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Esforço concentra.
será' debatido

BRASILIA, 23 - VA.• _ pectativa em ,tom:> da \'01

Com a cemara dos Depu ta do projeto que !'lumenta

tados já registrando (I ar.u os vencimentos do nrncto.

xc de parlamentares .pa,,,a-� nausmo para a ordem do

um novo perlado de :}.
forço concentrado", "-------

Casa está cercadaje.
"P r ém i e r" reiniciou: âJ�lulaçõ8S

para a reforma constitucional
-

BRASíLIA - Foi eon- dade eleitoral dos mlnis- para os entendimentos na I í d e r e s hoje. A ínfor
versando na oamara dos tros, restringindo-se ex

Deputados, com os lideres clusfvamenta à sondagem
Almi�o Afonso', do PTB, sobre a outorga de poderes
Arnaldo cerceíre. PSP, e constituintes ao futuro
marcendo encontro com o Congresso e à indagação
sr. Martins Rodrigues, li- sobre a viabilidade da vo

der do PSD, Que o chefe tação de algumas das re

co Governo, sr. Tancredo formas de base ainda este

Neves, reíntctcu as artlcu- ano. A conversação foi di

lações para a reforma flcultada pelas constantes
constitucional pregada pe- ínterferencjas de outros

lo sr. João ocuiart. O pre- deputados, os Quais se
_

�=.�::E'�"� �:E':'� HOje (entre 7 e 12,30 horas) o VÔO de
Carpenter: 60·/. de chance '

CABO CANAVERAL, FIó- cápsula das águas cceênj- preparativos prosseguem sísteme de contrôle de' vôo
rida - As probabilidades cas. satisfatoriamente. Diversas do, fOgT,l�te, "Atlas", toram

EXPO,SIÇA-n SOVI�_'T�CA' �.UD,,ED•.1'."
,de Malcolm .accrt Carpen- Os prcgrróstícca meteo- alterações ; 'reeítaeçaa no termfnados e ccreprovaecs

V ""UIJI:" ter efet1,l8.r. !l.a�uln_ta-fel- t:çri����. �� da._.âátatAtor1à;dient! pelos.en-
....-"OIe;'""-"l;;_""�, �;� """g�"",�p�,o:"��

_�EXE'R(ITO GARAinE'
'_. -

:���a;,��ó, een:s :::���� :a!�r:��:c;. ve:r:�ev: �e. do" pcirta-vof da ��
.

nharam o titular da Justt- em Questões espaciais dís- recolhimento, se Carpenter
ça. Este afirmou à repor-

seram Que "não existem realizar uma, órbita de 90

tagem:
"mbl.m" técnícos'' quo rnmutos Hcará sttuada a MOBILlZArlO NACIONAL (ONTRA

_ "Um dispositivo mut- possam Impedir o lança- uns 800 km ao' sul das ( "
tar de segurança, integra- menta. Bermudas. Se perftzer as

do por forças da Marinha, Antes do amanhecer de

Exercito e Aeronáutica, au- Quarta-feira fOi Iniciada

xílíadc por detetives do a primeira fase de' um

Departamento Federal de cômputo' de dois dias de

Segurança Publica, e em duração. Se não se apre

cooperação com o Depar- sentarem íaconvenrentes, o

tamento Estadual de Begu- capitão-de-fragata, Que con

rança Publica e a poltçla .
ta 37 anos, será despacha

Militar da Guanabara, fun do para o espaço entre as

eícnará na Feira até o fim 7 e às 12,30 horas de Quin
ta-feira, para descrever
três revoluções em torna

___-'-:_
da terra.

,Govemanor Ir;s�é-cionà'; RP �:�:��t:�ii���;a::�,�f!�
pas iniciais do vôo de cer
penter. Podem também

proporcionar uma clara
visibilidade até a altura de
uns 12 mil metros. Os ven

tas e vagas no Atlântico,
onde será tentada a recu

peração da célPsuIa, acal
maram, segundo se anun

CiOU.
Na semana passada, an

tes de ter sido decidido o

adiamento em virtude de
inconvenientes de ordem

técnica, os ventos provo
caram enormes vagalhões
que teriam prejudicado as

.I
operações de retirada da

Camara, .Q sr. Tancredo
Neves convidou o lidh AI
mino Afonso a almoçar
hoje, a fim de ccnn-
nuarem a entrevista. Sabe
se Que o primeiro-ministro
disse ter redigido novo

documennto sobre a reter
ma da" Constituição. o Qual
deverá ser revelado

Pelo Que se apurou o sr.

Tancredo Neves não con

dUZiu a conversa para a

questão da Incompatiblll-

NOVA FORMULA

Em face das dificuldades

RIO, - Sob a proteção
de um sistema de seguran

ça, armada pelas autort

dades reoerets, foi reaber

ta na tarde de ontem, às

15 horas, a' Feira acviettce
de Industria e Comercio. A

reabertura (as 15 horas)

foi presenciada pelo minis

tro Alfredo Nasser, da Pas

ta da Justiça.
O ministro Nasser, CDm

seus acompanhantes, visi
tou demoradamente todos

os estendes da Feira Sovie

ttca. Jornallstas acompa- da mostra."

Lubrificanles
Serão tabelados

mação rc; ligada a um

projeta h o j e divulgado
a um grupo ligado ao

presidente da Republicá e

ao coere do governa, o

qual extingue o cargo de

primeiro ministro, passan
do o presidente da Repu
blica a presidir o gabine
te. Tal proposição, ccnror-

me venncou a reporta
gem, é repudiada pela
UDN, por todos os parla
mentaristas e até por al
guns presidencialistas. Ar-

dia. Isso, depende!ld'J do

novo exame 'Que a. comts

«ão especial está proceden
do deverá ocorrer na sessao

de hoje. Já adem a

Câmara. assinalava a pre.

senca de 164 depu[,adaS em
Brasilia.

gumgnta-se que, a pretex
to de abrir caminho para
as reformas de base, ela o

Que faz é apenas aumentar
os poderes do sr, João
GouIart.

Após a tocunte cerjllloltia D11a. Anl1z1m gchrannn: é abraçada pelo Comandante

da Escola. Nu flayrante vemos ai1zda o _41mirallte JlIrandir da Costa M�lIer �am
oos L'ommzdante do 50 DN. a Senhor� .

Rie!' Corrêa. parentes do heral e ofletais

da Marinha que parttClpamm das homenagens.

'-=

Momento em que o Comandante Nelson Riet Corrêa lta

(� sua ordem de serviço ?Ia qual declarava a certa altu

ra. _ "Seu filho nâo é "wis vivo - éle entregou. hBrOt

ca;nente sua vida â causa da Pátria - mas qua�t.d().o
seu saudoso coração de Mde faz a chamada por ele, os

seus colegas, os aprendizes de Santa Catarina respon

dem PRESENT_E. Permita-me Dila. Aninha que eu rea

peitosamwte beije suas mãos hOllradas doe mat .•. "

tL,E1A CO/IIPLETA REPORTAGEM NA r» PAGlRAJ

Esquema da rêde Aérea Nacional
BRASILIA, 23 (VA.. Integração Nacional dl\

O ministro da Aeronànclcc, qual consta o esquema de

brigadeiro cióvets 'rrsvas linhas aéreas a ser "'�tudll.

SO$, assinou pcrtarru apro do pela Diretoria (1-:- aero.

vando em prinClpb e em náutica Civil. que -xamína

caráter de emergcnc.a, até ra as peculiaridades rte f'a

que se transforme em l':li, da uma, ajustando UI �aij
o projeto que autorizo. a príncípícs básicos récômen
constituição da nenae rle pados na conrerencta til!

Petrópolis.

CARDIACO VIVE BEM EM ALTURAS,
DIZ ME'DICO! RIO - O Conselho Na-

-

-

- n
cional do Petróleo vai ta- I Ve se na toto o momento I

--c:

belar os orces tubrtücantes • mto do la.,�.nto d. i PLANO CONJUNTO EUA-URSS
ainda no primeiro semes-l

um roguete Mercury-Atlas •
,... ,

�:n:s�e s::\r�:t:��t�; :�I�:dOE�:' �a�:gu��:av:I' PARA EXPLORAÇAO METEOROLOGICA
estender a outros derivados lançado de uma plataror- GENEBRA, - União Sa- ma-�e Ql!._e poderá ser posto
do petróleo o regime de I ma destinada aos giarantes vietica e ,Estadas- Unidos em pratic� entre 5:1 10

tabelamento Já utilizado cos Saturnos enlluanto que I apresentaram um plano anos, caso venha a ser

em relação à gasolina, que- os fogue.tes que transpor-I conjunto de,
-estudo mete- aprovado pelo Conselho

rosene, oleo diesel, oleo taram os astronauta.. She-:: reologico mundial - me- Economico e Social da

combustivel e gás I1quefei- pard e GriSson loram lan diante a útililzação de sa- ONU.
.

JNê�es flagrantes vemos o Govel1tadol Celso Ramos
to, e a exmeplo da recente çados de platafornaa de ai telites artitoclals - na Se executado. o plano

Quando tnspectonava as Vlatur�s recebidas pela. POllCta tabelamento dos solventes.' cance intermediário_ Esse' qual Inverterão 100 milhões permitirá localizar e se�

},fU�tar do Estado e que formamo o serviço de radio pa- Inicialmente, serão flxados foguete tem alcance muito
de dolares. O plano foi guir, a curso. de torment:ls

truZha. Na primeiro flagrante, a Chefe do Poder Execu-
os preços dos lubrificantes ri rit '.� I apresentado a! um grupo de em Qualquer ,parte do globo

UVO quando examina U100 das viaturas e, no segundo,
para motores auto veicu-

supe or aos a erlOrc".

P/rltos da Ol'&fmização Me- e meihorar o ntual sü,tefna
0k&ndo a BP entra:na- em.- contxu:to com o ,posto central. lo�. i;em:olnglClt MIH)dlaL E1\ti de pr.e:v:enção.
� ,

.A� ..

três voltas, a nave espe
cial descerá a uns 128 km
ao sudoeste de Cabo Cana
verat. As perspectivas de

60-40, reveladas pelo par
ta-voz da Agência Especial
das Estados Unidos (NA
SA) representam melhora
sóbre a 50-50, anunciadas
na semana passada.
A experiência de Oar

penter roi adiada quatro
vêeee, sempre por questões
técnicas. Pi. NASA, entre
mentes, informou Que os

o ANALFABETISMO
BRASILIA. _ Aguarda

pUblicação no "Diário on
ctei' O· decreta' de criação
da Mobilização Nacional
Contra o Analfabetlsmc,
Que visa à escolarização de
todas as crianças do país
de 7 a 11 anos.

ra, de Educação Rural, de

Construção de Predlos Es

colares, de Extensão da

Escolaridade e Educação
Complementar, de Brradí

cação do Analfabetismo e

da Merenda Escalar. A no

va entidade procederá tam

bem à identificação de to

dos os analf:lbetos de 12 a

21 anos para serem alfabe

tizados.

