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Chineses estão sendo levados àR���ã� �1���;:5
to'"r<a de Hong Ko'n's para a (h·lna' criticado

BOGOTÁ, Colômbia, 22 ,APl - O mi-
nistro de Relações Exleriores da Venezue-HONG KONG, 22 (APl - Chineses

,_, -'--. _ la, Marcos Falcon Briceno, em declaraçãoencolerizados, arraslando os próprios fi-
T f d d G C''

' C'd d d R'o do Sul prestada aos [ornallstas, crilicou a reduçãolhos para o leito da estrada, lenlam deler rans erida a se e O overno a annense para a. I a e e I
dos fundos do programa da Aliança para o

a marcha do.s comboios de �a�inhões que Realização da 1" Reunião dos Prefeitos Progre�so, feita pelo �ongress.o dos Es!�levam refugIados em repalnaçao forçada '

. I dos Unídos. Falcon Bnceno disse que a,
pa�a a China Cnmunísta. Os molo,rislas �os do Alto Vale do ItaJ"ai .presidide pelo 'I :edução d� 6:00 milhõe� d� dÓl,ares afeta aIveículos puxaram as traves, porem, aSSIm " ,I '

imporlanííssima maqumana desse progra-
mesmo duas,crianças foram alingidas e Governador Celso Ramos ma",

'

solreram.lerlmentos leves.
Com a realização do. 1 da questão, resoecuvemen. Centrais l�dricas Je Sun do Alto Vale do Itajaí, cu. Adiantou, ainda I que "não vüü . criíi,

sô��:O!� �l���i�!�lêcSai� =�'c!���r a ::o�tl����d�:r: Reunião dos Prefeitos do te ta Catarina S. A. e que te ��·��·:ntl�el��::�o.aAU7el::.i::: car O Congresso dos Estados Unidos e nemAlto Vale do Itajar, presen nham Interrerêncta 1:0S

�:::::::?�IEiee,�e:��i;�� �rt:��2i�;�:,,�am;�õ�'I: �:m�:t;'i�,o:2d;UI n:",�ii�:_ �:�':;:g::�::�:' ,:;:����1� ::u����;�;�:�:P,��::'��:i �:�:�:,�:I��l:o;:'i���:�:i:�:: ;���� ��:�:�Z��Odf::ra q�en�:laP;:��a ������I/��el;�s:eto ::iS:!�� OFERECIMENTO DE �:r::�� ;os:�enad�orGO';ee;�� Alto Vale do jtajai, o ao. Tronco Iigando Ilhota e cd:��ne:��:� :OJ������ O:j�1 parece constituir um gravíssimo êrro. Osh' f' d TAIPEI de Santa Catarina transre vemador Celso Ramos as- Rio do. Sul e o aproveita- ...
_��n: ko�;� r�n��ao:s ��� riu se, provisórtam ..-nte, pa. sessorado pelos srs. runc mente Hídroelétríco do Rio Uva, o problema cnergett. Estados Unidos necessitam da Américagleses estão repatriando a TAIPEI, Formosa, 22 ra aquela progresststa co H. Zadrozny e arermeunc Canoas, espalhand se por Ct�'r��nd�������a apl�l�:t���as. Latina".'::S��eh���n�a ��i��m��= ii!:� a�u�ci��in�;;:ci:��� ����ra�o d��:O�.: ��sP��� ���:f�O:eg!!��nCs�:l �(�f�:YO� pela Usina da aoierce, e.u � _

munísta, por não mais ha: que está pronta para ecer- O conerave visa a expla aos assuntos digRdos à desenvolvimento �concmico Tubarã_o- �_. _
ver lugar para os acamo. tar todos os refugiados do nação dos 'pr�ncípal$ pro,
dar. regime comunista de Pei- blemas adrmntstranvos de

ping que queiram VIr para cada comunidade Jntegran
No domingo, os eestden- Formosa desde Hong Kong I te do Alto Vale do !tajai.tes chineses vaiaram os onde milhares de famintos por intermédio de seus di,guardas que forçaram o re- estão sendo repatriados à rtg'entes, Governador do

cuo da espõsa e o filho de fôrça pelas autoridades Estado, que empreende, a�7 anos de um metalúrgico, bntêntcas para a ChIna sim, um moderno e utflls, de acentuar a Importànota era de 90 milhões, sorren.
chamado Ytp Yat-Yin, qué Vermelha, Criticas de todo simo. sistema de adrrun.s- de que se revestiu o .ato da do um aumente de 220 mi
tugira da China vermelha, o mundo tem recaído sôbre entrega, pelo governador f hões, �com q 'Qlle poderábá 7 anos. o govêrn., de 'I'aipeí bem co- tração pública '110is que, Celso Ramos. de am cne- agora ser atenàid:� couve
A mulher e a criança mo sobre Hong Kong 'pela sente e vê "ln 10c')'1 os pro c.

)1t n t a OIilJ1anda�atam no ültimo grupo grande tragédía humanare-, blemas regionais t!�tu.dando que. d�.m��9!i!$..·de..c�·uzeJ ��::���'.'
"

���·'_-��-_-Ir...;�tIO.��<%i1Qii'Il1'-Pi'�ra� .

VlgUbcla de guardas in-
•

de milhares de�fugltivo6 melhor maneira de' �olll�!o Estado, rio a�ento l�..
ca . ".

.

'

gleses da fronteIra. Os chineses que são devolvi- ná los à contento dos �re pital da empresa For çn e

chJneses também se erga- dos contra a vontade à feitos Mttnlclpa!3 direta- Luz Santa oetcrína, de
atearam em fila na estra- pátria. mente interessados em ca. Blumenau."

cmo RAMOS FAZ ENTREGA Dl CHEQUE AO VICE
PRESIDENTE DA EMPRESA FORCA e LU Z DE BLUMENAU

,

v-mento, visto que a -dtua

ção era deveras dificil.

Ja tivemos opnttunidnde

-�-- '_ -------- -_.--

PEIXADA NA PRAIA DO FORTE:

Caravana do Conselho
Pret de Porto Alegre Empreendimento
de Alto Alcance, Afirmam Autor_id�des

Chefiada pelo dr. Nilo

Ci
'

h
seus companheiros de ex-

Ruschel diretor do Conse- auc as cursão, com a terra cata-
lho Mu'nicIPal de Turismo rinense. Pelo co.ntráro, do-
da Prefeitura de Porto Ale· l'avante, atraves de con-

are, visitou esta capital, ��, e�:�����ed:t�se tur!�:�� ��:n�: ��vaimo����1�t�p�:·. tactos mais, permanentes,

::d�al�av�On�indgeO p���:0:1s: velmente encantados com rel"é Ltda., fez um retros· �:�:sh�;ai��::s a����il�����
b�:i�g:o�'h;�ia manhã; :0�',:;:::1�ó��?�:�ua�· ;�;�:����:��::;:::�;�,t�;�� �e:, ::lça,:�e:'m";�;�itU�:
:on��:;:P�:s ;;:i�md:e�:= sr. Acelon Souza, e dr. João confiando em que os gau. ;��t�ec�°r. que acabava de

te, da Imobiliaria Jurerê DaVId de Souza, o SI Dl ���s :a�res�;l��s:�� v���:, .A comitiva \ie autoridaLtda., pelos drs. Anito Pe· Faro,. Chefe d� Relações
como era o caso presente, des municipais de Porto!� ee�u��eTe�:i���re��d:

'

��C�i��sded�u;i�:�l�: �.�= expressando agradecimen- Alegre retornou à capital
urna saborosa peixada no feitura de Porto Alegre, tos pela honra que tivera, gaucha donUngo mesmo, e

restaurante da Praia do ��;oad��:�h:�en�:e d��'�:�
.

ibn;:�;n!e f�:�li�, d:�t��� �a��a��lod:u;�.h��liOac��=:rte a todos os presen·
visitantes às gentilezas de ceber tão expressivas per- xeira e do dr. Anita Petry

..._

Antes, os IlUstres cara- ��e b�����m:IV;�el�e:l����= sO��idao�:S�iãO, � dr; N�lo Z:;�·�:�::�::��an�!:Sil�:� MINISTRO' DA MARINHA
'

ACUSA'e-
l'aneiros estlvt!ram obser· lo onde a hospit.alidade é Ruschel ofereceu a d reçao
l'ando as ruínas Fortaleza enaltecida. da Imobiliária Jurerê Ltda. Conselho Municipal de Tu·

EMBAIXADOR CUBANO� ': B8:�IlI���é� �:%f!�:�:� O dr. Julio Teixeira, em ����:;��sMU����;a�e �_ ������:�e::o� e ��s ��;e���, .

irJ Portant�s detalheis da.que- nome dO dr. Aderbal Ra· rismo da Prefeit.ura de as géntilezas de que fOi ai· BRASÍLIA, 22 (V. A.) - Uma fontePorto Alegre, reaf5.rmando �'vo, de parte do titular da

qão mia aquele. último ,mp',," p'op'i,tá,la da ligada ao, �abinele c,onfirmou que o minis- 'Colonos Japoneses para Cur;libanos'

I
contacto que teria, com 'Praia do Forte.

• iro da Mannha, almIrante Angelo Nolasco, Estiveram eni visita ao grantes japoneses na re-rasil vai exp orar NU'CLEODo SESIAMPLIA HORA'RIO na parle secrela da úllima reunião do Con- ;:�'t�:tosa'::t.R��:::�na�g:� �:��:,;�iãO. a:��IO�:Ç;�
a atmosfera DO SERVlro DE ASSISTENCI'A

selho de Minislros, pediu providências eon- ��:':ul ;:"��põo�a�:��,�,�;': �;:i"la de plant., ,,","o·

'" ira atividades subversivas do embaixador sa Sato, Diretor da "JA- Desnecessário é ressaltar

DENTA 'RIA de Cuba no Brasil, sr. Hernández Armas, ����� ed:I����S�I���"aCt��:� :r�����:���� ��ista� e;;;
que vem agindo de preferência no Estado l�:ii����o d�le:�te�d��'�na�; ��:��s �;nt�:���o �oc���=
do Rio, através de exibições cinemaiográ· ���:�:�li�:d��,�a�'�lo�i�Q�:� ��':I��e �a�o��� ��p�e��:t��
ficas sôbre as guerrilhas cubanas e de fi�):�s:s. ��n l"el����O d���:��� ���S�araEst:a:co��!a es:
conferências sôbre o regime fidelisía. O Fe���e��:�ai��lOc���el���= fonte de riqueza.

minislro referiu-se a um documenlo oficial '" do IRASC, foi o p"'bl,- "JAMIC" i a ,i,la d,
, ma pósto em equação esobre o assunlo, e encareceu a neiessidade Im.Ólat,m'nte o"tnd,do'l'

de medidas â respeito.
a IQ:;�l�:l�i. �'m PortQ Alcgrc,

.-�-t;;j.'

Uma elas principais rei

vindicações daquela. a�'e,l,
�m mutito virá ajudar no

seu ainda malar desenvot.

de Turismo da Autoridades estaduais e

municipais, e representan
tes das classes prntlutoras
estiveram presentes à cert
monta não ercondenco sua

satisfação pela medida.

Nestes flagrantes vemos:

1 - O governado!' Celso

Ramos, logo após fazer a

entrega do Ch�qU'1 ao ve.

reador Ingo H0_ring, vice

presidente da ":'mpresa e

quando iniciava imas de.

clarações à radio Nerell

Ramos, de Blumenau; e

do Grupo Escolar
"VidaI

.

Ramos"

,2 - No justo 1:10ml"r,to

da entrega, vendo se, �lém
do Chefe do Poder Execnl:L

vo Estadual, o dr. J(ilio H.

Zadrozny, presidente dR.
CELESC e o preúiente da
Câmara Municipal v(>:·e<.!

dor Abel' Avila cl05 Santos.

Re.v:estimm-se de excep·
cional brilhanti,smo os fes·

tejos que 'assinalaram o

transcurso do cinquentená
tio de fundação do Grupo
Escolar "Vidal Ramos", de

Lajes. A êles ,comparece·
ram os srs. Celso Ramos e

Osny' de MedeiTos Rég·js.

Todos os ·estabelecimen·
tos de ensino da "PRINCE
SA DA SERRA" associa
l'am-se à g)"ande data.

RIO, 22 (V, A,l - A Comissão Nacio
lal de Alividades Espaciais anunciou que
1llna base-de lançamenIo de fogueIes meleo

rológicos, que permitirá pesquisas na al

�sfera, 'cujo local de conslruçãb ainda
lião foi definilivamenle escolhido mas, em

incípio, poderá ser em Macapá, enlrará

fu�cionªmenlo até 1965,
_

Atendendo aos justos 1'e

clamas dos seus Inú.meros

beneficlàrios, residenzes em

Florianõpolis, o SESI atra
vés da sua Dhe()ão Regio.
nal e do seu Nucleo em

nossá cidade, �solveu am.

pliar o horário dos seus

serviços de assistência den
tária. Assim, o Gabinete

Dentário õo Nuc1el'!. Si{O a

rUi] Fdipe SC!lmic\:. l� I) 71,

funcionará, agora. initer.
rU])tamente das t.reze as

vonte e uma horas, possibi
lltando; desse modo
maior atendimento
seus beneficiarios.

Está de pa!'b.bél1'> o SE

SI. Estão ide paratém n

seus beneficiaI!ios por máis
f'�tn atitude �lmpã�iC:;t (ia

rlil"í:-çi"to 110 SESI.

iJ •• ';

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UNIS ELUBE � Sábado, Dia 26 .: "Soirée Elegante" com a cantora sadelv WIm CARnOSO,
Reserva de mesas na Relojoaria Müller.

·-------------- ._. __ �·. u - � � _
..

C T OA
Na Eu:-opa existem 20 Pnrtidoa Comunts -

, Emprêsa Edltôra "O ESTADO Ltda "
• A R A tn-. na Asta 18, Do, partidos astáttco., vi f

. W! • vem na legalidade apenas seis. J:..:''Istcm
J�ua Conselheiro Mafra, 160

.

�
2:"2 milhõe.s� de membros ínscntos 00$

'relerene 3022 - Caixa PO� 139 L •A l EMANH II. part.ldcs Comunistas �a Asla dos quais �("I�Endereçe T���:f:�co r.s DO

1J�'
• K na Indcnésta 2 mnhões. !Tudo úe ?_I:U�'LO,

Rubens de Arruda Ramos 1\
,C3!11 a estatística de Moscou). ....

Gerente
'

•
• • A EXPANSAO SOVTE'TIC:\ ;'01.\ O Partldo oomuntstn da Jndla consta ('0111'

Domingos F;!�:ro��� de Aquino \, � comecsrertos SOC/OIS • AME'RICA L,<\TINA (I) 3GO,QOO mem�ros, o do Japão CO!!I I.OO.OUO,
Flávio Alberto de Amorim, Osvaldo Melo. • Prof. Dr. Hermann M. ooc-s-» e. o do C'!ylao com 1.S00. •Antonio Fern��1�b�r�d�r::e�ral e Silva -

cd '. l�i�ta 12& E�:;I��'�d�a i�;I:LO Parttdo C'll:IU-.
\1'0[: Barre,lras

Filho - Dr. Osvaldo Rodrigues.

C7\ t '0 Lc-ol " A imprensa eU,ropela está acompa.n'mn.íu N:J A'f!ca (/ número dos sócios do

P:Il'f"$",.�J���f.-08:�n����g� M:3��. i�lâ��':ns�b��� .

,
"-

/ t�\ .,.0..........- �. com o _mais vivo :n.teresse as eV�lll\!O��:" ,e ttm aum -ntado desde o tér'.::in.o dn se
,venal - Dr. Mliton Leite da Costa _ Dr. Ru- I

-'-""..._/ revoluções na Amértca Latina. Já ,ln·.,o I gunda Guerra. de 500 a SO.O()J, ,)nf );':11')
,bens CO�La -'- Walter Lange _ Zury Macha-

...
a época, em que os problemas lat;nrnil> dizem os estudos soviéticos! •

� p;: �a7.aro Bartolomeu - Ilma� Carvalho

d d I
A'

I "b dO"
'. ncanos era� consideradas, ou de. n ':r'," Em S E, tnãos africanos 'J Partldv Coma.Ham���:������n��. s�1xz;a���t;ago Para a e e egancra aCOR ecera sa a o no uerencla importfn�ia � de alcance apenas muttcto ntsta v V'_' fora da legalidade. ..

