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o T E fÃf O IIiO_rol.s,lcol
(SintlJ$e do Boletim GeomaeorológiCO. de

.t. SEIXAS NETTO, válida: até à.s 23)8 lu. do

dia 19 de maio de 1962
FRENTE FRIA: Negativa; PRESSAO ATMOSFtRI
CA MtDIA: 1017.2 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
14.60 C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 80%; PLU

VIOSIDADE: 25 mms ; Negativo _ 12,5 mms: Ins

tavel _ Grupos de precipitações (chuvas) esparsas
nos aglomerados de Nevoeiro Cumular - TempO

, médio: Estável.

Êm posi<ãõ=dê combate·as trópas norte-ame
ricanas dispostas ao longo do rio Mekong

'Conferência dos Governadores ..- Sub-/
vencão federal: reduzir o custo de vida

RIO. '18 (v.'A) _ Está dias da conrerênctn dos movido pelo governador custo de vida e do abaste- Disse considerar, da agen

pràttcamente assegurada a governadores na cidade de Magalhães Pinto, terão ctruentn dos grandes cen- da, com� important_e, na

realização nos prúxlmos :�:;�� �i�a:nc��I��IS. p�� 'prioridade os problemas do ���all���Ssun�����s. a�ds�" ���v�:çaso�teP�;Od���:O' a�l�
não teve entendimentos ·mentares. Essa subvenção
com todos os governadores, ccnt, na 5.:\ pall',)
ruas conseguiu a promessa
formal de comparecimento
dos governadores do Ama

zonas, Pará, Maranhão,
Piaui, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Per
nambuco. Alagoas, Sergipe,
Bahia. Rio de Janeiro

Guanabara, Goiás, Mato

Grosso, Pnrauá, Santa Ca
tarina e Rio Grande de

Sul.
De regresso de um novo

encontro nesta capital
_ com o presidente João

Gculart, que aporá a con

ferência, o sr. Magalhães
Pinto declarou 'que, na

conferência, '0 exame de
fortalecimento da Federa

ção deve ser amplo, abran
gendo Inclusive o estudo

•

das impUcações do govêr:
no parlamentado com as

�!�� .

�u2ileir08 navais dos Estados Unidos desembarcam do navio "USS Navarro", da
seuma Jo'rv1.a Nane-Americana, ao chegarem a Bangcoc, para reforçar as for

ças que guamecerão a fronteira do SiáQ com o. Laos.

BANGKOK, Tailândia, 18 munlcações por trem e es- r�a, de Honolulu para se
(A. -P.) - Fuzileiros navais torada côm Udon 'e Ubon. encarrega do comando
norte-americanos, levando O grupe de combate do ° veterano militar, natu
a pesada carga do seu Exército faz parte do con- ral de Nebraska, e perito
equipamento militar, esta- tíngente "da Organização' em campanhas de guerrt
belecerajn os (primeiros' do Tratado da Ásia Sudeste lhas e nas selvas, fê:,: eeca
acampamentos no longo do (OTSA) Que reajtaa mano- la .. , em Saígan para uma
rio Mekong para Impedir tiras' na Tailândia, há duas ptl'estra ecm o gen. Paul
qualquer tentativa comu- semanas. Será reforçado Harkins.: o homem que se
nista de se apoderar do por mais de. mü soldados encarregada do comando

L;aas .mer1(ÜQnal. ee Iia'ftJ.1,>�tro.-Çe, gQllCS)S de combat.e .Da TaU�dla e
'Rece1iel'i.m'lI.m.lItQhac:Q- dlaIPt.rá··�""Ib"'de'��'

lblda do pov.Q., -A lÕl'98 de'·�'elt'I'Ii·t!e 8"irrH'>1I�·que lltar,âo cof'n�ndo IdoVJet.
I,SOO fuzileiros navais, pa- o presidente Kennedy man Nam do Sul, cortados pelos
recendo à vontade apesar dou para a: Tailândia, a comunistas. ° gen. Harkíns
de enver-garem os unltor- fim de cumprir com as declarou aos Iomeüetas
mes prôprlos para a guer- obrigações defensivas dos que a rõrca aérea recém
ra nas selvas, enfrentou o Estados Unidos no pais da desembarcada aqui não es

calar de Bangkok no ser- Asia Sudeste. Os amertca- tâ em missão de ofensiva
viço de descarga de tone- nos _ espera-se � em ore- e se entrar em combate,
ladas de equipamento bétí- ve terão cutrcs cornpa- tudo "dependerá do povo
Co trazidas em helicópteros nhelros militares Ingleses, do 'outro lado' _ no Laos.
e vasos-de-guerra. australianos e néo-zetan- "As tropas estão chegun-

deaes.
.

do à Tailândia por causa

. O te�., .gen .. /James RI- da sttuecêo no Laos. Não
chadson' I Jr. comandante "pretendem invadir terrttó
das - 'fôrças c.crilibatentes 'rio algum" _,... acrescentou.
norte;-americanas na T�I- A prlmetrà ,l'eQ._çao em Mos-

,iâ.nd�a,· eJhb�l'cÓ�" via aé- (C01It. na ütt. p{Í.g.)

As primeIras unidades

da fôrça de combate, ar

madas de fuzis. lança-gra
nadas, bazukas e metra-

::�::�)������nt�":�P�:��
roporto de Don Muang,'
nesta capital, a bordo de
gigantescos aviões de trane
porte norte-americanos
"Hércules C-130" atê Udon
a 560 km ao nordeste da

capttal tallandeza.
Os fuzllelros do 9.0 Re

gimento do 3.0 Batalhão
de Okinawa acamparam
em Hong Lahan, a 32 km
a leste de Udon, situada
numa região plana, caíoro
sa e poeirenta no verão e

umida e lamacenta no in
verno.
a acampamento fica a

uma distância de 64 km ao

Sudeste de Vientlane, a ca

pital administrativa, do
Laos, situada no outro la
do do 1'10 Mekong, tste io
cal está a mais de 320 km
ao sudeste do setor da
fronteira setentrional da

Tailândia, exposto à infll
tração comunista, em vir
tude da recente ofensiva
desfechada pelas fôrças do
Pathet Lao contra o no
roeste do Laos.
Desta estrategla, se de

duz que os Estados Unidos
não querem exlb!r geslos
ameaçadores. Outros fuzi
leiros rcceberam ordens de
se dispor num arco de 800

. ��oa�o��est:od:l�d���
Para. Ubon, perto da ex

tremidade meridIonal do
Laos. Porta-vozes norte
americanos disseram que o

grupo de combate do 27.0
�girnento do Exército _

una 1.300 homens _ esta
,Va sendo despachado para
tun acampamento a 80 km
ao SUdoeste de Khorat. ts

f <:entr:o, a 208 km ao no1'
< e ,de Banr,kok, pos:mi co-

o de1lUtado Atitio Foüta1tCt, ao i1l1CI"J'
'

seu- _�iscurs� de despedida" ao deixar a

Secretari.a da AgricultUra, vendo-se o ?!(;.vo t�tula1' tn�erino da Pasta, d.". Renato
Ramos ua Silva. Em �e{lrtjda aspecto do avultado numero de pe�s�nahdades go

vernamentais, teaerau. do Legislativo, que assistiram a cerínunüa de transte-
I

rência do cargo, vendo-se em prmeiro plano o dep. Dib Ch.erem: cet. Ruy sto

ckler de Souza, dr. Francisco; Assis, dr, Antonio Grillo, eng. a!,ronomo W�lm.or
Oliveira, dr. Hamilton Hildebrand, dt. Manoel. Marques Br_andao, sr. WaId�r da

" Luz Macuco, cez. Antonio Lara Ribas e dr. Joao Assis.

(TEXTO NA 8.9. PÂGI�A)O Deputado Osnl de �';:e

delros Régis, secretar-o de

Educação e Cultura, ateu

dendo convite eSpeCl!lJ ee

tara presente no di'\. Tv na

cidade de Lajes, partleípan
do das 1'estividades c.om.:>_

moratlvas ao cin::;,ue:l.tená
rio de fundação do Gmpo
Escolar "VIDAL RAMOS",
o mais antigo Oõ'statíeJacL
mento escolar daQ.uela lo_

calldade.·
.

Dia 21 Begunân Fl'ira -

9 horas _ Distribuição fie

E�::d�"d�:;���:Clm:�,SSudene: 1 bilhdo po-
A's 12 horas - Banquete A.

de conrretemíaeçêo cios bater a secap_rofessores do Educa9dc. ra. com .

1'10,
'." BRASíLIA, 18 (v. A.) _

o Secrelário Eslará Presenle
às Festividades

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

.DIa O - Domin�'o - :} hC'

ras _ Missa Campal ne

pãteo do Estabele 'met1t,�.
A's 10 horas - Festa Es

c.olar, com numeras varia

doo contando com a cola ':lo

ração especial da Sociedade

Musical Lajeana.
A's 15 horas - InaUfftlra.

çâo do retrato 10 Exmo.

Sr. Governador da Esta

do.
-

A's 15,30 horas - InRu

guração da Galeri<l. ãe Re.

tratos dos Diretores.

A's 16 horas - C')qul)�el,
oferecido ao Exmo Sr. 00_

vernador eLo Estado e auto

ridades. RIO - V. A, ..- Realhmu:se . mirante Valdemar de }'j_

A's 19 hras _ Marche _ a bordo· duo Nav.io Aerodru gueiredo Cílstá, Direto .. Oe

ame -.: Flambeaux_. cem a. mo "Minas Gerais" a en ral do 'Pessoal de �Ia.rillha,
participação de divetsos trega de "brevets" da Marl rtendo ainda comparecido "

IEstabeleclrentos Escoia ::s�:::�:r:e:oO:ava��:VOS :�:;::,e CO=:dan�:��:r
fe fia ,Esqll8clra c o Qjl!Jil.ilo

,
.

PROGRAMA DAS

FESTIVIDADES

]'resicliu a' c'f!rimônia li 1\1.

de Mar e Guerra .tlo.:iio A

�evedo Leite; Comandante
do "Minas Gerais" ...
Os breveLados irão pilo

tar oS novos aviões do na

viu aêro{lromO"qut'se "e na

foto acima,

Foi aberto um credito es

pecial de um bilhâo de
•
cruzeiros para a SUDENE

enfrentar as consequencias
da seca que assola I:eglôes
dos Estados da Paraíba e

Pernambuco, ° decreto que

aprova o "Plano Prelimi
nar de Emergência" e lhe
.concede recursos, assina

do durante despacha do
sr. Celso Furtado com o

chefe do Governo, estimu
la que 500 milhões de cru

zeiros serão empregados
na abertura de frentes de
trabalh-1 e igual importan
cia na aquisição de gen�

ros alimentícios para abas
tecer as.populações !lag�
Jadas.

O credito especial des
tina-se a complc:·r.entar as

verbas que a SUDENE e o
.

Minlste�'io da Viação ja es

tão despendendo. Com efci

to, somente as obras pre!
Vistas no "Plano de Emer

gencla" estão orçadas em

1 bJlhão e 93 Ii1tIhões, de.

vendo proporcionar ocupa
r:5.0 :J. 13.200 ]lnil\CIlS du
rante lieis mClie.�.

Embaixada
Russa: Atenlado
MUi,.TEVluJ:,.O, 13 (AP)

- Uma bomba de grande
poder explOSIVO destruiu a

por ta de acesso à secção de
imprensa da embaixada
soviética, onde é editada a

revista mensal "URSS",
que cncuta neste pais. Ig
nora-se a extensão dos da
nos causados; porém, sa

be-se que não houve vtu
mas. Também a sede de
uma firma editora: que
vende Jíterafura SOViética
e.marxista, foi objeto de
atentados terroristas, em

pleno centro de M';mtevl
.....

� :
�, --- �.

Congresso Aluai Pode
Reformar Consliluição

RIO, 18 (v. A.) - Em

declaracões feitas em S.

Paulo, onde reside, e di

vulgadas hoje nesta capi
tal, o professor Vicente

Rau, que [à oeupeu as pas
tas da Justiça e Relações
EXllerlores, manifestou � �

favorável à reforma da

Constituição para sua sis

tematização. Argumentou
que nossa Lei Magna foi
transformada num "angu",
pois ficou um lado com o

texto de 1946 e outro com

Ressaltou, no entanto,
que o Congresso tem ccn

dlçêes para processar já. a

rerorma não havendo as

sim necessidade de se ou

torgarem poderes consti

tuintes a próxima legisla
tura. E explicou que se o

atual Congresso obtiver os

dois terços necessérros pa
ra emendar a Constitui

ção, ficará de mãos desa
tadas e desse modo poderá.
encaminhar e votar ête
mesmo as reformas que
lhe parecerem convenien
tes ao Pais.

e do
1961.

Ato Adicional de

NORDESTE: PROBLEMAS. E SOLUÇOES
RIO. - O superintendente da SUDENE, sr. Celso Furta

do, em confel'éncia perante o plenario do Conselho Na
cional de Economia, discorreu sobre o problema do Nor

deste e pl'estou infonnaçõe.§ sobre os pla1los__gu,e �Il sen�
rir) Cl·cC1t.lad.o_s com o lim de recuperar o deselL:;olvimenl�
d(ll/uela reg1ao,

__ , __ • __ �. ._

;.�
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Diret'::lIIJ Mario Venâncio de Forio,s

y- c:x-:leâTten/os

1 _ Iv!Ól'c!a, filha do casal «ennor e

senhora dr. Alcides de Abr�'1 r Sa

ra) , festeja hoçc ° seu 1.0 �nh··'rs: 7' - E' decididamente de muito !GiI
. rio. Na luxuosa reetoõncta brauc.i, a·.R gosto os bnlcôes do Banco ao l'�"tad[
dos nneu-. o casal Abreu reeone.onar-; que eram de Jacarandá, agora CO:)·�!i.O'
convidados. fórmica Imitando a fina mactcf ra

BONN, 24 fIF)
O Secretário de Estado

Thed!eck .acusou Os g:)Ver�
nantes da Zon:-t Soviétloa,
numa alocu;iio radiof{)l'l,l
ca, de p�anejar a éntreg.l
do potencial econômIco da
Zona Soviética a Moscou.

SaUen�'()\\ TJ'o.�di€ck que
docum�n�os, 'Conservados

em �g:'eito. '8.tê agora, re

velam c'aramente que o

sentido do último acôrdo
entre tnbrlcht e Kruchl·
chev. de fins de fevereiro
passado, CGnsist.e ::1:\ Lrn;��

formação da Zona Soviéti
ca da Alemanha numa co

lônia econômloa do Krem
Um.

Discurso de UlbTicht

Secretário de Estn(:J te

ferIu-se a um dlscursu ,;e
Ulbrlcht perante o pleno
do Comité Central n�' ?:�r
tids <Ia UnHado jr <.it.}·
-func:anários do Par', .10
Con[,O'me ês!'e 11,,'11':;('
Ulbricht acertou com Kn'
chtchv novos planos q':e
integram a econômi:t ,1
�-ona definitivamente e

•

talmente na econôm ia :;()_

'Vlética. Os nOVGS azordOf

permitem aos comis�it�..-·
soviéticos determinaI' () ":l

lume e a qualidade da pl'r
dução na zona S')"i�ti",t
da Alemanha.

Com isso - sall,'ptr)'!

Sociais

2 - Logo mais nos serões ::'0 Ouer
rêncla aoatrte Batt.stctu a antvorsurt

8 - Sábado a casa Burgor rm mil.
mcna u. patrocinará dcsfjJe :.k ulo:h.'

-:;: '" ::�- ti � Circulou em nG5Sa ci�i{i.,!p :) "ro
�

-- -- n!sla �o('. aI Mello Prates da r\d,\d0 ue
3 .,...- Finalmente hoje a s-3i>'l' � (�.l R o do 'Sul.

,JORUJA. uma p:'om:>ç[c da Fa{::'-"C::
de Filo�nf:a da universidade >"l:ô! '3UI;;'
Catarina.

'1 Márcia Festeja hoje aniversario :__ Beatriz recebe
convidados - Quem será "Mi)5 Perfume"

lQ - Los CavlJanes de E�nn'h p h
mo,a <W(luestra oue abrilhantar:1 a lf'sta

que c�oolher:i Mlss Pcrfum� co :1l'I1xi

As revelações do l:'ecr.:.
tári:J de Estado repe7JUt:
ram ,..ivamente na impl'en
i\:a a�emã. "Dic WeL" (1r.
H!l.mburgo escreve a rc;.

peito:
"U1br�cht ,assegufO'l nn._

parte não publtcada ri') ,'�,

discur!-:> aos memb�',J:; dl

Comité Central Lia P!lrU'::,
que "ja nas próxil':la� �r_

manas, os dados d,) pl'lllo
da RDA atê 1965, s,:!,';'ü �.

lab.orados de comUI'l a�o,··

'do pelGs repre3Cnt"l'tes
das Comissões Eshta.B ::;/

Planifica'Ção da RD... p (71'
União Soviética »apr;'
sentados ao Burea'.! l"ll!t)
co do CC do 'Partido da U·

nidade Socialista "! ;l", P!é

sid'-o do CC do Partic!;} C,J
munista Soviêtico. i>IuVld\J

pcla crescente mis�r'/l c

C'/mômica Ulbricht e." (J

l!cu,o c�minho ria lu<:::3. (

entreg.ou a eCGnômia ('la

Zona, êsse P000 �em f\ln

do, a-os sov4ets. :renu'1c;<oj,
do dessa aps.,·ência de �;)

-:;� ... ::":-

-:;: *' :;:-

países do Bloco O."I'�I,ti!!.

Não se poQ.e hll:.tR;;!H\o
integração mais complera
Com o novo acôrd:J entr<f'
Berlim OrientaI e .\1t',�'�0'1

a econômia da Zon'l Sn-':i

tica perde qualquer in:!i'

v:dualldade "nacional" c- ,:

simplesmente subm,�t!d() ar

"diktnt" sovlétlco. I� (" ns

tru�âo do muro cla vens.:)'
nha em Berlim e o no v'

a·côrd.'j ec<lnômlco sôbre ;'\

Integração da econÓml<l. (Ia

Zona Soviética na da Uni

ão Soviética nãG repreS('ll
tam mais do que 10i� I�dl,):

da mesma medalh!l.. E:r·!
demonstram a Intenç{\_'J de
Ulbrlcht de clmentJ.r :\ Ci·

visão da Alemanha c .. Je·

cl�ão dGS russos dp n�o

abrir mão da. sua :lrtig3.
Zona de Ocupação.
Nessa �ituaç.ão o ()')ide

te tem oe continuar a I1:\.C

endossar êsse fato e. :mc·

sa-r da realldade '_:l�da,
pracurar caminhos C,lj)J
zes de l'eunlr novam�,I,� :1�

duas partes da AI·!!;,�,lt;:1.

-:::. :::-

4 -- Cir�u!ou na cidade ::i.' lIa.i:_. mo ela nOV2. Será mais uma n1 ':t�a ç
em cGmpar,h'a de Márc:a R�:s Mi ',� ,Ht e:cgãnc:a no, salões elo c:ube 12 :lI' '.gos
Catar.no. ,o Barã:) Udo Von Wa!1�"r1!l�!' to.

RIO. 11 - A Farmácia e Drog.;�·i:t C1la
Com inusi�,:Jdo regozijo, noticiamos n:J dat� 5 _. A direção' do� fabu!.')s()S i-' 'ü:;u rinense, va:i �er ponto de eleg-'l;It"'a r"rr

que hOjE. transc?rr� mois un:' naLlicio d,"
.

exmo

I!
tGS de be:eza 'Ellzat:eth

Al,'den.
V'\1 pi�� 'I. v.o!ta de U'11:'1 cemonstradora ,� a.,sis

����o���d�d�Sen����a il::t��r�� ��;st�ns�n��; o�d! � ::le�: :aOr�1 a�:����o:s u:'s:::ti���ryE,!� ter.te dos produtos d�za Ouen,ln

se tem evjden�i:do por suo inconteste intehgênClu r tados que concorre' ao ao títu:o "Mi�S _�:: >I< ::�_
o por de um ceroçõo boníssimo e ºeneros� poro f Brasil 1962" neste ano, ElIzabe�h A:-êe. __ __

c.om �Wi�S����P����I!cionte, com invulgar brilh:Jl'_ I comanda� a beleza brasileira. se�tl--;- ::�:�;::ad�a���V;'n������l��C:�
t!�mo ccrr" ndp com grande cGPocidode tiro.;:í_ t _::� >I< :::_ m-entos 8Oc�a!s feJiclta o pelo seu l)jve� l
n10 o 1162 cr:'mçr:s no Grupo E�c)l(lr Jnsé Boit>2uX

.