A MNCA incorporará os

serviços das atuais campa
nhas de Educação e cuuu-

ATLANTIC CITY. 23 Afirmou o dr. Valdivia,
(AP) - Lugares como São perante 13 mil 8ocl06 das
Paulo, Belo Horizonte, Me- Associações Americanas de

xlco, La Paz, são conside- Biologia Experimental, Que
rados mortlferos para os os estudos anatomicas de
doentes da coração. No monstram que os musculos
ecntal1te, surge ag-ora um do COlação de animais
medico peruano. dr. Euri- mantidos permanentemen
Q\le Valdlvia, professar as- te a 4.200 metros abrem
�Istente de patOlogia da ,pelo menos mais 10% de
Ur.:yel·sjdade de Wiscon- vasos sangujlleOS do Que o

sin, em Madison, e afirma normal. Nãq se trata, diz
que as alturas, ao contra- ele, de alargamento dos
\'10, fortalecem o r,oraçãa, vasos menores, mas de ar

,;omo o prova, a inexlsten- teríolas completamente no�
clJ. Jc cardiacos entre os vaso

jndios andinos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POETA E A'lUMnnJR DA POESia
ftelato Iffls ftivi�a�cs' �e fiUYHHA � �lva na

ta�ital �ult�ral do 8RA�ll
F. ESCOBAR FTLHO arrastar por falsos ccnce

í

prêmio de cem mil crue.a

to, afastando se. ;l:l. c'.'! ros, tão raro nos certur-rens
(Para "O ESTADO" df tura desinteressada, das das cidades do lnt.arior e

Fioz:1anópolis). belas letras, sob o guant e no qual estão msc-ncs qua

S"'O BJRl'tO IDO StiL de uma minoria que er.g e tos Quase setscentc« ccn

mato de .9� - (�"GnM os temas politicas v sacio correntes. gspa.h-un s,· por

,1\ r� nador rec"'beu O PresIAAI4. da Confeder""liio �
dos ,Ql.Jixott;!s" 110' rRlo t('lt l()gicps como 'JS úuteo- r.:2 todo O Brasil os ln:l;:'!tll; n

·u UVver 'G IW tni lI1fU permanece �omo C��Pit'a receco-es de estudo I' -nvu t há até de POI'LUh'tl. I�' fá

fis Indústrias - ,Nova Presidente ilO (. SOl'oplimisla. __ �:�Ul!�lrOa ��!I;::t:n!�fi��' \::ç��, l�j���:��,d��::"I:�l1���� ��lhioma��:rf�� �11��1!:����1.�
1 _ Adidos MllItares Amer.canos, dia

' _." râri�, a ser iniciado :'ln nw� tramas a pcrenid:lri� rias Oliveira e Silva cornnn.-uc

vlpte e ctto próximo em nossa ctcude. Os 8 - O senhor .Deudnru J,Opf'_'>I Vi�ira. de Junho enrrente: .- um mnn'reuacões (I,' C'i'JI,·tO tendo os sócios que nrcun

ilustres visitante,; serão recooc.ona.aos Presidente da Câmara Junror dc Flnri,lI1i1 curso sôbre H"Irtll�, FO(l como únrca fÔrr!l. criact.ira dia desfrutar _J1a" '(';"'aJoJ,\�

pelo governador Celso Ramos. polis hoje em Sãp PaulP. ilIIHUlh;\ QIl' tes, o alüssímo j)Jt:I". .l .(:H ria Intul.gúncfa hum.ma. do Dedo de Deus, uror-orn

La Paz. não pode ser olvidndo pctc.
'

Fundando e di:-lguH1o o das para fugir ao bu ,)'wi

"Casa dos Quix��e'; nho e ao calor cj:o vtd I �'<:,

malar centro ttterárro pJ Rio.

pais, não deixa, a )OPI.! (,u� Essas cosas w<'J c�lirk'-Ll

se estenda o m u-a-m r nn tes, tão nit:(!arnei"':" �!,\"ja

quêle scdali-no I.i.' ,:"\J rx coras da sua fldcli l:ldl' :.iJ

prcssívo cutsmo. O CLM�':J desune da nossa cuuu n,
sôbre ncrmcs FO:I�""� t nm que se c-rorca po- I;�(,.�cr
exemplo. E [á p�ep;, fi 1:1I1U var na beleza das i'_I;)" lus

conferêl:c'a sõbrr. (j.hrjela piraçõzs naturais nao �ão

MbtraI. a p.o-:otisa :\m:)uca espalhajas por O;;vcira c

nii que tanto se ligou ao Silva. Contasc !1.\� -carias

Brasil a:lS amigos, nue na,., c:o.:ixr.

Ao mesmo tempJ, tlrtl !'e sem notic_ias ap'!s�]' f;as

rcsópqlls, nue c ,) "ifb /,s- �uas csta,rante� 'lo.refi1..� do

conlldo para os ,�\'I1" ;ll�<;'(,ln rI)agL�t\'ado com ac;uda �'m

�os QlIvelra e Silv I (' ('�,n ,plic:clade qU8 ..:. u,n .:Ios ll":l

,vocado pcbs oi -cu:').; !;tr' ços ma;:; incfsivos 111 � lia

rArlos da sorra
.

f!�lm l:cn ,figura de homom dr) pen

sament:l, perrnitindd a um

velh:> leporter, qllc ir.c;uill

entre aquêles am:g<ls, um

relato d::! efllpref!llâlmeilLo.i
a q\.le se eon�agra, ';�m \';111

g!ôria e com amô:-.

PIofessora Primária
ATENCAO

, t
CRIANÇA CALÇADA, CRIANÇA SADIA é o certame que ofere;ce �:c

�:ns����is IJ Brasili,o, paro prafessôl'es de todo o País - uma dos quais f)C_

Com o objetivo de criar entre as crianças. o hóbito salutar de usar

calçados o cert,ome CRIANÇA SADI;A., promovido pelo Soo Paulo Alporgc_
'os S.A. estende-se o escolares e professores de todo o Brasil. Seroo diSl, i_
buidos. interessantes, prêmios, como:, medalhas, troféus, viogns inteirome�_
te gratuitos o Brasília e Soo Paulo, com direito o oCOfTlponhonte.

tlilPr,êsaJdilôra "0 fSTADO Ud�"
Rua Conselheiro �fra, UIO

Tel�rQne 3022 - Caixa Postal 139
Eijd('reço Telegrâfico ESTADO

Diretor
Rubens de Arruda Ramos

Gerente
Domingos F��?o�!� de A\ino

Flâv10 AJberto de Amorim , Osvaldo Melo
Antonio Fernando do Amaral e Silva

.

Colaboradores .

Pro;. Barreiros Filho - Dr. Osvaldo Rodrigues
c;nbral - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Ju
venal - ,Dr. MlltQn Leite da Costa _...... Dr. Ru
bens Cp,ta - WaJt�r Lange - Zury �acha.
do - Lázaro Bartolomeu - limar Carvalho
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lacro _

Hamilton Schmldt - A. Rpix:J� Netto.
"

DEPARTAMENTO ESPORTIVO
Rr-dntor : Pedro Paulo Machado
.nedatores auxiliares: Maury Borges, R4i T
Lohn e Gllbert.o Nahos.

Colq.br!rqdQres: DIVFRSOS
Representanl,es

Representações A. S. Lara Ltda.

�!7: '��5)9_2�ua Senador Dantas 10 5° andar

�1,���'i�g;; �U�;Ó��� �7p-;;ç�onri� �!IiCI8'
no 15 '- conj. n - Te!.: 74--4D
Aap.nl(!H e correspondentes em todos os mu

nlrj!}ins de Santn Catarina
An(mcla.� mediante contrato de acordo com a

1:'l�la em víeôr.
ARlimATUfiA ANUAL _ crs 2,000.00

vr.;,mA, (l.VUI,R/I. - c-s J(}(),n
/I ntrf!('{Í(I ntío se rp.TJon.�'1-f)7/i·w p"lc� C011"ei·

...... _ �:���(l�_:!.�s_.(tTti{Jos assinados. CHA' - A scnh:lrfl. Dr.

Sociais

,c7\, U{�l...�

v cooteamomos

2 - [)rinrólvam no har do Q\lui'ncia
P_alacc os srnhttrt''': nr. Arma'ldo,l''llil 9 - F��tejoú untvcrsértc ontem, <1 1'('

Qr. Abelardo nunn c l)r. Claülli.. \\'af,anle. flhor Ip' anim stmãc. A{'ontf'cim"nl:J.� se

qlnts c!csojJl ao nmvcrsan-ouo, 'ell'::l
<Õ".

•

'.I�l1Sr

I tenCO�lrt 17,il'llfll, rcc�pc:onou '1Il' g"lllpO
de s:cnho ns no� s3lõ(:o� do QueI:ênc:a Pa IIJJ - N(HV-AnO - IC'IPI a Sl'�flr<t
lace, para um elegante Chi. Sitl'a \Vf'!C�;. mp.rQIIIl e;ts"'lllmlo !j Oro

,OrhlY.r :\oll\c41<0.

�lIue .uzem 'AO OLHO' BEl. TRATADO'

'

��) COM R.tiI*)(�.
4 ......:. O govfll'nador Celso ,Ral/lo'; ,re

ce)lciaoou no P:rlado doS OC!iPiJ')f1os. t 1) - Os drs: Dn"11O Bp.�t;l,�, '\!r!J Lt:z

senhor F.rh;-:trd .l\1urit7., Prcsiflc'nlc !Ia ,Cnl! � Il.c"tGLo M:l eIra, f'111 dL�pu�n da Cad,'irr>

fClh:raâ\J) N<j.(jjl]lI:ll rla'i r"!.dUstria� - O ,Di"t��to Ç'vil 'ln F�I'ulrlade pa Í)nivl'!'SI
senhor �furit7. j;i cSI:i rle. )"e$r('�&o (!u l�i(J, da de _ d.e Santa Catarina.CLAREIA E HIGIENIL;A

'YlSIJANTE ILUSTRE

aco:te�rãM���aU:aan�sarsaac;�esq�oP.l������,��� O},,;2G-:-rni�:::��;:��f\;.Il\�:tla.l .��:h��� ·t
cit:. Palace, com a pri01eira rcn:lih<l d8S 14la Iu'·uo.,a rc<:idêuc'a r""ebeu 'Im

gnlfl"!
Debutantes do "Baile da -Menina �-roçr.." de senhoras para um Chá,

0"0 O"C

6 - ASllmiu a Prc�idênc'a fln Cllll)� 13 - N� c:dn:ie de Ponta Gr0,S,t rea

Soroptimisia. a senhorinha Zilda GOll!art. Iizar sf'.â sábado d'a vinte e seis. fi. he:lr,:i.,-.

,nuncinl da senhorita Lr-a Maria

QIW.d':U�!
* * ::: com o senhor Afon.';.o LoureirO.

7 - O vice governarlor Dl' Drllnel ::: ,� :::
/

I

de And"ar!e, foI recebido '\
do ca"al senhor e senhora Dr. 14 _ Aconteecu bastante movimenta
ra pa!'a um Jantar. do o "F.ncu'llro {Ic Urotinhos" d!l1llilll:"u IW

rS:Ó:=CI=N�n'�W�õilIa

FAZEM ANOS HOJE
- sr. Alberto Marques Schmidt·

- sr. Paulo M:Jrte da Silveira
- sra. 'Eunice Maria Fp.rreiro
- sr, Ocilio Hilqrio Moreira
- �r. Luiz RufÇlt@
- srto, Helena da Sil\40
- sr. )Çlel Mouro
- sra. Terr-zina Rosa Alves
- mel')ina RÇlQ�el Rodrigues Noronha
- prof. Alfredo X(lvier Vieira

Esteve, ontem em vi.�iLa
dc cortesia à nllttn j'c(]n

ção, tendo, na opcrtunldn
dc, mantid,') com o r,c'sso

rçdator uma agr:Jdá'l:!1 pn
lestra o sr. Nel 'on G<'.n1R

do Na�cimento. Sp.';nt;\rio

da D. de Pàrtos e G-::�tas

haver sido oonvidado, es

pecialmente, para tomar

parte !lO� festejos Lia Gru

po Escolar Laulo �111Uer,
ora COO1eJl"l'Jrando O reu

eiquentenráio.
Agradecemo� a amável

vis:ta com que n01 clistin

Cine 3M JOSE -BA.íJBOS
t:ine GLORIACentro Fone: 363'5

ás 3 _ 7% - 9�4 h�.
Estreito Fone 6�5'Dean Martin

Judy H:Jlliday em,

EST� LOQRA VALE UM l\llI;IL\�)
C.nemaScope M�t:"oCol:Jr

Censura até 5 anos

á� 7lj2 - 9;t. hs.
- Início do 2,° GRANElE

,DA "FR.ANÇA FILMES".
HENRY VIOAL

FRANÇOISE ARNOUL em:

PAIX!\O DE ASSASSINO

FES'rIV:\I
do Mini.�têri:l dA. ;'1'irinI.ICI. guiu, e. formulamlJ.� vet.05

A sua vinda à no:-:,a ra de feliz permanel1cia
pital prende�·se ao fato de tre nôs.