DEPARTAMENTO ESPORTIVO

d
para os Interesses europeus. A tm-iron ,a sovtéuca não cansa ãe louvar II

EI���t���I���r��i�:!:s:�uc�a�orges, Rui T' �pal�C� :�I.�,e�!��e,�:!: !::,��!ap'!I�aAl'�" ��:�I'''ac um ".'n"1 nn
:�:d::ae!� ::p::�:;a:;e���: :,"�;�.::h ;:;;�:::;O'c:��;.;��'�" I::::�;:�:;::c\:;�':

COlflbo;;:�:se:�;�:Ye�RSOS casal senhor e senhora dr. Fl'm]'!l:: quere inst.tuto. !�:�:ti:a a�:I!��ê�iC�esf:���a.dD. 1;:n;:���� �:" r�����:I��!í�le;:·rtido cornuntsra nrl!f'n II
nrprescntações A, S. Larn Ltda. Ferreira Bastos,

foi editado pelo -rnsututo de E'cnnonl"J lie, (- o mu:s antigo Partido Ciilnl:lí"tn �

�:.!:. (g�h_')�lla Senador Dantas 10 5° andar

I
',' ','

Mundial e nereeõcs rntcmectonn dr- :::1';, ca rú-opc. gxiste-n na Am�l'j('1 r,,,:'
Siw' P:u;lo

-

Rua vnorte 6S7 _ coní. 32
::: ç :" rece�t:- r�u;��:\��J:l��r��:lnt�n C���:!I�l :.�� Moscou uma coíecâo de estudo'! ''1'. [\ LI '," IJ de todos os ccmunts. l'i l(,'��"

�;';r�� ��e��i�t::O��� 74_��aça D. Feliclp·
2 _ Prepara se li. blololandl� I' (j Sê} ���it��st:o�:���� aO����:'�o U:I$ 1'<11 j

�,l���)� ·�.,����:�oj��e:::� r�:g;:��:;�,��' '��l •
��;�:�: {?c Ikn:��P���!�it�� em todos os mil' ctety" para 0aroe��:�e��e Seab:;:VlT�:t:d� :' '" .'

Os. 87 part'rlca Comu.n·stas n-i ;.l�'ln�I:J "I." forma cte j)a!'�id�S na Argcn�i.'l t, Chlie'

An,!m"in'l m,{'{l'an!c contrato de acõroo eurn n

I
c"9-u ter fine

t ' d I tetro contam de acordo

CO,m,
e,,'_,':; o nu

U"U<'J'G,';-; e Mf"iCO. E há mais d,' uo ,_"l\::l� •hhl"n -m vtzõr. 'lões do Querenda Pala cc VlOte e 'J'Y\ ro 10 - Em no��n ch a e o :;"nh Ir nn 'j dos _ com 40 milhõf's de membl'OS ag' e'lI �a,s de 10 pai'Ses da Améri."l L;'i';:1
A;-q.lfl.'ATunl\ ANUAL - CrS 2.000.00 tos de no �a soc eda(le scrão hO'llel' ,QC. ne-fll_ ncntll Barbato, C'IIC VIS,'o. " h

1:111:
lradas e inscrItos. 48 Partld,'),; cnc:mt,n n �o uru�uai o número dos p�lrtid:';!'I'::S \'r;i,'V'Nf!ll AVULSA - Cr$ 100n ,las (luanrlo ter�mos o f.nimrllO cmcfI mllla cs

, nos palses da A-'a A'frlca e A'n·'>'·iru ' .

19S-. •
'- __ itJ���;��t?�: :r�����'�;�;;:��d�S�/r;s- cDn"ci· tro ri"'> Debutn;.te� do cspcradrJ' Billit ' , ��"\t;�a. 24 part�dos

'"

são Organi${l{;:�,,,, �J O J�l:�i�td�� C.;omu�i:tal!l�: Uru'!l::;lI rfl:'da Men na Moç • Contmente Ame,ica�'): Isto (' n't ."'ml; .. ..:a ed:\andu cinco i,ornllis e uma l'lp/L,ta 1,a.
----- ':,. * '. 11 � TI/. I to e OA'11Hln í' n IV, ln�rl lO \O: ,d� Norte e !la Amenea. Latina.

� ,;'::0, r�"'Ja�al' as teo�ias d') m_ro:i,mO.lc •'I ri" f''''l'ICI1C''l ti'l ri1'nl scnhOI e (n'H� fi' ,Ainda �e ac:ordo �om ef>tes estudo_" o_� nin>mo

VZIN31�IH 3 VI321V1J

'!-�',J I�,
3 _ Sob a alto patroCllllO de I!:\ll..'tuell dr Sbvros Katzlas J

24 Partidos ?omul1l.�ta� em tado o ç:m Sunrêl._ um ,dos chefcs destacados do P�r_

I \ A::den e ,'ornal "O EstadO", d:a 'l')Vl' )J:-,j

II
unent,e Al11,cnC,ano

te.m regIstrado 2fJO IUJO

t,jCIO c"omunista
do U, ruguai deSC1'O'V,) llum,.. �

_'_
�
__ ,_. memb-os. Dez PartIdos Comunlst�� a r.�Ugo a tática da �eu partido, (',I,' (111•..,_ .....

\,��
xlmo rcalzarseá a mavimenta1é1 �,)l\'�'; "'

111!1 )::1 '·'O� --, �
',' ','

I mericano,,_são legais ele acór,da e'Jlll a g :>r.ci�s empreendimenlos organ!.�à !l.nl
III

_

,.. II ;: __

.. -'

� pnra e,ícolha de "Miss Perfume" -- ,\ ]1";') ,

ça ele. ta visltafá a C!I:ade Ma,·,�vk·,'";"" 12
-. O

·rnhol' It('I,!O 11""'1':11. p�'11 ; ���:t.���Çlli�eg��: :e��nc:es,�:ti;�tcf1;�:'::.:�('··, �::�od:e�ld� :�s;:���;o�:>�;ta��':;:�c:l�� (:u�.
SOQVIVIJl'lOS SOHlO oys waznpas anb SO"IO

a convite de Ellzabzth Ardcn. �n:c��, �,�l�:�:�tel'��n ;�('n�1!'��� (l�( l;;li��'(I.':'·e\� j Sôb:e o P�rtido comunist.a, d� t.:;�l 0$ rur_os ideo!ôf'-icos. Ef>�e$ comunbtu,> in'> •.
'I

.,'
• ::: casamento ainda e<.te· ano. 4 estudos n3.O revelam �stausl!ca � :'\\]��' truido� p,ar um� vez mfluem o'lt;-a� Q!;'

,

,J �::;��n�eO:s outros pabes con,>n,,',I),.S

���e:S t��o�a:t�d::�;;ári:s P�:qU�,�:e:J�::��O,
desf�e -Ba�g�,dan�e" �:I�easn��ha�llt'�:al�i: ::: I' :::

, Comul1lstas inscritos: leeimento. •
. .

13 _ Sera n, bonIta Mfln�ãl ln Ilr'l a'j4
Na ArgentIna 111,:',r,� Na Co'ombia - sempre de acõr('n um t:.,noinhense, dia qu nze p-oxlmo. ,� Na Venezuela "J()O Imnr"'n�a ,ovIet co. _ os sucess,s :10 l-'JI

::: _ ::: �eh�I�;���sos ���P�I��,]l�ar(�:') :I�:�ll�::i 1 No Chile �lOO� tIdO' Comumsta são grandes ":xl�p atr'
[�� Na Colombla FIOO� um:t. reg'!!.o �utonoma adn'lnistrad-\ pelos r

S _ Alzlrinha Ferreira um hr:Jtu 'H ;,tl;�� F:;:a!���lm���� �: CI��)' �'!!:\�h��. • No Ulugual lO I..:f)c) comunistas O Part'QO Comunista L' dO'11"

f'�t'" ''''nff'r('l�nnndo �eu 1 o \c,,� ,lO (1

!
Em MalUnique :3 aOIl de grandes tlpog"'af:a3 e cli"as �(I tÚ[,', s

.,em fóco. • Em Gli:t.dalupe 2000 que pubL'cam constantf'menLe Ill'nt '10 ..

Menino WALTER LZMOS Ao galante n:t.taliciante,
baile na capital paulista

• Não ha publ caçã,o do numero le hl"m CI10r",ns dc b o�hu as e ]lVf'\S 11',:<:1 ':1< •FILHO bem como aos seus paj):lls ',' ','

.'. _ ,
bras � de RltlVldades, quanto ,aos �artld{J� Po Ibcos colombJllno� estao v'slt 'n 1 •CJm imensJ. satisfação, cs nossos efusivos cumpl'i- :

<>

" "

Comunistas do PanBnta, Bollvla bl'Ju:t. Mosc:JU e Peoulm e o partIdo tem olg,lnlnoticiamQs na efelllêrlde mentos, II - Estamos Inf')fmados à Dile o

, dor nem sobre os Partidos m21:J legáls sado um cent o de formação p:t 1 1 'u •
de hOje tran�corre,,.o p)'I· FI�",EM .ANOS HOJE promel [10 jantar rm "black t�' 12') �p .' 14 - A grac'o�a uruguaia Rep;mn :1Jl nos EUA Mexlco B-asl] e Costa R1l '

ventude
•

"

Jmeiro aninho de vida 'do __:'�r( Anel BUla 10 Filho mesmo teo.l!zado Alias festeja hOle J(!ade l1?va Logo m\h [' 1!;1 • Saa ilegaiS os Partidos Comunista n0� 'e No Chile eXiste um prmclp10 'le .,matravesso e galatHe gJ.roto.. �sra, P;'Jlnlira. ,ClU� de. ' , \ ,na, recepclOna convlUadQs no mal�

IUXU?,.
gu'ntes nove palsd '\rgentina, e:>1<>�l1"11 F f'nie Pouular como tambem n:l Vcnc t

�1�11��oL�:u�o!�;hOpa�:!:� Mo �, ' ::. '" :!' �:l·apartamento do Quetém:ia P\llfll'e lIr • HaIti, Guatemal\a, Hondur\s N'c:lI, u .. 711e � f'Jl consegUIda a c')laboruc'l'l rlltr"(
Ia! amigo e Ilustre cano NJ1:'l'!:la. Ida dos Santos

7 _ Em prol do Rotary Chlb' rpa1 ::. _ .;:
•

• =:�:��al�a�er��te:!�Oun�e��; q�:IV�IQ�omo �Id�n��m��::��ratlca Repubilana ('1 l'ar'
tenãeno sr. Walter Lemos s OI G f II I e d Clube Doze c",A. ,
�fa��le�uea �:��doesp�:�o�� = ���a C��tlld:roS�v��ra :�:t:e: ��:t:a dO�� N�coes 15- �nsa)nrnjo Realizar se li snba

• ��:�t� -;:M�R����� : ���O s�m���;r� ��r��:�SI�'1�X��t:�quCee�������or:asb:;tr�I'��,
elementos d�staeado3 em

Ambal Chmaco: do a bencao nupclnl da bomta � ta Mflr Amerlca Latina convem compara 'os ,'O! .... e rf'l operariado de um lado � o� c J n!l •os nossos meios Sociais,
Filho

" , Iene Costa C::l'l1 o rir EsmerahJJ C:tca • os numeras dos outras Continente!,> f:Jn n .tas

Waltlnho, no dia de ho-

- sr Acan Silva
•

..eare -.!': Os no'vo" e falml_lares iCC"PC10, • do bL!)cO SOVtetlco 'r�nt!n'l'l) •
.

- jovem Celso Ribas 8 _ O Jove'll senhor George A,b;>rto narao convidados nos saloes c!.:o Oscar"
� � _ .:.. __ _

���o �s�a:�:çJc:r�:s'est�:! � jovem Regina Célia, Peixoto foi convidado pelo "yi)z·g:" Ç,C Palace Hotel.

P4RTICIPACA-O
.......--

:;�:::;��;�;':;;;:�IO�;,� �o�:�:: :�:�M�:::;::: NaUas=s�ê--mb�1=él"ãliii i s I a t i v a ,,:t:�i:�i,;::[�;,�;,�::t,�P:":.��;,�,.�:��n:on-
�Ú�:I�;S d:J�;:���I�h��� ���� cO�I:��iIi Lorena Ferreira

(Cont. da últ. 11ág.) �rn1J bem vedr::.'i, ,'r�, OC r\!!1. pcla pujal'lca dos ide Se não hã intp��ral ide., F'lorj�:;��1iS�,_12�R;: ::r.�� �:rig��RGE S/l.VII

lunidadc rl11 que nq'll!o.t:t.- _ sr. Jesulno Moreira veis moveram a :niT:'.lll Ge )lutados, quasi cloi,� 1'';ln;os ais de.'''ndld:>s f' repr'�'3I'n tidade de forma, no,; I'f'gi
rá o qu:t.nto e cstimado. Correia clsã.a de renuncia (I') pos da votação Jlede�gt:1 nas la parD .11Im, para meus mentos partidáriO. 1'0 p,

to que ocupava no l)'rl'tô últlm�s elelçõzs fie 1958. ('ompanh�iros, e pa:-r, Lo D. C, e do MTR, jJc!' uutro
,

rio Regional do ?�olt'clo. De sã::! por nq� re;ll..�!'>C"nt.ldos. dos esses quasi 8,(lOO preito lado é inegável n l�rJrll<lda �.
moerata Crl�tão ') dê�se E é essa parce!:!. C')!l�ju� ,tores que em n'1'> ("ll1fia- similitude na� 90�tLÕlnaos •
Partldo_ me deslig<t,' defini rável dn. opiri:to ?at'tld'ária ram, a única rJt:1 segura. Que abraçam e no.; objetl

�J.
tlvamente, Se n:lo rcnun que devemos ate!"'(l::or o único cfl'ninho ,'o�rt'!lte, vos sociais que procuraul,
cio tambtim à cno"!Ii','l (!u� E, se pelas ra7.6�; que a a Úl1�ca atitude hÓllPSl:o, p(.! Eis porque, sr. Pres!clp-nte

ocupo é porque � rpn(lllcia cima expús não fnj pG�'�'i nnte nossa ,�a]ls('I1'nciJ. e sr. deputados, ':ICUl)!) h"

�ae::;ata��·���:t����(>,af;,� ��I V�a�h;:': e ;o�:li��::al��I�� q�ut����ri�:r:� qt:�l��O fi �:r e�� t�����:n�;rl:a�:I�CI:
-caria em tra�::-o aos flue sob a b�.ndeira ;1ede'!ist:1. que nenhuma crÍlHICt. sem pertencer a ban�ad:1. no

,elegeram e me íl<;')mpa cabe nos o de\',)r de não escola por motivo rte po MTR, nesta Casa, bane3da

ham. abandonar a !:Jt.\ ]lf'lc;, br2za: nenhum ':nvl'<lGor esta jâ constit'!i·i. rie

Embora desligado do P. }:ostulado,,- oue lcv"'1l10� a spm terra ou recmso'; por meus ilustres C:'l!:l9anhel
D. C. não tenho o 1irf'ito e�ses 7.811 elzit(lt'f'� em falta de f!nancfaITl�nt:> ou ros Walter Mu!h::r, Ll'e-

"A Magnífica" (A car-i: �2S Noites Cariocas).

Olf'!ALDO M8l.0

'-- -,._----,--- .�.�.

Govemador
Aprova

Regulamento
I IIumlnição da
i (I�ade
I

vo� :I'R����m��:o�:p��� i
retOrja do Serviço de Fisca- I

lização de Armas,

Muni-Ições, Matérias Explosivas,
In!lamãvels e Produtos

Quim.icos, Agressivos o Cor·

Irosivos. O referldJ regula
mento saiu publicado na

edição do 18 do corrente
do "DiárIo Oficiai".

O Oovêrno do Estado,
abavés da Elffa, pros
segue na tarefa de melho
r:t.r a iluminação das ruas
de Florianôpo1is O siste
ma de Limpadas mistas de
vapJr de mercurlo foi ex

tendido até a Praça Perei.

",EQ�IPE" E OUTRAS ISCAS Aproveitando" a cu.
$",nCI(I dos VOSS'Juras do limpeza do cidade, .apare.
!�e,rom parJ tornar o Situação pior e aumentar o 5"

/"Iro que v, i pcr aí cs tais envelppes "EqlJipe" t
owtr�.JS coiSas mais (bolos).

de me desligar do� rom

promisso" Ideolôgico,> que
assumI para com m"n� rlei
tores e é justamente ))0"
i"so, srs. deputados, qm a

cadeira de rep;'e�entalltc
do povo nesta Cft�,l, n�

realidade não me pel'te!l�e
e nem ao PartIda DI'1110

crata Cristão do qunl n'e

afastei, poIs t:oe, part:dos
e parlamenla,es aad, mais

são do que fOl'mEl de r-x

pre�são da vont':\tl � popu
lar. Pertence, sim, aos

3.645 elertores ou;.! 11"1 11lti

ma eleicão leglslativ� 1-1:

nossa campanha cleit,ll'al

em praça pública.
Continuar defc'1dcndo so

zinhos, es�es pO.?i.ulad'Jr.,
_nesta Assembléia, sl'r!:t. ta

refa por dema:s dJflt:il pa

1'0. um sô depnt"jº E�'",

imperioso uma \mH�o q\le
nos po�slbllidarJe� arreg'i
mentar as nosns fOl'�'as

ajuda: nenhub trabalhador

aprimlda por falta Je �a

lário compativel e de ::egu
ro social: nenhum fundo

nário p�bllco 3B;1\ venci
mcnto adequado e ,;em j ra

tamento justo, q'!f' �ao ob

jetivos trnbalhlst.1L.;

vAdores, estamo.. :tinéln

dentro do � -ogl'lilln I' ÓOS

objetivos que há t:l.ntos
anos viemos prOClO','Hldo a

tingir sob a bandCI,·:t da

Partido Democral 't Cri5�ão.
E' justamente isb m:e

constitue o princi;J9.J ÓO

programa do lI.!'tlVinwntn
Trabalhista Ren�\'�ldor.

presidente desta As,>�JO

bléia, Frederico K'ler'en"
primeiro secretárj;) da 'Mê
sa e do deputado �lIcdno
Alfred:J Flach.

