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�-Esta f"€iífâna no Senado: ,

/Aumento do funcionalismo e 13° Salário
serviço, e do art. 23, que

prorroga por mais um ano

o prazo estabelecido na

Lei 3.780, para a provação
dos quadros do pessoal dos
ministros e autarquias Ale

gam os servidores que tal

prorrogação acarretará um

atraso nas readaptações e

nas promoções a que têm

direito.

BRASíLIA, 7 (V. l\J -

Dois assuntos de capital
importancia serão debati

dos esta' semana, no Se-

nado: o aumento do fun
cionalismo civil-e militar e

o projeto de lei da. ce

mara, que 'instituiu o 13.0

tenham sido atendidas as

reivindicações dos eervtdo

res, no sentido 'de que o

aumento concedido pela'
camara fosse e 50%. O sr.

Carlos Tailor, presidente
da Confederação dos .Ser

vídores Civis do Brasil,
disse que não pretende for

rar nenhuma emenda no

Senado, para que fi trami

tação seja a mais rapida Ji�!Jf\
possível. No entanto, - se 13.0 MeS

:;::::nta�:se�a:spe:�r:�e ,�eres dos s�rvidores
haja uma, elevando o nu- estão, igualmente, empe-
menta pru-a 50%. nhados em apresentar

emendas ao projeto que se

encontra no genado.cFede
tal, referente ao 13.0 mês

Dentro da mesma linha para: os trabalhadores, de

modo a estender este be

neficio aos servidores fe

derais e autárquicos. Des

sa forma - dizem - con

seguirão na pratica o. au
mento de 50<:< Reafirmam

que só lutarão por essa

emenda, se ouj.ras forem

apresentadas, não preten
dendo retardar o anda

mento do projeto que favo

rece. OS trabalhadores.
_------------ -_._---_,._._._._--_----_ "

pio, seu ponto de vista ta
voravel à materia.

Entende ele que alguns
pontos devem ficar eecia

recíôce. para que não ha

jam duvidas quanto ao

direito dos trabalhadores.
Por Isso, O representante
mineiro. admite a hlpotese
de introdução de emendas
ao projeto, a fim de cor

rigir as imperfeIções a que

já se referiram os deputa
dos Pedro Aleixo e Mar
tins Rodrigues, respectiva
mente lideres da Maioria

e Mtnorra, na oamara dos

Deputados. Na reunião or

dínarta '

de depois de ama

nhã, na Comissão de Cons

tituição e Justiça, o sr.

Nogueira Gama deverá

apresentar seu parecer.

Serviço Publico, mas, pelo
que já foi anunciado, os

lideres de todos os parti
dos com representação no

Senado acordaram em re

Querer urgencta
"

especial
para à matéria.

mês de saIarlo aos traba
lhadores em empresas par
ticulares. Este último já
se encontra na Comissão

de Constituição e Justiça,
com relator designado, sr,
Nogueira da Camara, que

,já antecipou, em prdnoi-

SEGNI Eleito
da Itália

Presidente NAO FORÇAR
Encontram-se em Brasí

lia, os Sl'S. Carlos Tailor,
presidente' da Confedera

ção dos Servidores Civis do

Brasil, Aiasse Mendes Ta
vares (SP) e Domingos
Vioti (MGl. Já retornaram
aos seus Estados, os líde-'
res Manuel Correia (ASD
NER), Ivanír Gil (secreta
rio da Federação Carioca),
Rondão Fernando da Cruz,
(secretario da União dos
Servidores Civis da Mari

nha), rsnar Manso Vieira

(secretario-geral da União
dos· Previdenciarlos do

DF), PaUlo Xavier dos
Santos e Delfos Sardinha
(ASDNERl. Djalma da
Costa Batalha (ASHSE).

Esses representantes do
funcionalismo publico da
União, lamentam que não

PERTURBAÇOES
COMUNISTAS

de duas horas na nona vo

tação do Parlamento.
Os comunistas denun

cja ram "irregularidades"
na oitava votação, que não
deu maioria para nenhum

dos candidatos.

Uma serte de perturba
ções provocadas pelos re

presentantes comunistas
obrigou a um adiamento

R,OMA, - Após luta que
durou cinco, dias e exigiu
nove votações, Antonio

Segni, atual ministro do
.

Exterior do governo Fan

rant, candidato oficial da

demccracia-críatâ, foi elei
to presidente da Republl
ca com 15 votes alem da
maioria requerida - Isto é,
443 - e com 1Q9 votos a

mais que seu mais forte
rival, Gfiíseppe Saragat,
secretario do Partido So

cial-Democrata, candidato
da esquerda.
Quando foram conheci

dos .os 'resultados, Giovan
ni Leorre,' 'presidente da

� Assembléia Nacional, pro
clamou. Antonio' Segni ofi

cialmente presidente da

Republica.
I,

Eis os resultados ort
, crats da nona e ultima vo

tação; Antonio Segnf 443

votqs: . .sar�at,<334; GrQJl

.>;9-ernJ,S{>!o-.

REGEIÇAO

de ação, no sentido de

evitar 10 retardamento da

tramitação do projeto no

Senado, se outras emendas
forem apresentadas, os ser

vidores pleitearão a rejei
ção de dois .artigos. O pa
ragrafo 2.0 do art. 17 -

Contra-recado AUMENTO
O projeto que- dispõe so

bre o aumento dos servi

dores civis e mll\tares, será
lido na sessão ordinarla de

,hoje. Em tramitação nor

mal, o-projeto seria distri

buído às Comissões de

Constituição e Justiça e

O que escrevi, há dias, no FRECHANDO, I espettc a

fatos ocorridos em Joaçaba, contem apenas uma apre

ciação resumida de reportagem ampla e analítica, pu
blicada -na TRlBUNA LlyRE, daquela cidade. Os fatos,
tais Quais, constam ainda de algumas atas da Câmara

Municipal, quando deles tratou. Mostro o caminho para

desmentirem-me, se puderem!
Quanto a dissecarem-me a personalidade e o jONW·

lismo doe'ltio - à vontade, como, onde e quando quei
ram, dispensado' o ridiculo das ameaças.

.

Rubens de Armda Ramos

que suprimiu a gratifica
ção adicional de 20% aos

funcionarias que' se apo
sentarem aos 35 anos de

Iniciativa da OTAN "Muito importante"
A i P

-

A t
-

L
LONDRES, - "A decisão te-americanos Os que exer- exclusivamente aos goyer- havia oposto, no Conselho

mer canos ousarao n' es na u� md'a,dlnot,�r Ra.OmTaAdNo. dd"'UfOb�
.

cerão o con-role das armas nos e não aos chefes müt- da OTAN, à conservação,
<> A" nucleares colocadas à dis- tares" _ disse Home. pela Grá Bretanha, de sua

WASH;rNGTON', OS soviéticos serão
..�!�:��;.�iao::�:�t� at�rr;���� .

'posição da Aliança Atlan� "O inlnistrp inglês deçla ... 10r�a atomlca de díssua-
"

-sem-duvida os primeíros .q... ..õ. -enviar&n., ".
uma'

,

"_'986e".d!.t.ri9,u-id,o ,:;pe�os'.'E.UA :ti�;ê�m'u,ntcar�mQs ilS�.pà-·' rOi·le��.�ue.;�mliu�� ..-eã��e�nteç
'
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� Q�
.'. �.� �®\s.� ru.sGa,:r_"J-qt.,i.·

�.t. "-'::-'">-: � �::.�_�__-_
���nà:à DuaTlTlflS"es�ri���$t'-!aiélãi8�E·�óme:"6: Aliança Atlan�i�w� so- . ". ,

ricanos pousarão antes que eles-no satelite da . �,uga;,c��eogad�,aA�,LnOa�,d'o"'mdl: ma consrdereve; de ccnne., Indl"a teme ataque chl"ne'"s.

• • "., � <>
-

�t'�lm�m'a:t�o�'�:q�_U�'p'OI,�',q�n;�OaaP�,oan�-: .,Terra, declarou hoje o diretor da Adminis- nistro do exterior qualtfí- .,

... "

• •

eon
tração Nacional. da Aeronautica e do Espaço

� ��uuitoe�!PQ;���lt���.va de

tecer, toda iniciativa con-

(NASA), James Webb, Lord nome precisou, cernente à utilização des

contudo, que serão-os nor- sas armas nucleares caberá

NOVA DELI, r- Os oficiais e soldados
do Exercito. indiano. que. se encontravam de

licença receberam orde'tÚ de incorporarse a

suas unidades e_.!!Y24 horas - comunicam
fontes bem ínjormadas. A explicação dessa
ordem estaria no t�do governo indiano

....

de uma ação militarê'hinesa na região de La- ."-...�
dakh.As autoridades de Pequim haviam so

Iícit�do à India que retirasse suas forças de

duas posições da referida região, 'que se en

que se encontram, segundo Pequim, em

territorio chinês'

GOULART NAO VAI INTERFERIR

Afirmou entre outras coisas, que as con-
'

dições. para um desembarque na Lua, com

retorno à Terra. são infinitamente mais di

ficeis que as de um voo orbital ou as. de um

voo na região lunar. James Webb considera

que a gigantesca capacidade industrial dós
Estados Unidos dará a seu país a vitoria neS�

te dominio.

de Terrorísmo

Dia das Mães
tal da cidade, perto da

Embaixada dos Estados

Unidos. Outra o fez perto
da Radio Nacional, e a

terceira no centro.
Na opinião dos observa

dores, estes atentadps ter

roristas são parte da cam

panha dos esquerdistas
para provocar panlco. Ca

minhões carregados com

homens da Guarda Nacio

nal e da policia patrulham
as ruas da capital.

CARACAS, - O Ministé
rio do Interior anuncíou
oficialmente que a revolta
de Oarupano foi esmaga

da. zntretento, ações ter

roristas aba�aram ontem o

pais. tntorma-se que 'três
bombas explodiram na

noite 'de ontem nesta ca

pital. Uma delas explodlu
no elegante bairro onen-

.

I

Conforme vem aconte.

cendo há vari'os anos, "O

ESTADO" hoMenageara. às

Mães, dedicando-lhes uma

página de su,� edição do

dia que lhes é consagrado,
organizada pelo sr. major
Ildefonso Ju�enal, estima,

do intelectual catarinense

e nosso prezado colabora-

ta); da Abolição da zscra.

vatura ,o grande aconteci

mento nacional de que
muito nos envaidecemos

como naturais de um grau

de pais, culto, civilizado e

DelCarril faz
advertencias

cristão, e o qcedragéstmo
nono aniversário da run

dação de O ESTADO, cons.

tituindo para nós, o domln

go 13 de maio de 1692, da

ta triplicamente festiva.

Plantão Final
&io, _ Até quinta feira. ta�e�: ���:�Se �����:

será votado em regime ne
varias pontos de Maraj::al

urgencta o projeto de au
bo. Três explodiram e uma

menta do funcionalismo destas causou danos ma

que se encontra no sena.. terjals, não calculados ain
do. . da, à. central de energia
Rio - Foi fu.ndada com a eletrica da cidade, deixan

presença de grande num�_ do sem luz 'vários setores.
ro de cientistas a Acade_ Na mesma central eletrica
mia de Neurologia. _ foi encontrada outra bOnt
São Paulo � A Direr;üõ b.a que não chegou a. ex

do PSP 'indicou a candid!1._ plodir. Outra bomba explo
tura do Sr. Adernar de B&r diu num supermercado e

ros ao goveno paulista: o a terceira foi encontrada
nome' do lider populista num laboratorlo. porem

�ã submetido a aprec�!I.._ causaram poucos danos.

::'
P,��ti���,,.�nção

"gional �

[COme'rC"InSão �aulo - Foi pres.o. " U
aqUI o Indlvlduo João Sos.. (...:I •

, : !�ti�:z q�:il:�:S �: :;��
teiros utlllzando se de p.he_

• qUe e carimbos falsos.
Rio _ O Ministro Vir_

gUio TávlJra declarou q·:.!e

�ss��:��e�!�re����u�°l)u�:;��
bilitará a conclusão dOa tO
dovia Rio.Bahia.
CUritiba _ Donas de c!.

s� ameaçam promover ma_

. ltifestações de rua se as

�Utoridades paranaense.<;
na.o tomarem providencias

::r�e��t:.ncar a sonegaçâo

8e�i�d:aulo - Foi apre_

,��éia n�on�:�ee� 1

dor.

o "Dia das
. .Mães", cctn.

cide estê ano com as da.
- '_--,

Crise na Venezuela
guem I se equivoque; esta

politica é bem diferente à.

que até há pouco existia

neste hemisferio" - acres

centou.
De Carril pareceu augu

rar uma identlflc"ação-cÇlm
pleta com Os Estados Uni

dos, como lider do mundo

ocidental, incluindo uma

politica de reslst�ncia ge
ral ao comunismo e tam

bem à revolução cubana

de Fidel Castro.