__ __ __ __

�onde é o e"timoél Diretora, sempre solicito e o_ 6 _ Ivens Patrianova um eatariner _::! ... �::_móvel i(:nto poro Gom seus alunos' d:letos por se que fez sucesso no Rád�o e '1',H,�visiHI �_ __ \
quem el::z nutre grande afeição, bem como' poro Car:oca. Iven�, já lanC'.ou seu 1.0 disco. 13 � O esperado e

rno\;mentad(��:ush,\l��b,�;�b�����'I:1��?q��is��:am�eqe�i���=sno. dd��. f -�� * :::- BIngo em pról das meninas d) AsilJ ti�

'1l("n.�traçõe� d'" "'r"eco e estimo, nõo só por seu_,; f -..:.:;: .:- � �;r��\J:r�2n�eP=:: dia 25 :10S, $s:;ôes

��u��faç�e�isd;a�;�z:c��r seu incontóvel n!'imera �Lmca::rms::ut3:S:::i'_<"""t"'t'.osa"", Si , C�

, cn�o ��:'I����:;:'�v;7sms:'�i��:st�:d�,,,,s�ó e�;��� R loda S6YI"e'tl'ca torna se COIO"DI'ae, hoje além de ",ongeo, o si";potio de seus minis JI II ,-

�����\���I�_�u:er�:daq�:re�r�:�. e do afeto de

de Moscou
Que o novo acô,do c""á beranla, da qual �l\·rlY<

À ilustrr-cn Diretora Dna. M::uio Venár.::ia ,�:���a�ccondido i oPi::!<l' �e� :a�::�:!�o f�:�Il�:��:n�:dc F· rios Mart;ns, ossock-.ndo_nos às homenagens
oue lhe serõo tributados. juntamos os n"'ssos cor!"

BONN DENUNCIA AOOR·
Rc.--rcussâG na l-"rens;:t

Conselho de Ajuda Ec'1l'C'

votes de c�escentes e ininterruptos felicidades DO E)1TR::: ULBRICHT E •. - ...... mlca Mútua, criada P·ll'f'. r

KRUGHTCHEV fo talecirnen�o (le ·.,1I-10� (1.

NO HOEPCKE TEM

Martins

Famoso Educador e Cientista na

Repartição Sanitária Pall-Ameritana
(C:>atinua na 7"- p<Í.�inal . (;'ramas de pesquisa :n,�r!icR

Washington, D. C. IO.P. Entre os mult'ls cart!�
A.S.) - O dr. ::hyr:lOnC: importantes e"er.!:1�; IX']r'
Bernard Allen, atê ag:Jra dr. Allen contam se u� !<e

diretor da Missão Ecom'm' gulntes: Diretor ,h !I,j!�sãt·
ca dos Estados Un:':i()s l"R EcononÍ1ca dos E���C:<)i U

Indonésia, foi l'omcade nldo na Indonésia, 1!l.i!J 62

chefe do ESCriOO1'jU R('gio Chanceler da Unh'E-!'!<!dad"
naI para as Am'�;:cas j� da Callfornia, em L'JS An

OrganizaçãrO Mundial <la geles, 195259; e, nfl pcrjo
Saúde. do 194652, PresIdente do

O dr, Allen, que 6 U'.l· Universidade de W:'__�!llng.

liospital Matogrossense do Pênfig�
Assistência Social Ad- cate ... aucc da Cadeira de graças ao auxilio urvtno

ventista pnr excelência Qulmlca Iridustr-íal e sar- são dos melhores. CeTCJ. de
In/arma o Dr. Gunler macêutjco da Facutdaoe 600 pacientes já passaram

Hans, Diretor Clinico xactouat de Furuiácia, que peJo Hospital Matogrossense
se dedicou ao aperfelçoa- do Penfigo, procedentes de

veis em .todos os dlCDtes.

Ll" .....·ARY<:R PROPRIOS .. I b I'
Esta enfermidade existe

t ... s e ����I��:rc��es��!�sC a"�na�r:;gC�ra��; d�°r;;..���l"
��l!md�:V����� I���esm:i� Boutique.
frequências cm nos!>-o pais, fE.SfIC�O ;P��ã�e d�O��qo�� �;��::à:��asm�:t�ri;i��ii�onde se manifesta endeml-

de ('Ilms característicos de elegância e bl"!M qôsto
camente em certas regiões, dos m(lio:; fr,mcs'-'s congéneres da Rio O'.J São PO:Jlo.

����:I���:�:n: �o����:�� O•• -Ido MEllo, como sempre esfusiante de

intelí9éncia e vereo, denominou o "o moço bonito
'i0 a 40 W. G. e os parnle· de Florionópoljs".. Outro jarr.:zlista sintetisou
l"� 10:;0 ti 24°, abrangendo

o sua admi."nCÕ"1: ué um conto de frdos".
desta forma a parte SUl do� M('l'jie aéutk-oue, no verdade, mereo::::'" tudo ;S50.
b"oados (la Bahia, Goiás e

Mogie Boutique é uma belíssimo reolidacle o en_

��7 eG::s��ta��:t�ed�'ll�:: f,,'tnr, o recomendar o alto dasse do cemêrcio C::J'

tarinense.
A composição do s€u mar-ovilhoso estoque é

variadíssimo. As moís finos molhos. os m is b;"
Ics tail!eurs e con-iuntos. Vestidos de lã €le'Jonr!�-

• slmos Sái("ls - Monteaux - Luv(ls - C(lsaç� s,
No Estado de M::tto Gros· "w"te�s e sázios de couro (oito modal ArtiQos r,e

so, até o ano de 1948, não finíssimo lingerie, jogos de como, com rendo fr,�n_
existia nenhum HospItal

ceso, artioos de mesa, bijouterias. adôrnos pal'�' ('\
ou abrigo que pudesse ser- confôr-to do lar, etc. etc.
vIr da acomodação para A Múgie Boubou€! está sob o dire('õ'l de DIlê1.
tratamento dos p,)ftadores Dólvil) .Paim Luz urr::J dos expressões mÓxim(!ls (1<:

�:s��f::�;;�d:.naUSf":lbUn- bom- qôsto e do elegóncia de Florianoo_'_,_o_liS_,__

PARECER MtOICO
Em 18U, A.lphêe Gazena

ve. médico de SJ:nt·Loulz,
descreveu pelo. primeira
vêa o Pênfigo s'ouaeeo, tam
bêm chamado Pêl\t1go Tro

picnl ou Fõgo se1V'11.gem,
ou ainda "Doença de lo"

Etmolôgicamente pimfl
go significa bõlh.l e tone
eco - parecido a uma fô
lha ou escama; é pois uma

dermatose bolhosa c cujas
oôtnas ao se romperem

transrcrmam-se em esca

mas. Sua etrologra permane

ce desconhedda, apesar de
existirem várias teorias 3.

respeito, tais como: 'Teoria
Numlógica - Endócrina

carenctaí e atualmente se

supõe que seja devl-da a

uma causa Infed::t-9.!érgicn,
decorrente da infecção de
um vírus, e pelo fato da

sintomatologia ser tão tu

multuárla, deve extsnr ou

tro fator predisponente qut'
seria "o alél'g,lco·'.
DévidO não se saber sua

cau�"- exata, inex.L�te uma

medição "standard" ou clás
�ica. a não ser as prescri
ções hig4ênicas indlspensã-

"

Gerais e São Paulo.
CURA DA ESPOSA DE UM

,PASTOR

menta da Iórmuja primiti
va, en-regue pelo sr. Ja

mar, visando paf ttr dai pa
ra obter novos medícamen
tos a base de breu de pjxe
tatcetrãos . com rracôea Temos atualmente um

maiS paras e mais encíen-; paciente da Argent.lna.
tes. al�m da tecorporacão eots do Paragua-i, um th

de componentes anti-in- Amazonas e lHU ci.u R:u

recctosos e analgésicos, c Grande do Sul.

de ruetücameruos coudju- As ccndiçues ele alta nr

ventes que poderiam ace- ano de 1900, cnrcsontar.uu-
Ierar a cíca tnzação e a con se assim:

vatesccnca. Desta maneira, Regressão talai 71 ";

o Ilustre catedrático:á Regressão parcial I]';

preparou .35 fórmulas dite Scm melhoras 13',
leu,es, estando a úlumn óbitos _ 5';.

em uso e exper imentacâo, Assim vem os ndvenüs-
com excelentes e animado tas do Sétimo Ola. prcstnn
res l'ebult3dos. tawndJ tu- «a relevante servtco soetat
do e.n IJ")I dos mlscr:ivei; a f ..aeor dos ,safredo!'t·s da

sorrceores. sem a<"citar ss tcrrtvct cocnca do FiW)
Quer uma gratafíer.eâc. scrvcecm. cu-aves (\0 ruo

destu H }�p;t31 de C:tllq)()
Glande, embora rum (11

punham dc sufi('jcn'l' 'c

cursos para tão ctcvuna 1

mtssâo

diversas regiões do pais.
De Mato Grosso - 80';, .

de São Paula, Goiás. Para

ná, Rio G:. d;, Sul. ns per'
centuais de 1 a 7';.

EFICIEN'I'E m_-\TAllEN-
TO

Os re.-;uJtados médicos,
- -_

MA6IE-aoUnQUE-
"A Moca Bemita de flcrian6polis"

"UM CONTO DE FADAS..."
,

" Thedieck - PanbJw !,:�l\
i lou o seu prôpl'lo ui ... !'!')

i I
ptenal e o novo acôr:.lo dt:l
lea claro que o veglme n:':o

�. ·faz mais que�tão de p.l2var
o nlvel de vIda di).� I;Ct1S

--- "-1 habitantes. Ulbrl::ht, a

contrário, tomou I) comprl
m1sso de adaptar o :live
de vida da Zna .�V!('tl(·:l
ao reinante na Uni;lêl �:i',.
viética. li: essa a !'azo J pc 1

Srto, D�GMAR B, ROSA

Vem de colar grôu com grande brilho, no Fa
culdade de Serviço Soci�1 de Sanb Catarina o srto.
Dogmar B, 'Raso, dllc.-:J fi1ha do sr. ElpídiQ Rosa c

oe suo exmQ esposo dna, Adelino B. Rosa, destac-:l_
dos elementos r.:a SOCiedade estreitense, onde 9(/
zam de sôlidas e merecidos amizades

À formC'nda, bem como aos seus genitoTes
nossos cumprimentos.

Otomo, Geo��e!l Bohm
Ocorre hoje o doto natalício do estimado

Otomur Ge:vo::!s Bohm. r"mnetente técnico em E_
lectrônida, formol1o no Europo. e atuolm-entp. ser

vindo como Técnico de Rádio de nosso f'aiícia M'_
litar, o quem apresentomoS' os nosSGS Clm'lprimen·
tos, com votos de longo existência.

ante em foco, receoc seu ... �[)n\',dr.d') Mata rnzao auesac.

pu a uma bonita festa. Em -auuta, ti -- --

brotolândta do "eocíew''. -:;: $ :;:-

Neste ano adoeceu. ata
cada desta cruel dGença, .a

espôsa do Pastor Barbosa.
Procuraram em vão cura

em R.JsPitais de São Pau·
lo, sendo desenganada pe_
Jos medicas, êle regressou a

Mato Grosso para buscar

sua familia, quando em

Campo Grande s:lube que
uma moça havia sido cura

da por um cavalheiro cha·
mado Jamar. Distante 60
quilometras da cidade, nu·

ma peqnena vila cncontrau

o homem que preparava P

preciosa pomada, compr:m
do diversos quilos, volian
do a paulicéla. onde apli·
cou em sua espõsl'l para
obter ótimo resultado.

IDEALIZADORES li: PIQ_
NEIROS

Com o sucesso constante
na cura de nossa irmã, ini
elou-se em 194.9 o trata·

menta dos primeiros doen

tes através de um trabalho

nedicado de Ida Bals Ro·

d�igues' e espôso.
Na exposição de benefi·

cios filantropieos feIto pc- .;

los adventistas, em um bo

Htim de 1949, relatando que

penfigosos estavam sendo

tratados em Campos Gran-
de. logo c'he�ou o prImei
ro d�ente. vindo dI'.! um dos
municípios do Estado.
Muitas dificuldades sur

giram no caminho vitorio.
so tracado Pf'los pjoneil-os
mas cJas fora.m removlda�
pelos auxilias financt'iros
e donativos, quer recebidos
dos nossos membros genero
so<; e abneC!:at1os. Quer das
Org-anizacões S'lneriores ou

mesmo dos Poderes OoDst.l
tuintes. :l.dm;radores desta

InstituIção missionária.

MF.nTCC>C! PROCURAM ME
UiOR FORMULA

A ciência médica tam
bém tleu sua efi'Ctente co·

laboração principalmente
nas pessoa<; dos Drs. Ro-

famoso dentista, edueaâor 'ton, em Seattle.
chede Sabá, i1ustre BioJo-

e homem publico, ,tiri�i�â O dr. Allen é ::tw.tOl' d; g-ista do Instituto Vlul
as ativida<l.es da Repart "O EnsIno Médir� e [I Brasil, 'q� eS'lrud� Il �_
ção relacIonadas cl3lm ,t ai t'Ir.an8formaçao dG Mit,mclo' fennidade ''m }eoca".
Slstênc!a às nacõ�S" lrl't1r:� 'OMnm.!'tnw.tl''Ilh Fnn". ,�. D�:'l.c��� 'nll!'!th.'"'1't ff1rn
americanas pa�'a o de"el1. hav,f:).�do pu11lica.dil am.cl'l ra do PI'Ofe'i.�0r Alcides FI
volvimento dos .seus prG l1uzK"el'Q!os :ll'tlgos sobre gueiredo da Silva Jardim,

-');'�<'"", .

MOTl'CtAS E ESPOIHfS PELA
RA'DIO GUARlIJA'

8,00 - Correspondente COLUMBUS

8,55 _ Reporter ALFRED

10,30 _ Resenh:l Esportiva CINZANO-F1R3STONl:

10,55 - Informativo CASA BRUSQUE
11.55 - Reporter ALFRED

1225 _ çOl'respondente COLUMBUS

16,00 - Correspondente COLUMBUS

16,55 - ReporteI' ALFRED

18,10 - Resenha J-7

18,55 - Correspondente COLUMBl.TS

19,00 - Momento Esportivo BRl-IAMA

21,00 - RcporteI' ALFRED
21.30 - Correspondente COLUMBUS

22,05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA

-0-

Departamentos de NOTíCIAS e ESPORTES - 'reIs.:

3816 - 382'2 Rád.l0 Guarujá de FlorianópOliS _ A

MAlOR POT�NCIÃ RADIOFóNICA DE SANTA CATAR!-

� \

NA,

Onda mêdla - 1.420 kcls - 5 kilowat.ts
Onda CURTA - 5.975 kcls - 10 kilowatts - 49 me·

tros

OSY�LDO MUO
UM OVO: DESESETE CRUZEIROS - Isto dito as·

sim, parece piada. Porque o pinto ph. Talvas quc agora,
nem pie mai$ ..

Vendido a desesete cruzeiros, já sai cnntando ...

vitórIa.
Quanto aos évos a �ois3. vai assim. Em algum:ls cn

sas, cento e setenta a dúzia. Em outras, 190, Illas um .;�
tabeleclmento,ainda vende a duzentG$ crllzeil'os a duzla
e um ovo, somente um, para tapear uma salada, des('
sete cluzeirlnhos.

E O F'EIJAO? A chamada "comida do pobre". coma

já gozou dêste mesmo apelido a carne seca.

Ora, o feijão é naquela base como você sabe. Muitos
o guardam em seus paiôs ...

Mas, como p�de apodrecer, então. os gl'ãosinhos vão

passandO por um processo na tabela da ladl'oeir.1.

O processo da torrefação e quando a gent,e compra
precisamos morde·lo com risco de perder os dentes.

Exploração e bandalheira grossa.
E por ai vai a coisa subindo, subindo sempre.
O Que não há meio de subir, o caráter e a seriedade
Conservam-se em baixo nivel e cada vez baixalHln

mais e maIs.

Temos mesmo que passar a pinhões c laranjas.
E de;po1s, jBgar as cascas WlS calç.a.das ...

Desde que parece, já comeram as vassouras para a

limpeza da Cidade, tanto que dCSQ.pareceram totalmen'
te. E' a fome? _ .,�-....

� com I'st.as laq\larfld3s, fic:1.rei por :tqui :lt.tÍ Que � _IR-P m� leve a dar um passeio que não est� no prograrn��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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*METOD� t YÁZIGI
To nve = mOrar

'5un,';)-. Monda)'. T",'�4a). WPd''''""H'',�I;�:�<I��·F�\''��<;''::Y.:' ::':'Il�,:.�g::��lr3. r�"\'3, 11"111"". '1"1",;,,

1'('1" \"h�r ,!a,"� 1I"lu,�
Z,I' • 11 � F'n.""',

1'1'» "",nonow's �.'h.,.day.
- Am:'l\h� é M",lJado

���;1�1�,.�to you 1;0 e>'<�ry

Zlp· In \hf'mnrntnç J 1::0,\0
"hur"h.

:� �},�' r��.tt·;�r'rn I )!O

Inlh"""pnlnlllgOlo
thCIll"vh.',.

"I:P' Aon<lp ,'01,'<' vaí ,odos
Os ,!nmlngos�

Zlp.])p manhã eu VOu li
;�,·cja.
,\ '"rdí'f'u\·ou\'erm(·
nhull"'luena

�(,,:���II' .. u vou ao ct-

,....•. !i:......I:.�':::"NIoo1t'. 1:" 10

- 'r"<I,,� IIK IIMIado, ('tI
",... 11.,..,,1...

I'CI)' ��YO\l "'anllO 1:"" wttb

Zlp . �". I d"o',
Vo",; (j\l"r Ir cnml!;,,·
NAo. 1\;10 'I""'"

Zlp • �\�l!al m'�'N do yOIl 1I\'c

r'1)·lt"'('on'd,.,,,IWiIS,.
- Emqurru",oei' mo,.,,'
-'Eu 1\10ro ''', ruu i de

Zlp. What number do YOU
llveat!

P<'p·1 I"" ai 2:10.

- Em que num", � vo
e'; mora?

- �Ior" 1),) 2:10

SENTENCES

Eu \"ou h l.,;re1n todos os domingos. Eu nllo vou r"1.er

eOIl1l'r.. � ,(Idos ;IS !><J1I\mdas·felras, Você "al traba,lhar
ro.rus as manh���

I 80 lo C'hurch evcrv Sund:lY. r ,lon'l !':{) �hopping e"ety
:<rondJ)', lJo "Ou j.:O loWtork c" .. r) "'o'·'''III.:?

I j:l(l h"'lIp ""CI'," afl,'rll()IIII. 1 <1",,'\ I:Il \u Ih., �"ch
"'''1'\ Tu .. "r"y ti" .1'<11' 1'0 1(1 Ih" ",,,vit,� {',·.'ry """'lI"g�

I lh'C ,m )1"1" (·'TIlr:. :)1. 1 dOI>', l,,'c III U h"u�... 1)0
you IIH' 11\ "11 al),"·ln1(.",l\:

Whf'r� do ,\'ou II"",

'\·hatstrrel'lo.yuull\'eo,,?
'VII<'" do )'0\' I'U lo d,,,r<"l,' 1'<':0'0 ..h.,rch on Sunda"R
WIl .. " ,In yuu go t" lhe )u·,,,,Io? 11(0 '" IIH' l>r"l'Il on

S.tur,l.y.. ,

Do you ....�111 lo 1(0 10,the 1I!0\'k� ",llh me' \'1'5, I <lo.

o QUE VOC! DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR
O CURSO "ENGlISH AT HOME"
1 - Recortar os liçóe", Que são publicadas, todos os

domingos, em "O ESTADO"
2 - C,om o liçõo recortado, ouvir todos os domingos,

os 9,45 horas pi lo Rádio Guorujá o gravação
dos aulas, o fim de assimilar com perfeiçõo
o pronúncia correIo.

3 - Solicitar 00 Instituto de Idiomas Y6zigi o ma

terial adicional de orientação didático ou:Js

lições Que faltarem,
4 - As terços-feiras, à no�te, você pode compare

cer o'") Instituto de Idiomas YáziQi, à ruo

Troiano, 14, poro lJ$si:;tir �s oulos de conv'!"t

soçoa <lue serOa oferecidos, gratuitamente,
o todos os interessados. Boste i"'screver-se,

com ontecedenc:io, poro garantir o horário.
..