Fone 3135Centro Censura a�é 14 anos
ás 5 - 73/1 - ll'% hs. -

Z.o Filme d.o 2.0 FESTIVAL DA

F�ANÇA FILMES
CONVITE PARA MISSA

A fOrllí!ia de TA�GIN.O ARMINDO DE ORLE_
ANS, cOf1.v(da seuS par�ntes e amigos pqro ossi�tl_
rem à misso, em sufrÇlgio çle SlJoQ olmo o �eai!zor·s1:!
no Igreja de Barreiros, 110 dia 2S do corrm_te às 7 hs

A fClJ:nílio agradece penhoraoomente à quem
comparecer a êsse qta religioso.

Bez:nnrd Blyer Estreito
ás 8 hs.Danielle Darrieux em:

OS OLHOS DO AMOR
Censura até 18 anos

C.e BOXY

- Início do 2,° GRANDE

DA "FRANÇA FILMES".
HENRY VIOAL

FRAN_çorSE ARNOUL em:

PAIXAO DE ASSASSINO

FESTIVAL

FONE 3435CENTRO Censura até 14 anos
ás 81/4 hs.

Cine RAJA IS. José)2,° FlIme do 2.0 FESTIVA;_' DA

FRANÇA FILMES á!{ 8 hs.

Bernard Blyer Jack Lemon

Danielle Darrieux ein:
OS OLHOS DO AMOR

Censura até 18 anos

Doris Da� em:

A VIUVINJJA INDOMA'Vf.L
Tecnicolor

Que amam a poesia,
Estão programadas c:uc:

tro conferências h'l.VC!1C1r

inscrições na-a �3 Cu" n

tes, considerados dt·c':.;

concessão de p'rêj'l1'.'� ;lr>�

que se .deetecercm !,,] '\.1"

so. Fala se que o Ouve r,
.

de Sergipe terra nat rn rir

poeta, vai editar !':n,�;.)

bras completas, el1')'cf'en

dimento do mais r.l,,\,�jo

fllc,ance
Devese ii Inç,allS,ível .:tU

vidade Eterál'i!l de Olin,1
ra e S:Jva preslde'ne -ia

"Cas� f,os Q4�ote')" a hi

ciaUva c!,:l cur!;o sõb,'� H(,I'

mes Fontes. AR:J,\j)E'l

AMSO, o que flc,,'..! nl.'n

tém acêsa a JampaCl.J. '-'001

va, numa comovep·e (,e

l11on:;t"açâo da, ;_Je:potllJ
çia:1e 4as a-finida�s (lu:,
tanto os ap,;,ox:mavrull.
As consuntivas tart'fJ3

dll magistratura, no exer

cicio desembargador ela
mais alta cõrte de justiça
da Guanabara, não afas(d
�am Oliveira e C)!l"l !la
constante preoeupsç.1.") de

incentivar o gôsto pela�
belas letras que cuhj"a
de"de os vqrdes al:o.; como

l,lm saccrdõcio.
Onde Quer que e5teja, ele

é antes o poeta e ') eS�l itOl

lendo inces�antemeni,.C',
oomun:can'do' com amor o

que recolhe dessa. ativJdadl'

�:it:���U:� n::mo COI�\:� �hl
têrprete e U'll di\'1l1!m10l
cntusla.<;ta eScreV(;ndll 8.:'10

pre, êle prõprio. para ,-,um

p:ir uma vocal'ão ;nata e

transmitir a música' çias
suas prq� uções.
Assim foi por maito a

nos, nesta n�ssa ,Santa Ca
tjirina que êle ,tt'mo ar.la

onde lie radicou ,elo ma

trimõnio e pela na.�clme!1t('

çios �e4S filhQ� ciÜt'e.o�
quais sllrgiram duas l'I.'vela...
ções distintas - um loveil1
j�rista e um teat,óiogo
.por!�adores da fõrr,a rle J)T'a

��aOçã;ai.que Ihe� f,ransn�1 Ij".' .......�-"-..

SUfl '\lida está lntlma
•

m�llte �jgada <\. �cr,-a ce ".1

�!lr:!nense, muito lUll.19 qUG
ao nordeste onde llRsceu.

Dai a repercussâ.o que
encontram aqui 05 ccme

timentos de Ollv':!:r;t r SII

va, escrevendo ou animan
do escritore�, num:l �rande
obra de difusão :!<llltll.:l.1

cujos mêritos se aCf!!ltuam
mais fortemente aurp. :!;,s
tante de lnquiet9ç5.o mun

tal como êste qu� V!I"3fnOS
quando os moços �e IIClxam

A participocão no certame é simples: as �rcíf'ssôraS, após urro explicação sôbre a t�mÇl, pecH_
100 o S2US alunas que preparem uma composição ',�em tamanho determinado) sôbre o assunto CRi

ANÇA CALÇADA CRIANÇAI SADIA. , i
As profc. 'f�s selecio�or90, íentl'12 lOS seus alunos, ÇlS três melhores compoiçõcs. Dessas comp.:l�

!;içõas .selecianado_s deverêio C;onstar o nome e idade do aluno. nome e endereço cOlllpleto d6 estabe�
lec\mE;nta de ensino, ano que o alt,mo estó cur�,::( ,)-:-; e nome do prafessôro,

As compOSições seleClonados d_everoo s,er 1'<,:)I,l"10tidas poro:
_" M.,...-.__ .'_

do certame as cOIJ1Posições

"''fn!' :
;':erhmc ,Cria.n�Q C"lçado, Crio.c'l� ,Satli_o
t:c.;i:!(o POlitol 8.001 - São P.....I�. tCap�1

que chegarem até 31 de julho próximo: 'EsSQ dota n�o

... •
, �-. > i;, .1,

Lá est� como �elat.or d::!

cqnQurso de po",i.\. jli�ti
tuíd:J pe!a Acad�ntH T('�e

spportana de L�t":;:; ('on

C\lr .• o que estab'lleee um

COMUNICAÇÃO
SELMA, cobelereira comunica à suas amigos r.

{ceguêsos que mudou seu' INSTITUTO de Beleza p:aro
-ó ru,:) Crispim Mira n. 43_ Continuando a disposit;-.:.iu
de todas em sCu nO\lO endereço

Compro ou alugo opúrtamento no centro. T r:)jor
CCom Adalberto, no Hotel Lo porto.

AssGciação Calarinense lIe

�ngenheiros - EDITAL
O PresiGl'nte da A.C.E_ no uso de suas' atribui

('Qcs e pordC'terminoção do Assembléia Gerol Ordi,:,ó_
(ia, poro a dia 24 çlo corrente, os 20 horas, na sed�

(Ia A.CE. com ú seguinte ordem do dia:
1 _ Pcsse do Diretoria eleitu em 14/5/62.
2 - Outros Assuntos,

•

Florianópolis, 15 de maio de 1962.

Valmy Bitten:ourt - Pre!'identl'

CASA "JODY" AJUDA O PROGRESSO A conceitua
da firma Ca�valho, Filhos & Ltda., que nesta Cr\pltal,
já comanda um moderno estabelecimento comercial ó.

rua Julio Moura. acaba de inaugurar "JODY", a I'ua

Conse]heir:! Mafra nO 22 com reformas e novas adapta
ções, �udo para tnelhor e apresentação em novo estilo.

É um elegante estabelecimento, muito bem monta

da com escolhido stock de roupas para senhoras, senho·

ritas, h:!mens e cria.nças, nos mais modernos padrões c

preços convidativos.

Conta com cabines para provas, diversas secções
bem sortidas no ramo de negÓCiO a que se dedica e um

depõslt:! de, mc:'cadorlas no segundo pavimento.
A Ca'la "Jody" vem enriquecer ainda mais o pro

J{msslsta comÉ'rrlo florianopolitano e contará paI' certo

com grande freguesl::l.,
A firma pronrlctária noss:Js desejos de multas êxitos

c constante progresso, valendo-nos do ensej:! parl. ugra
decer o Crlnvite que nos foi gentilmente endereçado po.rJ
visitar suas instalações.

NOVA BAREBARlA E AUMENTO DA CASA DAS

FRUTAS Tambêm na movimentada rua Felipe Schmdl.
e01 obras em riUmo acelerado de que daremos noticia em

outra oportunidade,

FARMACIA DA FIRMA "'CATARINENSE" Em fase de a

cabamento pu'a apresentar ·se brevemente a:J publir.o
Demos unn olhr,da rápida nas instalações que alí estão
sendo eXl'rutarla� a capricbIJ.

Em sua farh:tda, mo:s 11m bonilo néon brilharâ para dar

vida aquele trccho dl. Felipe Schmidt, o grande empóriO
comercial da Capital.

ENQUANTO ISSO, O "ROSA BAR" NAO ATA NEM DE

SATA Contrariando todas as expectativas e esperançf\S
de sua l'eaberLura, o "ROSA BAR" continua de port:l�
trancadas e sem promessa de recebet· novamente flua

n'umc!"osn. ft"egue,�ia.
Nüo ,se concebe como possa aeontece!" no COI'fjÇ:lO d:'l pr�
ça 1.') um ponto morto, com .tristesa vemos nJl, fa1, ju

mtli�Os n1êses,
Vamo:; õ.ljud:ll' l"lurin.nópolis?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'"

"li

Os Interessndos podf'rão adquirir informaciles e de
talheI! à Rua Antlstn Bltt.encourte n" 36 _ F.lori:tnõpo
lls. _ Estado de Santn Catarina, no expedientedas 8 às
12 horas e das 14 às 17,30 hora.,;, nos dias t'!t�is. exclui
dos Os sábados.

...__ ....

CORTE A

torna público Que .se acha aberta a concorrên

da Administrativa, com o encerramento no dia 28 dI>

Millo cIP 1962, para o rcmcctmento do material abaixo:

Concorrência Adtnini1tratiYa -N.° l/fi. {oncollênciB AtlRiiRistrafiYa '''0 S/62
JS-A dEipanhfde �;ntrõle e erradicação da Malária

"".

por
; (>

fã

al - 1 m-qutvn de aço C/4 gnvetas. tamanho onero.
1'1)111 as 1lIt'(li(la.� minimas úc ,,"6 x 1:1'3,5 x ,71 crn, eôr Vf'T

de oliva
». _ :1 múqulnas d(' escrever carro 33.0 em no mí

nimo. c.�Jl:\ÇOS variando entre 120 fi. 144, tipos Elite, Tc
tladO nnatômíco.

c) - máquina de somar, normal, impressora, ca

pacldade mínima de !),!)!}!HI!)9.99.

A CamJ)llnha de contrõje 'e Erradicação da Malária
torna público que se acha aberta a ooneorren

cta Admlnl8*raUvo., ecm o encerrumentc no dia 28 d

Maio de 1062, para o romecrmento do material abaixo:

al _ I máqutnn 'de entcujar elétrica jmpressorn.
bl _ 2 nrnuwos de aço c/4 gavetna. tamanho ort-

• do, com na mcdldnría minlmns de 46 x 13:1.!i x 71 ('m,

cõr verde ouva.

