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ARGEL, - Terrorista <la

OI}\:anização do ElXi! re-to

ret6 íIiteIl,Slfiéar�m seus

ues ...eaut'ra mgçUlma.,
nos, num ·renovado e:;!ór.

ço para provocâJos, a 11m

de que tomem represal!:\s
contra os europeus. 'A b.r.

de, os ataques da OES em

toda a Argélia haviam c.u

sado trinta mortes e f�l'ido

�
PRIMEIRA USINA NO- MçMurdo, A usina foi pré-
CLEAR NA AN1'ARTICA _ fabricada, em seções de 15

A primeira usina nuclear toneladas e montada, na

cOlocada p�los Estados. Antártica. O 11úcleo com-

Unidos na Antártica, atill- bustivel da ltsina tem ape-

Piu o ponto "critico" em nas um lILetro' de altura e'

março últinw, Chamada 60 centímetros de diã1ne-

"Pl\f-3A", está localizada tro, devendo realizar o t.ra-.
na Baía M M d d ba/.ho ordináriamente feito
enContra a

c

p��c�;a�n ;a::
de apoio para tôdas as ati- com o emprêgo de milhões

�des cientificas na A11- de litros de óleo combusti-

�::ÇãOcon!�����I:1 p��a �;�� ���:l,a� ::e d�i�úc�:
�ência, dos Estados Uni-

� combustíve� será su�sti-
8. A Usina é acionada.,por tuido. Na. f9to de Cima,

um reator moderado �·--'lll�-6m.:s.e marinheiros nor

reafriado a água, 'do tipo te-americanOS descarregan�de água Pllessurtzada, e.o . do, seções .da usina que fot
combU8tivel usado é o urdo montada na .baia de Mc-
nto enriqueCido .. A plena Murdo; na de baixo, um

carga, a ltslna fornecerá trator puxa através .da ne-

1500 'ct1d'ffllim (Tee!c'[tic1- 'fí(' lima d(l.� ltnidades da
, aa%--.7�ar", 'a est(/.�ã() de I'S/���J;ucl,car.

-
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ração do movimento palio'.
dista. O problema =le ioi'.

neclmento de alimentos :.lO

bairr.o muçulmano agraNu
se com os novos assa��UlUS

de mulheres muçulman",s,
que saíam de Casbá r;ara
comprar provisões. Em Ar.

gel ocorreram hOj e :13 pio.
es atos de terrorismb. Uma

das vítimas era cor�eC:;r
de seguros, de naclonali,la
de suíça, atacaclo em seu

escritório.

Prisõ,!s

A arremtida terrot't�t,a

Aumento
amanhã no

dlcal, resolveram

mensagem aos senadvrE's
soHcltando a apr.ovaçao de
um aumento de vencimen.
tos de 50%, a 'partir je lo
de janeir.o do corrente a_

no, para os servld.ores �i"ls
e m�it�res da União.

dirigentes sindic:n�

consideram insuficient2 o

aumento de 40%, CO'1l '"i.

gênci� a partir de 1.0 rie

abrll, argumentando que
.o prôprLo governo federai,
na mensagem eI,lvlada ao

Congresso nacional, ,1WU

pusera vlgencia a .1artir

:TAC- GR�ZE�R0-D0-Sl)b--71!(b'/I/I(/+--� IO TEM P O (Meteorológico)
f8intese do BoleUm .Geometeorol6gico, de

IA. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 hs. do
dia 10 de maio de 1962

FRI!NTE FRIA: Negativo; PRESSAO

ATMOSFIi:RI./CA MÉDIA; 1025.7 mb: TEMPERATURA MtDIA:
22.00" C; UMIDADE RELATIVA MIi:DIA: 98%; FLU
VIOSIDWE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Nega
uvo - Grupos de precipitações esparsas (chuvas)
nos aglomerados de nevoeiro Cumular _ Nevoeiro

..
- ..-...,-"'::_;;;-...........-;!,.,.;;;;-,.,.,.""".....5....,.............;;o;;,.;-_-o.a;--:..- . __ _

SJ
. .--L-.__ _ _

Cumular -. Tempo estavel. ,o

Ev�lui crise em Espanha e Portugal:-�ilhar�s-
de trabalhadores em greve paralizam os 2 paises

LISBOA, MADRI _ En- SITUAÇAO NA ESPANHA dústrias permanecem em tos fornos da cidade' deve- estão ali incitando uma Surta. A policia encontrou
quanto em Lisboa regts- A greve dos mineiros co- greve. O numero de pare- rãc recuar-se amanhã, grev» parn a próxima se- panfletos espalhados na

\

naram-sa ontem à noite' meçou a 6 de abril último dtstas atinge a 65 mil ao quando seus 11 mil traba- gunda rerrn. esperando-se quela cidade exortando m '

�!������se:��a���s dea c;�: �l�����u d����g:O��s��;� ��rt:II��O�sp:t��a. fá���� ��:��r:�: l�e:c::;:;�ms:: a adesão dos mineiros de trabalhadores a greve.

neta. dISSO resultando dois quando mais de 55 mil no- suspenderam sua produção salários.
mortos e sete feridos, em mens se ausentaram do e há rumôres de que a

Espanha tem prossegui- trabalho. Enquanto Isso, greve contínua a propa- Outros informes, prece-
.nento a greve dos minel- na cidade de Bjlbâo, 20 gar-se. Fontes bem Intor- dentes de Barcelona, adlan
ros; já no seu 33.0 dla, que mil trabathaqores de in- madas disseram qUe os al- tam que alguns elementos
se mostram Intransjgen
tes em sua posição, não
acatando as ordens do go
vêrno de retornar ímedía
Uvnente ao trabatho.
Além dos mineiros, vá

rias outras categorias pro
fissionais aderjram ao mo-

��:�n��I:U���d�:t:-Je�o��;�
a Espanha, há cêrca de 65 RIO, _ O projeto de au
mil' trabalhadores de bra- mente de vencimentos uc
coa cruzados. Também os runcíonatísmc civil e mttt.
unh"�rsitários declararam- tar da União somente en.

Dois espectas d� olmôço oferecido pelos classes :�e�n�c�l��':�a; :�::�, �r:� trará na ordem do dia do

conservadoras joinvdenses' à direção do SESI dia 10 POiS do choque ocs estu-
Senado na prôrima se-c-a.

de maio, na residência do escultor Fritz Alt 'No pri- dantes com a Polícia, duo feira, por falta de "que.

m�ir� foto, ,vemos o deputado Jota Gonç�lves, sr. rante uma demonstração
um" regimental, agora.

wítttch Ereítcq, sr. Adernar Garcia ladeado pelos drs. de apoio :lOS trabalhadores
Há. tendência no sentido

Ruyter Ferreiro e Ademar Guilhon Gonzaga premo; grevistas. Vinte e cinco de a serem eliminadas va,

tores pút) .cos do Comarca. No segundo fotó, em pri jovens, inclusive dez mô- rias emendas apreseuta.Iaa
meiro plano, o sr. Geraldo WetzeI, Secretórtg do Fa- ças, foram detidos e recuo fi mensagem governam-n

zendc, o prefeito He.'mutt Fall!]otter e espõso. além peraram. em seguida. sua tal, mas a Brasilia t'l'l'_

de senhoras de industriais e dos autoridades que liberdade, com exceçâo
.

de bem come1;aram a chegar

compareceram ao almôça. cinco, entre êles um estu- representantes de cutego

IntensificadesX'O os' POiiaiU'enst'_.nãÕS ª�:��:l:i:�;�:t�:�:f;; Gene�ra: �iscuti�ns �ro�lemas
m' u C u I m a n n S p,;':uca��'����: t�;:;tl��;,: ��I;:�.d:, j�O::,":\:;�� do d"S!lrm!llnont.oU que a reme da pOpul\).ç.!o

ro ministro 'rancreco i'l", Ub U U tJ
se converta em a.J!ada em v:s'. manifestou_ a dlspc-a, GENEBRA, 9 (A,r.l _

dezess�te. pessoas. O �Oj�ll aua. luta centra-o eV-e�V,'1.:t-l cao ,do Conselho ,de Mini". Manuteneâo ou d strulç10
de vitimas, dede 1 d� pct1l controle ( da' Arg T V"\t)�

tros' de vetar entendas (t!.W dos veículos Ror d,oto?ll.(.le
ro do corr2)1.te.a�9,..'lC1!U, argeUan�Os o_He�!m.PJ1,R��em�ast���Atrila-t�:-" �:�f�
-de- .. U_'llI-�����pa1._J..M" r1ll:�$ .... �� pâvfstoo.. �l.�.idaS bases eftráté eas. n!, M(rlaÓ'-�yk�wskl, r'!tlu

ferldo�. �, 16 _li� r.ome.
claram...S.e em greve-, .!Ill $l� mensagem. com l) Teaju,�!"i\. estrangeiro e 'Umit çao dos tOll os· argurúentos d"1 n

ça�a ,1P.tepsO tlr-Otel.o.: (>m
nal de protesto pélo ;eqlJp.s

menta salarial dos �ervitio etetlvos· de tropas .nos Es_ cldentais para .opor;) à.

�:�elg��r�:��.se amda se

!��r�i���n�:� c�le���i���o
res �r�::l��dores mariti. ����:tlC�nidt�:a��: �1��� �:;�I�:�Çã.od:��:le:;ul��tI�;:'

Alimenhç1> �; ��:ad:u�Ul::�=. i� �� ��:' e ��;i�ua���:� �e;rc;�� :-!���a�a dc:n�:����la�es;:
to de Unidade e Ação Sm desarmamento. Falaram. os

teve tamanha fôrça quI".: a

policia não conseguiu fr..

zer frente à situação, :,pe_
sar de ter sido recenlemrn
te reforçada. Em. Oa, us �-·------Ifôrças de segurança c�;n G 3 S T � DE 'e r. f É?
tinuam buscando lllembr ....s· •

da OES. Fontes 'uto,·I". ENTAO PEÇA �AFE zn' I
das em Rocher Nair, Cap!
tal do E"ecutlv.o provisono
da Argélia, revelaram qhe
foram detidas trinta pe��:J

as em Orã, nos ultlmos

dias, acusadas de agir pa_
ra a entidade terrorista,
Grande quarl'tidade d� ':'Ir
.mas e munições 101 tt�m.
bém apreendida.

As prisões em Orã 'lCI"':.

reram apôs a captura de

alguns membros do grupo
assassino "0_7". No t>otan.

to, não diminuiu de In�cn

sldade a atividade dos ,�pr_,
roristas. (UPI CM).

.de 1.0 de março.
Aquela organização .;lildi

cal promoverá concentra.

cão na noite do dia 17, rins
escadarias do Teatro .Víuul

cípal.
O -proçeto de aumento

aprovado pela Camace
dera! não permite que os

funcionários inatiVos pe-r
cebam vencimentos cupe,
rlores ao pessoal da ativa.
Por Isso, a União Ferr·'}vi.í.

representantes do Bra<;i!,
da P.olônl«, da Itálla � d<Js

Estados Unidos.

BRASIL

O delegadO do Brasil, A

fonso Arinos, atlrmou q'le
a destruição dos vE!lculos

portadores de arlp.as lluc!e'
ares ,e a eliminacão 1::: bJ._

ses no estrangeiro ,:on.,tl.
tui uma das dlflculd:t,tl::s
maiores malares entre '�·s
te e Oeste, Sug:erlu lue ;s

medidas previstas a I�$:;e

respeito na primeira �tap'i
dos' planos americanos e

soviéticos sejam transfdrl

das parà a segunda etap;l,
a tim de açelerar as �o),sL
bilidades de acordo. A proi
blção do uso de armas" .vô.

mlcas, ao seu ver, deve :ser

firmada na primeira ea

pa.

GHERMAN TlTOV:
Um NÔYo Tripulado à Lua Será
Apenas Uma Vitória da Ciência

SAO FRANCISCO, CaU- estÁ em condições de en-

[órnia, (A.P.) - O cosmo- vlar um homem para a

nauta soviético Gherman Lua, mas QUe o problema
Titov disse Que não deseja- para a realização. de tal
va discutir se Estados Unj- võo "poderá ser resolvido
dos ou Rússia enviaria o muito em breve", porque
primeiro veículo tripulado "multas cientistas estão
à Lua. "QualqUer pais que empenhados em resolver o

seja o primeiro, quem sal- problema."
rá ganhando será a ciên·
cia", disse Titov, dUl'ante
uma entrevista concedida
nesta cidade, ao respon·
der a uma pcrgunta do
chefe da Adminlstracão
Nacional· de Aeroná.utica." e

Espaço, James E. !Webb, o

qual sugeriu que ,os Esta
dos Unidos podew!lm der·
rotar a Rússia e� tal cor
rida.
Titov aCl'secentou !lúP fi

União Soviética ainda não

Titov também adiantou
Que a União Sov.J.ética está.
treinando tripUlações in

teiras para um vôo até a

Lua, Uma expedição valia·
sa requereria os servIços
de astrônomos, meteoroló
gicos, físicos e outros cien

tistas, .segundo adiantou.
Disse, ainda, que a Viagem,
pioneira podel'La· ser 'efe
tnadrt por uma "e!llllpe de
três fl. dI" ... aSl,rO)1,lut.a:'i.

-'

inquieto ante a corrid.a .:r convocaçim ln\;t.'rnaclOll'll
mamentista, da qual, �t' do Rota'fY C'ub, em Lcs

gundo afirmem, as rejo"] Angeles.
\

ções da reunião da O'rAN

em Atenas constituem uoa O conhecido, homel"'.l de

etapa.

Fl'anceSso Cavaletti,
presentante da Itália,
geriu a criação de gru!)'ls

de trabalho para esturl:.tr

os diversos aspectos Jj de

sarmamento. Defendeu n

OTAN, classificando a .:le

aliança defensiva e nlO u·
gressiva. Acentuou QU2 a

aproximação do dia 1. oe

junho, data fixada p:.U<l. a

entrega do relatório �Ia

conferencia, exige que us

trabalhos sejam !lcelcr:\. -------------- _

dos, a fim de serem I'lbt,i.

MS resultados concretas.

somente

Senado
ria do Brasil distribuiu no

ta á imprensa, ameac iuoo

greve. Em telegrama crrru

lar enviado aos senadores.

o sr. .rcsé" Soares Silva Fi.

lho presidente da entidade

qualifica de "antldemoaen',

tica" a aprovação, pela ca

mara dos Deputados, de

dispositivo que revoga 'JjTfd

tos e vantagens da aposeu
tadoria e reforma de run

cíouértos civis e muíta-es.

�OLONIA

ares e 11 supressão das lia

ses estrangeiras. Pr )nun_

ciou..se pela rápida !eai:.lJ.

ção da primeira etapa elo

desarmament.o. Mostrou: e

ITA'LIA

�UA

O representante nor".:e

americano, Arthur De':1.fl,

1 _ FLagrante de !Lma N011a York; 2 - A G1tarda
Costeira reali.::a a supervi·
são de faróis. navios-faTÓis
e outros dispositivos de

ajuda, à navegação para

impedir desastres perto de

rochedos e outros riscos do
mar. (Reportq_gem em pró
xima edição).

opl'!'ação de salvamento

realiZada pela Guarda Cos-

teira dos Estados Unidos.

Os tripulantes da pequena
embarcação que se vê 110

primeiro plano é socorrida

p"lo "cutter" Talllaroa, a

225 milhas ao sudeste de

VIAJA PARA EUA,_(ÃJw.),A' l.
'H

• f,,_ ,� . , .......�
...

� ...

MEXICO: SR. J. 8. D(JS SANTO! -

Acompanhado de 5U>t n;

põsa., segue hoje para N&w

York, pela Varig. o [o.l1ls

trlal João Batista dos S:m

tos, qu'e além de :!scudn

a�.-Industrias de pam_kl
ção dos Estados UnlOOl e

do Canadá, participa,':1 Ja

negócios, (!ue part�clpa (la

diretoria da Federaçtl!:> .-!as
Industrias E: d,o SESI de

Santa Catarina vi�lt;\ni.

Washington, Boston, De.

trolt, Chicago, e Ota'vi!. e

Montreal no Canadá. De
Los Angeles, estendera sun,

viagem M MéxJco, ,j:n rt:.

tornando ao Brasil.
Sr. João 8. elos Santl)'i.

que com sua e5põsa,' S;4.
Maria Sat('ro dos S.antü3,
visitarão Me:..ico, CanaiJa
.e Estados !}llidOS, partiej ..

pando, eDl Los Angeles, tia

Convenção • II tetnacional
do Rotnry Vlub.

Ao Ilustre casal, d�s ..�j'l.
mos feLz estada na '.:Irovl'L

tosa viagem que ora :!nl.

preende aos pUJses
citados. I

Partido. Social Democrático
�

Diretório Regional de Sta. Catarina
atim",u qu, '"u pa" "ao O PREi:iW]!;NIE EM EXERCICIO DO

�;::IV��ei�:r t;o;=:U�:�;/l�'� DIH.t.lU.ttil) .tt�GIU1'ÜiL .uu t' iu{'I\IDU

�Vl-lftL 1JEMOC]{ATl�U DJ;; i:iA1UA CA

�����oo s��7���� co�:�Pil:' 'l1i.ttll'lli, mlra:'as�'nado, na íorma dos Esta�

p,ois .os· Estados Unidos LutoS parUàanos, convoca, pelo presente, os

1;:�1 saeu�b��:��� �1: !�:�r'�� senhores membros do mesmo Dh'etório, pa
pa, A'sia � outros con1;inen ra uma reumão, a r�alizar-se na séde de Par-

!:�á ::;p���!:: :�e.l :�;': tido, nésta Capital, .à Praça Pereh'a e Olivei

Uzação do des.armamento ra, numero doze, np dia 23 do corrente mês

:era�ro�s��mp�:to'd��;���� àe maio, às dezesete horas, para deliberar só-

bre a seguinte ORDEM DO DIA:

:����.iz:al�ri:��t��;�n: l'� �� 1) ---.., Apreciação e homo'ogação de Dire
do o territôrri.o soviet!co ti tórios Municipais _do Partido.
����: :�;:������ �;S',W��l� ,2) -, Outros assuntos do interesse parti ..
nuciear�s, Dean frisou fju.e datlO.

Lj,it_ J
a mesma care�e de I'und:l._ ' Florianópolis, 9 d� maio de 1.962.

�:�n���;p���a�S: ::;tr��:��' ADERBAL RAMOS A SILvA
de t.odos os veiculas. Presidente em exercicio'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



wmpe suo pele pro undatntllle (Om
nico

. í" ',. .J ./iJ 1 ' de cçõ"
.Le/t,:e Ue lJOIOnla med" «101

Sociais

!Em foco o Teatro Universitário _- Mãe do Ano; escolhide]

� Iheu a-se��::=c:�:n���e:e��a�s t!:Ul�SC('j)e 8 _ A cidade de são Joaquim apre

I�"A Mãe do ano' senta o nome do sennor ceser Martorana'
aarn deputado Estadual na prcxrma 1'\ 'i

� • ... �ãll

•

2 _ A desp<!ulda do senhor dr Theo '-' • '"

\ doro Lélfs de ouvene Leite fOI com ai t
meco no restaurante d" Oscar Palace 9 - Elizabcth Ardeu oferece belts

IEotet, cnm os senhores dr. wnmar E'h.3 ,'Il1() presente a senhora escolhida "Múc
•

dd. JO"<1n 1'0 Ru s. crcn.stn cctso PrLn do Ano".