Recebi, ainda, 'I. hor:l';jtn.

incumbencia dos denlllado�

P:t.ulino Bu:'ip;o (' F:'a'1l'ls

co Machado <te fl'JU:':l\, ar,
opcrtuhidade, decir.r."\: tam

bêm o!_.! seus ingr:';;�'):; na

mesma bancada.

A estes doi,> ,leout3rJoS

movem OU:t.SI qu") 'lS mes

mas razôe,� aprtithírl:t; (jue
me impulsionar:ll!1. g' 'Iue

particip3ndo da,> :t!f'oias (ic
(Cont. lia 4," pág.)

À frCnte d.JS' casos comerciais que estã" �Cil.

�����re�� �Iit ne�s\l�l�it�:�,}U;;;�-��s���s fi!� ��vel��;:
ttOCOC-.lS os figurinhas e depois os papeluchos j,jO
lodos jogados nos calçados que fio.1m imundo� �

melhor, mais imundos do que estovom,
Junto_s� uma filo de comprodor�, Ali r>QS

"filas" sõo rasgados os envelopes, trocados \')S fi.
(jurinhas " depois os popeluchos são todos ;ogaOl-.15
nas cak1)dos que ficam imundas.;:l!J melhor, mOlS
imundos do que estovom.

.

E tudo isSo cem Carta Potente (9 _ 0954) pC!
':" v-alor juridico e devida pe.rmissão poro s�jot OI

ruas.

Apelar poro quem:>
Pcr isso é que o santo falava aos peixes"
E c dinheiro qua dizem não existi'r 'V'!Ii opa

cendo nessas coisas.
Nessas e e_"l1 m.Jitos inutilidades, .

L'RBANI';MO E F.:STt::TlCA O titulo á margem ,&.:

parece ccme-;o de conferencr::J. , . ,

t:: que no linc'o e :Jprozivel local do terrenO ..:\lI"
(ameça na Prainha, cnde inegavelmente SlJrgef1l
canstrUCÕES m"dernQs, iá começou o coso.·

.

Primeiro, uma casinl-4:J de madeira, fora. da;tlinhamento, Depois outro no mesmo, .estllo.
Jlclmente o terceiro casinha. E já se pre�')fa ° ,e'�

�ena bO;�. �n�������oNe: a��fe���a es���0'opor�8
por ali?

,

Está r.tl coro que nõo, pIa.
Depois, aquele terreno se tornará um� fa"cowVamos acompanhar o coisa e descobnr o

�a de tanto c.e.ggeira,
Amonhõ tem nlois,

ra e Oliveira, dentra do
programa que se está exe

cutando, Outrcos locais da
Capital catarinense serão
beneficiados

para !onse ICuO do;; lios

sos o",.et0"l, Ideolôe:JC,Os.

Escolheinos, enlão. Ulll�1

bandeira. A ballj-�iru de,

Fernando Ferl"l.�i h.,0je,
um simbolo de abnegação
e persistencia. O deputado
Fernando Ferrari, indiscufragaram meu f''l11J.' t a

Dia 18 - Futebol de Salõo: Doze x Paulo Ram<.)s zendome pdla ser;'l.llli,l \'r,z

C��t:l�n- Encontro dos Bmtinhos - Orquestro de

:e;�:e�a�:�u�:��;o J����30" 22 - Cinema atitude,,"os sUP1('n�.e� ct� de
," 23 - Bingo em Beneficia do, Sac, de Assisten� putado� _ Jo�é ZI'nin com

C�? �5 �qF���b;�r�:JS�I�'o: Doze x Bom Abrigo
1.784 sufrágios. H..Wl11uad'l

I�� �� = ��cgo�t.o dos S.otinhos, O.q de CosI" ��hr�;'�I�:"::1óo;::���;�
" 29 - Futebol de Salão: Doze x Bocaiuvo Iizando assIm 7 ell voto�
" 29 _ Cinema dos 12. 874 que rC"preser,-

, 30 __ Bingo em beneficio Ó Sociedade de Am_ tam a legenda tc·(al obtida

raro á Velhice --pelo..- PDC, nas úll,lma:o elcl

Oly,ervoçõo: As partidos de Futebol de Salão sõo (:õ'c� par; � As?"mhll�ia LI'

rco\'iZCldos no Estádio do' F, A. C, gilaliva,

. ,."
____________...:.!'_'. c:,;i.'.',

tivelmente um, J[d�r nado .. • _ li
nal inteligente, honesto e

puro, um homem qu� pe
las suas qualldarle:.;' ;Jel!SO

ais, pelos programll�\ qu"
defendia, foi eSt;olhid-:: Pl'

tão, de todo o Bnl;;i!, !';!;-no

seu candidato únir:o '.\ VI
ce Presldencia da R'mli!t'i
ca, no ultimo pl;�ml. r:stc
mesmo homem CriO:l !H",tr

pais o Moviento TI'!lb:tlhi:�
.ta Renovador. E;;s\) mov!

menlo. hOie )l!l":;flfJ 11[l\;'jO

nal, vem florecend" dia u

AVISO
Prorrogação de Prazo

o Departamento Central de Compras do Estado de
Santa Catarina, avisa aos interessados que a Conconên
ria Pública nO 17 04 01, referente a. aquisição de mó,qu!·
nas e outros materiais para sapataria, alfaiataria e tlpo
p-rafla do Abrigo de Menores, marcada para 23 de maio,
f,')i adiado. para 18 de junho e'm virtude da falta de publi
caçãa no prazo devido.

Departamento Central de Compras, em 2I/S/62.
l-Ierme.t J1/stino Patrlanova..

Presidente

•
._ t,A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 25 de maio, às 20,30 hs., no Teatro A'lvaro de Carvalho

IVENS PATRIANOVA
-A voz bonita de Santo Cotorme-

n�resentan�G-se pela primeira vez, à plátr.ia �e S�â terra natal
o Canlor Calarinense Consagrado Pelo Rádio e T V do do Brasil.

Magníficas Interpretações em Espanhol- Francês --Inglês -Italiano - Português f" ,

Dia 25 de maio, às 20,30 hs., D8 Teatro A'lvaro de Carvalho Ii.,-
NOTl'CIAS E ESPORTES PELA

RA'DIO GUARUJA'
8.00 - Ccrrcapcndente COLUMBUS

3.55 - Repor-ter ALFRED

10,30 _ Resenha Esportiva CINZANQ-FIRESTONE

10,55 - Informativo CASA BRUSQUE
11.55 _ Repórter ALFRED

12.25 - Correspondente COLUMBUS

16.00 - correspondente COLUMBUS
16 � -'-- Rf'llOl'ier ALFREO

ra.íu - Resenha J-7

18.55 _ correspcnocnte COLUMBUS I19.00 _ M(Jmento Esportivo BRI-IAMA

2LOO - Reporter ALFRED
21.30 _ correspondente COLUMBUS

22.05 _ GRANDB INFORMATIVO OUARUJA IDepartamentos de NOTICIAS e ESPORTES - 'rere.:

3816 _ 3822 Rádio Guarujá de Florianópolis - A

MAIOR POTf:NCIA RADIOFON1CA DE SANTA CATARI-INA,
Onda média - l.4�O krl.<; - 5 knoweus

Onda CURTA _ 5,975 kcls - 10 kilowatts - 49 me

tros

i

ATENUO ' " '\
SERViÇO' DE MUDANÇAS URBANAS INTER IMUNICIPAIS E INTERESTADUAL, ,

Nõo é np"'''C:''óro f'I enqrcdcrnento dos móveis. ,

Informoc.....c; Ó ri h'] FranCisco Toleottno, nr'34 1

�;�da cáustica I
I

r.

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

elA, ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embaldlgem Industrial:
Sacas muhifolhas (Papel II Pl6slica) de .50 quilos

Embalagem Doméllico:
CaUtas �I! papal6a com 2A pClcalel pl61tico1 di! 1 1/.2 Ib

Rapresenlaflles pora os

Eltadas de Sanla Catarina II Paraná

BUSCHLE & LEPPER S.A.
lainville • Blumenau • Curiliba

�.,'

ralodo-�e- de��-de;-reter. Tire do-fcqo; Bafa bem
3 gemas e Junte..;as 6 primeira misturo. '. Esfrie a

mes.tTl:J. Bota 3 claros em neve, acrescente 2 colh.
I,cha) de Fermento em Pó e bafo nOV(f(nente En
volvo.os na mistura fria, sem bater.· Fôrma �nt'odu�

�����aref����, cérco de 25 ,minutas. Sir.�a logo,. IhJ

Convide seus amigos para um. [cntcr croer'cc
110 no sóbcdo ou domingo.. Além das, drinques (que
"irão d�pois), você poderó servir chá, prinçipalmeri_
t? � c.ha qelodo se for um �io quente.' 0- jonll:lr cc
Gera InclUir, como prata príncipol, uni presunt.o -o;
c:ampanhodo de pão e biscoitos, vc-iódos cada
(�('In�id()do creccrcndc seus próprios sp_nduichf'!.

;����:s��t�ofi�osse�u j�an::rõeS:ls���s t��:�' ����
de queijo, azeitonas pretos e verdes e· pedcctnhos
de aipo e cenoura. A sobremesa podere ser um Lo
lo de esccctoncs ou de rum e uma gelatina de fru,
ias

O peixe é um alimento nutritivo e sadio pode
ser apresentado nos mais variadas formos. Várias
aonos.de caso ignoram, porém, por não saberem
remo escolhe.Jo e dífercnçcr um peixe freRl':o de
11m estrcccdo. Porém, é fácil: O peixe fresca tem o

barriga firme, as noctcdetros são inteiros, as guel
ras vermelhos. as escamas bnlhontes e os olhos -t,
"os. A carne que conserva o marca das dedos,
qoondo apertada, Indica que o peixe jó nõo estó em

t';on<; condições de ser utilizado na alimentação, O
Pudim simples com laranja c creme c+oor.L peixe é rtco em proteino gorduras, fósforo, iodo

Iy ... .diterente e .sobcroso! Vemos oxpertmcntc; cálcio e fluor e também em Vitaminas A, B e D.

�o?
------- -"-

PUDIM PAULISTA
1 pacote de Pudim Royal sabor Baunilha
2 XIC. de suco de laranja

.

2 gemas
4 colho (sopa) de oçucor
1/2 colh. (chá) de essência de baunilha
Creme chantilly

Misture o pudim com a suco de lomnjo e o 0-

cúccr. Leve ao fogo até começar a ferver, mexer-;

do sempre, Junte as gemas batidas e cozinhe um

minuta mais. Retire do fOgo., Junte o esséncia.

cc_,loque nurnc bonito fôrma e deixe gelar. Desentcr
me e sirvo com creme chonttlly.
NOTAS E SUGESTOES •

Nõa deixe que a chuva cercpathe () seu pi.,
queniquc há· tanta tempo olcneíoco. T rOl'lsfi rc_o

�a:�te�U�Odc:Ssa�e S�iv:���rã�:la��I��ç�: eCO����t�:.rr���, I
O� crianças algo com que se distrai r enquanto vo., i I
cê preparo os sanduiches e bebidas, Os pequeninos
cedem arrumar a mesa. com os utensílios que vc.:

rê utilizaria normclmcote 00 ar livre Se êles in_

ventarem enfeites poro a mesa, nõo deixe de

elogiar. As crianças estõo usando a sua imagin-:;.
cão o que é importante paro o seu desenvolvimert;
to. 'Você certamente desejará fazer sanduíches vo

.rcdos core o ccostõo. Eis algumas sugestões sc.,

lada de galinho Com agrião; presunto com fcttos

I ��s t�:;�:�t:t�e d:u::�o�d�, efi���:�t���� ��:���
I de: tomate e abacate, misturados, depois de trens;
{ormndoc: em oosno.

I• Você poderá retirar as crostas do põe antes de
! utihzor os recheios. Deoots, a pão poderá ser corte;

I do em tiras ou quadrados. Docinhos recheados com

I
pudim de

eh,O,CQlate
ou baunilha e

acompanhO.d":-S'de ponche de frutas farão un1Q sobremesa festivo.
Os sauflés são' conhecidos como pratos "t-ot-

-oe.ros" nor ISSO muito donc..de.xcso não se cms

co o expenmcntó.Jos. Evidentemente, tudo depen
(�e til':' bons ingredientes, bdo receita, ..

c vanta-:-- I
d- de acertar! Experime-nte esta receita dê Soufle I

r;e Queijo e você se orgulha.ró dos resuttcdos! D,,,,r_1-eto 2 colh. (sopa) de rnonterço e _hlnda, no foge
unte 3 colh (sopa) de farinha e 1/2 colh. (chá) de
sol. misturoodo bem. Acrescente 1/2 xic," de ]eite
e- mexa bté enqrossar, Ju�_de qU!!�_:>�D 1

� -/ "-

MElHOR ALlMENTA�ÃO .�:
.

PARA MELHOR' SAUDE • '

D MARIA SILVEI�A !!alrmOIRFTORA I>'À COZINHA ROYAl- (,'11'''.,tlf,,'!,í1i1i

a marca

de qualidade
em todo
o mlHldo

Das grandes obras
do Brasil

o progresso da tecnologia do concreto tem

dado maior amplitude as realizações da enqe
nharia e da arquitetura. Novas concepções es

tilisticas. suportadas por e�truturas arrojadas.
"radiam confiança no futuro do mundo livre
A organização SIKA. com meio século de. ex.

periência no mundo lnterro. tem cooperado com

08 aditivos PLAST1MENT. F'LASTOCRETE e PLASTAIR.

para. as mais notáveis realizações em concreto.

PRRTIDAC DE
FLORIANOPOLlS: EM
OIAC ÚTEI«: AG

9horas!
Ediffcia ao CONGRESSO

Tac-CruzeirOdo Sul

ÂI�A S.A. Proauto, Qulmicaa pal'8,can�tr.uçfta
at�a Paatal 3ei9B • Rio de Janeiro
'presentant" em toda a Brasil

o
RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POUOAL DE URGEMCIA TEL. 3911

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA

Ope�uções CIos AMíGDALAS por processo
MODERNO

EQUiPO de OTORRINO (único na Capital)
pala exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
RefraTor BAUSCH 8; LOMB paro recHo

de OCULOS
TraTamento das SINUSITE:: por ULTh,'->�

Dr. GUERREIRO do FONSÊCA
CCNSIJL1AS PELA MANHA E A TARDE

Çon�lJIIÓ(IO - Ruo joao PInto, 35 - Fone 3560
�e·'dencpo - Ruo Fe11Jn SChm'dl,99-Font 3560

Dr. MARCOS f. FLACIi
CIRURGIAO DENnSTA

Atende só com hora marcada das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO ....3
Telefone 2891.

'

fifi fláv;o 41berlo de Amorim
"

� ADVOGADO

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
(LINICA ME'DICA

zstomsgc, mtesnnce. tlgado e vias biliares.
oonsuttórfc:
Rua Jeronlmo coêtnc, nc lB aaías 21 e 22.

Residência:

ltt!8 Cao Jorge 32 tone 2721.
D1àrlamente das 15 às 18 horas.

"tende das 8 às 10.30 horas no Hospital d� Caridade.

DI. L A U B O DAUBA

Cl:uica Gera 1
1- __ M!:DICO __

I Espeelalll!t,a em n.loléstla de Senhoras e vias url- I

I nt.:las. Cura rad1� das �nreecções agudas e ero- !

k \.nlc� dp "par� �en1to-ur1nár1o em ambo.s oa I
I �t:os. DOI'nç81 do apllrêlbo DlgEfltlvo e do siste· �I

"'l ma oerv08ft.

t HorÁrIO: da.. 10 14 lJ,3iJ noras e das 14,30 W 17,00
·1 boras. - Consultório: Rua. Saldanha Marlnho,2.

1.0 and9':". (esq. d&. Rua l080 Pinto) _ Fone: 3240
Residência: Rua Lacerda r.-outlnho. D.o 13. (Chi'
cara. ..10 Espa&l"Ía) - Fone: 3248.

'IÍ!-Nelsoti MoritILa-piiHa..
.

-advogadó..

-CAIXA POSTAL 50 -

FLORIANOPOl.lS - SANTA CATARINA

03. SAMUEL rONSEC�
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de coyjdades relo alto ..elocidude.
BCRDEN AI'10TOR <; 5 VvI-ijTE

Kadialagia Dentário
CIRURGI .. E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _

10 and-:lr _ Fone 22:5
bclu.i"omerlte com horas morcaó....

NO HOEPCKE TEM

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos
áreas pa�a indústrias em

BARREIROS

chácaras e

nn "BAJRRO YPIRANGA onde está 'situado o Grupo
Escolar Jocal.

'

Os inter�ssodos poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDt3 DE IMOVEIS de

Oito Julio Malin&

Dr. Walmlll' Zomar
Sucia

:==·d.":�':::·:: Bingo no Clube Doze de Agoslo -- Bealriz apagou 16"
Unh......... do 8,as;1 V I'nhas no Bolo "L dos C'" ,

",,-mler.o por concurse ca e I ago isnes •
Matetnidade�Escola. (Ser' 1 - Sâbado à noite, enquanto a. geria Queiroz Luiz Henrlque 'rancreco,

viço do Prot. Octãv1o Ro- • chuva fria caia sôbre .Q silêncio aa Oída Paulo Fontes
J
Filho, Norberto suverm cle'

dríguea Uma). Ex-interno. de, no Querência Palace, a Jovem guarda Souza, Luiz Delfim Peixoto
�

e muitos ou,

��s����Ç;.A��E������: a'!: ! !�rl;o::!����aB:::l����;� qa�� .�����c\��:: tros... * * �:�
•

d� Janeiro. Médico do Hos- .. com um bonito vesuno azul de ,H·ga!ldJ 5 _ Anotei também os casais: Brunof
1i?1taJ de uandaoe e da Ma- sulço em tomas bordado com pedr rrms. Schlemper, Afonso Ziesemer, Jo-:"o Pá ,J
terrudade Dr. Carlos Corrêa. , * '" �:: checo, Darci Goulart, Mario corrêe.