MONTEVIDEU, 7 (AFP)
_ O novo ministro das

Relações Exteriores da Ar

gentina, Boni�aclo Del

Carril, advertiu os elemen
tos esquerdistas- do corpo

diplomatlco argentino que

renuncle"in agora, em vez

de ser demitidos.
O novo chanceler reIte

rou declarações que fez

anteriormente no sentido

de que a Argentina está

com o Ocidente. "Que nin-

de base. Isto porque, ao

que se informa, o presi
dente da Republíca obser

vou que, sem a reforma do

Cod�O Eleitoral atê outu

nhamento ao Congresso bro próximo, a influencia

das teses por ele anuncia- do poder economico, nas

das no discurso de 1.0 de eleições qeste ano, anula

mala, pronunciado em Vol- ria qualquer concessão de

ta Redonda, objetivando a poderes especiais ao futu-

concretização de refo_,m_a_'_'_',_c_,_n_g,_,,_,,_, _

RIO, - Anunciou-se, nes
ta capital. que o presiden
te João Goulart decidiu

não interferir no ellcaml-cumentos e propaganda
de tipo ínsurrecional
revela um comunicado "U
blfcado h'oje pelo Mim_,t�·o
do Interior.

CARACAS, 7 (AP) - A

Policia Invad�u ontem a

noite as sede� dos coman.

dos subversivos do Partido

Comunista e do Movimen

to de Esquerda Revoluncfo_
narlo, apoderando.s� de ar detenções. Entre a" arm'lS

tio_ figuram parte dos fuzis

roubados a 19 de arU v.L

Foram efetuadas virias

A Carícatura na Impreosa Nacionalmas, rifles, dinamite,

timo na Escola Náutica de

Mamo, perto do aeroporto
de Maiqueta. O deputado
comunista Hectar Rodri_
gues Bouza foi surpreenji
do com a "reunião consi)L
rativa" Que se desenr.oia·,a
numa casa em Caracas,
Entre os detidos figura o

prOfessor Francisco Curre

no, os senadores Pedro

Marques, Francisco Ron

don, Benigno Sanchez, Ra
mos Antonio Mogokla e �s

sras. Angela Crespo e Ana

de Marin .

homenageia mãe Florianopolitana,
o Clube de Diretores Lo\

jistas, através suas 10ias
associadas, está promoven_

. do urna. homenagem às

mães florianopolitanas pro

porcionando a apresenta_
ção da peça "0 Auto da

Compadecida" 1Ielo Teatro
Universitário de Santa Ca
tarina (T.U.S.C.).

A fotografia fixa um

flagrante ,do ensaio geral
realizado dia 28 de abril e

que contoll coma presença
do Dr_ João David Ferrei
ra Lima, Magnifico Reitor

da Universidade, Dr. OSl1i

Régis, Secretário da Edw-�
ção c Cultura, be como

_
flh'crsas autoridades c �'!;;n
vidaflos especiaiS.

Dr. Rubens de .

Arruda Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casamento Araujq Andrade - Novo Inslilulo de Be!e
I' -

-

Lions Cllibe Recebeu Pari jantar f8lfiY8
'l _ Sábado às 11 horas na cape

la Divino Espirita Santo. realizou-se a

benção nupcial da srta. Lenita Araújo
com o senhor Dalnnrc Andrade. Confec

clonado peja casa de modas -Sííven a''.
o bcmto vestido da noiva era em renda

e ..... ,m pero.a. tendo um tino véu preso
a uma s.ngela coroa. Após a cerimônia
os noivos e ra.cmeses recepcionaram
convidados nos sarõe.• do Oscar Palace
notei.

2 - Mém�;a cnéne'' o novo rns
ututo de beleza. sob a ortentacão de B.

.aete. Instalado a Farmácia central.
.

3 -- Elizabelh Arden, Jane Mo
das e onez Moi boutlque, orerecem pre
sentes a mãe elegante do ano.

'

8 - No último aábadn o clube 15
de outubro promoveu animada soírée
denominada festa das Ortênclas.

'

9 - A bout.ique Jane Modas ex

pende em suas vitrines lindos presentes
para o dia das mães.

10 - Na última quinta-felrn rea

lizou-se na cidade de Criciuma, a ben
ÇdO nupn.al da srta cnésre Corrêa, com

o dr. Hélcío oces.

11 - Movimento na cIdade Da o.

tarde

.dC
dcmlngo, a passeata dos Caiou

Iroa da Faculdade de odontctcgte. !
--- ,

12 - A diretoria do Lions Clube
patcocinará um bingo. doando a lenda
ao Hospltal de neabnnecãc.

13 - Uma bacbéln no valor de

stltecentos mil cruzeiros, foi um dos co
nitos p:esenleS que .eceb.,u a senhora j
Ruth carvebc Fontana.

-.-_ .

14 - As debutantes para o baile
'Noite da Menina Moça', serão recepcic
nadas com cnquftel nos salões do Que ...

rência _Pa.�-.ce, a.nda este mós

4 - A Rôde Feminina de combate
ao Câncer. vai promover ria ctdada três
desfile' de modas. sob o alto patroelnlo
elas Fabricas Bangu

POEMA AO AMARAL E SILVA
_ Pértctes Luiz de Medeiros Prcde

d �oo 'mporta o re::pnhecimento de minha inutili

o� �ô�ed: fo�;;��i�ã�� ser pêsa no meio do noite�
Nôo importa o serena expressão de meu cante

tO(�:�:�� v:lo��a�inha nature;'�::J de passara nesta

$",i que
_

o te.rnuro á manso fruto mos no árvo�e
que �ou nao ho sementes, flôres ou mesmo raízesSe, que no diólogo minha vós é notu"na e que 'natempo sou uma face a mais ou uma face a men.os.

. �I?esar de tudo continuo o ser o solitório so

:;��rl�;n:i���� f�nt����ório_brwto, no cansnçoo
-

Fpolia, maio de 62

Sr. PetFttdnio Gereml0s Ouriques
Com rmclzlvel arozm-, "not1clamos d-

(laje trans:orr.l!, o sertuogeslmo onlversa�� �� ���
so Co�tcrraneD sr. Potroclnio Geremias Ouriquesconceituado comerciante em nossa cidade onde go'
���. por suas virtudes, de sólidos e merecidos amiz�

No �f€méride que hoje decorre, estamos cer_
tOG, n e<;t,m ....do n.1tolicionte será alvo de inusitadcs
dem�nstrac,õ(,c; de. !"Iprêço e regozijo por porte de
seu u:,contovel nUmero de amizades, às quais nos

ass.o�'amc�, cC'm votos de crescentes e ininterruptasfeflclGcdes, Extf'nSlv�'" "''''' .t::�"" f:.)mHiares
NASCIMENTO

O lor d� !'"")ss .... est;r-".rf", colega d<! troboalho sr.

M2noel B,ttenn."urt. desde ontem acho_se enrique'cido com o n"'''c:me.nt') de duas robustos garotinhas.levamos "'" f,..J:z ... ,. ...,,; e �ua exelentíssima espos,
os, mais efusivias felicitações. ..,1. ". .. .(�

15 - Toledo Copacabana Hotel
repenlemente inaugurado, mecce nossa�'
melhores .referencias, pelo seu !tno e

esmerado gÔ:.to.

16 - Amanhã comenta:el a movi
m::!ntada f(' "fI. dos Caim'os da Faculda
de Odontologia·

7 - Sabado. reune se o mundo so

cial de LaQ;es para :l bencão nupcial cue

reallzar-se-à na Cflte:lr:tl. da senhorita
Mi!'lam Avila com n Ô._.. Carlos Lopes

17 .;..._.____ Multo elegante em seu ca

saco \-ermelho com gola de pele branca.
aDq6frindo em Curitiba fi srta. Bernarde

=..,.===="",,;s,. "�",c",a","",:",ira",·o,,.=""'=n...=="'....

baGO
Helena Goeldner de Almeida compnc.ir mais. Se eu tenho de desistir

do jornal e OO9)r disparantes. fiquemos na
Estavam os dois sentados cômodamen história do mar. Se o mar ten. mulher. con

te em poltronas, um carece, pensativo, cub.na, filho, etc. e tal, terá alma tam

o outro, jornal aberto entre os braços es- bêm?'
tícaaos. K�to à leitura. o

Ah! vejo que me estás compreenden-
O ctsmánec, como acordando .ce um do, chegando ao meu pente. A alma do

sonho 'em Que estivesse em nnímada ccn- mar é a água e o cOJ;P:J é a sua compcst-
versa, atira ao alto a estranha pergun- ção. os sais minerais, 1000 ..

ta:
.

_ :a:pa, mas você já não disse que o

- SaDCS .enem é a�do mar? sal e IDbo do mar? lião me venha com

O outro. _

Cf)!iti�UOU a uer o jO.llll;.a1 e negócio de eerpo. 'Vam08 com calma. O

resmungou: sal. afina! de contas é filho ou é corpo do
- Deve ser a ateia. mar?
---, Qual areia, .quat nada! A areia,

,qurmdo muito, pllóe"rá ser a amante mas

a ettpõsa, no duro, e a onda.
O compeanetrc fez que não ouviu e

continuou de olhos- no jornal. O das per
guntas nem se desconcertou voltando ii.
carga.

- Pois vê se 'não 'tenho raaâc! (i) mar

tem vida e movimento, nada impede que
também tenha esposa e amante. Quando
ê.e se deita preguiçosamente abraçando
se à amante, beijando-a ora com carícia
ora na fúria ardente da paixão, despede
çando-a quase, Que faz a onda? Levanta

se furiosa. ciumenta, pronta a estrangu
la: aura-se ii. areia, no caso a r:iwal, d�i

xando-a marcada de fundos sulcos Heln?

cueme �s a .1>8(I?
O outro euemeou rendido, largou o

jornal e com O ar mais resignado possí
vel Ifalou;

_ Ah! Ah! Ah! - ��frcg.lva êtc as

mãos _ o filho não é caanc e suaguc do

pai e da mãe? Não é gerado PO ventre

materno e de uma semente pa�ma? Lo

go, o sar..

- Está bem] está bem, nâ� discuto
mais, UI<.I.,1( uma vez .que você começou,
vall,�" 4�é o fim. O mar 'tem c0lflro, tem
a!lu.t, CU,�<-\, tem 'filho. E CJaaDdO\ morre,para onue vruv Para o céu ou para o in-

ferno? j
1

- Pergunta ingênúa, sem rac\ocínio.
O mal ljualldu moere vai para o céu trans
formando em nuvem. A nuvem <!: uma

espécie . de anjo. Depois a nuvem çbalxa
en, l erma de chuva e incarno. nov",men-
te nJ mar. !

- .!: as mortes q ue o mar pratica?
ICp.lilO um esseestno remcídente pode ga-
nhar o céu?

\
- Bem, de fato o mar tem seus pedo.

cinhos, mas você já penaou nas Buali

boas ações? No alimemo .que .i:1e �
senta para o homom? Não sO os ,Peixes,
balelas e outras lrdinidades de eQi� do

mar que a gente come e ee utUiaa. mns

o seu próprio filOO que êíe DOS dá Colmo

tempera para as .QOI:f.S8& panelas. Já pen
sou que humilhação? 1:.0 seu ar careega

do de iodo que nos Jorüfica e doura, a

mansidão com que nos cartega no doroo

para nosso divertl� nos dias quen�&
de verão? E o e�culo da sua fUrto.

que de tão bela e máscula não _pooe ser,
de jeito algum, ignôbH? Um mar assim

arrependido e manso aj)ÓS cada noilc de

tempestade, pode merecer o inferno?

-.Puxa, rapaz, você atê me n�'1u:ltou!
De onde tirou tanto des.cablmento?

- veis-me dizer que .cêste casamento
na ceu um fi}ho?

- Mais é ctarç!
-.E quem é o filho, Algum peixe?

Úma baleia? Ah! já sei, a Imortal Moby
Dick.

- Não brinques não! A hora não é
para graças. Claro que ci filho do mar

não é peixe nenhum e sim o sal - abai
xou-se um p:lUCO para medir metnor a

reação do outro.

- Ú sal? - quas.e gritou o ablgo -

, Mas como o sal? OLba, ch�ga de palhaça
das que já te atu'fel bastante. Me deixa

ier o meu jornal, sim?

Agarrou novamente o jornlll menen.n

ando a cabeça entre aborrecido e indul

gente. Mas foi logo Interrompido:
- Vové gostaria de ir ao espaço?
- Ei, vamos parar por aqui e não

- De lugar nenhum, �ppndeu o a

migo agora na sua. voz normal. CUimas.

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSÉ KóS, DO RIO DE JANEffiO

'DR. MARIO GENTil COSTA
MeDICO

OUVIDO - "ARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

PARTIDAe OE •
fLOIUANOPOllS EM
OlA, ÚTEI� AG

9horas I•

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOPOLIS

HOR.ARTO DE CONSULTAS: - Das 1.4 às 18 b01'll!
t'ela..Jllanhã, hora marcada, Inclusive aos sabados

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: -- Rua Ten. SUvelra 15 _ Con]. 203,
- EDLFIClO 'pARTHENOI:'l.

AGRADECIMENTO
Viuva, filhos, irmõos, netos, genros e nóras, ai

�da consternados com o falecimento de seu inesque
clvel esposo, ��Ji, irmão, avô e segro EUCLIDES AL_
MEI�A, vêm p_or êste meio agradecer o tedos que

r:����r��e �r����p:n�����:�� �u�O�'t���g�o:o��-
ARTIGO 91 (GlNASIO IM IMMO)

Faça sua inscrição no "CURSO PREPARATó.

