor conhecimento do homem e

do melo brasnetro. Eis o indice do volume: Dados bio

gráficos. A�resentação (situação histórica e estudo cri
tico), Antologia, Bibliografia do autor, Bibliografia sóbre
o autor, Julgamento crítico e Questionário.
LIVRO QUE REVOLUCIONOU O SISTEMA EDUCA

CIONAL RESSURGE _ "Introdução ao Estudo da Esco
la Nova''. de Lourenço Filho, mais m11 volume das coras

Completas do Autor nesta edição da Melhoramentos, ê
um dos !lOUCOS livros de autor brasileiro que conseguíu

repercussão Internacional logo eoõe a sua publlca,ção.
'rrecnos mais Importantes passaram a ser transcritos em

compêndios estrangeiros ou em tratados da especlulidu
de. Exemplos são a obra do educador alemão Adolf Ru
de ou a enciclopédia "Ciencia de lã gduoaeíon, da Edi

torial Atlante, do México. Na Argentina, o livro foi con
siderado "uma das doze obras fundamentais da peda

gogia taüno-amerícana, figurando como tema de pro

gramas de didática, história da educação e compu
i-nda em inslltu�os naeionals (' vári:ls universidades la!.l

no nmrrl{'"fln:ls. Na prlmeil·n. par1.(' cin livro o ProL Lnl1-

rpnrn t"II1111 I.rn.tn c\o:-; flmclam('nt.os e1enl.ificos da edllrn

c:ilO, a))\'e�1t"ntando nft srJn.lllda. lllTIa llúmllla <la hlsl.lu1n
c\:l I'dl\(w:!"tn, revelando o:; súr,rNlo.i aa. arte de ensinar,
('n(Juanto na última cncara a lwoblcmáLlca dn echlCa�i\o
Mantendn o tema e o cspirlto ela obra, () A. aLuall7.0lHl
nara esta 711. edir,iio lançada agora llcla Mell1oramúntos.
O livro Intercssa fundamente a ptofe"sorcs primários e

s('(·llnd:\I·lo.�. cstndlosos "das quest.ões ednratlvrL" cm ge·

rnl, ndllljnlstrarlore.�, pllllllristas trJhalh::tdores Iloclnls,
jrl1ll,. K Cl:l\)l'rrlclr atrlblljrlo o êxll.n do livro fi. r:lI1:l.cl(]:l
rle ele sín{esC' rio ::tutor, enqnnl1to Paul F:lllconnel, dn
Unlvet ..�id:lde dC' Paris, ress::tlta a competência de LF em

fllos(Jfla, p.�irologia e pedagogia.1
NOVO NúMF.RO DE "!-<ETRAS" - Recebemos mnls

um número de "Letras", órglo informativo UAn: de São

Paulo, que tem como superintendente João Freire de

Oliveira. dil"f�tor. Paulo Silveira Santos c Redalor, 11..

Sllva R9.mo.". Como nos antel"im·C's. ?-stf' n(m1('rO trm am

plo notlel{uio a respeito das UBEs e do que elas vem rca

Ilzando.
(Para remessa de publicações e informuções:
Cni:xa Postal, 384 ----t Florianópolis - Sant.a Ca

tarina)

Vive noS ccrecões c nus

comctênctes dos Brastlaí

ros. como perfaln sn»,

bolo Nacional. SínteSe da

Pâtria Livre que construiu
com sacrifícios 'e que pá
rias merenanstas qu�rem

transtor-nar em
.

território
de escravos.

O Soldado de hoje ainda

obedece o subllme Co

mando de seu Patrono -

"SIGAM-ME OS QUE FO
REM BRASIL�IROS"!!!
Honras e glórias ao

mai",').'fico Patrono do

28-8

DR. HOLDEMAB O.
Dt:MENEZES

t 'armado :)"la zaccta de
�![edicina e Ci,_urgl� do RIo
oe .ranetro. Ex-Interne do
Hosprta! da O'lmbô� _ Da
Mater-nidade Clara aas

��;,ue�"?obre�a Matermdade

E.:s\Jec;alidnde: DOENÇ_\S
DE :::;ENHOllAS"":" PA�TO
- CUUROIA
Consulta: Mate."ldalJe

carmeta Dutra, peta manbâ
xesidencta: Esteve.. .ru

mor. 52 - Te!.: 223�.

HOJE e COll::,MORADO EM TODO O PAiS O DIA

DA JOe INTERNACIONAL
, cndo t:. 'comemorado em todo Pais o dia da JU

VENTUDE lPJ:.:RARIA CATÓLICA, nesta capital a direção
da JOe a nnnhã comemorará o grandioso dia dando em

:U�I,����uu��"a ��eJ�����,feest�e�an���::t�a�:�� a!Sl���ad�:
cctccrat.

' .