•
��:!�:s -;;g o:=�::: • gant�s;m:, f:!:c!��om:v�me:r�::e �u�!: 6 _ Felicita:os* �i� símpattco caslll'
- �ARTOS SEM DOa pelo' 50, com a presença de brotos elegantes do Luiz (Zlta) BattistóLti anfitrlii.(). pela.melodo PSlco-pror�latico • -scctetr". grande festa que promoveu no- oucrênte
Consultorio: Rua Joao Pin-

• ':: * * Palace, marcando um grande .\Contec1'
to n. 10 - das 18,00 la. 3 _ 'As 24 horas, foi feita a certruõ mento social no sábado Que paS:iOI1. •
18,00 horas. Atende com

nra simbólica. Beatriz, apagou 16 velinhas ;: ". �:: •noras marcadl:,: Telefone. no bonito tolo em forma de "Lago dOI 7 _ Maria Ramos da SlIva fel indl
.lu3ó - h.es encla: Rua

• cisnes". Dançou a valsa com o seu irmâr cada e está exercendo às Iunçôes de Sub.'
Benito Battistóttl. Chefe da Casa Civil, Setor de Contrôle'

4 _ No meu ::�a:e��lnho anote', 50 ����I�I��, G��:r::�iro e Expedlenro, nr.

�:::el�:l�i�r�a�u:��, C;ânn�: �::�ll�� 8 _ O Sr. G��d: �orltz afirmou w'
til e s��O�!:IM l�

mas P�reira Jaime Di stetro, Carmem Colunista que o Dr. Raul SChI1.cter, é o'
Lucta Carneiro, Rcglna Pereira Ol:lvelra candidato pelo PSD, em Brusque, com D'

_ __ �:�::a �:� �:��a A�lj�:� ga�.��:\.;.:9· �::�stê��ia �;as�:� In� R����:�rl::àO �:.
Dr. ArrloD Ramalho Caldas, Regina Pat.ícla Lins, Ra{;ln.l. c naux, naquela Cidadej que atualment�'

��::'�I����E p��IA��!:ã �:s:,C�:��!h;a��:e)B��:!:z�tiX;��� ��:.I� �::i:a:�clsando muito dos seus �ervlçosJ
DO HO>!I'plta.1 dIP. Caridade. Rosa Ma-ta Boabald, Nair Marta Laur.n, �:! '" �:! ·1
A tarde, nu con:i\llt"rl. do; Mlriam Luz, Mnrisa Moslmann, Al .. i Hoje no Clube 12 de Agosto, será rea 4

DA:1����:!��A d·�o��!�,o:;; à�u!',::u!:; ::) F;:r�t�asC�I:�ape���·��.�aLU��:�I�u���, �:��:n�mJ�:�:�ei�: beneficio da cese �oj

PRE�GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O 'ANO
..

MI\ctia40. " - l° andar � Eliana Campos, Regina Carneiro, Tenfza. * * * •
AULAS PARA CONCURSOS t�lerone 2'81. ,,, Busch, Vera Geulart, Margot Luz, Gl"a O Chefe da Missão Naval Amertcana I

CU:1�� ���;�:S�ftES Rn�::";��:·Te��:DeP:1�.' ; �:Zi�e�i7:es�:::s'p��1�e B���ei��ve�M��� :OaxB:as�;a��:�:�::h�:e�e P·c�:�sth:;i'
DE DATILOGRAF'A .--..,,_�._---- • Nivia Marques Nunes, Ligia Mascarenhas cta!s americanos e brasileiros vlsltarã,1

"Sempre A.lerfa" • Tâni Flalho, Maria Perpetua suveatre Florianópolis, prôximu dia 28. Depois IráJ
__ _ 4 ;��::) d�I�::a;���I�:n�;u;�iZ;c�::m:!� à Blumenau e JO��V�I� •
•_ - ,,__ "Junior, WUlJ,On Sandrtní, dançou muito Logo à note, ás 20 horas acolltp.ceral

LOIES • :em :SSi:n1;I��:ar�:��li:i:;:::�03V;'���� :e��:��U:aBr:go:;a���:to:�a Fa��ld��:I��j
,

VENDE-SE ACEITANDO • Paulo SChlemp�r, Raul Caldas Filho, Farmácia. Sera servid� um "COQultr.1.'"
FINA:Io!"CIAMENTO PELOS' Ivens Faria, Pau}.o Pereira Oliveira, Mar aos c.onvidactos. O acadêmico Toao M.•
.IN�����SRUA FELIPB .:�:d:a�:,,\ :n:�C"::::�r:e.�:.�e:�e_1a'" •

S�;'�.:'T&14;1
- .(oLT03

.

Na Assembléia ...

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSE KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPIT4IS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE COI\"SULTAS: - Das 14 às 18 bora!
Pela ruanhá, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONStJLTORIO: .- Rud. ren. Silveira ló - ConJ. 203.
- EULFíCIO PARTHENUN.

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias _

Prcblemáttco Afetiva e sexual.

r

'rratamentc pelo zaetrocncque .

com

Insuunaterapre - cerotcscíorapta -

Psicoterapia.
•

Direção dos Pslqutátras -

DR. P'ERCY JOAO DE BORBA

DR. JOS:&:: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRAI;lE

CONDULTAS: DI!." 15 as Ul horas

Endereço: Aventoa Mauro Ramos, 288

,j-'l"a:a E�ejVUl9 Luz) - Fone 37·53

anestesta -

aonorer..pla e

"Curso Preueralôrio Continente"

NDICADOR PROFISSIO AL
DR. MARIO GENTIL COSTA

M.:8DICO
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA

ARTiGO 91 (GINÃsíÕ-EMUM ANO}
Faço sua inscrição no "CURSO PREPARATÓ_

RiO CC�TiNENTE" o único com professôre" espe_ P'-------------------,
ciulizodos.

ES���+OD�F���'OR�tÓ�O�I�� �nt��Q .�4 .�e.. ���o:

- Boscado no� mais Mordeno5 pJQceSlO' peda
gógicos.

- Equipndo com móquina, novnl.

Oirigid", ;.oelo:
PROF. VICTOR FERRF.IRA DA SILVA

HORÁRKlS: DiuRNOS E NOTURNO!
Faço sua jn�c,jçõo o Ruo Dr. ful"ia Aducc�

antig .. }.4 oe MOIO, 748 - li' ondar.
ESTREITO Florian6polil _

_ ---- ----------

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

O Instituto NoJcional de Taquigrafia, empenhado
no componho de rlifusõc do taquigrafia bRiÍ�ileir.a, q
briu inscrições ao seu curso por correspo}"ldêncio, o·

través de 12 lições. Escrevo-nos ainda hoje dando
nome e enderêço poro o Caixa PostÇlI, 2.500, São
Paulo - SP

CURSO CONTINENTE
Preparam Se alunos poro OS concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
O:"TI LOGRAFO Faço Sua inscrição no "CURSO

;/' CONTINENTF" à ruo Dr. FúlviO' Aducci, 748 _ 1°
andor - Estreito.

andor - �it��d::.����g_a_s. _

.

pela RADie GUARUJA de Florianópolis
de Z,a a Sábado .. _

8,00 - Correspondente Columbu�
8,55 - Reparter Alfréd
10,55 _Inf ...rma a Rádio Guorujó
11,55 -Repurter Alfred
12,25 - Correspondente Colurpbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondf'.,te Columbus
16,55 -Repo'ter Alfred'
18,10 -Resenha Titânus
18,55 - Correspondente Coh..mbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - C )(respondent'3 Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujá

Deportomeroto de Noticies: Tels. 3816 - 3822
Rádio Guo,ujá - onda média - 1410 Keil _ 5
Kil(!�Qtts - onda Curta - 5975 KeI, - 49 mdrol

QUE FA-Cf-LI-81-DE 1..:

1/ !><,�",IO-;.de",:"I.,,:: FC='W"'. 0\'" ,,,,,da

co�,""" O ,",I,,":e. d",,j� � Gt� i� p,�o'aOÓ..
n'."""I1<"<>",o\· oc"",,,,e';,ot.

Ruo Fl'fire Schmidt, 14.- Sobrado ....l.....

2347 _. FlnrÍ(mópn!ic;
SERVICOS T'C1,ICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGÃNIZAÇAO DE SER

,'o VI��� CONSELHEIRO MAFRA _ 160

�;"._ • :LORIANOP�LíS
SANTA CATARINA

• .,

.•<�,J'

AG CN elA
lu fl!�re Sc�.jtl, 2t
fBllts2111e31118

nnRl"Ól'IIlIS-!. C.

�··í !to "':'

(Conto da 2.a pág.)

,FOR:D.40 um tra.balhismo sndlO ori

Ve�de�se (ie· 4 portas COlt ,. :a� J:��;:�:\A,;,!;r�� .

rá�:tor, pneus, plutúra "t·-"":-paS��tiallnl-}e"a a Fefnan

estofamento tudo em es.
do Ferrari" não s� podiam

·tado de novo. ótimo ,cana.
,

Trata.r com Danlél confo�mar com as qucsf.õeJ

Rua Deodoro, 3SA Nesta jnternas surg·:das no szio

de sua agremiaçM partida

Dr, NILTON
PEREIRA

Dr. Acácio i;-;;ibaldi
S. Tbiago

.ADVOGADO
Escritório especiallzado em,

Ques�s trabalhlst�s.
AdminIstração. de bens

,móvcilJ. Defesas fiscais.
'iua Fel1pé B;chmldt, 14 -

I.(f' A.na�r· ..... Fonç!: 2511 •

22Í6� :::.. .

.....__._--.
. nkálOllDi:lWl O)

�EMEREZES
Fonnàdo pela EReola de
Medicina e Cll'Q.rlia jo Rio
d. J"anebd. EI-Iuterno d,

HO!IJIltal d.... Cambôa - Da

Mak:róldad.. Clara Dali·
baum - Da Maternidade
Mãe-pObre.
&pedaUdade: DOENÇAS

DE 3l!iNHORAS _;. PARTO
_ CIRURGIA.
(;alUlulta: Maternidad.

eamaela Dutra, pela ma

nhi.
Re8ldbcta: Estevetl J ...

mor, fi2 -:"' Te): 2W·

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

ti
Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6a8. feiras, 20,00 horas

Flol'i8..nÓpoljs, - 23/5/1962

ria.

continuam, assim. 03 I

lustres deputados 3 servi

çodo trabalhismo IN legcn
da fio MTR Que !lllO e in

fensa aos comp .!.Jmls,;;o.,;

ideolôgicos por el,.,s assu·

midos .

Peço, pois, a v. Exc:in.,
sr. Presidente que c'Jusklp.

de os deputadas ·P�1..ôiin".)

BUl:lgo, Francisco Macllaclo

de Souza e Rubens Nao;al·e

no Neves, como integrantes

da bancada do Movimenl.o

Trabalhista Renovam, ...
,
Ilel;

ta Assembêia Lefl-.;lu'.lv:t.

'renho dil,o)·.

VASP

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

gartaze
Cille :sAí) JOSE -BAiBBO.S

tine GLORIA
Centro Fone: 3636

ás 3 e 8 hs.
Jack Lemon

Doris Day em:

A VIUVINHA INDOMA'VEL Estreito Fone 8'f5)
Tecnicolor ás 7Yz - 9Yz hs.

I Sessões Populares
George Montgomery
Kari:n Booth em:

:J\o10RTE A CADA PASSO

Censura até 14 anos

Censura atê 5 anos

CiD.IIT1
Centro Fone M3S

ás 5 - 73,4 - IPI. hs.

_ Início do 2.0 GRANDE FESTIVAL

DA "FRANÇA FILMES".

HENRY VIDAL

FRANÇOISE ARNOUL em:

PAIXAO DE ASS ..\SSINO

Censura até 18 anos

Cine DlPEBlii
Estreito Fone 82�

ás 8hs.
Sessão Popular

George Montgomery
Kar;n Booth em:

l\IORTE A CADA PASSO

Censura até 1041 anosc:...� IOXY
CENTRO· FONE 3435

_ Inicio do 2.0 GRANDE FESTIVAl

DA "FRANÇA FILMES".

HENRY V.IDAL
FRANÇQISE ARNOUL em:

PAIXAO, DE ASSASSINO

Cens�ra atê 18 anos

ás 81/4 h.�.

Cine HAJA lSi. José)
ás 8 hs.

Sophia Loren
Raf ValloIJ.e
Jean..Paul Belmondo em:

nUAS MULHERES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lube Doze de Agosto -- Dia 9 de Junho -- Sábado - Elegante soirée cOlllescolha de "Miss Perfume" - Patrocinio de Elizabeth Arden e Jornal "O Esta

do -- Abrilhantada pela famosa Orqueslra "Los CavIanes de Espanha". Reserva de mesas na Secrefaria:lo Clube -- CR$600.oo

N;ti-cia;-U�UVÊR-STTARIAstr
�-----.................��

.Rogerio Duarte d..: Queiro-

ENCERRAMENTO D,\ SE

MANA DO CALOURO

Encerraram se domingo
dia 13, as festas que mar

eeram o ingresso de conte

nas de calouros em uosen

Universidade. este ano a

movimentação entre Os (a.

louroS rot Intausa, com

churrascadas, saraus dan

çantes, cocuttéts, concurso

de oratória promoções cul

tUIals, ginkana e ünatrnen

te a tradicional passeata
dos 'btcros" na qual toma

rum parte todas as Facul

dades da USC.

PASSEATA DOS BICHOS

-Constitulu.se em grande
atrativo para os veteranos

e para a população nhõa

a realização da "Passeata

doI! Bichos" pelas nossas

ruas centrais. Abrindo"
mesma üe.se uma faixa

com os dizeres "Z.,)llló�ic'"
da USC", seguindo se então

os representantes de cece

Faculdade devidamentt' pre

parados, como manda o fi

gurino. Cartazes dom IritL
cas à Reitoria, ao. nossos

administradores, deputados
gCivêrno, etc eram levurlos

pel.os partlclpantP.';. Carne.

terizações de pesos conne

cídas provocaram o nsc

'do's assistentes como: casar

de nordestíncs Jãnlo, Eii�a

beth Taylor e c.a. Ltdn.
Madame Frufu, Leopolrí '

---_.- -�

AVISO

Heitor e Dana de Tefe Jus

tlça, Verdureiro, alem' dr
outros,

A MAIS BELA C."\LOUR�
E O REI DOS "BICHOS"
'A noite nos salões do L!

ra Tênis Clube, soírêe de

conêretemtsacãc de todos

os calouros da Univ<.:r:"liã:l.
de, que se consntutu �:JI

grande sucesso.

Escolhida por uma. comts

são de pessoas de destaque
em nossa soctedede, :'1, ena
Mlrtes Riga, da Faculcad'!
de Odontologia, recebeu n

título de 'A Mais Bela Ca
loura de 1962", resultado r

cebldo com aplausos pelo
presentes. A segutr "nu.r e
promoção inédita, reen

zou.se a escolha do "Rei
dos Bichos", entre 05 re

presentantes de cada Es::v
la Superior que Chll:;!01'

destacaram na passe.na, J"

quais deram uma ·/O!t2. aí

salão, mostrando 'eu "char
me"l

XI de Fevereiro - CAXIF
- da Faculdade de Dire!!,')
reaUzou..se no salão ncere

daquela Casa, doming) as

20 horas, um concurso de
oratória. A banca luib'MQ.
ta, formada pelos. Pr.ofesso
res, Alcides Abreu, !\lcebi3.
des V. de Soua e osmunco
Wanderlei da Nóbrega, con
feriu o 1. lugar ao acadêmt
co Pérlcles Prade que:>
bordou o tema "C:ubjl. e'
Amértca Latina".
Em 2.0 lugar classificou

se Márnio Barros com "Re
forma umversitãrts'': en,

3.° lugar Nelson uaatdc
com "Revolução aeasüerra'
e em 4.° lugar, naro Dal
mato com o tema "O Vote
do An&Ifabeto". '"

Para La. Secretário 131

eleito Walnior Blon e para
1.° Tesoureiro Eward Na.
varro. No Conselho di) Re

presentantes da UCE, .('5
economistas estarão pre.
sentes com Lourival Co�t ....
e Manoel Santos Dia..

ESTATUTOS DA BEIJSC
Aontando algumas alte

rações que deverão ser fel

tas mais na torma que nr

conteúdo, o Conselho 1]111
versjténc não aprovou 0S

estatutos da FEUSC.

Segund nos informou o acn.,.
dêmtco wnmnr nauennoi 'r.

Presidente Provisório desse
nova organização eatuunn
til, essas alterações n-cos

rártas já foram reuc.s nos

estatutos, que agora serár

entregues para a oomtss.é
Je Regimento e Legrstaear
que possue amplos p..),je:l'·

para aprovar os mesmos

'ad referedum" do Conse

Ira Universitário.