!plana, dr s'ranctsco Scnott c êste C·,ll·
nista.

10 - De oarabéns nela nasctment 1

de Margot .:l casal tenhor e s�nl.·Jra Jua.1L
3 - S:tbado na cidade de Blumenau G:l.nz'J Fc nande.> H'Jo (Salange

II
11 - Conce'ção Mar'a Mussl Mal:"!. i

um brotinho· fá jnscr:t:J na lista das I,'
..
l

butanles para a festa "N:JH:! da Memna i
4 - Em oró] d.a Asilo de Mendicid'\ Moça". fi,ce da c,dade de L:lgun:t. se�il. reatzA (l

" • " �n'J B!cnden clJ.lbe m'Jv mentajo desf](!
de modas sob o alto patra.::m':J das F.. -

1
brlcas Bangu 12 - "Alto da Campa decida" a ,:lI'n:]

Que esta sendo apre�en::ada pelo Teatro'

��·71��!�.�r;�e d�a�v��:. C�lt;:�:\��Oq;;�lf
tão esta com

cl.u:a: :astantes elog'o ... :\"l b
13 - D,po 5 da mo, n"nt,da ""J

do,; Odontolan::los, esta com datn a I

�6 � Vai ser comemorado os 15 a,1 ': marcada a festa Que cS�:Jlhcra 'Mlss P':
ce j.ornallsm::> do dr Rubens de Arrula fume sob alto patroCllllQ de ElIzabrth
Ramos no ja,lal "O Estado". Arden e Jornal "O ESTADO".

ANIVERSAFÜOS
CEL. ARISTIL1ANO

RAM0S
Com inusitado regozi.i'J

consignamos na eiêmer,ce
que h:-je transcorre, ma,s

um an!versário natalic!o da
nas�o pe.rt·cular amigo e

lIuslre çocstadlwno CeI. A
rlstiliano Ramos, per�/)!''l.

,gem de desfs[!ue na 7.iln;1.

serrana, onde desfruta no

apl"ê�a e da est!ma' de to
(Jo� nue ('om ele tem o 'J�l

viltg'.o de p�!var, face '.,u:n
vlTl,urJes ele earater. atrlb,1
tos Irrr.1ar(!ulveis que lhe
outorkram, na cidade re
L::jr�, onde r-;:side. o tit,I110
de u�n nuténti!'o li':cr, ';'11

do· i'nl!ncnte prúcer poti�1

AO Imígne m.taliciant,e,
dentre a<; inccn�'áve's 110

rnenagells que lhe for"m

,
- sra. Irz:nar das SüOtc1S!• Nunes
- sra. Cele.<::tina do LIvt"<1.

menta Carvalho
- menina Maria Tere."!:3

Collaço
- .s�, I?)f\a�te .. -J"a.c;.p,�o #?X

ba
- sr. MaMei Custôdio
- s�. Reinaldo Vieira P.am

plona ,

- sr. Virgil'o Goulart FII�.')
- sr. Nestor f..ugus�., Dutra
- sr, Euclides F'erna!!::les
- sr., Marino Câmara R:j

5a
- sra. Neusa Carmem �,' ,r

mighieri /

�PUbliCidade
��. .,,. em St•. C.t.r;na

Conf�Cflo e conservação de palnél.
em toda a Estada

R:fijrnfini:io M.tehedt.>,G 1! and"r'·fcne 2..q'13
�

� '-" - nORlANÓP01.IS· <

"':NDEREC;O
" RA1NnA OAS !U(.;I(.;LI';'fAS, fica IUI h lia,
COII!>elheiro Mafra nY l54. de um lado "�l.Ia

"1!cçào de PF.ÇAS to: ,\CI!:S�()RIOS, e do. outro a

.lt.cçao de PJNT()RA� E I UNUI-:KTOS, _

CONVITE

Federação Espírita Catarinense

Convidamos a família espírit� e o tod�s os Cen_'
tros Espíritas filiados a esta Federação, para'o ses
são especial do dia 15 do corrente, (terço_feira, os
20 horas), ocasião em que será apresentado o nova
Diretoria desta Enticede poro o biênio '62/63.

A plRETORIA

real:z:ll' se à fi b;:)nr.ão nupcial ea ;;rtl
Caro ir.a Amorim, com o dd Marco Allr�
;0 Kr·ger

-

� -:-- D_uzentos e cln�uenta conv�daJrs 14 - Em visita a nossa c:dade, o ;;e

.>artlcIPB..rao da festa de aniversáno

�.e.
nhor c !:cnhora Ramires. Fernandes. O

�at!1Z Batt'stiSfif. O .ntectmento � :l �asal �dt· questâ� na- lista de hospede '10
marcado para <) dia t!ezenove nos sal '5 Querêncla Palac� Hotel.
do <;:uerência Palece Hotel. cam a br ';0.
iândia em pauta.

15 - O dr. Zeno Rizzo e :) dr. "�I!\')n
Rsm.')s, jantavam no restaUr!lllte do Q!�e
rênc�a Palace, na noite de ontem. �

tõnfâdor�'ê�ele driirliórig'
Importante Firma renome naCIOnal, com filiai nesta Capital procuro(>!p..,,,,nt., para o carga acima mencionada,

OFERECE,
- fu·ijmll! remuneração
- ExceJente ambiente de trabalho

..
- Po�ibilidade imediata assumir direcão
administrativa doO filial

�

EXIGE,
- Conhecimento todos assuntos correfatos
- Forte personalidade e capacidade de direção
- C'1rta de fianca
- I�de pntre 28 e 35 anos - Est, civil: casoda
Os candidatas olleiro", por gentile�oi camnorecer à aorta.

,ia do "Querendo Palace Hotel" pr,ocurClndo pelo cr, António
no hora rio ,de 12,00 às 14,00 horps, evdusivomente, munido;
dos respectivos documentos e fato 3 x 4,

Grêmio 1 x Rostov 1

Na Rússia, o Grêmio de Porto Alegre, que vem
fazendo bôo componho no Europa, empotou com o
Rostov do primei ro divisão do Rússia por um tento.

O gol dos nacionais que abriram a contagem
foi do avante Juarez.

Monterry 3 x Olaria 2

No México, preparando_se poro enfrentar do·
mingo o selcão do ·México. o Olaria exibiu_se can
tro o Monterrey Iccal e foi derrotado par 3 x 2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
,
,
,
•
,
,
,
,
,
,
,
,

�-------------------------,
,
,
,
•
,
, COBRANÇA JUDICIAL DE TRIBUTOS MUNI_
, ÇIPAIS - ULTIMO PR�ZO PARA PAGAMEN

vENDE_SE 1.000 iOlqs. em São Miguel do Iguaçu. próximo à Foz do '. O, cont,;bu;r'�e�Md�G,AIYmEpLo·'5to, P'ed,·ol, Te'c'.toIguaçu - RGS. - Solo rico para lavouras, tallO como: café, cereais, fru_ �"

tos europeias, aliveiras,fumo etc. podem s-er vendidos, tombém, em lates • nal, .Indústrial e Profissões e outroS tributos, abaixo

ió �����ad� -�s�r���S�e'd°e�ar�����sd�oc������er�gn�a���b��t��t�d�e��:i�i J �e���r����S'J����:r ��t������: G��e n�:ãf�r��m�����
001 '10 distancio del"lpenas 12 kms. Os interessados podem escrever à "CA I no Tesouraria desta Prefeitura até o dia 15 do cor_
PORIBE _ ADMINISTRAÇÃO DE BENS, rua Beniamim Constant, 158 _

rente.

:d:d��;��C::i�����anes: 35_6517 e 35_5645), onde obterão todoS os

$
João Silvo - Diretor

�---------------------_._---

Terras Para Agricultura
VENDE-SE

FLORIANÓPOLIS

Departamento da Fazenda

de �ar.li! Cal:uina

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

���,� /./t,;,'? .")tJ___.A
��

....

�lli11
oriLDO If.TJO

ATIVIDADES DA R. P. SÃO MUITAS
O excelente serviço que vem prestando o Rádio

PGtrulho m. P_l do Polícia Mi)itar do Estado em OS$OCapital tem sica. de, constante e deCidida vigil�ncioDurante o dIa a noite e. pelo madrugada o den.
tro, os chomadcs se sucedem e são imedatamente o.

te.ndi�os, demcnstrando assim, a necessidade de suo

�;����� paro o sosségo e tranquilidade dos f1Qrianópo
Prisões várias),

..

dispersando aiuntamentos que
perturbam o ordem rpúbJica, tonto no perimetro urbo.
no como .féra dele, mont€m CS policiais em perma'
nente vigllãncia. -

Ainda na madrugado de ontem foi chamada
poro di�persar um grupo que se dava com algozorra(parece impsslvel), o lagar bolos em uma de nossoS
ruas!

E a peloel") lóqo se desfez ....
ALFACE TAMBEM EM ALTA

Não ho duvido. Estamos a braços com o maior
exploracõo de todos os tempos .. pois até alface po.

�� Q����� ��aU�e�!dR��e;di��S��H��rcado, à razi50

Sementes distribuidos gratuitamentC! bostan4o
iooo_los em qualquer Conto de quintal.

'
,

Depois, colhf'r.
Depois vender o quinze cruzeiros o p;�
Há razão para essa exploração?
Até ondC' iremos::>

-

E AS TAINHAS SRS. DA PESCA E CACAI
�sto é bC�J. Ontem, abundava a toinha' E ia a

gora de nossos praias. Preço, CENTO E CINCOENTA
O KILO

Amiqo, disspmo"_ Com tonto peixe e não dá po ..

Ta vender por mencs;>
A respostn veio: o culpo é do tabelo.
Porque du tabelo) A tabela poro marcar o li ..

mite do precO, Sf'U sabido.
Não pode vender além da tabelo, mos Q' lerrr1'

WALI� PUBLICIDADE do, ninpuem vai proibir que você vendo por menOS.,
O homem riu e recebeu o cobre.

['
Rua fernando Machadu, 6 Explocoção.

.

TEl. !4·13 �, não temE !�;� ��;oY�:,����dos sem mo;'

Florianópolis forças poro lutarem contra' o que se lhrs parece i((l.

____���4_pessivel.
Beqt. Verdade é C1ue jeito há, mãs.
E: m,esmo O fim.

.

• __

filosofia e a sabedoria do

tempo, era não só de pre

gar a Cristo, mas a Cristo

cructücado. Christl!1l� cm

cijixum (Ia. Cor. 1.23). "É

que a conversão do mun

do - pondera o grande
Bossuet _ não devia" ser a

obra nem dos filosofas nem

mesmo dos profetas: esta

va reservada a Cristo, e

era o fruto d.i sua Cruz".

(Disc, sur rflist. Univ ..

p. 3:!21. Milagres, corno o

requeriam os Judeu".
bedoria, como buscavam os

Gregos? Ali. no Cristo do

caívéno é que estava a

Virtude de neue. e sabedo
ria de Deus: Dei t:irllltem,
ct Dei sap:C7l(iam.
No que "e refere ti. hlstó

ria. importa acentuar as

cnncujcaccs que, sem a

luz que jorra daquel:! sa

grada madeiro. hn que cn

r-emar para aceitar os fa

tos como concludentes e

deüntuvos. Para conhece
I:JS devidamenLe. s jr:a. em

rtgo: necessário desvendar
o p:=n_ anHmto e .:.Is jnten
çjes do;; h:Jmens Que os

motivaram, mUItas vezes

imp_netraveis, ou, quando
mui�o. obieto sigilosa dos

arquivoS, de::tinados a per

manecer secretos, e muito

mais p-nctrar o' insond 1-

ve.s p:anos de Deus. que,

muito muis do que sup:a

mJs, é quem, r��peitando
e:1:b:,]"3. a liberdade huma

na, dela se �erve para reJ.

li�ar seu" altl";;lmos riesig'
r.i:::s. IssO faz parlc, até. do

patrimônio da sabcdo!'ia
pJpuh:', como C:Jnsta cio

conhecido al1cx!m: "O ho

mem p5i e Deus diEp'5i'·. e

é ju,::amente Isso o que
con ta e expressamente,
d::ts Sagradas Escrituras. t
assim ·que. no Livl') dos

Juizes (Jud. 2,31 S(! lê que

deixou Deus subsi"tir no

meio de �cu povo outros

habitantes rivais e inimi·

gos. E deixou - porque?
Justamente para que, as

s;m prevenidos e alertados,
tives�em mão na pJssivel
yel"idade de des�rtu.r do
Se;hor, pois que se P:lfO.· o
�al se inclinassem. e imi

ta sem as nue d.,sc')nhe
ciam e nel'il'.'nm o verda
d�lro Deus n les me.smos

teri!lm o �'ell eq�1 11';0. na

medida da sua culpa. Pois

pe('a�am. _ c lá vciu a

. punicão prometld"1 sujei
tando-os pJ!" espaço de

oito an'JS, 30S mc�mos po
vos fld"er�n1"io� a cU,ias
erns haviam aderido. En

tram em .�l. rcconem

t!r3 T:nis Clube - Domingo dia 13 _ .. Soité� dos Caiouros das Faculdades da Universidade
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, Aacntes e correspondentes em todos os mu-

I
nrctptos de Santa catanna
Anúnrios mediante contrato de acordo com a
taoetn (>111 vígôr.
AS,SIN"ATURA ANUAL _ CrS 2.000,00
V?NDA AVULSA - crs 100n
A Direcõo lião se re,\'Pons�bi1isa peles concei

<, _�e�os� ::.:.ti90S assinafi<)s,

-

Na Igreja do Menino Deus•••
Senhor acode e os hberta. às vtcrcteucce dos tempos,

A 90LA Nt.IS PERfEITA 00 8ltA8(_

FORD-40
Vende-se de 4 portas con

rádio.

Motor, pneus, p:ntura f

estofamento tudo e:n es

t.ado de novo. Ótimo carra

Tratar com Daniél
Rua Deodoro, 35A Nf'f':t.<l

----�-

- Início ss t tlOras.

Reincidem, e sobrevem

agóra um castigo maior:

sujeição a povos ainda

mais. como eram Os Filis

teus, e isso durante o es

paço de quarenta anos

Não esta.é ai uma lição
que se ajuam C01l10 uma

luva aos n()��Js tempos?
E não percebemos a escra

vidáo - U rerrca e desu
mana esm-nvjdún -_ que a

tol�rãncla purn cem deter

mín.rdus ideologia' vem

ímpluntanujj C.l1 rünumas
nações. UI!;UI�laS de trndl

cíonat e !,.o:h�o p:�_.,adJ,
longe e UlCSI1W jj, per' J de
nós?
A moral li aabldarnr-n+e a

ciência dos bons cctumes.

Mas quem ua restauiu. os

pl';:serva. Os d:�;nifjea, os

cnstiantsu. senão 8.

a graça que b: ') mu

brncos da Cru:>.? C� rrron
te-se o (I:'C era o mundo

pagão, cem as abomina

ções dos s-us vlclos detn

cacos. e atndn os d') mundo

moderno ouu-uto lhe ími

t'.l. sc n:1.o a'Tr3.va, os per
verms cxempl."Js. S. João
Gualberto, f;md�d':ll" da

Orde� dos Vahmbrosja
nos, encontrando· se um

dia, nunla S!':>ta�F,:}ira
Santa. CJm o a'l�as3ino de

Sf'U pr(iprio Irmão, sô en·

controu fO!ç:ts para per
doar-lhe, armado e prote·
gido como se achava, quan
do o adversário, braç:Js
ab:rto� e joelhos postos em

tena, lhe implJrava aque
la graça r.�la Paixão e

Cruz de Jesus Crl�to. E não
só pen1oou, corno o teve.
a partic daquela h:lr[l. n:t

c:-nta d" a!l1igo c \·erc!a
de:�o 11'�i'0.
Fnfim. resumo da civili

sação. Da d'.'l1isacão cris

tá, qu,-, \ a unl�a e verda

deira civ!li ação. Cristo
mesmo o a'1unchu e o a'_ri
buiu à forca cio madeiro
sagrado: "E cu quando fôr
levantado da tena, atrJ.i
rei tudo a mim" /Jo. 12,
32) De fato, f"li a' Cruz

que 0C'l"fllbou os ic!o!os,
substituiu o pa$nisnw,
estaheleceu o. v;rtudt> �' ca

rid:id<>, ii. v�: d::dCll"a fra
ternidade sobre a terra.
Ainda hoJc, os povoados.

as cidad!''l, _ com') flores
cem �enã<") ('Dl téll"no e ii.
sombra ctn CruíI? E ela

permanece, vence os secu

los. I"eslst� [1.nC7.[l1" de tudo

enquanto o mais em torno,
se transmuda, altera ou

desaparece: Stta Crux dum

volvitur crbts. Não as ve

mos por aí, a cada tastan

te, essas mudanças? Não

percebem::.s como a socte

dade se dtssotve à medida

em que se alonga da ln
fluência cristã, e se es·

quecem os ensinamentos
mais santos, tacitamente
considerados corno velha
rias improprias do nosso

secuío. do nosso secuto

que não se cndir:oita ma

tertalisado, e egotstteo, por

que se fecham os onos aos

clarões de verdade e dou

trina d'Aquele qu;:>, justa
mente pura nos salvar,
ngonísou c morreu nvs

braços de uma Cruz?
Stat ena -- e quantas

vezes :,!x:sLe em mCI) a

atinas! Está de pê, - e

todo o nosso interesse está
em conservo-r.i sempre er

guld:l nas tnsntuícõos pu
blicas e particulares, por

que não é a força. ::. egots
mo. D. Injustiça. senão a

mutua compreen:;io, a CJ.�

ridade, o ab�GluLo acata·

mento !la direito alheio que
resta:ul"am ou confirmam a

pJ.z e. com ela, a ordcm no

mundo.. Opus justitiae,

��:t.at Cl·UX. ) Está d� pé
como um divino faral. Está

de pê a irradia: clarões,
co mas sublimes pa�:lvras:
"P�. perdoai-!�es!" E é

assim f'l1C ele rema. prega
do, Im�pa1"avclmellte uni

d:) à sua Cruz, �éde. �rcmo
do s;:!u 1'e;no: Refjll(l1)il a

/irmo Delis
=-

• Desenhos
• PaInéis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dê-me
.sua

mao ...

Eu lhe goronto - é 'muito duro oprender o andar na minha

idade". Os músculos não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Domas alguns passos com oti

mismo e, de repente, as fôrças nos faltam e nós coi�os .. Mas
nos levantamos depressa para andor e lornor a cair. As vêzes

a gente choro. ,_ Assim difíceis são quase todos os nossos ex�r:
cicios e estudos. Mas o sacrifício compenso: eu,. por exemplo, Ia

melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro

espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de

tontas crianças como eu - poro ofender a milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - preci�amos de seu auxilio. Aiu�e
-nos! O que ê pouco para Você será quase tudo paro nos!