DIA DA .TOC INTERNACIONAL
E�él'cito!
HOsanEls

Pacificador,

O no 50 Ilda atual está. em presença de um proble
ma da [uventud- trabalhadora. Não há um pais onde não
exista e t rot 1 Ola. Embora sejam os mais numerosos,
os tcvcn t: h nt.tdol'es não tem h.gar na sociedade. Tal
vez seja TI o, mat. abandonndcs, os menos conhecidos

. n! Ilh � ur- jovens trabalhadores vivem fora da
�,�icd:1.d A mal" beia,.; rcaneacões scciers, as mais emo

r-ronan ! 1 10110'(' de lhe dar a sua dignidade, fazem
rtêles men- ,)S

-r;; :1. nee ár:c devolver, enfim, à juventude trabalha
dera co mundo. ua dígntdade, e provar o seu valor.

Qu rj em 1�25 Monsenhor Cardijn, o prímeíru após-
tolo d:l -cn udc "rabalhndora teve <I. idéia da JOC, quis
qu« I 1 ln I', sc uma escore de rf!sponsabilidade, uma
I);)r�� . I' n -1(\':a dt' promoção.

19!15" NASCIMRNTn DA JOC INTERNACIONAL
O mim iro I""rupo jorlsta :tnlmado por Monsenhor

Cardijn, d'l Brl ,ica foi um fel'mento brnt humilde (partIr
para fi. conquista do mundo, começando com ilf:� grupi
nhol, rn�s fermento poderollo pela 'revolução profunda qUi!
irin provocar na Ip;rcja e na socledt.de.

A JOC In'crnaclonal começou na Bélgica no ano de
1925. fln lt", ma n1' nelra que 'ie pregara no mundo em .

19&0: r:ra "1; aos esforços de milhares de militantes jocls
tu, 1) nd', eoforco do jov ...m trabalhadOr, quando im
pregr>"ldo C!' .'mor. tem uma repercussão universal.

Rern,'rdo ('''mo _locista, am'endendo a amar seus Ir
mãos de t>-:"\bnIho, de sua cidade, de sel' bairro, ao mesmo

tf'!:1:'[ 'or ��e em comunhão com Os jovens -�rabalha
dare.!' do mundo. O africano qu� realiza este esforço a dez
mil f1uilo�ne!o.� do B�asll. é seu irmão. Não são maís es

trang('):os. mas sim, Irmãos.
0.'1 T'lim 'irn� jo('istas tinham também este amor unl

versnl. A JOC Internacional não consiste em aerescentar
:;:)!'lll .a ('C)I�a a mais à JOC de todos os dias, mais dar à
Joe qUf' nós vivemos diàrlamente, PO bairro, no trabalho,
ntl. famllia no noivado. este sentido universal.

:;0;" tes jovens que é escluslvamente de operáriO, que
lutam pelo bl>nt de' nossa pátria roguemos a Deus la das
"llturas que' lhe cobrem de bençãos do céu, que elumlne
sempre o bom caminho dos jovens que queiram cooperar.

SALVE O DIA DA JOC ... SALVE O BRASIL

eternas ao·

ao Sublime ...... .......,
ConllestáveJ, ao Herói nun
ca vencido de tantas Ba ,

talhas!
Glórias e Homenagens ...... __'

aos Sohlados do Brasil!

CAFEZINHO. NÃO!
CHE �i�'O!

DANTAS PARA A ONU
Nova Iorque, na categoria
de embaixador. A mensa

gem contcnu-, a indicação
foi nprov/!da IWJ€ à tarde,
em sessf\.o sccreta e:X1fao!'
/!ul{\l'la na Senado Ferleral,
DOr 35 vo�os contra seis.

BRASILJA, 23 (VA) _

O presidente Jânlo assinou

decreto na pa.<;ta das Re

Jacôns E�teriores 1c�lg
nanr!o s'ranctco de gnn
Tiago Danlas para ('"erccI'
a fnnçJ.o de rcpre.�cll nnle
pe:::.manrnte do Bl':l.�ll ,iun_
10 à Organi7,n('iio das Na

çôes Unidas Com !;é/!e emREFORMA.
O nosso grande proble

ma, atualmente, é o mi_
Illfundio, a {erra retalhada
pelo regjrr� sllcessóçio bra
!'Illelro e oue nem mesmo
serve para um:! pequena
e moàestn horta de repõ
lho e beterraba!
O deputado Juliáo deVe

ir falar em outros pâgos,
onde o cassáco morre de
fome sabalhand::- a terra

alheia.
Aqui êle vim apenas

Perturbar a ordem, exaltar
Fidel Castro, r"ecomendar
['$ espóras soviéticas e

de.�lustrar f.S comemora-

ÇÓes ao grande brasileiro,
ao âran le pat�i{)�a que se

chamou DúQUE DE CA __

XIA5.

(Conto da J.I! pág.)
o sr. Julião.
Ela virá, n" verdade, co

mo solução n:\Clanal ao

problema (.la terra. Está
no Congresso. allús. um

projé'o em curso da auto
ria do deputado Jose Jof

fy, homem de e�qu:}rd!l e

co�hecedol" do assunto.

