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de Blumenau; Sr. Herme- sa Força e Luz Santa ca-

(elso amos az entrega do cheque --Atendimento de uma das principal s reivindicações a reglao �;e�,�a�,g�:a'CE����: �; ���::�� ��:�po��o d':!�':
Revestiu-se ,da maior importância o ���lam���sp�:a e�::�i:. na- ����:;��loEn:.ac!��ci:;o: ::::I�e��� F�:lt��E;��:: :�f�n�Vilade �l�V=I���oS s:' Martinho Cardoso da Vel- da empresa i e Dr. Fúlvio

ato realizado ontem em Blumenau, quan-
Hã multo que a situa- fllho, secretário da Via- Maurício Xavier, preslden- Osvaldo Ollnger, encar- ��DP�e:ide���me�:u�M�: �::tev�!r�����fees d�U�I�=

do O Governador Celso Ramos fez entrega ��l�n:� �����çõe�gr������ ção e Obras Públlcas; Eng. te da AIRVI; vereaDores regado do nucleo do SESI

��::O:ej�l�'��:: �:lr�;nC;r:� cas do Palácio do üovêr-

ao vereador Ingo Heríng, vice presidente �:�:ss�ad!n::::�\e c;:;.
--- ---

-e- _

'da Empresa Fôrça e Luz Santa Catarina, ci��:e��im, o Governo Chanceler do Brasl·1 em VI·SI·ta'de Blumenau, de um cheque na imponân- :::'te��;��:' d':."Q��:ont;�g�:�
cia de 201 :milhões e 100 mil cruzeiros, com o atendrmgnto de,

h I Iparte subscrita pelo Estado no aumento ���i:�:��:'d:'::::::: ':I� a PoluAol·a Aleman a e s raede capital daquela empresa fornecedora chegua com a Importância

de energia elétrica ao Vale do Iiajaí. c;;:::���denrt:pres:��:��� VARSóVIA, 17 (A. P.) -

das cresses produtoras, O ministro de RelaçõesCom um capital de 90 bem como autoridades es- Exteriores do Brasil. que se

:���esu!e a���:��sde ��� taduais e municipais, entre encontrava em visita a es-

milhões, a empresa poderá, ��li�ll�� z::r��n��s: pr��� ��I�:Pji���all���:n�er;�;���
�;�:�t:t:n��a��:ve�i:;� dente da CELESC; Prof. to dos comentârios e su

Osnl de Medeiros R�gis, gestões de que o Brasil te-
ria encetado campanha
para. dominar a América
do Sul. O chanceler Fran

clscc San Thiago Dantas

que contõu com a preaen

ça de altos funcionarias do

govêrno polonês e dos inte

grantes do corpo díplomá-

respondeu dizendo que "o

presente problema de "do

minação" diz respeito ex

clusivamente à maneira de

dominar nosso própria pais
subdes,envolvido. Ainda es

tamos lutando por nossa

emancípacãc econômIca." _

Política c
Poiítlcos

ttco.

Logo após, os vtsttcntes
partiram, pejo trem no

turno, para Gdansk, no

Baltico, a antiga cidade

livre de Danzjg, onde se

demorarão para uma visita

de dois dias. O dta e melo

San Thiago Dantas e o

embaixador brasileiro na

Polônia ofereceram uma

recepção, ii. noite passada,

O Tribunal Regional E.

Prossegue a Luta dos Estudantes
(ontra o Govêrno Português

leitoral, por dec1s<l') unánl,

me, negou renístro a cano

didatura a Senador do sr.

Martinho Callado Júnlnr,
nas eleições de J de junho
próximo. Dessa rorrne, não

há .nenhum candichl.'.) I"�

gistrado para. aquele ptei,
to.

quo a delegação brasileira
se demorou em Varsóvia

foi prejudicado por um

tempo inclemente, com

fortes ventos f' chuvas.

Apôs a visita a Gdansk,
o chanceler brasileiro e

sua comitiva viajarão para

a antiga. cidade de Krakow

e dali prossegUirão para

HOMENS DA PRODUÇÃO, EM SANTA
CATARINA, CONCLAMADOS A GRAN�

DIOSA OBRA DA SOTELCA

.tste ê o mais nóvo caça da Fôrça Aérea norte·{,meri
cana. Trata-se do N·156, fabricado pela "'Northrop

::��:r1�at:��l:!��r�:�a; !�I �:�,:�r d! .6:!ui�:�:��O;êlfcO;:
O N·1S6 está sendo torneaao à USAF e às nações alia
das dos Estados Unidos atravês de programas de

assistblcia militar..
X =l

co�a::�j:t�li�eir:�. (1:�l:P:
menta os vencimentos da

Polícia. Militar, esta sendo

chamado de projete de
efeito retardada. Aque1t

Atendendo a amável con ridlco, Sylvlo Machado, Di
vtte que lhe fez f) Eng. Jo reter de Admlnitraçã') e Viena, Bonn e Israel.

sé Derreia Hulse, Díretcr- Jorn. Adão Miranda. do Se:

Presidente da .3ociedatl€ vice de Dlvulgaçâo e Alber_

Termo.El.étt:lca
do Capi\',wi to Gonçalves doa

santos'lRASC- SOTELCA, a Pederaçâo S�Plente da Diretot"la;. J,o. Dffi
'

do Comércio de Santa ca. se Glavam. do Slnclicato II
tartna, com representantes dos Ataca.dl�t!l6 de FlOd'. c

'

·�I'-'�i'�·�lllj��._��_"-: ''f.- lii�--·-e. OI 'fu�� cf.
utcetoe do comércio desta bit Capital; Alvaro 'rancre. ._ .

Capital, fez-se preáente. as do Dlpold, da Associ.a.qão Por ocasião da recente

Instalações daquele gran, COmerciai de Si:> Pruuets. instalação dos uabauios

cioso empreendimento. têr. co do Sul; João Pery Bran, 'do Instituto de netorma

ca feira ultima, 15. dão, da êasccíecêo Comer. Agrá'tli· rio mumcipi-r de
crer de Itaja!; dr. lido onapecõ, recebeu o ower

PartiCiparam da comní. Deeck, da Associação Co. nadar Celso Ramos os se.
va, pela s'edereoãc, o sE'U mercial de Blumenau; AL gulntes despachos telcgrá
Presidente, sr. Haroldo Soa. treco J�ão Krlech t: Paulo ficas:
res Glavam, assessorado
pelos srs. dr. Alexandre E

vangelista, Consultor Ju

._--_._-- --------

NA ASSEMBlÉIA LEGiSlATIVA

_�....úitkIl,·...�

vêrno - Ferrovláitos Apelam a_
Waldemar Sities

so Ramos e da bancada

govern'sta no sentido ee

que os componentes da Fõr

ça Pública uvessem venct.

mentos. à altura de sues

neéessídades.

O líder governista na

.aasembtéte, deputado Ivo

Silveira, rebateu, na sessão

de ontem, as críticas rcitas

pelo ar. vclney de Ol,vel

ra, na questão 10 aumen.

to do pes�oal da. Poliria
M.l1ltar.

.

-.

lamas oficlalmenw os ser
-

viços da.s equipes vl);r.nt(!"

do Instítuto de nef'Jr.11rL

Agrâria neste mun\::I\JI.) �'e

Chapecõ vg com :;rl'!llW� :'1:'

ceptivldade por parr.e ri::!.

população pt Re�pgtt)s:l.S
saudações Luiz Navarro

Stoltz José Felipe Bcabald

"Tenho honra comunicar
Vossa Excelência f>ln:r..1 in3

·talados trabalhos "Irasc"

nesta cidade pt Em llll;n('

povo Chapecõ .congratllJo
me com V. Excia. feliz �ni
ciativa vg fazendo vú,:,�

pleno êxito pt CordiAi� sau

dações pt João D<l:i'�·l Prt:.
feito Municipal"

examinando o assunto, a.

lém da mensagem que en,

Viou que concede eretaüca.
ção por risco de vida.

x x

O DlretórLo Municipal ele

JOlnville, da UDN. foi dls.

solvido às vesperdS I.l!l. Con.

venção do partido. OS MS.

Tupi Barreto e Pali.lo Kon.
der Bornhausen nndft.m
brigando lá pela "terr:). riOS

principes". Con,tagenl até
aqui: zero para eles e 10
para o PSD.

x

Com o IRASC, o :lover.
nadar Celso Ramo:) col0ca
em. termos de realidade o

Problema da terra. O Ins.
. "tuto de Re�rm�, A!;�á!-i.9.
de Santa Catarin'\ sub�":?
tui a antiga Diretorl? ce
Terras e ColortizaçãQ, ver.

dadelro cemitério de pro_
cessos, ao tempo ria UDN.
Anãs, a DTC e�a, "m VH.

dade, uma "Dire�flri'l. de
Tapeação dos Co10t1os",
ll"lulto ao gõsto de ce.tos
caValheiros da "eterna. vL
K1Iãncta s� empri:goJ;".

O sr. �roldo de :-'"cafvalho
andava com vele!<.!adc,; de
ser o Pelé (em forma 6a
lJON. Mas, não tinha. jógo

�ra tanto. Nem (lI:! leve.
etn Hl% do qllll deveria

t.er. Acontece que o dito
Ido nem mais campeão

1I.n1Clpal é. No préUo elas

Muelbert., da Aseoctacão
Comercial do Rlo ri;) Slll;
Alfredo H. Remar, e dr. Er.
nesto Moreira, da .�;;soL'ia.

ção Comercial do Ocstê Ca.

tarlnense; Severo Simões,
Rosato EvangellM" cRu.
bens Pereira e O!iveil'2., da.
Associação Comercial de

FJ.orianóPolls; Atallbi,., A
zevedo e Erllndo Amboni,
da ASSOCiação COTJlel'chl.! lia

Laguna, e, ainda, o� S1'S.

!:��S:�onN:ye;it:��:�r,���lt�;
da Associação Ccmercial
do Tubarão.

"Temos a honra de C'ln1U

nicar a V� Excia. q_ue I:;Sta. WALDEMAR SALLES. A

PELb,. DA· - CLASSE
:-"'''- 'FERROVIARIA
O ·deputado Waldemar

Sall�s,· da tribuna., fI'lbn.
eiou ii. Casa haver re'.:ebido

telegrama· de fel'I'oviãriOj
de Tubarão, soUc\tand.) �_hé
intercessâ� junto ao plená...
rIo no sentido de a Ass'll1l.
bléia dirigir se às ;1uto�ida�
de� federais, a fim dp. Que

,;eja suPrtrnldO-- art.i!J4_ _.
dispositivo legal ora em

tramitação na Càmara, e

Que derroga direitos Iiqu1.
dos adquiridos pela claEs<",
durante a guerra. 'Aq'lela
êpoca, os trabalhadore� e:n

!errocarrís, por detcm;n1.

ção do então pres:tient-e
Vargas, foram obl'lgados a

fazer esforço t!e guerr"" sem

direito a ferias, et ... o vice
lider da oposição. deput:l.do
Ademar Ghisl. ap,)lcu o a.

pel_o dos ferroV1árl�;;, feito
por intetll;l..édio do l'�p:'zsen
tante pessedista de Taba.
rão.

tudantes, que começaram l

se reunir para um c·oml\'io
em massa na CldacJ� UnL

versitârla' desta cap.tnl.
Mais de 3 mil alunos se ton

centraram perto do.; pre
dias UI;llversitários, Il'l\s !JS

professores os aconselha_
ram a não desacar,ll.r H.S

ordens da policia. Em Ccir,L

bra, reinava a calmi ITt�S,
como em Lisboa, pu";Sti'l a

greve. No Põrto, os uni·/er.
sitârios decidiram ..�alizar,
um "degflle silencio.;,," :'0.

mo protesto contra o gc
verno, do sr. OUveln Sa.
lazar.

LISBOA, 17 -

O Primeiro Min:stro por.

tuguês Sr. Oliveira Sl'Ilazar

(foto) continua '�!)raçO.5
com a greve dos estuda.n.

teso Hoje a, policia, cem ra

mlnhões.elsternas a man

guelras, desestimulou c:; et

,Afirmou q. orad::it' .l!ue c

Go\'ê�l\o. Já aUn1ec:ntal'fl nn

terlonnente a mijidlt t<>_ta

dual', e a preocul)açao!la
administração estadual se

fazia sentir na inensagem
que tramitava na Casa, e

que tramitava na Ca!la, e

concedia outra vant1l.gem a

Policia Milltar. Alud'.� fiO la

to de que tais vantagens.
como não podia deixar de

ser, deveriam cln%·1;· s.,;, 0-

brigatÔriament.e, as di�JlO
nibilldades do Tesl'lIl"J. e

esse era o ponto de vbta

que defendia, realç.:ln(l.l ..I.

posição do Gover�1ado!' ('ai

Bolsas Escolares
Cêrca de 2 mil proce-�sos

de Bolsas serão t)nr.amL

nhados no Senhor g.over
nadar Celso Ramo3, para
os devidos despachos.

O Titular da p�{"ta da

Educação Deputado Osni ele

Medeiros Régis, :l.entra de

breves dias devera remeter
os citados process:}s que �e

encontram em face de con_

clusão por parte :ia S€are_
taria de Educação e CuL
tura.

Material Escolar
A Secretaria de .€d·J'�aç.ão

e Cultura, dentro de hreves

dias, irá distribuir :tos FS.

tabeleclmentos escaJare!:,
farta quanil�de de mate.

rlal didático.

Represenljando prestigio_
sa corrente de· opinião pu.
bllca, como elementos das
classes produtoras de Santa
Catarina, vlistaram eles a

SO"I:ELCA, ocasifw em :Iue _

participaram dp, lIln:l in.
teressante sabatina. du.
rante palestras que desen
volveram os drs. José Cor.
rêa Hulse e Paulo Santos de
Mello, Diretor Presit1ellt� e

Diretor Industrial, respec
tivamente, "palestras essas
que abordaram todos os as_

pectos da SOTELCA. destfl.
cando se os da U�h13 pró.
prlamente dita, dos rp.Cllr_
sos finanCeiros, C!at.; linhas
de transmissão, dl. potencia
gerada, da exten_,;ão das li
nhas, dos empréstim03, eic.

T.odas as lnstalaçOPI> fo

ram visitadas, dp.morada_
mente, Interesan�o-se os

vt;:,1tantes sõbre O.i elemen.
tos necessário �xislentes,
montagem, mecanismo etc.

A SOTELCA, n::l mémen.

to, está em fase adlal'.tada
de suas instalaçõc� provL

denclandol )lara a sua COIL

clusão, os recur;;os finan.
ceiros junto ao Banco In.

teraerlcano de O.;ltit:!l-.volvL

menta, do BNDE, CPCI!M,
rujas processos jú Sr' enCOll.

Lram cm andnmCUliJ,

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

A falta do cIt.ajo-mall'!.
rlal nos estabelecimentos
escolares, foi motivada não

por parte da Secretaria e

sim por parte 'ias firmas

que venceram a con;-:;)rre:l.

ela para a venda dos fill:'S.

Vacinação .(onJra a Polio
Desenvolve·se hoje o quar derão conduzir sua:; crian

to dia da campanha de va. ças aos 41 posto instalados

clnação contra a parallsia em todos os municípIO" . .'\.

infantll, em Florla·nóp"jls. vic1riá.:"Sabin'" e inoculada
Os srs. pais responsnvels po por via orai, sem qualqu:"!f

contra.indicação. A Imunl.
________ .... zação verifica-se com a a.

bsorção pelo menol' de aL

Secretário da Fazenda Seguirá Dia 21 :�e:: go'" d, In,dica

Para Brasília: Conlaclo Com a Asses- eq��:e: d:ró:���c d��bl!��
soria Técnica da Presidência . J:!::ã�n����.en:�n�r:e:�

Estadual vg por )ca.otã') a. da ·entre as Idades 1e que.
be'l'tura trabalhos CflT':! tro meses e seis s.nos.

Procure. hoje mesmo, o

pôsto mais próximo, pre
venindo o seu filho contra
os terriveis efeitos d9. pt-IL
.Qmielite. Esclarecem03 que
a campanha é n\eramente
preventiva, não e:ids�indQ
nenhum surto' de para.lida
infantiL
Na Râdio G)la�'ujá está

funcionando wna equípe
especiallzada. de tlt�ndL

menta, no horârlo das 8 às
12 I.: d[\� 11 Ú� 17 1:.0l"\S.

NOTA da Superintendência da
Moeda e do Crédito

A campanha que visa a desacreditar um estabele

cimento bancário, como está ocorrendo cam o Banco

da Lavoura de Minas Gerais, S.A., assume carãter sub- RE;.PRESEN'l'AÇAO DA CA.
SA JUNTO 'A ESQ

versIvo. O Governo tomarâ providência.!; para respon-
o deputadO Wa!demá:-

SaBes referiu._se também,
na. oportunidade, ao fa,'l
de haver represenh'rl,), por
determinação do pt2side'1.
te em exercício da As<;cm.
bléia, deputado Waltl't

Mulle.�, aquele Pode; n� re.

cepção aos estag!<iriú:> ca
Escola Supefi.or d:!· (im·rr:l..
DiscoI"reu e teceu ,:onside•.

ra-ções. a propósito do:! de,
pOlmkntos da equ!�e teCI�L
ca do· _g�vernad.or Celso
Ramos, sóbre os plal!05 do

Govêrno, em
-

con!f'rêncla.

realizada na manhã. de 15

do cor�enle. no Êdificio (;'1S
Diretoria", na capitóll ciu

Estado.
..,-------,�

sabi}isar os autores que estão dessa maneira atentando

contra a ordem econõmica e- social do País. Espero qUe
Da AssessorIa Tecnie:a da

Presidencia da Re9ub1ic�
recebeu o governador Celso

Ramos o seguinte desp:'Jcho

os depoSitantes não se deixem iludir por falsas noticias
ra pt Cordiais saudações pt
Mauro Cabral vg 'coordena. e se mantenham confiantes. O slstema bancârio está
dor da Assessor!a Tccnica
Presidência da Repúbli,=:,<".
Visando tratar do U<isun.

telegráfico:
"Com vistas complel:l.;;"

Informações reJat.l\'as {:;'se

Estado vg solicitamo:> reme

ter esta as,sess,ori.l dois e.

xemplares orçamento esta.

dual presente exercício \'g

ba.alnço execução orçamen.

tárla exercício vg balaTH�

em excelentes condições de liquidez e cada estabeleci.

to com a Assessoria Têcnica

da presidencia; o Sr. Oe.
menta conta com decidido apolo das autoridades mone�

raldo Wetzel, Secretario da

Fazenda, vlaj:trá na pr<JxL
ma. segunda feira" dia 21,
para Brasilia, levando pe�
soalmente e material j':oll

târias.

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 1962.

e�ecução �rçament2.rja (·xer

cJcio transato et :nensagew
de Vo.�scllei:l. :10 Lcr:i�h�',lv\.)