O� untcressndos poderão adquirir informações c de

tnJhes Rua Artista Bitt,encourt nv 36 - F!orinnÓpo·
cio. com as medidas mínimas de 46 x 133,5 x71 CP"

12 horoo -e das 14 ás 1,7.30 noras, nos dia.'> úteis, excluí-
dos Os Ilibados.

lal��: ln���"'����I:t;}O��:���c�e�(��II�� i3n6ro�lil���a�ó::�Flortan6��a�de 1962,
us. _ Estudo de Sant� Catarina, no expediente das 8 R<;

12 horas e das 14 n.'> 17,30 horas, nos dias úteis, exclui- Dr. Mário de ouverra serrctrn
dos os sábados. CIH're {lo Setor Santa Catarina

:.rfi

r a. F'lorl:lIlúpnll!-\, 22 clr Maio dr> 1962.

Dr. Mário de Oliveira Ferreiro.

Chefe do Setor Santa Catarina
Ins
vão
c

tas

iXE

(ias
"

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

EDITAL

Concorrência Adm!nistritiva N.o 8/62
A Campanha de contrõte c Erradicação da Malária

tor-na público que se acha aberta a concorrên
ria Administrativa, com o encesrumento no dia .28 de

Maio de 1962, para o rornectmento do matertaj abaixo:

:1,) - 3 máquinas de somar, manuais, impressora,
capacidade mínima de 9,999.99999.

u) '_ 1 mimlógraCo manual a tinta para Impressão
de papeis de tamanho oficio, memorando e carta.

c) _ 1 relógio para ponto.i'

t: Os Interessados poderão adquirir informações e de
talhes Rua Artista Bittencourt nv 36 - Florianópo·

[is. - Estado de Santa Catarina, no expedtentedas 8 às
12 horas e das 14 às 17,30 horas, nos dias úteis, exclui
'dos os sábados.

Florianópolis, 22 de Maio de 1962,

Dt'. Mário de Oliveira Ferreira

Chefe do Setor Sanla Catarina

...,l" ....T!'''IIII'''io, I " � i

----------+ ------------

EDITAL

Concorrência Administrativa N.o 3/62
A Campanha de Contrõle e Erradicação da MaJárill

torna públlCI), que se acha aberta a Concorrên
cia AdmlnlsLraLiva, com o encerramento no dia 28 de
Maio de 1D62, p:\ra o fornecimento do mat.erial nbaixo:

:1,1 _ 3 mãqulnas de escrever c/carro 68,6 em no

minimo, espaços variando entrc 250 n 317, tipo "Elitc,
Teclado anntõmir,o,

min�O�eS�)���;U!��I\��d�S�l�CV��� c�c���� ��2��jt�� T:�
clado anatõmico,

c) _ 1 cofre com 300 quilos, cõr vêrde oliva, com

àS medidas mínimas de 110 altura x 44 largura x 40 fun
do. '

Os Intpressados poderão adQuirir iníormacões e de

talhes Rua Artista Biltencourt nO 36 _ Florianópo·
lls, _ Estado de Santa Cat.arina, no expediente das·8 Rs
12 horas c das 14 às 17,30 horas, 110S dias úteis, exclui
.:los os sábados,

Florianõpolis, 22 de Maio de 1962.

Dr. Mário de Oliveil'a Ferreira.
Chefe do Setor Santa Catarina

'EDITAL

Concorrência Administrativa N.o 6/62
A Campanha de Contrôle e Erradicação da Malária

tOt'lla público que se acha aberta aberta a Coneorrên·
('la Administrativa, com o encerramento no dia 28 dt'

�aio de 1962, para o fornecimento do material abaixo:

al _ 3 máquina!, de escrever c/ carro 3310 em no

I11lnlmo, espaços variando entre 120 a 144, tipos Elite,
Teclado anatômico,

b) _ 2 arquivos dp. aço c/4 gavetas, tamanho ofíoio,
com as medidas minlmas de 46 x 133,5 x 71 cm. côr ver·
de oliva.

C) _ I máquina de somar, manual, Impressor.. C:l'

Pncldade mínima de 9.999,999,99. '

Florianópolis, 22 de Maio de 1D02

Dr. Mâ.rlo de Oliveira Ferreira

Chefe do Setor Santa CatatiP

EDITAL

'Concorrência Administrativa N.o 1/62
A Campanha de Contrôle e Erradicação da Malária

torna públtco que se acha aberta a Concorrên·
cta Administrativa, com o encerramento no dia 28 n

Mala de 1962, para o forneCimento do material abaixo:

a) máquinas de escrever, e/carro 686 cm no rrl

nimo, espaces variando- entre 250 a 312, tipos Elite, Te

clado anatõmico,
bl _ 2 urqulvos de neo, c/4 gavetas tamanho ofic19·

com as medidas minímas de 46 x 133,5 x 71 cm, côr ver

de oliva.

ci _ 3 fichários de aço, c/2 gavetas, para ncne s de

9" x 6" côr verde ouse.
d) � 1 fichário de aço, c/2 gavetas, para fichas de

s" x 5", cõr verde oliva.

e) _ I fichário de aço, c/2 gavetas, para fichas de

6" x 4", côr oliva.

Os interessados poderão adquirir tnrormaeões e de

talhes Rua. Artista Blttencourt nv 36 - Florianóo",

us. _ Estado de Santa Catarina, no exped:iente das B Ro;

12 norae-e das 14 às 17,30 horas, n.JS ctes úteis, excluí

dos os sábados.

lFlorianópolls, 22 de Maio de 1D62.

'Dr, MlÍrlo de Oliveira Ferreira

Chefe do Setor Snnta Catarina
.. .. - �,.

--

EDITAL

Concorrência Administrativa N.o .V62
.--' - -

\

A Camnnnha de contrôle e Erradicação da Malária

torn!!. núblico que se acha aberta. ti. Concorrên
rln Adminl.�t,ratlv:l., com o encerramento no dia 28 d"

Maio de 1962, p!lr:t o fornecimento do material abaixo:

n) _ 2 maQuina de escrever c/carro dc 68,6 cm nn

JYlinimo, espn('os variando entre 250. a 312, tipos Elite,

Teclado anatômico.
b) _ 2 'má(lulnn,� de escrever c/carro de 33.0 em no

'minlmo, e,�oacos variando entre '120 a 144 espaços, ti

'PDS Elite, Teclado anatõmico.
c) _ 2 arQuivos de aço c/4 gavetas, tamanho ofí·

cllT, C'om as medidas mínimas de 46 x 133,5 x 71 cm,

cõr veJlde oliva,

Os interessados poderão adquirir informacões e de·

t!\lhes Rua Artista Bittencourt nO 36 _ Florian<'mn.

IIs, _ Estada de SRnta Catarina, no expediente das 8 R!!
12 horas e das 14 às 17,30 horas, nos dias úteis, excluí

dos os sãbndos.

Florianópolis, 22 de M�o de 1962

,Dr. Mário de Oliveira Fcrreim

Chefe do Setor Santa Catârina

_______ 4
_

EDITAL

Cencorrência Administrativa N.o 2/62
A Camnnnha de Contrôlr. e Erradicação da Malária

torna público qU'e se acha aberta a Concorrên
cia Administrativa, com o encerramento no dia 28 de
Mala de 197' para o forneCimento do material abaixo:

al - 3 máquinas de escrever c/ carro de 68.6 em

nfl minimo. espacos variando entre 250 a 312, tipos
Elite, Teclado anatômico.

bl - 2 máQuinas de escrever c/carro 27,9 em no

T"linimo, c/120 espaços, tipos Elite, Teclado anatômi-

Os Inf,pressndos poderão adouirir jnforma(';:;f'� e de
t'llhes Rua :Artista Bitteneourt nO 36 _ Flol'iant)"'�
H�, _ F:sf,a(l() dc S:mt.n CaLn,rina, no exoediente das 8 R'>
I?, h"l'a� e c1a� 14 às 17,30 horas, nos dia.� úteis, excluí
dos os sábados,

Florlanópoli.�, 22 de Maio de 1!l62.
- ._--�.�..__..,-"'.�

Dr, Mário de Oliveira Ferreim
Chcte do Setor Santa Catarina

O Selecionado N3Cio!lal

realizou terça feira rreíno

individuai com ausênct-c

apenas de cestnno, OI•.

mar e Nilton Santos

vevé e aemnt par'l
perderem peso, trelnrnum

com grossos esesanios e

pepc sCM'vlu de gotmrn,
Na quíutn feira, 11-) r-s.

Ltúlio San Suulitu ') sele
«tonado Brasileiro treina.

rít eotcuvemcotc ('.on�"·l n

equipe do wendor- oca

stão em que A}'tll(,�l' tes

tará ti. melhor �ol'mnç:lo
para a extrótn centra o

Mc\x!('(l.

'FAZ BAIXAR A FEBRE! DA NOVA DISP-OSIÇAo!
ELIMINA A DOR 'IlIE /QfiBEÇA!

O inverno djminui bastante a resistência natural do'orgariismb,1Cl'tIaTllfo·o silléito ao alaQ.<je

�����n�:eII faa�gr::i:i:� ad�!br��r.�e�!r�aa g;:e� ::��:��� !f��V:��:�o:���;:�iÇ�oOm:, !�g�
resistência que seu organismo précisa para vencee, e8 gripes e resfriados! 86 Fonlof possui
ums combinaçlo de poderosos ingredientes. reeomendatlos pelos jltõprios médicos. Proletl!·se
c."'" :::,,�' ... I - o rnai3 eficaz no combate a eeeee. gripes e resfriados I

vence este ciclo vlcicec, num inalante,

FONTal
o--Sovernador ou;lnstitutl n!ç��,��I,��,�,ccont. da ult, pág.) aa'' disse o gcvemndcr que "Tantas e. tão tundas são

.,
.' t s dos du-ettoscimento de água a l!l cída depois de outros concertos as modificações deste pa!s

ses ope·�o�'· 'e'C'\I-:b\"i'I.�<'
des crnertosament- CSC(1,�oi frisou; "o meu zstedo Pt" - (1IS�e o goveru.rdcr ente ���da ��o ��e; ;i;' a�'rib;í
=�s;id��a���e a�!n::is�rl��l�l� ��:��.UI;, ::;�Il��r:�'�:��:� ��:�::, q�;e�tes GOl-��!��:� dos pela 1egisla��:l, ',? tra

ção de âgua, Justiç�t. e Se gurar que esse c'ln1!nh.J M: velho de ape-nas .1: anos, Jã ��lil.;udc�'� d�:v:��,��J�;i:'\�,
��r��i�Ci��m p:I,�on��;:�s� �as v�en:;�: n�Sorljm�;�::i�\)� �ã�'!c%��:n��l�tel�oa ',�':J;::S mais' adIante: "Aj· �pf�rá

�tf!.legamft, ..1'- c ta::rn,> :.te e!e de�j t'"" do
-

e's:f..>:;:) "do go tlgio que por vaze" as:;u.:;; �o;:;; ����:il�l:i:l�lU ::��
tenção, ,numa I\�"L de 37 vernador". ta, dos corpos legi",!:1tiV'os, cional correspom!e!lle a

�l�, ���a�de:r� ;'::::l��= po�a:a�n�:roa::P�!;�aa;� �:� ��:l fOn:t:h�.�:n;'�Z�� !:�slno e��������..�ecC��I���
�,�� �'��Pil���e�o m�:er\�:�:s ;:�r ca::�i,n::\9���:' f'���l �ee�ii�:i�::�dOM:S ;>!�áo, s:�� sentantes da Co[)fcdera�áo

Nacional da Indústri�l, 110

d�:'l'e�h�����menl��:p�t�;:;" �%P;i�;:��S d;ur��! 1::���lS �� �:mel�::!�a vd��:d:�u�U:� Conhelhn do S&SI � "l� do

mediante subvenção. Em seadas correspond,l:do :l' p -esentantes. "F,' �:t�:: d�e��le:�O S�:l�I��ja�energia elétrica - amplia 240 mil familias com !wbi ponto que o GU"lJrna:!or conclUindo: 'Estoll. c.lliln
ção da a�encla instahlda. tat rural: ellquantr. !laje, CeJ:-.:o Ramos pO\l;le,a mu!

aqui; para reafil"ll,ll' ;l.
que é de 40 watt,� por �n. para 300 mil farailias, to jlldlel.Jsamente, Q'le um

mesma pOiJiç:i.o e proela

��t;n�:'blt:��:� 1�m ����s �:d��r:s:e����a���{'�o mC:: ::rl'�i:�I;:�ta�Ueu�bi s;���:: mar que tardam �s l)rOvi
déncias legislativa; iIIh� rI!

de 150 mil propriedade,;, dinâmico de govCr�!'1 "n�0 gulam temas de 1,"\111:1 rc
"Esses dados" - (li7. c Go dope, sob nenhum pretcs levância."