Dizem tambcm OUe o

Chefe das Ligas Campo
nêsas est1gmatlsarã o lati

fúndio, ns grandes exten

sões de �el'ras sem utili

dade socld e servindo

apenas de exploração ca_'

pltahsta ..

Mas ... qUe temos llÓ�,
Catarillellses, C011 um pro

blema oue não existe em

Santa Catarina? Lntifuh
dia entre nos, e!lta é bÓa!

. MELHOR A�I��NTA�ÃO :l��"
,

PARA MELHOR- SAUDE �'JI' .

D MARIA SILVEI�A ••DIRETORA ot.. Co"ZINHA ROYAl- III'.. 'fI)
-

- , dll"/lfíIllj l"lh.

Se voce vai oferecer um coquetel a um pequeno gru
po, experimente esta novidacie: salgadinhos simples e

apeWosos, feItos por você mc:.ma. Seus convidados vão
adorar!

Jl!B!��J DE OURO DE SAGRACÃO
EPISCOPAL

.'

1911 - 27 de agõsto - 1961
o In>=\itut(l das i.1isslonárias de Jesus Crucificado,

comemoranl10 o JubHeu áureo da Sagração Episcopal de
seu .In II (' "doso Fundador _ D. Francisco de Cam

promnverá as SEguintes solenidades:
horas - sessão solene à Rua Vitor Kon
)or S. Exci:l, Revma., D. Felício da

n"('los - Mui Digno Arcebispo Coadjutor.
u,>ará da palavra o Dr. Renato Ramos da

I

J. J. G.
------ ----- ----

ORIlEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de Sal�la Catarina

Edital n.o 103/61
SALGADINHOS PARA COQUETEL
2 xícaras de fal"Ín'ha de trigo '

V:! colher (chá) de Fermento em PÓ Foyal
Y2 colher (chá) de sal
1 vicara de manteiga
1 colher (chá) de môlho inglês
%! colher (chá) de mostarda
2 Y2 :xícara de. queijo parmesão ralado

Peneire os Ingredientes secos, Junte 2 xícaras de

Queijo ralado, a mostarda, a. môlho ingles e a manteiga.
Misture com as mãos e sove vigorosaPlente, sôbl'e super
licíe enfarInhada, até liga]'. Sê a massa pegar, acrescen

te mais farinha. A"ra com um rôlo, na eS1)cssura de 1

em. Polvilhe n superfíCie com O queijo ralado (Y2 :xícara),
corte em Liras compl'idas, levemente torcidas, e asse em

fbrno moderado, em tabuleiro 'untado e enfarinhado.
Deixe rqar, sem torrar demais. Ficam melhores servidos
Quentes. '

De ordem do sr. dr. Presidente do Conselho e no�

termo� 00 Regimento Interno desta Secção, convida.. os

advogados cujos nomes abaixo ee mencionam, para,
dcntro de trinta dias. conlparccerem a esta Secretaria
afim de :'esolverem sóbre matêria tio seu interesse:

WALTER BELO WANDERLEY
WILSON GUARANY VIEIRA
DALMO VIEIRA

ANTENOR TAVARES

HEITOR STEINER
CARLOS SllÇlA
RAUL SCHAEFFER
RENATO MOREIRA DOS SANTOS
ABDON LUIZ SCHMilDTT
.t\.CAC;10 ZELNIO DA SILVA
ARI SILVEJRA DE SOUZA

CICERO MII.CHADO DA SIL\A

CLII.UDIO AMERICO PRATES
HILTON PRAZERES

NEUSA SANTOS MACHADO
ROBERTO MATTAR

MUCro FIGUEIREDO Ml!:DEIROS
ELGl."DIO LUNARDI

OLIVERIO JOS� GOMES

PAULO MALTA FERRAZ

ALDO PEDRO DITTRICH

IGNACI0 DELL ANTONIO

LOURENÇO ALVES DE DEUS

HELIO CALLADO CALDEIRA
ANTONIO CARLOS G. CARVALHO
ERNANI SEEGER COITINHO
RONALDO CARNEIRO
GASPAR COITINH0

JULYBIO J. BARRETb
ZECH JOAO DOS ANJOS
ATTILIO ANDRIOLLI

Florianópolis, 24 de agõsto de 1961
Altamir9 Silva Dias

AGOS'ro
DI" 27 _ domingo - à� 20 horas - "Sólrée" da Mo
cidade em benefício da Campanha Nacional do Cancero

S!I\'3.
Dia "7 10 hOI'as - S. Missa na CapelJ. do Espirita

Santo, pr, GI"!!.úlio Vargas. Será celebrante S. Excia. Revma.
D. J"fI'H1Uilll Dnminp:ucs de Oliveira, Mui Digno Arcebispo
Mctropolit:ll10.