FRASES

Eu "OU puru ca6ll IOdas .:l� tardcs. Eu nrlO \'<)U :I pral3
tõdas as \,;rças, você vaí ao dncOlIO tOdns aS'n',II"s?

]':" moro na'rU�1 J3elu Cintra. NAo moro em urna ".:l"8, ,

\'o<,� mera t'm um �flurtamcnto?
Onol" ,·oe';' mora'

tem rtue fll,1 \'0('(> mnrn?

Quando voe'; "aI à 18l'eJa� Eu ,"ou à 19r .. ja uns "nmlnjfos.
QÓ:tndO ,lufo! v.:llll. praIa! Eu veu 11..- prata ólOS !ó'"L;;du"
\"0"" quer ir 110 clnemll eoml&,o? Sim, 'Iutoro.

r,"'""••••,_.

YAZlG'-'-ijI H"a T'lIjflllo, I�T." �nda' _ no,,,,"ul',,'i' ,i

: Cupão d" In..e",:�u nO curSO E,"GLI���I��!I��:�:I:'" d
I
NOME "J' 'I'
ENDER�CO ��óI
F=<ROFISSÃO "r

: CIDADE ESTADO
.,

; ;.�i:�;�:;�;�:�;,,:��:��\:�o.��:�tl::
.nd.rê�o aC'ma,

:
I • P�ra ". ,"lu",,,,, d"

..
C".piu,I, U ll'uteri,,1 di<lutko Sl'ri, <:",reg"c_ !

l=-j;,E;���;;:;;:S�;3;���;::::::':::::::�::::�- :

Agradeciniento

Encontrava.,lie o sr. Eli to com a Secretaria 1.1 S'

lio Semann enCerm') e err gurança Pública o m,,,!,"l

conseguiu o ap.oio cf') to!

estado gravis,<;lnlO prcdsar Jade Mngalhã.cs que cedc'
do ser Internado imeiiuta-

uma ambulância duqut'lJ.
mente no Hospital das Gh Sec�etaria para levj,,'

nicas em Sâo Paulo qua"1 doente até o AeJ'opol'�'J,
do o. infra-assinado 1)roc" _

rou o (Ir, Paulo !icllIiqu(

Rocha Faria, Direl/)I cia

Diretoria de Serviços Es

pedais, relatando a em�r·

gcnccla do caso. Este no

bre cidadão prontamelÜ
entrou em contato (.;0111 t

Comando da Bá.;e Aé�('�

de Florianópolis onde f.:)'

Um temmo na Trindade _ Ruo, Irmõo Be.
nrvenuto (ruo dI) Gruro), com uma órea de 1.915

m2, �xtremQ com terrenos do Policio. .

Trotar com Osmar Coelho no DlportamE'flto
d.� Gaeorofie e Cortografia.

.�
u.�,,,";"

•••lIiiii....ii1_.._IIIIIIIíi__llliiiii ....;;.......o;;;;;o;;o;;;:;;;O;:;;:;;;:;.���;Z:::!!;;;::::::==::::::;;;:::i;:;t.r7-�_::__.,._� -..!=�. ,.,...'%..!;..�t���:.:-...._�-'�··�-�-.-:.-....�

Gratidão da famtlJf, do
senhor Elidio Sem:1.nn n

Governo do Estaclo e Co

mandante da Se �e M"'c(l
de Florlanópoli�.
Eficiente e hUIl1f1:'1.O !\�l'

to do senhor tir, Paul·

Henrique R. Faria.
Renat.o Hargcr,' inf:':I'

assinado pelo prc,;t:>l1,e
em nome dos am\g')� C' fa

naliares do senhor ElidIr

Semann, vem publiC!lm.ent�
agradecer o Oovêrn'J do
Edauo nas pesso.1s dos Se

nhores Drs. Jade 1>.1ag.:.l.
lhães, DO Secretário clJ. S�
kUrança Pública e dr PaI
lo Henrique Roclta Faria,

., DO. Diretor da DlrctOlia
de SerViçoS Espeei9is, helo
COrno ao senhor Com:1 0-

clante da Báse Aér€-u d'

Florianópolis, pela �rans

porte e Internament'l ctt

sr. Elidia Semann no Hu')

pilai das Clinicas de Sj:
Paulo.

'"VuLoARIDADES (e coi.�as sérias) eOBR.E os EE_UU."

De: Silveira Júnior
O livro que responde às perguntas que você faz s6-

bre os Estados Unidos.
A Yenda .tas bancas: FIGUEIRA - PROGRESSO -

Il'ELJpE SCHMlDT _ PALACIO _ ROOOVTARTA e

CASA DAS REVI.!ITAS
- .. _ ... _-�-- ----- .. --------

VENDE-SE

atendido pelo COm�_ncla'I;;�

que cedeu um avia0 C�

pedal para transp::rta,. u

enfêrm<l para São VJ.U!IJ

n!;sim como seu in',('�!la·

mento. Entrando em cont�

Gesto nobre àêss{'s cida

dãos vêm eomprOV:l.r o a

certo com que nos.;o 1':�1\J

governador escolheu
auxiliares diretos.
A todos pois os no.:;:):>:)

eternos agradecimento, p r

tudo quanto fizernm e er.l

particular ao ilustre Caro

nel Bandeira Maia - CD

Comandante do D�sbc':l_
menta (ta Bâ�e Aér,�a

Assinado Renato l1arg'CI'
',_--_.__ .

-�_
..--- '

_-- -��'-,

,@iU2CEA�1
JWIIIi"1!

PROGkAMA DO MES
/

Dia 18 - Futebol de Salão: Doze x Paulo Ramcs
" 20 _ Encontro dos Brotinhos - Orquestro de

Castelon
" 22 _ Cinema
" 23 _ Bingo em Beneficio da Soe. de Assisten_
cio ao Pequeno Jornol�iro.
" 25 _ Futebol de Salão: Doz� x Bom Abrigo
" 25 _ Bingo
" 27 _ Encontro dos Brotinhos, Otq. dt� Cmlr

IaM
" 29 - Futebol de Salão: Doze x Boeaiuva
" 29 - Cinema
" 30 - B.ingo em benl'ficio à Sociedade de Am_

paro Ó Velhice,
ObselVoçgo: As partidos de Futebol de Salão sôo
reol'l.zoGo!J no Estódia dei F. A. C. TC

Departamento (entrai de Compras
EDITAL DE CONCORRlNCIA PUBLICA

11 05 48
o Departamento Central de Compras (O C. c."

de conformidade com o artEl 11, ítem 111, do Regula
mento aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor

OCJ público que fará realizar, no dia 1-4 de .tKilo de

1962, no suo séde. à Praça Louro Muller, nO 2, (fo
ne 341 O), CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições
seguintes,

I - OBJETO DA CONCORRENCIA
AQUISiÇÃO

I - Brim, tipo ..1inho, pcec confccçõo de ter;

nos em �,nodronogens diversos (apresentar retalho

po�'] omnstro), Unidade _ metro, Quantidade -

LODO,

II - Algodõo poro fôrro de ternos e confec.,
çôo de cuecas (oprcsentor retalho poro amostro),
Unidade -- metro, Quantidade - 500.
III'- Pelúcia, lisa, diversos côres poro confec

côo de vestidos, Unidade _ metro Quantidade -

530. (apresentar retalho pore amostra)
IV - 011.)10, em diversos pcdronoçens (apre

sentar retalho poro amostra) Unidade - metro,
quantidade - 520.

V - Comigo, grosso de algodõo, oeluctcdc
(oprescntor amostro) Unidade - Um, Quantidade

'

- I ��' _ M"lo, do otoodõo. poro "..ohorc. (cp-e
scotor omostro) Unidade - por, Queoudode c-e

130
Os rutr-lhos entregues com amostras não s('_

rôo devolvldos.)

II - ESTlPULAÇOES
Os tnteresccdos deverõo opresentor os. documen

tos mencioncdos o seguir.
I - Proposto, selados ambos os vias com .

Cr$ I 2,00 de sê!o Estadual 'e mais o Taxo de Educo-

;:c�l�d�O:��C�;d;,r�O�����, por fctbo. em envelope

al Dcstçnocõo do nome e endereço do firmo

proponente;

b) esr-ecfftcocõo. o mais detalhado passivei, inclu·
sivc! marco, do molf'riúi que se propõem tomece-.

c) preço 'Jnitália e global, com o expltcccõc U9
que estõo ou não inclui dos os desoesos de Irooõstos,
taxas. t-eres, corretos, sequros. etc.:

d) condições e prvzo de entrego do material,

no local indicado: HOSPITAL COLONIA SANTA

'i'EREZA, municiplo de São José, onde será p-o.,
dido o exame de recebimento;

NOTA: Serõc recusados os materiais. com di
mensões, e outras corcctertstíccs cquérn dos especi
ficações, o Que ocasionará exigência de substituiçõo
retirado urgente, ehcmcmento do segundo colocado
exigência do diferênça de preço pelo faltoso, ccuçõc
futuro, suspensão do i eçrstro de fornecedor, etc

2 -- No porte externo do 'envelope contenedor
da proposto deverão constar

.

os seguintes dizeres;
CmKORRENCIA PUBLICA N" 11 05 48. ( AQUI,
S!CÃO DE TECIDOS, CAMISAS E MEIAS PARA O
HOSPITAL COLONIA SANTA TEREZA.

.J � Em envelope separado, contendo os dizere!
do inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS.
em ccrocrercs bem destacados, encerrar-se õo os de
eUn1t'nto<; comprobntórics de idf"ntidade e idoneidade

o) Cf'rlidõo di' Registro no Junto Comercial ati

Diória Oficial Que tenho publicado o documento dI:'
constituiçõo;

b) otestado de idoneidade, possado por Banca
ou duas firmas de comprovado i-joneidode comer

ciai;
c) prova dI.' Guitoçõo tom os Fazt'ndas E::.taduol,

Fedt'rol e Municipal;
d) procuração, se fôr o coso, passado o pessoa

representante do proponente à abertura das propos
tos.

4 - Os -documentos acima (ou porte dêles) pl'J'

derõo ser substituidos pelo Registro do firmo no de'
Cotaflno
r; _ As propostos deverõo ser apresentados em duas

vias, com o rubriCo dos proponentes em todos os pn

ginos, selados no forma do ítem 1, dêste Título.
6 _ Os envelopes, contendo propostos ou do.,

cumentos, deverõo ser entregues no DeportamentC'
Central de Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fc
ne 3410). até às 14 horas do d� 14 de junho de

62, mediante recibo, em que s-e mencionará doto e

horas do recebimento assinado por funci<)rjóric do
D,C.C.

•

7 _ As proposlas serõo abertas, às quinze ho·
roS, do mesmo dia 14 de junho por funcionórios cJ�

signados pelo Presidente do D. t. c. e na presença,
dos proponentes ou seus rep�esentontes legais.

8 _ Abertos oS envelopes, cada um dos inte

ressados tem o direito de opôr o suo rubrico nos fã

I�prt'nso Oficial do Estado), deverõo obedecer às

9 _ As propostos (modê[n 001, à vendo no

lhos de propostos dos delT'Jois concorrentes,.
condições estabelecidos neste Edital, nos jnstruçõe�
partamc\lto C�ntrol de Compras do Estado de Santo
constantes do verso das mesmo1 bem como às exigên
("'IS do DeCreto nO SF 25 08 61/382, de 1961, e de
-nois disposições Estaduais e Federais sOOre Concor
·êncios.

III - JULGAMENTO
1 - Pelo Comissõo Julgadora, posteriormente,

::.e:rÓ declarodo vencedor o proponente qUe ...ferecer:
o) Menor preço, considerando-se descontos, banj

ficaçães, impostos, dl?spesos e outros vantagens;
c) melhores condições de pagamento.
b) melhores condiçõp.s de entrego;
2 _ Em igualdade de condições, será dada pra

ferêncio o firmo estabelecido no Estado.
3 - Em coso de absoluto igualdade de propos·

tas, :;.<:!rá sorteado o venCedor.
-4 _ A Conc.orrêncio poderó ser anulado, uma

vez que lenho sido preterido formalidade expresso·
mente exigido pelos referidos Leis e a omissõo im

flort(' em prt�juizo 005 eancorrenres, 00 Estado ou à
moralidade do ConcorreT1cio.

5 - A Comissõo Julgadora reservo-se o direit�
de anular o Concorrência, coso as propostos apre

<;f'nlada'> r.õo corroespnndam aos interêsses do Estado.

Florianópolis, em 11 de moia de 1962.
(1lelmos Justino Patrionovo - PRESlDEN

TERCF'!ft'\ f'I�.CTNA
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ME�HOR ALlMENTA�AO �:
PAR:' MElHOR SAUCt �.
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O MARIA SllVEI'RA ..
tlHTO�A D't. CO! NI1,o" ROy ....

- 'I'" ""'llffflr'" Iii .rf.,J.,:lJ /1&.

Acrescente uma "snrpresa'" à gelatina: nozes, sccs

convidados exPerimentarão pedindo mais!'

I. '.,.

GELATINA MONTE CARLO

1 pacote de GelatiD;õ\ Royal, .�;aboi Morango
314 ·:x!c. de 'água fervente

-

3/4 xlc. de água fria.

1 'xre. de nõzeir'moidas'
1/4' lltro de creme de'lelte b:itido

n"i'c a ácuc fervente .sôbrc a. gelatina, mexendo .'Üt\

erasorver. -

Junte a áeua tna e as nozes- moídas. Deixe osn+cr
até tomar consistência. Junte o creme. tentamente. sem

mexer. Deepeje em uma fôrma ..de bonttõ feitio c. d('jx('
er-tnr. Dcsmolde em um prntç, momentos anl_es· rto ser

vir. Enfeite com fruta- rresca ou em catdn.

NOTAS E' SUGESTOES:-

À<; vezes: você descia semr 11m })fato sem. carne. e

ouando as lr\.é1as lhe faltam, você -acha que a refeição
não firará completa. EiS uma sugestão prática, que vo

r-ê certamente apreciam: chama-se Qmelete de Pão.

Bata bem 4 gemas, Junte 1/4 xíc. de "reite. 1/4 xic. de mi

r-nu-ns tinas de pão' e 3/4 colho (.chá) de 5a1, mexendo
b""'. Ar:'p"'('ente 4 claras batidas' em neve com 1 colh.
(rhá) de Fermento em Pó,

�

Mte+ure de leve. 'Derreta 1 colh .. (sapal de mantelgn
1''''''''1 frigideira, Quando bem quente, espalhe nela a

mistura,
'

coztnhe-a em fogn baixo. Para firmar a parte SUDe

rjor. pode levá-la ao fomo. Dobre ao melo para servir,

ac-m-pannando corri rauas de palmito, aspargos, "petdt
pots" 011 resumes variados.

n b'llo .06 deve 'ser coberto ou r.emeado-·"d'éJ':lol'l de

f.'!", Püru r-umr. e com uma faca trace-o ràpldament.o
�brl' os lados, de cima. para baixa. Para cobrir a p:trLú
de erma eotooue uma quantidade de glacc no cent.ro fl

('.�Jl:lIll"-o, sempre rapidamente.
Multas d'Jnas-de·casa tem dúvidas sõbre as l(,lllj)r

ntums do Iorn", no quc se refere a graus. Eis um gul:\
ilt'O'uro: forno bcm quente, 220 a 2450 C� Quente. Hl5 a

22000: regular, 170 a 1950C; e brando, 160 a 170nC.

Sf'l\ estado de saúde retlele-se em scus cnbelo,�, P:l

ra t' ln<;prv:í�los semJlfe bonitos. slg:l. uma dicta f'(jll!l!-
1>1':\-1:1. II Ilha uma vida sadia no fi.r livre e bom sono. V(l

("{. iá deve t('r llot:ldo que Quando está cansada 0\\ ner

"n'<-:l. seu cabelo fira sem brilho e sêco. CUide bem dê-

lc e o �f'U cabelo corresponderá a êsses cuidados.

Qwmdo se falá em dieta eqUilibrada, pnra a saúde

rl'l� ('nbclo,�, esta deve incluir alimentos ricos em cálc!Cl.

('OllHl oueljo e leite, c em vitaminas A e C, que encon

t"3m elU peixes. legumes e frutas. Se'o seu cabelo es

!ivr!, �êco c sem brilho, talvez seja o sangue que nrlO
o :tllmcnta convenientemente. Para melhorar, você dr�

'"' fa,:.o·er mass.1.g.ens com a ponta dos dedos, parLinrto
da nunca para a fronte, em movimentos circulares, quI'

1'<:·tml1l�m a í'irculação. Ainda um último lebrete: P:l.

ra a beleza de seus cabelos, não esqueça a escôva, o

xampu e o corte. :este último e importante. tambem,
Ol1alnuer que seja o comprimento de seus cabelos, para
libertá-los das pontas sêcas, tomando-os mais fáclcis
de pentear,

Para obter um bom caldo de carne, esta deverá ser

posta a COZinhar em água fria. Assim, â medida que
a á�ua vai e�quentando, vai tambêm absorvendo as pro
prlcdades nutritivas da carne, Quando a água é qucn

tf>. forma-se logo uma crosta à volta da Clame, impe·
dindo aue parte dos seus princípios nutritiVOS sej.1
absorvida pela água,

Eis uma sobremesa raplda e deliciosa, que vorê

poderá preparar para uma. festa de última hom:

pl'rpnre um pacote de pudim sabor chocolate, dI' arôt'(lo
com as Instruçõcs do pacote. Aromatize com cssênrin (1(\

hf)rh:Hi. Coloque em taças e enfeite com raminhos de'
hnrte'ã. SP- desejar, enfeite com suspiro ou creme ('hnn·

tllly. Lembre-se de Que, ao planeja·r a SU:l. festa, dCVN:\

haver número suficiente de taças, O pudim em paMie
da 4 a 6 porções, bastando que você prepare a sobreme

sa guiando-se por essas quantidades,

�PUbliCidade
��. • 1'· .... St•. Cato.;".

Conr.cç-lo e conse,�.çi. de painéis
em t.... o Estado

R farnandQ M�c.hado 6. 1 andar fone 2-4 13
- FlORIANÓPOJ..IS.

ATENtA0
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Nõo é n("f'ps..áro o 'engrodamonto dos móvei.s.
Infol'maçães Ó roa FI"CInCisco Tolentino, nC\34

(ona 3805

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II'IDICADOR ,PROFISSIONAL
DR. MARIO GENTIL COSTA

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA,.

Operações das AMIGDALAS por processo
MODERNO

EQUIPO de OTORRINO (único no Copitol)
poro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Refratar 8AUSCH 8 LOMB po�o receito

de OCULOS
Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Dr, GUERREIRO da FONSÊCA
,CONSULTAS PE.LA MD.NHÃ E A TARDE

COMullór,o - Ruo Joõo Prn!o, 35 - fone 3560

"�,,denc,� - Ruo Fe!lpe Schmidl. 99 - Fone 3560

Dr. MARCOS E. RACIi
CIRURGIÃO DENTISTA

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

Dr. flávio Alberto de nmorim
«

,t, AD.VOGADO

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

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNICA ME'DICA

gstomago, Intestinos, flgado e vias blllares.
oonsuitõrtc:

Rua Jeronlmo COêUIO, nO 1B eaías 21 e 22,
Restdêncía:

.l{ua Sao Jorge 32 tone 2721.
Dlàrlamente das 15 às 18 horas.

<\tende das 8 às 10.30 horas no Hospital de Caridade.

DI. L A U B O O A U B A

Cl:nica Geral
I --Mf:DICO_-

..;.t...&pecl�,a em moléstia de Senbora. e vias url

I ná:-llls. Cura radl�l das !nrec'cçÕea a.guda" e cm·
I Dlc,"s, do "parêlbc. �en1to-ur1nárto em ambos os

I <>exos. DOi'DÇat do aplU'êlbo DliEflttvo e do siste'
I ma nervOflO.

I HoráriO: das 10 1.IIll,3iJ noraa e das 14.30 M í.7.00
, hllfll3. _ COl'l8ultórlo: Rua Saldanha Ma.�lnho, 2

! 1.° andpo:. (esq. dr. Rua loão P1nta) _ Fone: 3?A&

I Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá

I cara do EspRLba) - Fone: 3248
l ----- _

Dl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO-OENTISl A

Preparo de cavidades pelo alto "elocidode.
BC�DEN AtROTOR. S 5 Y'-f-tlTE

kodiologio Dentório
CIRURGI;. E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _

1° anek!r - Fone 22:5
Ibclullivomente ca� horo, marco6....