Presidente da Campanha:
Dr. Jo,' Ermitio d. Morae. Filho

�ste é o Centro d� Re,..bililCl
ção dCl ASSOClAÇAO DE AS
SIST�NCIA À CRIANÇA DEFEI_
TUOSA - ó Av. Ascendino Reis,
São PClulo • o mais completo do
Américo latino. Além de der as

sistência, preparo tilenicos e,-;'l

reobililução, servindo o todo o

Brasil. Graças ós contribulçoes
do povo; j6 se encontro em, por.
te inaugurado e em funCiono·
menta. Ajude·nos o opressor suo
conclusão, o fOler face os des

pesas de manutenção e, ompii.
ondo·o, a cuidar de maior nú
mero de crianças defeituosos.

ASSOCIAÇÃO
DE ASSIST�NCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSAii
CAMPANHA PRÓ-CRIANCADEFEITUOSA

ENVIE SEU DONATIVO À TESOURARIA DA CAMPANHA À .fUJA SENADOR

FEIJÓ, 205 _ 80 AND�R - SÃO PAULO, O,:! DEPOSITE-O EM QUAL·
QUER BANCO EM NOME DA "CAMPANHA PRO CRIANÇA DLF[lIlJü�,I,"

;�,�,:'?;f.� ,,�:'-"!'"-"', ">�.- ">:��7
"C ESTADO O mais OnTlyu u;al'lo de Santo Corortnc

-------

Na opinião dos cientis
tas, mencionada pela re

vista norte-americana, a

pele escura é provavelmen
te resultado de exposição
à luz,do·sol. Já foi prova·
do que a substancia que
torna a pele escura atua

como eficaz proteção con

tra os penetrantes raios uI

travioleta do sot.
Em pessoas de pele ela

rn, o excesso de expcstcêo
aos raios ultravioleta pode
causar caneer da pele, di

minuição da fertilidade e

envoihecímento premntu-
1'0 em mulheres. A maioria
dos pretos das regiões tro-

picais não sofre desSes ma

les. protegida que é pela
melanina, substanoía que
dá colodação .à pele.

I
A raça dotada da capa

cidade de produzir em

reator escala .a melanina,

��: �e�r�se�i�:�it�sS�bc�:��s�
enquanto as outras raças
neãas decliram Segundo
os Cientistas, foi iSBÓ o

que aconteceu, possivel
mente, durante um perto
do de 20 mil anos, para Ide
senvotver as raças pretas
do mundo: Os negros na

Afrlca, os negritos pig
meus na Asta. os pretos na

Australia e nas ilhas do

Sudoeste do Pacífico.

VITAMINA

Cientistas sugerem que a

raça branca também deve
a cor de sua pele ao clima.

E' sabido qUe a luz ultra
violeta é necessário. para
um crescimento sadio, em

bora seu excesso seja noci
vo aos seres humanos. E' a
luz ultravioleta que pro
move a formação da vttamt
na D, essenCial ao desenvol
vimcnto de ossos tortes.
"Nas regiões nubladas do

norte da Europa, a pele es

cura deixaria passar mulw
pouca luzpouca luz, o qUe
prejudicaria o desenvolvi
mento das crianças. Cien

tistaS\, sustentam que, mes

mo hoje, nas regiões do
Norte, as crianças pretas
são mais propensas (1 raqui
Usmo do qUe as branca.

TRAÇOS
FISIONOMICOS

'I'ERCElnA p,\GINA

Deparlameolo (eolral de (om,ras
EDITAL DE CONCORUNClA PUBLICA 3 - Em coso de cbsoluta ;guol<lo�e de propos·

na 0-3 - 05 - 45 tos, sere sarteado o tfef1Cedor.
O OepcartQmento Central de Comprtls (D. C. C.7,

de Conformidade com o ort" 11, ítem lll , do Regula·
menta oprovcdg pelo Decreto SF-25 0861/382, ter
no públiCO que fará reoneo-, no dia 6 de junho de
1962, na suo séde, à Praça Laura Muller, nO 2, (fo
ne 341 0), CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições
seguintes,

I - OBJETO DA CONCORRêNCIA
AQUISiÇÃO

I - Máquina poro selcçem mecônico, com as

seguintes característicos: 1) funcionamento elétrico
e manual; 2) alimentação por intermédio de ccr., TE
tões de carga de CT$ iOO.000,00 a Cr$ 1.000.000, ---- _

00; .3) dtspcslttvc que nõo permite a retirada do cor

tão de corço antes de esgotada a respectiva carga;
4) faculdade de gravar, em alto relêvo, no verso dos
cartel s de cargo, os seguintes dados: o) número de
órdem do cartão, b) número do máqUina, c) valor das
.estampogens efetuados antes do introdução do cor.,

tão, d) valor totot das estompogens realizados até o

momento da ritiroda do cartão, 5) dispositivo para
garanti0 do iviolabilidode do móquina; 6) contador,
i:)utomático e inviolável com visor, de cartão de carga
que volte outornóttccmenfe o zero opôs esgotado a

sua capacidade; 7) númerador automático e invioló
vel de estopcçens. que numere, consecutivamente, os

documentos- estampados e volte. outomóttccrnentc, a

zero, uma vêz esgotado o suo ccpoctdode: 8) acumu

Iodar outomótica e Invrólóvel. com visor, dos impor
tônclcs estampadas, com capacidade de Cr$9.999.
999.999,9, vcltondo outcmctlccrnente. a zero, de;
pois de esgotada o suo capacidade; 9) motor, colo,
cada fóro do corpo do máquina, permitindo qual_
quer repore, sem necessidade de abrUa; iO) disposi
tive de segurança no impressão de importâncias
iguol ou superior a Cr$ 10.000,00; 11) dispositivo
de imprimir. em etiquetas gomados, o valor do im_
pôsto recolhido, poro facilitar a selagem de livros;
i2) dispositivo que permita estampar, diretamente,
em livros encadernados; 13) dispositivo que permi_
to uma única estampagem uttcpcsscr o soldo <10 cor

tão de cargo, descontando, automaticamente, o vo.,

ler ultrqpassodo, no próximo cartão; -14) dispositivo
que desligue, automaticamente o sistema de l'lpr�s
são, uma vêz atingindo ou culrrooosscndg o valor
do carga, só voltando o funcionar Com a colocação
de novo Cartão de cargo, l)nidode - Um, Qucnrt;
dode - 10.

4 - A Conc.orrência
�

pÔderó ser onu fado, uma

vez qUE: tenha sido preterida formalidade expresso'
mente exijlida pelas reIeridos leis e 1J omissão im
porte .em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado Ou à
moralidade da COAoorrencia

5 - A Corrussõo Jlllgodol1l rt!'SCTVO-se o direitc
de anular O Conoanincia, OOSO 1)$ propostos apre"
sentadas nõo Corf'eSpondam G05 Interêsses. do Estado.

Florianópolis, em 03 de 'moio de 1962.
{Hermes JO!itino Po't1'ionovo·_ PRE�IDEI'f

II _ ESTIPULAÇOES
Os tnteresccdos deverão ccresentcr os documen

tos mencionados a seguir.
1 - Proposto, seladas ambos os vias com

Cr$12,00 de sêlo Estadual e mais o Taxo de EdUC<:l

cõo e Saúde de Cr$ i 0,00, por folho, em envelope
fec�odo e lacrado, Contendo:

o) Designação do nome e endereço do firmo

proponente:

SiV�; ::�r:�,fi��Ç:�t�rí�a�U:est:'���;��s�����;r�IU. -----__-:-. _;.:!a�"�m:...:m�'.�"�c'.!'
c) preço unitário e global, com a expl,ic�ção ds OUIA MAPA DE OAsR1El

que estôo ou nõ_o incluídas as despesas de ,impôstos, ARCANJO..,....., Não na cú
taxas, fr�tes,. c_arretas, sf;-guros, etc.;

.
Vida. mesmo quando irre

�p co.!'d�'i:SlE!s
.

� prQ�O �e!:ltreoo dn n:'otenol, �. guiar. um'a .obra que traga
no tocol mdldtdo. TESO'URO DO ESTADO DE SAN contribu'çro nova pb

!�oC::���'je er��i%i��t�Olis, onde será proce quena (!� seja, �er.ee: ::_:
NOTA: Serão recusados OS moteriais com di- ��r..��e:�;t�da;. ��b!:�

���;�:: o eq��t���s��:cr�r!�i���c��udéemS���i�����' repetição de fórmUlas, O�

retirado urgente, chamamento do segundo colocado ;;To:�r!�etase��:�9.. q,��
;�;��;,Ci�u:pOe��!�rêdn�ore��sir�eçJe ���n:�!���' eCt��çõo fórmulas acabam pOr se

d� ;�t;d�:�: :��;;aar �� �:��o��scon���:��r ::n���:�:��'tr�:�:��
���Cgt��N��Q�?�;�CApA��O�E�ÃG�� (����� aquéle Indlspensâvel sõ�ro

NIC�,��: �v:����:�ar��o����:nd�A:Ad���;�: :ees r�:::si�mdep�: �,,��
do inciso onrerior, além do têrmo DOCUMENTOS, viver. Se esta renoval,"�\)
em c�rocteres bem 'destacados, encerrar-se ão os do benéfica a priori, torna se

cumentos comprobatórics. de identidade e idoneidade' �eá.lldade, concretlza..se �m

o) certidóo de Registro na Junto Comercial ou obras, é assunto que nar

Diário Oficial que tenho publicado o daoumento de vamos estudar de mom!ln

constituição;' t.o, comportan"'!o lmpllr_'l.

b) atestado de idoneidade, passado por Banco ��::us�:s ns:m �:.a.ro;amJ"v".'.
ou duas firmas de comprovado Ho",eidade comer- "

ciol; I de NêlLda Pluon, �diçno
.Ç-j provo de Guitoção Com as Fazendas Estadual, O.R.D., é positivo tia.mlv>..rr

Federal e fy\unicipal; :::ob êste �. E dy.,�

d) procuraçõo, se fôr o coso, passoda o pessoa mos T....MBE'M Intencional

representante do proponente à abertura ,dos propos- mente. Sim, porque êste

tos,
"Gula Mapa de Gabriel Ar

-4 _ Os documentos acima (ou porte dêles) PC' canja" possui outros valo

cterão ser subst;tuidos pelo Registro da firmo no de· res, n06 colOca, de imed'a

partomento Central de Compras do Estado de Santa to, diante de uma escrit.. ,':l

CatarIna .

ainda em inICio de carr-ct

5 _ As propostas deverão ser apresentados em duas ra mas que sabe o que qll�r

vias, com a rubrica dos proponentes em todos os po tem sua mensagem esoe

9inos, selodo� na forma do ítem 1, dêste Título. ciflca,' tem uma linguag�m
6 _ Os en�lopes, contendo propostos ou do- que lhe é própria c ca-ra��e

cumentos, deverõo ser entregues no Departomentr rístlca. O livro tem altos

Central de Compras, à Praça Louro Muller, na 2 (fo e baixos, NJida Plnon nllJ

6�e �����n�;é r��;�: �%a��� :a :e��i����t ���9; ��:se!:e :e�:��n�l'��s��;�
ho�os do recebi"mento, assinado por funciónáric dà tivo, quando, no caso, .o

D.C.C. ,<;imbolo a pura sugestao,
o apanhado lírico é :Iue
deveriam dmlnar sempre
E entã.o, daquHo tudo, cta..

quele complexo, integro,
sairia a. mensagem, Mas a

nosso ver, ponto negatL
vo por excelência é aind

!Outro: por vêzes ficam"
na dúvida, se o que bá ri'!'
obscuro na obra é inten('lO

naI, com a finalldade ,.". (apta :remessa de publica
dar MES� aquela impres ções: SM _ CP 384 _ ('''10
são, deixar o leitor imer..:o rianôpolis _ "Santa Cata
num mundo contraditório tina)
Inapreendido, ou se é defl
ciência da autora, Que '1<10
soube dominar o lcUoma. e

-

tran.sm.
ltir irttegralmente �

IlY: ';!iJque desejava. DesejamQ!il " _
frisar, porém, qu� nada Im I •

��t�pin:�da� :�;;� CtM!lCClIU:tI:':,1MI1JI
1-��P���.VC�:�cCS :t�I�:. �������' Q,� f ..!Ohu lol!m:... �'II'�

'_,' <1

_J

o mi hões cada
uma as raças branca e amarela

Nova York, abril (Ibra- cientistas. nâo concordam tes? Po
sal Da população do m�n- '-

quanto a uma diVisão ta- tê� a ���r�:a: p����:: outros pontos.
do, estimada em 3 bifhoes clal mais precisa. Embora têm a el ?
de habit�nt:s, calcula-se empreg.ue:n vários meios dlferenc�s eSã�r:�:�'asESS:: CLIMA E COR

q�e 930 milhôes de pessoas para dlstmguir entre uma pele? Ou envolvem ai o

s�o am�relas, em. sua maio raça e outra, não chegam mais profundo?
g

na c�m:ses : Japoneses; a acordo sob�e quais as di- A 'essas Perguntas a re-
!l30 mllhoe� s.ao brancas, ferenças baslcas existentes vista norte-americana "U

:��ss�:���I����e!�r��;u�li� entre as pessoas. ��o��:S: :arW�:�d Report:'
u-eee suo verme.lhas e par POR QUE? reportagem na q���t����
das, em sua maioria. povos as Ideias dos cientistas sô-
do �ul e �este .da ASIa, das A chamada "questão ra- ore o assunto. Os cíentís-
In�las On�ntals e das Fi� cial", que sempre foi moti- tas qUe se dedicam ao es.

Iipn:as, alem dos Indlos. a vo de conflitos, adquiriu tudo de raça e heredítar'le
n�encanos: c 240 mll.ho�s ultimamente maior impor- dade _ antropnlogístas e
sao pretos. em sua rnuíona tanc!a, com a crtacão, na geneticistas concordam, em
negros afncanos, além de ASia e na Africa, de novos geral, sobre as causas da
negro americanos c mera- e numerosos Estados .po- maioria das diferenças fi

ne���� dd�,,���íri:�Cl��ll. ba- voados por pretos e pardos. sicas entre Indivíduos de
Dai o perguntar-se, cada raças dlfcrentes. 'I'odavla,

senda na cor é a mais arn- vez com maior frequencia: existe também profunda
pia que se pode fazer. Os Por que há raças diferen- discordancla em relação II

O dr. Carleton S. Coon,
professor de AntropÇllogia
na Universidade de Pensi�
vania, citado pela revista
norte americana, sustenta

a teoria de qUe o clima é

responsável também pelos
olhos :)bliquos, pelas maçãs
salientes do rosto e pelo
naris curto do asiatlco ti

pico. Observa ele que: no

Norte da Asia, onde o frio

é intenso e o vento é muito
forte. sobrevivem melhor
as pessoas que têm uma

grossa camada de gordura
ao redor dos olhos_
Para conter essa gordu

ra, é preciso uma orbita o

cular de forma mais alon

gada. A arcada superciliar,
(lue protege os senslvels
selos nasais, pode propor·
cionar maior reslstencla ao

frio, se for reduzida e re

traida. Para adaptar-Se a·

essas modificações, as fos
sas nasais tornam·se mais
curtas e Inclinadas para
trás. O nariz fica menos

procmlnente e as Maçãs do
rosto mais. Os musculos da

mastigação avançam.
O resultado e o ser hu

mano de olhos obliquas, ros
to largo e nariz curto ge
ralmente considerado como

O "chinês tipico'.

INTELIGENCIA

A controversia em tomo
das diferenças físicas. em

bora exista, não é muito a,:,

calorada. A discursão toro

na-se realmente de compa
rar a inteligência das fi·

ferentes raças.
<Cont. na 4R pàgina)

"Sempre Alerta"

n'forrnaçao Jiterária

7 - As propostos serão abertos, às quinze ho
ras, do mesmo dia 6 de junho, por funcionários de_
signados pelo Presidente do D. C. C. e na presença,
dos proponentes ou seus representantes legais.

8 - Abertos OS envelopes, coda um dos inte

ressados tem o direito de apôr a sua rubrico nos fô
lhas de propostos dos demois concorrentes,.

9 - As propostos (modêll) 001, à vendo no

Imprensa Oficial do Estado), deverão obedeCer à�

condiçães estabelecidos neste Edital, nas instruçõe�
canstontes do verso dos mesmos, bem como às exigên
cios do Dec!'€to nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de
mais disposições Estaduais e Federais sêbre Concor
rências,

III - JULGAMENTO
1 - Pelo Comissão Julgadora, posteriormente,

ser6 declarado vMoedor a proponente qlle oferecer:
o) Menar preço, considerando-se descontos, bani

ficoções, impastos, despe.o;as e outros vantagens;.

b) melhores condiçõp.s de entrega;
c) mt\lhores condiçôej_ de pagamento.
2 - Em igualdade de condições, seró dada pro

fcréncia o firma estabelecida no Estado.

uma paavra especial ao edt
ter GRDpê:lo que vem €lI
f.aE�1ldo. de positivo com

divulgação de livros (jl'(
certamente nâo enoontn
riam quem os lançasse.
RBEP: 5.0 ANIVERSARTO
- ESte numero comcmor:'l.

tlvo do 5.° aniversárl,o 1:1.
Revista Brasileira de E.nu
dos Politicos (n. 13, ja 1

1962), publicà'Qio cditnc:>
semestralmente sob os' ans

piclos do Conselho Univ�r
sitário de Minas Gera;"
direçã.o do Prof. Orlando M
de Carvalho e secetai'1a de
Pierre Santos, mantem o

mesmc padrão que já a to>r

n,ou ·u.!na das ml!lhores .lI

blfeações do Pais, apre
sentando colaboraçâo l!3

colhida e de alto nlVr.l.
'''Marginalismo social, mar
ginallsmo politico?" de
José Nilo Tavares; "Indus
trialização e slndleallzaçao
ne Brasil" de Azis almao'
"Cônsideraçqes soClOlógiC'1�
sôbre a reforma agrária n:l

-Amér. Latina" de Ed,1
ado Hammy; "I�vestlm�:l
tos publicas e privados '"la

i!ducação" por Domíclo dI'"!

Figueiredo, Celso Cordeiro
Machado, Fernando A. Ro
quete Reis e Marco Túlir
F. da Silva. são alguns d')�
principais trabalhos aOI'('
sentadis nêste número.

.

O MAMELÚCO BOAVEN
TORA - Conhecido CO'l1.r
ensaista de qualldarj.e, :1'1
ra muitos será

.

ta novela histórica de E
duardo Frieira, onde êiü
prDcura erguer e fixar .I.f'

Brasil antigo, a Minas ria.
mineração e da luta entre
paulistas e reinais. Esgo
tado há muito, o llvro apl!.
reoe 8,gora na popular '!'l

reção SARAIVA, volume 1603
<Ia editora do mcsmo '1')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flotianópoli!õ, 10562

INDICADOR PROFISSIONAt
[)!'Nelson l\1oritl La Porra

·advooado·
b

_IEDIFíCIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

CAIXA POSTAL 50 ,..· FONES 3321/22
, ...