DB.\ LAURO
, C I: n i C a

DAUSA
G edi. bal'raquinhas (�e quentão.. em luar I

de ag:lSto ... de 26 do corrente a 3 de se·

tembro. Bebid�s, galinhas aasadas, bingú
com prendas, músicas, etc., et'!., em Saco
dos Limões, pró Matriz Nossa Sra, da Bôa
Via�.("Il1, ÚS 19,:10 hs ..

---- MÉDICO ---

Especlalk�a em n.oiéstia de' Senhora::: e vias url
r; -las, Cura radical das infecc;:ões agudas e crô
nic�s, do �paréll)( "enllo-uriná"io em ambos os

...exos. DOl'nçrur do aparélho Digestivo e do siste
ma nervo!õo.

HorárlO: das 10 �s 11,SJ horas e das 14,30 às 17,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha MMinho, 2
].0 and:f". (er;q. da Rua João Plntol _ Fone: 3246
Rpsldêncla: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (�há·
r:ara do Espanha) - Fone: 3248.

Notas e sugestões:

• Eis uma sugestão de salada para o seu jantar a

merIcano. É sl"lples e seus convidados certamente apre
ciarão a Idéia. Arrume numa bonita vasillla alface, chi
cória e qualquer outra verdul'a crua, própria para salada.
Enfcite com tomates em rodelas, cebola cbrlada c ovos

coddos, lambém em l·odelns. Ao Indo, coloque duas vasi
lhas mp.norcl'l contendo mõlho para salada: numa delns,
o môlho Simples de azeite e vinagre, que voce usa habi

tualmente; na outra, um môlho de maionese, bem tem
perado.

'�I

.-

rrl�-��---'III CLUBE RECREATIVQ

I' 6 DE ,j A N E I R O! I
1\1.I!

I PROGRAMA DAS FE3TIVIDAbE& DO
CLuBE PARA O M&3 DE AGOSTO

! J �IA 5 ' SUADO - SOlrée, com inicio as
�"'OO horas.
D:A 13 - DOMlNGO ....:.. BOM DIA DAN
ÇA�TE - \.Ias 10,00 ás 12,00 hore.s.
DIA .20 - DOM[�!";O -_ BOM DII.. DAN
ÇANTE - das 10,00 ás 12,00 horas.

�'J�O 2�0;..;�ABADO - Soirée, CNn início às

'Of:MAR MEIRA _ :2residente.

Cia. Calarinense de {im�lllo Portland
Aviso de Pagilmen!o de Dividendo

A di:-etoda comu"lc'l, que, a jlflrÚr �.D dia 10 de
ngôsto dI"! 1961, das 13,00 hOras ils l(,.JO horas, será. pago,
na. sedt. Mrlal em Salseiro, Uajal, o dlvldpndo d .... eXf!r·

clcJo de 1960.

ITA.;At, A de agôsto de 19f1l.

• Outra sugestão para um jantar americano: sirva
Pudim Roya!, sabor Baunilha, como sob]·emesa. Prepare
'J, seguindo as Instruções, do pacote tendo em mente,
Que cada pacote dA pnra. 4 a O porçóes. Ooloque o purllm
em taçns Individuais, deixando esfriar. A narte_ encttn
peqúenas vasilhas, com nozes picadns, creme batidG, fr\l
tas frescas, môlho de chOCOlate e côco ralado.

Assim, cada convidado poderá servir-se da cobcrtura

que dcsej.l.r.
• Se os 'seus cabelos estão pel'dendo a elasticidade e

ESTREI70

Secreta:io Executivo
25-26-8 suas unhas estão quebradiças, pode ser devido à falta de

proteina. Além disso, n proteína é necessárll'. úal"� man-

ter uma digestão normal. Sua falta Jaz com Que as ]mre- J -

���t���:�s�a: :;In�:��:g:o:v:��e�:::���� o nqãuoe ����� I:anprêsa de Luz e Fô�ça de Florianópolis
na distúrbios digestivos. Quantidades adequadas de pro- ELFFA - A V I S O

VENDE-SE
VENDE-SE um terreno medindo 45 por 20 metros

tendo aindn 2 casas de madp.i�a a Av. Santa Catarina

t.squlnn com a rua Tijucas.
Preço de ocasião. I

Tratar no local com o Sr Laudelino Souza.
29-8

teina mantém os músculos elâsticos e o al)arêlho digestl·
vo em posição nortrial. É da maior importância que vO·

cê coma diâriamente alimentos contendo proteína: Cflr

ne, peixe, ovos, leIte e queija.

A EMPRtSA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANóPOLIS
S/A. - ELFFA _ comunica que está aceitando propostas
para a troca de uma camioneta marca FARGO, de sua

F;'Oprledade. fabricada em 1954, cõr amarela, capacidade
para 750 kgs., 6 cilindros, 115 HP, por uma camioneta Wol
kswagen, tipo lurgão, ano 1961, zerD Quilômetro.

Os Interessados poderão dirigir suas propostas ao es

critório da Emprêsa, sito à rua Jerônimo Coelho, n.O 32,
'até às 16 horas do dia 30 do corrente mês.