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
1-<..\,jÚ sUA inscrição no "CURSO PREPARATÇ>_

���iZ=���.T I NtNTE" o úniCO com professôre" espe_

.I-<'.\..Id, Or. Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.
ES fRITO·_ FLO�IANóPOLIS, " " " "" '"

NO HOEPCKE TEZ,l

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

áreas pa�a indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA. onde está situado O· Grupo
Escofar local.
05 interessados pod�rão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Oito Julio Malin&
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - FOf'le

23.47 - Florianónolis
suvlcas TtCNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REOR(;ANIZAÇAÓ DE SER
VICOS

�. ,tUA CONSELHEIRO MAFRA _ ]fiO

_.Lc�RI��OPOLIS - SANTA CATARINA

�_ . ...,......-. -_.-

M&DICO
OUVIDO _ NARIZ _ GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOBa: KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlB

HORARIO DE COh"SULTAS: - Das 14 às 18 boraa
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: . - Rua Teu. Silveira 15 -.C�uj. 203.
- EL>lFiCIO PAR1'HEr>.ON

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ateques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
'rrmamentc pelo Etetrocncque com anestesta

Insulinaterapla - cerdíceoíorente - Son()'efo.pla e

Psicoterapia.
Direção dos Psíqulátraa _

DR. PERCY JOAO DE BOI'(.BA

DR. JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN DAS'l'Ul::i DE ANDRADE

CONGULT-I\S: Di,,,, is as 18 horas

Endereço: Avenida Mllul"o Ramos, 2118

IPra�a ntetvíne Luz} - Fone 37-53

"Curso Prenareíório Continente"
DATILOGRAFIA
TAOUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPfCIAIS
PARA PROFESSO_ES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais MOfdenos -pfoceSlOI p64.·

gógico,.
•

- Equipado com máqulnos no"ol.

DiriQõdo �elo:
PROF, VICTOR FERREIRA DA SILvA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foço suo in!lcrição o Ruo Dr. Fulvio Aducc_

O"t; .. .-, 24 oe Moia. 748 _ 1" ondo'-.
ESTR lEITO Floriaru;pôli.

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDEMCIA

O Instituto Nacional de Taquigrafia, empenhado
no componho de difusõo do taquigrafia brasileiro, a
briu inscrições 00 seu curso por correspondência, a

través de 12 lições. Escrevo-nos ainda hoje dando

���� �e��e(êço paro a Caixa Postal, 2.500, São

Preparam C;e alunos paro OS concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRlrURARIO �
DATILOGRAFO Faça Suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 10
andor - Estreito.

andor - �it��d����os vogas.

pela RADIO GUARUJA de Florianópolis
de z.a a Sábado

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Reporter! A!fred
10,55 -Informq o Rádio Guorujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16.55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reparter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujó

Departorr,ento de Notícias: Teb. 3816 _ 3822
Rádio Guorujá - ando médio - 1420 Keil _ 5
Kilo.atts - onda Curta - 5975 Kcls _ 49 metr..

Lore no Jardim AII�lnico
-

- VENDE-SE
.Um lote com 450 m2, fazendo frente parai

Avenida prinCipal.
.

Trator no Escritório de Advogacio de Job Va_
lentim e Gustavo Rocha. à. rua, Felipe Schmidt,
N.o 2 sobrado salas , e 2 das 8 30 às 11 horas e
dos 14,30 às 16 horas.'

.

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

Joõo FI'oncisco de Andrade e sra. Turibio

Podilha e Sra.

Participam aos pareJltes e� pes'soos amigas d

contrato de cosoment() de seus filhos,
MARLY E ADELlNO

NOIVOS

Rua Leoberto Leal, 2 Barreiros. LAGES

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Dlplom..o .........d"'. : Beatriz Baftistótti recepcionará hoje no- Querência '
Nacional de MedlciDIL da .. •
Ex�:;:::��: ::n:::;I., : Palace -- Soirée da "Coruja" no lira T, (, Enlace Ma-i
Maternl'a',·"'oola, <8" t' 'I d M

.

S'I C T
.

h S d k d S' t'Iço '0 Pro! 00"'10' Roo. nmoma e ercio I va om erezt n a a oc e a,
drllues Lima). Ex.lnteruo' deputado Atilio Fontana, de onde »arti.do Serviço de Cirurgia do. rão para os Estados Unidos da ômértca

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio.
.", NOite. •

de Janeiro. Meurco do HU$- • •
f�:�d���;.U��;1:8 6:r�:- •
PARTOS _ OPERAÇOES'

�O:���SD:Er:�:�:: •
método psico-promallco
ccusuncno: Rua Jeão Pin.
to n. 10 - das 16,00 �
18.00 nceas A tf!ndp com

bo-es mareadas. Teletone
3035 - Residência: Rua

Oro NlllOr.
PEPFIIU
ADVOGADO

RI;-"I R.IJ,VA JARDIM 17\

A academ.ca .ranete Robello NarciSO,'
ria l;'a�'.l!dac.e de s'ermécra, foi ('ntr�vIS,.
Lad!> :10 prog . ama necar na scctedaâe II
ncc.c Guaruja, pela 'ãacquetlna '.

'-
.

,
ramos receber a vistta de um"crSltá-.

�:�ci�O =�al;:st��� 31. Estamo!" progl'<I.-
A corrüsséo p-ó Construçáo do H()''i.OI-',

tal e Matemtdede "Sagrada s'erutue"

no E:"treito, no dia 20, homenageará n·

A elegante Beatriz aetuetotn, debutan .enhora Ed.t.h Gama Ramos, eo� um'
te do Baile do Perfume de 1961, do Lira ....meco na Casa Paraqulal, daquele sub'
T. C. que hoje, recepcionecá a jovem jtstrno. •
guarda: nOri;:�!:lita}-��teLno Querp.neia

•
----------

Hoje, no Querêncla Paluce, será ieau O colunista e o representante "estA,Df. Ayrlon R41m�lho sécs uma grande reun.êc soct-u crancat Cap.tal dos noteis: Balnearro 'cabeçu,'CI,INIC,4 OF. CR,IANÇA& te, oferecida pelo casal r.c.e Zitn. netts tias" de Cabeçudas e Marambia Cas31n�.
ConsultB!O: Pela manhã totti, à sua filha Beatriz, que nmnnhã de cemuunu, que será Inaugurado prtoxi,

nu lIol"plt-ai d" Caridade. completará desscssots pr.maverus c �1-0 mo dia aiee dezembro. O diretor de Pl'-Q.
,4. tarde, no. consflttMI, íe, recepcíone-ã convidadas e conviria dução da ClA. M.elhoramentos de Itaja,da� 15,30 hs. u 17,3" '.s.• dos. No ano pp. Beatriz, completou os sr. Aldo da Cunna Gonzaga, entre�ou
ConlloJlorio: Rua Nunes. seus quinze anos em Nova Iorque e ti. ontem, ao colunista todas as Instl'uçoe:'

:i:i:::fl%.,'86� 1° andar -

• :u a�m��::ib���:�n�:.s.oferecer
uma ree •

Hesld.ncia: Rua. Padre ,. ,

com rererenctas aos mesmo... •
Rnma. 6:t - TeJe!one 27,".tII, No lirá T. C. hoje às 22 heras. eccnte Almoçando nc Lux Hotel, anotél, 0. 51'
"

- .. _.

--�, II cera a esperada 'Solree da Coruja, pro Antonio Cunha Gonzaga, chef�. d� .::5Ula,'Sempre �.Ierta 'movida pela Faculdade de Filosofia. N� rnértca - seguros de Vida, co�'�enc!a
r

.

• ocastãc será eleita a "Mais ztegante FI em Blurnenau. •
•__ ... ... -; Q.:.;. • losora':.

. Hoje. na cidade de Curitiba. aco[;�ece'
.

LO.JES 'Na UCE, está marcada para ao]c às rá o Bnlace Matrimonial do ar
..Mârcto'

. ( .'. 2 heras o Sncontro com a .ruvenaude', da süva, com a srta. 'reresínbe Sado�Jt,
F�������E:;�I�;:�o� " �:o:ov�:�C::�a�I�Sor;:��:��as do lnstitu ��r:aá�âo n:e A;!::s.d�sIg:���ld::OSac�!7:�!�
��Tl+UTOS. . • recepcionados na A. "Agua Ve.rde,,�f ô.
TRATAR: RUA FELIPa_"l colunista rir,ou iml�')ssJb1Utado de coin�'SCHM�T; 21 - ALTO&.' Viajará .hoje, para São Pauw o (!:\Su,! parecer e será representado...

I

'

•• },.FON�.3145 ._ ........ � __ '\ ... �.4_ .. ,..,.. "d. .... ,ti(
------------- I:""

.FORD-40
'

vénde-se de 4 pOrtas coa
·rádlo.

Motor, pneus. plutura �

estofamento tudo em es.
tado 4e novo. ótimo carra.

Tratar com Daniel
Rua' Deodoro, 35A Nesta

-,-----:--;:-

CoD.IIUJta: ftlalernJdade
Carmela Putra, pela ma.

nbã.
I Besldêncla� Esteves Jo.

DI�r, 62 - Tel: 2235·

ROTAR"_" CLUBE DO
ESTREITO

��

"
Local de rcuniões
Clube 6 de Janeiro

6as. feiras, 20.00 horas

U'DIO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL· DE URGENClA TEL. 3911.

.�i?f!::; _�'-:- é�.:·
�

..�� ..�=-���,�'.�".,.__

IBÉRIA TERRAPLANAGEM 1. A. '.,:
"

"

Assembléia Geral Extraordinária':
"

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores ,()Cion1stQs u s41

reunirem' em Assembléia geral extraordinário nO

sede social, sito à ruo Crispim Mira, n.a 18, riestp
Cidade, no dia 23 de moia corrente, às 1'0 horo�?
paro deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
;'_. �

�: = ��t�r��o d�st�����arlia�OciOr; , ,'�1�
;:. - assuntos gerais do j,nteresse .�o ,���i.�d4f .

Florianópolis, 12 de maio �e J�62. ,:;i
Ingo Arlindo Renoui. .�/' 'J:j

Diretor Presidente

Gilberto do Fontoura ley
Diretor Técnico

cartazes �o �ia
Fone: 3636

�BAIJBDS

CiDe GLOSIA
às. 3 7 3/4 9 3/4 horas

Sophia Loreo

Raf Vallone
EM

Estreito
às á - 7� - 9Y2 hs.

Fone 825'

DUAS MULHERES RONALD. GOLIAS
EM

Censura até 18 anos
TUDO LEGAL

- Censura ate 5 anos -

CiDe 81T1.
Centro Fone 3435 tine iMPtBlíi
às 4.Y2 - 7Y2 - 9Y2 hs.

Estreltu Fone 1211

WIll Rogers Jr.

Maureen O' Sulllvau

EM

[... 8 horas

E'POCA SEn-1 LEI

CinemaScope EastmanCOiol'

Aldo Ray
Hugh Griffith

EM

O DIA EM QUE ROUBARAli! O

BANCO DA INGLATERRA

Censurli até 14 anos DO'lal Foster

Joan Evans

Cir.p._IlOXY
CENTRO FONE 3435

em:

ALVO AMBULANTE
Censura até 14 anos

às 4 e 8 horas
Ronald Fester
Joan Evans

EM

Cille RAJA (S. José,
às 8 horas

GeorgeMonfgomery
Karin Booth

ALVO AMBULANTE

_ . .fensu!..�. at����_�no.::j:... _
EM

MORTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUIHTA PÁGINA
_-_

Clube Doze de Agoslo - Dia 9 de Junho -- Sábado - Eleganle soirée cem escolha de "Miss Perfume" - Palrocinlo de Elizabelh Arden e Jornal "0 Esla

do - Abrilhanlada pela famosa Orquestra "Los (avi anes de Espanha" Reserva����ã�do Clube - CRS600,OO
.::=.====:=_---=--=----=--=-=- �-·�EE�-:-=--_-�------·--·",,�.t.: ._ -

!!IPREVIDÊNCIA f"'lCIAL,
'--'- a.���

Continuação: - parte final -

A 'CONTRIBUIÇAO DO EMPREGADO E DA EMPR:a:SA
PARA A PREVID11:NCIA SOCIAL

SEGURADO-TRABALHADOR-AUTONOMO _ O

"SaJárjo-Base" na conformidade da tabéla expedida re
la Portaria Ministerial na 221, de 25.5.61
... SEGURADO·FACULTATIVO -;- O "Salário-de

declarado" que - é equête que o segurado declara na o

casião em que requer para. continuar a contribuir para a

pre_videncia social.

LIMITF,: MAXIMA E MíNIMO DA CONTRlBUIÇAO
.

O limite máxima da contribuição, salvo nos casos a

seg'uir apontados, corresponderá à importância Igual à
5 vêzes o setánc-rntnímo mensal de maior valor vigen
te no país {atualmente Cr$ 67.200.00>, não podendo os

descontos das contribuições Incidir sôbre importâncla
SU�-l'lor a êste limite.

Para Os segurados que, à data da Lei Orgânica da

pr-evidencia Social, Isto é, em 19 de agõsto de 1960, vl
nfram contribuindo sôbre Importância superior ao limite
acima Indicado. em virtude de serem Segurados do IAP·

FESP, Inclusive os aeronautas, ou de estarem contrlbuln

do com apoio no art. 30 da Lei na 1.136, de 19 de [unhr
de 1950, o limite acima POderá ser elevado até 10 vêeee
o salário-mínimo de maior vigência no país.

Dos médicos, quando exerçam a profissão como. em

pregados de mais de um empregador é permitido contri

buir, cumuteuvemente, na base do salário efetivamen
te recebido nos diversos emprêgos, té o máximo de 10

vezes o maior salàrfo-mínimo vigente no país.
O limite minimo de contribuição correspondsrã ao

salário mínimo local de adulto ou menor, conforme o

caso, tomado este em seus vetôres mensal, diário ou

horártc, estabelecido na Tabela de Salário-Mínimo, em

correspondência com que houver sido efetivamente tra
bathadc durante o mês. ou, quando fôr o caso, o que
houver sido contratado.
Um ex.emplo·: se o empregado fôr contratado para

trabalhar apenas 4 horas por dia, o limite será o que

De acôrdo com a Lei Orgânica os descontos das con

tribuições e os das consignações legalmente autorizadas

sempre se presumlrã.o feitos oportuna e regul�r�ente
pelas emprêsas a Isto obrigadas, não lhes sendo lICito a

legar nenhuma omissão que hajam praticado, a fim de

se eximirem ao deVido recolhimento, ficando pessoal e

diretamente responsáveis pelas importãncias que de�a
rem de recolher ou que tivere;n arrecadado em desac,o�
da com as disposições do Regulamento Geral da PreVI

dência Social.
A falta de recolhimento na época oportuna, de con

tribuições ou outras quantl�s devidas às instituiçõe� de

previdência .spclal, suj�itará os responsãveis, ao Juro

lTl.,oratôrio de 1 % ao mês, devido de pleno direito, inde

pendentemente de notifIcação, sem prejulzo da multa

cabive1.

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

Conferencia dos ..�
(cont. da 1.ôI. pa;.) ,

se faria aos prOdutores
para que o povo poss'a ad

qUirir êsses produtos por

preço compatível com o

salário mínimo a.tual.
Disse que o pão, leit.e,

arroz, feijão, carn.e, 'banha

\

Aluga-se Ouarlos
fiara SenhQras e Senhon

tas, Rua: Fernando Ma

coaao, 14 - NESTA.
19--5

�'
r--------_
• Desenhos
• Painéis

I 63STA DE mE? II ENTAO PECfi c.UÉ ZITJ

'I

Pelróleo Brasileiro S. A. -

PETROBRAS - AVISO
A Petróleo Brasileiro S/A. _ PETROBRAS -

comunica aos interes�ados que, a partir desta dote,'
passará a resgatar, até o valor por. os Obrigoçéf's

ao Portador de sua erntssõo por intermédio da 8'01s'-l

lI!I3\IIU

IIi
PmII:ôa

COM PEVACOR
���r�.0��:·.ç:fn!��08��� �l,:i:�e,r • �auVaãv:�I�!Ç��ras após
�flei�nl;�r: :�i�� t�9�.oC;t!a p���IO • :�������::����e �El��9k�e um produto da

��I:El:a�:�t�c:.���d:o':cU��o • :bd;c:�rJO����:i��C8i�:�to. cu, DE MINERAÇÃO SÃO MATEUS
• própria p&fa il'8nd�s cBiaçlo. têmpera etc

.uperftcies.interiorfla8 exteriores e 13 cõree modern.. ,

• Inh'mOfo e sem cheiro inclUIIV8 branca

1,1
de Valores do Rio de Janeiro.

O resgate mediante conversõg em ações prefe

II rencjots continuará a ser realizado, nos periodos E:S

1------ � tcbejectdos poro a subscrição daqueles titulas no

minativos.

I

�Sindicalo dos EmpregadOS Em ESlab�.
; leclmenlos Bancários, no ' Eslado

de Sanla Calarina

tit lta em pó,
solúvel
em água
à venda em todo o Bresll

Raprellntlnte, Braz Toledo dos Santo•
Rua .1010 Palloa, 717 _ Blumenau

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

A Mãe Valorosa
�yriam descobriram a terrtvcl VE;l

dade: era cega!
E' glorificada e cam jw Recorrem angust,i�d�-; a

ta razão a mãe pôde con todos e a tudo ... Em "ao! ..

corresponder à essas 4 horas na base do salário mínt- tal seus filhos às d�zella De segueíra vierem, par
mo local. Sendo no Estado da Guanabara de Cr$ 40.00 o

ou mesmo a mãe da atua sadamente, todos (IS l:ilnaj�
valor horário mlnlmo, teremos, no caso: Cr$ 40,00 x 4

!idade que se considera ri da criança excepcional. J
x -30 igual a Sr$ 4.800.00, como n limite máximo mensal

ca quando já conta CIW começou, permanentemente
da contribuição para êsse empregado. Noutra hipótese: seis dêles. Aureolada é 3. o vale de lágrimas. D rees

!: �r:b=���e��d�i:e��a�!:, :;:ar�e::�d���iã�'í;i:e�� mãe socaíte que, com um pero corroando o coração

corresponder a 20 dtárta do salário mínimo, ou seja, os ���!:�er d:a�lh�I:Se tr:�� �er��e;::S��r�:��es,� t��
�����;=sn���=o�:ov��C:���: 111,0S e canseiras recebe. _{:._�marelo d�'o1ie�tJ;! na

o qual incidirá a contribuição para previdência SOCIal,. :�� a ��a��é�n: cctrc Ci';:o déa !:!::�d3. a ce
no caso.

Jamais se lembram 'J.� da instante a pen'lIUllidll.
mãe humilde que vive na de duma pessoa, ii. fort.nip

lida caseira e ainda trah- za de seu coração, cua ai

DESCONTO DAS CONTRIBUIçõES E CONSIGNAçõES lha róra de casa e se gas ma de elite. Apresenta Soe

_ RESPONSABn..IDADE DO EMPREGADOR ta e envelhece premlltura no momento certo, llil. ho

mente no trato ctos seus' ra precisa, dando set: to

Nem se lembram daquela.:- que de têmpera CJual1(�{

desconsoladas mães Que e: menos se espera!
tão com o regaço V8:>l0 Assim foi com minha a_,_li

Nem mesmo das angclica,� ga. Levou alguns :mos den

mães religiosas que "'çHstrl· tro de maguada trbte28.

buem carinh()S "e cy.nçam aniquilando se 'llum mlt��rjc

no labor fecundo' d� Cl'iat:
.

ch\tid, \ de'!l rl�rJl.ç� �1t1�nro
fIlhos alheios. tudo por priMha' ne%i>ntf'
Para dlg'nlflcar o sante como si lágrimas enbacias.

e venerado nome,.dp. Mae sem sempre .o olha:: ...

muitos nomes seriio lembra 'tSeq. filho jámais P(,�'r�'ja

dos, mas exIste algué�.J. se 'igualar aos mllhams ie

que é, por justiça, .!n�recc crianças que ao sell red0

dora do alto e maravilh'l- passavam, e que eram, rhl!i

so titulo que tão bem iJu- as de viço, na. pUni:ll'.e vi

mina a fronte da quc· s� talldade do crescer absolu.

dedica InteIramente ao� to. Nunca o veria briI�(:'I\'

cuidados do fruto de sua nas alamedas na prai(a.

oarne � seu sangue, a mie nem correria de 'JU.1l;'J Dl

que se. imagina frustrada para a praia ... Ou, :ndoler

por ter que levar pela.. ulá! temente deitado no chile'

vida afóra .o tIlho excepcio mastigando pão e frut:l.

juntlamente com as 1ia

burras do Pimentinh:l, as

maluquices dos' sotJrinho'

de Pato Donald, 'lS "rri.:\'

tes aventuras do· Sllpt:\' .