FLORIANOPOLlS - SANTA CATARINA

\ -----

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado dos 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13..
Telefane�2p_9_1_. _

'Dr� -Jlávio AI�erlo de nrnorim
. .- ADVOGADO

DR. CLO'VISDIÃS DELI�
CLlNICA ME'DICA

zstomego, intestinos, figado e vias biliares.

Consultório:
Rua Jeronlma õcêmc. na IB salas 21 e 22.

Restdêncta:
Rua. sec Jorge 32 fone 2721.

Diariamente das 15 às 18 noras.

.atende das 8 às 10.30 horas no Hospital d<': Caridade.

DR. LAURO DAUBA

Cl:nica Geral
__ M.lDICO-

Espec1alltta -em moléstia de aennoree e vias un

nê-tus. Cura r-a.tl1".l\1 das rnrecccoes aguda:.! e Cl'Ó

nícüa, do -cerêrnc <3enito-ur1nãrl0 em ambos os

sexos. DOl'nçat do aparêlbo DlgUl.Qvo e do siste·

ma nervoee.

Horário: das 10 »11,30 noras e c1as 14,30. t..5 ,'1,011

boras. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, "

1.0 andf'r. (esq. d.t. Sua [Mo P\nt.<l) • Fone: 3246

negldenCl� Rua Laterda Coutinho, D.o 13. (CIlá·

>;ara. ,iI) Espanha) - Fone; 3248.

Ruo, Dr, Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.

ESTRITO _ FLORIANÓPOLIS.

NO HOEPCKE TElrt
,,,.��._----�.

__ .. _,.- .-".------�-.. i.

Prepare-se para o Ful�lro
adquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

áreas pa:,o indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA. onde está situado o Grupo
Escolur I(.)col.

Os inleressodos poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Ma!in�
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - FOl"e

2347 - Flori(lnÓDOlis
SERViÇOS nCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - ,"O

FLORIANOPOLlS --' SANTA CATARINA

D:l. SAMUt:L FONSECA

CIRURGIÃO·DENTISTA
Preparo de cavidade' pela alta t'elocidad••

BORDEN AIROTOR S. S.....HITE

i<odiologia Dentório

CIRURGIA E PRoTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho r 6 -

10 andar - Fone 224�
bclu.lvomentll com h·ora. marco"."..

DR. MARIO GENTIL COSTA
MEDICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
ClI"ICA E CIRURGIA

ESPEGlALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSe: K6S, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORl/>NOPOLIS

l-lORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 ali IH ncras

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados
�

Telefone: 2989.

CONSULTORIa: _ Rua Ten Sllvella l:i Von, 20J
- EUIF'tCIO PARTHENON

(LINltA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ comprexcs - Ataques - M�nlns

Problemático Afetiva e sexual.
'rratarnento peru Etauocnuque com anestesta

Insulina terapia _ Cardlo?olorapi!l - Sonotempl!l I'

Psicoterapia.
Dtreçeo dos Pslqulátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOS1i: TAVAftES lR.IH.,l!.,l.i.J�

ua. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONüULTAS: O", .. 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

"Curso Preoaralório Conti,,�nle'
DATILOGRAFIA
TAO"'GRAFIA
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO'

CIIRS'OS ES'PfCIAIS
PARA PRO�ESSOttES

DE DATILOGRAFkA
_ Baseado no! mols ,,,ordenos pr.essol pecto·

gógico.,
_ Equipado com máquinas no.,al.

Diri9ido "elo:
PROF. VICTOR FER�EIRA DA SILVA

HOURIOS, DIURNOS E NOTURNO�,
Foco suo in'-cJicdO o Ruo Dr, FulvH, Aducc\

o"tivG 24 oe Moin, 748 _ 1° onda,_
ESTREITO FloriDnópolh

CURSOS GFATUITOS DE TAOUlGRAFIA
POR (ORRESPO�DÊNnA

o Instituto Nacional de Toquigrafi(!l, emp�nhodo
no componho de difusão do taquigrafia brasileira, a
briu inscrições 00 seu curso por correspondência, a

través de 12 lições. Escrevo·nas ainda hoje dando

��::� �e���úêço poro o Caixa Postal, 2.500, São

pela RADIO GUARUJA de Florianó_polis
�e 2.a a Sábado

8,00 - Correspondente Columbu�
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informo o Rádio Guorujã
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred

18,10 -Resenho Titónus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21.30 - Correspondente Columbu�
22,05 - Grande Informativo Gu�rujá

Deporton-,ento de Notícias: Tels. 3816 - 3822
Rádio GUOJujá - ando média - 1420 Keil - 5
Kilo .... otts _ onda Curta - 5975 Kcls - 49 metros

AGRADECIMENTO
"

Viuvo, filhos, irmõos, netos, genros e ndras, oi
ndo consternados I"com o faleciment0 de seu inesque

civel esposo, r:''Ji, irmõo, avô e sogro EUCLIDES AL::
MElOA, vem por ê�te meio agradecer o todos que
envioram ICq.l'tÕ('S e telegramas e aos amigos e Pa.

rent�s que o 9co!(lPàrnhorqm ate,;�O �Itimo ':Jpradc.
4<, '�,if;iI�

� .Hoje, as 1'1,05 ns. o cotuntete t

, Jacquel nc. no pr-ograma Radar na S:Jr:IC

dade SErão entrevistadas a senhora Ilt/a
da Silva Hoeschl, e Marcia Reis, dlr"ta
mente de rtajur, em cadela com a. Rádio � C rcutandc na Fioriacap, o nO,jSO

Difusora de Itajai. amigo Mozart Regos, conhecldissimo por

"Pituca", • .re vem atuando com sucesso

s e Rid o Nacional, onde e muito est.ma

_ Fiar unópous rle Outros 'rcmpos
do

l
uma expostção de antiguidades, que se * • *

�'Idrtgues Limar. Ex-Interno

do aervico ce c.. ......
ra promovida pelas senhoras Tereza Ban

Hospital LA,PF;T.
i! 'li. Ma'9. e Zllma Ceara Em beneficie - Carmem Neusa Fnrm.ghierf Ylj,�

de Janeiro. Médico do Roo ) J Hüsplta.l sente Catarma de Reab1Hta Santa Oatarrna de 1961, hoje está tI,

pltal de candeoe e da Ma. tt cuc canâo de Idade Iriem o brot Ilho trem, I

ternidade D;·. Carlos Corrêa 5!
dos Santos Nunes. B

������S ;E (J:��ci��� 1. �

DB.1I0LDi:MAB O.
Dt: MEftt:Z.tS

Formado pela t;l>Ccla dt

Medicina e Cirur'la do Rio

de Janeiro. Elt_ruterno d\

lfospilll.' da l:amboll .- Ua

Maternidade Clara ues

baum _ Da Malernidaàt

l"ãe�Pobre,
E8�oialldade: UUt:NÇAS

DE SENUOltAS _ p',\lt'rO
_ CJRURGlA.

All1�ernjda�e

lJarmela IIUlfa, �t!Ilt. ma

nhã.
l\.esldén,aa: gsteves Ju

IllOr, ti2 _ l'tl. 22.35

Dr. Walmür Zomel
Carch

Oiploma(lu pt... seacutdade
Nacional ac i'4edielna da

Universidade do Urasil

Ex-interno per concurse da

Maternidade-Escola. (Ser

viço do Prol, Octavio ao-

._ PARTOS SEM I)Ult petc

D. Edilh Gama Ramos a "Mãe do Ano"
� Circulando na s'tcnacep, os PIO Palace, conforme [á divulguei.

Jessores: Mário õasaranta e sra, Br.och'l * • oi<

do da Rocha e sra. Antônio José cordenc
e sra, Catedráticos das F.lculdadcs de � Marc:a Reis Miss Santa catactue

Direito, de Bel.:) Horizonte, Porto 'Út1B'rr 62, foi convidada para participar da res

e São Luiz do Maranhão. Examlnandrl o ta, de Mlss São Paulo, que será realizada
dr. Telmo Ribeiro, no Concurso de oatc no dia nove de junho.
drátrco da Pacuidade de tnreüc da. Uni.
versldade de Santa. Catarina.

� Vânia Mcrbz Miss Radar, foi aon

vídada para participar de uma festa II:;!.

ctcede de Drusque.

� Da. Edlth Gama Ramos, Mãe 01 J
- Hoje, o Destacamento de aese

Aérea de Florianópolis .esté completando
o trtgésstmo nono aniversário de Instala
ção nesta capitaL

método PsirO-lIr(lfilath::o Ano -desta Coluna.

Consuttcrto: aue .rcêo P,1I

to n. 10 - das 16.00 à'

18,00 heras. Atende com

horas marcadas. Telefone

3035 - Resldênc.:la: Rua

oenere' Blt.tf'l"f'ourt. n

- O Clube 12 de Agosto, program-n

para o próximo Encontro com os aeon
nhos, enquanto que no Lira T. C., acon

tecerá a Sotrée dos Calouros. - Um desenho original está sendo
conrecctonaeo para a Industria de Tecl
dos Renaux a f m de ser lançado nesta

praça. A .dé.a partiu do colunista. O mo

Dr. Acácio Garibaldi
S. rlti�l'O

ADVOGADO

Administração de bens

imóveis. Defesas nscets.

'.0 pnrlar - FnnPl' 251! ..

Escritório especteueeec em.
.

questões traoenustes.
.

.qua Felipe Schmldt: 14 -

._---_ .. -

Dr. HILTON
PERflRA

,
ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM lb.

.. -. *

� Prós.me sábado cm Brusque lei � dela será apresentado no próximo desü
mos uma movimentada e elegante reuni Ie Renaux, que estou organizando.
ão sociat dançante no. carrlanos Bar.

� Os casais: dr. Antonio Santaela
- Na residência do casal Jorge (Ki dr. Ewaldo Mousimann e dr. Milton Fetil

ria) Aterino, aconteceu os resteíoa regadc em preparativos para a viagem aos E'�
a Wisky extrangeiro, comemorando as tados UnIdos e Europa no próximo rri�:lI
Quatorze Primaveras de Matla A'.loi:t:n.). de lunho.

Dr. Arrlon Ramalho
CLIN1CA DE CRIANÇAS

- A festa de aniversário da debutal1 �. Multo comentada a elegânCia da
te do Baile do Perfume de 81, a elégant,e Sita. Bernardete Carre:rão.
e muito slmpatlca Beattrlz Battlstó�tl
contarâ com mais de duzentolS e cincoep
ta convidados. Com a jovem guarda no - Como Chefe da delegação da
rlanópolltana. Esta elegante reunião ectii "Mals Antigo" que irá a Brusque,:> Sr.
so dia dezenove do corrente no Qucrênc.a DoralécLo Soares.

:OC=C:�ll:l: d:�:ri:a::,hâ :ssT"""""m==-==·""'-=="'-_.....""'-======-=-=d
A tarde, nu comultórh

das 15,30 bs. is 1.7,34' I.s.
CODSUltortO: Rua Nunct

Machado, 7 _ 1° andar -

tfllelune 2786.
ltesidtl-ncia: Rua Padre

Roma. 63 - Telefone 2'118

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

f�\��i�fçS'
Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6as. feiras, 20.00 horas

VENDE-SE
Uma casa de madeira

5 x 7 localizada nrt nova

Avenida. ao laclo do Via·

duto nQ,...�I.'JO.
Tratur nesta redação.

CURSO CONTINENTE
'

UITI60 111 (r..lli,ASItl. EU, HM INO} p,.po,om-Se 01 unos pom 05 concu"os de:

lU!. , '" I� V 1"; U A OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO E

Faça suo inscrição no "CURSO· PREPARATó_ g�������? :ar�Oo ��oFú:�i:cr���cc�� 7��C�Sl�
RIO CONTINENTE" o único com professôre<: espe_ an����Est��:��:t�indo há algumas vagos.

cializodós.

Equilibram·:se com 930•..
\..:ont. da 3>1. página). a111!lento e abrigo, como replicam que ê o amblcn�

Em meados de 1951, um lia.s. areias tropicais, a se- e não a heredItariedade,
{,l'UpO de antrolologlstas e leção natural não atua em' que faz- os seres humanos
geneticistas, reunidos sob., relação à Intellgeneia. Daí agir inteligentemente. \;�
os auspiCiaS das Naç.ões, U- setem menos ativos os ele- denunciam como "racista,!!"
nidas, divulgou uma "De- mentos das r.a-ças qUe ha- todas as tentativas de dtS-
..:Iaração sobre a NaLureza bltam essas regiões. tinguir as raças pela sua

da Raça e as Diferenças Os adversários dessa tese inteligência.
Raciais", na qual susten-
tam: "O conhecimento cI- ----------------

entifico existente não for

nece base. pat'a acr-edltad
se que grupos de humani
dade difiram em sua capa
cidade nata para desenvol
vimento int.'electual e emo
cionaL"

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Não é necessáro o engradomento dos móveis.
Informações à ruo FranCisco Tolentino, "°34

fone 3805
SELEÇAO NATURAL

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

Outros cientístas ergue
ram suas vozes para ar

gumentar que a intelIgên
cia talvez se tenha desen
volvido numa raça através
de seleção natural. Os clen

tistas favoraveis a essa te

se, que são acusados de

"racistas", sustentam qUe,

nas regiões onde a compe
tição entre os seres huma
nos e mais Intensa, como

aconteceu na Europa e na

Asia, as leis de Seleção na

tural entram em ação, de

modo que os homens mats

inteligentes tém maior pro
babilidade de sobreviver e

gerar filhos. Estes, por sua

vez, podem herdar a InteU

gencja dos pais.

R��FLORIANdPous

LOTES

Por outro lado, nas re

giões onde a vida é fácU e

onde há necessidade de

pouco engenho para obter

VENDE·SE ACEITANDO
FINANCIAMENTO PELOS
INSTITUTOS.
TRATAR: RUA FELIPB

SCHMIDT, 21 - ALTOS
FpNE: 3145

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianõPolis, 10_5_62

aço, p,ua tjchárro, com 8

gavetas duplas (uma divi

são no sentido lon�itlldi
nal, formando 2 vãos) I pa
ra fichas de 0,10 x' 0,15
centlmetros, UmC!<>.ue -

Um, Quan�idade - 4.

UI - A1ó.qulr.a dc escrever,
com 140 espaços, ou mais,
unes pajca, tec�ado ana

tômico, que permita acele

ração na escrita e retórno

instantãneo dos tipos, car

ro com desllse sôore rola

mentos esféricos, tecia des

travadora de tipos, margi
nador vísrver, regulador de
tensão nas teclas, rccupe
rador automático de pauta,
tecla e alavanca do tabu

lador, controle de toque e

outras Inovações oue=vísem
melhorar a escrita e faci

litar o trabalho do datiló

grafo, Inclusive marca,
que deve ser eSPecificada
na proposta, Unidade -

Um, Quantldad� - 6.
IV - Bebedouro, com re

frigeração elétrica, baeia
de aço, 'pollda e Inoxidável,
j'hntura externa na lcôr
cinza ou Verde oliva de

preferência, para funciona

mento "em corrente mono-

VI - Escrivaninha, com 4

gavetas, de madeira de
Imbuia, envernizada na

cor natural, fechadura ti

po Yale na gaveta supe
rior, nas dimensões de
1.25. x 0.80 cent,ímetros ou

mais, Unidade - Um,
Quantidade - 6.
VII - Mesa, para máquina
de escrever, com duas ga
vetas e uma prancheta,
de madeira de Imbuia, en
vernizada na cor natural.
medindo 0,90 x 0,45 centí
metros ou mais, Unidade
- Um, Quantldade - 6.

V!II - Cadeira, comum, de
Imbuia. envernizada na

côr natural, reforçada com

arcos de madeira sob o as

sento, encôsto e assento a

natômicos, Unidade -

Um" Quantidade - 12.

IX - Cadeira, giratória,
reforçada, com altura re

gulável, de madeira de Im

buia, envernizada na cór

natural, assento e encosto

anatômicos, Unidade -

Um, Quantidade - 2.

X _ Grupo estofado, em

plástico V:ulcouro, reforça
dQ, ·cõr bei� com debrum

marrou, composto de um

G. Da Cosia Pereira & CIA S. A.
REPRESENTAÇOES, }AGENCIAS E COMERCIO

EM GERAL
EDITAL

2° convocaçõo
Assembléio geral ordinaria

Ficam convid:;dos os srs. acionistas paro se re

unirem em assembléia geral ordmoria. no dia 17.de
moia proximo, na sede social, à rua Felipe Schmrtd
nO 36, os 15 haras, com fJ seguinte:

Ordem do dia .

a) Leitura e aprovação do relataria, balanço e

conto de lucros e perdas, referente ao exercício de
1961·

6) eleição dos membros do conselho fiscbl e res

pectivos Suplentes;
c) outros assun�sSei i�tõesse soCial.

Acham_se á disposição dos srS. acionistas, na

sede social acima indicado, os documentos a que se

refere o art. 99, do decreto_lei nO 26.9.940.

Florianópolis, 5 de moia de 1962
Heitor Bittencourt - diretor presidente.
- -

-NÕ-HOEPCKE--rEi--

II - ESTIPULAÇOES
OS Interessados deve-ão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1. - Proposta, satecus
ambas as vias com Cr�
12,00 de sêlo Estadual e

mais a 'I'axa de aeuceoec
e Saúde de crs 10.00. por

folha, em envelope recne
do e lacrado, contendo:
a) Designação do nome

e enderêço da nrma pronc
nente;
b) cspectücecêo. a. .nats

detalhada possível, ínclust

ve marca, do material qu"

se propõem fornecer;
c) preço unitário e I1l.o.

bal com a expücaçâc n-,

que estão ou não ínctutdna

as despesas.ce [mpôstos
taxas, fretes, carretos, se

euros, etc;

d) condições e prazo de

entrega do material, no

local Indicado: DIRETO

RIA DE ORIENTAÇAO E

RACIONALIZAÇAO DO

SERVIÇO PUBLICO, em

Florianópolis, onde será.
.

procedido o exame de re

cebimento;
e) declaração de conhe

cimento e submissão àI

normas -deste Edita! e ria

Legislação referente a CaD

corrênelas.

NOTA: Serlio recusados

.os matePials com dlmf'n·
sões e outras caractefl:tl·

cas' aquém das espeejt1ca
çõcs. o que o�a.slonará <lxi

gêncla de substituição, re

tirada urgente, chamameu_.

to do segundo colocado

exigência da diferênça de

preço pelo faltoso caução
futura suspenção do regls·
tro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes dizeres: CON

CORRENCIA PUBLICA N°

07 05 46, (AQUISIÇÃO DE

MOVEIS E MAQUINAS PA

RA A DIRETORIA DE ORI

ENTAÇAO E RAqroNALI
ZAQÃO DO SERVIÇO PU

BLICO (DORSP).
3 _ Em envelope separlo.