Florianópolis, 17 de agõsto de 1961.

MISSA DE 7.° DIA
ALlDA DE lUTTER GOETTMANN

• Cozinhe o abacaxi ou o seu suco antes de acres

centá-Ia à gelatina. Abacaxi cru impede a gelatina de
flcnrfirme.

A familla de ALIDA DE ZUTTER GOETTMANN • Para evitar que as peças se concentre'f no fundo
do bóIo, depois de assado, passe-a� em farinha de li"lgo
antes de acrescentá-las à massa. Desta forma, elãs se

distribuirão unifonnemente.

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Sande Do Vale Do ITUAle Região NORTE
Dando continuidade às dica, também medtcacnen- Saúde vem ímprtmír-do preventiva, attnde a que as seguintes localidades: presentes altas autorida-

constantes visita� adrní- tos aquelas pessôas sem nova orientação à Secre- diz respeito à parte cura- Turvo. gombrío, Araran, des estaduais e municipais.
nistrativas l .. elo interiúr recursos para adquiri_loS. taria que dirige, Isto por- tava, como seja a vacina- guá, Nova Venezll, Criciu-
do Estado, o Dr. Walmor O uunar da Pasta> da que, alêm da aSsistência ção em massa contra a Po- ma, Laura Muller, ouatã,
de Oliveira, Secretário da liomielite, a Varíola, etc.

Brnco do Norte, Tubarão,
Saúde e Ass:1stencla Social Doutel na ('âmara fala sôbre os traba- Contiuuando no seu Lag�na, Mirim e Imbitu-

empreend.eu, hã dias, mais ��:��� :�st��s�:ç��ú��� bu, sendo que no próxima

�:�Cv���;: ti: p�:�:ç�: lhos da Petrobrás em Taquara Verde o r». wainor de Oliveira ����:'���lis i��:I:u�%áPÔ::
Saúde das regiões Norte e O Deputado nou'ei de trobrás, no distrito de Ta- se

t
deslocOU para o sul \·0

de Sauue, quando estarão
do Vale do Itajaí, Andrade, vice-ocvemador, quara Verde, em nosso

Es_ado, quando Visitará

Na oportunidade, pôde o fazendo usa da palavra na Estado, local onde existem
titular da Pasta constatar, grande expeêlente da ses- forjes Indicias, segundo a

são de ontem da Camarain loco, o pleno funciona
mento das referidas unt,

dadeS: que atendem dlàr
r-lamente grande parle da

população menos favore

cida, prlncipe,lmente crian
ças, fornecendo além de
excelente esnatêncte mé-

Federal, a1Presentou subs

tancioso relatório a respei-

to do aUe êle poude ou,

servar no qUe se refere.
às sondagens que vem

sendo realizadas pela Pe-

Dia do SoldalAo
LLilLJ ALVES DE LIMA E SILVA - Marechal do

Exército e Duque de Caxias _
- Patrono do Saldado -

Brasileiro:
/VASCEU a 25 de agôsto de 1803, na Fazenda São Paulo,
no Taquarussú, então Vila da Estrela, na antiga Pro

víneta do Rio de Janeiro, sendo filho do Brigadeiro
Francisco de Lima e Silva e de D. Mariana Candida d"l

.ntveírc Belo Lima e Sllva;
IERIFr:OU PRAÇA comv Cadete de 1.3 classe em. 23

Je novembro de 1808;
'OMO GlfERREIRO consolidou a Independência, ta

lOU uarte na Campanha da Cispl1l.tlna, fez o cerco de

'iont�vidéo, dominou vários motins, pecincou as Pro

metas do Maranhão, aêc Paulo, Minas Gerais e R.I,.;

nanôe do gu.; na rendição de Uruguaiana, dominou

a tirania de Rosas e Oríbe; comar.dou as Forças jmpe
rats contra Solano Lopes, destacando-se em Itapir�,

l,'uintl, curusú, Curup?\tl, Pilar, Estero Rosas, Tau,

ruiuti (2.1l), Humaltá, Estrada do Chaco; desembarcou

nm Santo Antonio para exaltar-se em rtororó, Abai,

Lamas Valentlnas e Angusturra; entra em Assunção e·

regI essa à Corte;
COMO ARISTOCRATA, conquistou em campanha a ver- ,

daderra aristocracia da bravura: Barão de Caxias, ao)

oacrncar o Maranhão; Cond�o pacificar o .�iO Grau

de do Sul; Marquês ao domipar Rosas e Oríbe; Duque

apus er.crar tif.mful, em Assunção, no Paraguai;
_

COMO POLITICO E CIDALJAO desempenhou as runcoes

de Presidente da provtncía do Maranhão; Veread?l',
nomeado 'Dor S. M. pedi-c II para as Sereníssimas prm

cezas Imperla's; Deputado à Assembléia Geral LeglsJa·
tiva peJa Provincla do Maranhão; Presidente da Pl'O

vínc.ia do Rio Grande do Sul; Senador pelo Rio GrandF

dt' Sul; Ministro da Guerra; Presidente do Conselho Gf!