;=��:���a ;; �;flj�����2m� �o�ciO�:'i�liarred��;�r�;lHJ;lS Mais algumas a.lusõe� no

agrario". chances de solu�ão paclfL ��!or�� ��:o���!��1�O ���.�
te���'o�ol�t;�:csfO(:�ill :�; caF�I��ld:osS��as�I;�e��e����i'l nal, como o signifif-'"'11 (',>

compromissos quo:! vil1�u
Iam o no::!so Estado a Co
missão Inter ESt'.ltlll..l1 dn
Bacia Paraná Unl�lw,i c !)

Governador Ce!.",!) Rilmos
terminava o seu esp!{'ndi
do discurso, sob ujJlall�oS
que testemunhavam a c'x

celente impreSS!\\l _ql:e a

sua palavra deix::tr'l no .�f'
1eto' c culto allditi':'j",

po�tc _ construc:ío (' me.

lhorament.o de 11:1-1 quilo-
mctr.os de cstracla� c pnvi.
meniação de 404 quilome.
tros, além de 5 mil me-

tros l!neares dr pontes,
quando a atual t'Nle rodo

vlâria do E!:tado nã,.") ultra minados na oporLu!lIdudJ
da brilhante exposi!iao do

cações do trabaihaflcr. o

sr. Celso' Ramo$ ('seh'!,_�('(·p.u

que, tendo sido. até as vês
passa 6 mil quilometras,
dos quais apenas 60 qu;Jo Governador Celso P.:".r.los.

O problema do crédito que pera,� dG sua posse �;O Go

vemo do Estado P��-;Id(m

metros se encontravam Im
vimentados. Em agric:litu
ra Formaçã,!) de 150 a�ro
nomos e veterinários, ins

o Banco .de De�euvo;vlrflcn
te da Federação das Tntiústo do Estado enfrentará,

dandoJhe soluções progra.. trias de Santa C'21:'!.r:Il1., e

talação de 11 eSl!oJas agrL
colas, uma Estaçàn Expul
mental e 6 Sub E,.taçõcs;

embora defenda, ;,om inmadas, que vi�am à diná
mica doa vida rural; o pro
blema da tributação, com

trasigencia, a livr,' in'cia

Uva, não aceita "os subter
�

.�instalação de um eenl ro um sistema trillulário lia

Prático de Treinamento pc. clonai injusto Q?an1'o :l dis
ra agç_lcultores e têcnicOB, criminação das rendai, en

D Postos Reglona!'i de Fo� quanto _os apelos rio:;; Ef..ta

RaíAn�FLORlAwdl'OLIS

m'ento, uma EscoiR. e 3 en

trepostos de Pe3:::t; fur:ci.o
namento de 46 :10\'0;: ('serl

tórJos de Extensilo Rural e

construção de s!1ns c �nna

zêns com capacldade ps �a

175 mil toneladas, Em Ele

dos nem sempre .,ao bl'tr.

recebidos., como aconteceu
em Sa.nt3. Catarina, onde
uma ,justa revisão do im.

posto sobre o fuIYh) foi lo

go motivo de disputa, na

Justiça movIda. por um a

J)ansào da economi'! _.- f'1l companhia, que:;;e achou.
tre outras atividades, ian prejudicada ml migalha
çamento da Indúi;t,ria de que o Estado lh,� tOlnfria
fertilizantes com base no para aplicar em esc()las e

aoroveltnmento d:l pirita estrada;;; o problel!l.�. tia
dos carvões eatarinenses: formação de têcnicos. que,
part.icipação em empreendi precisa ser >encarado CO"ll

da Siderúrgica de 8:'!.nta urgência, como o estâ scn

Catarina; lança!l\ento) � e do; enfim, todos os ân�u
participação em emreendl. los da vida economico so,

rnentos de expan.iã� !ndus cial de Santa Catarina. ti
trial; levantamento ri:'!." veram do governart-ol'. no

possibilidades minerai;; do seu grande discurso, trata,
E�tado; utlllzação rLo car- menta detido, ponrlern:!o
vão residual na pr,)dução fundamentado r2v{'lancio
de energia; Cortalecim�nto no sr. Celso Ramo� um co.
do Banco de Desf'nvolvir,ie!l nheclmento profundo c
to do Estado; pl�H,O de ex completo das realidad,�� {'a

pansio e reequipamento tarlnenses e diga �e tn;)1.
da ln{lúsLrla; fortalecimen bêm com justiça _ da�
to (la. agrlr:ultura pel.r as realidade, naclomll�, ('�bo
,�Ist.encja técnica c credlti çadas que foram num �ó
('In. piCl' alusIvo à. NtlG"ã(l c n
"Toda mudança. é peDQ Representação nacional .

IAwm ID'JIE (Q)1L1f�(Q)

®W
'1962

EM roLABOflIlf!ÃQ'CflNlII VASP

.

"",�'ÓHi,� : .. ,,- _ ���. +..A._��:'*"'��::��u:...l..t:•• -�.�
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OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

,. e GARGANTA

O�erações dos AMíGDALAS por processo
MODERNO

EOUIPO de OTORRINO (únIco na Capital)
poro exame de OUVIDOS NARIZ e

GARGANTA
Refratar BAUSCH 8 LOMB pa·-o receito

de ÓCULOS
Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM

OI', GUERREIRO da FONSÊGA
CONSULTAS PE.lA MANHÃ E A TARDE

r:dMuIIO"O - Ruo Joõo P,nto, 35 - F on� 3560
R�''',denCIO - Ruo Fel,p-e SCh"1lcll, 99 - Fone 3560

Dr. MARCOS E. FLACIi
CIRURGI10 DENmTA

Ateride:só com hora m�rcodo das 8 às 12
às ) 8 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Dt� flávio Alberlo de Amorim
•

ADVOGADO

-OR: CLO'VIS DíASDfIlMA
CLlNICA' ME'DICA

Estomago, Intestlnos, ligado e' vias bUlares.

Consúltórlo:
Rua Jeronimo Coêiho, nO lB ,alas 21 e 22,

Resldcncia:
ttua' f:ao Jorge 32 tone 2721.

Dltrlamente das 15 às 18 boras.

o\��nde das 8 às 10.30 horas no Hospital dI'! Caridade,

L A U a o DAUa!

Cllnica Geral
111_ _ _ MI:ÓIC"O --

I :/ Espec1al1l!�.a, em l!-lolêstla de Senhoras e viall un·

I
"

íii�làs: Cura rad1-m1 das mrecc�õea agudas e crô

I IllC�s, do "parêlhc. o;enlto·urlnárlo em e.m��()II
I dexos. DO('llçu: do aparêlho D1re;,qtlvo e do state·

ma nervoso

Horárto: das 10 'lIU,Si) noras e das 14.S0 � 17.00

hocas. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2

1.0 andgo:-. (esq. dr. Rua loão Pinto) � Fone: 3241

Residência: Rua Lacerda ('..outlnho, D.o IS. (Cbã·

cara do Espanha) - Fone: 3248.

lIl, SAMUl::L FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISl A

Preparo de ca'lidades pelo alto ..elocidl:lde.
BCRDEN AI�OTOR � S VvHITE

Kadiolagio DentàrlO
C'RURGI� E PRóTESE BUCO"FACIAL
Consultório Rua Jerónimo Coelho 16 _

10 ond-:n _ Fone 22: 5
Exclu ..ivome"te com horClI marcalh..

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
� faço suo inscrição no "CURSO PREPARATO_

RIO CCj).JTINENTE" o único com professôrec: espe_
cioIWtfos:.

Rua, Dr, Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.
ESTRITO � FLORIANÓPOLIS,

NO HOEPCKE· TEM
f

Prepare-se oara o Futuro
odqui'rindo Ictes de terras, pequenos
árecs poro indústrias em

BARREIROS

chácaras e

n,., "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o Grupo
Esc�lér Ic',cal

.

Os. interpssodos poderão dirigir se diretamente 00

ESCRJTORIO DE VENDf'3 DE IMOVEIS de

Oito Julio Malin�
.

Ruo Fplioe Schmidt, 14 - Sobrado - FOl"'e
2347 - FI0rinnópn!ic:.

SERVtCõS nct"cos ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

VICOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 1Il0

FLORIANOPOpS SANTA CATARINA

e das 14

L 1&Jl1=_-'Ih. ''''11' Za.lr
�

- [CAi"'ARO IIA!"O��

;t�':'=-� : Maria lêda Lisb6a vai Apagar Quinze Velinhas
';:;::'��\::n:'::"d. �

'" Encontro no Altar Cassetari e Marlene
...Ie,.;.da<le-Escol., (6.,

-
* F"I' I d B N' I d M' G'

f
vtço '4.0 �ol, Oeta'lo ao- _ I la o anco aCiona I e Inas erals _
dr�Il�� �a). .ZX.-Interno' _ o brotinho Maria t.eãe Lisbôa, -résuces noticias do filme de Anselmo.
do ,�",l�, .' de ,C.I[�r�a dO. próximo sábado receoctcneré ('·\.lVjdu.do� Duarte _ "Pagador de Pr.omessas". Esta.u.:OIl�� I.A.RE.T,�. do Rlo

para festeja.r os seus Quinze Anos r.a indicado para a "Palma de Ouro",
.

�� .�IloQ��l'O. ,Méd�co, do Hos- • Assoclaço Atlética Banco Co areen. * • * ' •
Pltal. :d(l,.ca,nda�e c da Ma· , * • * _ Teremos no dia trinta, um b�J",t.etjr).IQl:I,d� m. Carlos co;rêa.: "

_ Viajarão hoçe, para Los .\ng1:'Jcs de no Clube 12 de Agos,), em be�etlcl') d.

'.'-wS - OPÉKAÇOES São Paulo pelo Boelng da varig, os casais: Sociedade Amparo à Velhice. •
�DlÇAS DE SENHORAS' Deputado Attlllo Fontana e O':". Omar ;:: * * •
� �1.�1,'OS �t:M U�1l �el., • Fontana. '

_ Elizete Cardoso, esta doente e nHol�';D'8HIIO ,slco_pr(JflllU1C"
. . * * ::: poderá se apresentar no Lira T. C .. pro

1.!ul'I�t;iwrlO' Rua João Pln� , _Q Dr'. Esmeralda ceseetart e a xlmo sábado conforme estava. marcado
CO � '10: - d�tel:.OI.I ltoh. Srta. Marlene Corta marcaram encontro João Gilberto, um grande cartaz, da Re_[1l.lt!I nQr�. DTe 1 ;om • às 16 horas no Altar da Igreja do Divino dia Nacional, possivelmente estará pre III
�o:;s �arhe81�êDcta� e::: '. Espírito SantO. Os convidados serac re sente no Clube da Colina. "
P

, cepc!onados no Oscar Palace ucter. * * * .•
O' MIL10M' * * :::

.