"JOSE' BOITEUX" COM
NOVA DIRETORIA

Tomou posse, IV" feira a

nova diretoria doC. A. "ao.

só Eolteux" dà Faculdade
de o.ênctas Económicas
eleita no dia 10 p.p. nuas ..... .....,

E foi assim (MSa manei chapas disputaram essa

ra que o calouro Teodoro eleição, sendo que Roberto

Rogerio Vahl, da Pacutdade Ferreira Filho era. caud-da
de Direito, tomou.ae o 1:
"Rei dos Bichos" ..e novr

Universidade de Sta. cate

nua!
Nossos parabens a UCR

e Centros Acadêmious pela
magnífica f-esta.

CONCURSO DE ORATO'
RIA DO CAXlF

Patrocinado pelo C. A.

DR S.

l!:NNIO LUZ

JOAO JOS� R. SCHAEFER

ADVOGADOS

escritório para a

Têm C ......t:!!. prazer de comunicar a. mudançà""de- seu

-MISSADE 7.0 DIA

Rua Felipe gchrn+dt, 21 - 1<> andar - conj. 2

'A famiUo do saudoso extinto PEDRO FRAN�
CISCO DA SILVA convidam os parentes e pessoas
de suas relações, poro assistirem à missa de 7° dia
c ser celebrado dia 24 quinto feiro, '(Js 7 horas ne

Altar do Sagrado Coraçõo de Jesus, no Igreja $;]11_
10 Antonio, em intençõo à suo bonissímo olmo.

Antec�odomente '(Jgra,dec� <; todos que com·

parecerem o êsse ot? de fe crista.

"NDEREÇO
A RAJNHA DAS 81C1CLETAS. fica na J,';.
Conselbelro Mafra LO 1M, de DJD. lado a Sda

'ftçio de PEÇAS E ACESSORlOS, e do outro a

leeçlo de PINTV8A8 B OONc&BT08. -

....,_•.•\11.

CAfEmHo. NAO!
CHE �i'!':D("

Lo a presente por ambas.

V A M O SAõ-,TITROli,;
:i (

Dia 2 e 3 de junho às 20,30. 10 e 161 !;
horas respectivamente, no TEATRO

ALVARO DE CARVALHO, a peça

infantil de THAIS BIANCHI, "Brin

quedos Sabidos"

'l\adht!pnul
mente de ensino em nos

Estado, que tantos benef
cios tem prestado a ncas -

gente, ceve-se
trução
nadar
de Oli

mos,
sino em nosso Estado e c -

íos resultados uínde no e
_. - ",,,Jtnil!\\�"'1Ídl11C""PARIK1PA(AO

Jctrne Abraham e Src - Vvo. Tito José Peixoto
Pcrttctpcm aos parentes e p'!ssQÓs de suas re

loções o contrato de casamento de seus filhos
MARILEIDE • RENATO

Florianópolis. 18 de Maio de 1962

quele ilustre governante,
esforços, no sentido de dar

à criança barriga verde tu
do o que fôsse de melhor
no campo da educação pri
márla. Mandou construir
vários grupos Escolares e'
entre êles, o nosso L,,"u�o
Muller. Forma· asSltp.i 10
estabelecimenOO. entre' 01>
mais antigos do Estado. I
Nesses 50 'anos de exl!;

têncla, apresenta. Q.. Gnlpo
Escolar Laura Muller, um

fato curIoso': construido pe
10 governador Vidal Ramos.
Passados 25 anos mais ou

menos, um filho de Vldal

Ramos, o Interventou Ne�
reu. Ramos, mandou restau
rar o predio e construir
mais um outro lado do prl-

) mitlvo, dada a elevada ma-

'SOIRE'f DA AMIZADE
DIA 2 DE JUNHO - NO CLUBE 15 DE

OUTUBRO
Os Contodorondos de 1962 do Escola Técnico

de Comércio São Marcos, sentir_se-õo honrados
com a presença de V. S. no grandioso baile pré
formotur-o que farão realizar, dia 2 de junho, no

clube 15 de Outubro, com inic,io às 22. horas. .

Aos não sócios estão sendo v.endldos convItes

j·lgressos. As mesas poderõo ser reservados no Lo_
ja "A Sedutora".

EXIJA A
NOTA FISCAl .

DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORtM AGI: "

r

,

.

- CORTerog EM dUNHO f PElEMBRÔ
I � SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO� J,

-�----�--- .._------_ .._-��-
-- o

\
•

o

titlta em pó,
solúvel
em água
Ia .,anda em todo o Bra.11

um'produto da

elA. DE MINERAÇÃO SÃO MATEUS
R'PN..nt.nt'l Braz Toledo dos Sentor

RIM Joio Pe"H, 717 - Btumenau

ur Muller e seu 50. aniversário �e istalacão
Sr. Governador do Estado
e do Secretário de Educa

ção e Cultura.

.trtcula apresentada. E a

gora, passados outeos 25

anos, um. outra tuho de Vi
daI fiamos, o governador
CELSO RAMOS, determi
nou que fossem feitos to
dos os reparos necessários
e cujas despesas, serão, por
certo, bastante elevadas.

Vê-se, assim, que o estabe
lecimento, em sua exístên
era, muito deve a êsses
três ilustres governadores.
Muitos foram os que pas

saram pela direção do es

tabelecimento Relembre
mos LUiz Pacífico da xe
ves, Flordoaldil Cabral,
"João To)enttrió Junior, lã
falecidos. Vitor Lima, atual
desembargador do nosso

Tribunal de Justiça. Pro
reseôras Beatriz de SOuza
Brito, Mada.zinha Gama
d. Nena.. E os milhares
de alunos que por lá pos
saram e que hoje ocupam
p::>slção de destaque na vi·
dã social?. Relebramos"
t&.mbêm, a figura de Ores�
tes Guimarães, Inspetor es

colar, o baluarte da refor·
ma idealizada por Vidal
Ramos ..

Nos dias atuais, a dire
ção do estabelecimenoo es

tá entregue à professôra
Clarice da Silva Mendes. O

corpo docente está assim
constituído: professôra Al

da Qult de Freitas Noro
nha, Alda Maria da Silvel
ce, Ana Flôres Tolomlotte,
Arael Aroi da Silveira. Au
rêlia Melo Botara. Celinia
Moritz, Dã.gmar Frota Ag
guiar Guerreiro. Edith
Ooetmann Guimarães. Eu
talla Vl�ra Du.tra, Fran
cisca Reinlch Coelho. Ho
narina Câmara. da Silva,
má Schejdt, Isabel da SII·
va Lins, Isaura Grippa de

Oliveira, Ivete Bastos .Ri
beiro, Joanete Demarla,
Lindomar MartlnelU Ma�

chado, Maria AnunCiação
Caetano, Maria da Graça
T-enolll de Oliveira, Marla,l\'

Leonor Neves, Maria Sino
va Bayer Santos, Marllda
Coelho, Meta Herna Be

cker, Olga Brasil da Luz,
Osmarina oastão Ferrari,
Ruth Ramos Melo, Vetei
ceonm, Verônica Maria
çeoüm, Vilma José de Sou
za e Paulo José da Rosa.
Os festejos programados

para tão grata efeméride.
estão assim. organizados:

A Banda Musical da Po
licia Militar, deverá abrt
Ihantar os festejos do dia
24, por nímia gentileza do
seu ilustre Comandante.

Dia. 23 - às 8 horas _

Missa na ceter -el Metro
politana. 1& Comunhão dos
alunos.
Dia 23 - às 9 horas _

Mesa. de doces, no �teo do
Grupo Escolar.
Dla 24 - às 16 horas _

. P?ro o Chile estÕ? voltados os coroçõe!1 dos
bnosdelros. Dos brostTelfas _ j� �a aranorlé: moiorl.a do
mundo. .

. � r.
. :,.,

< .�s seleções que pdra lá se dirigem sdo porte:
cft,rqs 11:10S· esperançqg.Se .centenas de milhões'de se
res Ii'umanos. Ooda ptl-vo pcalento o sonho dos &2....�
�rJortmens trazerem o ambicionado ceptro mundlcJ.

I?e ano paro ano fl1:)is se populariza o esporte
bretoo. As competições internacionais emocionam

indistIntamente a' tQdos tQS .classes sociais. � uma

dem9nstrÇJção d� sentimentos que a todos nivela e
a todos aproximo. TodQS comungam em idênticos
anseios e. nos mesmos dúvidas.

Dentro dos oprobobilidodes lrosoóveis o Br'Csil
deverá" torna-se bi_campeão mundial.

O fator cli� poderá ser uma pequena influ
êncio, si o Brasil jogar no estádio de Santiago, ci:
dode que se encontra rodeo!io, em semicírculo, pe
los Andes Cobertbs de neve. Todavia, no litoral o
clima já é mais ameno�

Em SlOntiago é comum ver_Se a torcida levar
poro o campo cobEtrtcires. Além do indumentária
�orm(ll pára en'frentar o frio das ruas, a imobillda_
c.e dos expectadores exige um agasalho suplemen.
toro

E por ftJlor em agasalhos. A Modelar possue
um belíssimo sortimento de cobertores e montas de
lã.
JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CI'VIL

DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE DEZ

(101 DIAS

O DOUTOR CLOVIS AYRES GAMA,
Juiz. de Dir�i.to·do ·2° Vara Cível deste
Comarca de Florianópolis, Estado de

FAZ SSa;��RC��ri��� �ap;�;:�e d�di;;li, de pre-
ço com o prazo de dez (10) dias vir:em ou dêle co

nheci�ento tiverem, que .no dia 7 de 'junho próx;:
mo, os 14 horas. o .porteIro dos 'auditórios dêste
Juízo traró à público pregão· de venda e arremote
ção, o quem mo.is der e o maior lance oferecer sô_
bre a avaliação de Cr$ 120.0°°,00 do bem abaixo
descrito, penhorado à. NELSON ANDRADE na A
c:;õo Executivo, nO 296 que lhe move WILs"ON DE
MEDEIROS, . .

-

,
f "UM balcão fngonflco, mprca BoceU. S/A,

r
� I �!����r c��J�o�/0��a�se�00ç��3�21'b��0 ����;o�
....,� _

mento" �

" E, poro que chegue 00 conhecimento de todes
mondou expedIr o presente edri10l que será afIxado

WALI-PUBUCIDAPE ��d�g�r�:sa�o�t�:�àe cf�:�coj� �1�n�o�;�I.�a ���
TEL. �4-13 Dita] do Estado de Santo Catanr�, aos dezOltó dIas

do mês de mala do ano de mil novecentos e sessen _Rua feroando Machado, 6 I to e GOlS Eu, \A�s) JaIr Jose Borbo Escrivõo o su
_ - - .------

I'<;crf'v.< \1\ .. 1 (.lr'iV, .... "II ( . .--:, ",I I>! l- .. (.lr

cartazes de
�@{l®m0�

----.--,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II ............

Decisão do turno, doming(1� entre PAULA
R OS e FICiUEIRENSE

!.AN'A CATARINA

NO SETOl

lSPORnvc

AO <IU(' souln-rm

não encontrou o '\

mcm para dlr'

junto (II' prof
elenco nvntanu c

res. I)HI o ru

uantc vitória de rJ.nmmgc
»c sndo diante do Atlt>tiCI)

t: cem do seu .suce-so à

rente do pelotão ..
"-zzm

o 1":.1' que agora emcreeu,»
nrme caminhada =m bu.::;,'�
do centro 'de 62.sérios pr-oblema; I 1 t ,I

ta de um p. 'par:
co. Primeiro fOI Amol'.11 qu-
11:10 convenceu f" III' or

time. Depois A' i

parn aer-rtur
�.O Aniversário
C!) G.Jornal
·'IB.:eneu

que forcou 'I
•• L,C a cccn.r-

ee dcmísçâo. I

bru .o Ta,,}:
o time p,b·

oncntacao
prín Prr'H
sr. Netsou

sem ser u

fundo da a

times (I', r.,

sa� clt' 11'. n

ter o <IlI.t,!, , r

melho:-. O 01

Paula Rum s e

-nats um ano

::I dia ::!1 p.p.
11, equipe Que

ebot varzeann,

assocíaoics, te
a díretorra votos

.ntcs progressos.

"Sempre Alerta"

Placar': Espo livode''õ ESTADO"
jogas de Sclcc;õe

�����o�_AirC'<; I f'f :dicntes 1 ,x Sp:eção do Bul

Cost? Rico Hqri !;,.lno I J:: SeLeção da Rússia I
lima Se!e-çô,1 da Inglat<>rro 4' x Seleção Perú O

Amistosos pelo _
Brasil

i:"lará - Botafogo (Rio) 3 x Paissondú 2

�\��OqU��;i��I�IPmc:�f�R��7s; �RiFlu!i�e:jé�ico 1

�anto luzia - V<15,CO (Rio) 3 x Santo Cruz 1
Rio Pombo - América (Rio) 4 x América locol J
�uo Paulo - Comçrc�(l1 3 x 15 de Novembro Jaú 1

- São Paulo I x Votuporanguense O
Porlugll Santista 2 x Ponte Prc

- lo O
-

Sonl 3 x São Bento 3
Fcrrov!aria 6 x Palmeiras 2

;.-<ecHe: Nóutl I" I, O
:-'olvado''r, E C. Ó J (X Vilória O
Ceoró: ForialeLO 6 x f'. lona I O
Paranó. Contil>a 7 Agua Verde 1

Bloco 2 x Primavero I
Operário 1 GuorQni 1

Brasília I�abel(! 5 t � le O
GuonobcJro, Cor onoto de Juvenis

)( P'JrtugueSo O
FJJf l"dOO 5 x Madureira 2
I\[n�rlc; 2 x Bangu O
I, Im i I'en<;c O x Bonsuc.esso O

Vasco 3 x S. Cristovão 1
Olon� D x Campo Grande O

EXTERIOR
\hva Yorqu!': Am{'rica (Rio) 1 x Guadalajara I
Lisbóa, Poria 2 x .Cut 1

Bcnfl{'o 5 x Beira Mar 2
París: S. l<f'ims 1 x StriO<;burgo O

(Caf11peão: Stade Relms)
�Eflim: Roma 3 x' Zurich O

SANTA CATARINA
Fiorianópolis: Avaí 31x Allético 1

Tarnandaré 3 x Guarani
'uvenis: Avai 1 x Atlético 1

Tamandare 7 x Guarani 4-
Itojaí' Morci1i') ,Diae; 4 x Caxias I -

)cinviJlc: Glór.ia 3 x Fluminense 2
TiJucas: Tiroden!f' � ? x Corjas Renoux 2
Tubarõo� Nacional 1 x Grêmio 1
Imbitllbo' Hercilio Lln:' 3 x Imbltuba 1
Laguna: Barriga \f rdl' 3 x Ferroviório '2
Blumcnou: Vesta V('rd� .4 x 'Palmeiras 1
6lumenau: .Ama"'" J�. 5 x União J

NA VA'fUA
'O ESTADD" 3
!"tf'I·",t"Ul

Postal, Barriga verde ('TC.

têm o mesmo direito .pOt"!-l
pagam religiosamente as

taxas da g'ederaeão n que

estão subordinados II:\:) ha

vendo portanto qualquer
distinção entre uma c outra

cqulpe, por êste mto

Terminaram dizendo rtue

o P:Jsidente da FAC não

deve agir desta munulm,
poi� os clubes, de lima [OI'

ma geral, nccessuam ,1.1

quadra para os índíspci.sú
veis treinos. OU I..'CV'" {(:{!er

a. ouadra para t-rrc l. em

dias pré determlnadur cu

n50 abrir mão oura qual
que!' deres. Diante do fato,
re ....otvcmcs atender no pv

A seleção da rodada ttcou

sendo a seguinte: uomero

(Alhcncu), AdolCo lDijo
ren. Marco (Athl'neu) Ice

nato IP. Roma) c l)OWi.ti

no (Atheneu) : Stqueirn
(Bangusinho-) e Macnadr

íBangusinho); Nadjo (B�u

gusmho) ,
Melim (Bangu.�1

nho r, Ar·j IP. Ron::l.J c 8,

nuca' (Atheneuj.
A próxima roda.In 44 a)

marcada oa-a sábado:

Padre Roma x DijOrcl na
Ilreliminar e Bangu IM

Ramos_) x aeneustnrc à«

15,30 horas,
O Torneio apresenta!'

!.eguinlt: eotocucúc per Von

tos perdidos:
LO lugar - Athcn�ú (I

�angusinho 1 p.p.
2.0 lugar - Bangu IM

Ramos) 2 p.p.
3.0 IUgll( - pnurn nomo

� DlJorel, 4 p, p"r1idos.