RIO CONTINENTE" o único com professôre" espe.

cializados.

Ruo, Dr. Fúlvio Aducci, 7-48 Antiga 2-4 de Maio.

ESTRITO - FLORIANÓPOLIS.

6. Da Cosia Pereira & CIA S. A.
REPRESENTAÇOES,IAGENCIAS E COMERCIO

EM GERAL
EDITAL
2° convocaçõo

Assembléia geral ordinaria
Ficam ccnvitt'dos os srs. acionistas poro se re

------ ----

unirem em assembléia geral ordimria no dia 17 de Salão Royal 01, C�FEZI�(HO, NAO!
��i�t,r�:i��, h:�a:,e���O�i��9�i:�� Felipe Schmitd

Agl'Jdecem a Preferência C 1\ t' ,E � í �. O !
Ordem do-..d-io Ruo Jeromino Coelho, 2 nesta O Corintians paulista a-

o) Lei'tufa e aprovação do relataria, balanço e
Seus profissionais atendem o domicio certa detalhes com o C. ;to

conto de lucros e perdas, referente ao exercicio de 'Telefone: 3-41'. ELOY. VARGAS ,
Vasco da Gama d:3. Guaua-

1961; ,.----- .. -----. ... - - - - - - --- - - - - - '_I bar
..
no sentido de prelh.r

b) eleicõo dos membros do conselho fiscbl e res' •
amlst::Jsàmente com este

pectl��'a��;��n::;u,n�sJ�I.'�t�esse sociol.

.

: Terras Para "grl··culfura :_�nt�eóx;mo
dta 27 do coe-

sede ����:"��:moo I��:����,o�s d��c�::'p�t�;n�s��� ��, M
,'. Zi� e' ."IIII'Ia_refere o art. 99, do decrete_,.,i .,0 26.9.940 • lU.....,..�Ioria�ópolis, 5 dc 1942. VENDE SEHeitor Blttencourt - dirEtor presidente •

-

: nárie do EsaIIIo
Olhos que MUI'to VI·ra·m ....•'.'••

' vENDE_SE 1.000 lolqs. em São Miguel do Iguoçu pr6xlmo à Foz do • do RIO' •_�:\1
Iguaçu - R.GS. :-- Solo rico para lavouras, tais como:' café, cereais, fru_ ..

tos, eur.opeios, ollveiras,fumo etc. podem s-er vendidos, também, em lotes ,
, , d 10 I Atendendo a solicilla,çüo

PdereoCteinSçoo_mo ��f��I�a � estr�d�'Fe�e�aF�o���sd��;��d_ap�er�;�ai���r;;:t��t��e�au:i�i J feita pelo snr. João Hav.!-

• ,;\" I I' Dal "0 dlstancio d'2IJPenas 12 kn1S Os mteressados podem escrever a "CA , lange, o governador Ceho

constante !!!II J PORIBE _ ADMINISTRAÇÃO DE BENS, ruo Benjamim Constont 158 _

Peçanha vem de nomear o

I 6° andor SÃO PAUL.) (fones 35_6517 e 35_56-45), onde obterão' todos cs
, meia Zizinho como Usem

fAZ BEM AOS OLHOS d"ados que neCessitarem. , ele re.ndas do Estado do

"-�"''''_---''-_'''\'!D..'m_'D.�''\''''_ .._'' Rio de JaneIro

Vasto x Corinti
ans a 11

(LINltA SANTA:"lAIIU
Clínica Gerai!

. DoentaS' I1ervosas'e�5
Apgustla _ Complexos _ Ata�lIes _ M:mlns

Problemático Af.Uv.n e sexual.

Tratamento pelo EJetrochoque com

Tm;ullnaterapla _ Cardi07,oJorapl:s -

PsIcoterapia.
Direção do!! Pslqulatra� -

DR. PERCY JOAO DE BO�'RA
DR. JOSe TAVARES IRAC8!\-tA
OR. TVAN BASTOS DE ANDRADE

CONCULTAS' Dal!; 15 às 18 horas

Endereço: Av.enida Mauro Ramos, 283

(Praça Etelvina Luz) - Pane 37-63

anN't.esl�

S�nClt.erllptn e

PRINCIPlO DE SEMANA-:
GPM.DO."A>

PERGUNTAS INOCENTES

Parque é que o varredor da Prefeitura não aparece pe
la Praça e rua Felipe Schmidt, há vários dias?

Ali se amontoa nas sargetas, a varriçâo da sujeira
que as casas ·de comêrCio depositam nas referidas sarge
tas pela manhã, quando procedem a llmpesa de seus es

tabelecimentos, desde que não possuam uma qualquer
col$ft para depoSito do lixa? Que penúria ..

Porque é que não se_ toma uma providência séria e

enérgica, para manter a Cidade limpa, evitando os mon

tões de cascas de pinhôes nos lugares mais centrais?

Porque onde andarão os srs. fiscais?
Não' há mais Quem cuide de Florianópolis. a cidade

desprezada?
Porque é que' ainda se conser.vam entupindo as

e.'!Qutnas carrinhos de vendas de [ru�as. (exatamenle
nas esquln:'l.Ii), interrompendo o trânsito de N!lculOS c

pondo em dificuldade a passagem dos pedeslres?
-Para evitar esses pfoblel)1as tão fáceis de serem re·

solvidos há necessidade de muita inteligência, muittl

dlnanismo, muitos sacrlCicios?
Nada disso. Basta somente boa vontade e' �mor parà

.com a Cidade.
Porque é que não dá mais atenção ,o eter:no pr)

blema da mendlcancia, principalmente quando no meiO
dos Inumeros pedintes, há também os que nada querem
com o trabaiho e exploram a caridade pública?

Porque é que aquele "precioso liquido", que as ve

zes se torna PRETENSIOSO liquido escorrendo pelas"
urgetas com ares de caudaloso rio, empoçando nas snr

getas e parando na eSClulna da Felipe Schmldt. continUa
sua mllrcha sem parar?

Porque· é que o centro do Jardim Oliveira Belo con

tinua a ser local predileto para ajuntamento de meno
res que transformam aquele jardim em ponto de vadia

gem dia e noite?
Oh gravisslmos problemas, oh graves coisas que de

pende de multa energia e boa vontade das autorld_\deJI
responsáveis e não acaba de vez, para dar á capital D

que ela precisa?
Hâ necessidade para resolve-los de multa inteUlJôP

ela, multo8 tratos á bola, muita engenharia e coraseDl?
Nl\o, não e não.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terreno na Praia do Meio - Coqueiros
Vende_se um pequeno terreno poro construção de

caso de veraneio no Paio do Meio. Tratar nesta Re;
dação com o sr Divino tel. 3022.

Preço CrS 100,000,00.

Juizo de Direito da 1.a Vara Cível
da Comarca de Flor;anópolis

EDITAL DE LEILÃO
o Doutor DALMO BASTOS SILVA, 2° Juiz Subs
ttturo do l° Circunscrição Judiciário do Estado,.

no sxorcfcto pleno do cargo de Juiz de Direito do l°
Vara CíV{l1 do Comcrcc de Florícn-colts. Estado de
Santo Catarina, no formo da lei,

FAZ SABER 'aos que a presente edital virem ou
dêle conhecimento tiverem que, dia 16 de maio pró
xirno vindouro às 15 horas no sede, dêste Juizo, à

Preço Pereira Oliveira, n'' '10, o Porteiro dos _auditá
nas, levará o leilão os bens pcnhorodos no ecoe exe

Cutiva movida por A MODELAR contra t:JIVIA MAR
QUES NUNES oue se processa neste JUIZ:

Um doze O�Ofi (1/12) de uma casa sob n032, do
RUj') Alves de Brito construido de tijolos, coberto de
telhas forrado csscolbcdo envidraçada com dtver ,

sos com!='I'Jrtimentos e seu resoectfvo terreno, rnedin
do 6 de frenh> à dito ruo, extremando ao Norte com

prOoriedade de herdeiros de Procópio Boric, do outro
lado COm dita de Emanoel Gevaerd e fundos com

ouem de dirpito. Reotsrrcd-, às fls. 122, do Uvr? 3_
F. sob nO 6622, no Cartório do 10 Ofício de Registro
de Imóveis desta Capital.

E Ooro 'que chegue 00 - conhecimento, de .todos
mandou exoedir o presente edito! que sero L9f'xad?
n() lucor de coe+um- c oobltcodo nn forma do lei.
DCldo e oossodo ne-to 6,-jade de Fpolic:.., :�ntn Co;
tarina, 00'> nllntrn dine; do mê<; de abril de mil nove

�.�"tos p. �f"�"Pnt(] " dois. Fu (e,ss.) MnrioJurori rl,..,

�llva, F�,.rf'v(>nt(' Jurr>""f'n+ncl,.., o subscrevo (Ase;)
D(1"'"o. r�.,�t('<; Silv\" ,II)'Z de Direito

Cnl"(('r<> {'('Im,., (lrininnl.
Ma!""J Juroc l da Silvo

Esc'revf'nte Juramentado

branco: 53%
Não importa o tipo de mercadoria que v.

transporta. Não importa a distância.média
das entregas. Quilo por quito, quilômetro
por quilõmetro, a Kombi Volkswagen lhe
economiza a metade em operação, depre
ciação e outras despesas (a manutenção
é muito mais barata, também), em com

paração com qualquer outra camioneta.
A Kombi carrega mais e portanto requer
menos viagens. As suas amplas portas
laterais, ao nivel da calçada, e a porta
traseira, permttem cargas e descargas
mais fáceis e mais rápidas. Ela é fácil
de manobrar e de estacionar. Você ganha
tempo e ganha dinheiro.
Outra conclusâo interessante que v. pode
iirar do nosso cálculo: em menos de 3
anos uma Kombi paga-se por si mesma,
com a economia que lhe proporciona.
Economia de 53% e superior rendimento
técnico - eis os fatôres capazes de ex ...

plicar por que em 1961 foram vendidas
mais Kombis do que tôdas as marcas
de camionetas de carga reunidas.
Procure o' seu Revendedor Autorizaao
Volkswagen.

TEnucillt�\ P:.I,OINA
--_-

Out r a s marcas

KOMBI VW ���,6M!dr:c«'IIJ1:S

Bl0 kg 7:l0kg

1.23:5 1.37Ç1

S1.0s0 km 41.100 km

.10,5 km/litro 5 kr:njlit�o

3..528 litros B.2ió furos

c-s 17.618,00 Cr$ 110.840,00

2,5 litros 6 litros

2.500 km 1.500 km

t5 nccas x �,5 li· 27. troces )\_61;tros
trcs _ 37,5 litros = 162 Iilros(

.

Cr$ 6.750,00 Cr$ 29.t�
Cr$ 2'-000.00 c,::,!

�,
,

2t.OOOX� _ 3t.000 x ;�:� '"

'-\
Cr$ 25.935.00 c.s 42.370.00

-,

CI$ 110.301.00 c.s 252,310.00

Cr$ 845,000.00 Cr$ 1.269.000,00

c-s 169.000.00 Cr$ 253.800,00

Cr$ 84.800,00

Cr$ 279.301,00 CrI 590.970,00

DADOS

1)
Capacidade de
carga em kg

2)
Nv de viagens ne
cessárias para o

Iransportedet.OOO
toneladas

3)
Distancia total a

percorrer se cada
viageméde30km

51
Ln-os de gasolina
oara actstancteta;
A
Custo de gasolina
(1·3·19152)
61
Ccmeédcdo certer
do motor

7)
Troca de óleo reco-

•

mendada a cada

B
Custo de óleo
(1·3·1962)
9)
Custo de um jogo
da õ

pneus
(1·3-1962)

C
Custo prcporclo-.
nar dos pneus para
a orstaocra (3) ii
base de duração
média de 3O,OCQ
km

o
Custo de Opera
çiio (Soma de
A. 8 e C)
101
Preço de aqutsr
cão do veiculo
(1·3·1962)

E
Depreciação rné
dia anual a base
d,"'"

f
Arnortizeçào encal
da diferença de
preço de aquisição
a base de 5anos
(item 10)
(424,000,00 +- 5)

G
Custos (D+E+F)

VOLKSWAGEN '00 BRASIL S.A.