Octavio Gouvêa de Btl!.hõcs
citado.

Diretur Executivo da SUMOC--_._-;:�.

�;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Colaboradores
Prof. Barreir.os Filho - DI'. Osvaldo ROdriguesCabral - Cid Gonzaga _ Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon. d'Eça - Major Ildefonso .ru
vena! - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens Costa - Walter Lunga _ Zury Macha
do - Lázaro Bartolomeu _ I1mar Carvalho

Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago _

l Inrnllton Sehmidt _ A. set-a« Netto.
DEPARTAMENTO ESrnn"'IVO

Rcd9.tor: Pedro, Paulo Mac�ndo
R('datore$. auxiliares: Maury Eorl)'l'ls Rui T
Lobo l: Gilberto Nahas.

..' ,

ColalJOradores: DIVERSOS
Repret;entanlt>.�

Roprcsentaeões A. S. Lara Ltda.

�:,7: (g�,}�_2�ua Senador Dantas 10 50 andar

S:\(j Paulo - 'Rua Vitória 657 _ 'êonj. 32
l"II"tO Alegrp - PROPAL _ Praça D. Felfcir .

no 15 - com. 11 � Te!.: 74-40
A"I'fltes e correspondentes cm todos os mu-

nldpios rIr Santo Catarina -

An(Ifl(·i(J.� ml'dianlr contrato do ncôrdo rom :1

1,1I)"![Irlllvig-iJL
AS�"NATURA ANUAL o-s 2.000,00
V;q;f)A AVUL.'3A Cr� 1000
" f>ir"('(ífl não se re,�1}1)n.�'I/)lli'lfl p'!k.� c(m�'ei
lo, (�IIli.lidf)1l nos artigos osunaaos.

..,Sociaisv conecmano:
Jllnforma

ÊLES qoz.am - Se bem que nenhuma impor ,

tância despertou no espirita da ilhéu a cooveoçóc
udenista, um dos mais letrados frequentadores do
Poema Bar tipo característico do homem-povo, :�U
a rek.!cãQ dos candidatos o deputado federal, km,
çodos pelo UDN, jogou o jornal de lado e lastimou
se:

- Êlcs estão mesmo querendo gozar o gente

1///
/ / 'Sllrpret<l!deteme'!-te !)em
impressionados com o ina-
110 d2senvolvimenti9ta que
o Governo Celso Ra"LOS

traçou para Santa Catari·

na, retorvaram (ta Rio os

alunos �a Escol� SI'7Jeri�r
de Guerra, d,molS de 01lVL
rem objetivas cxpo.dções a

remeuo dOll 1WlISOl! 11"obl'!·
mas social e :!collámico.

///1
/ / Compreelldendo am

-ptesmente que li nüra-ee
trutura do 710$.\0 desf/wol
'vimenlo está 1/0 sixí.emü

energétiCO e 1ut rêde ró

d:Jviál1a, o Govérul) do B!>
tade volta sua ])ri1l(,;lpal a

tenção realizadora para' eS
las duas melas Na teu

?Iião com os esta[Jiários da

ESG, o Dr. Paulo Melro,
tnretcr da Comissão de E

nergia Elétrica, fez brilhaI!
te el.p"siçtto sdbre as rUI

lizaçõ._s (fUC estão senda c

jeti'1ladas e () prognl11lf.1
traçado pura o setor çue
tão eficic11lemcat.:! dirige.

1///
/ / Segundo as explicaçõc,�
atriblliu;aS ao vereador Es

r.erid,ão Amim, por alguns
de seus amigos, a recente
crise de relações entre Bo
lívia e Chile, não tem ra

ZÕeS pclilicfili e sim futebo
lísticas. Machucado o me

lhor jogador do escrete bo

liViano e 7Ido podendo jo
gar durante um a7l0, a' Bo

lívia armou a br011ca para
não participar vergonhosa
mente do Campeonato MlIn

dial, no Chile. E ai7lda há

quem diria que o Vereador
Esptridião Amim não te?n
sensibilidade politica.

1/1/
/ / Na hora em que. (/.(f1.r.e
re cabo-eleitoral leu I) no

me do Sr. Wilmar Dias en

tre os candidatos ude1ljs
tas á Cdmara Federal, não
se contevP. de espantos -

E nós que estavamos con

tando com o Mbldeco pa�1I
ser candidato a 1)cre(ldor

pelo Aririu!

////

,

•
•
,
�

Amanhã Soirée da CORUJA - Elizete em nossa

cidade -- G Casal Fontana viaja Dara �ova Vork•
,
•

CINEMA 00 qôstc de todos - Escreve.rios -rm

leitor reclamando centro o baiXo nível cfnemoro
gráfico dos filmes que 'rodam nos cinemas d.; ':'J_
pital e sugere Que ao menos uma vez por scmor-c

se projetosse uma película paro a público r.-.eis
culto. O assunto é insuperável, dado ao g6sto do

público e inteligêncio do programador, Basta dizei
que um dia, não chegando a tempo o b:Jng bGng
programador, a dr-eçõo da cinema descutooo..se
por ser forçado a substituí-lo par um filmezinho
chom:ldo "As Férias de M'sieur Hulot" dum coro

metido o engraçado, que se chamava Jccqoes T t!l!
O ex.deoorodo Braz Joaquim Alves, quando ouviu

isso saiu xingando e foi assistir a suo culu no t:c
culccde de Direito.

:z: oe.;;::
7 - Em nossa cidade a .;enilocitJ'
Nina Ro:-;a procedente do rue, ,·m.
���ra���titeB:�:at�à�H��:�I�:':l gt!.

•
B ..:..._ �ot8::(d; :�ns semanas crn'

cartca. ante," encerrou a l,,1't'jl,H'ad:l'
dos Untv,el'�i-tér1oJl com a !}(!ço. ",,:\,) 0:1 ,I
����:adecl�a" no 'rcatrc Alvaro de CJr

�
•

fi • " •9 :;():e��:8���h��tr�n';�',�:;;'��' _: J
ecnteclmentos sociais feJjclt� pc,Jt)
aeonteermentc.

DOBRADINHA FBS - Wolney - O dcoutodo
Wolney Cctícço de Oliveira, não tendo sido indui
-do no cbcpo de candidatos a depLJtado esrcouo! pe
la UDN, resolveu tirar desfórrc cootr a o particu,
estendo -dts-csto o ccndicotorcse Q Senodor. Cm

cher:J do PTN que teró como suplente o tcmcsc
FBS. Com isso pretende fózcr sombra 00 Sr. Anro

nin Carlos Konder Reis
* >lo :!:

10 , Jantando no rcsta{:nnt(' rio
Qttcrénein P�!M,e. u boruta sr',,l. JU!:l.�r. �
C�brlll ncnmpanhada pelo -eru.n,' IIi',"
.rovnntro Rulz.

f'!O JAPI morto trabalho - Aoesce do rel.acõo d�
bcnct.c'e s que o Dele jcctc Reotoool do IAPI vem

publ;c,ndo no imprenso. loc��,- com,? va.ntagers
c('ncedidas a0S seus nrevldencrarlas, co €sta u�'J

inforrr.':Jção contraditório. Em Brusquc um cidad5�
(qve por resreito 6 família nõo damas o �ome) !Ol
à ;llnta médico da IAPI submeter_se a mc'I)f''-C0

Estava tuberculosa, Voltou paro coso e falec�u
uma iemana depois. Três mêses, após sU,a ,morte (I

f,-rmilia recebeu a re$ultudo do lunto medIca, con

sidercndo_1'\ capoz Daro o trabolho e cl"nvo:,ando o

rC'ro t(\1. O Sr. Rodolnh'l Ti.tzm:Jnn. deleg�do, �o
dia tnmar certas previdênCias para que cOisas �s_·

sim não tornem o acontecer

FUNCIONALISMo em canaress" - A ASP:;C

cumprindo a excelente linha de orientação trocada
pelos seus dirigentes, está emp�nh�d.a otuolme�.,.�
em formar I:J d-elegoção de funCLOnarlf)S aue pa.ll

cipará do Cohgressf) Nacional �m Belo Horizon�:� .

No temório da delegação cato�,"en.se constam �,e

grande relevância !=x./ra a funCionalismo,
-

-�RTI(IPÃtAO
ANISIO �TRA I

r- .JU� DE D{REITO
sr. Pau�n�rode J. d� Souza Gertrudessrt Zippel
Participam o'os parentes e amigos o contrata de ca-

samento de seuS filhos
•

Maria Helena e FlaVIO
, Noivos

R<qist(cmos na ('fdemeride Que hoje pa�$�
m"';s um c-ni'lNc,:Jrio natalicio do inteligente me,ll

nadoCI��II��j;'l��r:�c�:��'jJe::s. 3. an o pr,l'f\d'j:o
,

A natalicicnte li' filh:J dileto dr:r sr. dr, Anjb�1 ,
Nunes Pires c1Jfé5"ref1co 'Cl:J Faculdade de Fik"sofl� •
�p�:o��om:�:Q�ef����a���' e!Ugo:ni�oss��n��i����� •
ci· ...k e culturaais •

CLAR!SSE. est-llT'rJ; Cf'I' tos na data Que lJoJe •
�;7�����jOse�� ���i�v�O�,e��ac���sos. ,:��fe�o��� •
sos m":J's c- hro.sos cumprimentos, extensivos c.,·s •
seus gsnitores

�

* . ;�
11 --'----':- N::t.s rodas politicas ciu P!3D'
comenta 'e sob'e a �r:-:n'!e v:>bd\r,
;�ÓX1::U:���1io.dr. D:b Ch'�rrm

{",
•

12 - J\man�ã� : Fáculdalle de Fi •
lOFI)(Ia com a mOVimentada .."ir{>,.. dtl'
"CORt!JA", nos saiões do Lha T. C. •

,

1\'1:-;;18 PAT!�li\NOrA o

novo cantor carl(l'la, ':IlIe
é catarinell·.!

1 _ CirculOU em llos!;a cidade e e i1'

rodadas de uísque no bar do Qu,;
rência Palace, .os senhores. Antônio

Carlos de Andrade, Chefe de Publl

cidade da Firestone e Alexandn

Baugartem da J. Waleer Th(lmp.:;el
de Sio Paulo. O� Ilustres V_S!(a,lte
aconteceram em companh�'l elo dls

eu tido locut.�r NazarenO C<Jeltl-J.
:!: • *

13 �-Na eldnde de Tubarão rontra'
:�ne2::�n:eS:�horcos:tr: �retaOI�:�;:'

. Cumprimentamos aos noivos, l' :ilg II
nai5 'ammas. •

,; . *
-

14 - Também na cidade fie Tu'
����eo t���: �:, x.;:o� �� ::�:�:�rrr.���'
na De&llmpo.rada., ,

- - ,
15 - Com i�t:/fcamerIC3.['\1) foi fes'

* >I< ::( leJado o nlver do menino Luiz Má'
Fazem Ano Hoje fab�lo�E�::���s �n:rv�:;�,d�"ll�t:l'�lIC�: r!�,��:� ��s��sal senhor e �en�ora,
Nf'S,:':�, �s��:a ��":�. ����� fama internaC!Dnal. e;;ta .com' ,;'lr,trQw ,

Ne_:_ess:a. Alba Magno Ra- �:;c��o Lfr:raT:�I: ����:�ntaçâJ no<;

1.,� Pelo :�B�i�� da Va:'iJ viaja �
_ sr. Bernardino Borg�s :� ') ::: ��:rnh: s:na�:raNO;:p��;��e'A�,!I�:"�on:='

Netto 5 - DJmingo próximo na ,"'l'lcH',.d!l.dl na (Ruth). O casal em Questf:l,) \',:aj3�á'
_ sr. r.l<ld�ton(> Paladino Ouarar.y em ItaJai, des!!l{) de mo p�la América um mês, regrlls;;:Hldo '1'- sr. no::m:tr Oliveira J das matarazzo Bussac. :�CI��UIO em Junho onde, fln:lará l'er-,!.= :::: �l����,)D;:�:7:o • :!: * ::: •
- sr. Alvin'l 7·I'Immp.r , 6 - Cmn coouitcl oferecido ri in1_ .. '" '

•i b prensa i
.

'n d 1: f' - pemame�to d�: Dia: 'Uma li",= s:�· O���� �e�:; ::� f ma luxu�:a 1

baO:��::c,n c;�:r :ire��' {:��: malo·e� vIrtudes do homem é a gra_Un • a �argo da elegante senhor'!. l.Ja/v;a tldão. _ llOU. .... ttE"'Ina DO MAILLe�
sra. Alzira de Almeida ,.p�m.::u�:.. .. .�_ .., ,,:,,:�� �,

=:: �;:��"�",c����� Sindicato 'o� Em�regados EmEslabe� --------- .�'·hl.. Ubl'l 'n;,,'l Ort1<ra
- m,nino Tulyo 0'"'' lecrmenlos Bancári05, no Eslado Tabela de Pagamentu do Mês de Maio

de Sanla Caíarlna Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional Em Santa (atarina

�:: " ;::
de hole mais 11m natalício " 1 ...:__ Realizar se á amanhll. em Clü

d�,.�..,ntil e.�rendad� srta.
, pecó o enlace matrimonial. da lI.ml:1o�!t()

���: :oa���e���é ����l��� • �:;;::s:ra. Zêca com o senhor' Oel'll!lD

f'! (1f' sua ex'11 f'. espô�a d. :

��t��:d:;::ãil�5 p�:os: �
3 � O CJstu:�iri ;:�Kleon, �nSl te

meias.

Sr. Jorne Dall-O:
Con �íltlfifabâo l\'ltida

mos na d.lta qlle hQj:- d�
corre, mais u� natalíci:l
cio do nosso p:lrt�cular ,a

mUrI) �r, Jorl!'e D'3.�, abas
tad'l c�mercMnte em' n6�·'
sn praça, o>1de se pvidencia

por seu cavalheirismo.
.

Dentre às homen::wens
qUe lhe forem tributadas,
juntamos as nossas com vo

to.� de ('l'��rf>:;tes e ',ininter
ruptas fel!cldades '

riamente em montar em n:lS�2. f'lda

dade um atelier, par'a as mais' f:le

gantes.
A natalit.iante os nossos

votos de felicitações. pxten
sivos aos seus famlllares.

Petróleo Brasileiro S. A.-
PETROBRÁS - AVISO

A Petróleo Brasileira SIA. - PETROBRAS -

comunico aos interessadas que, o partir desto datoJ,
passaró o resgatar, até o v:)lar p:Jr os .Obrigocê"s
oe Portador de c,ua emissão por intermédio da Bol,;o3
de V{'Ilores do Rio de Janeiro.

O resgate mediante conversão em ações pre!C
rf>ri.-' .... ic, continuará a ,;Cr �ealizodo, nos períodos cs

trno'prirl,.s pore a subscrição daqueles títulos n,)

minativos.

-"Sempre Alerta"meulna moçel He'ena Doris
CoMhl)

Com inl--r-'1<;,) r""'07'in.

consil-"n"Il'I'I� 'l'!."'I ":" <ie P"I

je maiS U:'I' "''1."ljr;I'I '+-,

J!'�ntil p f'-enrh�'" �,·t.,. H"
lena Dodo:: C'1"'n". nn"+-n

filha dO) n"'�<-� n-"'�f1rl" ",,

J('f"a de tr'h'llho· .�l' T-rQr_

I11l1nd!llo COl""" p c1" �"'l.

('xma ç.�nôfia d. Be!HJde M'l.
ria Coelho.
A nataliciante, b"m co

mo aos seu� �pnitrJres
nl)s.�os cumprimentos.

R/'fa. Cêlia Nunoieão
Com Indiz[vel contenta

mento feA'istramos na efp.
méride Que aS!;jnala o dia

---_---- �--�, ---- _ .. _�
"P�L"'" WR',,,o

MAGIE BOUTIQUE INAUGURADA ONTEM MaIf
uma novidade. para Florianópolis apresentada pelos Es

tabelecImentos A M'IHelar: Uma grande nOVidade c(H11

jornalistas e radialistas presentes como convldad:ls ea
peclals ao aconteclmento.

A firma. "Modelar" possue nesta Cidade quatro graa
des estabeleclmcnt::ls ail�m dos Departamentos que tOf-l

mam [l réde de casas comerciais dessa firma sob o co'

�����a (�� ��I�:;:;Ou�1�cq�e�iP�c����:::�;e ete�:�sc�:mA
seus dev�res e I·esponsabilidades.

A inau�uração d3 "Magie Boutlque" vem dar _.
,�lorianópolis um estabelecimento modernl.sslmo e IJ'

n;"o nl gcnero não só pelo apurado gesto artlstico t

ele'lâncla com que se apresenta como P2\a seleciplUV
da aoulslção dc a�tl!7os q�le vém proporcionar aos

1m.'1is exic:rêntes gostos da mulher' !lorlanópoUtana.
uma o]Jl'rtunidade p.ua fazer realçar a sua beleza c

exibir seus dotes de graça feminina.
�

AO rhampilqne falou I) proprietário da firma, q�não escondendo ."\la emoção, f.ez um retrospecto t

�':saVi�i�d�o��rlel:lf'l�m\)�o���a�er�:. P����I��;ndc�a dO�
vida ;�m::���/oa Ec����� de I seus colegas de hII

prensa .e credenciado por eles, falou o a\ltor (Ie5Uo

cOluna:'Magle Boutjque" esteve durante o dia de tJJ-

tem.������:t:n�u�s�taq:: �o�I�:��ed�nlJnentlt
nosso abrac:o ao Jaques e sua equipe pelo suee680 e�
de incito alcançados cpm a Inaugura�lo de ''Me.gle
tique". tttMI'E eomo não pOdia deixar de ser, um bOnito - Y..-
néon a cores estará brevemente iluminando o ...

uP
da rua Tenente Silveira com a Trajano, agora t�mado n:! ele"nnl ss ma sede definitiva de "MagUI
que". _____'-.

EDITAL
Levamos ao conhecimento de nossos Associados

que no próximo dia J8. sexta-feira, funcionará um Pôsto
de VaCinação contra a ParaIlzla Inrantil (Método SA�
BIN), na Sede da Associação Atlética Banco do Brasil,
siLa â Praça Pereira e Oliveira, nesta Capital, gt'intllmen

��a�:d���r:O�s S�l:a��re;�;'I�;\C�::ee �;� (:��:s�\.�c��
lhos dos Associados do Sindicato, Bancários, 8�urlté.
rios, FunciOlHirios do IAPB, Sllldicat,o e Cooperativa dos
Funcionários do Banco do Brasil, no horário das 7,30 às
li horas e das 14,00 as 17,00 horas.

O referido Pôsto foi Instalado mediante entendlmen
tos havido entre a Diretoria do Sindilat-o e o lienhor
Diretor do Depart3mento Estndual de Saúde Publica, Dr.
Fernando de Oliveira. a quem apresentamos, nesta opor
tunldad�. os agradecimentos de coletiv1dJlde bancária.