PR Acba Que o Presidente da FA( Usa
de Dois Peso1 e Duas Medidas

Reclamam ctretorc-, co

Paula Ramos Esp:;o!"\,� C1u

be que o sr. rrceucme da

Federação Atlêtl�:l. cata-i

ncuse vem usando 11015 pe.

sos e duas medida"! em suas

{lcllberações, Regjst.rnram
os trtcotores satorustas de

{rue o sr. prostdcn ,c d=t

FAC responde necaüvamcu
te em Iodas as nporuunidu
deli que acncuam fi quadra
para t.rotuar. Enrj!nll�O 1"80

o Clube Doze de '\'!:'J.�'o.

por vezes é 3.j;racl.d:> ccru

a permissão de jJod�1' de

tuar treinamento" n-ique

.lu depcndôuctas. Esc1a:p

coram nânda a.qU(':Cl di-etc
rr-s. por toíerone. d!' qu-

• Desenhos
• Palnálg

rua I.rftando mc..;,hado. 6

1". anJar· {on" 24·13

PERfV�ÃD-RAPlDÊZ

esta 'irregulnridad0 j")r(,ch!l. dJelo, registrando a jlo:;..,Jv.eJ
va ser conhecida pelo pú irregularidade quc vc-m (rf
blico já que tanto PJ.ulfl volvendo aquela plf>sldé:J
R:l.mos, D07.(',_�cnill,,_..l, .�i�_' , (URSO DE ALFAiSlTIZA(ÁO

AULAS GRA'TISPapa Saudará os Part!cipanles da
'(opa do Mundo

o Papa. João XXII! [(\1'3

uma mensagem a t,od\.l.� o:

pllíscs pnrtic1pante� rIo 7.�

CampeOl�ato :Mlund,a' de

Futebol, a realizar .�,� (',11

Santiago do Grile de\ltro

(urso Prático
(onlabil-

Sindicatos dos Con�abL
listas de Florlanóllo:is", 110

vará a elento, pe]:l primei
rn vez nesta c!dnd.:', um

curso de extensão grotull.o

para formanda::. :.D! COlHa

bilidade, cuja!-l aul:J.., práti

cas, tornad o I,ltel'e,��.:ldl)
:l.pto (l. CKCl"I'cr a .�U<l ]Jl".o

fiS!lQ,o.

O CUI'SO serA iflicwdo

possivelmente a pur1.i:' de

iulho, tendo uma '.Iutação
de no máximo trc ... :'Je:-.es.

Melhores informações se

Iâo prestadas pelo Sin:iica

Lo, tão logo, seja (Iodo �or
encerrado lodo � :;Ht"mll,
de rgani?,ação cIoo l"t"f-n:-:do

ti. .o� IUJS Pfftf"EITA 00 III'Aal'�

Na escola Industrial de Flol'ianópol1i:i
Fundado pelo Centro Tecnleo Industrial Dr, Moa.

cir BenvcnuLtI

d.o,� próxImos dia!).
A mensa[;em du Sumo

Pontífice será feIt.a dlrcta

menle de Roma e tru!·\.�mi

tida por varias {'l�·l!)':')l':J.

de rádio dlusão.

INFORMAÇOES
Avenida Mauro Ramos s/n, (séde do CTIMB)

o vet,eronissima do seleçõo nacional é NllTON SANTOS, o consagra·
do ostra do Botofogo, que ainda nóo perdeu o sua invejovel formo fisico e

técnico. Mais uma vez êle ganhe"''' lugar no (lsc�tch que se encontro riO

Chile para tentar reeditar o feit�orovilhoso de 1958 na Suécia. Ei_la soni
rlent-e e confiante nas Suas aptidões para novamente levar o Brasil ao pedes
tal rnai� alta do football mundial.

REDATOR:

PlORO PAULO MACHADO

REDATORIS-AUXILlARES:

MAURY BORrou, RUI LOBO •

GlLB<RTO NAHAS

COLABORADOR'5: DIVERSOS

Apesar de Morcilio Dias e Internacional te�
em demonstrado interesse no ovante Norbervo
Hoppe nada de positivo ainda se verificou jó que
-;J loiro ovcnte. continua o envergar 10 camisa do
Coxias Futebol Clube. Ainda domingo, Norberto
Hcooe, marcou o única ponto do suo equipe qce
loi. derroecdc pelo Marcilio Dias, pejo contcçem
ele 4 x 1.

t;rande surprê�a constituiu a derrota do PaL
meiras na noite de sábado quando perdeu parà o

representoçiiO do Vasta Verde, pela contagem de
4 _ 1. A quipe vastaverdinil vinha apresentando
uma campanha obscura com resultados inesperndcs
:>erdendo o maior�;) dos jogos, estende por i��o

mesmo com 7 pontos no passiva ocupandQ a quinta
colocação. Com esta vitário o clube do Bairro do

Velha, reabilitou_se totalmente.

Finalmente o Carlos Renaux que vinh::J Jlde.'
landa o comoeonct-, brusquense teve o seu primei_
ro ponto perdido. O resultado de 2 x 2, frente 00

Tiradentes, na �:Jrde de domingo, fêz com que c

1 ricolor brusquense descesse um degráu na tóbua
de colocação, emboro ainda seja o lider isolado.

Com a compromisso de retribuir o visito, 1)_

portunamente o equipe da Marcílio Dias recepcio·
nQu no torde· de daminqo 00 elenco do Caxias' de
Jninville. O préJlo que foi travodo no estõdio dr.
Hercílio Luz, apresentou um desenrolar dos moi, 0_

traente", com o Caxias dominando a primeiro eto_
pa, embora o rdarcdar lhe fôsse adverso por 2 1l O,
Porém na seaundo etapa o Marcílío cansfOguiu "en
areno," e che!2ou 00 m'Orc,odor de 4 x 1, fazendo
JUS! (00 "I ...ctlr já �ue nesta I etopa desenvolveu Ufri

padrão de iôqo de �Ito nível técnico, envolvendo a

defeso coxiense. Renê aos 4 e Saul aos 4S marco ..

ram na primeira fa!;e, Antoninho aumentou poro
3 x O 80S 18 minutos enquanto que Renê aos 26
ti_ou o contaaem 4 poro o MardIio Ditls. Por sua

vez coube a Norberto Hoppe, tirar O> zéro do mor_
c.ador, cansign:onclo o ponto da "Pinguím" oas 1.
minutos.

O Compeonoto de Juvenis teve sequência na

tc.rde de domingo Com a efetuaçõo de duas porti
,jos. No estádio dr. Adolfo Konder o Tomandaré
tloleou 00 GLbroni por 7 x 4. No estádio Orlando
Seorpelli, Avoí e Atlético empataram em I x 1.

Sancini continua na lideran".a do certome rea

gional de xadrez que .iea classificar quatro 'otl�tos
poro as dispu�iIIS' dos III Jooos Abertos de Santa Co.
tarino a se roalizor em 81umenau em jUlho próxi
mo. Soncini soma 8 pontos, seguido de Laerte com

!) 1/2, ..indo em terceira empotodos, Marcon c

ViI!igo com 5. ClDorecend� em quarto lugar tam_
bém empatados Teseu e Miraski com 4 pontos, vin_
da em quinto lugar Ari com 3 1/S pontos.

A equipe do Metropol, conforme as últimos
ncticios Que tivemos, encontro-se na Espanho, 0_

Ç1l.tlrdando ordens do empressário que está encon._
irando sérias dificuldades poro negociar exibiç�s
(;0 comaeãa catorinense após derroto sofridoo diort
te dI") Elche, por 5 x O agravado em Questõo de ::jue
:) Ekhe foi a oitavo colocado do cerflame esponrul
da último temporada.

der:J"�e:u:m:':eM:e�;� �: �::a';l:I�;mopr!i�
r·�·ntondo até o momento aUCItro pentos no pollivo.
O camoenato .em eendo disputado ártluomente JO.

1'6 .. Dol'que o líder eparece eotn. quatro pontos no

"a"lvo.
Com o vitória do Avoí frente 00 Atlético, o

n"lmpeanato da cidade ganhou nova fisionamio já
nlle o Atlético Qlle vinho liderando o certame, eoiu
/"">nI'l::J o Paulo Ramas e ogoro poro o Avo;, posson
de"' ,., CI)nt,.,r com 4 pontos no D(1ssivo. Enquanto iss:>

f' POllla Ramos subiu poro a lideltOnça com 1 p. D,

FI"!'·",id,.., do Fiollejrense Que, sem iogor, foi benefi ..
... iodo rDlo ouedOt> do .tricolor, com 2 o. p. o!XIrpcen�
ri.., em terr'elro ,., Avoí com 3 p, p_ Como ....emas, os

dubes estõo "embalados" e o "corrida" promete
ser Sf'nsacionol.

l"., "

>M

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OBJETO DA
CONCORRf:NCIA

AQUISIÇAO

I _ Cabo de aluminjn, com
alma de aço (ACSR1.
n'' 4 AWG. Unldnde qui
lo. Quantidade - J.I.763.
II - Luva de torsáo. de a.

lulllínio. p.rra ente U\CSR 1

n" 4. untdarte - Um. Quan
uda!ic - 281.

I!I - Arame de ntumintn
têmpera mole. nc 6 AWG
Unidade - qullü, Quantl�
dadc :-;8

IV - rua de alumínio. pu
f.lp:·otcçiin. 0,8 x 10 rnm .•

Unidndc quilo. Qu""'1tI.
ande - 77.

v - Fio de cobre nu. nO 2
AWG, UnIdade - Quilo,
QuanLidade _ 81.

VI - Fio de cobre nú. nO
4 AWO. Unidade - Quilo.
Qllantidade _ 1.083.

IX - Arame de ('obre. tem
rera mole, nO 10 AWG. U.
nidade - Quilo. Quantida
de-70.
x - Cabo de aço. gnlv.lni
zadJ. 5/lG", formação 7
fios. Unidade _ Quilo.
Quantidade - 290.
Xl - Cab'1 de a�'J. rnlva�
nizado.1/4··, fOI'mação 7

fir;s, Unidade - Quilo.
Quantidade - 3.219.
XII - Arame de aço', tem
PI'r:l. mole. nO 10 BWG, U�
nidade - quil:l. Quantlda·
de-3§.:

XIII - Isolador de suspen
sâo, de 254 x 146 mm, de
porcelana vitriflcJ.da. vi·

drado, côr ma!"l·on. tensão
.ecânica aproximada de
7.000 quilos. Unido _ Um
Quantidade _ 491.

'

XIV - Isolador de suspen
são. de 153 x 136 mm, de
p:lrcelana vitriCtcada. vi.

drado. cor manon, tensão
mecânica de 4.000 Quilos.
Unidade - Um. Qua.ntida
de_:!4.

Xv _ Isolador de pino cor

rugado, para tensâo de ser

viço de Is kv. de p:>rcelana
vitrincada, vidrado. eÓl'
marron. Unidade _ Um.
Quantidade _ 314
XVI - l:soladJr d� linha,
tipo de pinQ. para 3.000 v.
de porcelana vltrificad,l,

Vidrado, cor m,uron. Uni·
dade _ Um, Quantidade __

332.
XVII _ IsolJ.dor de roida
!la. tipo carretel, de dlmen
sôes 76 x 76 mm. de pJrce
lana vitrificada, vidrado,
morron, Unidade Um.
Quantidade _ 197
XVIII _ ISolador de ten

s�o. tipo eastanha, dimen
80es principais 90 mm. pã-
1'0. tensão mecanlea de

5:(){JO qUilos, de porcelanJ.
VItrificada. vidrad:l, côr
ll\arron, Unidade Um,

�uanLidade. _ 62.
IX _ Isolador de suporte

abrigador, para l5Kv, com

Porta-barra de 1/4" xl"
na parte inferior e fixação
na Parte superi:lr, c.:>mple
).9, Unidade _ Um, QU.lnU
ade_6
:tx. - Is�[ador de suporte

:ngandO, para 15 kv. com

Ile�a.barr� na parte su

ln. 110� e fUCJ.ção na parte

deferl:l!, completo, Unida

S
- Um. Quantidade -

� -_ Transformar de dis

ln, Ulça�, trifásico. para

g�tal�çüO ao tempo. refri

ae a�� a oleo. com o[eo e

t etsórlO. com as seguln
P:� �aracteri.�ticas: tensão

1Il��a.rla 13200 _ 6.GOO,
I

.
s Ou menos 5'"b Volts'

t��O secundá;'i�: 22'0
liga �Ulo 1380 estrêla volts:

��o�reqt���f::lo6-; c�:�

Quantidade _ 500.
XXVII - Fio de cob!'e com

IsoÚunento plástico, nO 6
AWO. UI"!ldade - metro.
QUJ.ntldade 200.
XXVIII ...;_ Fio de cobre
com Isolamento plástico,
nO 14 AWG, Unidade _

metro, Quantidade - I.OOe

OBSERVAÇõES: Quanto
aos materiais relacionados
nôs Itens il. 22 e "'23, devé
rã.) ser especiflcado:
aI tabela, relacionando

perdas a vazio e perdas
com carga nas seguintes
po!centagens: 25':";" 5ú',�.
100�� c 125��.
bl Indicaçê}es do "taps".

se internos ou externo

cl desenho d.ls ap.uê
lhos.
di concordância com as

normas dJ. A. B. N. T.

II - EST!PULAÇOES

Os Intel'cssaClos develü(I

apresentar os document.ls
menolonados a seguir.
1 _ Propost.a, seladas am

bas as Vias com CrS 12.00

dt:! llêlo Estadual c mais a

'Taxa de Educação e S1.U
dede de Cr! 10,00, p:tr fô

lha, em envelope fechado
e lacrado, contend:l:

a) DeSignação do nome e

end�rêço da firma pro!).)·
nenle;

b) especificação, a mais

detalhada possível.inclusi
"c marca. do matel"ial que
se pmpõem fornecer;
cl preço unitário e gjo

bal. com a explieação de

que estão ou não incluídas
as despesas de impô,;los,
taxas, fl-etes. carretos, se

g'mos, etc.;

dl condições c prazo de

entrega do material. no lél

cal Indicado; COMISSAO
DE ENEIlGlA ELÉTRICA,
Rua Esteve. Juni:lr em

Florianópolis. onde será

procedido o exame de rece

bimento;
e) rleclaração de conhe

cimento e submissão as

normas dêste Edital e da

Legislação referente a Con

corrênelas.
NOTA: Serâo recusados

os materiais com dimen
sões e outras característi
cas aquém das especifica
ções, o qu,e ocasionará e�i.
gêncla da substituição, rc

tirada urgente, cham,lmen
to do segundo coloeado,
eXigência da diferênça de

preço pelo faltoso. eaução
futura. suspensão do re

gistro de fornecedor, etc.

2 -'Na parte externa do

en"t'clope contencdor da

dia 25 dI: junho de lO{i2
mediante rel'ibo. em que
se menelon.Há dnta e 111m
do recebimento, a��inad('
por funcionário do D. C. C.

7 - As . p!"Opostns sei"�tJ
abertas, às J 5 horas do
mesmo dia vinte e clnro.

por funCiO:rl5.riIjS drs!r·n�·
dos pejo Pl:e�ld"'nle do n.

C. C. e n;J, presrnça do;.;

proponentes ou �cus repl'c
sentantes lenais.

8 - Abertos os envelo-

Professora' Plimária
ATENÇAO
CRIANÇA CALÇADA, CRIANÇA SADIA é o certame que oferece víc

gens grótis I.) Brcsthc poro professôres da todo o Pois _ uma dos quais J)O_
oe ser V.!

Com o objetivo de criar entre os crianças. o hábito sulutar de uso r

calçados o ce-torne CRIANÇA SADIA, promovido pelo São Paulo Alparg'�_
iúsS.A. estende se o escalares c professores de todo o Brasil. Serão dlsr.L
butdos interessantes prêmios, como: medalhas, troféus, víoons inll'iramCI1_
te gratuitos a Brasília e São Pculo com direito a acompanhante

A porticit:.jacão no certome é simples: as sr ctossôrcs. após urr::l explicação sôbre o tema, pe-I'.,
t õc o seus alunos que preporem uma composição tsem tomonho determinado) sõbre o assunto CR:
ANÇA CALÇADA. CRIANÇA, SADIA. ,

'

, I
As profl�!'''Jf,",s setectoncrõo, I?ntne lOS seus a tonos. as três melhores compclções. Dessas eco-o>,

rícões setectoncdos deverão -constor o nome e idade do aluno. nome e endereço complete do ostcbc;
lectmento de ensmo, 0110 que o oluno está cur:;.::r do e nome du professôra

As ccmoostcões selecionadas devetõo rc metidos para:
III - JULGAMENTO

Port icipoçõo do certame as compostçõcs
SErá prorrogado

Cert,me Crianc..., Calçada, C,ianco Sadia
Caixa Postal 8.001 - São Paulo, C,pital

q ...e chegarem até 31 fie lulho próximo. Esso dolo núo

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

A PREV!DEtWA SOCII:L NO IAPI
Benefícios Concedidos

No. dia 19 d:o corrente, foram cÓncedidos prla
50 as propostas .uPl"esenta- �elegocla do IAPI em Florianápelis, 7 benefícios
das não core<Si)'J!ld'tm .lOS refl'rentes 005 sl'guintes segurados e depenaentes:
interês.<:es· do Esúl.d:l Auxílio.docn�a 1- DiojO Felipe Camilo, João Albi.

Florian,6polis; em 17 de no do Silvo, M,ourici R,'is e Loudelino Francisco
maia de 1962. Turne�; •

(I-le;rmE's 'Justlno Pa- Aposentadoria po, involidth _ Absalão Alves;
tllanlJ\::t) PI"c.�idente Aposentadoria per tempo de' 'iNviço �. Heleno Do_

be� e Linoura ���'��Ci�i;�;�efe,idos
"Sempre�ef1a'o _ No mesmo (hla, ·-foram�indefGridos 3 requeri-

mentos dI' benefícios, a1ssim distribuídos'
--------

Auxili('l�doenca � Valdevino Cezar de Melo, Redu·
zino Frrnando Severino e Aqostinho Schappo.