S.BomacdodoC,mpo-S.P. � o�sõb"rod"_

,,,,.'-l!i�'-»j
..�;i�

=

ECONOMIA PROPORCIONADA
PELA KOMBI VOLKSWAGEN:

....""'Ii�, Cr$ 311.669,00 = 53%

CLAU

USE o SEU CREDIARro CURSO DE CONVERSAÇÃO ALEMÃ
INGUS FRANCU

D.- Sylvio Lôbo de S. ThiagODuas homenagens foram BONS SERVIÇOS presta- que ia ser prestada ao en-
prestada no dia 26 de dos a esta Superintendên- genheiro etvü Sylvio Lôbo
abril de 1962, à memória da. HOMENAGEM POSTU- de S. Thiago, pelos bons
do engenheiro civil dr. Syl MA. Rio de Janeiro, OB,.. serviços. prestados a esta
vlo Lôbo de S. Thiago, na 5·4-1962. (Ass.) Enaldo C. grande capital. Deu em se
cidade do Rio de Janeiro: Peixoto - Presidente." guida a pa,lavra ao erige-
peja SURSAN e pela CRU- A hora aprazada, reuni- nheiro dr. Gastão Sengés,
ZADA DOS' MILITARES dos os srs. membros da a quem coube fazer o elo-
ESPIRITAS, onde realiza- SURSAN, na respectiva sê· gto do seu colega c contem

Ira
êle notável conferência, 0'1, sob a pref,idêncla do pceêneo. em palavras re-

de caráter crentrnco-reli- sr. dr. Enaldo Peixoto, es- _ passadas de delicadeza mo
eioso. Laudo presentes, também, ral e nobre sentimento de

A homenagem da SUR como representantes da solidariedade humana, com
SAN, simples e tocante, CIMBRE, organização de que procurou enaltecer a
consistiu em lhe ser coere- engenhelrog construtores, ação construtiva do seu fa
rida pelo Conselho dessa de que fazia parte o home- lecido colega e da firma a
entidade, reunido às 9 ho- nageado, os srs. drs. Luiz que prestava seus serviços
ras da manhã, sob a pre- Lima da Veiga e Antônio e à qual o presidente, dr.
sldência do snJ dr. Enal- Dias Martins Júnior e co- Enaldo, já fizera rererên-
do Peixoto, a medalha de mo representantes da ta- elas elogiosas. Ao professor
prata de BONS SERVIÇOS mílla os srs. Professor Ar- Arnaldo S. Thiago foram
acompanhada do respecti- naldo Claro de S. Thiago então entregues a medalha
vo diploma, expresso nos e engenheiro militar, te- e o diploma contertdos a
seguintes têrmos: "O CON· nente coronel Arnaldo Cla- seu sobrinho, como repre-SELHO de Administração ro de S. Thiago Filho, o sentante mais velho da fa-
da Superintendência de presidente declarou aberta milia, presente à sotentda-
Urbanização e Saneamento, a sessão do Conselho da de.
em sua reunião de 3·4-1962, Sursan para a reaUzação Usando da palavra, oresolveu conferir a SYL- de seus trabalhos normais professor S. Thiago tlm-VIO LOBO DE S. THIAGO fazendo-os, contudo, prece brou em realçar os mérttos
a medalha de prata pelos der de uma homenagem do homenageado com o e

vocar reminIscências de fa

A LOJA QUE FALTAVA NO ESTREITO

Confecções - Tecidos - Bijoterias -

Façam E·f.US CLAU

O' Instituto de Idiomas Yózigi, à Ruo Trajano,
14, tem o prazer de comunicar que já estão abertos
os matrículas poro o seu Curso de Conversoçõo do
Linguo Alemã.

Outrossim o YÓ7igi informa que abriu novos

classfe�.n_Q§__CJ.Lrsos de Conversação Ingleso e Frcncê
se. dispond., de horários nos três turnos.

milia, que se prendem à
diretriz educacional traça
da por seus progenitores,
ambos professores primá
rios em Santa Catarina e

Que, sempre obedecidas pe
los seus descendentes, con
duaíram-noa aos roteiros
da cultura, sob a égide dos
pr.incipios.morais do Ellan".

(cont, lia e.n 1I:1g-.)

Artigos Finos Em Geral

Sob-Loja: Alfa costura sob a direção
de Da. Célia

Defronte aos Correios do Estreito

ATENÇAO: os CRF.OORF.S DA EX·CASA AGUlAIl.:

"r."
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QUARTA PAOIN/I

e que impulsionavam todos
os membros de uma famí
lia modesta a. seguirem os

caminhos da cultura e da
honorabUidade. Rereâu-se.•
ao extinto COLJtGIO NA
CIONAL da metropore gua
nabarlna, pelo qual passa
ram todos os seus filhos e

sobrinhos, sob a direção do
Almirante Paim Pamplo
na e Coronel Francisco
d'A'vila. Garcez, com ex

pressões do mais' vivo e en

ternecido aplauso à orien
tação educacional nele se

guida, lamentando que, à
falta de recursos econômi
cos, tão ulll e patriótico

----����------

ATENÇAO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Nõo é necesséro o eRgtadamento dos móveis.

fone ���;maçõeS',à rua Francisco Tolentino, n0;l34

estabelecimento de ensino
houvesse desapareciuo. e-or

êsse Colégio passara seu

querido sccnnnc Sylvio
que depois, como Os demais

da famílla S. Thiago, no

mesmo insntuto matricula

dos, seguira um curso su

perior, de engenharia cívil,
no exercíclo de cuja pru

fissão pudera prestar tao

bons serviços II. esta belís

sima cidade, que tanta non

ra raz ao arasn. Terminou

o seu discurso o proressor
S. Thiago com um agrade-
cimento ao Vun"'':i11v UJ.

bur",a.l, em nome da Iam!
lia S. Thiago e especial'
mente em nome da profes
sora Albina Monteiro de S.

Thiago, viuva do dr. Sylvlo,
pelas homenagens que a

este vinham de ser presta
das.

Em seguida o dr. Enaldo

Eu lhe geronto - é muito duro aprender a andor na, minha
idade ..• Os músculos não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Domas alguns passos com oti
mismo e, de repente, as fõrças nos faltam e nós caimos. Mos
nos levantamos depressa para' andor e tornar o cair. Às vézes
a gente choro .... Assim difíceis são quase todos os nossos exer

cicios e estudos. Mos o sacrifício compenso: eu, por exemplo, já
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Paro prosseguir minha recuperação e de
tentes crianças como eu - para ofender a milhares de outros

. que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude
-nos l O que é pouco para Você será quase tudo poro nós!

PresIdente da Campanha:
Dr. J�" Ermirio d. Mora.. Filho ��I� �: A��O�IA�ÂoRe8�il�s:

SISTÊNCIA A CRIANÇA DEFEI.
TUOSA - ó Av. Ascendino Reis,
São Peule • o m,Ois completo do
Amêrico Letiee. Além de dor as
sistência. preporo Iécnices c.�

reobililoção. servindo o lodo o

BrasIL Groços (Is conlriouil;ões
do povo, já se encontro em por.
te inougurodo e em funciona
mento. Ajude·nos o opressor suo

conclusão. o faler face Ó$ des
pesas de monutencõo e. ompli
enee-c. o cu-der de 1I10ior nu
mero de cricnçcs defeituosos.,

ASSOCIAÇÃO
DE ASSISTENCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA

CAMPANHA PRÓ-CRIANCADEFEITUOSA
ENVIE SEU DONATIVO À TeSOURARIA DA CAMPANHA À RUA SENADOR
FFUÓ 205" - BO ANDAR - SÃ0 PAUlO, OU DEPOSfTE·Q EM QU,.6,l�
QUER BAr-.:CQ EM NOME DA "CAMPANH;\, PRO Cf?,At:A DEFElruOSA"

Peixoto declarou encerra

da aquela parte da sessão

despedindo-se dos SI'S. que

ali compareceram para co

participar de tão comove

dora homenagem e fazen

do-os acompanhar até ao

elevador por dois membros

da SURSAN.
A outra homenagem, no

'mesmo dia e na mesma ho
ra prestada ao engenheiro
Sylvío, pela Cruzada dos
Militares Espíritas, foi a

penas a de uma prece rei

ta em sua intenção pelo ge
neral Milton O' 'Re1I1, pre
sidente da mesma instltui-

cão, mas com essa prece
roda a manifestação do a

mor fraterno se evolou de
almas irmãs num reveren

te tributo de gratidão a

Deus que aos homens, seus
filhos, concede a graça de

poderem ver na morte não
mais o espectro de uma

perda Irreparável, mas a

benigna silhueta do anjo
que nos transporta às re

giões felizes do universo,
Quando passamos pela vi
da terrena cumprindo os

nossos deveres para ecm
Deus e para com o próxi
mo, como Sylvio S. Thiago
soube passar.

A essa homenagem esti
veram presentes a exma.

sra. D. Albina Monteiro de
S. Thiago, viúva do home
nageado, seus primos Dr.
Lauro de Oliveira S. Thia

go e sra. Dora da Costa
Pereira S. Thiago e seu

sobrinho engenhelrando Ar
naldo Claro de S. Thiago
Neto.
Em Santa Catarina tam

bénr o dr. Sylvio S. Thiago
realizou obras de valor, co
mo pontes e estradas, pelo
que é justo nos associar
mos às homenagens que
lhe foram prestadas no

Rio de Janeiro.

lRua
feminil MacbuD, 6
TEL. 24-13

Florianópolis

"Sempre Alerta"

FORD-40
Vende-se de 4 portas con

rádio.

Motor, pneus, pintura f

estofamento tudo em es

tado de novo. ótimo earra .

Tratar com Daniél

Rl14 Deodoro, 35A Nesta

PRECISA-SE

r. Sylvio Lô50 de S. Thiago
(conL da 3.a P&c.)

selbo, cuja. pedra funda

mental é o grande manda

mento do Amor: a Deus si)

bre tódas as cousas e ao

próximo como a si mesmo.

Não se orgulhava, porque o

homem deve ser hum1lde

perante Deus, a cuja divi

na. providencia. se devem
atribuir tôdas és conquis
tas reaUzadas, mas een

tia-se jubiloso cpm essas

homenagens prestadas a

seu sobrinho e querido com

panhelro de rdetate, pois
que sobretudo elas compro
vavam a excelencla das
diretrizes a que se referia

r'rectse-so
De profissionais no rns

ututo de Beleza Valverde
Rua Fernando Machade

nO 36

LANCHA
vende-se uma Baleeira

de 9,50 metros, toda de ce

dro acabamento de primeI
ra, sem uso.

Ver e tratar na Rua Rui
Barbosa NO 84.

LOTES
VENDE·SE ACEITANDO

FINANCIAMENTO PELOS
INSTITUTOS.
TRATAR;... RUA EELIP:�

SCHMIDT, 21 - ALTOS
FONE: 3145

padrão
de bom
gôsto
para
tócíaa as

ocasióes
ROUPAS

• tropicais'
• casemiras
• gabare/ines
• mesclas

padronagem variada e atual,
corte moderno e

extensa linha de modelos

COM
EXCEPCIONAIS
VANTAGENS
DE
CREDITO

Ouça, pela Rádio Guarujá,
tôJas as seguncJ.H Oi' sábados,
o progfdmiJ "RãcJio Variedades Rennet .,

em maü uma' oferta cJe sua

·)"��"lc7!,�\,':·���,..TI
flol'ianóllo!i!'!, 8_562

'I

I

�l!oM,ANDRADAlMa.
Rua Felipe Schmidt. 7-A

�

---------- --'--

"Curso Preparatório Continente"
DÁTILÓGUFIA

TAC>IJIGRAFIÁ
PU.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PAU CONCURSO�
CURSOS ESPECIAIS

PAU PROfESSORES
DE DATILOGRAFIA

_ BOleado no. mais ..,ordenOl procello. peda
góglc...

- Equipado com móquina, noYol.
D!rigido "elo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HOURIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Foca lua in�cricão o Ruo ·Dr. Fulvio Ada,c),

• .,tl0II.8 24 áe Maio. 748 _ 1° andar.
ESTREITO FlorloltÓpolit
--'------ -- ----

BD HOEPCKE TEM

PANSEXOL "M"
I

Tô,ico ,euromus.ulor que rejuvenesce do, I
daFôrço, Vitalidade; ririlidode. e Vigor. IFi'lgrdez" jnsuf,.;ilinc� ov'ar!it! n�, obesidade

I.. ou magrexa excess,iva, perturbações da idade

,critica, 8 tôdos deficiêncios de origem glond .. _
I:n na mulher. I

CURSO CONTINENTE
Preporom-ss alunos poro OS concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURAR lO E
DATILOGRAFO Faço sua inscrição no "CURS9
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
andor - Estreito.

andor - Estreito. Ainda há algumas vogas.

pela RADIO GUARUJA de Florianópolis
de 2.a a Sábado. , .

8,00 - Correspondente Columbut.
8.55 - Reporter Alfred
10,55 -Informo a Rádio Guarujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Repórter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujó

_Departamento de �otícios: Tels. 3816 - 3822
Rádio Guarujá - onda médio - 1420 Kels _ 5
Kilo�otts -+,.}:,!do Cur.t,p � 5975 Kels _ 49 metrOl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sr. Válquer José da Silva
Seguirá hoje para o Vale do Itojoí, o sr,

VÓ"IMP:��e; tf:à)��illi��'AP;:���:t�ad�������tOq� ::�.�de, ncquelc regia entrcré em contato com autorida•
de e orgãos estudontis o fim de aproximar os mOIS

diferentes nteresses é tnstcfcçõc, em assa Capital,
no ano vindouro, do Rádio Clube D. Pedro II, cujo

CONSELHEIRO DO D. N. P. S. empreendimento é dos mais promissores para os es;

ELO Conselheiro Robert Eiras Purquím, Conselheiro
tudqntes cctcrtnenses.