- enciume, vibrara com o B311c :i.,

_,"; r�fPF'p, • hora-;- n�m;:dã�la��a��f��aa��e�:�a�'1p� �:���ração do City Club, no dta dois d�.
r _ Q • melro-Mlnist;"o 'rancredo Neves, srta i,� * * _

,A:JVOOAOO. �aa��:s d:o�a;��. �e���ldv:ls�:O;:s� �s r.�, uc �n�:::, �:��cao �::�ci�:u:a��n:��;r�
'RU.,. $�Y� J�IM �n

, .

(� . ::�t:.resldente João Gculart, estare pre. ;e�od:���:: Convenção que tatvea seja

, :"�.:'M__-- -I_ * .1_ .1. * .1_

Qr�'�y'l'lOR �amalho' . - 'Hoje as 17,�; hs�l'na Rádio Guarujá - O Mlnlstro"'san�;ago Dantas, mac.
. ct..JfI{ICA 'DE CR]ANÇA� , o Colunista e "Jacqueline", apresentando gurou em Jerusalém, ã "Avenida Braall"

" .,Cfib�",ail: Pela manbã,·, "Radar na Sociedade". ::: � :::

"(urso Preoaratório Continente" ��,,�::r.':;.7 �I�I���'����\' 'I - Nú antigo :�a: iosa, runcíonarâ a Ang� �o�:st�: A��e�:rii:�:�c�II�I:��'
DATILOGRAFIA ••s 15'.1•.. bs. às noS_ Ls. • fmal do Banco Nacional de Mlnl\.� Gerais a Delegação da C.P.P, de São Franclscq:'
TAQUIGRAFIA :é,o�"tlo: Rua Nun� • * * * O Comandante do V Distrito Naval,

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANn O .toIO Maéb:�1 '% - •• andar - JANINE DI PIETRO, aconteceu, na Almte. Jurandir Muller de Campos, ecorn

AULAS rARA CONCURSO� "��I�r(l-;" t1�' •
• elegantíssima festa de Beatriz fhl.�t,lstót apnhará o Chefe da Posta da Armada. •

CURSOS ESPECIAIS 'a�ibda:' Rua Padre. tí, no Querêncla Palace. *. * ;":

PAR" PROFESSOR.ES ...... U -: Telefone 27M
I

. * * ::: - Festejando seis aninhas 1\ m�n'na.

DE DATILOGRAFaA 1 ·�;t.:..;_',;iJ" ..
_�__-.� - A Senhora Engenheiro, Dr, Wal Raquel, filha do casal Ivo (LllCi) Noro.

_ Baseado nas mail Mordenos processa. Md4!' JUOlpre Alerta ,�Ir Bittencour�, oferecer um Chã :m Que nha. ,
gOgieas, _..

< • rencla PaJace as Senh.oras dos e;n!JeaheJ :;: * * '

- E6���:i�: C;e7o:máQUino. no'l." . • .... �.. ,
tOS da "Floriacap� * :;: Bru;u�o�;id:�:i:�o:��:. ::r���=!�

PROF. VICTOR FERREIRA DA sn.v� l�" ':t' "lOTES • - Telegramas procedentes de Cannes de Santa Catarina. •

�a�:Ás��O�:��:i�:aN�SR�aNg�U:u��! Ady��..
,;'V��.SE .

ACEITAljDO ,l::� ':�a� �a�m.:s��s':l1: __ .. � ..__�_ ...�;,. �
olntig .. ,,4 ue M_oio, 748 _ lU andar.

. FINANOl4MENTO PELOS

ESTREITO Floria","I!. ·.��t-i���S,RUÀ' FELIPE
CURSOS GRATUITOSDE TAQUIGRAfIA �%�tál;:! � ALTO',

POR (ORRESPOMDENCI�,
-

�\ 'fORD-40 '

9" In�.�I�\-It() ,l';;IllCi0'1�I,r#e.�Ta��igrAfi�"te!l'P$nJia�, ,';Â� �ê �� ÇOIl
no componho de rfifusãe �a taqu�gta'� m�lfeir'lJ;�" "'-.

r.�cUo, . ;.
briu inscrições 00 seu curso por correspondêncic:a.. qt ·'Mot9r. 'pneus, pllltura t

través de 12 lições. Escreva�nos ainda hoje dando '.eetoram.entO tudo em es·

nome e endereço para o Caixa Postal, 2.500: São ·tàdO:'.d� novo. ótimo carra. a.-.a ... ......,.DOIMIIL
Paulo - SP

-

:,mtár- eom Danlé_1 ,.

--- -- ----- --- --_-. Rtta'...ijeoooro, 3sA Nesta

CURSO (ONTlNENTE j' :r�fG-Íbald'Preparam Se alunos poro OS concursos de ". r.. ,� O, ar .

I

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRltlJAARIO _f 5..1.11,0 '
<

DATILOGRAFO Faço suo inscriçõo no ""Clj� .�,�.: .\U,VOOADO ,

CONTINENTf". à ruo Dr, Fúlvio .Aducci, 748 � lO. Es�H��k; ·fspécia]lzà.dó··I!�.
andor - Es�re,to. . _,.'

,. '�
.. l.taDalhlsl;..s.-·.·

andor - Estrelto. Ainda hó algumas, '10gas,. �

\:' lá
_

�e.' ':6ênsi'

pela RAD�CG�ARÚJAde FI����'i �����i '�;�;� :
de Z. a·Sabado " ,';») ;._t;"��,'

8,00 - Correspondente Columbu� ','� '. �. ".' '. ,)":, f�
8,55 - Repo.t•• AIf�,d " iJJtMA8 'O. '<

� �:;; =:::���:r �1�r��lo Guarulo
. .INEZES

12,25 - Correspondente Columbus Fd"-'" .

.,e..•. Elleola de

12,40 -Político de Desenvolvimento Meaítd" é Clntrcta jo Rio
15,00 - Corresponol"nte ColumbulJ de Juei••. Ss.híl.etno d,
16,55 -Repo�ter Alfred 1I..o1&.l.da Vambõa _ Da
18,10 -Resenho Titônus .lt,.oldad" Cla� Bas.
18,55 - Correspondente Columbus bãum ,_;. Da ttlatemid.,d.
21,00 - Reporter Alfred Mje.bbN,

�i:6� = �:��:o��;�rt;:'a���'tu�SrujÕ bl1t,���: �o�::
Deportorroe..,to de Noticias: Te!!;. 3816 - �822 � êláVRGLl

Rádio Guarujá - ando Média - 1420 Kc�.�.I . (;ó�.. : Materaldade
Kilo_otts - onda Curto - 5915 Keil - 49 ....".. 'Càre.e'1a Pat.. , pela ma-

------ - - '?��ela: ESlenl " .. -

A V I S O "lO;;, c, .,,:_ Tel: .".

Prorrogação de Prazó
o Departamento Central de Compras do Estado de

Santa Catarina, avisa aos Interessados que a Concortên
ela Publica nO 17 04 01, referente a aquisição de má.qui�

•

nas e outros materiais para sapataria, alfaia.tarla e tlpo�
grafia do Abrigo de Menores, m�rcada para 2S de níaio,
foi adiada para 18 de Junho em virtude da falta de publi-
cação no prazo devido.

.

Departamento Central de Compras, em 21/5/62.
•

Hermes J1L3tino Patrianova
Presidente

DR. MARIO GENTIL COSTA
M&DICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
, CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLlNICA PROF.

aoss KOS, 00 mo DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS It0SPITAIS DE FLORiANOPO�
-----

HORARIO DE CO�SULTAS: - Das 14 às 18 horaa
Pela manhã, hora marcada, inclusive SOB sábados

'rererone: 2989.

CQNSUL'l'ORlO: . _ RUIt 'I'an. Silveira 15 - oonl. 203.
- EUlFLCIO PARTHENUN.

(LINICA SANTA (ATARINA
Clínica Geral

- Doenças Kervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Ataques - Manlal

Problemático Afetiva e sexual.
'rretaeienw pelo EleHoclluque com euestesla -

Insulínuterapla _ CardiO'ilOlOrapla - eonor eraplll ,
psicoterapia. .

'

Olre�� �;:��qU��t�� ;E BOttJ,/
DR. JOS� TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BAS'ro::; DE ANDRADE

CONOULTA'S: OU .. 1:J êl� UI horas

Endereço: . Avemcu M4uro Remos, 288

(Pra;a ELeJvlrll:l Lu:&) - .s'one 37-53

LIRA UNIS CLUBE
Comunicamos aos nossos associodos que o Cd�_

toro Elizete Cardoso, embora com contrato firmod'l;e
paSsagens pagos nÕa se apresenta ró no dota onun:
ciado, par motiv� de suo enfermidade, segundo �o'
bogromos e telefonemos da Guanabara. ,:'

Em substituição: foi c;ontr..atado o eantor.... \JOÁÔ
GILBERTO, criador do "bossa novo" e de "CHEGÃ
DE SAUDADE",

- ,

,1.

,
....J
!

\
I

!

• Cia:�Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palmolive i'
• Cia. Gessy Industrial
• Cia, Cervejaria Brahrr-
• Cia, Industrial Farmace>.ltica
• Destilaria Medellin
• Ess'o Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark

� • Fábrica de Tecidos Tatuap�
.

• Gilette Safety Rasor Co 'of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
... Indústria de Pneumáticos Fireslone

) • Laboratório AnaJs:ol
• Laboratórios Zambeletti'
a Laboratório Phymatosan
• Labor,atório Miles

RGTAR'.!' CLUBE DO
c .". ESTREITO

,

", via-

"
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• Martipi
• Minâncora
• Maizena

: • Perfumaria' Lopes
1 a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul

• S, A. Moinho Santista

\
• Philips do Brasil
• Toády I�
• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense (Varig) \
• Vick Farmacêutica �.' I.

I

---- ------�-----

Ldcal de' reuniões
Clube 6 de Janeiro

6a.s, feiras, 20,00 horas

AVIS O llÁDIO GUMUcIA'-
'� .'1.DE FLORIANÓPOLIS, •

1'6m:

DR S.

I!:NNIQ LUZ t
ZVJ-7 � Ondas Médip-s - l�.J:O Kilociclos • 5 Kw
ZYT�44-0ndas Curtas· 5975 Kilocidos' - lU Kw :-

JOãO JOSÉ R. SCHAEFER

ADVOGADOS

A MIUOR POTÊNCIA RADIOFÓNICA
D6- BRN1R CATARINA.t ..

'11"'1escritório pa1'a a

Rua ,Ff'ljpf' S('hm'clt., 21 - 10 and:n _ ,�onj.

• "

/v.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

QUiNTA tbAGINA.1'.,_-F-'O-"-"-"-P'-"-',-'-45-.-"-------- ·_O_E_ST_ADO�_- O m�ls.Qntigo ;D1.ár�o"'�•..!�n� e.at�rln& -._----------�

lube Doze de Agosto - Dia 9 de Junho - Sábado - Eleg�nte soirée com escolha de "Miss Perlume" - Patro�inio de Elizabeth Arden e Jornal "O Esta

do - Abrilhantada pela famosa Orquestra "Los (avlanes de Espanha", Reserva de mesas na Secretariajo Clube - CRS600,OO
. .---.----. --- 1t &zL ·i�""·;;;;;;;;;;��""""...

·

.....�."""......�-�.......----:--

Ê 'd- í tal d e C i fo ri'à'o Departamento Central de Comprás
H�nl�O�!orQ:��o��1 JU��b:� :j;, ��: ã����a��esdondo� �::�dor�ra=�e���, r�:::::� ���r�:�óp��s :�:� ��z �� � Ed'ltal de CnncorrenC'I8 Puhl'IC8 n" 08-'01;-41Dlrei�o Substituto em exer- ocupação e culturas;; 3) - tes e domicUlados em Co. "Diário da Justiça" anexo U U II
ciclo' na comarcade São que, assim sendo, se acha queiras, distrIto de Garcia, ao Diário Oficiai do Esta·

O Departamento Central 'e) declaração de conhe- ferêncla a firma estabele- moralidade da concorrêa-
José, Estado de Santa ca- configurado, com todos os município de Angelina. do, para que contestem a

de Compras (O. C. C.>, de cimento e submissão às clda no Estado. ela.
ta.Tlna, na forma da lei, requisitos legais a seu ra- (as) Jaime Destrl. DESPA· açào, que sendo, no prazo conformidade com o artO normas deste Edital e da 3 - Em caso de absoluta 5 _ A comlS8âo Julga-
ete. vor, o usucapião extraor- CHO: R.H.A.R. Designo o da jer. Citem-se outrossim, 11, item III, do Regulamen Legislação referente a oo» igualdade de propostas, dora reserve-se o direito.