Não existe contra-indicação para a Vacina em pauta, podendp ser ministrada também em crIanças quejá tomaram nu estão tomando a Vacina Salk.
Lelnbl'amos a todos da necessidade de sér efetuada

tam Vacina, pelo que solicitamos o compareelmento d�
todos ao Pósto do Sindicato.
_. ----"",..Florianópolis (SC), 15 de maio de 1962.

DIA 21 - Ministérios Fazenda e Justiça, Po_
der Judiciário, Tribunal de Cantas. Trob.:::rl�,a
Viação e Educação.

.

DIA 22 - Ministérios da Aaricu!tura e Soúae
DIA 23 - AposentodbS Definitivos, Solá, ia
Familia p A,-l'�I� ... '11 dos Aposentados que I'e

cebem pelo ·IPASE.
DIA 24 - l-'rocuradares e Ap'Jsent:Jdos Pro_
vi�óriOi.
DIA '25 - pensionistas Militares e Provlso
rios.
DIA 28 - Pensionistas Civis.
De 4 a 8 de JUNHO - Todos (JS qU!! nõo le_

c·.ebprorn nac, dias Tabclad,.,s.
.NOTA: - O pagamento da corrente mês ficará su_

jeito à apresentação do tolõo de d8-::Jaraçã-:> oe

rendo, rY::Jra o!' aue �<>r·eh",..." vo" .. lrnentos ou pro
ventos superiores a Cr$ 56.000.00.

D F .......;_ F!orianóoolis, 16 de moia de 1962.
.

José de Brit" Andrade
Delegaco Fiscal Substituto.

PARnCIPAçÃOA DIRETORIA

BABA'VASP Vvo Albertino Bruno Machada - José
Mortoel Corrê1o e sra,

.

I'

Participam 005 SeuS porentes e amigos a can

troto de cacornen'o de seus filhos, transcorrido dkJ
12 do corrente.

ALDOIR E IVONE
NOIVOS

Travesso Rjo G. do Sul, Fpólis ..
- lTAJAI

,;,

Precisa se de babá p�.J·R
cuidar de uma crlanç:l �u_

tre 2 e 3 anos.

Paga se bem. Tr:!.tui' !hl

Farmácia Homeopáti: 1,
Praça, 15 UC NO"c!llb:o,

10.0 Nesta.

lD.5.G2�......a..

�(3:r.r$Em''''''
(C�fWllll"�'"

I)tCI'1VI

'OI. 1 ......... 1 ..._, ..••NO HOEPCKE TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Segundo
Casa dos

Aniversário
Quixotes

Palavras Do Escritor O�

liveira E Silva, Presidente
Da Entidade, Na Rádio Mi

nlstêrio Da Educação

Muitos sorrirão e zomba
rão de nós. Não importa.
Dezenas de milhares tum
bem sorriram e zombatam
da aventura prodigiosa de
D. Quix:Jte de la Mancha
no seu tempo. Três séculos
c meio depois de Cervantes
lhe haver cerrado as pál·
pebras, o ccvererro da TI'js
te Figura nos congrega,
nos inspira, cada vez mais
vivo. convtnconte e podei-os
so.

Ainda:

O importante é que al
guns nos escutem, mesmo
pura discordar e nos COUl

bater. Sabemos que o mun

do pcrlenc€ aos que não
,trnnsígem e nem se omu ;

rocem diante da lncompm-

ensão c, mesmo derrotados,
aparente.rne1lljEf

,
perardos,

não ecredttarn na sua cter.
rota.

Deeotrl.dos ects arios,
vêem Os céticos que náo
ncamos aPénn-s no reíno
das PB-javJlas. �quanto '90-
nos sovemos do mundo

comemorando o 20 ani

versario oa Casa dos Qui
xJtes, o presidente era en

tidade, Desembargador O

liveira e Silva, prorertu as

seguintes palavras na Rá

dio MinistériO da Educa-

"Há dois anos, instalava

se, na séde do Pen Clube, a

• �:S�de:sm��I������ost�a��
."in(,e e um homens de lc

tras br�ileiros.
Há dois anos, diziamos:
O ato de nossa extstõn

r-ta é sumamente poético
,-_.-----_

•

Dê-me
.sua

mao.;eu

Eu lhe garanto - é muito duro aprender Q andar ;'0 minha

idade-." 05 músculos nôo obedecem. Só com muito esfõrço
conseguimos mover qs pernas. Dbmos aiguns possas com oli·

mismo e, de repente, os fõrços nos faltam e nós cai�os, Mas

nQ$ Levantamos depressa para andor e tornar a cair. As vêzes

a gente chora ... Assim difíceis são quasp. todos os nossos exer-

\ cicios e estudos, Mos o sacrificio compenso: eu, por exemi)lo, já
,

melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais, No fuluro

espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de

fanfas crianças como eu _ paro ofender a milhares' de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Aiude
.nos1 O que é pouco para Você seró quase tudo para nós!

�ste 'o Centro d� Reabilita- ,

çõo... do ASSOClAÇAO DE AS·
SIST�NCIA À CRIANÇA DEFEI_
TUOSA· ó Av, Ascendino Reis,
São Paulo. o mais completo- da
América latino. Além de dor as

sistência, preparo '.cnicas em

reabilitação, servindo o todo o

Brosi!. Graças ·ós contribUições
do povo, jó se encontro em par_

�e���.uÃ):d�_�o: ae�pr:���a�va�
concluso? o fOler foce os �.

pesos de mo�utença<:> e,. ampli.
ando·o, a CUidar de malar nu·
mero de crianças defeituosas.

P,e.id.n'. tia Campanha;
Dr. Jo.' Ermlrio d. Mo,••• Filho

ASSOCIAÇÃO
DE ASSIST�NCIA
A CRIANÇA

DEFEITUOSA

CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA
SEU DONATIVO À TESOURARIA DA CAMPANHA À RUA SENADOR
205 _ f), 0. ANDAR - SÃO PAULO, OU DEPOSITf-O EM OU/U
SANCO EM NOME DA "CAMPANHA PRÓ CRIANÇA DEFElTU'OSA"

da

inauguram �ra Atómica
para a oesn .ncãc da hu

manidade, nós combate
mos humlldemente pela ir

radiação da cultura
- EXemplOS? Acabamos

ele Instituir um premio es

pontâneo de Cr$ 50.000,00
para o melhor livro de fic�
cão. pubjicadn em 1962 ..

Digo; espontâneo, porque
o prêmio não perrru te ins

crições de candidatos. Se
rá honestamgnte conrert
cio por uma comissão julga
dora secreta à obra que se

destacar naquele setor.
Em 1960 e 1961, a Casa

do� Quixote::; renuaou. di
versas conferências. O con

sórcto PíZUl'l":"J Loureiro fa
lou "õbre "A angústín fi
Iosoüca de Antero de Quen
tal" e Olavo Dantas ares

peito do lançamen í,a da o

bra completa de Muz'Ilo A

raujo. Iniciando as come

morações do centenário do
nascimento de Cruz e Sou

aa, discorri sôbre a atuali
dade do Grande Poeta Ne

gro: R,).ul Pedrosa .

� publi
cou O seu poema "Duicl
nén''.

Agora, a Qasn dos Qlli
xotcs, pela palavra elcqucn
te de Povina C;l,valcânti,
raré reviver a figura tnjus
tnmente esquecida de Her
mes Fontes, inaugurando,
em junho próximo, um ci
clo de conferências sema
nais sôbre a obra e a vida
do maravilhoso poeta de
"Apoteoses" e "A Lâmpa
da velada", que as novas

gerações . desconhecem. Ês
se eurso admite inscriçõ2s
de alunos e oferecerá um

prêmio em dinheiro ao me

lhor trabalho
Outras conferências se

aute-se-êc estudando figu
ras de relevo corno Gabrie
la Mistral, Alfonsina ator
nl e Oscar Wilde.

- Ainda realizando o

seu prcgramu, a Casa dos

�uixl?tes, pretende criar
uma editora para f anca

nw.ní.(;l,..dc livros de 141C;:ItO
c uma caixa bem:ficien4_.
em lavor de escntõros po
bres, dali gl'andes centros
ou do tntertor era provin
(,Ia ,o.� {Jué lutaram c lll
tani em vão PO!' um nome'.

Desejamos, assjm, repre
"sentar alguma COisa inten
Sé!, c viva que inspll'e con

lIalli,'U e seguran<,a, uma

fé na incorporação do Bra
sll aos povos onde hã. um

lugar marcante para o ho
mem de leirus, o artista,
o pensador.
O essencial consiste no

mêdo ao mêdo e em com�

pl'"ender que as minorias,
em tôda 'as ép:lCas, por
mais r·eduzidos e daspre
sados movlmenLam n His
tória
A Casa dos Quixotes,

Casa do Ideal, se constitui
daquelas minorias atuan·
tes à que muitos desde

nham, para finalmentl'
respeitar. Contamos' tam·
bém com a vossa coopera
ção - ó VÓs que me escu

tai dos recant.os· mais lon

gínquos do nosso g:rande
país - para o diálÇlgo que
começou e contínuará com

a mesma vibraçã:J inicial.
porque o Ideal não aca
ba."

WAU· PUBLICIDADE

'lRua
fernando Machajo, 6
TEL. 24-13

Florianópolis

Deparlamenlo (enlrai de �ompras
EDITAL DE CONCORUNCIA PUBLICA

o Departamento C:�tr�� d�8Compres (D C. C."
de conformidade com o artEl 11. ítem 111, do Regula
mento aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor

na público que faró reoltzcr. no dia '1-4 de junho de

1962, no suo séde, à Praça Louro Muller, nO 2, (fo
ne 3410), CONCORR�NCIA PUBLICA. nas condições
seguintes.

I - 08JETO DA CONCORRêNCIA
AQUISiÇÃO

I - Brim, tipo linho, poro confecção de ter _

nos em ocdronoçens diversas (cpresentor rerolbo

po to cmostro), Unidade - metro, Quantidade -

LODO.

II _ AIgadôQ paro fõrro de ternas e confec.,
çõo de cuecas (apresentar retalho paro amostra),
Unidade -- metro, Quantidade _ 500

III _ Pelúcaa, liso, diversos côres. para confec
çõo de vestidos, Unidade _ metro Quantidade ..:..._

530. (apresentar retalho poro amostra)
IV - Opore, em diversos padronogens (cpre

sent'or rete'[bc paro amostro) Unldcde ._ metro,
quantidade _ 520

V _ Comtso. grosso de algodõo, pelucicdc
(apresentar amostra) Unidode _ Um, Quantidade
- 165 ,

VI _ M{'io, do olçodõo. poro senhorc, (apre
sentar amostra) Unidode·- por, Quantidade-
130.

Os ref'clhos entregues com amostras não sf'_
rão devolvídos.I

II - ESTIPULAÇOES
OS interesocdos deve rôo cpresentor os documen

tos mencioncdos a seguir
I - Proposto, seladas ambos os vias com

Cr$12,00 de sêlc Estoduof e mais a Taxo de Educo
.:;030 e Saúde de Cr$ 10,00, por folha, em envelop,
fechado e lacrado, Contenda:

a) Deslqnqçôc da nome e end.reco du firmo
proponente;

b) esoectfrcocõo. a mais detalhada oosslvet. Inclu
stve! marco, do o-otertc! que se orocõern fcroece-:

c) .c-eco unttério e global, com o explicação de
qUe estão ou nôo . incluídos os despesas de irnpôatos.
taxas. f-etes. carretos, seçuros. etc.;

d) condições e- pr IZO de entrega d(1 material.
no local indicado: HOSPITAL COLONIA SANTA
TER�ZA, município de São José, onde será pro.,
dido o exame de recebimento;

NOTA: Serão recusados os motertcis com di
mensões, e outros ccrccterts+rtos aquém dos espec!
rtcocões, o que ocasionará extcênctc de substituicão
retirod'b urgente, chcmcmento do segundo colocado
exigência do dt+erênco de preço pelo faltoso. cauçõo
futura, suspensão do r eqistro de fornecedor, etc.

2 _ Na porte externo do envelOPe contenedor
da proposto deverão constar os seguintes dizeres'
CONCORRENCIA PUBLICA. N° II 05 48, ( AQUI
SI("ÃO DE TECIDOS. ·CAMISAS E MEIAS PARA O
HOSPITAL COLONIA SANTA TEREZA

. ;, "3 -'-o� envelcoe seoorcde. contendo os dizeres
�

do inciso onterior, além do têrmo DOCUMENTOS
em ccrccteres bem destacados, encerrar-se ôo os do
curoentos comoeobotóric-s de identidode e idoneidade'

o) t'''rtidão de Reqistro na .hmto Comercial ou

Diário Oficial que tenho publicada o documento de
coostttoicõo:

bl cresrodo de idoneidade, passado Dor Bcnco
ou duas firmas de comprovada t-íonetdode comer
cio I;

c) J")rcWQ de c;uitoçõo eom os Faz(>ndas Estadual,
Federal e .MuniciPÇlI;

d) procuraçõo, se fôr o coso, passada a pessoa
representante do proponente à abertura dos propos
tos

4 - Os documentos acima (ou parte dêles) pO'

- 'l'ERCEIRA PAGrNA

derão ser substituídos pelo Registro do firmo no de'
CotOrlna
S - As propostos deverão ser opresentodos em duas
vias, com o rubriCo dos proponentes em todas as pa
ginas, selados no formo do ítem 1, dêste Título.

6 - Os envelopes, contendo propostos ou do·
cumentos, deverão ser entregues no Deportoment(
Central de Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fc
ne 3410). até às 14 horéls do d.o 14 de junho de
62, mediante recibo, em que soe ·mencionará doto e

horas do recebimento assinada por funciónóric dã
�C.C.' .

7 _ As propostas serão abertos, às quinz'e ho-
ros, do mesmo dia 6- de junho, per funcionários de_. • • � �

signodos pelo' Presidente do D. C. C. e na presença,
dos proponentes ou seus representantes legais

8 - Abertos oS envelopes, 'cado um dos inte
resso'dos tem o direito de apôr o suo rubrico nos fô

Imprenso Oficiol do Estado), deverão obedecer à�

9 - As propostos (modêllj 00 l, à vendo na

lhos de propostas dos demais concorrentes,.
condições Estabelecidos neste Edital, nas instruçãe!>
portomento Centro I' de Compras do Estado de Sonto
conslontes do verso dos mesmos, bem como às exigên
(,;'1S do Decreto nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de
nais disposições Estaduais e Federois sôbr"e Concar
ências,

III - JULGAMENTO
I _ Pelo Comissão Julgadora, posteriormente,

:,�ró declarado vencedor\, proponente ..::jue oferecer:
o) Menor preço, considerondo-$€ descontos, bani

ficoções, impostos, despesas é outros vantagens;
c) melhores. condições de pagamento.
b) melhores condiçõp,s de entrego;
2 _ Em igualdade de condições, seró dado pra

ferêncio a firmo estabelecido no Estado,
3 - Em coso de absoluto igualdade de propos

tos, s-<erá sorteoao o vencedor.
4 _ A Conc.orrêncio poderó ser anulada, uma

vez que tenho sido preterida formalidade expresso'
mente exigido pelos referidos Leís e o omissão im�
porte em prejuízo 005 concorrenf'es, ao Estado ou à

mor(\lidode da Concorrencio.
'5 _ À Comissão Julgadora reservo-se o dire;�il

de anular o ConcorrênCia, caso as propostas opre�
�entados r:ão correspondam aos interêsses do Estado

Florionópotisl, em 11 de m..Qio de 1962
(I-!êrme<; JII'.!iI1l1 Pol'rionova .- PRESlflEi'-l

TE

Dia 18 - Futebol de Salão: Doze x Paulo Rames
" 20 _ Enccintro�dos Broti�hos _ Orquestra de

Castelan
" 22 _ Cinema
" 23 - Bingo em Benelicio da Soco de Assisten_

cio ao Pequeno JornaJ�iro.
" 2,5 - Futebol de Salõo: Do�e' x Bom Abrigo
ti 25' _ Bingo
" 27 _ Encontro -dos Br�finh0s, Orq. de, Cas!,
lon

':, �� =- F�����la de "Solõo� Doze x Bocâiuva
ti 30 _ Bingo em benefiC·io à Sociedade de Am�

poro á V,elhice.
Observação: As partidos ·d�. Fu�ebol de Salão são
real"izados no Estádio ·óo F.: A. ç.

VENDE-SE
Um t�rreno na Trindade -'- Rua, Irmão Be�

��e����e��oc:� ?:f�:��S ccl� 'p��IL�reo � 1.915

TroteI' ('om Osmar Coelho !1epmtoll'lsnto
dI< GMQr.a(-jo • CartoÇjrofiCl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUAHTA PAOINJI

Atende s6 com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

u(. flávio 41�erlo de Amorim
f ADVOGADO

DR. CLO'VIS· DIAS DE LIMA
CLlNIU ME'DIU

Estomago, tntesuace, fígado e vias biliares.
Consultório:

'

Rua Jeronlmo Ccêlhe, nc lB .alas 21 e 22.
Residência: I

Rua sao Jorge 32 fone 2721.
Diàrlamente das 15 às 18 boras.
atende das 8 às 10.30 horas no Hospital d'l Caridade.

L A U B ODI. DAUIA

Cllnica Geral
1-- -....:. _ I411:D1CO --

I Especiallet.&: em moléstia de SenborQl , vias nrl·

t;"$Etas. Cttta.)'8�1dali mfeec��J8Ii e Frô·
r-D1c"�, do ...oarêlbc. �entto·urtiíãrTo· em ambos 011

I .rexos. DQt'.nçaa: do aparêlbo DIgtfltlvo e do stste·
I Ola oeno.o.

I Horárlo: das 10 1111,30 boras e (Ia!! 14.30 t..5 í7,OO
I boras. - Consultório: Rua Saldanha MarInho, 1
i LO and9':'. (esq. di Rua loão Pin"") _ Fone: 3m

Residência: Rua Lacerda Coutlnho. n_O 13. (Chá
cara do Espalilia) - Fone: 3248.

FLORIANO'POUS - SANTA CATAR I N A

Dl. SAMUn FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Preparo de coYidade. pela alta felocidade.
8CRDEN AIROTOR � S V-HITE

Kodiologio Dentório
CIRURGIA f PRÓTESE BUCO.FÃCIAL
ConsuftÓrio· Rua Jerônimo Co",lho 16 _

.

10 ond�r _ Fone 22:'5
E.clu.ivam8nte com hora. marca0.....

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
Façá sua inscriçõo no "CURSO PREPARATÓ_

�i��iz��o�:INENTE" o único com professôre", espe_

. _RuCJ. Dr. Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.
ESTRITO - FLORIANóPOLIS.

NO HOEPCKE TEl>1

Pre�are·se Dara O Futuro
odquirindo fotes de terras, pequenos chócaras· e

áreas poro indústrios em

BARREIROS
no "BAfRRO YPIRANGA. onde estó situado o Grupo
Escolar focal.