.cc DNPS. apresentou uma proposIção, que a seguir trans I
tunalAe f�!���o���SS::�, e;�r�Ô��id����en;;mo���te���erevemos: menta, fadado a elevou mais alto.

1. - "Tem chegada 00 nosso conhecimento que se O ensino no seu interêsse coletivo.
faz movimento para. alterar as regras do parcelamepto . _

de dividas das empresas;
2. - Já foi submetido e aprOVado, por maIoria por

éste Conselho-I?iretor o 'projeto de origem governa�en_
tal sôbre as dlvldasj das cmprêsas carboníferas;

3. - Deu-nos �.ticjas V. S. que é intenção do govêr-
no dar mais uma "ez êsse favor às emprêsea de evíaçêc
comerda1; /

4. - Temos � mãos projeto elaborado sob a res-

et�;�i����:m�Jt:n:.i�n:!�:�!�aJ:os:op�:�e��u� ••Niiiiíillgj_
publica, visa"ndo mesmo à revogação do Dec. 50.468, de

15.4.61; �� •

5. - Por V;:' S. soubemos da preocupação do Senhor

Ministro

em�.
.sotucão ao problema, tendo sido V. S.

incumbida por, :quela autor1dade de, em conjunto com

o diretor do
.,
T, elaborar projeto sobre o assunto;

6. - Par -me tudo isso sumamente significativo.
f',st.amos em o eleitoral e é ccmpreensívet a receptí,
Vidade que e s solicitações vem encontrando junto a

tão altas autoridades;
'I. - Diante dêsse quadro ccntraneecor não pode

mos porem, silenciar e veuho prqpor que O DNPS pelo
seu Conselho Diretor assuma o comando do problema
e o evoque para que uma solução que resguarde os le

gítimOS interesses da Previdência Social. E' necessário
que se tire do exame do problema essas cara.cteristicas
espurlas, pois não podemos conceber que sendo o DNPS
o órgão de contróle da PrevidêncIa Social, a quem es

teve afeto o estudo da questão, e sob cujo comando em

conjunto com os Instituto, foi elaborado o projeto que
transformou no Decreto 50,468, vã se atrIbuir a sua

teração ao DNT ou a qualquer Instituto Indívldual
mente .. São Intromissões inadequadas no campo exclu

sivo dêste Departamento.
8. - Para a consecução dêsse objetIvo, proponho:
a) dirija-se V. S. 00 Senhor MInistro, fazendo sen

tir que o Conselho DIretor vai examinar o assunto e

solicitando que S. Excla encaminhe ao seu exame os

pedidos e projetos porventura elabor��s em outras
áreas:

b) dirija-se V. S.' aos IAPS solicitando que em ottc
dias enviem as suas propostas fundamentadas dos al
terações que julgam necessário fazer no Dec.reto 50.468;

c) tudo devidamente instruido, deverá ser objeto de
consideração dêste Conselho DIretor."

�J.o'tfl.rm-oqlflsuoO op fllt:apISaJd JoquaS 0'11

Sindicato dos Operários e Carpinteiros
Navais de Santa Catàrina

o s;nd;�a��t��s �!,ó��sn!��:��'N�õr;
Santo Catarina, pôr sua diretoria, ,convoca o seus

associados para uma assembléia gerol extrcordinc;
rio a reottaorcse na dia 9 de 5 de 1962 às 16,30 ho
ros e 17,30 horas em 1° e 2° convocaçõo com qvcl
�r número presente paro trotarem do seguinte
lidem do dia:

.

10 _ Assuntos consequentes 00 �gamento em

atrazo.
20 - Assuntos Gerais.

.-=-=���==

---1!
III �REVIDÊNCIA SOCIAL 'I·

, a.��____Ê,
.,

pARCELAMENTO DE DItBITOS PREOCUPA

----------------�< -----------

AGRADECIMENTO
.. AMtLIA REGIS DE SENNA PEREIRA

(Viuvaf, Prof. José 'de Sermo Pereira) .

Seus filhos, genros, noras e netos, profunde;
mente sentidos com o seu desaparecimento, vêm
por este meio agradecer aos parentes e amigos que
.to acompanharam na enfermidade, morte e sepulto
menta da bonjssima e odorada extinto, bem como os

numerosos expressões de pesor enviadas por meio
de cartas, cartões e telegramas. Estendem o S'eU o.,

rodecimento 00 reverendo Messias Anodeto do 'Ro
, pastor do Igreja Presbiteriano, que celebrou con

fortador cfíctç religioso antes do soido da urna tu;
nerório, e à Escola Tecníco de Comercio "Senna Pe

reira", que soube reverenciar o memória da viúva do
seu lresqueclvel patrono.

DECRETO
O Prefeito Municipal de Florianópolis, na uso de

suas atribuições, resolve:
NOMEAR,

de ccõrdo com o disposto no parágrafo único da
lei 475 A de 2/1/61,

Dr. Dtb Cherem, pana representar o Prefeitura
Municipal, no qualidade de Presidente do Comissão
Municipal de Esportes.

.

DECRETO ,O Prefeita Municipal de Florianópolis, no uso de
suas atribuições, resolve:

NOMEAR,
ODY VARELLA, pelo Federação Atlética Catcrt,

nense, PAULO CABRAL, pelo Federação Catarinen
se de Futebol' de Salão, ANTONIO PEREIRA OUVEI
RA NETO, pelo Federação Cctcrtnense de Tênis, JU
LlO CESAR1NO DA ROSA, pelo Federação Cotcrt;
oenee de Futebol, OSVALDO FERNANDES, pelo Fe
dercçõo de Velo e Motor de Scnm Catarina, mern;
bros efetivos do Comissão Municipal de Esportes,
criado Lie nO 475_A de 2 de janeiro de 1961, e os

resooctlvos suplentes Carmello Prisco, Fausto Cor;
rejo e Sebastião Boncssts, ALDO BELARMINO DA

SILVA, pelo Federação Cotarinense de Desportos
Universitários e Como suplent-e Evângelo Spyros Dia
mantaros.

6 de abril de 1962
Woldemar Vi�ino - Prefeito MuniciPal

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

áreas poro indústrias em

BARREIROS
no �'BAIRRO YPIRANG)I.. 'tni!'é"'Ytó����
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina
Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Pore

23�7 - Florian6polis.
SERViÇOS TlCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO Dl SER

ViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 1,60

FLORIANOPOLIS -,- .SANTA CATARINA

D3. ,SAMUEL FOaSECA
CIRURGIAo..DENTISTA

Prepo.. de ctn'ldadet pela alta �elocidad••
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Itadiologia Dentário
CIRURGIA E PROTESE aUCO-FACIAL
COf'l$Ult6rio: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andar _ Fone 2225
lacl.......m..... com hora. marcou

Ciae GLOBIA

-�-; ,ur. Acácio Garibaldi

Ig S. Thiago
li ADVOGADO

Administração ae bens

imóveis. Defesas fiscais.

1.0 andar - Fones: 2511 •

Escritório especiallzado em.

Questões trabalhIstas.
•

Uua Felipe Schmidt, 14 -

Fone 6�5'
.

_.-....�
.,.,"�,,� ._------,

, .--_'Y'"

Dr. NILTON
PEREIRA

carlazes :do
-BAUBOS--CERTBO

ema SAíI JOSE
Centro Fone: 3636
às 3 e 8 hs.
JOhn Wayne

Richard Wldmark
Linda. Cristal _ em _

ALAMO!

Estreito
às 8 horas
William Holden

- Tecnicolor -

_ Cens.: até 14 anos -

Centro Fone 3435
ia 2 - 5 _ 71.-2 _ 9 hs.

CAREQUI��ões das Moças

Fred - Grande Otelo
Anuza. l4!ony _ EM -

Cena��� 1:!r::: VAI

SOphla. Laren
-em-

• A CHAVE

CinemaScope - 'reeruccícr
Censura até 18 anos ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 1'1\
''II'If'"''�Ciae DlPEDi

Fone 829:Estreito
às7_9hs.

sessões das Moças
sterUng Hayden

erece Roynor
-EM-

TERROR DOS TRO'PICOS

Cbi. BOXY
CEt<rao
às 8 boras

C4h.. Sessões das Maças
'pQUlNHA

•

r:.u; ����e otelo_EM _

.
t:'OU JEITO VAI

.
_ :�.!.�?I1SUl"n fi lé H :ll1O.�

Censura até 14 anos

Dr, a .."ou R.malhn
CLlNICA DE CItlANÇA&
Consultas: Pela manhi

no Hospital de Caridade.'
A tarde, no coosultórb

das 15,30 bs. às 1'1',3P las.

CODSUItÔrlO: Rua Nune'

Machado, '1' _ l° aodar -

telefone 2'1'86.
Residência: Rua Padre

Rllma, 63 - Tch'fonf' 2'1SIi.

-
Ciae IlJA (S. JOIéJ
às 8 horas

'

'""fl�
Gerald MIlton '.
Greta 1'ryssen - EM -

A E R A DE BUDAPEST

FONE 3435

----e
�

LMENTE
,

NTE ...

graças à Camisa Epsom
a única com

B�BATANAS PERMANENTES!·
'1��1�! !,�r . •

Os t'1omens elegantes aprovaram e extqem à�ora' as. camisa-s' • �

Epsom com barbatanas permanentes, que.reectvem ó problemit.
dd czstertof-io porque: • Não precisam ser retirádas quando vão

para lavar ou passar � São flexiveis e inquebràv�is' •. Fei.t'as de'
.'

matéria plástica são inalteráveis à ação da ágú�:� .do 5�bã:?
., ......

As ca".,isas EpsorT'l são vendida.s
em 3 tipos de COIa.rinho, éntre os

q ��I� pooar'ã. escolher 0. de sua

p""",u::lf'é,·,Cia.,

Cada Can"llsa Epso"" leva no co

larinho eata etiqueta que a. ga
rante contra encolhimento•.

BRfOH� camisa modêlo

AVE ,I.)!\. N,-,,- r ·'''-LHu''to.''' CASAS DO RAMO Da TODO O ·BRASIL
.

-

.

VENDE-SE eM *. *" '"

I qelodeirc crnertccnc

... .: ':;�',"';.';; �TTen·de-se1 rádio Phtlffps . iii V j

�fa�i�iZisd�9foc;,se li3�g· Zchlcs. 8 - fundos 1 Residência com quintal
"

•

� �:��,!�c�o b�:mn�b�f;��o com todo confôrto.

1 Automóvel novíssimo.
Vendas por motivo de viagem.

ráJ�o���:;i�l. FeHpe Schmidt, 34 - sala 6 - ho��PUbliCidade
��. .1'· em 5t., Catarina

,�

Confecção e consenação clt· painéis
em todo o Estado Vende-se·

UMA ESCRIVANINHA GR"-NtlE COM SETE
GAVETAS POR PREÇO DE OCASIÃO. TRAT'\'R NA
RUA PADRE ROMA, N° 52.

'

R_Fernanl:jo Mac:.hado,6 1" andi),r--fone 241·13
'

..�' ·r �Yt �.,.� -="fLORlANÔ��J;W;' ,-i�':c��":,

",;:
,� •• .!_, • .". ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I NO SETOI

'EDRO PAlIII.O MACHADO

ItEDATORES-AUXILlARU,

MAURY BORroES. RUI LOBO I

GILB'JlTO "'A"AIS

COLüQU.DOllI'$, IIIV_

PF..O 'ROGRESSO D'

�ANrA CATARINA

ESPORTIVO

milton; E'dio e Valérw;
Bentinho, VaiUnbo, Pitula, preliminar entre os quu

dres íuvents dos mesmo,

pelo certame da categoria,
o triunfo pertenceu ao P
la. 'Ramos pelo escore

6:oe 3.