CI��M1S
-CEITBO

Cine Si;! JOSE
Centro

Hugh Grlffith

Aldo Ray

o DIA EM QUE ROUBARAM O

BANCO DA INGLATERRA
Censura até 10 anos

Cillemn
Centro

ás 5 e 8 hs.

às 3 _ 7% _ 9% hs.

Richard Egan
Joan Collins

EM
ESTER E O REI

Censura. até 10 anos

CbJelOXY
CENTRO
às 8 horRS

Carlos NonelU
Vlrglnla Lane

gartazes �n dia
Fone: 3636

Estreito

-BAílBOS

Cine GLORIA
Fone 6'l5�

ás 7Y2 - 9lh hs.

Gerald Milton

Greta Thyssen em:

A FERA DE BUDAPESTE.
SuperScope

Censura até 14 anos

CiDe IMPEBIII
Estreito

às 8 horas
Stewart Granger
Deorah Kerr

ames Mason em.

O PRISIONEIRO' DE ZENDA

Tecnicolor

Fone 3435

FONE 3435

.A/Ii-:TO··DO LOBO

éJhJs\lrh_ até, 18 ,�n03 . ,.......-_

EM

FQne 629�

Censura até 14 anos

Cine RlJA ($. José!
às 8 horas

Steven Mario
:Cuana PA'M'EN

MOCIDADE PEItVERS·:\.

Censura até 18 ano�

-------_.--� �

QUINTA pAGINA

4 - Os documentos ect
ma lOU parte dêles) pcue
râo ser substituldos pero

Reglstr.o da firma no ué

partamanto Central de

Compras do Estado de sau,

ta Catarina.

5 - A� propostas deverão

ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos

proponentes em tôdas as

páglnas, seladas na rcrma

do Item 1, dêste Título.

6.... Os envelopes, con

tendo aropostaa ou docu

mentos, deverão ser entre.

gues no Departamento oeo

trai de Compras, á Praça
Lauro Muller. n. 2 (fone

3410), até às 14 horas do

dta 11 de junho de 1962,
mediante recibo, em que

se mencionará data e hora
do recebimento, assinado

por funcionário do D. C. C.

7 - As propostas serão A

bertas as quinze horas dI'

dia 11 'de junho, por funclo
nárlos designados pelb Pre

sldente do D. C .. C. e na

presepça dos, PU1���1fI
oUSIIUSreprea6J1�e<
gals.

CAFEZINHO. NÃOI
CHE �!�'O!

Clube Doze de Agôslo ..... Domingo DiaU de Maio - encontro dos Brotinhos, em Homenagem ao "Dia Das Mães" Início: ás 21 Horas.

departamento· Cetra'· -de C-ômpris
E�ital �e Concorrencia PUbl!ca n" 01-�5-46

o Departamento Central fásica de 110/220 vojuos. sofá, nas dimensões de .. co contendo os dizeres .to
de compras tU. C. C.), de livre de trepidação, com 2,55 x 0,70 mts., e duas pol Inciso anterior, além 00

���:�::·:���o ::u1�::�: !�t�oe �::::��:�::::i:� �r:�s�s:se p�:;os} c��O sa�� ���:te:C:!EN�c����
tO aprovauc JJl.IO uc!: ..._··..o vet de 5 a 12 graus centi- tas de metal, estofamento encerrar-se-âo os doeu
SF-2á-U8·61/�l.l:.l torna públt grados, com vartação para paretal em Vulcaspuma, mentes comprobatórios de

co que rara l'eaH"a�', r.c uiats ou para menos, capa Unidade - Um, Quantlda- Identidade e Idoneídade:
dia 11 de Junho de 1!J62, na cidade de aproxlmadamen_ de - 1.

a) certidão de Registre
sua sécc, a Praça Lauro !� �â��t�o�eP��iSn�;t��sC�i� XI - Tapete, bcucts, de lã, na Junta Comercial ou

MUllet', nv a, ucne ,)�lJI
mais. equipado com fil"o

nas dimensões de 3,00 x Diário Oficial que tenha
cuN(';Oh.R!::NC1A rUBLIC1\ '. 4,00 mais ou menos, Unida publicado o documento de
nas cUl'ldlCo.::s segumtes. ,��r;Zn�P�o���i��' ��-_ due -dUm, Quantidade -

constituição;
1 - OBJ.bfU DA CON m, igo - L

bJ atestado de Idoneída
CORlu.:NClA ��it:���.���,aQo�:��:� ��Irá����I�e!�7::�:'á���� de, passado por Banco ou

AQUlS1ÇAO de _ L com corda para oito dias,
duas firmas de comprova

I - AriJu!,>u de aço, com V _ Escrivaninha, com 7 mudança manual das cciu- da Idoneidade comercial;

�ag:��t��3Jp�r�,;!Ch�:n:�� ���:,ta:�:eern:aad:!ra�: i:; �:snt��oe��a�:ixaem���I�� asc�:;:���e E���:�!� c;;
meu-os. consuuíuo de mate natural, fechadura tipo ca protetora, niquelagem deral e Municipal;
ria! resistente ,Isemo de Yale na gaveta central, abundante, com facilidade d) procuração. se rôr o

oscidação, na cor cman ou nas dimensões de 1,60 x de operação e íntetramen- caso, passado a pessoa re-
verde·ollva, Unidade - 0.80 Centlmetros ou mais, te imune a oxidação, Unl- presentante do proponen-
Um, Quantidadi.! - 25. Unidade - Um, Quantlda- dade _ Um, Quantidade _ te à abertura das prcpcs-
II - Arquivo vertical de de - 2. 1. tas.

8 _ Abertos os envelO·· _

��?:';:' �i:Fo�!�:;'-R!lrll·q ROI'ta na Con" �O Mun�o
lhas de propostas aos ao- uU ti J.I �.,a ,

mais concorrentes. A Rádio, Anita Garlbaldi da seleção titular; dados

9 _ As pr.opo�tas (mo iniciou dia alto (terça fel- biográficos dos jogadores,

dêlo 001, à venda na Im ra), Interessantn programa curiosidades pessoais, pro-

prensa Oficial do Estado, nsportivo "A CO.PA DO flsslo!'l� etc ... ; Jogadores i
'

deverão obedecer às con- �,·-EM -MARCH4J': esquecidos depoimentos e:<

diÇões .estabelecid� neoite c'o�aptesentaçá.o .de Jose impressões de antigo!'õ jo-:c

Edital, nas InStruçõt!s Maria Scassa, .0 maIs fam�- gadôr-es, técnicos, despor-

con,stantes -do verso das so comentarISta esportl- �i::a�oso;;=Si�s :aOS��tli��=
mesmas, bem como às exl- :� .

do rádio e TV no Bra-

pa do Mundo; estudos 80-

gênclas de Decreto fi.O São 16 programas que bre os grupos e seus parti
SF-25-0B-611382, de 1961, e

flsslonals etc ... ; jogadores cipantes, eventuais vence-

demais. disPlOsiÇôes 1.',t1:l.-
as 12,30 horas, com dura- dores e prognósticos.

. �::��rr�n!i:��rais. sôbre
ção de 25 minutos, focall-

Finalizando, serão apre-
III - JULGAMENTO

zando:
sentadas as mais recentes

1 - Pela Comissã.o Jul
ParLe histórica ligada a noticias sobre a Copa do

gadQra, posterlormenT:"e, participação do Brasil em Mundo, nwna promoção do
será declarado vencedor o

todas as copas; Convoca- Departamento de esportes
proponente que otecerer: ção, treinamento e prová- da Rádio Anita Garibaldi

a) Menor preço, consiltc- veis cortes; função técnica; sempre em combinação
rando-se descontos bonlfl- A lista dos 22 convocados com "O ESTADO".

�ações impostos" despesas e a opresumlvel constituição
e outras vantagens; __ . 'A _

.---------

b) melhores., condi�ões de

entrega;
C} melhores condições à.e

pagamento.
2 _ Em igualdade de

condições será. dada pre
ferência a firma estabete·
clda no Estado.

$ _ � t-<� de absolu

ta igualdade de propostas.
será sorteado o vencecloI

4 _ A Concorrência po

derá ser anuiada, uma Vi�3

que tenha sido
.

preterida
formalidade expr{>s�a·
mente exigida pelas rcle-:
ridas Leis e a omlssão 1m

'porte em prejuizo aos cou

correntes, ao Estado ou à

moralidade da, Concorrên·
ela.

S. - A Comissão Ju!gs.'
dora reserva·se . .o direita
de anular a ConcorrênCia
caso· as propostas apre
sentadas não correspon
dam a.os in+o{>.rêsses.do Es·

tado.

Florianópolis, em 7 de
maio de 1962.

(Hermes. Justino Patria·
nova) - Presidente

" Esta é uma receita aprovada. pela. Cozinhll Royal. Prove êsre Piro Florentino com Chá Tender Leal.

've-io é desejá-la: é o saboroso:

PÃO FLORENTINO ".
..

E.PQ"ja :

""'\
cctccue .e fermento numa vasilha contendo 1 1/2 xtc. de água morna e

'

• :dc. de larinha de trigo deixe repousar 10 minutos. Dissolva-o bem, batendo com uma colher. Junte.
f 112 ric. de água morna

. 4 xíc. de farinha de trigo e amasse atê ligar completameníe e soltar da

�e����o�:�o+FJte��������) � vasilha. Deixe em lugar quente e fora de corrente de ar. fermentando

ou 3 113 tao!e�es de I durante 1 1/2 horas. Leve para cima da mesa e junte todos os outros in-
Fermento Flelsc,hmann. gredientes restantes. Amasse e sove bem até ficar u'a massa homogênea.
I
.. .ric. de la::.:��aâe trigo e lisa. Deixe coberta por 10 minutos. Divida a mas.sa ao meio e abra com

3 xic. de queijo Talado o rõte na espessura de 1 cm. Coloque em 2 tabuleiros untados e polvllha-
(tipo Minas) dos cI farinha e pincele a sup;erflcie com gema de ôve. Deixe crescer, em.

� V'z°�Olh. (sopa) de gordura lugar fechado, durante 50 minutoS aproximadamente. o� atê dobrar de vo-

1/2 xíc. de água
.,

lume. Leve 80 fomo moderado por 25 a 30 mino Ao retirar do fomo, cubra
,

4 colho {sopa} de açUC(lr
'

a massa cf uma camada farta de queijo. ralado e sirva t:.I geléia de laranja.

!4 colho (s0r;,:b:;':;�: . ) '" (
\

Qu,i;o,alodo· �e"i� d,l.,anjo FERMENTO SECO .

, GRÁTIS!
,

PeçaaO. Mllrla$llvelrll,CIlt.1;tJ.PO$_

FLEISCHMANNtIll, 1179 _ OeP!O. FSD.' _ Rio de Ja_

M"'.' f"''''' "C,m.n� ",,,,... .

.

,ótlTe o Fermento Séco Ftelschm(tn"
. �

.

.....-. .. "\Mau ump;õc.tuto de qu.attdade da STANDARD'BRANDS ó,. SRAiI'L: INC.

Terreno na Praia do Meio - CoqueiroS
Vende_se um pequeno terreno poro construçõo de'

caso. de vertlneio na Paio dI' Meio. Trotar nestd' Re..;.
daçõo com o sr. Divino tel. 3022.

Preço Cr$ 100.000,00,

CURSO DE (OrtYQ$AÇAO' Al��� r
i .'J�üUC( : ir 1 fKANlD"' .. '1.,1.1 •

o Instituto de Idiomas Yózigi, à Rua Trojano,
14, tem o prazer de comunicar que já estão abertas
os matrículas poro o seu Curso de Conversaçõo da
Lingya Alemã.

Outrossim e Yózigi informo que abriu novas
classes nos Cursos de Conversaçõo Inglesa e Franeê
so, dispondo de horórios nos três turnos.
-----�.-.-.�--- _.- -_._---

Assislência Social São Luiz - AVISO
o SERViÇO SOCIAL do Paróquia SÕo Luiz, convi.

da as mões a vaCinarem os s�usfilhes: de 4 meses 06
anos de idade. contra a poliomielite (paraliSia infan_
til).

E mesmo ias crianças que já tomaram a Vacina
SALK, devem tomar esta nova �acjna, cujo valor já
está compro'llOdo. .

E, na "ASSIST�NCIA SOCIAL SÃO LUIZ" a ruo
Rui Barbosa 32 funcionará um pêsto de vacinação a

partir do dia 15 Klté o dia 21 do corrente.

BALNEARIO FUTEBOL CLUBE
CONVI.TE.

A Diretqria do BALNEA'Rlp F. c.. têm a grata
satisfação de Convidar V. S. e Exma. família por:o o

Soirée que fará realizor no dia 12 de Maio às 22 ho
ras, �a séde do Clube Atlético Cotorinense.

A Diretoria
----------------

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE URGENCIA TEL. 3911

Salão Royal --BARBEIRO
Agi"Odecem a Preferência

Rua Jeromina Coelho, 2 nesta
Seus profissionais atendem a demiCia
Telefone, 341 1. ELOY VARGAS

'U'o;iC5
[s�O!lg@:O[;}@)
_ J�_�_[_!!J�_�__ JfiiIM

"VULGARIDADES (e coisas serias) -eOBl\E OS ElE.UU,"
De: Sllyeira Júnior

O J�vro que responde às perguntas que você faz só
bre os Em:ados UnIdos.

Ã venda �as bancas: FIGU?IR.�. - P110GRESSO _

]"!'::LlPE SCIIMJI)'l' 1 !'_J...-_�lv l IJ!:.C:VL.:\RIA G

:!'
�ê��iJ ,"Ú",\1i

,. __ " � _ _._. J._ ........

.: ,�-= :::--•. -.: ..
�W'

._. '.
..... ,�,. ---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo leremcs a decisão da lideriaça e illteIICiIIidade do (ampeoaaIo, entre Alféfico e Paula Ramos, Jôgo OIIrcado para o estádio "Dr. Adolfo
loncIe('r sendo que "aí e Tamandarér 10 Catl'lpO do figueirense, comple talão a roelada. ,.,.,

. ,

'

(���i���.����!r®.1B p�l���.�� �de ����!ruJJ�� .,,�a.���.��_quando diz em seu artigo 9°, letra B, que e

e>4'res-l
rtenõpcns esteve presente Paulo, quando "transmitiu - tugal, numa gentnega ;ip� te do Pacuembú um prehosomente proibido publicar ou divulgar noncrcs foi. A e<tnt.pe de ruvems do a Franca, Em Budapest!! o domingo ao estádio mum Omzano _ O Vermouth ma internacional de futebol

SOS ou fotos verdcdeíros truncados E previne dtaen, Bota.fogo continua Da hdc setectcnadc da Hung�l" _ popular do mundo _ e Fy dando InICIO as novas rcado que os seus cOntroventores, em coso de serem

OU_)
rança do campeonato Gua derrotou ao l'l.Qvl Sad <a restone -,. o pneu dos cam ueecões de seu departamantores do "s oct Incr:mlnodo, serão_ punidos com na'banno, com � pontos prjmeira diVISa0, pelo sec-e

�.. � �
peões JustiÍlcando a cua to de esportes, comandadopenas de um o tres meses de detençoo, perdidos seguida pelo 'FIa de 9xO Franca e ltAlia co- • c.ondlção de ermssôra OlO por s'emenec Linhares dasendo que ('I culpo couber oo seu responsável: du-eto; mengo com seis Ate o '1'0 suas equipes J! empatararr � rreíra em Santa Catarma a Silva FIca acur .Q registror-es, redatorcchefe, etc, então ccberó O êstes peço- meato foram arrecadados em ooís tentos em TOWfll1-

�
"Mata Popular" não mediu de "O ESTADO" com (Srem os rspcnvcs muitos, de 10 a 20 mn cruzei' os. crs 8&'1"520,00 se, enquanto Que .em 'F:.J , � .2;Jf � �. �� esforços para realizar m-ts parabens sinceros a ctrecsccproxornodcmcnte x x x renca a equipe A -da lta �-O � 11\ "�r jH 1\ esta estupenda cobertura geral da emissora bem ec-O assunto veto.rios o boda em virtude da, des- O Tottenham HOtSp\ô1 lia derrotou a da Fta:nI'lR �� pccurandn ver de perto o mo ao seu departamenccIecldcde de c�rtos coleços de Imprenso, <;lU&!! desce; sagrou.se 'bicampeâo da' por 2xl com ;(1015 �ls ,�e andamento- ec selectobadr esportivo que toma impulsonhecend-, a lei oc.mo clt,a�a eorodo os, I.ms e r-egr:::ts Tacá da lngla:tkrra ao.cer Mazo11a; _O selecionado C� Foram remetido;.p�r in;ermédio��Il'lr�zO;;��SdO brasileiro que irá ao Chi!f vertiginoso nas já remosesesportl�os, levaram 00 microfOne noticias ou. Cd) r-o� _ngo -am Londrçs Chiíe .derrntcu ao Saraga Sul, poro o Rio'qe Janeiro, endereçados q,Cofif�de_ tentar. o bí.campeonvtn Jornadas Esportivas CI])mentónos contraditórios, des-f\!lzertdo ou teotce o

ao Bu:rnley .Pôr:' àxf
,.

za ._da '?Spanha por ,3.xO
-

��'::I _

B '1' d B
.

b I b! mundial 'dI!' futeboL FER- zano.Fyrestone. irrad!r,:ldo��s�����u��d����o�����a��b��a�; u:�r�aCrt����o :� Em; tliSP;ta:w:x"" ·d� :;��I�rroton a �or�u6al ����an���'.���aUS:ial o����reH�;ingu��eSrt� ;���.é� NANDO < LINHARES DA para a Cadeia verde-Ama
tódio do Figueirense, no Estreite, de maneira até

_

h' x x x
o fim de serem usados pelos mocas nacionais' que ���D�mM�:;��'��� �l� �e:;er�::: ou�UI i:7cl���:�13certo :�t:ts� s�;!��ó��. entrarmos' mais dtretcmcrn ! �=ow�o�a�::iCO ��e M��l 50 mil. dotares é quanto if����tr�; bt�e��ru����h�:ro��sE��°'C�m����i�i�é�. radi.ou tudo aquilo Que c deste quilate sejam sempre

te na âmago do assunto, quere-nos nos descufpcr t od:idcon'J:uFniOol�çnJ,�n:� ��e��� !��:;��r���r L:sOf�ngr>�:� ring,. representar a alto qualidade dos produtos textís eno",""pc.u"'dnaode.próPb'.IOnded"�n:�.·:,,'. tc�:�Cal�:Os �;ra r:d�ong������dionte dêsse ':1esrt;lo-eolega. çcse venhcmos o incorrer" I"
", .

. brosqetros em Paris. Berlim, Romq etc. O gcstodo sr. ''''''

em erros tncsoerodos. Somos positivos e nõo deseje- tram no local no preho. o lutador mexicano Soe'Me Ingo Hering, foi bastante louvado e comentado pelo num esforço ,de reportagem nense, do qual a. GuartlJá
mos ver O mal estar de quem quer que seja. Mos

�-l
x 'X x dei Que .seg,l.Indo ti. 'Natlol'.'ll imprenso do país. digna de nota. A Guaf'ljá iá provou sobejam.:!nte se!'