O� intert'ssodos pod�rõo dirigir se diretamente ao

ESCRITOR lO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - FOr"e

23<'17 _ FlnrionAnnli",
'SFRVICIIS nCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORC;,NIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
VICOS

•

',,- RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

l�i" FLORIANOPOLIS -- ,SANTÃ CATARINA

o ESTADO - O m:li� antigo niEtriO dr suntocatarrne
----------�--�--

Dr. Acácio Garibaldi
s. Thiago

.

, ' ADVOGADO
Administração ue

ifnõv�ls. .Dote$as [blcai,;.:':.

pela RADIOGUARÚJfde FlorianópoHS �cr����:

;P!�:'��d�51:m�.�
QuestOO6 trabnlhlst<,s !

...,

de 2 a a Sábado
.

'!ua FOI",e Schml.t," -, ' ,-
. ._�-----

8,00 - Coccespondente Columbu. Dà.IÍOLDEMAB o.
:
WALI· PU8LICIDADE

8.55 - Reporter Alfred
10,55 -Info'mo ° Rádio Guo,ujá DE JllENEZES rEL. U-13

J11,55 -RepMe, Alhed FO....do pela _ola d. Rua ferRando Machada, 6
12,25 - Correspondente Columbus Medicina e Cirurgia do Rio

--------

Gilberto do Fontoura ler12,40 -Politico de Desenvolvimento de Janeiro. E:s:�luterno d,
.

Diretor Técnico
15.00 - Correspondente Columbus Hospital da Cambôa _ Da --�------...,...--------

�ng ;=�:;.��"; �:���s �::.�a.t�a :::"'!':;; C�IN�Mj� gartazes �o iil·a'18,55 - Correspondente Columbus Mãe-Pebre.
'

21,00 - Repo,te, Alhed .....IaUd••• , DOENÇAS'
.21,30 - Correspondente Columbus . DE 3ENBORAS _ PARTO

22,05 - Grande Informativo Guorujó _ CIRURGIA.

DR. MARIO GENTIL COSTA
M_DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

J051l: KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOPOLlS

HORARIO DE COl\'SULTAS: - Das i4 às 18 noras
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos s4bados

'rererone; 2989.

CONSULTORIO: .- Rua Ten Snveíra 15 _ Conj. 203.
.: EDIFtclO PARTHEfo.ON

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Mantas ..

Problemãt1eo Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com

Insulinaterapla - cerdtcaotorapre -

Psicoterapia.
Direção dos PsiquiAtras -

DR. PERCY JOAO DE BOl"tBi'.

D,R. JOSe TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da/J 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz} ....: Fone 37-53

anestesia
sonoter..pla e

"Curso Prenaratõrin Continente"

,

Florianv'polis,

I�DICADOR PROFISSIONAL

DAT'LOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURÀNTE o ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PÃRA PROFESSO�ES

DE DATlLOGRAFt4.
- Baseado nos mais ....ordenos processai peda.

gógicos.
- Equipado com móquinas no"os.

Oiriqido ...ela:
PROF. VICTOI( FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS "-
Faça sua in"crir,ãa a Rua Dr. Fulvio Aducc',

ontiq .. 24 ee Maio, 148 _ 1(1 andar.
.

�STREITO FI"rian6poU.

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAfiA
POR CORRESPONDÊNCIA

O Jnstit,uto Nacionol de Taquigrafia, empenhado
ra componho de difusõo do toquigrafio brasileiro, o�
briu inscrições 00 seu curso por correspondência, o�

través de J 2 lições. Escrevo·nos ainda hoje dando
nome e enderêço poro O Caixa Postal 2 500 São
Paulo - SP

.,. ,

Preparam Se alunos poro oS concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO �
DATILOGRAFO Foço suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" ó rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 10
andor - Eslreito.

_

andor - .Estreit���d������os vagos.

Deportorr,ento de Noticias: Teb. 3816 _ 3822
Rádio Guarujá - onda méGia - 1420 Keil _ 5

Kilo"1Itt._-=0"�a Cu��_ 597S�II_�9 mer,..

Lole no Jardim Allâlnlco --VENDE-SE
Um l�te com 450 m2, fazendo frente para'

Avenida prinCipal.
.

Trator no EscrItório de Advogocio de Job Vo�
lentlm e Gust.avo Rocha. à ruo, Felipe Schmidt,
N.o 2 sobrado salas I e 2 dos 830 às 11 horas
das J 4,30 às 16 horos.·

.

_--_.

Joõo Fr'ancisco de Andrade e sr·o. Turibio

Podilho e sra.

Participam aos parentes e pessoas amigos o

contr-oto de cosamllnto de seus filhos.
MARLY E ADElINO

NOIVOS

• Ru�Leoberro __:':�Bar(ei�. LAGES
_

R/í'DlO PATRULHA: SOCORRO
POUCIA,L. DE UR6�N,ctÀ TU. 3911

�:_--_. '
.. -

,:,. ,- .,:���'� [.:�&-�.

._ .._�_.._. "

•

�i:
��

No dia dois de junho, será inaugura'
da na cidade de onctuma, o Cit=, GIUll;.
��n::�t:d:a��;�a a��:s��ta� :�::I�.B��.
ola Moritz, Mtss Radar e Mlss St!!. pata'
rlna de 63, também .fol convidada e de"
:7:i�a :s��r:�:s�a��r �: ���:;:�.. �e�:,
1962. Comenta-se que a orquestre 1� �ol
berto Baldauf, abrilhantará o uane. III.

*' ':' 'f
Amanhã,1 na UCE., será .reeneeao oj'

metodo psico�prornatlr.n
::: .. �:: !::��!r{)p�loa� ;o:;:�����e'�ofels;a ��:�t

i�l���l'l� =�� J�6i:oPi� Na "Magie Boutlque", observa se um Velho" 'As vinte horas preparativo> prój
UI.OU noras. Atende com

bonito espelho, com uma moldura mui formatura de 62. ..
horas marcadas. Telefone ��d��i:i�:l. v��o.Visitantes terão a oportu �: .. :::

,
3U35 - ReSidência: Rua

* .. * A Faculdade de Filosofia, tara :calizarJ
amanhã, no Lira T. C. a SOlrée da "CO,Dr.. MILTON Amanhã. Beatriz Battlstotti, recenetc ru;a' co� Iníc� marcado para às 22; �3 ii

na-á convidados para festejar "níver" Na ocasião sera eleita a "Elegan� .�iiO.PEREIRA no .Querência .Palace. Os convites n!fids safa".
.

:1 :,.:"

RUA '8�:O'�:�IM 11\ �sl� s::::oudl��rl���dO�'e �:Une�;;fiOp:r: * • :;;
.' .'_

participar da grande festa. O sr. e s-e. deputado Atíllo f'cntana.'
__

.

_, .__ , __ ._ .. _

;;: * ;]: ;:�:r�a P2�:aa:a:�:d;:g�:��o�a��' ::�•.
Dr. �yrlon RtiRlalho Or sr. ara. industrial Carlos Renaux, Paulor de onde partirão para o �xte!iof.,
CLINlêA DE CR.IANÇA:) amanhã, viajarão para a Europa, onde * .. * ,
Vonsultas: Pela manhil I. ficarão 'quatro mes�s. Jantando no Querência o sr. e �ra. •

no"R:P!�al d ... Caridade. ., ::: * * Ruy Soares. dr:,
das 15;.e,h:O.:on:,u��ft�� ,_ Dia trinta o governador Ce180 Ramos, * .. ::: �.
Con!lultono: Rua Han•• recepcíonarâ o Embaixador da AJema .ii

Macfladb. , _ l0 andar _ ,. nha. Nos primeiros dias de junho seeé ina,."
tf'l�rone 218G..·.. :;: .. ;;: guradaca o novo preêdlo da Fatrná,cl�.,
Resld{;ncia' Rua Padre' Noturna, na rua Felipe Schmldt, com,

Rnma. 63 _ 'Telerane 2'IH, Feijoada "Carioca", ê o prato do dia
uma moderníssima instalação. O ar. ElaY.

__ •. _ ... _ •.. que o Querêncla Palace servtrâ nmauhâ str�v, nos Informou que mandoU�oCons'

"Semp AI t·'·' no almoço. Atendendo D convite ,10 sr.
t-uir um Quadro especta! na partê.. pr�re er a -: Manuel Gil R:mbau (Manolo) vamos
cipal da Farmacia, para colocar ,dois ·Pã..

• • acontecer... 'quenos cartazes informativos �r� .o t,1J'
..: � .,,,.. ,....... • '* .. * ��el!: ..

C' e Clube Doze de Agosto. n��,
LOTES I' Ellzabete Cardoso, o grande "alta" da

-,

* .. * . ,.'.YENDE·8E ACEITANDO -.' TV e Rádio Carioca e paullst;, e�tará.
" . >.

FIJ:lf.NCIAI'dENTO PELOS. ,liliiii no Lira T. C. próximo dia 26. O colunta
CIrculando na Florlacap', o ,13r;,

.�'d«�INSTITUTOS. .. ta e o sr Ari-vald,o Goulart irão no Ae-
da Cunha Gonzaga, diretor de .,fodui;ãti

.

TRA1,'A.R: RVA FELIPE. •.reop·orto "Hercillo Luz p�ra recp.o,e.la. �os Hoteis ::cabeçudas" de ca,béçug�.; �
SOHMIDT. 21 _ ALTQB "ElIzete ê multo conhecida com) a

Marambala de Camboriú. O COltt-i\ll:lt·
.

FONE: 3145 . .cantor� "lioclety." do Rio de Janeu'o.
foi convidad� �elo mesmo, para ser �'

....._ A _ ___. _'. .. _I'
seu lnliermedlano nesta caplt8.l.· ��

.FORD.40 :4_ ...... .;:;_·,;.,,____. *. *. .:,
��������_l�

IBmIA TERRAPlAffAGEM t A; ,�'
Assembléia Geral Exlraordiníná'�

. ,

:'

Dr. Walmor ZOlDéI
Garcia

Vende·.. de t.PirtB.!i_�b""","r-'�""'�",,,,�
rá�%tor, pnEfus, pll�tura f ,�
estofamento tudo em e&

"tado de novo. ótimo carrâ. �
Tratar com Danlél

.

. CONVOCAÇÃO
.

c
:, i

.Flcam convldodos os senhdres (iCioõlstds. u .:St;
rI:un1rem em Assembléia geral extraordinária f'Ít;.
se.de socIal, sito à ruo Crispim Mira n çi. 18 nesUl
CIdade, no dia 23 de maio cdrrent�: 6s ·1G'.hor�'poro deliberor.em sôbre u seguinte "

.. ��-.__ '.�:
ORDEM DO DIA

-".;. ,

.. )��"l.
J o - aumento do capital SOCial .

I'"
'.' ·�{?Z

20 - olteraçõo estatutárla
.

r'
<1'.: .. i."'!-�·

�:. - 9ssuntos gerais do in'teresse ·.������il'!d#.�
FlorianÓpolis, 12 de maio l�( 1;�"6i' ':.�;

'"90 Arlindo RenaulC
Diretor Presidente

I,

Consulta: Maternidade
Canaela Putra, pela ma�

nhã.

�idêDcla: Esteves JQ�
nJor, 62 _ Tel: 2235·

Cine SAíl JOSE -BAUIOS

Cine GLOBrA
Centro Fone: 36é16

às 3 e 8 horas

Sophla Loren
Raf Vallone

EM

Estreito
às 8 horas

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

DUAS MULHERES
Censura áté 18 anos

Ronald Fester
Joan Evans·

fi
Local de reuniões
Clube 8 de Janeiro

8as. feiras. 20,00 horas

EM

CiD,llTl
Centro Fone $435

ALVO AMBULANTE
Censura até lt anos

às 5 e 8 horas

Richard Widrnarlt
Dor�s Day

Ciae IMPElIU
Estreito

I . .; 8 horas
Aldo Ray

Hugh GriUith
EM

O DIA EM QUE ROUBARA. O
BANCO DA INGLATEJlRA

Censura atê 14 anos

O TUNEL DO AMOR

CinemaScope
- Censura. atê 5 anos -

Chie BOIY
CENTRO FONE 3435

às 8 horas
George Montgomery

Karin Booth
----._

em:

Cin� RAJA (S. JOlé'
às 8 ho�as
Gary Grant
Tony Curtis

PASSO
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CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

ElETRO QUIMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
•

Socos multifolhO$ (Papel e Plós'ico) de �O qUilos

Embalagem Doméstica:

.� Caixas de papelão com 24 pacoles pl6sticos de 1 1/21b

Representantes poro os

hlOdo$ de Sonto ColarinCl e Poron6

"",

i BUSCHLE & LEPPER S.A.
! Joinllille e Btumenou e Curitiba

".:.'_..1- _

� Previdencia Social do IAPI
,

BENEF1CIO CONCEDIDOS

No dia 10 do corrente, foram concedidos pela Dele

.,gacia do IAPI em stonanópoüe, 11 beneficios, rersrentes
-éos seguintes segurados e dependentes:

AUXILIO NATALIDADE - Aldo Severino de Olivei

ra, Jorge Joaquim Carneiro, José João Gonçalves, Luísa
Maria da Silva, Martha Pereira Viana do Nascimento,
Miguel Manoel dos Passos, Myrlam costa Richard, Oda
nyr José dos Santos, Osmar Antônio Ventura, Telmo Plc

cof e Vanderiey Hottmann.

PAGAMENTOS

No mês de abril pp., a Delegacia do IAPI em Flo

rfanépolís, pagou benefícios 'no total de Cr$
23.134.036,70, assim dlstribuldos:

Auxilio-funeral _ Cr$ .. 179.276,00
Pensão - Cr$ 4.337.071,20

.....Auxílio.doença - Cr$ 4.194.637,60

4�::�����; �f�������. :�::��
.A:uxílio-natal1dade .; Cr$ 2.774.368,00
Aposentadorja ordinária - Cr$ 187.282,00
Aposentadoria por tempo de serviço -

Cr$ \. . . . . . . . 72.366,00
Auxilio-reclusão _ Cr$ 7.157,00

-0-

. SEGURADO DO IAPI: para teres reconheci�os teus

ctrettos perante a Previdência Social, não precisas .��
correr a advogado, prepostos, despachantes, in�rmedla
:rl�s etc .. Nada se te cobrará no !APl, nem é preciso se

la� 'os requerimentos de benefício. Prefiras sempre tra

ter pessoalmente de teus ínterêsses ou confies ao rapre-

�;'sentante de teu Sindicato de classe.

-,-'-----«;;'";.. D E R E ç D

�
�
A RAINHA DAS .81C1CLtTAS, fica na 1+ [O,
Conselheiro Mafra 0.0 154, de um lado a sua

�. �ão de PEÇAS E ACESSORIOS, e do outro a

aeoão de PINTURAS E OONCERTOS. -

............. 1U1
-------

VISTO:

!
i
I
I

Q

\
I ....___ __

EXIJA A
NOTA· FISCAl
,

Amaral e Silva
o tradicional e qUl!tIct

Partido de aencvacao A

cadêmica, da Faculdade ce

Direito da Unlverslda.de ue

Santa Catarina, vence cor

brIlhantismo as eíeicões 1;0

Conselho de Repreneu+nn
tes da UCE. Seus candr,' ...
tos vencedores. Perlc/<?.'
Luiz de Medeiros Prade
Everton Luz e Marccnder

Marchetti, superaram teces
as espeotaüvas, derrotar

do seus adversàrros tl� \.1-

ma forma realmente ex

traordlnárla. Os acadê.ní
coe de Direito rece'setem
com satisfação os resulta
dos das urnas, pois etege
ram moços honestos e l"lt,r

Itgentes, conscientes to mo

mento histórico oresüetrc
Integrados dos problemaa
da Universidade catartnen

se. Mesmo antes dos n's' 1
tados já se cogitava. ,·i,� H!"

vitória. Por exemplo P'.':l
ciee Prade é Presidente ôc
Centro de Estudos Penats
Diretor de Cultura do. U
C. E., Presidente do PaM.i
do d eRenovação Acartem

ca, Vencedor do Cor.cureo

de Oratória da Fa--:uldade

ex:;;dlretor da Folha nca

dêmíca, além de possuir a,

to conceito nas rodas ltte
réries, sendo poeta prs-míu
do pela Academía catan.
nense de Letras'i DlLet.�1
do excelente jornal me;'!\.
rio "ROTEIRO". Everton
Jorge da Luz, filho se bd
lhante Professor de Dlrer
to Civil da Faculdade d

Direito, Aldo Luz goza de

largo prestígio entre os ve

teranos pela sua slmpllcL
dade e elevada cultura
Foi více.presíoente de cen

tro Acadêmico XI de se
vererro' além de secreta
no dessa mesma assada
çãc estudantil. At1lQlmente
é vice p,resldente de. par
tido de Renovaçã.o e tem
a seu favor uma admtrl'l.veJ
simpatia. E o caloura Mar
condes Marchetti, que npe
sar de manter agora os

prlmelr.os contatos com os

universitários, já se cansa
grau eleito, pois é realm-m
te estimado pelos co!eg:n
através de sua comunteaer
!idade. aenumo-no, seus.
feito com os resultados, fi

temos certeza, novas vila
rias coroarão os caminho.'
déste Partido Polít.lco es tu
dantil, que faz parte da
vida dos univer�tárJoJ ca.

tarinenses desde longos
anos.

�empre Alerta"

SHOROSOl ]só em z�

Aluga-se Ouartos
Para Senhoras e êenhcn.

tas, Rua: Fernando Ma.
coeco, 14 - NESTA.

19-5

"Sempre Alerta"

----,---- ---�-�----

.,.,- ; .:; .• �

.

-

-lRIBUNAtlJÉ JUSTIÇA'
SESSAO DA PRIMEIRA CAMARA CIVJL, REALIZADA

EM 100;5-62.

Acôrdão contenao e publicados
AGRAVO DE PETIÇAO: •
N° 482 - Blumenau -"- agrte: Prefeitura Municipal

de Blumenau
Agrdo: Jandlra Andrade vesseiat.

JULGAMENTO ;-

AGRAVO DE PETIÇAO:
.

NO 446 - Turvo - agrte e agrdos. - Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários e Horácia
Raimundo Vieira.

Relator: Des. IVO GUILHON _ Por votação unânl
me, conhecer de' ambos Os recursos. negar provimento
ao do Instituto e dar provimento ao do acidentado, pa
ra ficar a indenização em Cr- 126.000,00.

QUINTA pAGINA

......

subscreVi.

Clube Doze de Agosto -l)',il 9 de Junho - Sábado - ElegaRle soirée tom eSliolha de "Miss Per1ume" ., Pairocinio de Elizabeth Arden e Jornal "O Estão

do '- Abrilhantilda peta famosa Orquestra "Los Cavianes de Espanha", Reserva de mesas na Secrelarido Clube - CR$600,00
e

-

sOda--- cáustica Partido de RenõVã�
ção Aca demíca

m "tento" de Gillette para vocêl. .. Ganhe
"Gitlette na Copa do Mundo" - Ediçao
entário completo de todos os Cernpec ..