Peogamentas
A escola de rogumentos de benefícios, no car-

I �e:t�e��i�tP�ac�������i�r�doo IA:r, al�;iS��ri���o��
nllmNO do bCI"t'"ficir de ("ch benefieió�io:

Final I - dia 2 ou 22
2 - dia 3 ou 22
3 dia -'4 ou 22

-1 - dia 8 ou 22
5 - dia 1 T ou 22
6 - dicr 14 ou 22
7 d�"1 15 OU 22
8 - dia III ou 22

. 9 - dia 17 ou n
O - ,dia 21 ou 22

nnular a Concorrência, ca

publicidade
• 1·' em Sta, Catarina

Conltcção e conservaçaa d. paineiS

R.f.MiilnêlO Môlcf.ado.G -1� end ..r·fone 2",,13
I

'

_ f.lORlANÓPOLI�

em todo o Estado

terreno este Que tem 220
metros de trente. com
igunl metragem de tundas
e 040 metros em ambos os
!ados. na linha frentes a

tundas; 2) _ que, a posse
dêsse terreno tem sido
exel'cida sempre mans;) e

Pl.cíficamente, sem inter.
rupção. contestação ou
op:>sição dc Quem quer que

seja. Com ânImo de dono
p8r a tos COJwb,., �('S dd
ocupação e cultU!"fl.S;: 3)
que. a�.<;1r:l �end), .�,.. :l('h't
ronfl"'urado. f'om todos os
l'e'1uisiLos legais a SI)U fn-
1''11'. o U/'lUcaplilo extra:lr.
r.!i1l{tI·,/). ele arôrdo eom os
arts. 5,'i0 C seguintes do C
Civil, cam a redarãf) d1.d�;
pela lei 2437. de 7 de mar
ç-:> ri" 1Q.')5: 41 _ O'lC, pre
t('ndendo l" ....!tlmar sua
situncão df' fat'1 bem com.
base nos rlt·t<;. 4'i4 c sr�uin_
te.� do CP CiVil. reoucrnr
a V. J'õ:xrl:l. desi!'llacão de
dia (' hO"'n parn .<;rrrtn ou-

d����: ar�'�l1f/;�st�rn:��h::_
j!"uidn, Cl!rl'l'fl os atuais
rn.l,rl·ont:)ntr� I' interl'S_
.�:I(lf]fl ('f'I'rn� (' H'Il� cõnj\.i.
g·r,�. o Ól'''!i(1 eh Ministério

;��;'b��ee�. �,.�:�:;�{��.. ��p�;��

POBRE

o impôsto orrec,odado pelo Muni

cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es·
colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Pública; AssistênCia Social••tc.

MUN"CIPE'
PARA QUE TUA CIDADE MAo
FIQUE MAIS POBRE. PAGA TEU
IMPÔSTO COM PONl'UALlDAOE

de re\'etia. contestarem. sr'

quizerem: 51 - Que. não
sendo e80testadn a ação.
seja desd!' logo reconseci

do e declarad:l o domínio
do requerente sôbrc o imó

vel, por !if'ntenç�1 de V

Exda. a seI" transcrlt:l no

,
"

..

e�art.amento Central de Compras
[�lfal �e Concorrencia ru�llca n" 11-Õ5-�1

deOc��:�,�a����. ���.tr�� �ti��:'��a:156.�� ����ã� propost� deve�ão cons.tar pes, cada um dos ínteres-

conrormldade com o art. de _ Um Quantld'ade
I � ������n��� d��e��s: CC-�: sados tem.o direito _de apôr

II item III, d.l neautemen 3. 17
. IC,A N a sua rubrica nas tolhas de

to aprovada pelo Decreto XXII _ Transformador de DE 0�1�E--;:lA� A�U;;���� �:�::�::. dos demais con-

SF-:-25-0B-61/382. toma dlstl'lbuição, trifásico. para PARA A COMISSAO DE 9 _ As propostas r mcdê-

��b��: ���ete ����or�n�I�:r� �:��a�:�ã� a�le�,m��:nre;l�� ENERGIA ELtTRICAl lo 001, à venda na Impren

nho de 1962, na sua séee. e acessórtos, com as seguin ra�:l- E!Yl envelope aepa- sa Oliclal do Estado). de-

à Praça Laura Muller. no tes ceractertsnces , tensão
'

.

contendo os dlzr-res Iv�rão obedecer às condi-

2 (fone 3410). CONCOR_ primária 13.200 _ 6.600,
d� InCISO anterior, além do coes estabelecidas neste E

RIi:NCIA PUBLICA. mais ou menos 5"<� V:lltes; :=;�::-r���UME:T�S. en.l ����·s ��s v��:�ru�: :,���(:ondições seguintes. tensão secundárt,r: 220 eneer.ur.sc_ãe;los e�o������ mas, bem como às exigêntriângulo 1380 estréie tos eOlllPl'Obntól"lo$ de Iden elas do Decreto no Sr�volts; Iígueão: trlãngulo - tldnde e tconctoecc.: 25-08_ 61/Z32. de lH61.

��t��:ine�:�q��n���;:; 6�ig�� naa�u�e:�I���nel��a!R��IS�I;� e demais dreposícões Esta

cão de fábrica: 6.600 v U. rio Oficiai que tenha publf- ��r�'�n�IIs�derals sôbre Con

nidade - Um Quantida- cano o documento de cena-
de - I. tit':lição;
XXIU - Tr.lnsfarmador
de distribuição, trtrastco. bJ atestado do ídonclda I _ Pela C3missão Jul-
para tnstátacâo ao tempo, de" p,lSsado por Banc,) ou gadom, postcrtcrmonte, se
refrigeração a óleo, com duas nrmns de comprova- rã declarado vencedor o

�:n:��U�r��;â�i�ra�:�;��ti� dnc/d�I�O�='�; (;:I�:I��c�a��m p:oponente que oferecer:

6.600. llI..ais ou menos 5r; as fazendas Estadual, Fe. ra��o_�een:���et��' co::���
�_.-
------------------------

Volts; "tensâo secundária: cerat e Municipal: ücacões, impôstos,' despe- E d 1 C
-

220 trlãngulo 1380· estrêja dJ procul'açu o. se rôr o sas e out.ras vantagens; 1- t a d e 1- t o C Q. ovous: ligação: t.:iàngulo caso. passada a pessoa re bl melhores condições
.

,

��t���n��:�I�ê5n���;60lig�� �� �s:��ar���a �oasP!�����'iet�� de entrei�; ,O doutor �I"1'1 d t.c.ião E:uno, IV Dr. Juiz de Di- cru. muni:". J de Angeli-' nome. �e adia rcgt-tmdo
cão de Iábrtca: 6.600 v; U- 4 _ Os documento acima c) menic.es condrcôos H'.llUl. de Quç;r;w, Jul? de rcito da comarca del'S10 na. de fJI'J.,,�ro retanputar, parte do tel:rcno :"l. üs. 239

nldadc _ Um, Quantidade rou ponte dôlosj poderão ser
de pagamento.

.

Direito. Substituto cm cxcr- José: Ambrósio Kuhn. tira- eonforme· ol'oqtll anexo. eh nvro 3·J no ncatsuo
- I. substUtuld.:>,; P�,ID R� "';tl'O 2 ........ Em igu3.!dade de ei�iQ na Lomareadc S·10 Hi!('!ro, easado. I'esldenté! c com ti ál'CH de 206.80Q m('. de ImóveL; d,j eomarCfl de

XXIV _. Pára-raios de dis da J'irma no O purt .• 1l1.llto cond:çC(j�, será d.lda pre- JWê" E;statl:l de. Santa Ga- domiciliado €m COqUe!I":>S, Lrus Quaclràdos cun!"l'Cn- Süo José. bem ('(llllll. 1)'11'

trlbuição. 'tipo de válvula. Central de Co:npl'as do farência a firma estabele· tf!..in� t:J<I forma da lei. disLrit:> de- C�:1!"cla. muni· lall(!o pe]n fren!.('. �) sul. cdiLal ('om o pr,I1.() elr' 30

em corpo de porcelana Estado de Santa Ua"ar!na. cida nJ Es�ado els'. cipi(:j ele Angelina. n�ste com terras de Bento Serl"a� di."ui, os iJ1ic:e!>s3.d�s incrI'

completo. com todos os a: 5 _ As propostas deve. 3 -.Em caso de absúlU- FAZ saber a tod:>s quan· Estado. paI" seu procurador fim Francisco; ao na:te tO$ (lesconhecidos. para.

cessórlos e desliga(tor au. rá:l ser aprescnladas em ta igualdade de propostas, tos êstc edital virem ou infra a:;sin�ldo, vem expôr nos fundos' tOm terras de no prazo legal e sob pena

tomátlco pa:'a sistema tri- duas vias. com a rubrjCl-l será sortead,,; o vencedor. dele conhecimento tive e afinal requerer a V. volutas e pel:>s lados les-

VII - Fio de cobrr> nu, n" fásic-1. com neutro Isolado. dos proponentes em tôdas 4 - A Concol"I't!ncia pJ- rem. que por parle de Am· Exeia. o !;eg'uinte: 1) que te c oeste' com tcnas do

�t�:t?daYenl�d;5;' qUllo, ��':d:e�ã�r:,e ���n��da�� ���P��!��:;..serl���t.:�·����- ���á t:��:n�i��a. ;I��t:r::� ��:Si:e �::n�r���r����.r��.� ��â ems:�s d:n�!�!:s:���' ���
reQuel"cntc Ambrôslo Kuhn,

VIII - Fio de cobre nu, nO _ 15. lo. formalic!":lde exp. � -amen- Jaime Destrl, [oi dirigida sui. por ocupação, um

B AWG. Unid.lde _ quilo. XXV _ Corta-circuito fu. 6 _ Os envelopes, eonJcn te exigida p�h:> rer� � jJ,s a êste -ujZO a petiçuo do terreno rural, situado em

Quantidade _ 3.540. sivel unipolar para 15 kv e do pn.. ;mstas 011 doeum,'Il Leis e.a omissão importe teôr srguinte: PETIÇAO; COllueiros, distrito de G,u-

250 A, Unidade _ Um, tJS, deverii.o ser entregues em prejuizo a_.s conC:lrren

Quantidade _ 15. "'lO DepartamentO Central tes, ao. Estado ou à moral i
-

XXVI - Fio de cobre com !ie Compras. fi Pra('a Lau- dnde da Concorréncia.

isolamento p�s.�ico, nO 2 �·o Muller. n. 2 � fone
AWG. Unidade _ metro. 3410). até D...<; li horas d:l' 5 - A ComissáJ Julgado·

ra reserva-se. o direito de

PORQU=Ê_F�L=O�R�I_AN_O�·P�O_�L�IS��. U_M �UNICípIO

�I���P�O�S�T�O�S��P�A�G�O�S�P�E�L=O�S'<____'MUNI C I PE s_

UNIÃO .. . -49.9%

AO ESTADO 43.6%

·A R R E C A O A C. Ã O

R'Õ!gjstro de Imôvels dJ.

comarca. 'de São Josê. Pro

testa p:lr tido. o gênero de

provas admi.�sivels em d!

reito, inclusive depolmen
to pessoal dos interessados.

Dándo-sf' .; r:lIlS3. o va.lor

de 01'$ 2.100.00. E. defe!'i
rn,ento. São Jo.�é. 20 de

mnn;o de 1!J62. 1.1�S) Jaime

Dcstri. TtdelnUJ!lIa:,;' Vi·

jibaldo JT'lmrs. brasileiro.
Oftsad{}. ,1:1VI";Hlol'; Srl)a.<;l1ún

Alve5, hr:l�il{'il''). eas:ldn,
lavrador. ambos residen
tes e d�rniciJiados em Co

queiros, distrito de Garria,
município de Angelina.

. (as) Jaime Destl·i. DESPA.
CHO: R.H.A.R. Designo o

dia 23 rh e·O!Tf'nte. as 10
hor.1S Jl:lI"'l a .iustificn('üo
previa. 1. Ma�co 20/62. Ias)

Fr]jpe D')mimws Petry,
Juiz de Direito em exer-

cicio. SENTENÇA: Vlsto.'t,
etc Julv.o. POI' s"nt.ençn
vali:lsa :l jusf.ifir:tf.;iio pré
via de fls. 7 c 3, constan .

te dêstcs autm de usuca

P:i1.o requeridJ por Alllbró�
sio Kun, p,lra que produza.
SI"IS dcvidos r l"gni/i efei
t.os. Decorrido O prazo de
recurso, citem-se p:lr man

dado o dl'. Promotor PU
blico da Comarca e os

interessados ce!·t:ls e suas

rr�peetivás mulheres. se

('a�ados, e. pur editll. com
{} prazo de tr:nla 1301 dias
os interessados incertos,
editais que drvl'râo ser

publicados, pelo menos.

L'ês vezes na imprensa 10-
eal Ol!, na falta, na de

F'!onanópolis e uma Ví'? no

"Dlário da Justiça" anexo
ao Di::irJo Oficial do Esta
d). Ixu'a que contestem li

Ijne sendo. no ]Jl"ar.o
Jei. Citem-se IJutrosslm.

para o m('smo fim o Do
minio da União. ])or rarta.
precaLória: 11 eomarca da
Capital. P.RI. Intimem-se,
São José, 2 de abril de
1962. (as) Manoel Lobão
Muniz de Queiroz, Juiz de
Direito Substituto em exer
ócio. E, para que chegue
ao cOllhecllllento de todos
mandei pass:lr o present.e'
edital. Dado e passado
nesta cidade de São Josê,
nos quatro dias do mês de
abril de mil novecentos c

sessenta e d:lls. Eu, (Arnal_
do M. de Souza), Escrivão
o da.ti.]ogratei e subscrevo.
Manoel Lobão Mun1z dt

Quetroz, Jui:>: de Direlt,l
Substituto, em exerc!clo,

"Sempre Alerta"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ródovia Uaiaí-Curitibanos
Dep: Rubens Neves desliga-se do PDC�:E�xp�õe DUras no trecho Lont���-S_ubid�
OS motivos ingressa no MTR com P · Burioo e

.

Fran"cl·sco M de Souza T;;�;:�:;OS'h"ff" - 4.0 ou��::::,VO:::,:y.�:�::::�
'rescureírc (Cont. na 2." pag.)
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NA ,ASSEMBUIA LEGISLATIVA

Na sessão de 21 do cor

rente, o deputad'J nuoens
Nazareno Neves proferiu,
da tribuna da Casa, um

discurso em que cornuntca
seu deallgamentrr das fiiei
ras do Partido Democrnta
Cristão e seu Ingresso no

Movlmer.to Trabaihlsta ne

decisão.

'Florianópolis, 11 de maio
de 1962.

(assí.) Deputado Rubens
Nazareno Neves .- 5. Vice
Presidente
Dr. Lydio Martinho Cal.

lado - Secretário Geral.

Deputadu José zantm -

Terceiro Secretário
Luiz Fiuza Lima - Se

gundo SecretârLo

Suplente de Deputado -

Raymundo Sthanke - 1.0

o ESTADO
o MAIS AJj!IGO DIAIIO DE SANTA tAJABIU

FLORIANÓPOLIS, (Quarta-feira), 2,3 de Mala de 1962

----� ---- .... �� -----------

Grupo 'Escolar LaurQ Muller e seu
50· aniversário de instalação

m:�o:J�:i�eOu 5��a ;�iv��� !���!��t�o ��;��o. os mais p�s���:m f;:l:m dil�sÇãOqU�o ���n:�: �í:i:st�j:�tíiZza d�:
estabelecimento: Relem- seu Ilustrado Comandan-

tê�:i�esa��e:e��: OdeGt� �:�:sos F��!�oa�:�ific�ab�:l� te.

Escolar Laura Muller, um
João Tclentíno )únlor, já

��� g�������or �i�:;r��� falecidos. Vitor Lima, atual

mos. Passados 25 anos mais desembargador do nosso

ou menos, um filho de Vi: �����:lB�=tr::st�:. S����
dai Ramos, o Interventor

j Brito, Mariazjnha Gama
Nereu Ramos, mandou res-

d. Nena E os milhares

�;:i:arma� PI��Oou:rocon:� de alunos que per lá pas

lado do primitivo, dada à �:��o edequ:es��!:e0':ra��
elevada matrícula apre- da socter.. 'Relembremos,
sentada. E agora, passados também, a figura de Ores
outros 25 anos, um outro tes Guimarães, inspetor
fllh� de Vidal Ramos, o escolar, c, baluarte da re

governador CELSO RA- forma idealizada por Vidal
MOS determinou que fOS-, Ramos.
sem feitos todos os reparos'
necessários e cujas despe
sas, serão, por certo, bas

tante elevadas. vê-se, as

sim, que o estabelecimen

to, em sua existência, mut
to deve a êsses T,rês ilus
tres governadores.

ncvador juntamente com

(IS deputados Paulino ne-

Origo e Francisco Machade
de Souza. Pela ímpcrtân,
cta de Que se reveste o

pronunciamento transcre

vemos abaixo :1.S palavras
do deputado Bubens Naza

rena Neves, onde expressa
os motivos de seu afasta.

menta do PDC, e RS razões
que o levaram a integar o

MTR:
.

sane de instalação, o Gru

po Escolar Lauro Muller,
desta Capital.
Tradicional estabeleci

mento de ensina em nosso

Estado, que tantos beneü-
Exmo. snr. Presidente
Exmos. srs. Deputados
Ocupo a tribuna da. As.

sernbléia Legislativa na tar
de de hoje para, em .prí
meiro lugar, trazer ao ClL

nhecimento de meus 110-
de Oliveira Ramos.

bres pares a cectaraceo de Com efeito, foi Vidal Ra
natureza politica por m'm mos, o reformador do en

e vários companheiros oe SiDO em nosso Estado e

cujos resultados ainda ho

je usurruímos. Não mediu,
aquele ilustre governante,
esforços, no sentido de dar

à criança barriga-verde
, tudo o que rôsse de me

lhor, no campo da educa-

Os abaixo assinados, �:�itr������'g����PU ECS���
membros do Diretório Re,

lares e entre êlea, o nosso
gíonal do Parti'"iY·o Demo, Lauro Muller. Forma as
cráta Cristão, seceêo de S.