Ministros: Conse!helro de G\\Orra; Ministro da Guerra

pEla segunda vez; Conselheiro de Estado Extraordin�-
1 ia' Presidente do Conselho de Ministros, pela segum!�
�e;' e Ministro da Guerra, pela terceil'1. vez;

I
CONDECOiUÇOES brilharam com galhardia, fulguri'.-

��eCso�e e���:��I��e�:�rs::"la��t��u�:t:�: �se_���:��
I ��d���:d������i�o�:��l��:ia�aO�;�d;mdad�;�� ��:�!�
;ha Comemorativa da Campanha do UruguaI, Medalha

da Rendição de Urugualar:a, Grã-Cruz da �J'dem de

I��l��d�� I��;��J�i���I�.,erl�o�on:::t!e :�'!;:���:'�sMd��
-

prata, Medalha da Campallna do ParaguaI e Comen- ,

dador da Ordem de Cristo.
F'ALECEU o Sublime Conflcstãvel, às 20,30 horas, �a

IFazenda do Desengano, Municípic de Valença,. no RIO

de Janeiro, a 8 de mala de 1880,

PATRONO DO ExtRCITO, O Aviso Ministei'ial n.o 366,

de 11 de agosto de 1925, considerando as razões espla

n.adas
pelo de fi o 443 de 23 de agosto de 1923, houve [.or

Ibem esco'her o DIA 25 D::;; AGOSTO como marco para

nele ser comemorado o DIA DO SOLDADO, por ser a

nata natalici:l do seu PATRONO.
A.N.C.

Em .cima de um dos móveis do Palado foi encontrado

um vidro cheio de determinado líquido. O rótulo indicava

petróleo de Tangará - 1952.

A amostra fom colhtda à flór da terra.

E somente agora se fala em pesquiut.
xx xx xx

Boa pa.rcela da renda de Santa Catarina e�tava sendo

desviada para os Estados vizinhos. E ficava po'r ISSO mesmo,

Agora, nao mais,
'

palavra dos técnicos da
referida emprêsn, da exis
tência do ouro negro.

Jorn. Martinho
(aliado Júnillr

Para ca amig.;s e admi

radores do nosso ilustre
conterrâneo J o r n a I i s

ta Martinho CaUado Jú.

nior, a data de hoje, é su

mamente grata, pois assi

nala a passagem de seU
amversénc na';ajicio.
O eminente homem pú

blico, Que hoje aníversa.,
ria é possóa por demais
conhecida em nOssO muu

do cultural, Politico e so

c:al, descendente de tradi
cional família catarinense,
atualmente exerce as al_

tas funcôes de Secretár:o'
de Educu�ão e Cultura,
onde tem sabido se impôr
à estima, ap.e�o e amiZi

de de todos cua.lto ca:l1

êle tra�am, dadas as qua
lidades que exornam o

seu Caráter e (' man �i,:,a

simpática e cl...valheres(;a
qUe lhe ê peculiar,

Infelizmente na data ,:e

hoje e,l1' Que asslnab 0

seu na�alicio, não poderil. o

ilustre homem público r:l

ceber a� Inúmeras mq -, ,.

f!'stacões QUe por certo

seria élvo Caso não e3ti
vesse p-m viagem pela Al('

manha, onde foi 11 convite
daquple govêrno.
Martinho Cailado JÚil'Jjl",

embora ,,-,xercendo o J.!to
cargo de decre' ária de E.�
t!!(lo, t:4mbem derlica.se cl

outr;.s alivldad<"!s: é pre

�'dellt(' do Diretório ;10

Partido De.mOcl'a:a Cri:,
tão, Presidente dê. Socle(la
de (Ie Amparo <lo pequeno
Jornaleiro.
Em tôdas aS suas a�i'.'l_

dades tem dado provas de
seu alto éspiri:o dinamü,u,
hor.eslo e trabalhadol"
Hoje, dia rle seu aniver

:-;ario '-nntaJicio. B!l'Ibm',l

esteja muito <1istlln:e :!�

qui, enviamos oS no;;�·os

votos d� crescentes e tnin
terruptas felicidades.

o EST
O MAIS IJITICIl OIABIO D€ SANTA CATARINA

DO
FLORIANÓPOLIS (Sexta-Feira), 25 de AGOSTO de 1961

o Secretário da Agricu!lura de Santa
Catarina estabelece estreita coopera
ção para o treinamento de 11m de seus

técnicos no exterior
De regresso dos Estado,; FOntana, cOnclodell ao rere,

Unidos da A:rr�rica do rido tócn1co uma suostan

Norte chegou a esta Ca- cia l ajuda de custo, o que

pital, I) Engenheiro Agró; demonstra o espirita ela;

nnmo Dr. Luiz Carlos pal- nviden'e da Sua . gxcía.,
lotti Bayer 9ue fêz �ar'e cooperando, assim, para o

de um rgrupo de 22 nvtcul- aPerfeiçoamento üo-mvet

tores cue. recentemente, técnico Que norteará, no

visitou aquela nação, futuro, a Avicultura ce-

S. S., Que é técnico da tertnsnse.
secre'ena da Agricultura
do nosso Estado, c<lllcluiu

r---------lum curso de Produçâo I F0sno
.