�e
Futebol! Uma sensacional oferta iné

dita de Gille ! êste valioso uvreto acompanha os ea-

tojos Ç3íllette - erooeeo ou Diplomata, os "craques' da
boç eóerer-cre lueuet.; Compre, hoje mesmo, a ;nsu�
révet qualidade jjos aparelhos e das Ibminas de barbear
Gillette e garanta o seu exerr-ptar do guia "Ginette na Co
oe do MundO··l.j' Ediçao limitada c exclusiva de GiJlettel

Diah3dé�nhoàs20,30, 10e16 .ED fTA L
floras re5ll�livamente, no TE,ATRO .uIZ DE D.REITO DA VARA DOS, FEITOS, DA

FAZEN

T . DA PÚBLICA E' AC1DE!'l,TES DQ :r�ALHO DA, ÇO-
I MARCA DE FLORIAN6POLI�:! ._, ,.

1 't,
ALVARO DE:' CARVALHO, a peça EDlT� I ��, �ITAJ��o\�O��� !}Í'4Z0 Dli 30 TR�. "

......� �l! 1�lr I li ::1/1:'0 '&utarl ANISIO DUTRA, Juiz de Dt-

l'nlant'll de THAIS BIANCHI "Brin-
' :' '''relt�'da vare do, Feito, da Fa,.nda PÚ·

r bnca e ACidentes do Trabalho. da CO-
marca de Florianópo!i1i, Capital do E�
.tado de Santa Catarina, na .torma da

" lei, etc.
Faz saber a todos que, o presente edital de citação

.

O ��e�Ao�:!l:c����c��en��L���r���Si���a,P��u�:�te c��
mercjante, residente em Ribeirão da Ilha, Município de

Florianópolis, requereu em uma ação de usucapião uma
O área de terras, medindo 642 m2. (seiscentos e quarenta

� _,_ e dois metros quadrados) aproximados, sito na locallda�

GOST' DE ,e�fÉ1 I de de Ribeirão da Dha com as seguintes confrontações:
ii K 16 (dezesseis) metros de frente para a rua Marcelino

ENTÃO PECA ÍJ�FÉ zn"' t �u���t�e':s�a����; :��ir�:a:�:ec:;t���r:scl;iuI:=
llna Etelvina. da Sllva, de' outro lado com 43,50 (quaren·

.ta e três metros e cinquenta centímentros) metros con-

1 U� ......... la ... .. • ��oe��:e��) c�t:s�r�;;�:n�:�sS�n�:bé�S co�n��:ren��
de IsoUnaEtelvlna da Silva; no dito terreno e.stá edifi
cada uma casa de material com padaria. Feita a justl
.tlcação da posse, foi a mesma julgada procedente por

sentença. E para que chegue ao conhecimento de todos
mandou expedir o preSente edital, que será fixado no

lugar de costume e publicado na porma da leI. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolis, aos Vinte e oito

dIas do mês de abril do ano de mil nove�ntos e ses

df!nta e doIs. Eu, (Edison de Moura Fer' I) Escrivão,

quedos Sabidos"

V A MOS A O, T E A T R

I

\ \�
1.1'

DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA A. r

eORTE,m: EM dUNRO E PEZEMBRô

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÀ0§11
----_._---'-�-�,..--= ....��_j

• Desenhos

rua Jerr\anda machado. 6

l°. andor_ fone 24.13

PERFEI�ÀO-RAPIDÊl
�._---------

VENDE-SE
Uma residência à

Feliciano Nunes Plr9�, 2�,
com um apartamento aos

fundos.
Tratar çpm .o sr. Jo.'lilt.un

Mpllo no lnsi. Nat:. <"!,l Pi

11110. Das 12 ;1.� la l\UL"a.�

Agradecimento e Missa
As famílias de Spyros Dimotos .e Constantino

Dlmatos abalados pela perda irreparóvel de seu

progenitor.
DEMOSTHENES DIMATOS

Vem por meio desto externar o seu profundo
agradecimento à Direção e Corpo Médico do Hos.
pital de Caridade. especialmente aos profissionais
que o assistiram, Drs. Léo Xavier, O. Bessa Jr. V-I.

���t�esr�ei���idpo:,� ���v��a�o�o���oc�:oQS��st����
prestada ;10 inesquedvel pai, sogro e avô. agrade_
Cimento este extensivo 00 sr dr. Secretório doSe_
gurcnça Público, dr. Jade Magalhães, pela aten_
ção Com que' os atendeu.

Agradecem, também às pessoas amigas que
o bcompanharmm e envio'rom coroas, flôres e tele
gramas.

Outrossim, convidam aos parentes c amigos +
poro O Missa de 7° dia (J ser celebrada às 9 horo·; :A�
d(l dia �.I.!�o�I(_<Jrr<;!.r'lt::" .''-i �,,!"I-!.: (/fII-.nrlr!,):·o, n

.�
.. - ---- ------..

-',' I

,.;ii
.:.>:..A _ ,.;.,. � . �1
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.,. ANOS Df LABUTA CONSTAY.�'

PELO 'ROGRESSO Df

SAN"A CATARINA

NO SfTOI

fSPDRTIVC

.. Após bater por cl1w." "P
Z� (I scle�àn (lo .,

a'�1 li

por lixO f! hl • .'.
rual por 2x1 e l.': e;1 uo

Pais de (.;:;Ics 11(11:: (111:.1
vezes. O �el{'tilJ 1 "I F 'I. i

tos, 1\1auro, NJlton Santos

Zt'qulnha e Jurandir (Gar
rir,:'ha), Jair Di�i. Oeun
nun (V:n:i), Pelé e Zag,"l
to.

No primelre tempo o

.• a- u marcou 11:0 ecm vin
I .U nj-remate de Vavi

n. , J� amrára peueo untes

Iuga r de Couliuh;} 1(>

("'hcmlo, oumo pa.sse de

leiru encerruu SI

reuves !lara:l

do mundial no ('I)
Brasíl entrou (°11"

eom: OHm:.r, nj;l 1.

PEl.t - :)�, O "REI"
',,,j

viou telegrama l'J

F.C., soHcit�,ndo r O

Pelé. Isto uos 35 minutos.

Na fase final Garrinch:\
entrou no lurar de Jair e

o Pais de Gales fê't. tam

bém uma subsUtoiçan. ..\('s

1'1 minutos Leek empata pu

NOVAS DATAS
Apesar do convite el·) !\

üéncc Mineiro t e- s:d')
mito bem -recebtdo r:(\.; ns

t.es lIampnullnas par i crc
Irarem amlstasainl'!lt�, o

,tricolor bandelrunte, -acu

sou o mesmo, prop'mó�· n�

datas de 3 ou ·10 da íunnc
próximo, rnrcrmeacro :'0

clube rmneírc que naquela
data jo. tem compromcsso
marcado com outras arie

mtacões.

Julinho
Dispensado

o jogador Jullnh::> Vl'm

de solicitar junto a Cú:nis
são Técnica da CSD .ma

dispensa do selecio:ll\d'l (;.1.

narinho de !ootpi')l, 'lue

participará do prOx\m1 ('('I"

tr.me mundial da nl-O,�rtll

dade, a ter inicio :\';ld.l t'�

(c mes em Vln5. 1�! Mn1.

Segumlo consegu'!T'.o·;

purar. o �L1f'La fl)j !ltC1hll
do �'In sua �O!iCit.l"ill). n ,o

fazendo mal,!; par�c cta :'i;
ta dos que Iria a Santlllgo

o pr['ça .10 a

tório do II'

mundo.1"'I.
formar ()lI t,,' \

gremio' I:a V

respondeu
dizendo aInda (l

inegocIável t (!UI
se r:5.0 tem 1'1' l

0.1 p:

PARIS, 17 (AP) - Clnca
ministros do general De

Gaulle, pertencentes no
Partido -:Republlcano Cu'tô,

Gabinete Francês Passa Por
Grave Crise

CI' f('rldo para. setembr(\, nao

tl!ndn a entidade �at3ri.

nen�p, �avla, ati :'I Olo.J_

tos perdidos, apú,; r 'w'r mento recebido q!lJllquer
ds às rodnd:l' d I») c'lmunicaçâo com ref6ce:1

o certame re�lo,\'l1
voleibol (lpresen 1 ,1

gulnte cnloracão

{'i:l a esse adiamen';e,e domingo,
1.0 lug"r Cf':

te de Setl'mb o

Cruz com I pp
2.0 lugar

versitário {'(1nt 'lP'l
guimenlo na Lard(' (lt, pro
xlmo� ::;ó,ballo (' '1 o hr.:ern de �x1, em ,iOq:'l r�(I

os .,f nill' li?rJ.do em são Paulo,

'Xx xx

1\ {'quipe do Vasco (,'1 Ga
ln" !og-rou bonita \'it(_l' 'la

J' 11 lla larde de domingo r-'en
le flO elenco da PortuguIÕ
�a de Desportos, p<,!la c""�'!..

tros:

o Fluminel1!<c, jo;allrlo
1"', localidade de Bar: �l rIo

Pil'.'!!, contra, o Royi';.! 10ral
l'('rorçado por jogad'lfes rie
ol,tras equipes vencl'!,l ;�"Ia

f'ontagcm de 2xO ,�or., !;{J,;;
clt' Rrodr,igo,

xx xx

Depois de eStar p('rdflndo
�o." ent.re a sclec I) 'r:'O. por IxO, a eoulpe de ,uvP_
pit.al e dos 'l)lm! 'i" ni' dê! BotaCogo �on·e'.!U::1

pect.Jvos, visando " f, �'1 rf'al;ir sensaclonarment� c

cão de um M!,II''': n ,) 1 � ,'pn('f'r ao quadro do F�\1
todo o E'Ilarh p la 11 lllinemie pela contat;tem ,te

fl "x] ('m partida v5.1:du ii?
lo campeonal..<l guanab:t!"L
no de juvenis. Evald.3 war

('nu para. o tricolor e ()tnn
I f> Arlindo para o BQ.r,atr,I'.o

''''"11''111, eomou cr�4a,270,'JÜ

CI'uzt>il'O ;v. V, .\ C'

Universitário,
xx xx

1\ Feder::L{'fw O" r ' [)')l
dc'Verá manter ln!" dllP':1
tos com ali prt. - id (I-

ligas n:) Inlprior :J.�l ;1

rcalizncão fie jae 11 'o

-:lp:lr do \)1'.;),<,;11',

Paulo.
xx xx

O cnmpronillo
caLego!"i:!: d(' w

sf'u illícln 'llr

dia 15 (I .. ,

. ,con(orme rJ'"

tuada pela' C
Notfcln�

I "'!llll 'un tMII
tE" Irá. 'UI Ct,lIe

'. o f1fUlbol 1:(l1I
"lI estupenr:to- tl'L

� tarde de d'lllUGlfO
ntar I! lIéTct'!fo rl.a

�;'-
. .:a., por 3xL

as portas no regresso de De'
Gaulle no poder. Mostrava
se êle visivelmente con·

trarlado, Abandon'ou a sa

la da entrevista, dizendo:
foi o último "premier" dn

I Isto pode significar a nossa

retirada do gabinete", E
assim acontecia horas de
pois, PtllmIln e seus qua·
tro eolegns enViaram ao

primeiro ministro Georges

Pompldou sua renúncia
coletiva, pedindo-lhe que a

mesma. rOSAe tran.o;mltjda
ao prellldente,

ra o País de Gale::;, fOrl\aD
do então vigorosa ofensiva
dos nacrenets pau fugir o

blo(!,ueio da derensiv.l It'ale
sa. Somente aos 3"1 millU

tos, Pelé 'com um bch"s:\lIO

lençol venceu ao arquci�fI
HOlly, crescendo então oa9

tante a e.ul� na.elonal.,
pois 2 minutos apfi9 nova.' _

mente Pelé, recebendG de
DhÍi m�lnala o 3 o lf'nlo

-------------------------�----

XADREZ: SONelNI U'DER
Foi realizado .::ibtl.dr. a

tarde a quarta ro.tarta ele

.xadrêz que Visa .etcctoi.ar

os etemeetos, em número
de 4, que irão fi atumcncu

participar dos. 'rerceircs

JogO:4 acertos de Santa Uu

tartna.

Os resultados rora'n ,OS

seguintes:
Luiz da Veiga venreu :1.

'reododo Mir.oski

Silvio Soncini venceu n

Amauri Neves

Jorge Kotzias v')'lcn

capitão Oscar S�lva
C:>r.onel Tezeu MUll z

venceu a A -y dos J<ln �r;!>
Laércio Llsbo a

A colocaçãa atualn,':l�le

e a seguinte:
Lo Silvio acncínt com 4

p. 'ganhos,
'2,0 Jorge" Kotzlas com 3

c melo ponte.

e 3:e�UIZ ,J:n. Veig;\· �I)n� 2

<Í,o Aldo,Marcon, '1'\'b�lO
ro Mlroski ê Coronel Mt.
nta com 2 pontos
5,0 Laércio LI.�boa "cm

1 c meio,

6,0 Murllo Martl,<;,
muuri Neves e Ionl') lP,nei
ra com 1 ponto
7,0 Ar.y S!1ntos .::om loelo

ponto
8,0 Oscar Silva e �I:;"io

Malra com O ponto,

o SAlOMISMO METROPOLITANO
PODERA' IR AOS JOGOS ABERTOS
Em palestra com '1 Pi�'

sldenlc Hamilton Be:-reLa

titular da Fcc:.ernçã'l Cata

rincnse de Futebol de Sa

lio, fomos informadu; de

que grandes são :L.' dltu:uJ

dndcs para a fOl'llIaçó.J in

:->elí'çio lia caplti\1 )nt:'L 1':1

Jogos Abertos de SanLa C-.t

brlna, Dentre os <!r.t!':1VC'.'l.

tllsJ;(l o presidúnte, hã :\

falta de materla.l humano

Outra dn" dlfiC\1Ic:arh:,s,
-liiltadas foi u fln:'lnc(·il'l,
já que até .Q momento a F

CFS, não recebeu :L aI ulla
necessária, dos podcr,",1 ptl
b!k,os e IlIc.�mo do O1'g;1o

responflúvcl pelo. organit:...
çi'ro ,dos lII,o logos Abcnu�

Finalizando õ seu baLe

papo com o reporter, Hii

para o trabalho de selecl:> n11lton Berreta dcl:t'i)U
namento dos atlétaH � !l1,�s .. traogpo.recer que ma1lda' ia·

mo o preparo co' rntrelll3' a Blumenau o tive caf"ll1)�

mento até coLoca lo_.; !!m si

tuaçio de entrent<Lr os a1 no da cldalje, delxan'!..> li

versArlos nos Jogos Aber vre o técnico para ('0)',:10
tos de Santa Ca(,arin:l.

Norberto Hoppe
no Internacional
o jogador Roberto l:op_

p(', pertencente ao Caxms

de Joln'Vllle, embarcou com

destino a Pôrto Alegr�, on
de se intregará ao plantel
do InternaciOnal loca:,
Como se recorda, Hc.p?e

roi contratado já há ;lL

guns dias pelo clllb,� por.
toalegrense.

Na mira da
Portuguêsa dois
jogadores do .

Vasco-
A Portuguesa de De-,por.

tos de São Paulo eneOll',ra
se vivamente intcre�a{la
nos atestados lI':1eT1.�l'lf,S
ds atlétal; vascainos Edo
e Laerte, Com tudo, I) pi e
parador cruzmaltina Jorge
Vieira, faiando i.L repo!';'1l
gel1l na tarde de onT�M
informou que ainda .1:'l�
se decidIu quanto ii. tlilT,1'l
de quaisquer doS e!cl'l;l!n.
tos pa.ra a ''1u;:u'' ba!ld�1
rant.e,

Ijco Popul::u, renunciaram

hoje' aos seus eru-gos ante a

firme oposição do preSI
dente a uma Europa p'o]!,
tlcamente integrada, A re- ----------

núncla dos mesmo!! eliml·
nau um dos débeis pontos
do gabinete francês, que
agora fica sendo, mais do
que nunca., uma equipe de
técnicos partidistas. A gra
ve crISe delineou-se du

rante a entrevista coletiva
do general à Imprensa
quanto aquele criticou os

qUe aspiram a uma Euro
pa supra-nacional e Inte

grada. "Não hã e não po
derá haver outra espécie
de Europa do que a Europa
de Estados além daquela,
naturalmente, surgIda em

sonhos, ficções ou em des
files, Presente ii. referida

conferência encontrava-se
Pierre Pt1imlin, dirigente
repUblicano popular, que
foi o ultmo "premer" da
IV RepÚblica e quem abriU

JAN60 RECEBERA' OS
CRAOUES NACIONAIS

Os ca.mpone'ntes do sell.l Chile, serão recebh1<.rs a.

clonado bras"elro que l1i8 manhã àJI 18 horas l'O r.&.
puta,rA.o O próximo eersn!!,e lár,lo d9.� LBJ'an.14t1nlUl POIO
mundial de- Santiago do presid�l1lC' JOã6 aO�Ül�t'':..
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I
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--OOLEÃDAIGUARUJA' PELO
CONTADORIA POR 6x1

coisas se complicam depol,:;
de um primeiro tempi> que
lterminou empatado por 1

xl, Quando en�ão o clut.1l
presidido por Oscar Vie' ra

Filho cedeu terre1'1) \wtc

o m;!or poderio do adver.

sárlo que chegou inclu;:;iv"
a ser quasi domina-to pelO
seu antagonista; nascendo
então os Lentos até che�:\r
a seis, Mario e F:!rn:mdo,

go, ., deixaram o gramad.) inex

Na realidade 0'1 respon- plicavelmente enquant'l qtle
Ol'acy, substituia a Eliuznr

na meta dcsmantelDndo
se então totalmente o q:Ja.

dro da GuaruJá, Como 11-

contecemento de tI(lst:H;lI�

cação de out.ros ntle"tlS q'..le

poderão ser utel,� '\ I'<,p!"e

sentaçã.o do. caplt!\l.

JogandO contra uma se

le� que levou o "rótt:lo"
de Contadoria Geral do

Estado Futebol Clubo, o

Grêmio Esportivo Guaru.

já baqueou pele alta e<lllt::l

gem de 6xI, em prelio rea

IIzado dentro das progra

mações de festejos co i!l.o

n,'niver86rlo da. Rádio G�Ja

rupi, na man h5. de dO,11in

sávels peja organlzaçao da

pelejar de futebol, do lodo

do grêmio guarlljeanfl, f]-

certaram os detalhes COrl

(,ra uma. equipe de, elel1lc!1
tos excluslvamcnte .laQuela
repartiçã,o estadual I! não
contra um selecionado já
que capacidade pam �'n

frentrar uma equipe da;,'jll:!
la repart1çào & eQcij)f! [,L

vi rubrlli-dlspõe com ;jo'lra,,,
O Que nào devia aCOntece;

é os dlrel..<lres da. Contad'l.
ria Geral do Es(,ado, ;:m..