Homem, de Antar, Bl';:Ü,If'

Bill, Tarzan e .Qutl.'JS he

róis que povoam ao imagi
nação infantil: .. S'eus L!t.O!l

buscariam SOfrêgos O,:; "po�
ques" que se 'deveriam :'or

mar rubrá boquinha ..

Nem o coracão sentlL'i� o

1II!!!.IIII!�IIl.II!!!!!IIII!�!lJIII.!!!!II.I!!!!!.dilatado p�aZer d� V�l"'

e açucar, precisam cair de

preço numa redução de

pelo menos trinta porcen·
to. Concluindo, assegurou

que tôdas essas sugestões
serão apresentadas ao pre

sidente da República e ao

Congresso Nacional.
O governador Juraci Ma

galhães acredita que a

reunião de govemadores
programada para Araxa,
sô poderá atingir seus ob

jetivos caso seus partici
pantes consigam preparar
uma agenda eoro unidade

de pontos-de-vjsta. Acha, _

segundo declarou à im

prensa do Rio, que se não

houver um entrosamento

prévio, não haverá o me- Preclsa.se de babá. púra
nor rendimento positivo cuidar de uma Criaflçl. -!l ...

para a solução dos prin- tre 2 e 3 anos.

cipais problemas brasilei- Paga.J;e bem. Tratar n;t.

ros. Entende ao mesmo FarmácIa Homeopáti·!·l.,
tempo ql'e o patriotismo Praça, 15 de Novel11b�o,
dos gov.:rnadres pode su- 10..0 Nesta.
perar a expectativa da dis- H15.82

r�taosd���:i���e�e�n�a s:�� ---"'"""==""'=""""'"'="'"

��:��a:ro t:�S�lt�obr:s:� VENDE-SE'
lelros.

nal!

Assim,o lugar de h(Jnr�

dêste ano, caberIa je d!re

to, a uma Ilustre cal:ul

nense,
.

sotire tod.os O'i pon

tos distinta e qtl.e 'ha m:.!i

to reside no itlo. '.
.

Casada, � �teve'a s,e

grla de poder criar se"

primeiro filho. E, q�ànci"
se refez tendo nos bra�o�
o segundo filho que ,el"v
uma linha criança lllamI
nha sempre a dl)rmital

BABA'

do seu "Jardim" e a-o.» de sua alma sem que ela �.

panhando os alunos mgaui veja. Fala sem que 2. escr

.
te e compreenda. Auraçn c

sou octeto prlruúríu,
_ sem que ele sinta o cntor

Enfol!1�nada Rssi'Stl, cer benfazejo do carinho rua.
ta oca61110, a certmcma da. terno!
l.a Comunhã.o de ·1ezeJnl's E', pote, a nossa ernértta
de crianças de se-r colét:\r conterrânea uma autentícs
Mais pareciam noívínhos rainha das Mães, trazendo

--E--O---I T A Lmirins recolhidos ccntcíeo
na fronte uma ctnuranre

�.
ante a. Divina EUC8l"islia corõoa de ouro e pedrarias
na Igreja de N.os�1l. E::nhu

(! nas mãos sempre capa
ra da Pv,z. zes e ricamente dotadas
Hoje neste colégio já es empunha um. cetro eml..

.i'lJIZ Di! D ..RElTO DA VARA DOS FEITOS DA FAZ�

t� }Inlclado o curso
1

�Ina- mado por tuna. Cru?� ��R�};�AF��C;;:= DO TRABALHO DA CO-

lea hãn:n:es:�I:r�;��Si:'"S A'�r----'t EDITAL:f;E CITAx-AO COM O :P&AZ,o DE ao TR.JN'

ri" "Jardim de infãnoi," .empre erfa ",1,< " ."'pllbiuJt)���"b,,.,!.,l!l�:·�ui .110,$-
� _ � !'qUO da Va�al d� '��1�1UI!1arerJda Plt-
""

�

TRIBUNAL DE JUrTltA 1'1 fr <;1'",,\ bl)<.,� Addentes do Tmbalho da Co-
J " marca de Flonwópolis, Capital do Es-

SESSAO DA PRIMEIRA CAMARA CIVIL, REALIZADA tado de Santa Catarina, na forma da
EM 10.5-62. lei, etc.

, Faz saber a. todos que, o presente edital de citação
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

MARIA FRANCISCA DA SILVA, brasileIra, vIúva, co

merciante, residente em Ribeirão da Ilha, Munlciplo de

Florianópolis, requereu em uma ação de usucapião uma

area de terras, medindo 64;2 m2.. (seiscentos e quarenta
e doIs metros quadrados) aproximados, sito na locallda·

de de Ribeirão da Dha com as seguintes confrontações:
16 (dezesseis) metros de frente para a rua MaTcellno

Dutra, de um lado 39,50 (trinta. e nove metros e clnquen�
ta centimetros) metros confrontando com terras de Iso

lIna Etelvina da SUva, de outro lado com 43,S{) (quaren
ta e três metros e cinquenta centímentros) metros con·

frontando com a travessa existente e nos fundos 16

(dezesseis) metros, limitando-se também com terrenos

de IsollnaEtelvlna da 'Silva; no dito terreno está edUI

cada uma casa de material com padaria. Feita a justi-
ficação da posse, tol a lIle:sma julgada procedente por

sentença. E para que chegue ao conhecimento de todos

mandou expedir o preSente edit!\l, que será fixado no

lugar de costume e publicado' na porma da leI. Da.do e

passado nesta. cidade de Florlanôpolls, aos Vinte e oito

dias do mês de abril do ano de mil nove'!eotos e ses

..enta e doiS. Eu, (Edison de Moura Fer" I) Escrivão,
subscrevi.

A devlna centelh-t ,:0

ensino empolgou a t!, mes

mo sentindo sangrar o (o.

ração sabendo seu rüho er;

clausurado no céíebcr, !'l1(-S

mo assim dedicou-se :ntel

Garantindo uma paz de

esotnto por meios tao das

tricos, sacrtncanse nora

de descanço pelo bem edu

cacional e espírttuat oe

tanta criança, estn rr.ãe

admirável tem, quando
chega ao seu lar, o reverso

da medalha. Olha o filho

ramente aos pequeninos
alunos.
Aos poucos foi ampuan

Acórdão conferido e publicp:dos
AGRAVO DE PETIÇAO:
N° 482 - Blumenau - agrte: Prefeitura Municipal

de Blumenau
Agrdo: Jandlra Andrade Vasselal.

JULGAMENTO:

AGRAVO DE PETIÇAO:
NO 446 - Turvo _ agrte e agrdos. - Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos Industriários e HoráciO
Raimundo VIeira.

Relator: Des. IVO GUILHON - Por votação unánl

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.

QUE fA-Cl-LI-DA-DIi
..

I ...

EDITAL
Levamos ao conbecrmemo. ue nossos Associados

q�e no próximo dia 18, sexta-feira, funcionará um P6sto
de Vacinação contra a Pa'ralizia Infantil (Mlftodo #3A�

BIN), na Sede da ASSOciação Atlética Banco do Brasil,
sita à PraÇ.a Perelra.e Oliveira, nesta Capital, gentiJmen
te cedIda por 'sua Diretoria, onde serão atendidos, com

Idade entre Os quatro (4) meses e seis (6) anos, Os n

lhos dos Associados do Sindicato, Bancários, aecunté

nos, suncionãrios do IAPB, Sindicato e Cooperativa. dea

Funcionários do Banco do Brasil, no horárto das 7,30 às
11 horas e das 14,00 às 17,00 bores.

O retende Pôsto rot instalado medIante entendlmen
tos havioo entre a Diretoria do Sindilato e o Senhor

DIretor do Departamento Estadual de Saúde Pública, Dr.
Fernando de Ollveira, a. quem apresentamos, nesta opor

tunidade, os agradecimentos de coletividade bandáda.

Não existe ccetre-mdíceção para a Vacina em pau

ta, podendo ser ministrada também em crianças que

já tomaram ou estão tornando a Vacina Salk.
Lembramos a. todos da. necesstuaâe de ser efetuada

tam Vacina, pel8 que soncítamcs O comparecimento de

todos ao Pôsto do Sjndicato.

Florlanõpolls
-

(SC), 'lá de mato de i902,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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não aconteceu, J·l�l.l�rl:l· di
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Gorrincho c o homem_shaw do seleçõo nacio
nal. Certo, ('('rtissimo. Mos, "o segunoo motch con

tra o "onze" gaIense quem deu o espetócu!o foi

�:térm,�pa��O!�c�r;;��r�' ������b�c:� :u�e�ru�;�
e "driblingc;" maravilhosos. O "Rei", pelo visto,
quer ienor tudo o quI" pode e sabe, opesar de Ai_
moré Moreira ac,har (e nisso concordamos) que jo
gar () fino di"' spu futeb,,1 sàmente no Cnile,

Ven"'�nm j'
'

olirndo dCl'( �"',..

CI"\ Fronrj<;' �

'loção C!.., "

onde pont:f'"
Silveira. f""

�� ineaáveis n_

do "re",,.., F'o'_
esto' vit6rit'! ----

�rf'� do re-gota re.
" Oube Náurt.
"i<;. o compr0_

ri"oçõo téc,,;oo
'.1' ,,,I de .ÃI\ol'\oel

.....1 �r" de optidõei
.

coisas do esporte
r! thronegro por moi1õ

f"

Ad Pascoal Pereira
Secretário Geral

-...,.._

Fernando RauJin� ]oC.lI e

do Flamengo, de Cap(!p',:l')
O encontro que tem f':(_ u

Inicio previsto pI.\ra .:lS 15
hom/! e 30 minuto,;, por
certo levará àque,a prA<:a
de el!porLes um.}. torcida

numerosa., já Ilue I\mbns
as agremiações Ó?fifrutnm
de gra.ndes· p(l�f;i"iiid:\d,�.;

de 'Vitória.

Fdtebol de Salão _

Com a efetlvaçãJ rl ..
mais (lois encon,.!I'I') !('v·'

seguimento o certaf':'1e wtl<)

nista. já com prcllos !('!e
rentes ao returno.

No cotejo em qu:::! pslive
ram reunidos os "rIv('�" do
Caravana tio Ar x Barl'irJil
Verde reglstr.ou se uma

grande surprêsa no plac�r
tlnal. quando ao t('ormii1o
do tempo regularmentar j

c0-':ltagem acusava i l'!l.l'a
o BaNiga. Verde e 5 pata
o Caravana do Ar.
O Caravana do Ar I'on

trarlando a sua con(1iç5.o
de melhor equipe do �11 ual
certame sede assim m:t�S 2

pontos na tábua. de claStl
ficação.

xxx xxx

Já no encontro de IundO

foi constatada. a. ')upeTlorl
dade técnica. do Bocaluva
ao v-eneer o seu cposit.oJr, o

Bom Abrigo, pela couta

gem de 3x2.

xxx xxx

Após o cumprlmento riPo,

2. lugar - BOc9.1UVa com

5 P.l)l.
3. Jugal' - pa.u:u Ram:.:

com 6

4. luga.r - Cluhe :')"""
de Agosto com 7 pp

5. lusar - Posta.! Tele

gráfico com 8 pp.
6. lugar - Chlbe At.léti

co <:atarinense com I t

ti lugar - Bom A�rigc
com 18 pp.

xxx """

O certa.roe ·saloniStn. pro�
!\egulrá na noite de sexta
f-clra 'com a efetivação ctr
t'nai'll .. rodada dUPla, reu

nlndo no estádio Santa C!J
ta11na os tives do clube 12
de Agosto x Pau1n Romo!!

e clube Atlético Catõltlncr
se x Postal 7elegráfico.

.xxx xxx

Jsles para seus

conhecimentos
REGRAS DE FOor BOU�

Nr.O 6

ta. rodada pelO cert:lme r� g'uardião. apos o qU:\rto
gional H(llonlsLa a Jlll:).�ifl passo, bater a bol:l no dão

. ,I - Rá snbrep:l"sft !!!e n

cação é a seguInte, '=0:11 o

Caravana do Ar descenrlo
mais dois pontos enqUD,nto
que o Bocaluva mtUlt.2ve
.wa posição de vice i!der

agora a 1 ponto d.:J !!der.

Vejamos então n ("(,!:c::a

<:iio dos clube!! p;)r pontos
,lerdldos:

1. lugar - Cnrpvana à.(!

Ar com .. pp.

sem largá Ia?
l!: _' Quando n t-ranco 00

carga. ê licito?

3 _ Constitui (alta :t "bi
clcleta"?

4 - Fica impedido jeca
dor que se encoot.t'a debat
xo da rede!

5 - As metas ficam ro..
ra ou dentro do campo':'

respostas amanbã

... RAINHA DA.S BICICLETAS, fica ... .. I',
Conllfllhelr" Mafra R.O 1154. de um lado a saa

� de nQAS E ACES!ORIOR. e de outre •

� .a. PDfTV'RAIj B OONCEKT08.
""'011'" SU'I,

O sr. Ody Varela foi alçodo ao corgo de Vit'e
Presidente da Comissão Municipal de Esportes q(;�

A h B nh V d
trotaró O::l apresentação dos Florionópolitanos nosI eTiell e iloguzi o ance ores III Jogos' Abertos de Sento Cctorlno a se recítac
em Blumenrur, em Julho próximo. O sr. Aldo Botor.,

da 2. rodada do Torneio mino de Silvo foi também eleito Secretório dcque
lo Comissão Municípol de Esportes

dr. Evilásio (aon o d" D'b Checam Pcesident< do Comissão
Na tarde de sãb,d,) últi dos por flua eQulp� .

Muniçlool de f�')ortes,' folondo ii reporf1::1qf"m" te_
mo teve continuidtl,Jc o A seleção da rodada fi ve a oportunidade de conv.idar tOOos 0.') desportj$-

cou assim con.�tit'.lida: r.� ::Sh�)a:m����r�: r���ren�u� :��r�fi���estõe!>
sar (Banguzinhol. '�lg('lr
fAtheneul, Lau",) IP:l!:ln O jovem Pedrinho, que foi convocado poro o:;
Roma). Rcnato fPn{\rc RJ treInamentos 'do _selec'lnodo tnetn4poJ-itono de ju
Luiz Antonio I?adn H.J; venis, falando ao reporfer declarou Que está im_
Sf'pitiba (PR.) :r.�:'l!:hr\j( oossib.l!itodo de treinar, pois os estudos assim o

(Bangilzinho); Nadjo, In�,r impedem. Adi.antou 'oindo Pedrinho aue teria sa

guzinho). Melln fBr\ft3.J tis.fOrÕo.em defender a camisa do selecionado ..... )
Ari (PR.) c Osm:l!' iBlI.ng) . capital, l'orém COm'n os coisas võo se processando
Colocaçfto dos club,..·, Pfl! $cró fflrço�mente "cqrtodo" do selecionado.

tic�antes: A equipe de juvenis dr) Figut!trense dirigido1. Banguzll,ho (' :\I']1c:'nm técni�amente pelo sr. José Dias, continuo firme HO
com 1 pp. liderança do campeonato regional do cidade. D.::Jw
2.0 Padl'e ROIln, !.H]9r{'1 minaI) o equipe tblgou' no campeonato e do�ng0e Bangú (Mauro Ramos) pr6ximo novo fala0 lhe concede a labela do c�('ta'

2 pp. me citadino. Porém, os treinamentos do quo�ro
Prúxlma r.od':\rla Mtbado continuarão visando aperfeiçoar aindo mais o

'��ll�:>:��Zi��!O eh�·s �� conjunto que vem �rotk:ando 'um bo}n futebol.

30 hs. Padre Rom.l x Afile O arqueiro Walmor, Um dos bons jogodou:!s
do fut� da caoitol, otuolmente in'ativo, deseja
voltar o pratico do futebol. Em cOnversa com o re

portagem o arqueiro que foi infeliz nos poucos
chances que teve em nossos ogrernloções como foi
no Poulo Ramos Pncontro-se' com seu controlQ
terminado com o Tomondaré, contrato êste ossino·
do no quolid04e de 000 amador. Connecemas. Wcl

.•

mar e POdemos informar nos cJubes interessodo.'1
que troto·se de um �o jogador.
o diret(lrio dI) Avoí vai tentGlr ocertor apenas um 1':')

convite do Atlético de -'Sçio F�oncisc". poro se f!;>t;ipir
noauela cidade suHno.· O dube' atleticono propôs
ons diretorf'S .do clube .azurra duas exibicões, PO.
rém NSSO S"rá impossiv€1 já Que o Avo; nõo podNÓ
looar no sóbado e no'.dQmingo devido a lei que pr.:>'
lbe um{'l ogf"emiocõo jogar sem obedecer o intervá_
lo de 72 horas, Em visto desta deliberação do CNO
o diretoria do Av'oí vai tentar acertar oonas um ca

teia, soliritG\ndn pelo mesmo o importôncio de 30
mil cruzeiros, livres.

Continuo o diretoria do Caxios no grande lu_
to visando obter fundos Com o campanha que Vi$O
1(1 comoro dos refletores poro", estódio Ernesto :;.
Sobrinho de Suo propriedQde� Sábado e dGlmingo, o

clube olvi·neqro do Manchester realizou um grcn_
de festival esportiv,... co",! esse objetivo, Novos fe,,_
tas s'Jrgirão, prometem os mentores do Pinguim -:12
Joinvile.

EnQoonto isso aqui o Figueirense Futebol Clu·
be vai desenvolver uma camponba intimo poro
compro dos postes de sustentação do alambrado
que deveró che!Jar dentr(' em breve, encomendado
oue foi a uma firmo de São Paulo. Cada poste de
�u .. tp.ntacão custará aproximadamente Cr$,
2.800 00, cabendo o próprio diretoria do Figuei_
'rpn"e 'adquirl-Ios no comércio. junto de adéptos do
clube. A pro("o esportivo do Fi�ueirense é Uf'T'lO rCc_

lid:lde! Contribuo você também com suo parcela I

poro torno-Ia ainda melhor.

O ovante Melado que pertencia 00 Santa Cruz
de Conoinhos, finolmente regressou o Joinvile 0"'_

de passaró (] se radicar definitivamente, pois ossi·
nnu compromisso com o' clube rubro do Manchester

por uma fernDOrodo tempo em que servir-á OI) e_

xército nacional. Os omerfeonos depositam gron·
des esperanças no jovem jogador.

O segundo match entre os �e(ões de Joinvi _

le e Itoioí, que deveria ser reolizodo em JolnvUe,
foi transferido poro O dia 31. Resolveu então o Li·
00 Jofnvllense dispensor temporori"omeme os jogo ...

'dores convocados poro repr�entorpm o futebol
Joinvi1ense naquelas disputas.