para. a concretizaçao IR�.,A0S RlliN("di<T
desta vIageIT., a Secreta- ; ( .. " • � , ... ." I

ria da Agricultura, por seu " .. I .... I ,"'."

titular DePutado Attilio -_.-:---

A' casas 'i!�'�u� !':d�n�,,=n� II21p23.
Tratar à rua Felipe Schmldt, 42-A,

.

LO andar, _ Fone 307il

Em alo singelo lOIRarão posse, sába
do, os novos dirigenles do Sindicato

dos Jomal:stas
Em solenitl'ade singela, da Silveira e Pedro Dietricl'

qUe Se verificará no pr�xi- Jr ..

mo sábado, dia 26, na séde P�lra êS�e ato são Convi
à rua Jcão Pinto, 9, sobra- d'\dos Os jornalistas 1;indi
do, al'os da firma r. Ra_ clllizados.
mas S. A., nesta Cflpital,
às' 16 horas, tomarão pt's

se Os novos dirigentes do
Sindicato dos J,;rnalis1jas

Profissiona�s de SaJlta Ca

lurina, cujo mandato de
dob anos expirará em 1V63

(junho).
Os empo�sados serão:
DIRETORIA - Gu�tavo

Neves, Presidente; Adão

Miranda, Secl'etârio e Jo

Sé borges Caldeiro tia Sil

va, tesoureiro,
Suplen�es _ Lu�s O�val

do Ferreira de MeUo, Nar

bal Vilpla e S_dv!.a Amélia

Carneiro <ia Cunha.

CONSELHO FISCAL_
Martinho CaUado Júnior,
Rub.ens de Arruda Ramos

e Ildefonso Juvenal e Su

plentes, Dakir Polidora,
Romeu José Vieira e Acy

Ullará da palavra, n».

oPortunidade, o Presidente

ree'-,Uo, Jornalis'a Gu",ta
vo N.eve�.

IPASE: Transmis
!ão de cargo hoje

'As 11,30 hs. de hoje, no

Gabinete d.r Delegacia lo
cal do :g'ASE, o dr. Kle
bel' Antony transmitirá ao

dr Lauro Caldeira de An
dr;lda o cargo de Delegado
daqUela autarquia.
A escolha do distinto

C!ltarinense prra a dire
ção do órgão regional du
Previdência dos Servidores
foi recebida com a rmalor
�atisfacão, em todo o Es

tado, pois aue recaiu em
antigo Iunctonàno dos
quadros do mesmo jns'uu,
to. possuidor das melhores
cr,edenciais de inteligên
cia, probidade e perfeito
conhecimento do serviço
- titulas que, sem dúvida,
asseguram de antemão o

êxito de sua gestão.

"Soldado!
dado!
A tua profissão

não se opõe a
-

�i1osofia, a

ciência ne.n a virtude; Só

crates foi soldado: em

Mantinéa pelejou ao lado

fie Alcebiades e salvnu-Ihe
a vi-la; na campo de ba

talha resplandecen como
Marte; depois pol'tou-se
como Minerva.

Soldado 1 Brilha, porta
te como esses deuses. Eu

que te falo, olha, 11110 te

nho espada, mas não me

falta o ccracâo e com a

minha Pena vou_me para
dentro do teu, se o teng
senstvet e grande.
Matar-me-ás por que

digo que Sócrates foi Sol"
daria � matar-me-ás por
que quero Que a espalla
1:e'Ja um instrumento :3a-

crosanto?

Si .!l'.e ma:HS, matas a

razão; si me matas, ma_

tas a justica: si me mat:,lS,
matas a honr:l: Honra,
Razão e Ju<;tica podem
muito �en: ner�encer te.nto
á espada como á pena: r

pella e a espada são ir

más nos poVOs !iv\e,; e

cultcs: l-"llas e Minel'v.'\
sào a mesma, deusll na Ru

grada Atenalla
Soldl'lrlo! Soldado!"

MUITA RENDA E POUCO TURISMO

Cubral Teive,

REPRESENTANTES JrN_
TO AO CONSELHO DA

FEDERAÇ_ÃO N-t�CIONA1.J
DE JORNALISTAS - Wal
dir Gnsard, Osias Ouima
rães e Dorale(!io Soal'�s c

Suplen'es, Euddes Antunes

Severo, Moacyr Iguatemy

Não se vende renda fabricada 1Ht ilha, para o halJi

tante da ilha. Renda é mercad01·ia para turista: Renda
não falta, falta é turist,u - ou falta turismo na Capit(t/?