Um choque renhido e

com não II ueo contornes
sensacionais, br-mu: rJ.1l1 n

assistência 0<; crevens 10
Paula Ramos e Av::!, no en,
centro que ant -cntem diu
andam'�nto no (':!m:J�oT!a
to Citadino de F<lt.et>')1
Proüsslonnt e que t.-ve 9��
palco o estadia ria ua ao
cal uva,

A pugna, dispn.adn com
ardor do principio :1.0 lim,
terminou sem vencedor.
Nem ave.anos nem pau.ru
nos conscmuram mcvimen
tal' uma _�6 VC7. o rnnrcauor
embora uv-ssc o Av:u {o

xcrctcto algum dommln,
mas no r-entro da cancni,
pois sempre que se aproxí-

da defesa contrãrta
encontrava uma barreira
em Nery e seus companhei
ros da retarguada, '�ndo
que Pamplona f.ol chama
do a intervir algumas ve

zes de maneira d.Iícil. Em

bora atacando menos, o

tricolor ro! menos falho nos

entrosamentos, mas que
pouco ou nada prolh.lzla
quando pela frente uuoa
a defesa avatana que e,;;tE'�
ve bem melhor que nas vê
aes antertorea. Em resumo,
houve evidente domínio das

retaguardas sõbre as van

guardas, explicando-se dai
o marcador em branco.
Quem mais perto -, esteve
da vitória foi o Avet. vanee

oportunidades surgiram
para o emceteste que não
soube aproveitá-las, ta! o

Eis como formaram os deis

quadres:
Rlnha; Renê, J,uiz (li!
son), Roberto, Vatlinho e

Eurides,
Paula Ramos - Pampjn.,

na; J. Bafista, Neri e 11:\- Boa a arbitragem a cargo
de Silvano arves Dias, Na

Maurílio c Anisio,

condições para o melo. �
chado que com calma
colheu o canto e marcou
lado esquerdo do arque
carnnns II, O outro 1

ce, nasceu da direita quI(
(cemtinua na 7,a pag,)

Placard ElpodiYo de "O Estado"
FUTEBOL INTERNACIONAL
Brasil 2 x Portuga' I
ltoho 2 x Fecnço I
Austric2 x Bulgária .0
Itolia B 2 x França B 2
Espanha 5 x Stcte Reins 1
EJche 5 x Metropol O
Chile 3 x Zorogozo O

NO BRASIL
Belo Horizonte - Atlético 2 x Cruzeiro O
São Luiz - Seleçõo do Moronhõo 2 x SeI. Pirou; �
Campo Grande - C. Grande 5 X Rio Bonito 1
Recife - Ncuttco 2 x Esporte 1

SÃO PAULO
Guarani 1 x Ferroviário Arcrcqucro 1
15 de Novembro 4 x Juventus 2
São Paulo 3 x Noroeste 1
Corinthians 2 x Sontos 1
Esportivo 1 x Comerci{il 1

Palmeiras 2 x Perrovtó-tc Batucatu 1
Palmeiras 6 x Guaroni "3
UBERABA: Vasco do Gomo 5 x Uberobo 2

Vet; Garrincha, Didi, V:lV.'Í

(Amarildol, Pele e Zagillo
(Germano), A renda somou

crs .11.876.250,00

Hoje o Reinicio do Returno Do
Certame Salonisla

Na noite de dote será inl

cíadn o returno do camoc

onato de Futebol de Sa'.to

Caravana do Ar e Bom A-

Para Isso, os encctcna-
dos daquêle esporte írac
entrevistar-se dentro em

breVe com o snr. Qdy V:t
rela no sentido de procurar

solucionar, ? quanto antes,
I:) dlficll problema exleten
te.

da Cidade com a reeure

çêo de uma rodada dupla,

brigo jogarão na oreumrnar
enquanto Barriga Verde e

Postal estarão reaneanõo
a partida de encerramento

da noitada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Beatriz lIIHoIIi vÍ1 �Mo Ou_da ''''1.
lace - MinoR Fdh 'JáIII!I8e DoUtns Oubs

-

- "'-i
ximo Sábado Blmque Inbá A (ia.rola Rdi?J de
1962 -:- O Casal .Miguel (Terezifthi.Pa!l1 htepdo-I.

nou, ,

.

- ,Confitmando a nota "lIul:o" Desta '.:O�
luna � foi registra,do na ultima �;)";1 •

um cantüdatn à Senador, na vaga do

saU�I'
doso Senador Gallotti - O PDC, r('gi�-
trou

0. iOI.'nalista Maru.nl.l0
.runjor _ Su

plcnte Dr. B'a�i s'a-aco. A nota que me

refiro, to! que um golpe poderia acen-e
cer na ultima hora um registro de um

candidate. Aconteceu mesmo. Candidata
único.

- O to-nai "O Mumc,pio" d:- BrUS1U".'
'

esta organizando LIma movLm'.lntada fes-'
ta, naquela Cidade, para festejar o 4,,0
Aniversario desta matutcne. O anfitr'úo
Jornalista Jaime Mendes, em nQvldad!:.�.

- O Líons Clubs, promoverá um B'ngn .

em benenc'o do ,Hospital "ênnta caeen
na" de .Reabilitação,

- Amanhã, comentarei o Baile de C,,
rcecãc de Mlss Senta eatallLnn «'2, Mn.':"·
cie Reis e outros ..

- o Sr. e Sr-a Mi�uel Hermínio !Teri'/i�
_ Duas famosas orquestras estarão nes

a) Daux reccpciona-am com um jan- ta Ca,pital próximo mês de junho e ages
r «amartcano", no seu nave �partamen- to Los Gavillanes, em junho no ciuc- 12

to, os �asais: tvc Guil�o.n Perel�a de Me'- de AgQsto e Norberto Baldauf, no Ll�aj
lo, A�cldes �breu, EIgldlO �u�ardi, F'H.:;O T. C., em agosto _ dia quatro.

I
pírajõ. Martms, Osvaldo atrnões. Corrêa

wnscn Elias, Ornar Gonzaga, zmo FlOres - Esta coluna tem um auxiliar comenta

Narvi.o Ami.",.'.
N.acrlb Daux

JOS�.
canoa remos o Baile dos Calouros da Faculdade

;

Daux, Aldo Gald no, cem Raffs, Bras. A- de Odontologia. O colunista es�ve ausen
uce Petrelh, Maria Pirajú MarLfiS, !fIA- te sábado p. p. na festa que aconteceu na
ria Lino, Sada Boabaid, NOrma CoutJ S. Guarani de Itajai, na COI:Otl.ÇÜO Mal'
Silveira, Man1:a Daux Nadja Daux e J: cia Reis Miss Santa Catarina 62.
Iízabeth Mu,.;si.

- \Celi Oam,peJo casou-se ontem, com o
- Com um jantar no Lux Hotel, próxl- \�r:. .José F.duard�. na Cidade de São Pnu-'
mo dia 16, o Dr. nucons de Arruda RCl� lo, O Colunista foi ccnvtéaeo e ficou 1m.

'

mos, será homenageado - Completará possibilitado de comparecer
15 anos de Dil":lcão deste matutino.

- Próximo sábado teremos uma movi-
- No iantal' Festivo no Querencia Polia ment.adll e elegante reunião social n!\
ce Rol.!'l, do Lion� �IUbS de Florlanópol'<>, Carlinhos Bllr de Brusque. Na ocastâo se
lol eleito a nova Díretor-iu - Presidente tá indicada a Gar.ota Radar de Brusque
D�. Milton Feth; l°, Vice, Dr Ewaído erc- de 1962. A oorcecêo acontecerá ,,..ril outr-i

ann; 2° Vice Dr Rolctão_Q_onsonl:....Jo. data. feita.-'Peia Garota Radar .6J. . ..lr�lclp

D.r.
V

..

reter

PO'h\2.0.
Junior; secreta- wa.l('ndO.�CkY. O Colunista estará

prescn_,
o Dr. Sérgio ucncc Rezendei 20 secret. te ...

.lido Marr.on; Tesoureiro, Dr. Jorge 'V/jl<l;
ao tesou-etrc. Dr Walter Wanderley: 0;- _ A Debutante do Baile do Perrume tta
setor Social, Dr, Ner�u Corrêa de Snuan: 61, BEATRIZ BATTJSTOTTI, está ergam
.retor Animador Dr. Armando verérto zando uma lista de convtdadcs para res
* essía. A mesma sera empossada no tejar o seu niver, que acontecera no pró
Jl6xjmo mês de julho. xímc dia vinte. Amanhã, contarei com

mais cetathes.c .

- No jantar Festivo. o casal Dr. J. J. BaL
"to, foi recebido como associado d"} LI _ Muito mov'mentada e elegante "80\
ons Clubs. rée'' dos Calouros da Faculdade de õdon-

.

- Mis5 Santa Catarina, Márcia Reis, par., tologta realizada no Clube "12 de Agosto".

Uctparã. da resta de Mrss Ceara 62, pró abrnhantada pela Orquestra Melódica fie
limo dia 26, em s'ortatcee. Tobias 'rrcísí. Na ocastêc foi apresenta-Ia

a "Namorada" da Faculdade, o brotinho
- O casal Dr. Osmar Nascimento, réstc- Lucia Avíla, que receesu um brinde dn.�
jou dezoito anos de Núpcias no Musical mãos da Srta Eliane Mendes "Namorada"

Ba.r sabado p. p. acompanhado dos casai ... : da F. O. 61. Os calouros dancaram a Val

T�ny Pereira Oliveira, Ewaldó Mcslmann, sa com suas madrinhas. A festa foi um

M,ltAln Feth, Jorge Wlld e Antonio Sl?Jl- sucesso,' graças a Diretora .c.:-eial, Acadi'
taela, mica TeIma Cascaes Peceira, que esta dr:.

,
parabens.

iguenrense
�o.da d:��u::�'�nf!O

livre pelo satoQr e,.�

derreton o...
ment.e dominado, traduz a

contagem clt' ? l( , Pl"ll ta

vor do alvinegro muito ,'tl,·

bora os gols tivessem n"!l..�

ciclo paradoxalmente (IUI'l·

do o Guarani melhor atue

va sofreu dois gols e qua'1-

do o Figueirense p:.J:�sou ,I.tr

às cartas, sofreu um.

São coisas do futebol, ,�RtJ

caprichos deste esporte 1""

movim.onta multidões ITIrt<;

esta ta-rde f.ol assistido a"

penas por um pouco ma}s

de uma centena .de pessoas.
Detalhc9 Lccnlc08: I"

tempo: Figueirense 2 x

nhos II. Foi então que o rt)_

duzidQ núme!"O de toreed:"l

res p�esentes ao est3.fl:o

Orlando Scarpelli, puder<l'�
asslstir.a um bombardeio

da linha de ataque do Fl

colocando emguclrensc.
polv!J::osa a meta de Ca:';:

nhos que então a.pare"t"!

com um punhado de bUliS

defe3lls.
Mas, apesar dos pesarps.

o ataque do ,Guarani n5.o

havia df"mparecido p'J:s

Wllmar, Roldão, Vavá e

A"teroide, continuavam 'a_

tumlo. emb'Jra isoladam�n

le pois não contavam �'li5

com aquele apô'o da p'i_
meiFa etapa, de setor de

me'a r.ancha. Me�mo aS$!m

� ;;�:rXi::r:��:/qu:�f��
o pall(l]"a num dos :_aros ataqueS a

O rl]Jlfl<)u eoml)k� bola sobr.ou para Vavã.. de
A defensiva (,!,) fóra da aFea, prôximo J.

demnantelou_se ,\, meia lua, que num tiro fuJ

.e:QCha desapare��;u mlnante venceu ao arQuei

�n;�'Tue ,fiCOU em ro Domi, no ângulo esquer-

1
a, l�olado e do de sua meta, no �:J

e '1b nn1a d.,fesa .10 mais bonito da tarde. Ve�l-

o ��:ro. Aí enb'J. ��:e�r F��:el�:�� r��l:t! }; �
fiO bn�f\ltn:��ãOdes�� Que fizeram as duas e�qu,,

!ftJa meia canchll dras nas etapas disMmf\;;
atanue atuanf1.Q O Flgu�irense levemente

abtet.IVidadf> e Inferior ao Guarani na

O�..:i:ltlma-:- "célulo prlI'ne"h':V fn!le e"'-O t:hlbe"":lJl
ao jovem Cara- grino qU[isi ��e comPlrt!t:

Guarani O

Final: Figueirense 2 x GU:l_
rani 1.

Quadros: Figu21rense; !)(.\

mi 6; Jocell 3, Trilha -1 e

Bezerra 4; Blbl 5 FaU.:lf-O
Nilton 4; Fernando 5, Ser

gio 5, Olndio 3 (Wilson 5l,
Màchado 5 e Ronaldo 4.

Guarani; Carllnh.os II �;
Zéca 3. ClédsOll 5. Beto 4

e Carlinhos 1 3: Osn! .1 �

Am";·jco 5; Wilmar 5, Ro}
dão 4, Vl'I.vó. 3 e Aster,;We 3

Arbitragem normal de ::nl
via Alves, trabalh:l faeilltu_
do pela disciplina dos jo
gadores. Nota 7.

AnormalidadeS não hou
ve e R I'emla nfio foi rorn"
cilia..

. ,�,.\

..;----

venceram
12 horas sem parar. Correm com a velocidade má

xima da máquina. O atrito é intenso. A pressão e

a temperatura são elevadíssimas. Subidas, descidas,
curves e retas desafiando.

Vencem os pneus PireHi! Na I 12 horas de Pôrto

Alegra, Ptretd conf.rma mais uma vez sua alta per

formance, no Brasil e I,�. mundo, satisfazendo pie ...

ncr-rente n03 testes ITI"l:S diücele.