Comento·se que .Q s.ele<;Õo de bCJSquete do
Lonc (Ligo Atlético Norte Cotorinense) devetá se

exõ!--'ir f'm r-JorPon6polis nos primeiros dias de junho
enfrentf'ndo.oo conjunto do ClLJbe Doze de AaosT'J,
num teste poro 05 disputas daquela ogremioc:ão
Que---dlsputor6 --os II! iogas AlJ6rtos de Scrn'ta Cattm_

Torneio dr. Evilái'i!) N(,l'l
CRon", 'Promo'vid� pcl'! Pa
dre Roma F. C., com a reG

lização de; duns p3;:t.it13�.
Na preliminar jog<lr:n\l ll:�

13,30 horas os (�onjnrirt)�
do Atneneu r Ban�ll (!vhu
ro Ramos) tendo :"'J filltl1
dos noventa n'!ml!.o� ,

placnrlJ favorecido a:.''( m

1?3zes do A'th!!'ncu pr.lo FIM
Uco llUl..rcador de flx2.
Na hartid:\ dI': f11l1c'!,' n.

pl"e8CnLaram ge Pndr':! Rc
ma li: Bangtialnh:l. n1l,11'1.

p!\rtlda em que o., :-ap::tZP')
(10 Padre Roma forom 1,1('

lhOt'f"�, chegando.:I. efl.;ll
vencendo por hf\ Qn:1n.lo
deu�e a reViravolta cspe
taeulnr no placa"rl 'laind,
derrotado' 'POr 4x2, deve i'�
saHenbr que n l!olclr.J ------

PRI", do Pnd,. Romo nu "Sempre Alerta"
���h;�rden�a�����: it��e;I�: _

�',IãJa�do de (adei7'<1.:l
� ��.J

Como se esperava:
,

Valdir, Joel, Rildo, Ojalma Dias,- Calvet, Q'uarentinha e
II cortados Ir llimgaF,.,éol "_1,�L2.��,JEqU���,�Op��,�,"c"da"�" .... ,.1

ênctc que possuem: cuarc Clube divuleooa quanto à tner eleição da nova dirt't·)rlêl.. ��.9'íi I�,
-?cv- ���tirlha d<Mdo nãovtej- }'(>(U EDITAL 1)11; CON\'9ÇA<,''\O clq. da..atool dlm'O�ll\ da msse ncs Que e��:\ demO' '��\!::::�Q� li 1\.�:��::�:�Q�:��6°:lu�or;;� sl:Dt�e��d:c�;��r ��:17 '�:, â��eãçB��art\�:��� :U�lr��:i��n� �:�:!' 3�0 =-=

1

Os motivos que verão a mano. "porque é Infcrlnr a EstaA:utos sOciai!! d'2!St3 So teíercnemes temos ;'ec�bldo sente e .c vice preú�:{':lttl,arcn nada qui: '��l!:l dr'c,'l l�gados pela ccnussao 'rec .ZagalÕ e Pepe. ciedade, ccrrsoco os c senno õe elementos Que pr!Jt;(·r.m sr. Mauricio Spalríiuc 'Be
rar. sabia-se a ' .'.,.' c no, ntca, em rcrecão nos corte res assocãedos. par.\

_

a A;.: essa mo�alldade de expor Souza. não ter ainda n-s.r
7 jogadores 'lu' ) {(JS dos serão os segutntes: va ---,-- ---- sémbíéâa Ger-al Ordi�ütin te. Ta.nto e, que teme-nos mido por motivo C') seu
pcnsa(,o.; ,OfkLldml';i,L' <.!' dr, porque não tem ;, 'i'l;": que" se seafizará no ,lja •. 'ootibeelmepto QI,loe o 'senJ'lJl' estado de saúde.
aetccronaoo nrasll";l·f). Ü' ma cxceríencsa ::rol!; C;i.;'ti Flin.....o I: Fer 'dO QQn'e1'lk, das .'9 à, ·t,,-tI(' 'B'ráull-o', santos: lJresi.'.1t>ote Assim 'esperamos Ci'le es
cicmcnto; r-crtaao , ':.i.o: (l lhCJ, além de .tec-sc .õ-l.llil',a'.rfl ' II"!",!!'

.. '·r ,,'" hdra!\,,'. na' Sede- rl0 '(C��b'c véteraão de grl,lpo ,:ie 'lJa .�a',s.itu�o e nO)·t,nalizl, (ia
g:1!cirQ Valdir'; f);;"I,H�U(:.i do ligcLrament-e -jn;ff!T'ÍC\" .," '. "��

neste sub distrito ,c')'(n -o lãQ .Unl�os' da 1I'1h>'l. (ia ... ,� ec ao grande int;eré��� que
rcs .roer, Djulma l)w.\ Cal .roca. que ccristdernm n- nalÍdo:R'Iulino sc�te' _'.Otrfem 'do Dia; )I0claçáo, )..t1ética Btir�lga . tomou 0- 'oceoüsta 'DrápJiO

:;�a�el����a c �� �'��;��::::); :����oniVepJo:'q'U,ne.k�n'�"/"�uit' Os 'dêtpnt't4lrtaSi 'CÚI.
. \'i�1Ji, EJetli�'\o_ �'. ço�seJ�n � w�]j�f' -.�:raeJ��t�t��e%�:,tel'cJs:a\.r suoeos .

..._._._.__ •... , .....n " nha localIdade de. S'lCO 'ta vo 'Para o penOwJ pc p- .. , J'
Havia apenas um-i c!ÚV!<Ll se sempre um pOUl'!-O preo dos LImões terão {o:clfjO'dc '2'63.

;:;��d;:c����Oa�!: '.\. ��;: ��.�t:��e��S o c�:::���r;ô�: assistirem, no' próxtrna rtc, m:i:co;e �:2 Lim5CJ. 16 co

mIngo. a mera um .sensacto
Jair Malinho que j.� Iodo nal encontro fut"t')l!s��co
o t:ma, tal�ez �ej,l. o maif"

Que reunirá no c:r:ull'lclo
alcgre; .D1alma Dia') P. Ri!

elo Ipiranga F. C. f� _,epredo. deVido a pouca ex!}cri '

fl,entações titular� do 3. C

coem�ú�c�c�:l�f7;nla���0 ;:V:�oq.��;��1af�'d�i�� ""'.,....�� ""

no M�roc)�(;J. t\ m�>m� _,Contog('m expressiv.Q.:_ trcs
:enfu') bl\l+I tnce','rou', (lssim, o escréte sob '<] res_
ponsabilidade d.l· Aimore Moreira o suo série de
om'istosos InJern:Jcicncii'l, sem haver, uma único
vez, sofrido O dissCJb"r de um marcador desfovorcl'
\1('1 ou menos igl cl Vencemos aos Porogue; e aos
europeus ce Porlug:tI e Goles podendo..:se dizer
quC o ÓSSO I'11ois d�ro foi o escréte luSo e o l'l'\G:s
fraco o time "Guarani" Contra Goles, (] jlMgar pe
Ics,.:t;.mentÇlrios que nos chegam do Rio e São Pau_
lo, firmamos pé. Jogamos bem, embora com o1gu-

m:::s restrições, (' com j')so, pode_SIC dizer que o peso
simismo do público vui se desanuviando. O escrete
"cún':lrinho" porce ter r.eadquirido o confianQO de
fodos os brasileiros q'1e oauordam com interêsse
indisforCo\l('1 o estréio na Copo do MlJndo, o que
se dará dia 30 contra o México, país que nóo

"

·re.
�resenta impecilho paro o nosso escolodo rumo 60
"bi" Agora, é preciso que todos cerrem fIleiras 'co

;���r ::iS A(;��;&d����;o I) Q��:�ondê�i�: ��as cer���;
do Chile. A seleçào braSileiro é dos que podem
renOér tudo o que sabe. mas nos jogos, quando o
chamo do patriotismo invade os peitos dos
"<oses", transformando-os em autênticos t,itõs
cancha. Esperem e verão.

xxxx

O primeir., tum., do rea!.:ma/ de futebol dever6
ter um desfêcho pró lá de 'bom, gracOs 00 t-f'ilM1fa
do Pou!o Ra'TIos s·,)bre ') Atlético dGlTlin� úhinN
quando foi decidido .:) liderança entre os dois in_
victos. O At léttc" precisava mesmo perder o .pôsto
principal poro o Paulo Ramos que, "Opesar de nõo
possuir um grand" tjm�, sobe ser valente e decidi.
do em certClS occsiôes, isto Quando enfrenta OS pc_
dero�os. 'T'rê5 são os encontros Que faltam poro o
término do Jurno e nodo menos de quatro clubes
estõo t1um bolo, separados por um e dois tentos.
Dêsses Q(�aJro clubes, um não poderá ser campeão
desta r! (mfira etaDO d.., ComDeonQto� o Avo; Que
no prç,xim,.., domingo enfrentará um dus vice·líde_
res o Atlético. tnouonto qUe! no dominÇlo seguinte
no rodado final de um só encontro; o líder dará
Combate 00 outro vice .. ]íder que -é o Fiqueirens�.
Guarani e Taman(joró na rodado do .próximn do·
minl=lO estarão frente o frcnte poro v� quem 10rgJ
ró O incômodo "Iünterninha" Pelo que se pode V€r,
o final do turno seró qualquer coisa foro do C(l'

PARJlClPAÇAO
- ANISIO OUTRA - JUIZ DE DIREITO

sr. Paulino de J. de Souzo sra.

e sra Gertrud@s L Zippel
Porticipom aos parentes e amigos o contrato de co·

somento de seus filhos
Morl.o HaIeao e F1crvio

Noivos
--'----

�-H·ÕEii"iÇO----

Juiz de futebol Que não foi chamado de lo.
drão nunca· foi juiz, e. Dor certo bem cedo desistiu
do iOpito. t cloro! calculo Que como êle. os outros
devam possLlir Iserenidode, responsabilidade e im_
pardalldode.

fsouece-se Que suo miSSão (esoinhoso por si_
naf'. Requer Que recebo as criticas honestas e tOl""_
bém as desonE'stos com cnlma. não dando atenção
00 drornor públic9 de hostilidade ô suo pe<;"oa.

Certo ocasião ouvi um provérbil) muito ce".
to pois toco multo bem o muitos resoe-itóveis cida_
dãos nue juloom os juizes ladrões. Pois bem, a

provérbio el1cerra uma grande verdade e parece t"r
sido bof<KJo por lalQum árbitro aue num desabnf')
d� .t� ditn oos seus olaoze .. : "Todo juiz é ladr5�?
pois bem. mos filem todo ladrão é juíz."

Aliás. êste têrmo de ladrão iá S" adoptou tlÍo
h<>r"n aos iuízes de futebol, Que o próorio, S" não
fôr xi"Qodo r:I" transcorrer de um prélio, ficará
surprê$o e oensorá que oln., estó err"'/,.

Acostumados o um público hostil e o olouns
setAre.ll DOUCO esclorecidn.. do imoren"n. oue uSam
.. "buSQ!7l de' maneiro diferente de criticnr. sem P.

(pito construtivo olaum em que SP. oercebe o pro_oó"itn de avacalhação o iuiz de futebol. encnntr.J,
nnr vpres. em suo correirn momentos de olearia,
nlY'ndo aoesor de' C<1moonhoo; OOltc... p."'lorecidos
r ...."tro suo oessao. vê seu nnm� indic'1d., I1Oro �r!_

(",.ir orond� encontros, !>. '(1irasame..,t... dA'setpne
nh.., ,,! Ia missão. snindo de campo abraçado Dor
ven('I'�f'\rP" e vencidos.

()utrns vê7.p<; é o "lIênCio lüoubre de uma oç

"j�t�ncia nue sofre, oue tnrr.. MOS _au" não R" if'l'l�
n()rta com o oresenco do órbitro em camoo E não
lo limo o"o;io;Mndo de uma centena de I)('<:;"O"S. Não!
� lJmo 08o;ist�ncio de 3 o 4 mil D,e ....MS nu!> se tiv"o::·
.... ,., ".,,,,�m"" npno;(Jmentn ';(! lJmo J'l"'eb d(J,.i("l ';e v.,_
t"",tl'<; <;(lcrifirorio n órhitr� nl) nróorin p<;tórllo. l"n·

("rf"lMrlo_o com o cordõo d,., apito, numa d"lS Ir,,_

v('s.
.

_" '--i

'T'o'" I"nsos ocontP(',,!'TI, ('I)mn nr;nnl",.",,! mlJ,tl)

r"''''',,·''mpnte, núm clns�ll"" ro...., b"m futebol, "r"n

ri ... n('!h1;"n I!! rprnrd dp. rpndn r..., rprt,.,J'I"'�S re,,;"_
,.....,1.s. O fot,., o:e oassou em LOCl .... , f1uonl'h ioo""o'TI
r.;'lrm... "1 X Interrmclonol peln rertomp relJlnneJI do
liga S!rron�a.

'R-t-D" T O'R:

,IORO PAULO MACHADO

REOATORES-AUXILlARES:

MAURY 10R"'ES, RUI LOBO •

GlLBI&TO NAItAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

Ger-

. Moury Bcrçes
O Sr. Hamilton Berreto encontro-se presente;

mente em São Paulo. Antes de seguir .poro o -ccpí,
tol paulista solicitou Ilcençc do co_rgo que vinha 0-

capondo na Federação Cofcrtnense de Futebol de
Sclõo. O ir. Homllf-on 8erréta cedeu então o prest,
dC-noio .d.:J. Iederocôo sclonisrc 00 vice-presidente s-.

ZiltÓn Saibro, que fá ossúmic 0_ tomando de F.C.
F,S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARENTES DOS CONTRAJtEVOLUCIONARIOS ENVIAM DELEGAÇAO A fID"L CASTRO
MIAMI (Flórido) - ele - Uma Comissõo

d� por«õ�tes dos contra_revolucionarias cubanos en

v�ou de,ega�ã.o :J Havano pore cumprir o el!;igên(:10 de 62 milhões de. dolores apresentado por Fidel
poro rocgots dos prisioneiros. A delegaçõo é com
posta de quatro membros e os líderes dos exilados
declararam contar já com 26 milhões de dólares.
Coso o resgate não seja .pago. os prisioneiros scrõo

condenodos o 30 anos de trcbolhos [crçcdos.
CARDEAL MINDSZENTY RECUS" UBER

OADE OfERECIDA POR INTERESSE POLITICO
BUDAPES1E - ele - Cardeal Mindszcnty,

que se encontro no embaixada oortccomertcoco
desde o levante onticom�r;'Iista de 1956 recusou os

condi(..ã.?s de perdôo propoStas pelo Govêmo hún-
t

90r' Afirmou 11 Cardeal que só cbcr-dcnar-io a em
baixada "se todos os prisioneiros politicas húnga_
ros fóssem lrbert ados ... e realizados otetções livres

na Hungria" Cem o libertação do CardE!]1 o G.:>_
vt:rno de Kodar ambicionav(] receber o reconheci
mento por porte do Govôrno norte_Çlmericana.

KRUSCHEV GANHA 60 MILHOES ,POR MES-'
BONN J CIC- Segundo estatística, Nikito

I<rus(�h(_v como Chefe do Governo recebe ,por mês a

somo de cenl mil rublos �orrespondendo o trinta
milhões de cruzeircs. Como Secretqrio do Partido
Comunista rc�ebe mais trinta milhões. Por ano, Q
odernado do Premier Sovietico eleva_se à impor
tóncia de 720 milhões de cruzeiros.

CAPITAL IMPORTANC:U, DAS PROX�MAS
ELEICOES

RIO - CIC - "No' próxíma pleito eleitoral
de outubro vai ferir _se uma luta de vida ou de mar

te nora o sobrevivência dos institulçôe�" - decla-
10U Dom Jaime elA 8:)(ros Câmora em reuniõo ce

mo clero da Aruidiocese.
I

GOl" �"T r""''''eNA ,'REGlM.': COMUNISTA.
WASHINGTON - CIC - Desmentindo boa

trs OI)" corriam entre o povo americano, o Presiden
te dt"l B�C'"il .ofirm')tl cateoÓl'"iclJmente: "Canéeno_
mns todos os reoimes comunistas. Nõo adotaremos
tal rt'gime p ccntinuaremos ocreditando n') ::.istema
do democrócia representativa Reitero nosSo atitu
de 1c.;)1 as inst.ituições democ�óticas".

I

MINISTRO 'TANCREDO NtVES 'ENALTEC' I
A VO CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS

BRASILlA - CIC - Em nome do ConSElho,
n Prirnt'iro Ministro Toncredo Neves enviou a Dom
J(1irYl�· corto de conoratulacões 1')€los trabafh.--s- da
VO Conferênci::l Nacional dos Bispos do Bros11. E_
xaltou "o histórica D('claraçãn dr) Rio dt:! Janeiro

como testemunho e!C-Quente do zelo aposlólicO'} aue

a Iqreja mantém como sino! da suo perenidade"
"Neste (k::r.umento estão presentes • o pensam'-'nt.o
mistico humano e social da Cristandade., e uma

agudo 'consciência dos peculiares problem-as do nos

�a povo" - afirmou o Primeiro Ministro.

JO;;'O XXIII É CAUSA DE UNIÃO
LONDRES __ CIC _ Referindn_se as rela

ções entre o Igreja Cotólic:) e o Inglaterra. escreve,
c Church Times: "Em nenhvm rnl")mPnt"l - prQV.:J
vrlmente há séculos - o lqrejo do Inol(!)terro nu_

triu tôo ardente cnnsiderocõo Dela Vaticano como.
hoie As razões sã') muitos. Uma porém é deter" I

nantl': a person;)lid,-,de do Papo João XXIII". A

crescento f) semanário aue o boa ocolhido do PO_DO
nos C(lrarijcs ('11�nneus d�ve_sc o <:110" declaracDes
ecumênicas e sobrE:tudo a Sua caridade.

_�. �

CONGO SAUD" SEU PRIMEIRO BISPO
BRAZZAVILLE _. CIC - Cêrça de 20 mil

pesSC'os aplaudiram n 8isDO Teófilo Mbembo, en_

Quanto o Presidente Fulbert Youlou o abravacov�,
no cheqada a capital d'J ReOl:,blico do Congo. O �IS
�'o Mbemba foi nomeado coodiut0r do ArcebiSpo
de Brozz::Iville e é o arimeira Bispo nativo do ex

Congo francês. O Pr�sidente Youlou, ou� é sacerdo
I

te, enviou teleoroma ?o Popa João XX III ograd�_cpndo o norr,eocãa de Dom Mbembo e vendo ne o

Uma promeSSa de maior florescimento no Congo.
,

FILIPINOS CONSAGRAM_SE A CRISTO
MANILLA _ ClC - A frente de 700 mil co

tóliccs o Presidente biosdodo MocapoQ::J1 conso-

�rO\J à povo das Filipinos 00 S:)qrad" Coracão, .::h
J'e<-us no ...ncerromento do ConQrelill;t) EUO::HlSt_I(,()

dp Monill(l. 0" tl?,VV"lS do ConQresc;(j nirarom em tar

no da encíclico "M'"Iter et MOClistro", o�'1t8ndo_se

,imDQUontes resoluções paro a Igreja, o Govérno e

a Indústrin.

"'ISSA COMEMORA A "PlIMEIRA MISSA NO

BRASIL"
Pôrto Seguro _ CIC _ "Saibam êsses merc�_

dores de nosso liberdade, que o Br'.asil nasccu {.tIS

tão e cristõo será sempre" frisou o Cardeal Dom

Jaime por ocasião do celebração de misSO rompol
que reviveu o -episódio do Primeira Missa no Brc_
sil. O ��:lnto Sacrifício, que foi ceJebrClldo diante de
um fac_símile da imagem de Nosso Senhora do Es

Peran('a, que ocomj1:lnhova' os descobridores, ser

'virá poro lembrar 00 Brsi\ e todo o povo suo voco.

çõo cristã

Vende-se
19

Pelo melhN of,,'o, uma "VESPA" mo",'O

in-.61. ,motiva de mudança, esi'?dc:' de conservocoo
A Pecavel" tudo original de FabriCO. Trat�r. com

c:.,.onlo, a T('(Jvessa Stoudick. n,o 12, (proxlmo co

,Po do U�o1.

o Departamento Central
de Compras ID. C. C.), de
conformidade com o artv
11, item III, do Regularnun
to aprovado pelo Decreto
SF12::.·n8.Gl/382 toma públi
-o qUe fará realizar, no

uic !O de junho de 1962, na
sua i':iCdc, ii. Praça Laura

MuIlCl·, nu 2, t tone 34lO)
OONCORR�NCIA PúBLICA
nas (!undiQÕes scgunucs.
1 - OBJETO DA G'QN

COR>Rf:NCIA
(AQUISIÇAO,

I - .Jogos d) seguinte ma

terial para cesenno: COIlJ-
;:3SSo TrJ.nsJ"endus
a-gua cm "'1'" Só/idos I!,CiJ

mcvtcos, cspectücar. ua

proplsLa, tautenho c: qu,)I,
dnde, untdaoe - jogo,
cuunuouuc -4:
.:..1, - Oorueta, cm "Sib".
formato ccmprtdo. (12 rr.c

tal, nlquclada, unidade

um, quantidade - 8;
III - Cornetão-balx::t, em

"8tb", formato tuba 'tu'a

CÕIO), de metal, niquelatlo
unidade _ um, quantidade
-4;
IV _ Caixa-taraI, (repi
quc), com t:lrr;lcha, nique
lada: e re,�pectivas banquc
t;I�, unidade _ um, qunn
tidade - 2;
V _ Caixa de guerra. com

tat'l":lcha, niqueJada, e res

pectivas banquetas, unidl
de - um, quantidade - 2:
�I - Surd.l-mêdlo, com

tarracha, niquelado, e rés
pect.ivas baqueta<;. U.1:d Id�
- Ulll, (tu.lnt:d,lde -- �;
vIl _ Surdo-môr, com, tnr

r:icha. niq,lclnd:l, e respel'
tlvas baque tas, unidade -

:.lIll, quantid:J.de -

VIII - Bombo-tip:J
co:1I larracha, nl([u:,lud I.

e respectiva ll\:U:lllt·t�l u·

n:dade - um, qu::tntidJ.de
-"'i;
IX _ Plano, em madeira
de imhúla ou marfim, lira

motálica, cord:ls cruzad.

que permitam a centrnlj-.:a
ção e pressão quando d;�

tendidas, sem sacrificar o

nivel da caix" h:l!"mônka,
acusti<'idade perfeita, duo

plarepet}ção t.eM:.\tto conl·

pôsto de 88 tecla·s, três pe·
u .....s; LtllClO de dimensôc�,
1,23111 uu mais de altura.
1,47m ou ma:s de lal"J�ur;t
e O,67m ou nlJ.is di: profllll
didade unidade - um {lu:l.ll
t1dade - 1.