F.A:Z saber a todos quan- dlnárjo, de ecõrdo com os dia 23 do corrente, às 10 para o mesmo !"im o Do-
to aprovada pelo Decreto corrências. será sorteado o vencedor. de anular a concorrêneía

tos êste edital virem ou arts. 550 e seguintes do C. horas para a justificação míntc da União, por carta SF-25 08 61/382, torna públl NOTA': Serão recusados 4 _ A Concorrência po- caso as propostas apre-
dele

" conhecimento tive- Civil, com a redação dada prévia. I. Ma,.ço 20/62. (as) precatória; à comarca da Jo que fará. realizar, no os materiais com dimen- derâ ser anulada, uma vez sentadas não eorrespcn
rem, que pon parte de Am- pela lei 2.437, de 7 de mar- Felipe Domingos Petry, Capital. P.R.I. Intimem-se dia 13 de Junho de 1962, na sôes e outras cerectertsn- que tenha sido preterida dam aos ínterêsses do Es-
bróslO Kuhn, por Intermé- ço de 1�55; 4) - que, pre- Juiz de Direito em exer- São José, 2 de abril de

sua séde, à. Praça 'Lauro cas aquém das esnecírtce forma�dadie expressamen- tado.
dto de seu procurador Dr. tendendo legItimar sua 1962. (as) Manoel Lobão

Muller, nO 2, rrcae 3418) ções, o que ocasionará exí- te exigida pelas rete- Florianópolis, 9 de
Jaime IJestri, foi dirigida situação de rate, bem com- cíclo. SENTENÇA: Vlstos, Muniz de Queiroz, Juiz de .

CONCORRf:NCIA POBLlCA gêncla de substituição, re- ridas Leis e a omlssão ím- mala de 1962
a. êste -uizO a petição do base nos arts. 454 e seguln- etc ... Julgo, por sentença, Direito Substituto em exer-

nas condições seguintes. tjrada urgente, chemamen- porte em prejulzo aos con- (Hermes Justino Patrla

�:�o�e���n��� J����A�� �sv�oE;:a.C�":�ign��i�er�� ���iO�: f�S.j�S�f�����s:::� ��CI��n�e:I�:ntoqU�ec�:�s� I - O���N�� CON· :lg��cI:e��n��fer���o:a�� correntes, ao Estado�ou� presiden�

-etto: da Comarca de São dia e hora para serem ou- te dêstes autos de uauca- mandei passar o presente (AQUISIÇAO) preço pelo faltoso caução
José .. Ambrósio Kuhn, bra- vidas as testemunhas pião requerido par Ambró- edital. Dado e passada I _ Papel, assetlnado, de futura suspenção do regls
sllelr'o, casado, residente e diante arroladas e em se- ate Kun, para que produza nesta cidade de Sã.o José, 10 qualidade, côr branco tre de fornecedor, etc.
doml.clliado em Coqueiros, gulda, citados os atuais seus devidos e legais ereí- aos quatro dias do mês de de 30 quilos, tamanho 68 x 2 - Na parte externa. do
distrito de Garcia" munt- confrontantes e ínteres- tos. Decorrido o prazo de abril de mll no:vecentos e 96, Unidade _ re�, envelope contenedor da
c1plO de Angelina, neste sacos certos e seus cônju- recurso, citem-se por man- sessenta e dois. Eu, (Arnal- Quantidade _ 100; \ proposta deverão constar
Estado, por seu procurador ges, o órgão do Ministério dado o dr. Promotor Pu- do M. de Souza), EsCtiVão II"":'" Papel, assetlnado, �e os seguintes dizeres: CON
Infra assinado, vem expôr Manoel Frederico, em sujo blico da Comarca e os o datilografei e subscrevo. 10 nllal�dSlde, côe

branc�
CORRENCIA PUBLICA N°

e a.final requerer a V. Público, o senhor Leopoldo interessados certos e suas Manoel Lobão Muniz de �e 24 qUilos, tamanho 6 08 05 47, (AQUISIÇAO DE
Excla. o seguinte: 1) que nome se acha registrado respectivas mulheres, se Queiroz, Juiz de Direito x \:11), lJ41UQde _ resm PAPEL PARA A IMPREN-
há mais de vinte anos, por parte do terreno, a fls. 239 casados, e, por edital, com Substituto, em exercício. Quantidade _ 100; SA OFICIAL DO ESTADO.
si e seus antecessores, poa- do livro :"-J no Registro o prazo de trinta �30) dias III _ Papel, Flôr-post,. .'3 _. Em envelope separa

:��en��ul1l��u���:�� �: ��oI��:é�\e� c:::.a p�; ��Itail�te:�:sad�:ver�cert:es; "Sempre Alerta"
côr branco, de l� qualíd � �!i:nt:��i��, da�:S ��

COCluelros. distrito de" Gar- edital com o prazo de 30 publicados, pelo menos,
de, d�a�O��o����:�om têrmo DoCUMENTOS, em

cia, munici:tli.o de Angeli- dias, os interessados incer idade ....". resm, caraGteres uem destacados

�:�f�;m�or����u�:ta:�u::�: n�S.prad�SC�e���C�d:�b :e�:'
três vezes na Imprensa '10- '"- .:.1'. "";"100;. 'i �ec:{;:��S:�ã;r(>���rl��c��

com a área de 206.800 me- de revelia, contestarem, se V A MOS
.

A O T E A T R O IdentIdade e vtcnetcede:
tros quadrados conrron- quizerem: 5) - Que, não af certidão de Registro
tando pela frente, ao sul, sendo contestada a ação, t r- na Junta ccmercteí ou

com terras de Bento Serra- seja desde logo reconsecí- Dl'a 2 e 3 de ,'unho a's 20,30, 10 e 16\'1 ',. ,

DIário Oficiai "que tenha
tlm Francisco: ao norte do e declarado o domínio

. publicado o dccumeoto de
nos tundas, com terras de do requerente sôbre o Imó-

�

I i constituição;
vciutas e oeíoe lados Ies- vel, .por sentença de V.

h 't TEATRO
i I b) atestado de Idoneieía-

te e oeste com terras do Excla. a ser transcrita no oras respec!lvamen er no I i
x

de, passado por Banco ,-'1.1

requerente Ambrósio Kuhn, Registro de Imóveis da duas firmas de comprova'
comarca de São José. Pro- marfi , .

O 'q i os, t da idoneidade comercial;

:;��a:o:dt���i�e;:n:� d�� ALVARO DE CARVALHO, a peça �:t� !�tn��da�:i��o ;
, asC����&a:�;�aduats, Fe-

;�i�::�:u��:e int��:!�de:s� infantil de THAIS BIAMCHI, rrBrin. �i�a�cl�����:a'50deqUU� , ) de��l ;r!!�:��to�l� fôr o

�ean��;s�.1�o:�s�. odevf:��� �mr��!�, 5�uXa:��d�da ��:��:=:ed� ���:n:�:
mento. São .msé, 20 de ed Sab'dos" I 40. te à abertur.a das propos·
março de 1962. (ass) Jaime qu OS I i : tas,
Destr1. Testemunhas: VI- �

_ _
. I: . Os inte ' 4 - Os documento& acl·

libaldo Hames, brasileiro, SOIRE'E DA AMIZADE �,I·.' am'·P:n'c"'onn,.ad, , ;n� <:e� �:��1����� po���nasado, lavrador; Sebastião I
,...

DIA 2 DE JUNHO _ NO CLUBE 15 OE (,I 1. _ Proposta, Registro da firma no De-

OUTUBRO St ambas as vias com C4.. partamento Central de

0s . .cookld.,.,.jl:loS'a<t'.,1962. ó:t E"",lh 'éonIaI!1'�.de ,"","_doal�:_ eq"pn>S <lo Estado de s�.__ _....._
de Comércio São Moreos, sentir_se-ão honrados! tnais a Taxa de Educaçan ta ptarina. - PA'RTla�p'AI'IOcom a presença de V. S. no grandioso baile prél e Saude de Cr$ 10,00, pol .

5 - As propo.stas deverao
.. � .

formotur-a que farão realizar, dia 2 de junho, noti folha, em envelope fec�a: l ser apresentad� em duas
Jaime Abraham e Sro _ Vvo Tito José PeixotoClube 15 de Outubro CQfTl iníCio às 22 horas. . do e lacrado, contendo:: ,vias, com.a r\íbri�a dos

Participam aos parentes -e 'p'!ssoas de suas rE:-. Aos não sÓCios' estão sendo vendidos convites a) Oeslgnação do nom.. pro�nentes em todas as

loções o contrato de casamento de seus filhosi:1gressos. As mesas poderão ser reservados no LQ. e el!dereço da firma prop!< 'pá.g�nas, :el;?i! �\ f:rma MARILEIDE e RENATO
la tiA Sedutora".

.

t·--'-.--- ne:)te�Speclfica�ão,"a:mall '.d� l�mos' e���lo�S� ��n- Floriçanópolis. 18 de Moia de 1962

CURSO DE ALFAitTIZAÇÃO �:ta���:, Fo::����· ;e��,P::esr: �:r �':t�;
S GRA'TIS se propõem forneeer; .!

i
gues no Departamento Cen

AULA c) prêçó unlt4db e g . tral de Compras, à Praça
bal .C4?1:9, la ..��lc,Q.""�, �

.

Lauro Mll;ll�r, nO 2 (fone"
Na escola Industrial de Florlanópoli�

Dr. Moa- que estão"'oü��a.s 341(), atê as 14 horas do
Fundado pelo Centro Teenico Industrial

as despe.sas de .itJWÓStos, dla.13 de junho de 1962,
clr Benvenutti

INFORMAÇõES taxas, fretes, carretos, Se mediante reeibo,' em que

Avenida Mauro Ramos s/n, <.séde do CTIMB) gU�S'����lções e .prazo de s�om:���:r!t�:�S�i����
-' M D E R E ç O entrega do mater:Hll, no lo�. por funcionário do D. C. C.

A BAlNBA DAS 81CICLETAS, fica na _';\ cal indicado: Ud,P.RENSA. 7 - As ·propostas serão

Conselheiro Mafra n." l� de um lado a aaa OFIÇ:IAL DO ESTADO, em" abertas, às quinze horas,
lIeCÇáo de PECAS E AVÊSSóRIOS, e do outro a Florianópolis, onde será do mesmo dia 13/6/62 por

.ecçi.o de PINTV1L.&8 E C"A)NCEBTOS, -
•

�:�:���"o exame ·de re· ::n::����:e d::i�a���.�•...,,.... '11'1.

tarrenc este que tem 220

metros de f,rente, com

Igual metragem de fundos

e 940 metros em ambos os

lado�, na linh<;l frentes a

fundos; 2) - que, a posse
dêsse terreno tem sido

exercida sempre mansa e

pacíflcamente, sem inteT
rupção, eontestação ou

oposição de quem quer que

�JtOTl'(lAS E ESPORTES PELA

RA'OIO GUARUJA'
8,00 _ Correspondente COLUMBUS
8 55 _ Reporter ALFRED

10:30 _ Resenha Esportiva CINZANO-FIRESTONE
10,55 _ Informativo CASA BRUSQUE
11.55 _ Reporter ALFRED
12 25 _ Correspondente COLUMBUS

16:00 _ Correspondente COLUMBUS

16,55 _ Reporter ALFRED
1810 - Resenha J-7 .

la'55 _ correspondente COLUMBUS
19'00 _ Momento Esportivo BRHAMA

2ÚO _ RepElrter ALFRED
21,30 _ Correspondente COLUMBUS
22 05 _ GRAND� INFORMATIVO GUARUJA
�partamentos de NOTíCIAS e ESPORTES -;- Tels.·

3816 _ 3822, Rádio Guarujá de Florianópolis - A

MAIOR POTtNCIA RADIOFONICA DE SANTA CATARl-
NA.