;::��s��;.t�of�gO;;,"�;�:d;�,'::n:;���o'';';:!oU;o,d;�: .�.::,:�ol�oda !�,��:';"� :::fro ��:::':o ·,or.' Dom;ngo, q"ondOX�mX�,upo de pescado", e_é����:."_�'::��:�� _

crível que r'··l'eca, é quase que completamente l'éigo Espanho1 por 2�, sub '1 8 king. mundia1, pesósgal'l velo fadares do Veleiros do Ilha se deslocou pC;lra o G.E. "O E' t d "em motino de arbitragem, além de dest:unh�r primeira divisão cio cert� E'der JoIce ficou de rei; �ostão do mar grosso, o fim de}€ divertirem com o 5 a ocompletamentf' os leis esportivos e de ,imprensa" me <flSPIU'Ihol. O Desport\"o ponder. seu esporte preferido, foi surpreendido Com uma -all_
respectivamente.

.

,

. EspM'tbol, era um <los q1J:t. do mais forte que atirou o embarc.ação COr.ltra os '1'0_

BFol'cmos de Evaldo Teixeira, que mi.Jito nO ro_. tro clpbes espanh.Qls ch:t O norte..amc..-:cn.no Daye chedos, porfindo·a 00 meio e ofunoondo inconti_

sp ediafonia, catarinense, inteqrando_ o "cosoog" de ore_ mados históricQS Qlre jamni, Tork balien si.bado o rc nente enquanto seus tripulantes atônitos também em ru udotares �sportivos do Rádio Anito Ga-rib::Jldj. Conhe- � desceram à seg�n9-a divi- \:liOrd mundral � salto r-Oll' erom :enredos bo mor. Travou_se então uma lL:lto

�����e��Cd�!��' I���ZO e��n��g�Jom v:ot::���t��=
.

são.
x x x ::�:' �oe p����� c�;; v����a �:��,�� h�:����r�s��;li�r��:�e�u���v�P��:�s� BCUS:�n:el�:!:s:�ra��:ti�: r;;r:::i:deE��do o departamento esportivo do Diário do Mormõ A equi� do 'Ban.gú ·C')·,1 498 mt:s: Por outro lado o Foram protagonistas do fato os srs. Afonso e Itamar

no campo do Amcrica em Barreiros, 'Por âc.asião dos tinua a colher exPres<:ivos peruano Roberto Aõuiattas Zelli, �i-ico S. Junior e Carlos Deetmann. portivo naquela cidade, onde domingo reati-
�:�� �� f��;�ilí� campeonato intermuriioipoi vor·, �:::�so ��nguA:����:� �:�::;�l I���� s�O!'dv:: :�: xx xx zará com suas equipes de titulares e reservas

No éno<':a um dos árbitros que rt>preSEnto._se ao Aucas �õ EQuador. �H' país. Club� ;�:��orP�:�a;��e�' f���:;::tei�!n;�od� doi� grandes cotejos. Na preliminar o time

('(o!('m::!i.daJ.Ylcl1te, era criticado pelo -taLeronistozi_ .3xO. E.'Íl Elche o Metropr'l'
Paraná, confirmou o interesse do -seu clube-pelo pon_

cá de casa enfrentará a ttádio Araguaja e nan '0.

Após, passado algum tempo, o rapaz trocou o :�h�Ol����ge:a;qtii�:m�� a �;!:;�o�r���:!r: E�;�;.�� teiro Godeberto do Almirante Barroso, adiantando priMipat ao Município, órgão de imphensa

��I���pooç,�e'�m;, 'n;-nn;o,6J''O;�209Pedt�eC''o�b�, ,TI"u�tl;t;,.fm�oto,?�ei:,omee�nlte:edeen_,tõoo_' �daOa��a:t�en.J dcoien"'cJo',.a�eMNa;�c;aa;a�n�,��:'"
Estoe 13ueno que dispu:,,, ;��:��;�� ��:U"%,n�o��,:;;:,;�m��'í��,�o'tj�O;" ��:� local. O Estado será homenageado pela So-

.>,
" ._J-> :m��:�a� �:n\p:;ê':��: n,ldnciou a respeito, dizendo que Goch'herto É inegOl_ eiedadê Bandeirantes pelo seu aniversário de

����!��� ;;:'�;��;it��: f�:!�dJo :��s���� d��ki:�� gols do Elche, Romero (�l, r.ulndo dai para Wimbb
dável.

XX XX fundação.
cio, principalmente no setor tocante à árbjtrogem. Pahuet, Ibarrn e CordOl�l. �oc:l.para o Campeonato A diretor.lo do Paisandú, esteve interessodo no O jôgo será realizado no magnifico es-

Noha�,0�i�7�o:d;ra�;s������t-o�: ort��os�ido ;��e;�� o Inberna.cional de Pôrte ��:c�r�r�� �����a;doa���:��o ;�t�is�ued�áp�oe;���� tádio do Bandeirantes local, e a delegação
"

nrôprio diretor 00 microfone 'do T - 25 que o árbitro Alegre fO� derrotado pr:!Jo cÇ>l'Isiderada alta o Poisondú de�istiu de contar com do Estado, conta já Com grande número de

fôr;� �:,(,�;��c��i�o��rte.·Ouem lá est� e OOsN_
Rosário Central da Ar�(:!1 Pom.guêses ��gt�,t�;�u��s��g��rd�u�e:��nfo����70���afi'Z:!� jogadores, funcionários, dirigentes e Direto-

vou o de."rmpenho' do sr. Gilberto Nahos, poderá �:d�;ae:'::Sa��rll�i�ull�; Rearessam U"'J'e
ao diretor paisanduano;o impoSsibilidade de deixor res que em caravana seguirão domingo pela

crn<;tatúl' que, de foto, o mesmo errou, mos Que não do periodo final. nu o capital no momentQ ficndo tudo pelo nõo dito, manhã para a cidiu1e dos tecidos.chegou - conforme disse o cronistazinho, o ser um A delegação de Portugal XX XX
'esnetá:::ulo :o porte. Quisesse o sr, Gilberto Nahas 0-

A's vésperas do mundi!l Que cum.priu dois jogos Ar '
.

O C�mpeonato de Futebol de SalGo do Cidadetirá_lc às barros de um Tribunal, o mesmo pagaria do Ch!le as seleções q\lr gTamados do BraslF; vlah_
tera seguimento no noite de sexto feira, com o se_����eP:l�!:���, ds:r�;�e��J;ç;�or������dad;eu�e� i::!Ci�:�Od�S�Ur::!:� .��� :a�o�: d�. .:e�����o võ:.L[�'. ���ú�� r�d�ad�!od����;n���e;�;iOA�tf;�I�mb:a;e Bf�:

����rm:���,E����t�n�o�g�eri� �= c���te;S�ea�Oe� �� rios jogos "''Seguidamen:''1 Os portugueses realizarao
roo o cotejo de fundoXX XX. Em Viena a E"leção da Aw sábado um coletivo vam Amil cS�����s; p:r�6�����e�n��'e, juiz bom nõo pres_ tria que não parrrCi�ará:iO dOnllllgo dar combate a �e rep�eSent?ç:ão do Tesouro do Estado que ven_

to! E é o verdade. É tanta verdade, que quando os ár__ Campeonato d� mundll leção da Bulgaria em õu'j�o ��up��; ;;������:�o� ������ng�o�e���li��:r':oinE�:bitros desempenham suas funções ótimamente" ,po· derrotou a �eçaõ 1Ja Bu!· jogo internacional amistJ. todo, estará se eXib_indo n,.., Paraná. no próximo dIarecem o fazer somente poro os torcedores, dirigentes gâria por 2xO. A ��ar'f so, como preparativos para 20, fre-nte 00 C'oOmpeaa local ou uma seleção formadC!lc jogodcres do ogremiaçoã vencedor.o. Isso, podemos está classificada no turno a Copa do Mundo. pelos "8ornabes" de Curitiba. �cOnstatar e �:lté mesmo provar, se atentarmos paro final e roi quem elimi'l\)U A defegação catarinense deixará o capital n'lcertos prélios explendidamente arbifrados. principal_ ---------

tarde de sábado por vnlto d"s 13,00 hor-os, dia 19mente nos centros mais desenvolvidos, onde juizes' .

XX XX
capazes de referirE'm contendas sem dei;«Jrem quais_ PADRE ROMA FI C. - Iniciado Com No práxima terço feira, o diretoria do Assc_puer morgf'm de dúvidas, ao deixarem b cancha, sao ciacão dos Funci0'lários Públicos do Estado de San_forqados o () fazerem ocompnhdos por policio�s, em Sucesso o Torneio "Dr. EvUásio Cáon" to Octarina, estará realizando em suo sede à ruovirtude de ("'rto", f'lementos sem o menor noçao do Trojano, uma festa, oportunidade em que homena-
que seja "DESPORTIVIDADE". gue deseonhcendo os Carlos Luiz Paim Bangú de Careca (2), ZZ qeoró os jogadores Campeões do Torneio de Verão
regras e leis esportivos, tentam apanhar o árbitro po- Na tarde do ú!timo ::::1. Quinha, enQuanw Sau! a_ bem como. aOS Vice Comoeães. Os troféus o que fi�r-o agredi.tlo, proferindo muitos vezes pal�vras �e badG teve Inicio o tao e1 notou o ponto de honra dos zerom i�s set-ão entregues.baixo cclão, dizendo haver, o mesmo refendo horr!_ parado Torneio pxomovid( rapazes do Dijorel.. XX XX
velmente a contendo. Isso, já vimos na Guanabara, pelo Padre Roma e qU9 \e. A Seleção da rodada fi. A repregentacõo de Brusque participará dos III
em cid.:les circunvizinhas e aqui mesmo em nosso va o nome do dr. Evi!ás?o cou sendo a seguinte. R.ü Jogos Abertos de S:JntG Cotarino, o ter luqor et"1metrópole. O que não podemos conceber. é que Nerl Cãon. mero (Atheneu), Adolfo B!u�nal.ll, c-oncornúQo nas seguintes modalidadescertos elementos dcsconhecedores dos leiss do im- A's 13,30 horas apresen. (Dijorell, Mar�o (Athe. esport,ivas, lutando poro alc:ançar o titulo: At1etis_
prenso esportivo, venham enxovalhar a imorenso es_ taram.se as equipes tj,} neu), Jair (Bangú) � Ja. mo, mosc. p fem. Voleibol. masco e fem; BasQueteb.,l;pcci:olizada de nosso copitál: Isso é que 0001. .. ,' Bangu&l� )( Athenen, raguá (Atheneu); Slqueir:, Notoçõo, Xodrêz, tênis, Bolão, Bocha, Punho-Bol!--�- ---- -

tendo ao final o match CBangusinhol e Joan (Di Futebol de Salão Tênis de Mesa. Os trabalhos estã�
tame,na'yel .• dele"_ado' nao- "'''IIIB:I!r•.-all tenninado empatado em Jodel) Nadjo jBangusinho), sendo ativQdos pOl'O que Brusque: renha um desem,pe_

M _......... ........ -dois, tentos com gõi's par.t;) Melim (Baf!gusinho), Ca nho dos mois-destocodo<;.
Lamentável ,e condená'l'el e não apareceu .ou entao a Banguslnho Mellm (2), ii] reca (Bangú) e Donato tA I XX XX .

por todos àqueles que e3ti FCF fez a designação d� mil" e Mauro para .0 Athe theneu). A 6dode de Florianápnlis oue D:Jrticiporá dos
veram presentes no e!>tá;l'o f'araque" como se diz na neu. O Padre Roma promotol' III jogos Aber.tos de Santo Catarina o se realizar em
do Figueirf"ne. na brde de gíria, sem que o desportls Na partida principal dS do campeona!:o não jog'Ju Blumcnou,' desta feito se 1Qpresentorá desfalcado do
doming,o, o fato da aUS"H ta tomasse conhecimento. 15;30 horas j'-'gararn: Ih!!, na rodada iniciaL FU,tebGJ de Salõo... esporte que c.;ntávomos Com chen
ela do sr. Delf'p,aclo da. FCF P.oderiamos ficar com a. gú (Mauro Ramos) x Di Próxima rodada sâ.bado ces enormes poro nos SOQror BioomDeÕes. Acentec;'
Fomo.,> estemunlus que rCl hipótese de quê o aconte. jorel, tendo a vitória �rJ'j dia. 12 do corrente: 'n;s 13,:\0 ��:C�o�����ç��s��:�io���:a'p;����:ru �u�:�Ii������::��iO�aa:n::�IC�::tl:u�:�.�:;� ���::t�a.re;��F,�i�:�u�� �Z �::o�s ;e��a7,��a�:r��c �;ra��,3�an�:��eAt:��� � inclusive o convite formulado 00 treinador Rozendo
dc, de um oficio (1:'1. F,C,l'-'. dade de culpada exclusiva 3xl com ",noos para o Bllngusinl'lo. ��mo ,:or� que viésse o orientar o selecionado dp
fazcndo 3. desigllaeão '10 pelo que aconteceu. --------------- ---- orianopois

XX XX

" -

........... i
sr. AntôniQ FrciL'ls, para Tambem a falta. de í}OIL E' Alípio 11II ......e5 O técnico l1ais Blumenau Que se apresta ooro rpceber as dele-aquelas fUI1Côcs. O ofi�io ciamento ooi outro fato ,:!ue II!lU

oaCÓ$ de todns os Cluodrantes d... Estodo. Que oorti_estava datlldo elc 55 (!lor constatamos. Um só '.\011 bem paGO do futebol barri'ga-yenle, cioarã,.. dos III Jogos Abertos. lá delineou os moda_tnnto de �àbn{lol (' asslnl- cial, não vimos durante o
. Idades rC resoonsóveis pelos vórios setorec; ou!'! concort!o pelo .�r. Cal'lit.1) Pir:�s tempo Que esfl'vemol'l lã no O treinador Alipio RodrL noticia. , rerÕo aos diversos titu!os. Eis ns modalidades (lUenas flln�'ôcs dO" S('crehíl't,') estádio Orlando ScarpelJ1. gues, atual responsável '\)e Alípio Rodrleues perc� Blul'I"Ienou pnrticipará. como sede do grande concen_dftrl'nt.� D1t!'l thml': 1lT'ml: QllC é que há--i:om ,,1I'ede. 10 Mareilto OIM. é-<l técn�r mensalmente dos cofres trOCa0 de atle'tos: Atletismo BasQuf'febol, VnleibolOu o �:r. l':llhnir'l nia" c"� m�!'I.o? mais bC'm pago do fute'b.J m:w'ilistas i11' porlânc!a . _ masculina. Bolão, 'T'ênis de Mesa. Ciclismo, Tênis,mou cOlilhcc.illlcnto do rata catarlnense' de Que -se' tc:!F-' é:l'S '10,000,00. Futebol de ·Salão, Xadrêz, Voleibol Feminino,

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

PELO 'ROGRESSO Df

SAN,A CATARINA

NO SETOI

lSPORTIVO

alig.Toa,

PEDRO PAULO MACHADO

iEDATORIES-AUXlUARES:

MAURY BORroU, RUI LOBO •

GlLBlRTO NAHAS

cou.lORlODOIIFS, DIVERSOS

Campeonato CRadioo de Juvenis
Ainda o Figueirense na Ponta

o certame juvenil da ca Nilton, Ventura, Pedrinho f

pital prosseguiu domlnlo Mario Santos.
com duas partida. NeSta Guarany: Onorlno; Irr

oportunidade o FigueirenH no, -MirrOski e DamascO'
defendeu a liderar., in Mauri e Adelcio; Marretol
victa, frente ao ameaçador Orides, Abelardo Osmar f

Guarany, No !1nal,- vitória Alcides.
fácil do alvLnegro por 5xO .. Prossegue assim o ehJ!lf
Os dois quadros formarar: orientado pelo sr. José DIBIi
assim: Figueirense: Ota na sua caminhada Invktll.
vlano; Zori, (WIlson e Co? em busca do titulo de bi
ceu; Wilmar e Béra; Crm campeão.

Balneário Futebol Clube
CONVITE

A Diretoria do BALNEARIO F.C. têm o grato satis
faCão de convidar V.S. e Exmo. família poro O Soirée
que fará realizar no dia 12 de maio às 22 horas, no

séde do Clube Atléticq Catarinense,

ACÉfALA a Federação Calariaense
de Bochas e Bolão

Sabemos que ela e>:ute
e que é reglsrada na Con

federação Brasleira de Des

portos. Entretanto, tivemos
conhecimento que está a

essa Federaeão estão bAS
tante descontentes com a

atual situação.
E' preciso que os atultiJ

dirigentes, conscios de sua!'

responsabilidades, encare�
com mais carinho e lloM'

deixem morrer o Que tantc

1JUstou MS seus fundado
res,

Bolão ou Boliche coma
dizem us paranaenses, �

um grande espoI"tE. O. ver·

dadeiro esporte que (az a

mizades. E todos nós deve

mos trabalhar para malol

engrandecimento do espor
te do bolão em nosso El'

tado.
O fll1e se --não justU1C!L

11mn senUdo elevado. <:

descaso, a omissão! ...

céfala,
As eleições para nova ii

retaria que deveriam sel

feitas em janeiro ou feve.

retro, até boje não foi rea.

IIzada,

,Sabemos também Que o

ataal presidente Sr. Har
twlek Bec:k, acha.se em tr:l
tamento de saúde no J\it
de Janeiro. Mas a Fededn
C;ão não tem um vice PIe<;!
dente Que o substitua nr

seu impedimento?
Temos conhecJmento (JH

as Ligas de Blumen:lu. lVc
do SUL e !tajai, fili(l"dàs- a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o QUE E' DJmr1'O
peta primeira vez, surge protesto veemente contra

a i:1terpretação dada pelo Regulamento Geral da Pre
vidência ao art. 142 da Lei Orgãnlca. Na íntegra a car

ta da Associação Nacional de Máquinas, Veiculas, Aces
sórios e Peças (A.N.M.V.A.P.) dirigida ao Diretor-Geral
do conselho Deliberativo do D. N. P. S., solicitando a

revogação dos paragrafas Iv e 2° do art. 253 do Regula
mento citado.

Ei-la:
A A.N.M.VAP. (Associação Nacional de Maquinas,

vciculOS, Acessôrjcs e Peças), estabelecida à Avenida
Rio üranco nv 131, 20° andar, Grupo 2001, nesta Cidade
invocand:J a sua honrosa qnalldad:! de órgão técnico �
consultivo do Govêrno Federa], que lhe foi conferida pelo
Decreto nv 35.885, de 22.7.54, vem solicitar de V. Excla.,
a conformidade dos justos reclamos de seus associa

dos de todo o País. as pro\\dênclas que julgar cabíveís pa
ra a ereuvecêe da dlspcnsa da exigência que se con

tém nos parágrafos I ° e 20 do artigo 253 do Decreto ni

43.9�!l-A de 19.11.1960, conce!nentes à equivocada con

ceitadi.o do qUe seja "DEBITO" das contrtbutcões da
previdênr'ia Social, para fins da expedição da resoecn
va certidão negativa.