U _ ESTIPULAÇõES
Os inter8,<;':iacos di'v-erão

:Lprescntar os documl::ntos

mencionados a segnir.
1. _ Proposta, selad<is

ambas as vias com CrS ..

12,00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Ed\i('aGâo
e Saudc de Cr$ 10.00. por

folhn. em ('J1vclo[Jc feella
do e lacl'udo, con�cndo:
a) Designação do nome

e endel'l:ço da firma P!'opo
nentc;
b) especificação, a mais

detalhado possivel, inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
cl préço unitário e glo

bal com a exp!icação de

que esLio ou não incluid:l�

as despesas de imJlÓstos
taxas, fretes. CnXI\etos, se

!luros. etc:
dl condi('_:',rs e pra7,o d::

entrega d:) nuterial. no

local indicado: GiI!á�ia

Celso Ramos -- Jo'nville.

onde será procedidO o exu

me de recebimento;
eJ decl.u-açãa de conilc

clmcoto e submissão às

normas deste Edital e da

Leglsla{;ão referente a C"n

corrências,
NOTA: Sl'rão recusados

os materiais com dimen
sóes e outr:ts caracteristi
cas aqucm das especlfica
çê.es, o quc ocasionará exi

gência de' substituIção, re

tirada urgente, chamamen-
------

-Dia 2 e 3 de junho às 20,30, 10 e 16

horas respectivamente, no TUTRO

ALVARO DE CARVALHO, a peça

infanIU de THAIS BIANCHI, "Brin-

quedes Sabidos"

VA-MOS AO EATRO

tono foi cs(':}lhidb
C'j.:t1fw"' de Seal.llc,
I!ND.
N.:ttural de Cat-bar.

tas. Dalwta do Norte, i) /ir.

-l _ Os doctJn)"n\.J� ad- .
lE'n ;')I;'U:)U se c-n C "nc:::a"

ma (ou parte dê'e:;) p'Jde
roio ser su::::�titu: _:0'> p�lo
Registro da r:rma n'} De

partamcnto C�ntr:ll de

comprus t:!o Es\.ado de Som

ta CaLarlna
5 - As proposta,'; deverão

'iC1" upl'e�cnto.da, I'm dnas

vias, com a rúprica dos

pl"Jponentes em Lôdas as

pf:.,jlll:\S, s�lndas !la l'ul'l:la
du ítem 1, dê.�te Titulo
6 _ Os envelopei, cont.Wll

do propostas ou documen

tos, deverãt> ser en�re:;ue.<
no Departamento (.:�ntra!
de Compras, a Praça Luu
ro Muller, nO 2 (fune

3416), ate às 14 horas do

dia 20 de Junho de 1962
rr,edlante :eclb(), em que S{

mel1clon.u·;\ du.a c hor:l do
I cceblm�ntu, as:i:'!ado :)01
-ftmelOftâl'le iie-D.· C':" C ..

7--=-- As pr()p'j.�tas ,t..t-ai�
abcrla,�, às (Iuinzf' liClr;.l_�,
do mesmo dia 20/6/62_, pJr
lunt:lonárps des:g'llu(ius p�
lo Presidente do D. C. C. c

na prelicnç:l dol\ J}l"él!)OnCn
tes ou seu:'! l"e!)l"escntant.cs
lcgals.

H - Abertos us {'nvelo·

pes, eada um dos mtcl"es·

sados t.em o direito de a

pôr a sua rubrica nus fo
lhas de pl"()p�stas dos de-

to do Segundo colocado
exigência da dlferênçn de

preço pelo faltoso caução
futura suspencão do regis
tro de fornecedor, etc.

2 - Na parte exte: na do

envelope contenedor da

proposta deverão consta!"
os seguintes dizeres: OON
CORRENCIA PUBLICA N°

1'7 OS !lO, t Aquisição de pta
D'J, reorarra c material de

ocscunor.
3 - Em envelope separa

do «outendc Ú.� dizeres do

incíso unte-ror. nrém do

tr-emo DOCUMENTOS, em
caracteres bem destacados

encerrur-sc.ãc Os docu

mentos compre 'ratórtcs de

identidade e rtonetdadc:
a) cerüdão de R.:.,gi�üo

nu Junta ClIIller,'.i.lJ ou

DI'\I"lo Ofidal (III(' tenha

publk:ldo o dccumoi-to dr

eOlllititu,ção;'
bJ atestado di' ídnne.ría

de, passado por Banco ,"I

duas firmas de �omprova
d.� ''''�,.. .. idtlde comercial;
c) ,prova de O"

as .r:""i:!wJ...s Eslatll:J.is, F'c

de:al (: Municip::
dJ procur.açãll. �c J'{lI' o

el\SO, )lassado a IW'lsna J'{

pl't,icnl,ilntc d;l
te ti. abt::rtura

:nais concorrentes.
9 - AS propo�tas (mo

dêlo OO!, ii "cll(la nu }Il�

pl'én,�f: Oficiill do Esl,udo, .

devt::I'5,o obcdet:c' às con

djções estabelecidas, neste

Edital,· nas institruiçõcs
cun�tantcs do \'eI"SO das

mesm:\s, bem como às exi

gências d:J Decreto UO
SF-25-08-61 382, de 1961, e

d::!mals disposições Esta

duais e Federais. sõb.re

Concorrências.
III - JULGAMENTO
1 - Peja Comissão Jul

g o d o I" a, posteriomente,
será declarado w:ncedor o

pl':Jponentc que oferr.-ce�':
a I Menor preço, considc

rando-se descontos bonifi

cações Impostos, despesas
e outms vanta2;cns:
b I melhores ccndiçõ;:;s de

entrega;
cl melhorc;"! condições de

p:w:ament,o
2 - Em igualdade de

condJçües sera dada pre

!crcneia a firma estabe/e
cida no Estado.

3 - Em caso de absoluta

igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor,

4 - A Concorrência . po
derá ser anulada, uma vez

i n f O r m a ç. a. o I i t e r á r i a

salim mlq:;.lel

Que tenha sido preterida
formaUdade expressamen
te exigida pelas rcre
ridas Leis e a omissão im

porte em prejuízo aos con

correntes. ao Estado ou ii.
mornljdade da concorrén
cll'!

5 _ A C'1mt::;são Jutgn
eorn reserva-se o dil·eito

TEMPO PRESENTE I - Começando por uma sé-te
de anular a COncorrência de constderccõcs gerais sôbre o "Tempo Presente
caso as ptopoo.l.a.s apre- da Literutura Brasileiro", onde coloco os problcmus
sentadas não COI'I"CSpob- e explica suas concepções e a maneiro como com.

dam .:lOS Imerêsses do Es- preende o crítico literória, Silvio de Castro nos of..
Lado. rece, nesta edição do "AnuáriO') do Literatura Brasi_

Florianópolis, cm 1'7 leiro"', uma obra cheia de suoestõcs e de rnreresse,
de maio de 1962, quer na primetro porte quer' no estudo Que foz oe

(Hermes Justino PaLria obras e autores, Mesmo quando discoroomas cio
seu ponto de vista ou do mteroretoçõe que fez, 50-

mos forçoõos o reconhecer nele um dos mais ;0_
vens e talentosos interpretes do nosso ornbinnte li

terário, com uma obro que vem se destoc oedo per
sua senedade e honestidade, pelo sentido constru,
t'vo de que se reveste e pe1a contribuicõo nov� que

191� a 1936; coDl.'('l�Jr M empresta à critic-:J indiqeno. Com um:l ativl(bdl!
E�ludo� Pó�Univf"r""',!"II'I< constante � se' desdobre em amplos setores �-
do Col,;.gio de NéJ;I'Os (' Ci vulgando 'nossos k!tollOi· em di..-ersus f..-entéS,· nos
rUl1�i(Y"> dc COIun'i)c! •• de jornais, em livros, na céredrc, em palestras. Suvío
1934 ao 1936: Oirf':'lr do Co de Castro encontra tempo poro o estudo e o analise
It'gio de Me<1.icina da UnI corotcndodo. _

colocando sempre suo obro num Mm
stdade Wayne, de._ ti. polêmico no sentido de dor vida e movimento co

1939: Díretor zxeeeuvc mcdorrent., cmbiente literórto nacional Basta d-s.,
<las ('S('lo• .2<; Jlro!I,�,O')fl.ll.i.l locar. entre o que [te vem fazendo, o tcvcnremcnt o
di' ChlciW,'J <!:t üJ\,vrl'_�lcl'� nos é otcrectc-, um amplo ponorcrnc da culturc
de dr' I1!ino's (' ;:"!1'''1.0:" da que é o "�óf.i(l· do Ltterorurc Brasileiro", onde
Faculdade de Mo:!,h.Jn.l da nn���lo' �Q'i'Ocri,tni�.�:ie�Oonetis;,.�j-q:;tdr:rdoqu�ues:menna Universidade. rie ........ ""' .... '"1"""' . '"

J939 a ENG rveseete 6'n tôdcs CIO paginas dê "Ter-co Presente
I"
TEATRO VIVO - O outor de "Street SC€fle" CY,l

o SIIQ '!)t("'.!','rncia dos problemas do te:-ttm, com o

conhecimento e o capacidade que /he deram a.inte
lioê,..Ôa e os lon""� r"''1S em conLct" COm o 0'/1.;.1

omericor.lÇ! e do re",1-" d ... mundo� nos dá nó,., !:p wn

de[")cim�to pf'<:"'\rl h,,<'t'"'ntc bom; mos um li""I')
imoott(.,...1-I''':' rlPh 0"11'''" r�'Tlprrta n"', "'nsin'l,,"",entC5.
Numa li!iguooem simples, de"otovi:Jda, desapoixo
nC'da E1iner' Rir:� vai e,nue-ndo um Donoremo J�
""r')bl�Ma te,..t�d ,-,"r rl ......+�" rf"lr" t;,rJos -:t<: suas 11(1_

,..Iic,y'Ões, ccmpondo cooitulos de bastante inle ... ·'

Sf" nf!n -rr::enas paTO f'S f"l'I'" odmirnm o teotrn m.)s

r,...·ro todos OS que se nr(''l(lHJom com os problemos
""�Itu"ois. Uma bela edicõ" Cf' "F. ,ndo de Cu1turc '

r,o S'J() co!ecõn "Estontt': de Arte", CC,'n Ol")' ..�"'n:'.:l ..

rijo dI' _n,.,dr� oBloch E �,.,., (ll')éncide, um capitulo de
lQrc:J Spl;nf'l "i\ht"", o te"tro br'osileiro,
rn"1'l'AB1UOADE _ Surge agora, em edic(i" -:'

��:�'AO��Ya��:��J��°r.��;�,d������g�s "�:�_
tabjbdC'de "8anGárh .e Po4hli"'n" Em 60 edkà., a.

tuolizada, de oeó..-do CQ,,"", o nrt)Qromo ofici':)l e com

os normas .do sistema de en�;no funcionol, é li,,·;)
de vnlor e utilidade poro professores e alu"'�<: :t-,..;

cursos de conto::lbilidode bem como poro têr:nic.Js,
pois os (>ut"'t"f'''' nÕ., se limitaram às i�ic�õ<><: r":
ro;s. mos trofClf"'1 r(.".., minúcia do leqlslacao bruSI
I{'i..-o referente N" +"!mo r ..... paut<l" bem coma indl·

, GONCALVES DIAS _ Com" segundo volume ,J,)
Crllt!r(,jn P".<!<:io e Vid., in �uÇlurod., com o ed, Id" .-I.,

R M ...qalhãe::; Jr. <:ôbrp Cruz e 5"'\]71. (J EDAME
PIS nó oooro o h, .... " "P ..wsia e Vid,., d::! G'lnça!'I\�,�
Dfas).{. eRcrita por Monul�1 Banceir(l. Est� livra apre
....nta a -vjdo e a arte de um grand(l no('tl}, " mClf'-;�

�je:5e�E'�;:;�be�����p�c����_��; �u:��n�rt��ddepn�:
os sensibilldad('s: o do romAntico c a do modp.rnis.
to

nova) - P]"C'sideI11 e

Filmoso Educador e Cientisla
(Continuação da �" IJlt'.'

medicina, educa-à 1. oouu
r-a mundial c ne�o:'i'l; pu
hüocs.
Foi Diretor do Co"s�;:io

de Assuntos MUlHti'lh uc

Los Angeles. C)n'l'{'n�('il"-(I

da Fundação Mayll J1!)"O

1934), membro c!:, Fllnc!a

Ç:lO cu-ucetc d,' 10::\:.;,110

Avançado U94819591, Prc
stdente da Segunda C, II

rerênctc Mundial dr- t;n
sino (959) e monnh�":'I C::l

Conselho Americano

Educação.

P"úpos-

mesma Universio,'(i.�
mau se em Medk:n',
1928 e conqui,.;{'Ju 11m

JO ..te especlaliz'u'._j'l
Uro\ag:a tm 1931.
Rcçebcu tjtu!o�

('O.� (la� seguint,c3
("õe�: Univeró;idade
Unive!'�jdade de IJlli")I�:
Colêgio da Lake Fo:l"�. U
llive!'sidnde do Ha"l!l!. t'ni
versldade de 'B0'it0t1, Uni·
versldade deGonzag� UnI.
ver�idade tio Sul 'In ('JII
fornia c C:Jlégio WhH.m.tn.
I

Bm sua longa :::lrr ,ira
foi tampem co DirNQ" OoI

E;co.la de Medic,u"). l'os

Tabela de Pagamento do Mês de Maio
Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional Em Sania Calarina

(J'lora r�;"essa de publicações: SM - CP 384
Florianópolis - Santa C��_:i� ._�

TIREYlDENCIA SOCIAL NO IAPIOlA 21 - Ministórius Fazendo e Justiço, Po_
der Judiciário, Tribunal de Contas. Tr{lboli,o
Vio;:oo e Educação.
DIA 22 - Ministcr10s do Agricultura e Saúde
DIA 23 - Aposentados Definitivos, Salório
Familio e Adir:l,.,nol dos {posentados que re
cebem pelo IPASE.
DIA 24 - J-'rOlUlador('<" (l Ap()�enlado<; Pro_
visórios
DIA 25. - Pí'n',ionislas Militore� lo: ProviS'0·
rios
DIA 28 - Pensionistas Civis,
De 4 ° 8 de JUNHO - Todas-os que não le_

cl'bcraln no" dias Túbelodos
NOTA: - O pagamento do corrente més ficará su_
Jeito à ac��sentoçõo do t::llõO) de declaração lJe
rendo, poro os aue rol"eh"'rn v�ncimentos ou pro·
ventos superiores o CrS 56.000 00.

D, F. - flor1onq)Olis, 16 de moia de 1962.
José de B..-ito Andrade

____��� Fiscal 5ub"tituto.

8etteficios Cancecltdo<s

No dia 17 do corrente, foram concedidos pJ_
lo Deleqacio do IAPI em FlorianÓf'lOliS, 13 benefí
cios, referenf('s aos seguintes segurados e clepen
dentes.
Auxllio·notatidode -:- Alcione firmin'� Pires, AIl.
tónio JOÕG ckJ Silva, América L. R.abelo. Elia Stdll_
metz, h,tonete Ma'l"ia Jesys, João Vitor. Joaquim
Mendes L'Or�gil1oo PGlWI, Orivoldo Vieira Stuart, O�·
voldo Casaqronde e Pedro Paula Mazzotti.
Abon" de ?ermanendo no Serviço - pedro Eulo_
lia da Silva.
Auxilia doença - João Elisal Xovler.

lI_eficios Entrados
No mês de abri' p.p., entrQmm 234 pedidos

de ben-eikios no Delegacia do IAPI em florian�_
Iis. Dêste total, foram I despachados 216 benefícioS
o�sim distribuidas:

Indeferidos - 90
Deferidos -.aS
Apensados - 33
Encerrados - 8

Pergum.k Ie Respostas
I _ Que deve o segurado fazer poro peJir

ouxilio-doença?
Preench€T O Requerimento de Benefício (fOi"_

muIário próprjJ) f'lrnecida pelo Instituto), no qual
de.verá ser declo4'odo, pelo em,proeqador, a dato em

que o segurooo se afastou do trabalho. e apresen
tar ésse requerimento 00 lAPI, acompanhada dos

seguintes documentos:
a) Caderneta de Contribuições (a atual P- os

jó esgotados, se houve,,);
b) Carteiro Profissional ou, na falto desta,

qualquer outro documento oficio I de identificaçõa
2 _ Onde deve sCr procurado o tormulódo e

entrC9ue depois o requerimento?
O formulório de requerimento deve ser obti_

do e entregue posteriormente ao Serviço de
BeneHcios do IAPI. Apresenmdo o requerimenl(1
com os documentos citados, O IAPI encaminAo o

segurado o exame médico.

PARDClPA(AO
Vvo. Albertina Bruno Moc:hodo - José
Manoel Corrê1o e sra.

Participom aos seus porent�s e amigos o con
trato ·de casamento de 5e'US fi1kos, tra"""otrido di;]
1 2 do corrente,

AlDOIR E IVONE
NOIVOS

Travessa Rio G, do Sul, f:polis. - lTAjAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D!x.!!�ec. da Agricultura o De�. Atm,�Io�"���J��,���J�!�i�a!eJ!!!l�.�,
secreteria da Ag"cultu," Dr Renato Ramos da Silva ainda. do dinâmico homem f. tdes as suas Imm. e recêo dos negócio, d. Ag," deputado At'ilio s'cntuna

ao governador Celso Ra' publico era com orgulho (IUe na, cultura, onde se houve co. voltana a vida pub11ca de

mos o deputado Attllio • quela Pasta agora dispu, mo protundo conhecedor Santa Catarina parn servir

Fontana, que com cturtví
vêrno designou o dr. Rena. do dr. Renato Ramos da honestidade e a clarividen. RET:'����SDAS �c:s�: U:;Vi�����e �:n�:c �:s :::,ble�:�r�:'::teP� :o�: �o�a::� Il�I��li�:,

::���de�:li��:l:modi�ig���� to Ramos da Silva, secre. Silva, realízou se no gabf cte do deputada A'.;tillo tentes e operosos. Disse dos dirigir. E iria fazê lo com e pois muito os catanucn ....ses

;:::t�,:s��.P::i��: �o��: �r��r::d:���;;d;������: :�����a :e:;:����ê��i:·�� �;::g:,�::��:�::���� p�:�� ::��.de:ii:::��ti:� ��: �::�:n;::t::E;o:f;�::�0.� ::�!��:��:�d�:::Oa�!::s :E����::.::::�::��'
taduaís federais, diretores Na oportunidade, usou grama administrativo do raro lhe trazer as despedi aos Estados umdcs. ajunta um colaborador. Formulou nlmo pr.oduz nossas rfque,
diretores de repartições a da palavra o pro!. Paula governador Celso nemos, das, e as palavras de prof. dos também à deslneompa votos pela sua felicidade
migas e admiradores do Prels, que, em nome dos desejou lhe êxitos constan Paulo Prels, anrmendo que, tibilização em carga exeeu,

deputado Attilio Fontana e servido.es da secretarie, tes em sua vida particular honrado com o corwtta lia tívo, de.vez que dese çn ver. ----------------

realçou a capacidade' a e pol,ítica, afirmando que Governador Celso Ramos, tar para as lides pottucas
o atual Govêrno I e santa para dirigir a Secret.aria da em Santa Catarina procu

rando cada vez mais, por
todos os meias, dar uma vi

da condigna ao ugncuttor
catarinense e üneueoou f ti.

sendo um retrospecto de

suas atividades.

Para responder interina

mente por tão ímpcrtar.te
repartição, o Chefe do 00

iJ�ESTADO
'.... O JlAIS A"TfliO IlIUJO DE SAlCrA tAtAJIlltA \.

FLORli��� ..JC'UL1.::i, (::IABADO), 19 DE MAIO DE 1962

Encontro Regional de Rio do Sul
o governador corso Ra Ramos, j tupcrangn, 'rrcm

mos presidiu mais U!11 En buda central, Pouso Re

contra Regional, cuja rea dando e Rio d'Oeste.

neeçêc, na cidàde de Rio Dia 18, Sua axcetêncte

do Sul, espelhou r.erruente tratou dos Interesses do

os propósitns do CIlUo! do Presidente Getúlio, Prest.