çar coiltra a equlp:! da

Guarujó. wn seleclcnad"
Inclusive entre 08 clemen__

tos Mosquito, Felln":on 81_

rldakls e outros, elemen..
!.os estro.nhos áquela repnr
ti�o, Assim a.qll�!e alt.o

placar de 6xI, 'não 'podl' l't'

velar a fraQuooa uo clube
do. Guarujã po18 11. Couta

dorla, refarçada por algum
aUetas, forc:o�amente tt'l'ia

que ven�r como acontr..
ceu,

Do �ado Qa OUIlI'ujá

Brasileiro, A equipe nacte

na.r mostrou· se üemc na

dereea onde Djlll�'-' Sa"l

Jair retornou
da Europa

Pelo tranzatlànU .. c 'Diu

lia cesare". retornou dn j.u

ropa, o jogador rucrcueero
.ratr Falando· a rep-u -agem
o auéta do Plamengc ele
clarou Que seu retcrco
prende se ao ��mpl_p> rnto
de, ha ver se recusado Il '1,:1.

[ur- de avtêo

A capital e os

Jogos Abertos de
Santa Catarina
Tendo à frente ,) ilu:" re

df'putado Dib Chere,:\, a

cap:tal florianôpollt'l.p, ,'o

meça. a se movimentar 1,3
ra participar dOS rerce\�c!l

Jogos Abertos de f3ama Ca

tar'na, que, segundo con�c

gu;nlOS apurar, 1:l'!nturà
mais uma vez com I) apo,Q

integral de inúmeras :\U'oJ

rldades, a exemplo do quP.
aconteceu no ano P' ;,eal]v
Assim e que, alem d" {;e

putado Dib Cherp.lI1, 1'-,1i

bem o sr. prereito muu;ci

pai Valdemar. Vieirn, c.�la

rã cooperando para mav'r

brilhantismo da ma,'o: I'�

ta do esporte amador (lc

nossa terra,

010 Glória na

PorIlIguêsa
Os dirigentes dà PO:1.11

gucsa de Desportos, ri.:: AJO

Paulo estâo envirlnr.d;) :0

dos o� esforços no �cnt!,lo
de contratar o prep<1c:lccr
nabional Ott.o Glóri:i t):Ha
a temporada tio ('0:','( '.llc

ano,

salientamos que :;:ouho:! teQ

sr. Acy Cabral Teh", d,\f

.o pontapê inicial C,I pal'tl
da no que foi a!Jl:wd!(\n,
pelo públimo e jo�ndor:!,..,
Ao final foi feita o ,,-nlre

ga da t{lça, pelo !'tr .. Carl.os
do Contadoria Geral dJ Rs
tado, Foram oferecldas bo
nlt9s medalhas aoo; 22 .10_
gadores com 'dizeres omsl
vos ao aconteclmentl1, cn

cerando a manhã c6portl
va com uma cerveJad'l. pa
Ia Sociedade Rádio Oua.u
já aos dirigent.es, ,Iol{:ld,<)
res f' r..onvldados,

O ârbitro foi o �", D:lklr
POlldoro e o. eQuipe ela OUo.

tujá f.ormou n,�lt"'l: I!:h,!,
znr (Ol'IlCY): LivramonlO
rP'crnnndol, JMl, O�cn� "

La.mego: Beto e (f,""berto:
Walmh:, ..Maucy, Mário ti

Mauro.

II.EO"TOR,

PIORO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARES,

MAURY IORroU. RUI LOIO •

GILJ.."O NAtIAS

COLABORADORFS: DIVERSOS

tos, Ma.ro. Nilton Sant01
e Jurandir ponttncaram
cem nUmar nrme nas ve'
zes em que roi chamad., a

intervir, A meia can.-ha e;

teve bem com ZequinM e

Didi. � I) ataque metnoron
bastante ef'"O a Ioetusae
de (:arrlncha e Van., ('om

r'eré e Zag-.l.lo Jogan.11) neu
tro de suas possibifid.l.dl's.
O Pai::; de Oaies emer..,-rllu
o ferrolho atê o 8'o� Ik< .'m

pate. Mas apôs o 2.. s;ol
dos oaeionais procuraram
atacar, ccesrão em que ('

time nacional upareeeu" me
lhor em ca...,., bõn 11 art»i
tralfem do chilenl) "mila
mante e renda de Cr.$' ,

8.198.-SáO,86. Nos lIei .. ,'"tr
jcs internacionais tio Br:.
siI assinalou 19 tentes f' ...u

freu â,
A 'renda total dos amte

tesos foi de Cr$ ,

62,190,350,00

,

Emissórios, do Juventude� de c:!:::;:" ·:ge�UI,• tlver\:)m em Blumenou, onde mantiveram contlJto �?m o treinador Laerte Dória o respeito do pos_slbllldo?e dJ transferência do atacante Cotar-zedo f'q�lp� vastoverdino poro O grêmio- gauchp OS
negocloçoes, 00 que Consl::I, fracassaram,

O sr, Paulo CobraI, Que havia sido designad�poro repr�sentor o Federação Catarinense de Futebol de Soloo ,no Prefeitura Ml,.Jnicipol, poro trot'()rde bssuntos ligados à participaçõo de Florian6polls
no� ,III Jogos, Abertos de Sonro Catarina, vem desoliCItar demIssão do cargo,

Comento Paulo Cabr;Ql ef1'" se� ofíci dirigido
00 Presidente' do Fetlera�p. Ootorll'113nse

o
de Fure..J

bo! ,�e Salã,o Q�e os decl:o'roçães do presidência' (I
cronica esportiVo afirmando que apenas ,t"rê�membros trobalhav(lJl1. Dela. ,entidade, fêz com Que
r lavaS5e 'O tomar aquele otiJude, jó que suo pe�!ieo !'TO pprf�'brocnt.e. di,o;penst'vel. '

A djretori� do Palmeiras de Blumenou ve�
reatizondo uma grande oomporma poro r;tOV�S 0$.
sociqdM, sendo dispensado o "fólo", pooondo 0&
novOS sócios Q. importóncra mensal de C�S 100,00:

I
Diretores do Mar.dlio Dl::ls estiveram em'

Jainvilp. tentando o cantratoçõo do atacante Nor.
b�rto Hoppe. paro StaJ ogremfo�, junto o dirL>��
no do CO)(ias Futebol Clube.. Nesta oportunidade
os mClrcilio;tos ofereceram 100 Coxias a importânciade Cr$ 150,000,00 pelo tronsf:er�nclo do loiro a
vante, em caráter de empréstimo por uma tempo-rada, .'

o Clube Nóutlco Atlônhco vem de soliCitar a
Federaçôo AouótJco dI! Santo CatarIna (] tronsfe
rêncir.l d" regato, nnciando, neo;te sentido, à, ent�
d"de .s�dloda em Florión600ls, Por suo vez o C�
choeiro, promatnr oficial da reqota déste ano, con
cordou a trans.ferêndo, at.endendo os razões de
seu co_irmõo. Desl10 fôrma o rC9ata foi trons(er�

��laO��i�I;:t:ub�,ro o próximo dia 3 de junho, no

Ouatra nomes conhecidos do ciclismo Jn;"�
vilpnse deveró!') estar presentes às' di's;putas P-&
listll"as marcado,!; por(1 ns III Jooos Abertos de Sdh:
to Catnrino, Pelo Uniõo Palmeiras correr6 Jao
{'ruim Wf'ndt pelo Vem Cruz, Jacob do Veloo e
Cor/no; Schultl', pelo Pinguim. Convém SIOlientar
('r"e Carlos Schultz foi o vencedor dn t Vóha 00
M!')rro, �romn'-:ÕQ do Departamento Esportivo do
Rádio Guaruró. '.

N.., .rpqota realizodo dominoo no baia sul de'
Florjonópoli� nora a classe de Principiantes, """'_
v.,,<:lmos e F:streantes, teve em seu Quarto póren um
f,.,to C1ue I"homou a ,Mpnçó.., do reportoapm, O C'ó'
ren OUfO f?i vencida I"lPit') auorniçóo dn Riochupt<'},
"nó<: ult�"nas""'r 00; 900 metros', nf)r deterrnin'Í''-Óo
do "I"II timonpiro, Cruzou Kl meta ete 'chegado "cho_
re,.,dn", isto é. (,of'Y\,,'etamentp. arvorado cnm os
rf' ...·"'o; �11�npnS('l", Em �eal,.Jndn lunar dassificou�e
o Martinelli e em terceiro o Aldo Luz,

II ,.. ..",con.,. Narbf>rto HODoe (lue VPn'\ $l"l"Idn
nrptpnrilrfn (IpI,., Morcíli" Dias tl!m nutra c1t.be
{'r, ,p .."tá t ........hém vivamente interesllod" 11'11'1 "pu

('"ncur"'n, Fal,.....,os do Intermcionnf, de Põrto AJ.._
n'p, nue mandou sell reoresentante -até Jotnvl'�
,.,,,,,, ",. .. rtror ns detr'llhs P<'1ro n SW" transf.rlndo,
nlVl dnn�SP nll,. n dube colomd" of.. receu ])1111 fpU
"testado liher...Mrio o Importãnda de um milhão
ri., cru7eirns faltando agora tõo somente a acertO
com o jogador,

() dr, He1tl'lr Fl'rrnri. pn('ontro_se em Só", PQU·
1,., "nde f"j trnt"r r/iretame"te ri" cnn'\or":' ti....-11
r-nrn ,., ol"mh�orl" rio lI'�t6d;0 "(')rlonrlo Sc:orpe'.'"
('I,,,,,, por sinal, já bi I'nc-omendado hó algum t�
00

"-I.., (1(I�'\ .. ,.1" ri .... rir_ Heit"r (errttrl 11t'1'I1I r"!'�

....",.,,4,.ro..j,, Oplf1 nresldê"t.io do Fioueire� Futebol

\,rlllhe o 81', NIMlou Hovlctnrs, rMt ter6 (j fneJ.lT1·
�"eici de dirigi o gr�11!Ió al�E!gté em todos OS

seus setores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pr:'l.I1·heta, nas dimensões
de O,SUm x 0,45m ou mnls,
unidade - um, quanLid:ldc
_ 2;

/ II - Maquina de calcular,
manu:lI, pnru as quatro 0-

p('r:l(�õ(');. com três visores

para rcr;ütro direto c auto

miUco das inscrições das

parcelas viswets, quocien
te e produto, com capactda
de mínima de !l x 8 x 13
fi!s])cctivarncnt..e, ststama
de inscrição, c teclado I'C

dUlljdo, unidade 1 _

quantidade - 4;
IH - Máquina de escrever,
t-om :H2 espncos Ou mais,
tipo ente, teclado unatõnn
co que perrnjta accteracão
na Impressão e retorno rns
t:mtâneo dos tipos, rota
mentes esrértcos para des
use rúp.du do carro. tecla
cestravadcra de tipos, mar

ginador visível, e outras

inovações que vtse»i facili
tar o trabalho do dntilógm
lo e melhorar a escrita, lns
cluslve marca que clave ser

especificada na proposLa,
unidade � um, Quantidade
-1;
IV - Máquina de escrever,
com 120 e;;paços ou mais,
tipos paica, com as mesmas

especificações da anterior,
unidade - um, quantlda,
de-3;
V - Enceradeira elétl'lell,
com 3 escovas, motor para
funcionamento em corren
te monofáslca de 110/220
vólle, 50, 60 cicJo.�, construi
da de material resistente
e I.�cnt.o de oxidaçãn, aca·

Ir<lmento pl'rfeito, !espxi
ficar na pl'Opostll., marca,

tamanho, [arma elc.) uni
dade um, quantidade _ 2;
VI - Arquivo de aço, ver

tical, lipo "Securil" ou si·

mUar, cõr entre cinza e

verde-oliva, de 4 gavetas,
para conlenção de pastas
SUspensas, com puchadores
e parla etiquetas, de aço

inoxidável ou liga não [er
rasa, cromada ou nlqulla-

, da, unidade - um quantl
dade_6
VII - An�ações metállcas,
especlah; para a susl.cnt.a
ção de pa.�tas .�uspensas,
unidade - um, quantldadc

"Vn�;_ Pastas suspensas,
COJnPletas, dotadas de dois
braçoa fixos ou Inlercam

blbels, grampos especjais
para Q fixação de doeu-
1Ilen1:.o6, etiQuetas COloridas,
e PrOjeções de acetato de
eelUlóide, unidade _ um,
qUantidade _ 600.
U - ESTIPULAÇOES
Os interessados df'Vf'rão

aDresentar os documf:ntos
menCionados a scgulr

1. - Proposta, selad;;!;
alZlba,s as vias com Cr!; ..

:'� de sêlo Estadual c
ala a Taxa de Educnçii.o

;0Baude de CrS 10,00. por

dO�'la:�ad��vCe���:n���ha-
ai DeSignação do nome

:�reço da firma jlrOj>O

� 'Speclficação. a mais

,� m::::' :S�:�:rij��J���
PhlPÕem fornecer'
J prêço unit.ârio' e glo
COm a explicação de

"
e.� 011 não in('luldas

:iia.1Ieape�as de impõstos

�: :;:,tes, carretos, Se

..��ndiçõe6 e prazo de
tn.:.'=P do material, no

d;t indicado: Intitusto

�eIboue�ão Estadual [)tas
o�� 6e;:C:;I::::�
�ench!Claração 'de eonhe·

Ilonn
to e Submissão às

�181� deste Edital e da

1lDh'êr:!
eão referente a Con

li elas.

r::aA � A""fto "�!'III'I..riO.C;
tel1al� COm djmene OUtras cnracteristt.

3 - Em envelope separa
do contendo os dizeres do
tncíso nnterjoe, aíém do
termo OOCUMENTQf3, em
caracteres bem destacados
cncerrur-se.ão Os docu
mentos compre 'lalúrios de
idcntid:lde e .eonetdcce:
a) �ertidào de Registr�

na Juntá Comer -tal ou

Diário Oficial que tenha
publicado o dccume.vo de
constituição;
bl atestado de ídnrre.rta

de. passado. por Banco ."1

uuax firmas de comnrcva
d- "'-"·dade comercial:
c) prova de (1'.

.

D..\ ......._;Jldas Estaduais, Fe
de:al e Municipal:

d I proeurucão, se rôr o

caso, passado a pessoa re

pre-cntante do prcpanen
te à abertura das propos
tas.

4 - Os documentos act-
, ma (ou parte dêlesj pode
rão ser sucsuturcos p�lo
Registro da firma no Dê
partamento Centra de
Compras rio Estado de Sa�
ta Cata·lna.
6 - As propostas deverão
ser apre·entadas em duns
vias, com :l rubrica dso
proponente ems tõdas as

páginas. Seladas na forma
do item 1, dê,�te Titulo

6 - 0.<: em elopes, con

tendo p·QPostas ou

documento:;, deverão ser

entregues no Departamen
to Central de Compras, â
Pral;a Laura Muller, nO 2
(fone 3<110), até as 14 110-

,ra.s_ do d.li...]O..de u;uUü...de
1962, mediante rccibo, em

flue !'Ie mencionará data e

hora do recebimento, assi·

nado por funcionário do
P. C. C.

7 - A:::. proposta" serão a

bertõlS, as 15 horas do dia
30 de maio por funcionâ-\
rios deslgnad.Js pelo Pre
sidente do D. C. C. e nil.

p�·est'nça dos proponentes
ou seus repr('sentantes lo,

gais.
R - Abertos os envelo

pt's, cada um dos interes
südos tem o dir('ilo de a

jlÓr a sua rubriea nas ff)�

lhas de pl"opo.�tas dos de
:nals concorrentes.

9 _ As propostas (mo
dêlo 001, à venda na Im

prênsa Oficial do Estado,
d"verão obdecer as con

dições estabelecidas. neste

edital, nas instituições
comtantes do verso das

!1lelimas, bem como as exi

gênrias do Decreto nO
SF-25-08-61 382, de 1961, e

dr.mals disposições Esta
duais e Federais. sõbre

Concorrências.
III - JULGAMENTO
I - Peia Comissão Jul

g o d o r a, posteriomente.
.'lera declarado vencedor o

proponente que ofereCer:
a) Menor preço, conside

rando-se descontos bonlfi

ea�ões ImpÕSLos, despe$as
e outras vantagens;
bl melhores condiçÕeS de

entrega;
c) melhores condições de

pajtamento
2 _ Em igualdade de

condiçóe.s será dada pre
ferência a firma estabele
cida no Estado.

3 _ Em caso de absoluta

il'"ualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 _ A Concorrência po
df'l"Ii ser anulada, uma vez

que tenha sido, preterida
formalida� expreS$amen
te exigida pelas refe

r1da& Leis e a omissão_im-
)Xlrte em preJuiZO aos con

eorrentes, ao Estado ou à

moralidade da Concorrên-
eln.

5 _ A Cl)missão Julga-
dora rl!!lerva-se o plreito
de anular a Coneorrência
enso aR prOpoRtà� apre
sentadas não correspon-

COLU"A
CATÓLICA

Com Brilhantismo o Po,o Cristão

Preslou Sua Homenagem a Fátima

�--
... e bõtsas! Custa apenas CrS 800.00. reQIMt tOdas as qualidades Sheaf
fers. A pena com ponta de iridium - O lIIai8 nobre It caro dos metais _

é incrivelmente resistente. alem de pro;lporcJ"""" um. e5Cf'ita suave e (irme.
Grande capacidade de tinta. Preclsác técnica Jncomparavet. Unhas modeenae
e funcionais. Em ouro ou preta. Várias cores. E: uma Sheaffers S-Pen.
Qualidade Sheaff<'!r·s - Garantia Shealfer's.

COM. R6PRESENTAÇÕES STA: HELENA LTDA. - RUA FELIPE SCHMIDT. 52 - SALA 4

f-REVIOÊNCIA S;�IAL .�
2, a.� &vtt",,----,-,-"'"

ccnunuacâc.
Ao CONTRIBUIÇAO.DO EMPREGADO EC DA EMPneSA

PARA A PREVIDENCIA SOCIAL
-

J',dlll1tjndo·�c que a cota mensal do benefício ou

·S:ttár!) dI"' Ccntrjbuíoào' soja de Cr�30 OOO,OO(trlnta'
mil rruzef rosr . portnnto, superior a 3 ttrêsr vêaes .n ma-.
Is elevado saárto-ruinlmo de adulto, o calculo da par
cela m nsa! a ser eecorhtda obedecerá ao dispõstn no
incit:) II - nhnea a, do item I. assim o total da iode
niz.'f'ÜO. na importfinda de Cl'S 2.400,00, seré reC()lhidC
em !:nrce'aJi men-ats de Cr$ 601,30 (seiscentos e um cru
zeõro'· e trinta centavoli), igu'ajs a 2% <lo valor d:l sala
rio de contrlbuieão ou da Quota mens::J.! do beneficio,
ronf()rm� se trata, respectivamente, de abol,1.o de Pcnn3.
nênC"i:). em Serviço (lU de Aposentadoria' por Tempo de
Se! viço.