Na realidade, sob o pretexto de regulamentar o ar

tigo 142 da Lei na 3.807, de 26 de agôsto de 1960 que proi
be as empresas abrangidas nesse diploma o recebimen
to de qualquer subvençân ou a participacão de concor

rénci:l promovida pelo GOVerno ou autarqulas federais,
a aJien.lção, cessão, transferência ou oneracâo de bens
imóveis, embarcações ou aeronaves sem a prova da tne
xistêncla de débito para com D. Instituição de previdên
cia a que estejam ou tenham ·estado· vlnculadag _ o ar
tigo 253 do referido Decreto na 48.959-A, de 1960, nos
seus parágrafos la e 2°, velo criar, em detrimento da
quslas empresas, obstáculo intransponível à realização
de quaisquer das transações menclondas no pré-citado
disp:Jsitivo lega], subordinadas, que passam a ficar, ii.
tra!lSigéncia dos contribuintes quanto ao excesso de e

xação não raramente praticado pelos agentes da nsca
Iízncão das instituições d2 Previdência Social.
C' ccntrtoutntc Que é autuado, mas que se refende. ou

recorre para a autoridade administrativa de hierarquia
superior, não pode, em boa técnica juridica, ser consi
derado devedor da in�tltulção a que esteja vinculado, e

is:o peja razão de que a relação processual que se' for
ma-a com a autuação, e que se cesenvotveu-no curso do
títír-Io. sô vai se exaurir com o julgamento. definitivo da
controvérsia suscitada,

Somente depois do encerramento do processo. na os

fera administrativa. é que nasce em javor- da ínstttutcâc,
um crédito tributário, é qUe se consuma, contra o con
tnbuinte, um dêblto tributário, cuja liquidez e certeza
tectttmam o seu ajuizamento pela via rápida do executt
vo nscar. Antes disso, antes que se caracterizem, em fa
vor da instituição, os pressupostos de liquidez e certeza

Indíspensávejs à execução da condenação, não hã qu�
falar em déhltn, mormente quando se sabe que a autua

ção. como frequentemente sucede na via recursal. pode
muito .bem ser julgada Insubsistente.

A Prevalecere que. e,�tA rnserta.nos paràgrafas rv e

2° do Artigõ 253 do mencionado Decreto, o ccntrteutte
que nuíecr reJ.lizar qualquer daS trasações referidas no

artigo 142 da Lei 3.807, de l!J60. tódas de presumível ur
gençla é essencialidade, está compelido - p'Jr mais ro

bustas que sejal as suas razões para se insurgir cont!·u o

processo fiscal erradamente Instaurado, e por maior que

seja a sua convicção de qUe o dito processo será repeli
do até mesmo pela autoridade julgadora de primeira
instii.ncia _ a efetuar o deposito ou afiançar o pretenso
dêbito fora dos casos estabelecidos em lei, o que v:lle di

zer, a se submeter a uma exigência que a lei não auto

ri",ou nem previu. E' contra êste procedimento, que tan

tos gravames vêm causando a um nÚ01en de emprêsas,
Que a ANMVAP protesta, solicitando de V. Excia. junto
ii ;utoriclade competente, as providências Indispensá,veis
à imediata revogação dos citados paragrafas la e 2° do

art. 253 do Dccreto 48.959-A de 1960.

Atenciosamente
F. P. Assis Figueiredo - Presidente da: A. N. M.

V. A. P.

ULlCA NA HOLANDA

A Campanha Nacional
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Super.m
(CAPES) c omuntce ;lOS
interessados que a "Tech
noicetcet Uni"ersity" r.e

Deltt, na Holanda, '191>t1
anunciando um Curso ln

ternacícnm de Engcnhnrtn
H'dráutlca para o proxlmo
ano académico de 18 C�
ou�ubro de 19G2' a 7 .tc se
tembro de 1963.
Os candidatos devem

POSSuir diploma de enge
nheiro civil, cxpedlcncta
pratica. no ramo c sondos
conhecimentos da lin��.l!:l.
inglesa. O prazo para 'U

inscrições é 31 rie julh.o {U

1962.

As taxas de tnscnceo �,

elevam a 2.000 üon-r I

(USS526,. O custo de mann

tenção é estimada em 25r
florins mensais e as ctcsoo
sas eventuais em 125 lo
rins mensais.
Para a realização dêsse

curso oferecidas algu-c ar
bõlsas de estudo, deve-ice
os interessados solicitar 1>1

formações e rcrmurer-cs (Ir!
ínscrtcao ao Sr. Adldo cui
tural da Embaixada
Países Baixos - Rua J. ')1"
lando Dantas, ar: _ Rio du
Janeiro - OB.

O DOUTOR MANOEL LO
BA0 MUNIZ DE QUEIROZ,

Juiz d-Q Direito Subs: Luto
em exercício na Comarca
de São José, Estado de
Santa Catarina, na forma
da lei etc.

FAZ saber a todos quan
tos êste edital virem, 011

dê-J.o conHecimento -uve-
rem. que por parte de Pro
dolir..:> Au�usto Koerlch,
por intermédio de seu pro
curador, Dr. Len Bráulio
Leite, me foi dirir.idn :l pe

tição do teõr seguinte: PE

TIÇÃO: Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Dir"lto da Comar
::a de São J()S�. Fredollno
Augusto Koerlr'h, brasilej-
ro, c8!'ad"l_ n�: jr'ultor,. re
sident" e domlr.lllado em

CaIÚ'lrnia, São Pedro de
Alcântara - São Jo�é _

por s('u adv'lgado abaixo

assinado, vem, mui rf'sp31-
tosamento, expor c reque
rer a V. Excla. o seguln!:.e:
Que, o requerente por si

antecessores ha

CíPiO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

Á UNIÃO .49,9%
AO ESTADO 43,6·.4

AO MUNICípIO � 6,5·.4

.

O impôsto arrec.adado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social, .tc.

PARA

FIQUE MAIS POBRE, PAGA TIfU'"

IMPÕSTO COM PON1UALIDAÔ(

��r-�,
í r
�

���F:��?d 1, -

1
:NFORMACÕES

"Sempre Alerta:'
I

TURISTJCAS
_fIeed�Q(ã()'� ����:�E'( AC'DENTES PESSOAIS)

L
ESCRITÓ�IO, ruo 7d_'SETEMBRO
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JujZ'O de D;ieito da Comarca de,' Irmandade do Di'fil!o ESIJirito Santo e
a

, Asilo de Orfãs "São Vicente de

S J
stgnncâc de dia, hora e lu- Canora to, José Pedro Ju PI" CONVOCACA-Oa-O' O;j�'_e' O" P_"" Ju,Uficação ext- 'I<,s. J,,' Kahn. todos ,,:, au O -

gtrtn pelo art. 455 do Códt- stdentes em Callfornla - De ordem do Irmõo Provedor, e na forma do de-
go de Processo Civil, na São Pedro de Alcântara, terminado no Compromisso desta Irmandade con;qual deverão ser Inquiridas Testemunhas: Pedro Ja- co os Irmãos Elétfores com direito b voto poro com,EDITAL DE CITAQAO �Irlp'�.ã�e !� an�,�'a:��.oillte�'� as testemunhas abaixo ar coe Naís. Thomaz Felipe parecerem a Assembléia o ser realizada no oróxt.roladas, que compu-ecerãn Pereira. Domingos Jacob

mo dia IOdo corrente mês, às 19 horas no Salão do

��e;o��e�a::: :ej;�d���! tndenencentcmente de in- Silveira, todos residentes Conststórto, po"'-l deliberarem sôbre a seguinte or.,

do "ma área de ter.ns. si-
timação. Requer, outros- em California ..:..._ São Pe- dem do dio:

...,_ sim, depois de feita a jus- dro de Alcintara, DESPA- ELE'IC,,l,O DA, MESA ADMINISTRATIVA PARA..

!�lt�Od�U!I;:O C;!���:n��. ��� ���cn:����lsn c���çr�.�tt��t��� �ã���.Rjo�·, �i/:;6��n(��)- O BI�NIO 1962/1%4; Indicação do Festeiro poro 63
cântara. O terreno tem as bem como do representan- Felipe Dcmlngcs Petry,
seguintes medidas e. oon- te do Ministério Públlco e Juiz de Direito em exerct-
rrontncões: quatrocentos e por editais dos Interessa- cio. Feita a justificaçãooitenta e quatro mi] me- dos ausentes e desoonhect- foi proferida a sentença
tro quadrados (4::4.000m2). dos, toclos para companha- do teôr seguínte . VIstos,
fazendo frente com a , ter;" rem os termos da presente etc ...... J.ul®..,por sentença
ras- de Bernahh Koertr-tr: açã6 êfe usucáPlão, d�pOls venosa a justlficaçio pré-
fundos !lo travessão que. do prazo dos editais do ar- via ee rts. 20121, constan-
diVide com terras dos mo- tlgo 455 do Côd!go de Pro- te destes autos de USUCfl-

cesso Civil, parágrafo I" r pião por Fr€doUno Aug'.Js-
3", p:n meio da qual devrz_ to Koerich, para que pro-
rá seI" reconhecida e decla- duza seus devidos e legais

efeito.';. Decorrido O prazo
de recurso, citem-se por
mandado o dr. Promotor

Publico ,da Comarca e os

interessados certCls e suas

respectiva/> mulheres, se

casados, e, por edita.l, com

o prazo de trinta (30) dias

os interessados incertos, e
ditais que dev.erão ser pu

blicados, pelo menos, trcs
vezes na imprensa local ou

à faIta, na de Flollanôpô"
lIs. e .uma. vez no ,Diário da

Justiça, anexo ao Dlario

Oficial do Estado, para que
contestem a açào, qU'2ren

do, no prazo de lei. Citem
-se, outrossim, para o roes

mo fim o Domi.nio da Uni

ão, por carta precatôria, à
comarca da Capit:ll. P.R.
Intime-se. São José, 18 de
abril de 1962. (as) Manoel

Lobão Muniz de QUeiroz,
JUiZ de Direita Substituto
em exercício. Dado e p:lS
sado nesta cidade de São

José, aos dezoito dias do

mês de abrij de mil nove

Centos e sesyenta e' dois,

Eu, Arnaldo M. de Souza)
Escrivão a datilografei e

subscrevOl

ManOCI Lobão Muniz de
Queiroz, - Juiz de Direito

Substituto, em exerclClo

ra"dores de Biguaçu; con

frontando pelo leste com

terras de Jacinto Bernardi

no, e pela oestz com as ter

ras de João Pedro Junck, e
parte com ditas de João

Ncis. Como o suplicante

rado o domínio do suplican
te sobre o terreno em apre
ço, ficando citadOS', aind3.
para no prazo legal apre
sentarem contestação e pa
ra segui!'cm a causa até fi
nal senVença. Dando ii. pre
sente o valor de CrS
2.10000 relois mi] e cem

por si e seus antecessores

possue o aludido terreno,
hã mais de 39 anos, m:m-

sa e pacificamente, sem

oposir.ão ou embargos de

e�pécie alguma, quer ago
ra legitimar sua posse, nos

termos do art. 550 do Có
digo Civil e seguint2s. Nes

,tas condições, requer a de-

cruzeiros), para o.� efeitos

!iscais. E�pcl"a deferImen
to. São José, 21/3/62. (,'l.s.)'
Ledo Bráullo Leite. Con-
frontantes: João Nicolau

flBnllar
•

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS!' ... E COMeOlrM AGI!

CORTefO� EM dUNHO E PElEMBRO

� SEU TALÃO VA_L�1 MILH�O�
Prazo para trocas das notas: 31 de'IIlai, de 1962 Validade das notas: As fornecidas
Junho de 61 a 31 de maio de 1962.

'--��
'J

��" "·ii:,L._' .'�

QUE TUA OIDADE

Flcrtcnópolts, 3 de moia de 1962

Washinton L V_ Pereira
Secretário

P A R T I (I P A C Ã 0-
Alexandre Amim Solum e S!\.,. Porticipam aos

porentec; f! (ll'�"''-'''.� de suas relàções. o nascimento
de suo filhn ISABEL" ocorrido dia 5 de Moia na Ma�
ternidade Carmelo Dutlkl,

:::Iorianópolis, 5 de moia dI. 1962.

Acardeon - Vende-se
Um Super VIII, llOvo,

cl o.batado;'es, vermelho,
murcn TOdcschlni e exclu

,sivamente a dinheiro.

Tratar com Ferráz, no PI'

lacio do Govêrno, tarte
36-96 - Prêço da fábr'�a,

»

Sindicato dos Operários e Carpinteiros
Navais de Santa Catarina
Edilal de Convocacão

o Sindicato dos Operários e Carpinteiros NavaIS
de Santo Catarina, pôr suo diretoria, Convoca o'seus

O,ssociodos poro uma assembléia geral extroordino ..

no o realizar_se no dia 9 de 5 de 1962 às 16,30 ho
ros e 17,30 horas em la e 2° convocação com qual
qUf'f número presente'"paro trotarem do seguinte
ordem rio dia:

1 ° - Assllntos. consequentes ao �agamento em
otrazo,

2° - Assuntos Gerais_

\

).

\
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EM JOINVILLE:

Operários e: empregadores i manados
Classes Conservadores Homenag((am Dr. G. RenauI, J. B. Sanlos e N'. Carioni - Milhares de Trabalhadores e famflas prestigiam festas e

competições �� ��:e ��!iS!a mde��n,�a� �;:i:�� :r&Cl�e:n:�;ve� ���:�r�:.o eS��I adt���l;a�t�:
na entidade e na s'edera; da. arte. Matilde eram, em

EIfes dona a

Adernar Garcia, corno con.

seüieírc da entidade.
O dr. Guilherme Renau:'l".

disse da. alegrla da DR se
gulr tiveram lugar as CDU.

petições esportivas, constt.
tuídas por provas cícnsrt,

cas tnrento.Juvenn e pera

moças, vencendo a primei.
ta Mario venautte e a se.

gunda Cecilia ecnca.ves.
Ambas as provas atratrum

milhares de pessoas, que
vibraram com o entustaa

presentava a confiança 'dos
Agradecendo a homena, colegas industriais nos ho,

gem, em nome dos com, mens que era dirigem o
panheiros de dlrét?l'I'J, o SESI catarinense, e que Q

ção das rndústrtas a poli
tica dos interesses da elas,

favor do maior estrett:i.

menta de relações ta exts,

tentes entre 'empregadores
e empregados, cotocarxro o

Serviço Social <la rncus.

tria em pcsícéo
'

de f';l'pn::ie
prestígiO.

stana em ccnareture.r se
com o �.ov.o jolnvuense,
por ocaslao do transcurso

do primeiro deõênlc do/NR
da entidade, ressaltando o

ambiente de cordialidade

"aqui dominante, quando
percebemos Que as attvtda

des desenvclvídas por sete
Nucleo vem estre.tandn,

i sempre mais, o perrerto �:1..
I tendimento e o mera desen,

volvido espirita de ccrebo.

ração entre os tndustr.ats

e os valorosos obreiros des.
ta encantadora mancnester
catannense." Rendeu pret.
to de gratidão "à da. Ma

tIlde Amlm, essa batalha.
dera Incansável que, ':0:11

dedicação, emcr e eartnbo.
vem emprestando à testa

do Núcleo local, o melhor
de .seus esforços, para a

perfeita de s tncumnenc,e
das muitas atribuições que
�he estão afetãs. E')tlrnoe..
mos também. esses agrade.
decimentos ao sr. .(1.demar
Garcia, conselheiro do SE

SI, e a todos os demais
cotaboreaores do Núotco
Regional de .romvne ueta
maneira eficiente co:o.·que
cumprem suas tarefas edu.

qatlvas, cívicas, esportivas
e protlssí:onals."

.

se, que eram, na realidade,
os Interesse do Brasil. Res,
saltou o trabalho -íc sr,

Adernar Garcia

O-ESTADO
O lUIS MUIiO DlUIO 11& SlJIU UJABU'.

�

FLORIANÓPOLIS, (Quinta-feira), 10 de Maio de 1962

mo .dos ciclistas.
A noite, pelas ruas pnn

cípaís da cidade, realizou,

se o desfile de carros ale,

goricos, Que trouxe para as

vias públicas grande mas

sa da população. O desrüe
contou com a partícípocâo
da Banda Infantil do SESI

de Criciúma, e as alegorias
se constituíram em nome.

nagens ao Governador c-L
so Ramos, às mães joinvL

rensee, as indústrias e à

lider das Indústrias, que

nele desfilou com as p '.!'l..

cesas. Pol, na realidade, um
eLos pontos altos das res.

ttvldades.

O flagrante foi tirado quando o srito. Matilde A

mim. anunciava, no noite de 30 de abril último, no

polca do Centro Social do SESI de Joinvile, a elei
: ção do srttc. Eron.ldes do Amoral, como '[lder dos in
,

dústrlcs de Jctnvtte, vendo.se a mesmo 00 lodo do dr,
Guilherme Renoux e sr. João Batista dos Santos, res.,

,

pecttvcmente diretor regional e dtretcrcsecretórlo da

Serviço Social do Indústria.

{
A Direção Reglonal do ser.

viço Soei al da Indústria, 3.

traves do Núcleo Reglon>ll
de tcrnvmc. tendo à rre-ite

o dinamtemo e o espu+to
empreendedor lia Encarre

gada daquele NR, senocnta
Matilde Amim - oreemaou
uma série de teetívíueees
visando comemorar a data

Vacinação contra
a póUo: inicio dia 15

. ,Florianópolis será a pro mente fie Sautle �lIblita

Jóvens operários dos fábricas [oinvilenses cli,
nhcm.se para disputar o provo ciclística de .1° de
Maio, do qual saiu vencedora o pedcttsrc Cecilia Gon
çc'[ves.

1
sentantes de sindicatos -e

empregados e da classe

'patronal, prefeito He.ruutt,

s'engatter. bispo Gregór o

warmeüng e o repreeen.

tente do Cardeal d. Jaym�
D�retóriosdo PSD de PedrasGrímdes

e Gravalal- Dep. W. Salles:
M. da Fumaça Será Instalado dia 20
A 6 do corrente foi ms- instalação do município de

tálado, no novo muníciplo Morro da Fumaça, a 20
sulino de Pedras Grandes, do corrente, sendo aguar
a Diretório. Municipal do dada a presença do gover
PSD. A cerimônia contou nadar Celso Ramos para
com a presença do deputa- as solenidades abaixo:

do Waldemar Salles' e al- Dia 20, às 10 horas _

tas personalidadeS do grê· Recepção pelas lautorldades
mio pessedlsta do sul do e povo local ao Exmo. Sr.