Executivo no atender com dente Nerêu, Lontras Sa,

Justiça tôdas as reeoea de Iete e Ri.o do Campo.
Santa Catarina, E�:t(' novo r'oram dtscutidcs c ano

ENCONTRO foi Instalado tp..dos problemas relativos à.
às 14 aoras co dl.,\ 1"/. ,,�o- energia elétrica, .estradas,
ram atendidas sucessrva escofartaacão, saúde púbh

"

mente, as representações ca cetc.
dos munlclplos de Rio do O Sr. Celso Ramos evr

Sul, Talá, .Iblrama, Vldal denotou mais uma vez o

seu desejo de contribuir

para o desenvoívtmentc de
comunas às mais das vezes

esquecidas pelo poder es

tadual
Os Encontros Regionais

eorrespondem na pràtlcn á
reiterada declaraç'io feita

pelo então candidato Cel.�o
Ramos: '''se eleito, governa
rei sõb:e o mapa inteiro

de Santa Catarin'l.".

Acôrdo
Assinado
o Deputado Attillo r"U!l

tana, Ilust:-e Secrf't,�r'o da

Agricultura, rcpeb"ll, de
Sr. Armando Mont"il,) Fi

lho, Ministro da A.'I-'I!�:ltll..
ra,· o seguinte' telegrama'
Comunico ilustre Secre

tário Agricultura f\ssinei
hoje AcÔrdo Fomento 'r:'j

ticultura Santa C)r:lrina

cuja publicaçã� ser9. I�rov;,
denclada imedlRtament� 1:t
cordiais saudações Arman
do Monteir.o Filho M ntst.rQ
Agriculura.

Política
Vive o Estad,� d'2 8�I�ta

Catarina um perio::J c\f. vi

vência �admlni� \'t::l.ti va cios

mais úteis e proveltos0s nO)

seu desenvolvimento. C'{'nl

o Govêrno Celso Ramos a

bremse perspectiva::; cI�

progresso para tôdw, as r'.!

giões do Estado. Sente l>e

Isso em cadA. municí\)io, em
cada aglomerado humano.

A máquina governamental

�:�! d�o1�t::r�I�;nln� ��::

EM LAJES

A f:m de participar -dlls
comem:ltações do cin'-l.uent�
nhlo da Escola Normal
"VIDAL RAMOS" seguiu
para a "Princesa' ela Ser

ra" o g.overnador 0:::1so Ra

e
po perdida pelas admi�is.

t,ações udenistas, cujos dL

rlgentes fOfam me�;tre!:' lla

pollt:C9.gêm e pé.,sim'ls exe

cutores do bem COffilL"1l.

Com Celso, planeia �e

m?.is racionalmente, rea!L

za.se cem a objetividade do

que tanto necessitãvamos.
O periodo iniciado em 31

janeiro de 1961 vem provar
o quanto foram estrel!.ns os

govêrnos da "etern;1. '':I;i

Caso as pessoas jurídicas
'interessadas nêsse benefi
cio não tenham podido, por

Govêrno e Acôrdo Florestal: Reflores- :�:,s;���'�: �eec\:�':o f",��
impôsto de renda o dese-

tamento no Estado - -Ibirama, Orleães . �e:�a!::ef�cl��;:e;. :;���
e LagulIlI na Mira de Alio Cometimento ��n�;'.�o��'e�:C�e:::I:::
Acaba de ser apr",v).d•• , citada autarquia :! o ao diante requerimento adicio

pela Assembléia Legislati vêrno. nal.

Esta Federação prestará�
aos Interessados informa·
ções complementares que
torem solicitadas.

.,.':;..•."
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O dr, Renato Ramos da
Silva, quando ezvunna sua

linha de administração,
frente li Secretaria da

Agricultura.

va, mensa�:em do goveL.'la.

àor Celso Ramos, autorL
zando a Fazenda e�tadmti
a linear, por doaljrlt), ao

Instituto Nacional do Pi

nho, a metade das íreas

.onde se encontram loc:lll

zadas I1S Estações Flores

tais de Iblrama Orleáe.. �

Laguna, na contormtdade

de ac6rdo existente entre a

sõbre a terra.

Ao simplismo da up.)si_
ção, Celso Ramos ",,·)bl'�põo!
a sua vontade indomi,;3, de
fazer progredir O �elI Esta.

do; às intrigas, à parfid,[u,
ao tarlsaísmo, ao bál�.() r.i

vel, da opOSição mah hlpó
crita que se conhec� e

nesta unidade f:ô!i],'rnt.iva,
Celso Ramos contrapõe a

sua personalldade, o amor

ao trabalho, o desvelo l'e.
las qlLcstões catar.inenses, o

laoor de todos os dias, mes

mo com o sacrlfizlo pes
soaI.

:;:C!:'1 c!� c:tI"Ull1.1:;

cas,e'tc.

O seu passamento ocor-

Primeira Dama Será Homenageada :��d�:':o:I��U'::'ag:�a.'nsulto
Em seu almoço mr.n,.;al, a do Estreito, Iwme!lllgeara a Pedro Francisco, como

realizar se no da 20 dlJ ror. Excelen-tisslma Senhora E era conhecido, usufrula no

rente, a Comissão Pro Cons. DITH GAMA RAMOS> pri sul do Estado enorme po
trução do HospltJ.! e Ma� melra Dama do Estado e pularldade e estima. Foi
ternidade Sagrada FamllJa. dlgnl.s;slma Presidente da exemplar chefe de nume

Legi.o Brasileira d� Assis rosa familla e encaminhou
têncla em Santa Catarna. seus filhos na luta pela

vida com o malar carinho

P.M. Col'!!'ll"'ora Com A esses almoQos, qile e devoção. Em Pescaria
a" mensalmente, dede iJ'Jtu. Brava, onde se radicou por

Departamento de Saúde �:��ena10�Z�av;:ro��I:�a�� ��;:�s Ch:�eOS, por�t���tou�:
Colaborando com a ::am. Wenceslau Pacheco creial Estreito e cuja finalidade � invejável prestigiO, obtido

panllB. de vacinação cent.ra de alto gabarIto �cn-"o angar��RQo&.-...--para.._....a.-_e_c�wvado.".pclo sçp t.ra-

a poliomielite encetadi\ pe. profi!;sional. construção do Hospital e d_icional espírito de solida-
lo Departament.o de Saude Maternidade Sagra.da Fa. rledade humana.

Pública, a Policia MII.tar mllla, é crescIdo o número A triste nota do seu fa-

através do seu S..-viço õ� de exmas. famillas que:l�
leclmcnto consternou pro·

Radio Comunicações fêz FeUcUações ii comparecem, co�t.ribuindo
fundamente a terra lagu-

instalar dois postos de :-á. assIm pra a efetvaçio da. �:���m ed:;:rut:��i, de o���
dio, a flm de tacl,!�,l.:' o "0 ESTADO" quela grndlosa obra.

go círculo de amigos, mui-
contato entre as divfrr_;;as

Telegramas env:ado:; .1 (!S
Para o prôxlmo domingo, to sentida.

equipes que percorrem o
ta Redação por ocash�� da o cardápio será .() seguinte: Com o seu desapareci·

�l:���:d�' n�mSé::12�o e�\� passagem' to 49Y ;lnlvOjrsá �:�!�r::a::unha :=���e��r:t�c:ar��o �:
trito de Ribeirão, enquanto ��oa, de a��n:���: �;;:�e:: Carne de porco ao f::-rno

mais ativos e eficientes

���:p���p c�� �;:���:;�;� mos: Carne de boi assMa de �����lIgsIZ���i:S, �:�cj�n�o:�
'destament� ,de u,ma u'lnlda volante, percorre todo o

Geraldo Wetzel, SJ�retá paSn:ll:d• com as causas partidárias
e essenCla men e ,ores .lnterlor da ilha. c comandantes de brilha0-
tal como é Santa Catarina. rio da Fazenda; Ja,i;:! Mr.l. Arr.oz tes vitórias.

Sobremesa d� catésinl}o A exma. familla enluta.
Os cartões Ingresso .iá se da O ESTADO, que o tinha

acham à venda podendo entre seus grandes aml
ser procurados con:. o Sr. gos, reverenciando-lhe a

José Brasil, rua. 2 4de memórIa, expressa votos
Ma.Io, 453 - Estreito. de intenso pezar.

fe�cra�ão �âS la�ústrias �O
Esta�o De Santa &afârmH
Investimentos do Nordeste e o

Imposlo de Renda
A Federação das Indús

trias do Estado de Santa
Catarina leva ao conhe
cimento dos industriais in
teressados em tnvesumen
tos no Nordeste que, de
acõrdo com o djspôato no
artl. 34, da Lei na 3.995, de
14/12/61, Que' aprovou o
Plano Direto; da SUDENE,
"é facultado às pessôas ju
ridicas e de capital 100 por

cento nacrcnaj a efetua
rem a dedução até 50 por
cento, nas declara�óes do
ímpôsto de renda, de im
portância destinada 8"0 fe.
investimento ou aplicação
em Indústria co;nsider&.da,
pela SUDENE, de lnterêsse
para o desenVolvimento do
Nordeste".

DR. RENATO R. DA SIL

VA: ADML"USTFARA'
. COM EQUIPE

A FUNÇAO DA INS-

-------�----�--

PETORIA FLORF,STAL

Tratando se de '1raball'l0
de especb:.lidade, cabe à

Inspetoria Florestal o r:i'3.

balho de mudas de r�,�ên
cias f1.orestai das :í.reas das

Estações Florestais de Ibl

rama e Orleães, bem COMO

l\ operaçao da fix3.ç�o d!"t�
dunas no litoral lagunen

se, com pinheiro I!ul."timoj,

A Inspetoria Florestal,
a cuja testa se enccntra I)

técnico Jobo Quir!n") Nell-o,
vem se entrosando com O

Govêrno Estftdual, nll par.
te do acõrdo que entre 51

mantém visando a colima

ção de objetivo do,; m<tls

importantes na vIda rco

nômlca do Estado, qual se

ja o fLorestamento t> re1.]o

Em Posição de Combater as ...
(Cont, da I.a pág.) ram no cais. Mas, nas ruas,

cou e Pelpmg, que apoiam a população os aplaudia,
os rebeldes do Laos, ao quando passaram em ca

desembarque norte-amert- mfnhôes, do centro

cano, não fOi revelada. As destino ao aeroporto.
rádios chlnéses e a agência
oficial de notícias sovíétí-

O dr. Renato R. da 8i1

va em sua breve atocncac
menírestou o quanto o go
vernador Celso nemca e

Santa Catarina devmm á

sàtba orientação dü depu-

ca "Tass" se limitaram a

prestar a informação, sem

comentários.
Os fuzileiros, nos seus

flamantes uniformes moo
Iores - verde, azul e par
do - foram recebidos por
cêrce. de 250 tailandêses, a

�o�:;,iaq::�d�u��sse�e:!�:�� , �

'IOLA MAlI POInJTA 00MAlIL
----------------- -----_

Pedro Fráncisco da Silva
O seu falecimento, Uiltem, na la�una

.

Infausta notícia provln- da de ontem, o nosso es- tado dos corretes e 'relé
da da Laguna informa-nos timado coestaduano, sr. grafos e prestigioso lider
haver falecido aU, às prt- Pedro Francisco da Silva, do Partido Social Demo
meiras horas da madruga- alto funcionário aposen- créücc em Pescaria Bra-

Natural, pais, 3. preocu

pação do governador Celso

Ramos nesse set:w, p:o
curando compensa" at�·a.

vés de um organismo fe
deral especialzado, o abate

:de J'lorestas e que tanto
prejudicam a !lsm ·sócio
economia de uma região.

galhães, Secretário da Se
E' mais

..
um asp���o do

_ gurança Pública; CarmElo
serviço publiC? quc 'a tra

Faraco; Jaime Viel,:,a; Oui.
dlclonal mlliCla pres;:a ao

lherme Renaux, Preslcente
povo da nossa te:T�, dtsta da FIESC e Diretor Reg:lo.
vez· por intermédio . çe um nal do SESI; Deputlldo
dos seus mais etlciente:i �e

tar.es, o Serviço de RlÍrUo,
totalmente recuperado sob
a chetla do major Carlos

Walter Roussenq Secretã
rio do_ Trabalhai GaJ.\AL
varo Veiga Lima; Moac!l

Pereira, Presidente da Cão

Ilu.strado vereador Esperidião Amin.

Nesta.

Que Allá esteja convosco e não me desampare. Te·

nho gostado muito da vossa eloquente e patriótica atua

cão na Câmara. Eu, que VO$ dei meu voto, andava um

tanto decepcionado com o seu prOlongado silêncio. Ago

ra sim, a,.aças ao nosso Profeta vosso espírito se ilumi,

no'u e.estã voltndo mais para os interesses florianopoli
tanas do que parO! a..'i faturas da Ford.

Infelizmente não faltam maldosos para interpreta.
rem cem "eservas essa vosso. admiráveL eficiência parla·

mentar. Ponho·vos a par dessas críticas para dar-vos a

oportunidade de uma defesa arrazadora, fulminante e

digna da oratória de Demostcnes.

Acusavam-vos de FAISCA, ATRASADA, significando

que os vossos brilhantes discursos e h011estas propcsições
aparecem como relação de causa e efeito com a� prÓxi:.

mas eleiçõ!"lil. Sei que isso é perversidade humana, mas os

indícios não são em contrário. Celso agiganta se aos o.

Acusam-vos de, durante o q(mérno udenista, nada lhos da .opinião púl}Jif:a, {lo,
haver feito ou reclamado em benefício da Capital, limi- homens de fé, dos que aCle.

tando.se.a permanecer lICS ante·sal,as da secretaria_ da. ditam slnceramen,e e:itar

Fazenda a fazer negôcios com a.� cotas do art. 20, como banida pa:o. sempre .. e:·[I.

intermédiário imposto prlos último_� titulares, com boa dos que fazIam da Direi;o.

margem de lucros e enormes pre1'!;ZOS para as prefeitu- ria de Terras e Co!oniZllnãl) -.'---

Tas que estavam em mãos adversárias. uma DiretorIa de Ta.p"'açã.o
Acusam·vcs de ter ficado àp. bico cnlado e1Uf1tanto o

,ae�nsclc.So'opnU.ob',.I-.d.sasum coe·,ncc.on,· A'O-ES PREFERENCIAIS DA PETROBRAS
govérno do vosso partido espoliava a p"efeitura da Ca-

0,;.:, "
pltal, dfOla recebendo enorme patrimõnio em troca de d I d f co a r ade I P t d d' 'd d AI t' OSobri'1w;ões e semiç'Js {'ue não cumpriu nem realizou. p:dra� da:Ser no�e:çõres, \I�� 'agamen t OS IVI en OS rOla IY .

Um d(>��e$ serviçoS era calçar a Avenida Mauro Ra-

9 1mos. Por Q'ue vos calastes? Por que não pusestes o vosso :�!�ent:� dOSet���!OS ieil��� ao exercício de 1 6
�;e;�i�:n�;�, f;;�o:'::s 1;�eS::c��:;de e da nossa gente: Fal· criminoso desvio para (j�

Ayom, dizem os ingratos, o vosso exibicionismo é �:�g:s� ��1I�=�:�' deda:Ui���
interesse1ro, porque o vosr.o desejo de ser reeleito mesmo

vereadm', e..stá NA CARA! :�!:o.t:C:lb�::CO�,��:SC1:�
Tor '(li cuirlrrr!o,l () 1'1, n lorl"

11;es .: J,."",(.<t; J pr.:..;. ;.

AURtlAO J�lq DOS ABROÕES .

Administração
lâncla s5bre (,rnpr�gos",
sempre preocupad.l �ll\ �I:;.

niflcar as coisas, de modo

que o apadrlnham<::r:tú e .o

t1lhotlsmo se. tornassem o-

ficiais.

Trabalhando po;: Santa

Catarina, o atual Che!� d,o

Executlv.o respondc as .::rL

tlcas de "eus inconfonna

dos adversarias; voltando �e

para o largo estuári" do

bem estar coletivo, fulmina

a� calúnias e Injúrias de
seus raivosos anta�onjstas,
"catões suburbanos"'. Que,

.ontem, se allmentava"t da

corrupção admln!'1Ir'atlva

e, hoje, se nomeiam, sem

que tenham autorIdade
moral para tanto, guaro

, diões de todas as virtudes

ELFFA - COMUNICAÇÃO
A DIRETORIA DA EMPR1l:SA DE LUZ E FORÇA DE

FLORIANóPOLIS S.A. - "ELFFA" comunica aos seus

consumidores em geral que, para atender a serv�ços da

SOTELCA em S'Jas Sub-estações de Tubarão e Roçn.do e a

serviços da ELFFA, .se vê torçada a proceder à total sus

pensão nO" fornecimento de energia elétrica 'no próximo
dia 20, domingo, no períodO das 7 às 11 horas, aproxima
damente.

Florianópolis, 18 de maio de 1962.

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

Loteria do Estado de Sallla Catarina
RESULTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

5656 CRS 800.000,00 Florianópolis
7058 CR$ 80.000,00 Florianópolis
1296 CR.$ 40.000,00 Pôr!;o União

1499 CRS 20.000,00 Florianópolis
5455 CR$ i5.000,00 Florlan�polis

pliliti

r PETRÓLEO, BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, -avi

sa que, a partir' de 15 de Mala e até 30 de Junho vin

douro, efetuará, aos acionistas residentes nessa cidade,
oor intermédio do Banco Indústria e Comércio de San·

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

rj::::c de! :�C1. 1'2!'��:·.'1J::; à,c flçé:'� 1�I'efcn:-:rlCL1js, na bClse

de 15% sObre o valor nOlllinal das mesmas.

mara dos Vereadores; Anta
Dio Paschoal Apóstolo, Clle
fe do !BC em Santa Cata'

rlna; Waldemar ViC'ira,
Prefeito Municipal; Jab(·s
Garcia; Alex Lata, Sao
Paulo; Monsenhor E'.eJf'ri
co HObold, Vigário Geral
da Arquidiocese; CeI. Ar.
tõnio de Lara Ribas, co.

mandant.e da Polici:). MIJl

tar; Tenente Ledenlr, Che.
te de Relações Públic,\s (Ia
P.olícia Militar qo Estac,);
Paulo Guimarães, Ger�nt,e
da Sulamérica Ter!"e.stres,
Sucursal; Dib Cherel'1 De
putado Estaclual; GlâudJ;
Oling'er Vieira, ?res'dcme
da. ACESC; Vereador M.!ll.
tenegro de Oliveira, PI"�sl
dente da Càmara MUlll('l
pai de Joaçaba; Wal'�t" L.\
nhares PUbliCidade; Pe
sembargador Alves PerlrC'
SR, Departamento Est:l.

.aual de Estatls;:'i�;\;
Alex Lara, Rio; Osvalc.o
Rodrigues Cabral, DÜ·€./,or
da Faculdade de FUosofia
CiêncIas € Letras; Ji-l';q\;es
Schweidson; dr. Ylmar

Corrêa; Assembléia Legis
lativa do Estadõ- de Sa:l�a
Catarina; Deputado O,mi
de Medeiros Régls, Ser.l'e
tãrio da Educação � Culta

rn, Cftmara Munlc1ral de

Brusque.

De regressO do interior, pedi a um expert da PO'
lítica jojnvlllense, que me pusesse a par do pega·pra-
acabar ocorndo nos arralals da UDN.

Eis, mais ou menos, o resumo do que ouvi:
- a Paulinho queria fritar o Loyola na prápri(l.

banha, carregando na garupa o Santa Rita para a

Assembléia, mas o Laura meteu o Arno Henke na pa·

�a�:dr��h�ep�:���� �iV:�to��a���e ��n�����,qU��
gumas pra valer, outras friaS. como as de NelsOl1
Wendel� Hubert Meyer. Wald('mar Souza e JoiO
Dlppe. O Grubba presidente foi deportado para São
Francisco e o Nilson Bender ressuscitou milagreira
mente, enquanto o Schossland escutava o terceiro
j:an� de um galo traidor para negar. O Paulinho, a

essas· alturas, entrava pelo cano do poder económiCO
- arma perigosa, cujo manejo Ignorava. O únICO
fellz era o tabelião Darcy Cubas, que de dois em doIS
minutos reconhecia as firmas de maJs um manltes�
de cada exército. No final o Diretório Regional, Irrlt.s:·
do com aquela festa de gato em telhado, acaboU cOJll

ela, de modo que ninguem sabe mais nada de nUl

guem porque puseram a estaca zero no melo da pW
cissão, que está passando e todo mundo c't::mtlnUl'
com o chapéu na cabeça ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