CINTURADO IIREl.í�· S i[�J>r;1"�@ :.�AEI..L1
Campeões na

I �2 HORüS de PORTO ALEGRE
o Cinturado Plrelli e o Stelvio são os mesmos pneus macios, confortáveis, econômicos e seguros que
o Sr. encontra nos Revendedores Pirelli para equipar o S9LJ carro!

o QUE RODA SOBRE F>NEUS�
RODA MELHOR COM IAELLI

�",.= JEAN - lHRISTOPHE
Fec!a fóra l�� Ce.. A "Gleba" acabo de reeditar o famoso obro de

Romoin Rolland, JEAN_CRISTOPHE.

pa ds MplJ1{, Como sabemos, o cél,ebre romence, dedicado pela
Rio 7 (V. A.) O têcnico Autor "as olmos livres, de tôdos os nações, que so_

FeoIa' .dificlime!"lt.-e p.:xlera frem, lutam e hão de vencer", vigorou o tempo e "

acompanhar o f;cltc.ionndO aos lugares onde o oe60 de possa, poro assumir um

brasileiro ao Chile em ;ij','_ caróter univer"l'"ll, simbolizando a luta, nem feliz, da
tuàe da decisã.g tomada vê- inteligência c do gênio contra mediocridade e o cor

1"05 seus m�cüêSs. partícula· rupção dominantes na sociedade moderno"
res, i, I Não foi sem justiço, que Romain Rolland leVbn

Segundo -�nsta, a ded· tau o Prêmio Nobel - o mais afta diStinção literó_
são dos facultativ.os base- rio - 'em 1915, Seu livro JEAN.CRISTOPHE, é con

ou-se na impossibilidade de siderado como obra cícliCO, 6")5 mais admiradas p€_
Feola perder, pelo men.os los gerações que se suc<>r!",'"YJ, e um" das que mais

imj20 qullos do sêu pêso atuRl, pressionou o mundo c,.ític., "! literário.
em p0!1C"o espaço de tempo JEAN_CRISTOPHE é dêstes romcnces ou!! em

briaQa n letar, que prende, e qUE se fim como obr�
de fundamental importância paro a bagagem !iter'Í

'de
"o,

o nôv() loncamento do "Editôra Globo", em 5
hOITl ('I"'I'IOc:<>ntn,.{0S volumes. dI'! coprichada conf"'C
ção, está fa&:ldos a um verdadeiro suces� litMtÍrio�

.

S.L,

?�rY('nt{' nlJme�o<;o núblico Que rendeu a quan
tio de trS i 1.874,250,00, a selecõo n::]cionaJ ven_
ceu domingo no P::]coembu o seleção de Portugal
rmr 2 xl, deíl«mda muito a desejar, iá que em mo_
fY'e,..,tn ol<lum do match nosso selecionado se enten_
dOll em cam"o. A teimasi;:} do técnico em manter
em campo alguns jogadores Que eS�:Jvom atuando
moi fp:?: com que os Portugueses manobrassem (l

v'-'ntadp. c:endo que ;:llguns atlétos. nacionais sá fo_
n,m substituídos quase no final da partido, inclusi.
v� prrnue r nublico aos brados exigia o substituição
df> olglf1l"\s deles o nue então aConteceu . .l:C1h. .fno a_
briu r CSf:ore i"lOS 10 minutos do primeiro tempo em'
vialentn �e puh dfl entrada da órea e Vovó empatou
numa bola violenta1l"pnte chutado por Gorrincho que
resvalou na pern'J do' centro ;:I�:lnte noc. Didi per.:,
deu UfTla penolidade máxima oroporcion::mdo !" Cos
to Pe�eira otima defezo. No fase derrodeirt:l. Zéqui

ha que entrou no lUSl:Jr de Zito marcou o gol do vitó
rio 005 29 minutos e(T1 otimo lançamento de Péle.
Germano substituiu o Zagalo subindo mui O de pro

duçãa a equipe nocional, e AmorUdo entrou no lu_
�r de Vavó que nõo vinho atuando bem. Os portu
gueses atuaram muito bem com um ioga veloz pra_
tico envolvendo conStJntemente o defeso nacional e

com u",a defeso bem plantada que dominaVa nossos

ovantes. As equipes formaram lo<;sim: Br;:lsil: Gi1mar
Oiolma Santos Bel;ni (Mouro) Nilton SontosColvet e

lito (Zequinha) - GorrinhCl - Didi - Vavá (Amo
r;ldo) - Pelé e Z::tgolo (GMmnno) PORTUGAL:
Cr>fjta Pereira - Uno - Ze (orl"s -Lucia _ Hi_
I'"'rio - Vicente e Mendes - loúca - Euz('bio -

Zé Auqusto (Simõ<>s) - C0Iur�"l e Sernfim. O árbi_
tro foi o chileno CI::.udio Vicunã com bom h/lbolho.
10A sopau'O!:J<ljas S!OP so aUD:Jo.JDW ou eJI;)ro�Jnn(i
torão o atuar. Com O vitória de domingo o Brasil
continua senl perder pnra Partugl"Jl em jnqos ;t ;<;c_
lecionados .

_---

Campeonfo
Xadrez ,reue-
guiu

Foi re'al"izada domingo)
a segunda rodada do Cam

peonato Regi.onal de Xa
drez que apresentou .os se

guintes resultado.!!.
Soncini 1 x Marcom O _.

Miroski 1 x Mafra O -

Lisboa 1 x Ari O - Olsem 1

x O.�C:1.l' O �{otzi:u; 1 x T�
�eu O.

CURSOS GRATUITOS DE TAOUlGRAflA
POR CORRESPONDENCIA

O Instituto Nacional de Taquigrafia, empenhadh
no componha de difusõa da taquigrafia brasileiro, o�

briu inscrições ao seu curso por correspondência, a
través de 12 lições. Escreva·nos ainda hoje don�o
nome e cnâerêço para a Caixa Postal, 2.500, São
Paulo - SP.
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o Clube d'os
'O I i c i Cl i s

Disseram êles: "Espeta
cular vitória da OPOSI

ÇAO nas etetcões do Clu
be dos oncíaíe."
Arrombaram!

'Esclarecimenlo

aos esludanles
Elementos Interessados

em causar a contusão !1'J

selo da classe estudantil,
deturpadores dos fatos
ocorridos com a UFE, tele

guiados que são de grupos
de extrema esque'rda, pu.
blicam artIgos e mais ar.

tigos nos jornais de nessa

cidade. Cada um é um ie,
souro de mentiras.
Vimos esclarecer aos as

tudantes:

10 _ Durante as apura.

cões, elementos, desonestos,

dando prova de sua vileza,
víclaram o lacre de 11m3

urna e 2 sub.urnas da ae.

cola Indu);trial

20 _ Cbmputados os VQ

tos e contendo as urnas

invioladas, votos em name

ro malar de que a díreren,

ça até então existente, a

diretoria exe�utlva do.

União Florlanopolltana ce

Estudantes, baseada no

art. 48 dos seus �statut')s
resolveu:

:30 _ Que as sub.urn·is

invioladas deveriam ser

abertas e os votos comp�.

tados.
40 _ A voz das urnas, a

voz dos estudantes, dever'a
ser .ouvida, sendo que de-

i ;7:;0s::nc:;:r�ssado � le

;�i Tal foi feito, tendo sido

.I� empossado o legitimo ven.

cedor, Carlos Roberto Cér.

ri, já no execiclo de :;u:1.';

atividades como presidente
da entidade máxlml\ dOI
secundarlsw.s de FLorianõ.

polis.
O oontrârlo..é . .pura. men.

tira.
Contra fatos não há :ar

gumentos.
,Saudações Estudantis
Dante Braz Lim'onri

Primeiro: o UNICO voto
a que quiseram chamar de
voto da SITUAÇAO nada
tinha de politico. Levava
como presidente Ten. CeI.
Barbosa, reconhecido ude
nlsta de "quatro costa
cos'', Ainda nesta chapa
da SITUAÇAO os udents
tas Eurico Dantas ten. cel.,
Marinho Cunha capitão,
Plraguay Tavares ceI. João
Severo de Lima ten., e

ainda, ressalve-se, o vtce

presidente CeI. Mauricio
Spa'[ding que todos sabe

mos ser militante do P.R.P.

Ora, digam os leitores,
onde viram ézes a chapa
do P.S.D.?

Segunda: o Clube dos

Oficiais é compõsto de 116

sacias, sendo 88 residen

tes nesta Capital. Só qua

renta e seis votaram. Será

que por SITUAÇAO êies

computam os que se absti
veram?
Se é asstm então teria

mos a maioria de cínccen
ta e alto, uma vez que de
zesseis votos foram de ró-

Terceiro: Porque deixou
a maioria' de votar?
Porque sabiam que nos

últimos dias que antece
deram as eleições, houve
movimento visando a trans
formar a referida:' eleição
num golpe que seria ex

pior.ado em favor ao des

prestigio dy nome do Co
mando da P.M. uma vez

que tudo fizeram para
conseguir esta ridicula
prévIa eleitoral.
Resultado?
Os que não concebem

taIs absurdos, não compa
·receram. Apenas os "raivi
nhas" fizeram fõrça.
E agora esta bonita his

tória de VITóRIA ESPE·
TACULAR.

Quarto: Ainda poderia
mos comentar sobre uma

tal carta "renuncia" pala
vra por sinal multo em

voga nas linhas udenls
'as

1(/ , A_ (),."�"'I. I,..'
f(,Q(7.(O�.FLOR/ANdPOLlS -

f'" (!()lA80RAÇÃOCONlII VASP

ELES estraçalharam o orçamento de 61, para que o

candidato que derrotara esmagadoramente em outubro
de 60, chegasse ao fim do. ano com o lu�ismo
atrasado em 6 meses e com os credores em fila fi porta
elo Palácio.

.. .

o 'governador reagiu. E pagou, mesmo com adianta
mentos que autorizou, SEM SEGREDOS! Depois, quan·
do poude abrir os créditos necessários - créditos cuja
abertura ELES pensavam impedir - prestQu conta de

tudo, centavo a centavo. Mas isso ELES não contam.
Porque o qUfl os interessa ê morderellL a honra alheia!

III
rim simbolo: por trás �e uma cérca de arame far_

pado s�te dedos ...

Imb�u�E��!��d'�� ��.�ra��LsiO
-

SIAOO
Catarlnense de Letras e "Me'llção Honr.osa", ao'� • IIIIS .umco Dl&IID DI: SUU CAflllJA �

promovlcto pelo Centro ...a- trabalho organizado pelo FLOtuA.N6�ólJ:s, CI'!RÇA·FEIRA), 8 DE MÀ!o DE 1962
cadêmlco XI de Fevereiro unlversitário Osmar Pisam. I. I

.

(CAXjIF) da Faculdade de Os participantes NIcolau

DIr,lto, da Ijntversídade de Apóstow' Isolda mremet, As f"dmosas Cartas,�o;Santa Cata�, eealízcu- obtiveram -vcec de Louvor
.

se em fins de 1961, um Hoje (domingo 6), às 20

concurse de monografias horas, na Casa Santa C�-

C d d I"sõbre o poeta catarlnense 'acina, seré "lia a entre- ornDu a or IZlanClCruz e Souza. (1861·1961) ga dos prêmios ccnrerídcs II ti
A comissão, constituida �nelad,ALc"td.,.êamsi'ao,ca'v"',nlnc:.'d'O- Desterro, 3 de maio de

pelos Professores Gama "",,' "1862
D'Eça, Madeira Neves e rea do concurso.

Nereu Coreia, depois de e-

xaminar os trabalhos ela- A atual diretoria do CA-

botados, decidiu-se em ra,

vor do apresentado pelo a

Fadêmico A'lvar.o Vandel

�1, que.mereceu o pnmctro catarlnenses mais uma no-

lugar. :.. távl realização.

XIF, que vem se destacan
do de maneira brilhante,
entrega aos uníversttãncs

DA PRESID�NCIA DO P. D. (.
Vem o senhor Martinho mente, não lhe negava o

Callado Junior de receber direito de recorrer ao rn,

a seguinte carta do Preaí,
•

retório Nacional de dect.

dente Nacional do PDC: são que lhe parecesse -rn.
Meu caro Martinho Cal justa.

lado,

em face de noticias, vin

das de Santa Catarina, re

latlvas ao PpC. dessa re.

glãO, cumpre.me esclarecer

o meu eietnente ami�o
que 'não enviei nenhum

emissário ao seu Estado �
não autorlzel ninguém :l

cuidar, em meu nome ele

qualquer problema di r<,t.a

ou Indiretamente ligado i
vida do PDC. catarinelJse.

Ignoro pormenores da si

tuação local, mas estou ln

formado de que as decisões

aí tomadas com a presen_

ça do Paulo Lacerda são
válidas para.o Diretório
Nacional. Recebi, é �tO,
na Secretaria da Just!ça
visita do deputado Nazale

no Neves que se quelXR\a
ter sido afastacLo do Part.L

do. RespondiJhe que des.
conhecia a situação em S.

Catarina, mas, evldentü.

Apenas isso, mais nadn.

Ao prestarJhe êstes es.

clareclmentos, quero ainda

uma vez renovar ao pman,
do' companheiro Martinno

Callado minha soltdaríeda.. ;

de e meu apreço pessoal.
Conheço..o há multes anos

sei de. sua fidelidade à D'J.

mocrácia Cristã e .o consL

<lera entre.os nossos mil!.

tantes homem do melhor

quilate civico.
Comunlcolhe ainda que

me licenciei da PresldêIL

cia do Nacional por sete

meses. Até as próximas e_

leições, minha candidatura

e a campanha que l!st9...

mos iniciando não me ;ter

mltern acumular os encar

gos da Presidência.
Abraços do seu velho a

migo.
(as.) Antõnio de Queioz
Filho

S. pauLo, 9-4.62

-------------------�------,

UniYersi�aue �e Santa Catarina
JaCUl�a�e �eMOireitD :.1�ital

Fixa o horário do Concurso para a Câtedra

de plrelto Constitucional.
Dia 7 as 20 horas - Instalação dos trabalhos e exa*

me dos titulas
Ola 8 às 8 horas - Prova escrita
Dia 8 às 16 horas - Leitura da prova escrita
Dia 8 às 17 horas - Sorteio do ponto para a prova

dldâ-tica.