A� velhinhas vendedoras de l'enda, com tôda a pacién
C;f1 (III'! lhes ê pecu!i(lr, ficam sentadas nas portas dos Ho

téis e nos pontos "chaves" para poderem ganhar o pão
de cada dia.

O turismo anda mal, e com éle, as velhinhas, que não

desi'iiem de vender o fruto de suas técnicas artesanais pri
mitivas. Na paisagem humana da cidade, elas são figuras
indispensáveis, dai a razão da nossa foto, que colheu uma

de/as, um pouco tristonha.

COSINHEIRA

se os anos e parece
ontem; faz mais de
um século e parece
hoje; transcorrem os

tempos e será ainda
amanhã te

.

Sol-

misfério cuia vida foi também a vida elo Bra
sil!" A história reconhece que o vulto herói
co do grande soldado se engrandeceu e se

imortalizou nas guerras externas, sobretudo
às margens do Prata, onde Caxias cinzelou
as legendas marciais e os brazões cruentos da
bravura, tornando-se símbolo nacional de
uma Pátria livre!--

E pelos tempos aíôra, cada vez mais
enaltecida, cada vêz mais destacada, sentimos
3 figura legendária do grande soldado
MARECHAL DO EXÉRCITO e DUQUE DE
CAXIAS - cuia vida foi consagrada, exclu
sivamente ao serviço da Pátria!

E no transcurso do "DIA DO SOLDA
DO" nos congratulamos com o EXÉRCITO
BRASILEIRO, dignamente representado em

'lassa Capital pelo tradiciona(14.0 Batalhão
.

de Caçadores e na pessôa de seu Comandan
te, Coronel Svlvio Pinto da Luz, a quem soli- )"

citamos aceite e transmita aos seus Coman- .

dados as sinceras homenagens cívicas de "0
ESTADO".

Conferência do De,. F�ilncisco Julião
Convidamos as Excelentissimas Autoridades, os Bstu

dantes e o Povo em geral, para a conferencia do Dep. Fran
cisco .ruuãc, Presidente de Honra das Ligas Camponesas,
sôore o tema "Reforma Agrária", a realizar-se hoje, às 20
horas, 110 Teatr-o Alvaro de Carvalho.

Florianópolis, 25 de Agosto de 196L
União Catannense de Estudantes
União Catarfnense de Estudantes Secundários
C. A. XI de Fevereiro da Faculdade de Direito

de Santa Catarina.

Subscrição Pública de 'Ações
Preferenciais

Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBIUS ,

o Banco In':lústria e C,omércio oe Santa Satarina I

S/A., sito à Pr�ça 15 de Novembro nI'. 9. nest1t. cidade, i
('nde os interessados serâo l.t<!_ild!dos das 13 às 16 horas, ;
es'á autu";zado a fl.ceitar, até 31 de Agasto do corrente I
nnLJ, 1 SUb.'Jcl'ição de ações preferenciais nomlnat[vas f
da Petróleo Brasileil'o S.A. � PETROBRÁS, "

I
O Valor das ações sub,,;;ritas po.derá. ser J'ealiz:ldt' 'Iem (;\)!i�"'.ções da Emprêsa ou em dmhelro.

A faHa de tempo, recorro aos redatores amigos,
0\1 melhor ils redatoras a,nigas, senhoritas Tesoura. e
Col�. "

BURRADA NEM SEMPRE E. BURRADA!

O ex-deputado Ney Mamnhâo atualmente se

encontra à testa da Prefeitura de Moreno, Cl1� Per
nambuco. Pl'eocupado com a majoração no preço dct

gasolina e ao mesmo tempo desejoso de fOl'1tecer
meios de transporte ao seu secretariado, o deputado
adquiriu quat1'O burros de bela estampa a fim de

(/ue a administração 1nudcipal de Moreno não fi
casse a pé, Os llUrros receberam no emplacamento a

1I1:'1neraçáo de 01, 02, 03 e 04. São ideais para as dili_.

ghcias polir'iais, pois n{i.a dispondo de ?notar ou fa-
1'01 permitem ao delegado local surpreender os C(J

l)/'(lS da peste que estejam aperreall,dO a lei,

SIGILO TIANCARIü!

O jamal "Folha Bancária", órgiio oficial do Sin
dicato dos Bancários de São Paulo, publicou numa

de suas últimas edições (t seguinte noticia: "Chegou
ao conhec:mento' dêste S!ndicato que a agéncia de

1Wt banco da capital baixou uma ordem de serviço
ordenando o fornecimento a cada funcionário, para
1/S0 próprio, de um rólo de papel higiênico, com du

rc.ção prevista para um 7I!�s. O banco 1Jede a todos
os /uncioná;'ios "que fJ guardem e711. mna gaveta e na

ocasião de utilizarem o mesmo tenham a maxima
discrição, a fim de que 12((0 sejam visto� pelos clten
tes que estejam no recinto". Os chefes de seção fo
'·am. advertidos quanto ao fiel cumprimento das re

feridas instruções",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