ISENQAO DE CONTRIBUrçoES DO SEC11nAOO
EMPREGADO

.

Aquêle que [ôr aposentado por qualquer regIme,
isto - é, por Invalidez, por velhice, por. tempo de ser

vir>::.1. ou por outra qualquer condição, não .poderá ser no
vamente segurado de f/ualq.uer Instituto em virtude de
outra rtti1Jidade 01t e7Jlpre(}o.

"��!m �(' o se�urn.do passar n ser apoSentado não
m�l� rrmt!'ibu!ri para a previdência socia.l e se vier a

t':ul�,. paI'« I)"t"..o qlmlqtJ.er empreg(llwr, também� nãl)
(;<)n(.ribulrlL, d� Vez que, de acórdo cam a lei, esta.rá
Il{llal :l. quI' for devida por seu.� servidores [3% do .�a!á-
eorrCS1/IJ1IC1erjft de contribuir para o Instituto.

CONmmurCAO DAS EMP.R-BSAS.

As emprêsas contrlbulrã::t para. a pr{!vidênCia social
atrnvéz do Instituto ou Institutos a que estiver- !I]l3.da,
em qU3.n�la igual a que fõr devida pelos �r-e:urados Em
prep'actos e Empregadores p::tr seu intermédio filiados à
previdência social, aSSim como trabalhadores avulsos a
seus serviços, con trlbulção e'>sa destinada lo participação
do custeio das prestações. .

A.� cmprésas autárqUicas contribuirão em quantia
Ir.m:l a que fór devld!), por seus s!:rvldore.� (3% do salá
rIo de r.ontrlbulção n que se l"t'fere o ítem R) dto,�ttnadll.
:ln r.ustcio de (llvel".c;os bpnr-flr,los.

rSENçAO DE CONTRIB·UIÇÓES DO EMPREGADOR

Fii'i.o isentas da "eontribuicã.o de empreg['dor" as en

tidades de fins filantrópicos reconhecidas como .de uti
!idade púhlicn cujos membros das diretorias n·âo perce.
b0m r('munerncão, cabendo-lhes, contudo, tódas as dto
).,..�;� 1br!O"acões determinadas no Reguiamento Geral
da Pr'wldénela Social, para as emprêsas vincuJada:;j ii
p·p·'!t:1éncla social, Inclusive no qU2 concerne ii arreca.
dacll/) das contribUições relativas a seus empreitados.
Os empre!ladores são tambem isenbs da contribuição
correspondente, fluando tiverem a seu serviço emprega_
do que seja aposentado da previdência social.

-�
SALARIQ DE CONTRmUIçAO.

São várias, de acõrdo com a eatcgorja d:J$ se�urn
dos, a saber:

SEGURADO-EMPREGADO � O "Salário de Con
tribuirão" aue corresponde fi remuneraçã:) f![etivamen
te. perf'cblde.., durante o mês. nela intee:r::I('� tMa� as
lmO"'rtânf'ias teceblda..'1 e qualquer tít,ulo. pcl:"! segura
do, em pagamento dos Serviços prestados

REGURADO-EMPREOADOR _ O "Salário de Ins
crieto" que de aeôrdo com a lei corresponde aos "s-anhos
efetlvnmente auferidos pelo segurado" (Pró-labor� Gil
retlrada mensal).

REGURAOO-TRABALHAOOR ..AVULBO � O "Selá
rio-flue" constrmte de. Tabela expedida pa'- Portaria
MinlRterlal n° 221, de 2S.5.61,

._------

(C:lntlnunremo� com a pUblicação na próli1ntn

"VULOARIDADEe {f eoll-as ${ln.. ) fI·OBllr:: 06 EIUm."
Oe: 8llvelra .rtlnlor ,

O llvro que l'f'sponde U peraulltas que você fnz só
bre OH ENt.ado:-; UnIdos.

A Vf'Od.a ..ali bancaIS: FlOUEIRAI_ PROGRESSO _

FELIPE SCHMIDT - PAJ.JA.Cro - ROOOVrARTA Il
CASA UAB REVI:::TM,

epartamento Centr-al li� ra
Edital �e Concorrencia rUbl�ca n" 11-n4-�3

d
o�����a7�n� �e�tr:: caa aquém das espectnca dam aos Interesses do Es- abril de 1962

c�nformldade com o �rtO ����I: �:e s:�:�a�a eXI- tado (Hermes Justino Patela

li, item rn. do Recu!amen tirada urgente, chamamen- Flor!anopolis, em 27 de nova) - PreSidente

to 'aprovado pelo Decreto to ào /iegundo colceado
SF12�·08-al/382 torna públl exl,ência da diferênça de
co que· [arã realizar, no preço pelo faltoso caução
dia 30. de �alo de 1962, na futura suspenção do regia-
sua sede, a Praça Laura iro de fornecedor etc
Muller, nv 2, uone 3410) 2 _ Na parte externa do

CONCOR��NCIA PÚBLICA envelop� contenedor. da
nas eonencõee .seguimes. proposta deverão constar-
1 - OBJETO... DA CON- Os .segutntea dizeres: CON-

CORRl�NCIA CORRil:NCIA PÚBLICA N0
I - Mc.�a, para máquina 2 ....

·0f-43. (AQUISIÇAO DE
de csrccvcr. de rnadctra de MATERIAL PARA O INS
lrHbu�'l, (,nvernb-:ada na côr TITU'fO DE EDUCAÇAO
n:).I,ut'ai, com 2 gavetas c DIAS VELHO.

Domingo possodo no populoso bairro do EStr"';l
to foi celebrado mais um aniversario do ppori�óo
de. Nosso Senhora de Fátima, onde em suo capei.:.fOI prestado os mais sinceros homenagens peles de
v.etos da milagroso santo, que teve o dia enterro f, s
tIVO. Pelo parte �a manhã Misso Campal rCzoJ:J -t!
le rvmo. "'c. Quinto. ql..l€ no seu se-môo contou :0
POVo presente, toda o história GO cpcrrcõo de FÚII'

��.As 12 horas houve I..J reza do terço e beoçô J (,O
5 ..

,

Sac(om('n�o poro es doentes. o.� 16 hoec-, ,0\.C
o mi.clo o Procissão devolto da Copela do Bam J -.-,
sus c �otnz, (lU€ teve qronde ccompcnhornerc ,r
pelos fiéis. os 17 noras com o Presença d 1 rV'10

ArcebISpo Dom Jooquim O de Oliveira à Conccn.
traç.ão .Mariona de todos Congregações d s Pc.riJ_
quais VIZinhos, às har.:lS de encerrcmcnto (!cP1fo du
M.......triz o 00 me�m') t�r·"Jo do Sso Sacrcmento

"�tZ" I O Tf.R:-:O TODOS ÕS DI' '\..
.

URG�N"E MENSI' G::M DE FÁTIMA
Há quarénta e ctoco anos passados €'Tl FÓli

mo, pequeno cidade d'" Portuç'.-'JI, Noss-, Senhcro
trouxe um.;! imnortontc mensagem do porte ('e
Deus e tem r€')etid" �u·"s insistências em suces,,>,
vo., cporic?ie� à Ir,...."; LI',,..\., (1ue oind') é vivo e ct').�
tinuú <1 rece?,., v;�::;p<; de f\hs<':1) Senhora

la ApC'fição: Foi nn dia 13 de maio de 1917.
Cemo era d..,mh..,,, os r.o<torinhos. Franc'sco Joc·ri
to e I_'-(clo c-ssistirom -. !'J1iSSO e depois soifam pa,a
("I monte Ccm suas ('velhinhos, mais tarde d., 1lJC
de ccstum('. Estcvom rezando o terço quon<:l,.,

��a;o�: ���e:���� �n����h�����s�spo��iovno�'tJ;�
oUClndo vir, m "uma Senh'lro vestida ije bronco
brilhante cemo o sol. ,.

"
'

"Dando é Vocemect) pergunto Lúcio.
"Sou d'l CÉ'OJ disse o Senhora.

todesR��o:;;;.nrll�11��� cC:;;;', �l:e�=�;2e:Sm�en.��)�
e çcde Que fe7"", o terco todos os dias pafú cko.,.
çor o paz /1or:1 o mundo

2° Apor1C;ão: A SI'nhora pede que cont:nt.:(..rn
�ez<mda o lerço pelo ::onversÕo ·dos pecadores, in
tercalando em codo dezena r sC'-'u;nte: "O' meu

Jesus perdoai�nos, livrai-nos do fogo do infp'n",
levai as olmos todos poro o céu; prlncip.::Jlmente GS

que mais prl)cisarem."
3a ADarição: A Senhora mostro n infern') "

c:!iz: "Vistes o Inferno e as olmos nue lá COf!m P0('
que nã') ho Quem ror elas reze e foç::! penitência."

40 Apori<;ã<":: O prefeito do cidade opri<;iot!",Oj
os crionc,;;.s. O povo que oguordovo o oporiçãl") viLJ
um nrodiqla às r:rinnços noutro Incol e pediu n(N(!M
mcnrf' (ltlC (r>7(1"'ier1 " r<>rço I' fizessem nenitênciG.

5° Apari('ão: 20.000 pc,�soos pr€$pntes. Volt.:J
o p('clir Que rezem o terço pelo conV(>r�(jn dos pecó
drr""_. conv.;!rsÕo da Rússia, façam' penitência (' (I

S<'1qrov€m 0'1 Soar··dl") Coração de Jesus pelos pe:ú
dos OI/C tonto o ofendem.

6? Aparicão: Dia 13 d., "lJtubro.· Havia pre_
sentes aproximadamente 71) 000 pessoas. TnJos
presenci:lrom o orodíqio d/) �t")1. A Senhora diS:i":
"Eu snu N(J!;sa S",,,horo ri ... Rr::sÓrio. Ouer("J (l' ,(. j.;
","'m aqui umn iqrein. Nfit") nfendom mais ("I N-'�;<:0
S"'nhor OI ,,, I""ó muito ofendido pelos pec:ldos que
são Cometidos".

Jocinfn e F''''nr:i�::o são falecidf")� e já se �r..
sa n � ,.. .... ,.. .. �:- ...... ,; ... r ... � d,...is nostarinhl""i

Lúcõ-. é- rtllfdm"'nte lr",ã Carmelito. Elo can

tinuo a ,o,...oh,...�. (1 v;�jt,., de Nosso Senhora
O D ....drf! P("I�tlJl,....4nr das C:lUSOS de beatiflcc_

c60 rle Fr rc:i�"'''' ... J .... ,..: .... tn t":"rn n�rmissã" dt") Pa
po, fe .... LImo V; .. :h A l,,..,...,ã Lúcin Ç!f'! rll"! " �eo'Jinte

"Eu vos t;ogo uma mensagem de grande im

r�"tôncio e gron..-4,.. "·oA":::io O S""'to Podre per
mitiu.me de ver Lúcio. Elo estó oflitn e muito e

mClmecido. Logn Que .....,t' v;t:J": d;s�e: "Pad'e, NO!isO
Senhora está muito desr:onte"t., [")oroue nõo se fez
coso de suo mensagem de 1917; b"ns e maus nôo
deram imocrtôncia. Os bons seouem o seu comi
nho") sem �e oreocuparem em seguir OS conselhos
co!e"!t;:s 0<; ,....·'us não fazem cosa do omeoca que
pairo S(1hr� ê!es.

•

Crei:J_me, Podre, Deus castigará o mundo.
O ca�t;on mot('ri·d virá se não se fizer penitência
Isso é n r:-nuc;o da tristeza da SSo. Virgem. Digo h�
te a f"rI,., mund'J. Nosso Senhora repetiu-me isso vâ SEGURADO-EMPREGADO-DOMesnco - O "Sala

rios vezes riO de Inl'icrtrão" que de acõrdo eom a lei eorresponde aos

�P""'''''s Ó nn�<;o di.$posição dois meios: OrQçõo "ganhos eretiv:lll1-ente aureridos pelo 8egurado"�com_
e n'!nlténrio. O c!'mônlo foz tudo o que pode poro "':;;:':d_� pe....!_a declaração do pa,_'ra_·_o. -

���';sao�('��r��;n;;�ç:ades:���i.u�c,::�s
que se aprcximom, permanecendo InCrédulos Sen_
suais e materialj"tas. Todos os meios despresodos
pelos hOn'l{'ns e·<.:tÕ'l esgotados. Deus nos dó com
tpmnr (J líltimu ôncoro dc salvoçõo: A SSa. Virgem
em pe"sOQ.

NO<:3(l t;;r>nhf1fO ·dic'!e_me que se nós não o c,.

c','.:rm0s ,.. c'1ntinuarmos:J pecar não' seremos
maIs peraruJdos. Parire. cisse-me Lúcio, é uroente
ou!' n""� d::-ml")s r:ontn dn terrível reolldode, Deoois
(lHe o S50. Viraem deu tanto eficócia 00 R08ário
não existe problema material ou C!spirltual nOCk,:
no) ou internacional ClU(' não se Rossa resol�er com
o Ra�árto c oj5enitenc1o

PARTIDAC OE
FLORIANÓPOll� EM
DIA� ÚTEI� AS

I·horas I•

-Ir eu ; UX�·

CONVITE
<?s filhClS. q('(,ros. nára e netos do casal Egídio

Amortm - Alaid(' .:iardá de Amorim, convidam aos
seus perentes e amigos poro assistirem o misso que
mondam celebrar por motivo do possogr>m dos Ba:
dos de Pérolo no dio 19 de frl::li'). às 8 horas na

Igreja Mntri7 Nosso Senhora de Fátima no Estreito
.

Des'de já' oqrodf't'em 00$ qLle I�'omparl'cerc"';
o este ato religir-iso.

'

Juizo de DIr�lto da ta Vara er,el
da (omarca de Florianópolis

EDITAL DE LEILÃO

O Douto, DALMO BASTOS SILVA 2" J' S b
t�tuto ,�o 10 CircunSCrição Judiciório doul�sto�os

�a X(>é�IC10 pleno do cargo de Juiz de Direito do 1')
Soro C,vel ?o ComarlltJ de Florion"c;,olis, Estado deanta atarmo, na formo da lei,

•
FAZ S�BER oos que o preSI'nte edital virem oudple co�heclmento tiverem Que dio 16 de

. .

ximo v'ndouro os 15 horas n� sl?de dêst '7'a�o pr?
�roço Per�jra O.liveiro, nO J O, o Porteiro �o;u��it�r a�, leyara. o 1('1160 os bens p('nhorodo� no açõo executJYo movld" por A MODElAR contra NIVIA MA.RQUES NUNES, que 'e processo neste Juiz:

Um doze avos 0/12) de. uma cosa sob n032 d

R� Alves d8 Brita, constrUIdo de tijolos cobert� d�
� os, forr� Clssoolhoda envidraçado' com diver.
d 6comportlmentos e seu respectivo ferreno medo
O _de frente à dito ruo, extremando 00 Norte

ln

propriedade de herdeiras de Procôp· O .

d
com

lodo com �jto de Emonoel (;eo..·oe:â �r��nd��!',!
�uem � dlr4llto, ReOistr�o os fls, 122, do livro 3

d� �eis�le�to���rlo do 1° Ofício de Registr�

E. pera Que. chegue 00 conhecimento de todosmondou expedir o presente edital que será bfjxado
no Jugor de costume e publicado no for,,"o da lei
Do?o e pcssodo nesta eidode de F�is, �nto Co

'

tOrlno, aos quatro dias. do mês de abnl'de mil nov;
c7'"IOS e sessenta e d01s, Eu, �ss.) Ma:-ioJuroci do
Silvo, ftSer8ventft Juramentado, o subsc:evo. (AM.)Dalmo rt'JRtos Silvo, Juiz de Direito,
Confere Com o original.
MartQ Juroc:1 do SilVo

['.i(!revel1te Juramentado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Tiradentes Não T'eria Us�do' Bar'bc3s" O Ciovê!·n? Celso Ramos
_

e os

(envênlos da Educaçao
No intúito de sempre Icléa -otüie Pacheco, Ma- Suchtemberg, SitIei Ste

de um modêlo, se [nspr- melhorar o ensino em nos- ria Katarina Heiermann, ckert, Maria Nazaré de
[asse' na figura de Cris-

50 Estado, vem o Governa- iEva Bauer Scheffer, Adi- Souza Zln, Maria Hilda
to", dor Celso Ramos assman- Iamar Rocha, Neusa Maria Anastácía, Elisa Bovarts,

do convênios, dotando tô- Gomes, Ilza Basilícla AI- DalirJa Pereira, Maria Izo

da a, população em idade ves, Elisa Fátima stra- Iete M,artinello, Zélia zita.
escolar, de ginásios gra- dlotto, Maria Leovergidla Rocha, Elza. Santos de

túitos. Nesse sentido, tem Dias, Maria do Carmo Nu- Bem, Maria Inelas Bardl

recebido o Chefe do Exe- nes, Ana Maria de Quelrôz nl, Rosa Maria Machado,
Duarte, Jaquejjne cerva- Maria Zélia Bertoncjni,
lho Schmidt, Santina Maz- Angela Campos, Maria da

auco. Maria da Graça Ber- Graça Martinello, Aládja
tonctnt. Zélia Terezinha Maria Pzzolo, Ana Regina
gspindola, Maria da Eu- C. Dutra, Zita Luzia Ba

nice Magagnjn, Maria Te- ttste, Stella Maris Garcia,
Dignissimo Governador reza de Sousa, Maria das Sandra Hahn, Elisabete

do Estado de Santa Cata- Dôres Estevam Machado, Cletxh, Ana Maria Perei-

RIO, 17 (V. A.) _ O tedrãtlco de HiStória do
professor Hélio Viana, ca- Brasil da Faculdade NU4

g':E:STADO'
'
..... �

\o' O MAIS AlITlea DllIIa DE SUU CArUUI'A �

FLVRIA?>lo.t'uLJ-li:l, (:SJ;;..'.:1"A·F'.l!:ll'tAJ, 18 Dl!.: MAIO DE 1962

Escolarização
o governador CelSO Ra. 1946. Por outro lado, foram

mos vem de criar um Curso criadas duas escotas isola

Normal Regional, na cíoarie das, nas localidades de

de cnctuma, com .'1. -íeno Serraria Nossa Senhora A

mmecao de "Elpidlu B:1r. parecida e Rio dos xncr.
ambas 1"..0 muntctpío deboga", que funci.cnará de

acôrdo com o decrete lei n.

257, de 21 de outuoro d�
Bom Retiro.