� , Dia
-\
9 as 1.7 horas - Prova didática ,i

� Dia lq às ã horas - Defesa de Tese

I Ola 10 as 15 horas - Julgamento do concurso.

Florianópolis, 7 de mala de' 1962.
Bel. Hermínio Daux Boabaid

Secretário

Associação Sanla Calarina
de Reabllilação -- Convocação
A Associação Santa Catarina de Reabi'

litação convoca as suaS legionárias para
uma reunião, as 15 horas dia 9 em sua séde,
onde tratarão de assuntos relacionados com

a vacinação Sabin.

QUE fA·CI·LI·D4·DE 1.. ...

CONSORCIO

TAC
CRlf'LEIRO 00 SUL

AGE:NCIA
AIiI feli.eSUli4l,24
flnn211' e3JIO

nURllllil'8US - t t

V pcIQa 10':. da ",,,,t,,,, pco:."",,�m. 110 ,,:� da

""m""a o,.SI<rn",_�c -! "'O; II) �'PSlaçóe.
,,,.n...... ""mo\' oc=,m�,hor

A SOLUCAI) pora O seu PROBLEMA eslá
no CRUZEIRf) A PRAZO. do CONSORCIO i
TAC·CRUZEIRQDOSUL

P..:" dclalh.. ""agenl. ""'sua cida-d•.

Meu caro Tenente Coro

nel Newton

Apavorei, nquet simples
mente chocado, com sua

prtsãc. Onde já se viu ta
manha Injustiça? Um su

perlcr tratado como reles
soldado pulador. O que

" nlnguem sabe e nem ava

lia é a vivacidade que lhe
é peculiar. E esta prisão é
a oportunidade que faltava
para as demonstrações de
sua Inteligência. O Olha' PERTH, AUSTRALIA 7

.beas-corpus'' Impertrado (BNS) - O Museu' da

foi sem duvida alguma Austrália Ocidental enviou

uma bela. jogada. ótimo, fotografias de um ôvc tos

Mestre! sütaado. do tamanho de

Aquela cârtinha da Co- uma bola de futeból, para

madre Emília e da ZulmIra todo o mundo, na esperan

que foi Ilda na Rádio é ça de que alguém descubra

outro monumento de ecêr- que animal o pôs. O óvo foi

to em politica de aegun-
encontrado há 22 anos, em 'vrenbc .o malar prazer

da. Multo bem arauítete- Nannup, _

ao sul de Perth. de acusar o recebimento de
do o plano. 4-inda estamos Entretanto, seu dono b

seu grato telegrama de 25
em plena. resma tom.' os j guardl::\'�a �!1l casa, só -ago- dêste, onde V. Excla�, co

venenmhcs, hetn?! � !:: ,: ra rnencícaando seu ;Lcp.a-,. munica 9...1nstalação: den

lIs::I���r ou�rossen."mo.n'ltn'o-'· �Zsojv�: d�:l�����ta� - ;:i�� tro em breve, de uni escrt
, tório da Acaresc, nêste J\1u.

;ai��iv:�. provoca reaçãoi rerlo. nlc!pw.'
x x x AnteCipadamente agrede_

OTTAWA, 7 (BNS) - O çO em nome do Municlplo
Grande tambem sua Ministro' da Fazenda do

acertada orientação na Canadá, Sr. Donald FIe·
campanha para eleger o mlng, comunicou que o

nosso Capitão. Câmbio internacional do
Quarenta e cinco votos dólar canadense será lixa-

contra um. Puxa vida! O do em.92 e meio centavos,
nosso companheiro Narbal, em têrmos de moeda norte
entrou pelo cano. Goitado, americana. O nôvo câmbio
tão bon�lnho.. Mas são entrará. em vigor imedla
estas coIsas! O nosSo can� tamente, após longo perio-
dld.ato é dado a IdéIas do de flutuação.
avançadas, novidades poli- x x x

tlcas etc. e o velho Narba!. SANTIAGO, CHILE, 7
fica naquele ramerráo de (BNS) _ Coberturas phís-
tudo multo calmlnho, num tlcas protegerão os campos
ambIente de politica ca· de futeból de Santigo, Vi-
seira, onde o prestigio é na Del Mar e Rancagua,
reconhecido apena,s pela. pira, qu� as equipes da
amizade que se !êz. na Copa do Mundo possam
longa caminha da vida etc. realizar seus jogos em

O nosso capitão soube perfeItas condições. As gi-
transformar a eleição nu- gantescas tendas serão dl
ma "guérrinha DE COM- V1drd� etn seções que po----
PADRES", coisa tão ao derão ser removidas por
gõsto do nosso pessoal. Até três pessoas. O campo de
parece que vejo, o meu Arlca, no norte do Chile,
querido colega, represen- não precisará da cobertu-

.

tando o General de ope- ra, uma vez que raramen

reta enquanto o senhor fi- te chove no rocal.
ca nos bastidores dando às x x x

cartas. Mas até que o me- TURIN, 7 (BNS) - O
nino não' é mal; delta a jorQal esportivo Tuttos

falação e convence os. in- '. pwt da ,cIdade de Turln,
genuos. , ',1 f.. notlclalidit compras 'e ,-ven-

Ou\,1'O assunto. A DoD- das d; jo-gadores ria Euro
dóca, minha vizinha, casa- pa,' menciona declaração
da três vezes (imagine) do Sr. Saporta, tesoureiro
com. os .falecidos �á co- do Real MadrId, no sentido

mel,ldo capim, pelt ,·ra,i.z, de 4jlue !) s.eu clube tem es

afh'ma que o prlmelro.'era peranças de comprar o

um ,Anspeçada da Fõrça. passe do _famoso ,Pelé, do
Quem sabe se forjamos Santos, do Brasil.
uma cartinha ripando a x x x

falta de Montepio para as PANAMÁ, 7 (ENS) - O
Praças etc. etc. Ministério do Exterior pa-
Antes de terminar, que- namenho confirmou noti�

ria ponderar para não ex- elas de que o Dr. Roberto

pormos multo, nossas Pra- Arlas, espõso da bailarina

ças nestas jogadas politl- brItânIca
-

Dame Margot·
cas, pOis o Senhor bem Fonteyn, resignou ao pôs.
sabe como é: "Quando to de embaixador na orã

chega a hora do pega, é Bre�anha.. O Dr. Atlas deu

cada um por si e Deus por motivos pessoais para a

todos". O melhor mesmo, sua renuncia.
é a turma de cima brigar O Dr. Arias se encontra,
e deixar os pequenos na -atualmente, no Panará,
torcida. Fazer como êles para onde partiu há duas
raziam antes. semana. Dame Margot se

Meu caro Tenente Coro· encontra em «tornée" pela
nel, guenta firme a cana, Austrália, com o Royal
porque daqui mais UM Ballet.

dias a Justiça dá as caras
e o Senhor pula para fora
da gaiola, gosando mereci
demente 'seus adversários,
Sem mais, abraços do

velho amigo
Comendador Tlzfano

�OTfi:IAS
--

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

InslHulo de Aposenladoria e

Pensões dos Comerciários
Delegacia no Eslado de Sla Calarina

'EDITAL

Progríde o O'esle Calarinensi',
Estão sendo instaladas

mais duas filiais do 'Banro
dO BrasU em nosso EstadO,
ambas Bituad,a.s no enremo
oeste de Santa Catarina.
A prtme1ra, na. e1dade ce
Xanxerê, um dos muntcí,
pios de maior progresso da
região e a segunda, na. cí,
dade de S. Miguel d'oeste,
prõxíme à fronteira com a

Argentina e, Igualmente
como Xanxerê, zona ríca 'e
fértfl, ainda em fase de
desbravamento.
A grata . noticia teve a

meínor repercussão nos

meios industriais, come.
crere e, sobretudo, agrícolas
daquela próspera regtâc,
vInda de encontre aos an.

"
.

Os trabalhos iniciais d
Instalação estão a cargo
dos Srs. Inspetores C!I. ....
melo Faraco e nutre Caf
neírc, nossos conterrãneoa
e destacados funclonarl.:lill
da Agência tle Florianopo
polis, que já se deslocar!U:l
para aquelas cidades.

O Oeste catarlnense, re.
glão fabulosa de futurQ
promissor, vai contar aSs!JlI
com oito Agências do 13all.
co do Brasil, respecth·a..
mente, Curitibanos, paça.;
dor, Joaçab�, ConcOrdj�
Chapecó, xenxerê e S. :MI.
guel d'Oeste.

Escrilório da ACARESC em

São João Balisla
o Deputado Atillo FOIL

tana, Ilustre Secretárlo da

�;����u��u:;�:t'd:o :;�
João Batista, o seguíte ati
CiO, que passamos a trens.
crever:

de São João Batista, o e

Penha de V. Excia., est
do certo de que com

ta iniciativa, procurarem
elevar mais ainda, a·lav
ra de Santa Catalna.

Permanecendo sempre Ij
inteiro dispôr de V. Excl
estando certo de que c�
esta Iniciativa, procun.l\
mos elevar ainda, a lavot
ra de Santa Catarina.

Permanecendo sempre ao
Inteiro dispõr- de V. Excil.,
subscrevo me mui
Cordialmente

O ANIVERSÁRIO DE "O ESTADO"

ASSi Cesar Bastos Gom

Por motivo do transcur_

so, dia. treze d.e Maio

próximo d o aniversário
do jornal O ESTADO, uma

equipe de futebol do mllls
antigo diário de Santa Ca

tarina defrontar.se.á com

os atletas do jornal O MU_

NICIPIO na partida priT'.
elpa! e Rádio Araguaia. x

O Estado na partida pre_

Uminar.
Esses encontros serão It

allzados na mais bela
completa praça de esJ)OC
te do Estacio, pertence1lll
à S. E. Bandeirante '"
cidade de Brusque.
Do programa consta

da; ao me:o dia de U

grande churrascad-a � I,
tarde dança.

Novas Malerias. para o Veslibular
de Direilo

SAO PAUl.O, - Ao dlre"- Introduzindo' História
torla da Faculdade de Di- CIvilização, Psicologia
retto da UnIversidade de Loglca, as dnas ultlml
São Paulo baixará esta se- englobadas numa só dlSd
mana ato que estabelecera plina. Português passou'
novas normas para os ser a ellminatoria previa
exames de ingresso na· o aluno terá o direIto di
queia escola e que entra- escoher entre quatro I
rão em vigor. jã. nos pro-

,
guas modernas: AlemM

xlmot ve8tlbu\àr�. "J Francês, Inglcs e Itallall

I
A Congregação resol....

A:proveltando as deter- por unanimidade, Incl*
mipações «;la lei de pire- as novas dlsc·ipllnas paI'I
trizes e Bases, a Congre- os vestibulares, havendo-«
gaç�o retirou o Latim do dividido somente quanto i

conjunto das materias exi- retIrada do Latim, decldidl
gidas 'para os vestibulares, por dez votos contra sele-

Numa coluna engraçada do folhetim do ard
farpado, Os oficiais da reserva, convocados parti
ativa na PM, fotam ,comparados ao MineiTinhO
criminoso da pior espêcle, recentemente liquld"
no Rio de Janeiro.

O Sete Dedos - que também lembra outro ]JIII'

glnal de triste memória - tem razão em não
rar os bravos oficiais convocados. Pois não foral
êles que suportaram várias prisões por terem a ri

sadia de protestar contra a convocação de um sa:
gento excluldo da PM por diversas seteàedices e J

gumas operações catalogadas no Código penal?
incompatlbiUdade moral foi esqu�cida e nego

�r:��c�I!� s�;en��v���:,e oa ;ri:�aJ:�te C:� ���
da UDN.

Entre o expulso e os oficiais prote�tanteS, fi
mos com estes, que representavam, como

outros, a defesa das' 'tradições da PM.

Q jornaleco ficou do outro lado, como se

agora, pelo que escreve.

Tudo certinho: cada qual, com cada qual
honrados e honrosamente, com os oficiais que �

:::�� ;::s�o:o!aM�r:rr�:;, �u�:o:e:�:�g�
A ordem natural das coisas é essa!

pois não'

O Delegado 'dó Instituto ·de, Aposentadoria e Pensões
dos COmerclárlÓS'� objetivando dar atendimento e solu

ção no·.menor tempo possível aos Pedidas de AUX1LIO

DOENÇA, traz ao conhecimento dos segurados EMPRE

GADORES e CONTRIBUINTES EM DOBRO que, dora
vante quandO se II-presentarem na Sêde da Delegacia,
Agências ou Correspondentes do InstItuto, deverão se

fazer acom'panhar' das üJtimas 12 (doze) GUIAS pagas,
do Cartão de Registro da empresa no I.A.P.C., assim·

como, Registro de firma individual ou Alvará de Licen

ça Inicial para verlfica�ão de início de atividade.

Florianópolis,' 4 de mala de 1.962
Dalmiro Duarte Silva

Delegado
----------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