Estado, ficando assim cons Governador Celso Ramos,
tttuído o DM do PSD da- Que' serâ saudado pelo pa·
quela nova localidade: pre· dre Avilla, vigârlo da 10-
sidente José Cunha; 1° vi- calidade; 10,30 hs. - M'is
ce presidente João Fretta; sa solene em ação de Gra·

2) vice presidente Narciso ça. Pregação do Cônego
Goulart; 3° vice presidente Agenor Marques; 11,30 -

Amélia Fellppe; secretârio Instalação do munlcipio
geral Irlneu Ghise; 1° se- pelo Exmo. Sr. Juiz de Di
cl'etárlo Afonso Zanella; reito da Comarca, dr. Clau-
2° secretario Ataliba Ro- dio Horn; U,45 _ Rome

drlgues; tesoureiro geral nagem ao Exmo. Sr. Go
Francisco Edmlr Zabot; 10 vernador do Estado e Inau
tesoureiro Rallton Goulart guração do Marco Come·

e 2° tesoureiro João Venan- morativo da Instalação;
cio Ferreira Jr. 12,00 hs. - Banquete ofe-

recldõ ao Exmo. Sr. 00-

xtma Capital que 'lCf\'lf;t

de sede a uma campanha
de vacinação contra a. pa,
ransre infantil, pelo pi o.

cesse "Sabin".

A aplicação nâe contem

quaisquer contra indica.

ções. A absorção da vacina

é por via oral.
Nesta primeira etapa, a

operaçao conjuntiva IVlhu'3-

tério da SalIae Departa..

do Estado atenderá milha
rC3 de crianças compreen.
didas entre as idades de <I

meses a fi ano,'> de idade.
Para tratar de sua coopc

ração, reuniram se dfn B,
às 15 horas, as leglon lrbs
da Assoe.ação Santa Cat.a
rtna de itoeabJ,litação.
A vacina será de 15 a 21

do corrente.

câmera, d. wüson Laua

Schmldt, e abrúhantarta
Almoço de Homenagem
à Direção do SESI

pela Banda Juvems de

Crlciuma, uverem imcto

as solenidades de l° de
Na magnífica vivenda co

escritor íomvzense t'ritz

Alt, os sindicatos patronais
e as índustrtas de .romvne

ofereceram à dtreçeo cio

SESI� um almoço de 150 ta.

lheres, � Qual comJ)Mece

de 1° de Ma�o.
maio.

Contando com a cob')")

ração dos diretores do as.

SI, dos índustrtats, da Pr�

feitura. da imprensa e��"i

ta e falada. e de .ou.t-':'s

-entidades os festejos do ;;'0

de Maio atrajram par!!. a

séde do Centro ScclnJ tio

�Serviço Social da Indu'L

tria ml!hares de opc"àr:os
que, com suas �am1_!::1S,
�onfraternlza,ram em um:l

festa Que se inIciou nil

noite de 30 de abril, e à

primeiramente, falou a

srita. Matiide Amlm, que

saudou -:o trabalhador join
vilense, "homem que é o a

licerce de nosso progre:;so,
a fôrça que impulsiOn!l U

capital, representa o eqUl.

líbrlo da sociedade e é, a..

cima de tudo, a esperança
da Nacão, Quero, em nome

do SESI, render minha

homenagem e 'meu profmL
do respeito a essa crlat�a

o Secretário da Educação e o EsporleA seguir, scgulu.se show 'ram, ent.e outros, o pref�i
artlstico com a orquestra -to He�mutt Fallgatter, (.Ir.

O Deputado Osnl de Me

deiros Régls, Secretário de

Educação e Cultura, antes
mesmo de assumir a Pao;,ta

da Educação, já tinha de·

monstrado em outras op:lr
tunldades a sua atenção
para com o esporte, 'pro
curando sempre prestigiar
as atividades esportiv!as em

nosso Estado, e agora na

qualidade de Secretario de

Educação, tem procurado
constantemente cooperar
com o esporte, •

Nesse sentido publicare
mos na inteira oficio que
o Clube Na.ÓtIOO "P"ranet&

co Martjne1l1" remeteu ao

Senhor Secretário de Edu

cação,
Of-23/62
Florlanópoli/Í

Prezado Senhor:
de Tobias r.i1'v.st, e anim3...

do sarau dansante, que

se prolongou até à madr'.L

gada de l° de Maio. A

meia_noite, fa! coroada a

líder das Indústriais Je

Joinvile, -srta. EfonUdes do

Amaral, e respectivas prin..
cesas, cuja entrega daI>

faixas foram procedidas
pelos srs. dr, Guilherm�

Renaux, Kurt Alvino to.to

nleh e Nilson Carloni. A
zero horas .ouvlranu>e L3,las
as sereias das !é.brlC:lS

jOinvl1enses, lIdera.das pe.
la do Côrpo de Bomh<:L

ros.

Competições Esportiva'!.
- Alegorias

Na manhã de l° de Mah

foi rezada, roO páteo inte'(_
no do Centro Social do Se.

Guilherme Renaux, sr. Jl)âo
Batista dos Santos e NlIson

Carioni, diretor e SU')�t'!!1..

t'�.
nte d�. entidade, srta.

M lide Amlm, ceI. JOSt! C.

d Oliveira, comte. 1" 13°

B. C., sr. Geraldo W!:!tzel,
SecretãrLo da Faz�nch,
deput.ado Jota Gonçalv',.<;,
sr. Domingos de AqurOlO,
diretor.gerente de O ES.

TADO, d. Gregório Wal'll'e_

ling, d. Wilwn Laus Sch.

mldt, srs. Roberto Ct.;>i.n,

pres�dente C'd., .(I.ssoqiaç:l,O
Comercial e Industrial C!('

Jolnvlle, drs. Adernar' o.

Gonzaga e Ruyter Ferreita,
promotores da Comarca, �r.

Adernar Garcia, S. Mario

Metz, sr. Wittlch Freitag,
funcionários {lo SESI de

�olnvl�e e de "Florianóp�li:;,
).ornahstWi e radialistas.

Queremos dize)'-lhes nes

tas linhas o n::lSSO muito

obrigado, pelo que, esta
mos frequentemente rece

bendo clp seu proverbial
cavalheirismo, quando o

Clube Náutico Francisco
MartinelJI de V.S. solicita

alguma colúl..
Demonstrou V.S. grande

interêsse de compartilhar
para/a resolução dos pro

blemas que surgiram no

Martinelll e por estas ra·

zões credita·se em o nosso
reconhecimento com que
nêle há de ma:ls real.
Reiteramos a V.S. os

noses protestos de estima
e distinta considera,*o.

Ass. Jobel Furtado
l° Secretário

qual cO:!1pareceram, tam que, de seu trabalho, não
bt':m com suas familias, faz mn fardo e um castL
avultado número de Indus. go, mas .0 reéonhece como

triais e diretores de em. uma honra e uma. glória.'
preza, além das autorltia.. Lembrou, na oportun:dA,..
des j.olnvllenses, dr. OuL ode, P atuação do Governa..

.lher.me Reoaux, sr. J?n.o dod C€Iso Ram.os
.... ;funda...

Ba.�i.sta dos Sant.os, sr. NiJ. dor da. entidade em Sam'l

san Caricni, respectiva..
mente diretor regional, '.iI

retoIise�retãr!.o e superi'l
tendente do Sesi catarlnn.(L

_

I ;l

Catarina, e ::lS nomes do dr,

Renato Ramos da Sirva,
Guilherme Renaux, J03.0
Batista eLos Santos, Ou!.

lherme Jacob Probst, "os

quais sem medir sacr:rL

cios, vêm (iedicando ·')uas

DIRE'!'6RIO DE ORAV'A
TAL

vernador e autoridadeS
convidadas.

Com o comparecimento _

�1:,'0:a;::::�;lon::'�,,:�: Ensino graluito
�i�;Sd;I'I��i;' 'Zl�:u-,: em lIajaí
eleição dos 35 membros Pelos têrmos do � ..mve.
Que integram o Diretório n!�.o Estado c o GL
Municipal de orava��i nã�liQ .Particular "Pcc.:-o

��n;,a�la::����a'w��e':�; Fayal" �êste �e obriga a

Sanes e distinguidos �ró- mlnist�.tf.f enS!l1.o secuntla.

ceres do pessedlsmo .!;·do . ,r�pi .

I �C?masla1) a toCiOS I')S

sul do Estado. Flcou\ dtsta '\;�"\\.�4u regularmente mo.trl

forma, assim constituida a c.ulados. Estes não terão

Comissão Executiva do Qu�lllquer õnus, exceto a

grêmio pessedlsta grava- contribuiçã.o para a Galxa

talense: pr�sidente de hon Escolar na forma 1as 1�'S

ra Estevan Grasso; presi- em vigor.
dente Antonio Julio de Me- O Governo do Í'�:>Lad:J

delros; 1° vice presidente compr.ometeu se a .:o!oc:�r

Angelina Grasso; 2° vice o prédiO e sua propriedade
Silvio ZaPeline; 10 secreta- (Grupo Escolar "FLodo.llo
rio Oswaldo Sa de OliveJ-

• Show Arti!jtico: Coroação
da Lider_da Indústria energias e o melhor de SI, missa oficiada .pelo

suas ater..c}ões ao desenvoL bispo Wilson Laus Schmi
No magnifico salão do v'mento e a.o p�ogresso do dt, comparecendo autorL

centro sOelal, presente as Sesi em nosso Estaa.o" re:.. dades e grande número d3

N�dad"I;;�jP� ald��-��M��i��:�"-D��s�
,�

Festividades da Santa (ruz

Pôrlo de Sanlos: Greve Pilralíza
RIO, O (V,A.) - 501 mil ciHação efetuada' o�tem à

trabalhadores pertencen- noite. Estiveram presentes

I ie� .ai·ç�tiqu�nta: h �15"s�n- Si r'eunlão representant.es

\!�lcat.Rs!d.a ;orIli 'h1amtima de quatro firmas que de·

de Sa�t�s,"" e:r\tràr"a;trl" II�m �e'hdem dos petroquímiCos:
greve ao primeiro minuto Alb, carblde, Copebrás, .

de hoje, paralisando os Cia. Braslleira de Estireno,

transportes e manutenção Segundo noticias aqui che
da Petrobrás, em 'solidarie- gadas, a cidade de Santos

dade aos trabalhadores- pe- está totalmente paralisada

.

Nosso ãgape, onde rei!1.ou

a mais perfeita cordiaUda..
de en�re of presentes, � que
setviu,:: i' Para:. estabelecer
mais ,bsjl�(!0�I!qU�'1a I»ner.t
o SESI catarinense e os

industriais da, cidade elos

Prlncipes� em nome das
classes conserva\!orns da.

quele municíj1lo ofereteu a

homenagem o sr. R.ohetto

Steln, Ul'll -dos jóvens lide_

res da nova
.

geraçào que

impulsiona o progres;i,) in

dustrlal do parque joir.vL
lense, Realçou as ativlcla'lf!s

do SESI, idealizado Por
Slmonsen e instituto p.or
Getu'lio Vargas, citando o

trabalho do en,tão diret.nr
e fundador da entidade, no

Estado, o atual Governo

Celso Ramos, lrea.1çanCo :1

atenção da srta, M;!tllje

Amln, "qqe pode pelll sua

dedicação e velo seu es.

forç.o, ser chamada a Em..

balxatriz da Boa V,:mtâde
e da paz social em Joi'lyl!e
- lêma êste que tão hem

norteia as atividades do
SESI em todo .o terntório

não funcionando mesmo

os bareS e restaurantes.
Promovida pela Irman

dade do Senhor dos Passos,
celebrou-se no domingo, 6
do oorrente, a festividade
da Santa Cruz, de acordo
com o Compromisso.
O ato constou de solene

Missa cantada, com a pr.e
sença de grande numero

de Irmãos e de fiéiS, e as

,slstêncla do sr. Arcebispo
Metropolitano, que, ao

Eyangelho pronunciou a

alocução que segue:
Regnavit a ligno Deus:

Do lenho da Cruz come

çou Deus,a reinar (Do Hino

troquimlcos. A decisão foi

tomada através de ligação
telefónica feita de S. Pau

lo pelo presidente do fo

rum sIndical santlsta, sr.

Geraldo Silvlno, qUe par
ticipou da reunião de con·

Vexilla Regis). _ Exmos.
srs. Provedor e Vice-Pro

vedor em exercício da.

Irmandade do �nhor dos

Passos; prezados Irmãos;
carlsslmos Fiéis. - Eis
umas palavras que, da

tando do sêculo 6"', ex

traldas das Vesperas do

tempo da Paixâo, com

postas por S. Venâncio

Fortunato, em Poltiera, na
F.rança, por ocasião da

Chegada de uma rellquia
da S. Cruz, 'doada a s, Ra

degunda por Justiniano 2°.
imperador do Oriente, -

estão aí a revE:lar o alcan
ce religioso, constantemen
te confirmado, do madeiro

da Cruz, e trazem à me

mória aqueloutras, tão

justas e tão precisas de

um notavel autor francez:
"A Cruz ê o ;resumo do

dogma, da história, da mo

ral e da clvillf:açiio".

A noite, foi divulgadO
que o movimento havia si,

do encerrado, voltando os

trabalhadores à atividade.

PeiXOto"), para o fune;().

namento do educanCiáno e

pôr à (ilsposlÇão do Est3.�e

léclmento professores r?l'
tencentes ao Quadro &J�.
cial do Magisterlo. Forne_

cerá, ainda, verbas ne:!.

sais para limpeza e higie_
ne e energia elétrica, �Iêm

do mobiliário comp!('!m",:t.
tar e necessátiO, bem

mo material escolar.

ra; 2� secretário Otacilio
Cardozo; 1° tesoureiro Ar

doncio F-uJE:ti; 2° tesourei
ro Hermínio Tassiano 'Ma

chado, Mérca�o �ornurn rnrus Ii�erar
com merca�o internacional

mente, quando forem eli
minadas as taxas alfande'
gárias do Mercado Comum
frente aos territórios as

sociados da Africa, que fa·

zem forte cOiupeti<;ão aOS

paises latino-americanoS.
.. --_. _._---

13" saláriO
ffie�iúa justa

BELO HORIZONTE, 9

(V.A.) - O sr. Camilo No

gueira da Gama, relaW
no Senado do projet.o q
estabelece o 130 salâJ10
declarou.se favonivCI i

sua aprovação e InforlDOll
Que o submeterá â comiS'
são de Constituição e JUS"

tica na próxima quarts-

:�sa, i��:rf��::�r J:::::

INSTALAÇAO DE MORRO
DA FUMAÇA DIA 20

Consoante- informações
do deputado Waldemar

Salles, ê o Seguinte o pro
grama organizado para

Govêrno Pr-op-o-rc-io-na-En-sin-o-
Para Mais Crianças

o 'Diário Oü.cial", ediç)o na cidade de Abd'on Bat.i:,.

(ie ante.ontem, publicou os ta.,
Em seguida, discorreu só. têrmos de novo convp.nio a A institvição ·eompr.1me_

bre os serviços as51'Ste!l. pr.ovado pelo Govern'!dl�'r teu.sp a ceder ao jst,l.do
clais que· a entidade vem Celso Ramos ê que o Esta_ até que êste constr1Ja o

prestando, assinalando a do firmou com a Congre. competente prêdio esca)Por
atuação do dr. Gullhe!'lne gação Imaculada Conc�� 5 salas de aula, dentro 1:;s
Renaux e seus companneL ção de castres, para minis exigências da pedag"gia
ros de direção, pedindo tração de ensino grMUtto moderna. '

uma "salva de pahn;ls para ---- _

:�:d. �O:áo::;1 j�:�:ni,,;;� Ala 'Moça do Partido Social
q,antlda pa" a p'e",,'_ Democra'tl'co1$0 da Paz Social no Bra
sll."

Ag"deco o S,. João B. EDITAL DE CONVOCAÇÃOdos Santos
Ot�m do snr. Presidente <to ALA MoçA DO

-----

P.S.D., convoco todos os senhores MEMBROS poro
uma ReuniÕo do Diretoríia que faremos 'realizar hoje
quinta_ feira dia· lOdo corrente, em suo sede á Pra_

ça Pereira e Oliveira nO 12, com inicio marcado às

19 horas afim de tratar de assuntos de interêsse da

Em verdade, essa foi

precisamente a predicação
de Cristo, assegurando que,

a despeito da Incredulida

de e dureza de coração de

tantos, uma vez pendente
do madeiro, que 'era o que
havia de mais '.ltamante
para o mundo, então, sim,
é qUe atrairia tudo para o

seu conhecimento e para o

seu amor: omnia traham
ad rneipsum (Jo. 12, 32). E

é sabido como, além das
conversões que logo ope
rou, algumas já em torno
da Cruz, não demorou a

atrair, desta vez por modo'

direto, a Intellgêncla, o

coração, as energias Indo

maveis do Apostolo S. Pau

lo que, Ilustrando os prin·
!!ipais rostros da Asia e da

Europa, excluída a prega

ção que de qualquer modo
se parecesse com um "cim

balo que tine", cymbalum
tI1l1l.ic1!s, de palavras sono

ras, mas vãs e lnutels, le

vando a toda. a parte· os

écos da sua eloquência,
mais Inspirada no ardor
da sua fé, do que na "su
bUmidade de estilo ou de

sabqsiorla, illsubltmitate .

s rm07lis. ,lU� SCip:Clltia, -

o de que mais se �loria
va, rlll r·()nt.rf1�tr ('0111 a

\
'1'�' .l1\ .

o ministro da Economia
da Alemanha' Federal, sr.

Ludwig Erhard, Inaugurou
o "Dia da América'" na

FeIra de Hannover, decla

rando que conhece perfei
tamente as preocupações
do Mercado Comum Euro

peu em relação ao merca

do Internacional. "Essas

preocupações vão obrigar
a Comunidade Econômi
ca Européia a adotar prin
cipias de maior liberalls·
mo nas suas relações eX

ternas" _ ressaltou o eco

nomista alemão.
CRITtRIO

lO

! ...QUE FA·EI·LI·DI·DE
nacionaL"

O ministro declarou que
a Alemanha se sente liga
da, por tradição, ã. Amé
rica Latina, e conhece suas

preocupações a respeito
dos etelios do Mercado

Comum Europeu sôbre o

comérciO Internacional. As

diferentes competições \ en

tres 'Os diversos paises 'Cle- caso

vem desaparecer na medi- "A medida' é justa e ne ..

da. em que cresce a eoope- cessária _ disse - e cr�l�
ração. A República Fede- que encontrará rcceptl
ral Alemã propós baixar dade entre a maioria dOS

as taxas alfandcgárias
.

ex- se'nadores. !'mbJr�t cu 'Tl

ternas da CEE ('01 50,* c tenha pOdido ol"'ir fi to' ,

�.__�_",.L.._-:_.:: ._L1..(.::r,,:.;;L_� .' ..�
- �.:_.-
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DR. FLA'VIO A. AMORIM

Para o Rio de Janeiro,
onde tratarâ de assuntos

do seu interesse, seguiu ho

i:- pelo a\'�8.o d:: cl!Tci"ôI
TAC·CRUZE1RO DO SUL.

o!M10St;O R8(lf�Wt'. dr. FI(t-

mesma,
I-fcnl'ic:ue �acorio Ortigo

Presidenie
Maul'ilio Lu;:
S_ ...���L,� _ .�_f_�
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