Catarina, conforme acor.

do n.o 4.410 de 20362 pu.
blicado no Diária Oficial
do Estado de 134, ea para
definitivo esctaeocimento,
tornam públlcu quo:>: .

cios tem prestado à nossa

gente, deve-se sua cons

trução ao saudoso gover
nador Coronel Vida! José

ESTRADA DE CANASVIEI
RAS

O Departamento de Es
tradas d eRodagem está
executando os serviços de
reconstrução da rodovia
em demanda à praia de

canesvtetraé" estrada que
se inclue no roteiro turís
tico da Ilha. Será aplicado
um tratamento superficial
asfáltico de penetração.

x x x

PONTE HERCíLIO LUZ

Foi iniciado, pelo DER, o

revestimento de concreto
asfáltico, na ponte Herci-
lia Luz. Na primeira etapa

-c:

dos trabalhos, serão pre
parados 25 metros, apli
cando-se chapas onduladas

ville-São Francisco, com o

etenrnmento de 'antiga
reivindicação das popula
ções daquela próspera re

gião.
Agora, são as obras da

importante rodovja ourr,

ncance-rtejat SC. 21, que
são atacadas em 'ritme
acelerado. Estas vistas do
trecho Lontras-Subida dão
uma idéia do que está sen

do feito, com aproximada
mente 10 Kms já concluí
dos.

Para esta rodovia, a me

ta governamental e a ím
plantação e pavtmentacão
no presente quinquênio.-
Para tal, ainda êste mês,

vence o prazo para a apre
sentação de propostas pa
ra a implantação de um

novo trecho: Lontras-Rio
do Sul.

O setor rodoviário mere

ceu, por parte do Governa

dor Celso Ramos, especial
atenção, em vista da im

portância de que se
I

reves

te. Sendo assim, não só- a

Pasta de Viação e Obras

Públicas, como o PLAMEG,
vum desenvolvendo um

trabalho de vulto, no sen

tido de dotar Santa Cata

rina de maior número e

de melhores estradas, ca

pazes de atender às neces-

sidades de desenvoívtmento

do Estado.
Atacando as obras, si

multaneamente, em diver

sas frentes, nos mais di

versos recantos do territó
rio catarinense, criarão

condições para uma movi

mentação mais rápida das

riquezas.

Ainda há pouco tivemos

oportunidade de divulgar
os trabalhos que se vem

realizando na rodovia .roín

pa rtídn assinada e já cr'J'.ii

gada pela Imprensa 1"";":"a_
da e escrita desta. Capital,
cujo teor é o seguinte:

NOS dias atuais, a dire

ção do estabelecimento es

tá entregue. à -proressõra
Clarice da Silva Mendes. O

corpo docente está assim

constituído: proreesôres
,A.lda Quit d� Freitas Nero

nha, Alda Maria da Silvei
ra, ena Flôres Tolomiotte,
Aract Arai da Silveira, eu
relia Melo Botara, Celinia
Moritz, Dagmar F r o t a

Aguiar Guerreiro, 'Edith
Goetmann Guimarães, Eu
lália Vieira Dutra, Fran
cisca Retnjch Coelho, Hõ

si! peças para tratores. A narina Camara da Silva,
nova fundição começara a Iná Scheidt, Isabel da Sil
produzir em 1964 e atíngt, va Lins, Isaura Crippa de
rá sua plena capectoace Oliveira, rvete Bastos Ri
em 1965. beiro, Joanete Demaria,
A Fundição Tu))}', 10('::..;1_ Lindomar Martlnel� Ma

zad:l em Joinville, Santa chado, Maria Anunciação
Catarina, é um dos dl1cO Caetano, Maria. da Graça

pelo Banco .�nt�r.Amt·l"iCallO -maLores produtores de pe_ Tonolli de Oliyeira, Maria

de\'Des�pvo.l"In;tento. ças forjadas para aucoiUó. Leonor Neves, Maria Sino
'0 eynprest;mo, �oncedid') veis e caminhÕes' �io' Bra_ ·va Bayer Santos, Marllda

c6m Os recrlrsos ordinar'_03 si1. Dispõe dc qualro f:m_ Coelho, Meta Herna Be
do BiD, foi assinad� nesta dições na área de JoinvL cker, Olga Brasil da Luz,
capital pelos srs. Hans Die le. Osmarina Gastão Ferrari,
teer Schmidt, President.:! Segundo se acr�dita o

Ruth Ramos Melo, Verci

da Fundição TUpy, f) Felipe aumento apenas .je P/OdU_ Ceollm, Verônica Maria
Herrera, Presidente do ção de peças de antomê_ ;:O�i�a�li�mJaO�oséd�e :::a�

Ba;;0�60.ÓOO dólares iika:1. ���a ��on�::�� a.:�!�!ta�: Os festejos programados
ciarão 34 p.or cento uas des. cêrca de 500.000 jólares em para tão grata efeméride,
pesas de 1.630.000 dólares divisas. A nova fundição estão assim organizados:
que a firma brasileira pre_ também dará emprê5,) a Dia 23 - às .8 horas _

tende lazer na instalação umas 500 pessoas.
- Missa na Ca tedral Metro-

de uma fundição. adicional. poIitanH, la Comunhão dos
A nova fundição terâ ca_ alunos.

DECLARAÇA

sim, o estabelecimento na-

Concedido Empréstimo para a Produ-·
ção �e Peças de Tratores no BraSil
wASHINGTON, - A eera esta 'a prjmcir:� v4

Fundlçã.o Tupy .'3. A. Irií. que se fabricarão no nra.

Ivens Patrianova
enquanto isso, vem atuan,

do, com destaque, num mu

stcet, aos domingos. na TV

Continental comandado por
Vado Moreira. Sua atua-

x- x X 11.0 ensejo de aua apre-
ESTRADA DA BASE sentação, em nossa oern.

AÉREA tal, no próximo dia 25, pa.
A fim de executar o seu ra a!e'gría dos seu.s admí,

plano de construi!' 2.600 radares, no Teatro Alvaro
metros de estrada, partin- de Carvalho, transcreve
do da Avenida Jorge La-'

mos do Diário de Nottcias,

�:��a or�!é m:���ma,M�n6.:� do ÍUo de ranerro, edi�ão
vêrno do Esta.do, através de,,:v.e�� cO�:i��e� as Nci1"es

�er���:��d�:�O;!;ar;i��:� �o�;':., Vencer Como Can-

timento asfáltico.
"

D��� d/��a bqnita voz

x x x
e com um estilo 1e cant�jr

AVENIDA MAURO RAMOS dIfeI1ente, Ivens Patriiino.
A cargo da Direto.r:la de

va, o Jovem catarinensG',
Obras Públicas, prossegue,

que 've;o tentar n. sOite no
à Avenida Mauro Ramos, a

Rio' conseguiu, em pouco

��::ra�l��iai�.a Fi���e es�: tem'po, tornar.se \Im dos

tarefa, aquela grande via m'ais ·populares h;térprcte.3

pública de FlorIanópolis es-
de nossa música popular.

tará em condições de rece- Suli. última gravação,
bel' calçamento. "Mãos Nervosas", �â vem

x x x sendo apontada com um

DIRETOR DO DER VISI. dos grandes sucesso,;
v óo

TOU OBRAS DO SEU DE- moménto.
PAR'Il"A�1ENTO Antes de se dedirli' 1·0_

As rodovias Curitibanos- talmente às gravaçôes, 1-

Campos Novos, Canolnhas- vens atuava em buates.

Papanduva, São Bento- Co- Era "croner". Quem o Ian

rupá e Lebon Régis foram çou oe o revelou como bom

inspecionadas em recente cantor foi Gey-5il. BO.>(:IJli,
viagem do engenheIro Ce- em sua revista "Porque me

sar Amin Ghanem Sobrl- ufano de Bananai" que
nho, diretor do Departa": estéve sendo ,encenada, no
menta de Estrada sde Ro- Rio no Teatro -§ião Jorge e'

::t��m�o��vi�:t:��ão ���:� em São Paulo, no Teatro

cendo o tratamento devido
Natal.

por parte da atual admi
nistração catarlnense.
Numas, executam-se obras
de revestimento, noutras,
de reconstrução.
O titular do DER obser

vou, ainda o ritmo satisfa
tório da pavimentação as

fáltica do trecho Joinville
São Francisco do Sul, de
tal importância para a

economia da região norte
de Santa Catarina.

1) - oonstderaneo que.

para o atíng'memo de qual
quer propósito de �deo�ogia
partidária e Indispensável
a Indentidade ele pontes

cíará no Brusií a orccucao
de peças de tratores e au,

menteré a fabrlca')"'.O de
ção tem sido bem receai. cerne se recorda, há dias
da.

... foi aberta concorrência
pútilica para êste trecho,
no valor de 80 milhões de
cruzeiros, devendo os tra
balhos serem concluidos
em 360 dias.

de vista e de meterias eu. peças de tratores e aumen.

tre os correligionários; tará a fabricação de peças

2) _ Consider�dn que, de automóveis, com i.� aju.
mesmo sem unâm!dade, é da de um emprest!mo de

560.000 dólares cunc\!d.ido

EXCURSAO

imprescindível a harmonia

democrática nos "rgãos de

dirção de wn partiria 'pdlí.
tico;

3.) - Considerando que,

as questôes pess:.mis nã'l

só desviam e prejudicam
como podem chega" a im

pedir a realização do.'; legi
timos objetivos id<m:.ógicos;

�4.) - Conside7ando, r·n

fim, as prOfundas diver_

gências lamentávelmente

sem solução no seio do Par

tido I;lemocrata Cristão,
deste EstacLo, resülveram

renunciar aos postos Que

(lcupam no Partidu e de�·te
1 se desligar em caráter de

flnltivo.
Ao faze lo, sem res!;entL

ment.o, esclarecem 'estar ie

vando nesta data a<J (.'0-

nhecimento das direções

Graças à sua gravação�'
que está sendo apo.ntaja
com sucesso, não llret"mdc
aceitar. Espera, l;ão ],ogo fa

ça uma nova gravaç5.o,
poder" aceitar 'os convites

que vem recebel1ch para a.

presentação
�
em, vários Es.

tados. O cantor só lamen
ta que a fábrica oOOa· gra_
va, não tem feit,o boas pro' o Grupo Escolar "Lamo

mo"çôes com 'fMàos Nervo. Muller" é um dos estabe

sas" que está sench) mui te. ,lecimentos de ensjno pI;i
recebida. A mÚsiea é real. mário maiS tradicionais do

Estado de Santa Catarina.
Fundado por Vidal Ramos,

Em nossa c::..p.ital o ],leS_ o "Laura Muller" tem se
mo no interlor dI) Estado, distinguido, através dos
a "Canção das Velhinnos" anQS, pela abenegação de

Cinquentenário
do 'Lauro Muller'

mente bonita."

pacidade' para produzir a.

nualmente 3.600 toneladas
Dia 23 - às 9' horas _

Mesa de dôces, no páteo do

Grupo Escolar.
Dia 24 - às 16 horas _

No Grupo Escolar, Inaugu
ração do :retrato do Exmo.

revestimentos, cai. ......R' Sr. Governador_ do Estado
engrenagem e de "'_1.IIi e do Secretário de Educa-

-�

I
I ção e Cultura.

A Banda Mu�ical da: Po-

I��;;;'D�� ;E�t';"
SAO PAULO - Em reunião realizada nesta Capital

no Sindicato das Empresas de T!'ansporte Interesta.dual
de Ca.rgas do Estado de São Paulo _ SETICESP, Os em

presários chegaram à conclusão de que se torna impra
ticável a manutençãó do padrão de serviços que ora ofe
re�m ao Comércio e a Indústria, sem ·uma complemen
tação tarifária, vendo-se impossibilitados de manter as

tarifas ora em vigõr.

que é a outra faci! do �eu

disoo de "vinllite", ,inque_
brável, também não deIxa
de ser. sucesso, po!� é ex_

traordinária a ;n.:� inter-
pretação.

-

Ivens' PatrIanCvJl, que
nã'o é pernambucano mns

catarlnense no du\"O, e rial
mente um bom eatl�or.

seus mestres e o elevado
gráu 'de aprimoramento de
seuS. aluno�. Dia 24, aquele
Grupo completará 50 anoS
de existência, estando pro'
gramadas diversas soleni
dades, entre as quais a

inauguração dos retratos
dos S1"S. Governador do Es'
tado e Seeretário da Edu-

de peças de ferro foríaC:.o
para automóveis e c\�ml.

nhões e de acessório,; para

tratores, como tambores de

Nacional e Est.:> (!ua] do freio e

Partido e do Trib'mal Ee" xas de

gion�,l Eleitoral esta �lia direçã.o.

---�---- -----

cação e ·,?ultura.
� - .... -�

----,-----'-------.:.-MUITOS PLANOS

Ivens tem muit:13 planos
para (I futuro. Satisfeito
com o resultado de sua

gravação, pretend':!, muito
muito em breve, iniciar
uma série de g·ravaçÕes.
Embora tenha contri\to

com sua gravadcra, tem
recebido inúmeros eonvites
de outras fábricM. Mas,

A mania dos albuns e das figurinhas voltou. É

precioso, formidável, digno de um belissimo inquérito
policial.

As balas que adoçam o embuste são ordinaris

simas, E .o prêço bem mostra que devem fazer mal à
saúde. O caso e tão tipo tá. na cara, que até já fêz fra
se: "Puxa, mas você é mesmo uma figurinha difícil!

Dr. Diretár.
Se um jorna� - desculpe ensinar o PAI NOSSO ...

nã'o tem anúncios e anunciantes, de que vive? I

Extste wm, por aqui, que só tem um anúncio e é$st
mdsmo deve ser de graça, porque diz apenas ANUNCIE B

LEIA o Sete Dedos.
Diz-me a experiênCia que se os anúncios não repre'

sentarem 80% da renda .. _ ê falência na certa. CQ17lO
manter-se com apenas DEZ POR CENTO?

S. TOMÉ

xx xx: xx

Numa das muitas bolsas de figurinhas/ um mar

manjão reclamava:
- i!;sse Plameg é uma extorsão! Por dois reque

rimentos, paguei vinte cruzeiros dêle! Um absurdo I

Um assalto!
Foi dai quando apareceu um gurizote com uma

das ..taiS figurinhas difíceis, daquelas que revelam ou

tra face da es:perteza humana: figurinha
carimbada!

O marmanj.âo, í'eclamadOl' dos vinte cruzeiros,'
pulou logo:

_ Quer. quinh.entQi. cruzeiros,por essa?
_ 1"11 l�,i(">1 J'1 lll{' ofr!"cr:prrlJ1l lnil P quinhcnl.os

- floll mil t' llil<'Cf'lltos
"E íL;I:!I,"nlill n 11"';;(,('io (\1118 !p�II!!

Em con<õequência, foram obrigad.bs a atualizar seu

custo operacional, promovendo ° reajustamento 'de fre

t,es, com a elaboração de novas tabelas que vigorarão a

partir de 1° de junho de 1962.
_ Desta forma -as tarifas para a praça de Florianópo

li� a par�ir daquela data serão as seguintes:
S. Paulo - carga pesada Cr$ 5,50;
semi-leve Cr$ 8,20; leve Cr$ >9,60
Curitiba - carga pesada Cr$ 4,00;
semi-leve Cr$ 6,00; leve Cr$ 7,20
P. Alegre - carga pesada Cr$ 4,20;
sflmi-Ieve Cr$ '6,2(1; leve Cr$ 7,40

Taxa de Expediente Cr$ 70.00
• ]).11"<\ C:lCl;) eonhecimneto

Ac\�Vfl.lol'çm !�ol"mnl. �,:�.

AÇÕES PREFERENCIAIS DA .PETROBIMS
Pagamento dos dividendos relativos

ao exercício de 19�1
PETRóLEO BRASILEIRO S.A. _ PETROBRAS-, -avi

sa que, a partir de 15 de Maio a até 30 de Junho ·vin
douro, efetuará, aos acionistas reSidentes nessa cidade,
por Intermédio do Banco Indústria e Comercio de San
t.a Catarina....S/A:, o pagarnepto dos div!denll..os do exer-

("h� IDG1. rcbtivos às açôes prefr-rcncbds, na base
l[l',ó t;ú[Jl'c o vfI!nt uom!nnl das mc�n"!.r.s,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