------- ,---------------

Sancionada 'lei que dispõe sôbre
o gç,�a��Ç,t�l! �,�t,��t��lp���4 ��u��o�Ç�,!,''',.o

mandato. Na coneurutcao,
será observada adequada
representação do magi;tê-,
rio oficial e particular e

dos diferentes gra.u.� ele en.

sino. ---------------.

E' considerada de caráter

mos sancionou a �ci n.

3.030, dispondo sõore o con

selhó Estadual de Bduca-

membros nomeados pelo
Governador do Estado, pvr
6 anos, dentre pessoaa .d1:1
notório saber ou de reco,çâo, criado pela lei estadual

n. 2.975, de 18 de rtesem, nhecida capacídade c expe.
rtêncía em assuntos edu,bro de 1961 e Que passa a

ter as atribuições j.revlataa cacionals.

clonaI de -Fllosofia, acaba
de apresentar uma contes

taçâo sôbre a autenuctda
de "da figura de Tiraden-

tes, como aparece nas es

tatuas e fotografias .. Diz o

professor Viana:

"Mesmo que quisesse,
Joaquim Jose da Silva Xa

vier, o "Tiradentes", não

poderia usar barba, ao

morrer na forca", e adu

eíu estas razões:

1) os militareS no Bra

sil-Colônia estavam proibi
dos de usar barba; 2) se

sua barba tivesse os dois

anos, que passou na pri
são, ela teria sido raspada.
Todo condenado à forca

tinha a cabeça e a barba

raspadas antes da sua

execução. Assim e um êrro

histórico a representação
de Tiradentes

o referido consenic, -;;6.:!_

ntcamente suoortüncno a.r

Conselho Federal de EJu_

cação, e o órgão máximo

de .orientação e coordena,

ção do ensino, 11<1 E!\tado
de Santa Catar:n1.. O C_mo

selho Estadual de EC!lea;;ão

De 3 em 3 anos, ceisarà. relevante a função de mem.

o mandato da' metade cios bro do Conselho Estadual

membros, sendo permrtdda �e Educação e seu CX€l'CL

a recondução de Qualquer,
cio terá prtcrlrlade sôbre

dêles por uma sõ vez. AO) quaisquer cargos ou funções

ser constituido .Q oonseuio públicas.

o Govêrno do Estado pro

videneíará adequarias íns.

talações para o plena funrlO

namento do Conselho Es_

tadual de Educação, que,
dentro de 30 dias, e'abora.'

rá o seu Regimeuto In'�er_

AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETROBRÁS
'Pagamento dos dividendos relatiyos •

ao exercício de 1961· Eag
PETRóLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, avi-

MAIS Ql,LA:r� ,ESCOLAS
sa que, a partli'\ de 15 de Maio e. ate 30 de Junho vln-

ISOLADAS
douro, efetuarã, aos acionistas residentes nessa cidade,
por intermédio do Bancl) Indústria e Comércio de San·

ta Catarina S/A., o págamentO dos dividendos do exer

cício de 1961, relativos às ações preferenciais, na base
de 15% sc.bre o valor nominal das mesmas,

Em carta dirigida ao presidente do di1'\eiório muni

cipal da UDN de JOinvitle, o dr. Pa�Zo Konde,: Bornhau
sen, depois de historiar fatos ocorndos em torno da e8�

, .colha de candidatos, assim se exP�essa:
� .

"Infelizmente, depois de muitas oscilaçoes depou;

de falsas interpretações, intrigas em: pro�usão,. verifico
que meus gratuitos inimigos no Parttdo nao agtTam da

mesma forma, adulterando propositadamente e preme

ditadamente o esquema sugerido e tácita:m:ente aceito.

Preferem o desmoronamento à pacificação; acei

tam Os prejuízos eLeitorais visíveis a se sujeitarem ter

minha pessoa na vanguarda dos acontecimentos, mo-

���:�.pela desassocégo e pela mÓl'b� rve;.���. l���
Tomei conhecimento, sr. Presi,dente, qUe Os meto-

1) ��� ::���;:���o;:so;e,t:�:": ;:����il::�:�a::::n�� u��r����);):�:LI'��-B:�-
possiveis dívidas do Partido e de $ua exclusiva !"espon.- RONENSE
sabilidade terem sido liquidadaS, numa tentatwa cn- O Sr. Celso Ramos sa�.
minosa de subamo a convencionais. Pressões de tóda a

danou a Lei 3.022, de 14 de
natureza foram exercidas, numa demonstração inequí- abril do corrente ano, que
voca de disposição para uma luta fraticida, contrária

declara de utilidade públi
aos �:�r!�;� �oc:;:r�:��mpregcs rendosos, nem preciso

ca a Sociedade Esportiva e

de imunidpdes parlamentares, pois sempre timbrei meus'
. �oe�resaét�:ae C;õ�� n: �i�:Z:�

(ltosA::�i�:n���l��aes:/C;;ea lI�:l�e��!� h�::�e�:' hon- de Tubarão.

rado de ter recebido 41 votos dos 50 convenct�nats._sen
do �ndicado do Estado, desejo comun_icar. a V.S. e p�r
seu intermédio aos senhores convenCl0nws, companhe1-

ros e ao eleitorado udenista de Joinvil,le, que declino (ia

indicação, solicitando não permita y'.. s. seta meu no�
levado a consideração na Convençao Regwnal, na dzs

puta de quaisquer cargo, certo d� que assim agindo en

contrarei o apóio e a comprcensao que nunca me fal

trtram dos meus amigos, correligionários e do patriótiCO
eleitorado de Joinvil.lt!-.

•

Não me deixarei envolver Pela vaidade incontida de

meia duzia de elementos que, sem convicções programâ
ticas servem-Se do Partido para atender exclusivamen

te a; suas ambições políticas . e seus interésses mate

riais iludindo !l' boa fé de grande parte dos componen-

tes do Diretório.
'

Não me submet�J"ei às ameaças de quaisquer grupos

econórnicos que pretl!ndem, li torça do dinheiro, sufocar

nossa cidade em todos os seus setores. Ter-me-ão pela

jrente."
'

xx xx xx

Como se vé, o togo vai lavrando forte e consumidor

nos arraiais udenistas.
O bloco denominado INCa estâ-se desinteressando

pleito. E a ala heriber
[[ t1;rma arcld:'a:ul

fnfp(/r/o.

na lei federal n. ·1.iJ�'l-. de

20 de dezembro de 196:.

a metade de seus membros
terá mandato, \.pem::;, de

três anos. No ato de no_

meação, constará o p�ríouo

o governador Celso Ra_

mo� determinou <l. çriaç5,'J
das segu!ntes eS('/J'a!l .isola.
das': de Sangradouro, no

municípiO de Arai"anguá;
de Encruze de II.ape,·ubá,
no município de rmbituha;
de Costão do HipóUto e de
Ranchinho, município
de Orleães.

CRIAÇAO DE GRUPOS
.

ESCOLARES

Ao mel'imo tempo em quo
fazia extinguir a� Escolas
Reunidas "Profesgóra Oe.

noveva Dana Costa". D Che_
fe do Executivo catari!'lcn_
se críou um yrupo Escola.r

na vila de Iporã, mulliclpio
�e Mondai, com li denol11L

nação de "Pr.ofessor José

Joaquim de Lima Xavi<Õ!'I'''.
Outro Grupo -Escolar, cem

a denominação de "Depu_
tado Augusto Brezola·'. foi

cr-iad,O em Campos N.ovo!i.

AQUIsrçAO DE TERRAS
PARA GRUPO ESCOLAR
Uma área de terras, llO

munlclplo de Campog No
vos, será destinada a c'Jns.

trução de um Grupo l!m
colar. Nêsse sentido, ') go
vernador Celso Ram':>9- �an

cionou a lei que autoriza a

aquisição, por doa;:3.'J, da
Mitra DIocesana de Lajes,
de um terreno com a ârea
de 10.000 metros quadrados,
situado na Vila AlJdon Ea_
tista.

DELIMITAÇAO DE ('IR

CUNSCRIÇAO ESCOLAR
.Consoante ';recente a�

g.overnamental, a 57.a Cir,

cunscrlção Escolar ficou

constl.tuida dos :,;eguinte:.:
munJcipios: Armazl;m Gra..

vabl, Ped..-as GrlJ.:'.f\:>: TrE'.
ze !'lc Maio, ,T'lg'\Htrllllil,

cera na apreciação dos fa

tos e acontecimentos em É assim que Santa Ca

que toma parte, compreen- tarina, tendo'· à testa de

de-se que a palestra rea- seus de'stinos um homem

lizada por êle em São publico que se faz in�on
Paulo e onde discorreu, testàvel,mente padrão de

com extraordinário brilho, honradez J e de patriotis-

���s: �e��:a��'�dU��;�ri� ,; :�r:�;il�:: acS::�::;!� :.5r.·Manoel
efeito' duma revelação, em

1
ra' a recuPeração de ltsua '�A ' r.. .; dque a since�idade e o cri· grandeza material e � mo<:' merlco; e

tério do Governador cata- ral: ao encontro das '�S;i_i- Barrosrinense impres,slonou- a to- 'rações de seu nobre e la-
dos Quantos o escutaram. borioso povo. Nas c,idades, Esteve ontem em visita

De regresso a Florianó- como nos campos, não há

polis, onde, ainda no aero- qUem nã esteja· s,entindo,
porto, foi ouvido pela im- neste momento, a presen
prensa, aludiu desde logo ça do Governante, atento

à Circunstância de estar- a todas as .reivindicações e

mos, no concerto federal, principalmente ,Solícito pa
gozando duma fama de ra com as deficiências do

-opulencia que p8sitiva- labor agrícola, ao quál
mente não exprime a Ver- promOVerá assistência téc

dade, sendo natural que, nica e finómceira, confor
assim mal informados pe- me está planejada.

homem de longas l5al'bas

negras. :ltsse erro, e,ntre·
tanto, é explicável. sur

giu, devido à Inexistência
de uma gravura da época
que representasse verda-

deiramente Tiradentes,!)
que rêz com, que o ptntor
mineiro, Delfina, à falta

A rresen�a �o GDvcrnâ�or
O que o Governador Oel- la propaganda insincera,

sÓ Ramos esta realizando os centros do país não

no Estado e obra de recu- percebem os motivos por

peração economica, visan- que pleiteamos
.

o trata

do ao desenvolvimento in- menta dado as unidades
tegral de Santa Catarina. de' desenvolvimento retar

Outro não ê o prOPósito do dado. "Viviamos corpo se

eminente Chefe do Execu- fôssemos ricos" - acen-

�ivo, q.ue não faz política
Pelo Simples gôsto do Po

der, mas por um elevado

impulso de civismo, as

sinalado em campanhas
memoráveis a prol de me

lhores dias para o povo e

para a terra cat!'-rmensE!'.
Em todos os setores da a,d-

tuou S. Exa. - "e isto nos

impediu �s possibHidad�s
de consegUir financiamen

to".

Não é, porta9-to, o. Go
vernador Celso Ramos um

homem que, deIxandc1-se

empOlgar pela posição; per-
ministração pública há es- ca o sentido da realidade

sa con.sci8ncia vigilante, de seu povo, q'ije sofre as

em 'busca "de meios·'tI.e ex�,- conseQu.é!lç1as .:.c!o_ d�equi
pansão das possibilidades Jibrio econõmicõ-·gen�rali·
do homem e do solo. zado e que, dentro das
,

Agora mesmo, p.urante �sons\��rSasj!�a�s�r:��inçl�:�
sua estada no Rio, teve ções de brasil_eira tão dig
contacto com as altas es- no quanto os de outras

plagas do país. Interpreteferas da adminIstração fe-,

deral - e disso r�ultou
qUe Santa Catarina, por
intermédio de seu Gover

nador, conseguiu maiores

benefícios, na solução de

problemas que estavam na

pauta dos objetivos da

viagem do sr. Celso Ra

mos. Sabido que o honrado

Governante não é dado a

tiradas demagógicas, an

tes faz questão de ser co

medido e sobretudo sin-

dessas reivindicações, o

Governador se pós·em atI
vidade, havendo consegui
do, entre outras soluções
que estão dep!'!nde'udo de
seu retorno ao Rio, a libe
ração de verbas federais
para obras em Santa ,Ca
tarina, a assinatura do
acórdo do trigo e a aber
tura de concorrêncIa para
os serviços de bat:ragem
do rio Itajaí.

---- _'_._ -' - -----,----
\

tam com muitas djfícul-

:�lti�:;:,::�:;;:::�� tmnréstimo �o 810 !I [mpre"sa i
distintamente ao alcance fl U

\i��:�;::��ti:atu�;����: I Catarinense
vorece tambem os menos \
arortunados de receberem WASHINGTON, 17 (A. P.) - Uma
os ensinamentos que cons-

Itttuem a bas par-a a "da empr,sa brasileira obteve hoje um em-

d'Q��;:mo, deixar ex préstimo, no valor de 650,000 dólares, do
p""o, a,u> n"tas poucas Banco de Desenvolvimento Interamerica-linhas, os Slllceros agrade-

I"mento, d, nossos pa", I no .BID) a fim de poder expandir sua prorogando a Deus que de

Imça , saud, a V EXC!a dução de peças para automóveis, A com-
para contmuar seu Gover- , " 1no qu, vem lavo,'",ndo panhia em questão e a Fundição Tupy
todos os cal.,'n,n""

S A" I I' d E d d S C I. Respeitosame�te agrade- • • ,oca lza a no sta o e anta a�
mdas subse,.,vomo'no" tarina, que planeja ampliar considerà-

,,:��:p��"�,��mo,;;,��� velmente suas atividades, inclusive ini

��c::é Ja::t�,mESP������: ciar a fabricação de peças para tratores.
Z,naid, Cone.., Macia Jo·

I Han� Dieier Selllffi!k,�presidente da rele
�� ��lt��' �=�i:Zi:ilO::�: rida emprêsa, assinou o acôrdo de em

;:����,Joa�:iza de E�i����:: préstimo em nome da sua firma.
Salvador, Daura Maria- Ba-

cutivo Catarinense, votos
de agradecimentos de tô

das as regiões do Estado:
De Araranguâ;
Excelentissimo Senhor

,

Celso Ramos.

rlna:

Como alunas do Ginásio
"Madre Regina", queremos

expressamente agradecer a

V. Excla. o grande auxílio

que acabamos de receber

}).ela assinatura do convê

nio, pelo' qual teremos o

ensino ginasial gratúito.
Nosso ginasio, nossos

pais, e também tõda cida

de sentem-se .smceramente
gratos por êste grande b.e
nefíclo.

Reconhecemos, gratos, o

g'rande favor feito por V.

Expia. a nós e a nossos

pais, que hoje em dia lu-

talha, Julina. Kjndermann,
Ecilda de Maria. de Lima,
'N:aria Bernardete

. Bacha,
Angela Teresa Ghidi, Ma

oriza Candemil Boff, Bere

nice B. Barros Lemos, Sô
nia Maria da Silva, Aner
zilma Ana P-ereira, Eliane

Nâpoll Lummertz, Maria
Salete Gomes, Carmen Lu
cia Sousa, Iris Maria Leo

nardelle Boeira, Maria da

ç:onc�iç�o Dias, Zélia Cam
\
pos, Maria Darci Mata,
Júlia Therezinha Ghisi,
Ednéia Lucia Manfredini,
Maria das Graças Ma.rtins,
Maria do Carmo Clbien,

a nossa Redação o Sr.

_jfl..mérico de Barros, concei
tuado e antigo serv-entuá
rio da Justiça . lagunensé.
Na ocasião, o Sr. Manoel

Américo, teve oportunida
de de visitar, todas as de

tlendências de "O ESTA

DO", acompanhado do

nosso Redator com quem

manteve cordial palestra.

Llêge Leonor Baltazar, Ro
sa Nedcl Vieira, Rita 'Alves
onques, Marli da Silva
Oriques, Maria Fermina

.ra, Maria da Silva, Sônia
Ester Rosa, Olga Maria
Pickier aaesso. Virgínia
Paes, Zulma Casgrande.

Eleyação de Apolices da
DíYida,' Pública

Por lei recém.senclcnada.: auxiliará o nnarrcteménto
'0 Chefe .do. FOder Exeêuti da Fundação "Vida! JIJ,,�
vo cetartnense ficou uáto- 'de Oliveira Ramos". tnde.

rízado, a elevar para '20 as pendentemente, o governa.
apólices. da dívida :pilblica dor do Estado ncou tum,

a que se refere a lei n. bém autorizado a conceder
1.804, de 10 de deeemtno à mencionada l"undnciàO
de 1957. auxílio especial de cr$
Com a .eteveçêo, o E5ta:io 10400.000,00.

Relendo ontem as magras, porem sinceras, pa
lavras com que reprimi a afetuos� agressão do Mes

tre Bar,reiros, na reunião do qUinzenário diretor de
O ESTADO co� amigos e colaboradores à mêsa dO

Querência - mais me convenci de que gente da

imprensa escrita não deve Se meter na. falada. II

quando a Intromissão se faz aos azares do impro
"iso, acaba em remorso.

Entre' algumas omissões injustas, duas ,pelO
menos surgiram-me imperdoáveis.

A primeira, quanto a Dauro de Lara, excelente e

velho amigo desta fôlha, continuador eficiente e

exato do seu digno genltor Alexandre de Lara _ di

prestigiosa agéncia que nos representa no Rio e

em S. Paulo. Repetindo gestos fidalgos de seu pai e

de seu irmão Dalmo, o Dauro velo expressamente
-participar da nossa festita, com a mais contagiante
solidariedade. Devia, pelo menos, de viva voz, agra
decer-lhe a presteza com que, na cidade maravl'
lhosa, por várias vezes, atraves de polpudos 'lJatu,
em poucos minutos reabasteceu-me a carteira esfO'
meada e falida.

A 'l€gunda, quanto a Gustavo Neves, presidente
do nosso Sindicato e, antes disso, um dos compto'
metidos na minha carreira, que lhe fui dlscipnJO
-atento ao saber das aulas e à. amizade dos ,çonJ8"
lhos. Fund� e profundamente humano, ao seu eQuI-

,

líbrlo e à sua serenidade devo a contenção de jPl-,

petos desaforados, que frutlf�carlam em malque
ças e em injustiças. A par disso, reVisando-me, 1lPl'
infinidade de vezes, com humilde cordura deslOcOll
para lugar certo e sabido os meus heróiCOS pro$

��\e� d�����:'d: r:�:e:.e.�cl�:':��cor�â��:,e!:
os quais eU pretendia revolucionàr a ordem. e eJl'

freni�q:adl::�i����e g��::��a� Barreiros, doIs ild:
pIedosos médio! marcadores, eu a�r�nderla ou :;.
tava porque nao aprendia, .no estádiO da Bin

tIl�
Excusando-me pelo involuntârio tau/_, o OU5

li'
vo. aceitará este dible, que é.duplo: nêle e no va

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