Onda média _ 1.420 kcls - 5 kilowatts
Onda CURTA _ 5.975 kcls _ 10 kilowatts - 49 me-

Dia \8 .:_ FuteSoI de Solõo: Doze x Paula Ramos
" 20 - Encontro dos Brotinh0S - Orquestra de

Costelon
" 22 - Cinema
II 23 _ Bingo em Beneficio do Soc,. de Assisten ..

cio 00 Pequeno' Jornal�iro.
" 25 - Futebol de Salão: Doze x Bom Abrigo" 25 - Bingo

.

" 27 - Encontro dos Brotinhos, Orq. de Castf'-
lan .'

" 29 - Futebol de Salão: Doze x Bocoiuvo
II 29 _ Cinema
" 30 - Bingo. �m. be'leficio à Sociedade de Arn..

poro 6 Velhice. .'

Observação: As portidas de Fute),ol de Solõo 550
reatizodas nl:? Estádio do F. A. C.

na presença dos proponen
'tes ou seus ·representantes
legais. �

8 - Abertos os envelo
pes, cada um dos interes
sados tem o .dlrelto de 0.

pôr . a sua rubrica nas fo
lhas de propostas dos de
mais concorrentes.

9 - As propostas (mo
. dêlo 001, à :venda na Im

prênsa 'Oflelal do Estado,
deverão obedece� às con

dições estabelecidas, neste
Edital, nas Instruções

. constantes do verso das
mesmas, bem como às exl·

.

.. gêl'lclas' do Decreto nO

� :;:I-�a-:�:�!iç�:s 19:!ta�
duais e Federais. sõbre
Concorrências.
III - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul�

g o. d o r a, posteriomente,

EXIJA A sera. declarado vencedor o

IA FISCAl ",' J ::����:�e}::��::��:!�:i�
NO cações impôstos, despesas

e outras vantagens;

DE SUAS COMPRAS ! ... E CONCOR� AH .

::�:E.;;;::: ::::::�:::
CORTEI� EM dUNHO f PREMBRO CO�d��Sm",�U:!��d' p,�:

�SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�J��;�1..-_-------------------- -- - '''. ,_

tros

\
, ---

"

•

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CI'VEL
DE FLORIANóPOLIS

.

EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE DEZ
nO) DIAS

o DOUTOR CLOVI S AYRES GAMA,
JuiZ" de Direito do 2a Varo Cível der;tc
'Comarco de Fforionópolis, Estado de
Santa CottJrina, no formo do Lei,

FAZ SABER aos Que o presente �ditçal de pra
ça com o. prazo de dez (10) dias virem. ou dêle co ...

nhecimento tiverem, que no dia 7 de junho próx;.
mo, is 14 'horas, o porteiro dos lQuditórids dêste
Juízo' trará .à. públiCO pregão. de vendo e arremata·
ção, a quem mais der'e o maior lance oferecer sô ...

bre a. avolio.ção de Cr$ 120.0°0,00. do bem abaixo
descrito, penhorado ã NELSON A.NDRADE na A ..

çõa Executivo, nO 296 que 'Ihe move WILs'ON Dr.
MEDEIROS:.

"UM bokão frigorifico, marco Bocelli SIA,
usado, com duas portos ;'0 283021, ano 1960, em

regular estado de conservação e bom funCiona
mento".

E, paro Que chegue 00 conhec1mento de todc·s
mondou' expedir· o presente edittol Que será afixado
no lugar de costume e publicado na formo do iei,
Dado' e passado nestõ cidade de FlorilOn6polis, Co_
Dito] do EStado de Santo Catarina, aos dezoito dia!;
do mês 'de maio do ano de mil novecentos e sessen_
ta e dois. Eu, (Ass.) Jair José Borb,o Escrivão o suo

hC::írl'vn (Ac::c::.) Clovic: Ayros Gomo, )U!."l· 'r, Ito,
Cc.."\f.;(,:; ......,.. ... " c.,'j�,;,� ..

__ ._ .. _, _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



iCD húngaro;
-

O muito �on�, mal Brasil Irá [JJnQui�tarmai� j� �
nafo

i Futebol Brltânico"Em ,Decadênctafinlidàdê-Gãikbã' Dirige-se ao Poder Não 'Mais Irá PJraoliiernac;onal,o
I I m: ��;":n;�,,i��";"�!i7,::� �:�:m"'::;""" :;:;���:s :: (ompelenle: Técnicos Com, Diploma, CJack Citarinense Norberto Hoppe

I . :���e::UCI�eca�!n�:'I:'bli�::1 !�:��rr�Og�� ��je ;��e �; li Horas de Intervalo e Excursões _p�rt:ta���;:' �,�p��'.. :�� �rs:a:::���::e ri:'\��)�!J��I�
I Os ingleses estao Indo algU)19 anos e: aos: jia'!Itlda:s ' "; Pôrto' Alegre, 23 IV. nhum modo jueunca s-ua estava nas cogitações elo to. ficando assam para

cada vez rnenos-uoe jopoe são lentas e monotoncs. A.) _ Ontem pela ma- aplícacào nos rígido, têr Internacional não mais outra opcrtunidaue
I de futebol. nos mt'mcs tIBR1\S'\' nhã, o presldente, AnN()l� -mos expressos na mesma �r':�a:-R_ o �:) jog-n .�os��l(} anos o 'rutobót .tlf!:t:'l. Corrêa de Oltvetrn dirigiu lei pi s'ccauaamos dr mo

perdeu 11 'rnunõos .!c i'X Ds Jogos Olímp'icos um telegrama no mmlaàro do' espectar ,cxi:;>;cnd'J IPc
pectaclores., PreOC\)p,�f;fl.· Oliveira BrIto ela Educa. rncos diplomados rtevtdo

de 'Tóquio

SAH'A ÇATARINA

1'0 SUO!!

'ln:vc

SANTI,',GO ')0 CIIlLE' 23 (VA.)
Suador Bares, p lente da Fedenasâo Húu
gara de FlItehc.:':'ud\lt·I,tiu as equipes que irão
disputar o t'nmpr'{)nato mundial de Iutebol
que a Rússia tr=inou seus jogadores muito
hem e que ('si':' em excelentes condições. "Eu
vi os russos dllrflnte suas seis semanas de
treinamento n» Huneria c "iCUS jogadores �ão
Jnllifo »OH";", d! "e Rrex. E logo acrescentou:
"Pon'·ITI. (II ("".i? (' I o Prasil irá connuístar
mais ê",fp ('�np)C/111:11r). fica=do fi Rússia em

s<'!!Urr .... '1IIY!ll' " II Cf, 'Iro r-m terceiro lugar", I·nal'('<'; :lfli'u"t4, 'I fllU' a excursão Que os

h(mg;�ros fi'n'" ' ) .1'1 América do Sul,

h,{l/alguns Illl'S<'S, .. i 1111 'II) conveniente, "pois
nos deu uma id "a "IÚh"e as t'ondíçõcs do tem�
po que d('V('rl'r:1C� f"CJ '('ral' e, de um modo

ge-,·raI. ('onh'jh,till "H'itíSS!1l)O ,para que nos prc
par{lssemns h{'n' r"�'U I) oampconato",
_.. _,--

17 r NGO

G. E, o ESTADO

X

OSVfl o r UI F. C.

CANT"
,

GiJberto Paivo
Os m -Ihor lo footbalJ mUl'1dwl

Que, indubitávr soo brasileiros, cmba.rca.
rlOm na mcnhõ d c' nqo, com destino à Vi"
nã drl Mar, I'm C; tioqo 1.) Chile, onde participarão
(]I' mais um .-:ertome 'rnuncud daquela modlidade,

Com eL,ito n Comissõo Técnica da Confedero
çãa Brasilüir.o dI' Desportos efetuou, no manhã do ul�
;;mo dia 17, oS ,'Itimos "c,)rt�s" que seriam feitos �m
nosso selecinnodo

RjldoAQ��r:nr:il��,�'��� ����f'1°: ��;����jalma Di��,
Dos 'alffomenr JS detuodos_ apenas o de GerrT'G_

110 pareceu_I'1OS iniu�tn, pois o ponteiro rubronegroI";'erecia melhor atenc60 por parte dos senhores do C.
3.D

Por outr0 lndr o lo ComisSão dcu o conhcGer
o listo dos 22 ou� f .. �-m Chile e que é a secuinte:
Goleiros: G.iml"lr f' C -lli!)0; zagueiros: Jair M�rinf-.l."
')ralma Sonto<::. Mour "Iine; médios: Nilton Sanes,
Altair, Zito, Zózimo Zrquinha e Jurondir; otacante-;:
Jair Gorrincho. MI·noólvio. Didi, Vavá, Coutinho A
n1arildo, P�lé, Peo" r Zaqalo. Dêstes, apenas Casy,lhanão tCve oportunidade dp- df'monstrar o seu footbc.:11

���g�:��t i�tOJe/����:�nnO��, 7;m�z:;:a�áo ::����u,t;oÕ�
agradar.

Em nosso oninião, orhamos que alguns dos q:..:e
�cguirom com d ",lin,'") à Sontiago. irão nos decepei;
nor. Entretanto, pr' {Nime, nõo citar nomes, afim de
nã" criarmos um ()mbi('ntc de iniompreensõo noS mcl_
ns esportivo' 10('1i", Aco'J'lrdaremos um resultado con,
S('lqrodor c Jrno I �a' ,I,' _:; que somos, Mos, podemos
afirmar, com ot! JI(/I') c'rtela, oue com êste joguinho
QUI' apresentam, ; rIO Br?s!l, {rente oo� selccio_
�(lJos renrpsenlOI' rt,- ParaÇ\uoi, Portugal e Pa;s de
Gnles, consCalrirE'm I· lh!r, nem tão pouco empatar,
':0111 o ni-ar SI I 'rinn.v- ,(' disDutor (l mundial de 6'1.

E hem vl'rrf-.,1 qUI' nãf) só o seleçõo brosileica
encontro dificuld' ri,.,; m " ....u!'i movimentos Tombem
C'utrns sf'lecínnod que DOr! iciporão do mesmo Copa
cio Mundo l'nr('\nlr"'m_'SC no mesmo situocão,

A <::1-1,,..(1,) il,.,1 r,or (''(emolo. embora ve'1ha
#nn<::ervonrl,., ll'T1n inv " !,�l;dade de 42 enos consc
rutivns, ninlJr i,ti�, !l. n 'iq (!nt'onlrnr suo 1'Ylelhar
j,vmo N,,.."_,nQ n 1 l;rl'ln "m s('!! t.'dlím,., Compro_
mj�C:fl ol,nt"I' () c,cl' )f""'''qtativa do Franca, que
cm SB nn<, oft'r"c:li'u ;1' ;c!ência, pela troo ve7

.:onsec.utiva
"!r'r:ionor!n italiano um do·';

br,asileiras podel'1dc, i .... _
lo por cnl'ltllqem mini·

causas? de um só trilho. �

4

-O';�;N�n ���n�!��S� S�='�'Nofieiârio
,Dia 24 de iunho s:eró realizado no c.::pitnl cio Es_

tedo de Santo Catarina a IV provo cicliticrl Volto 00
,.

Após O vitória de domingo frcnte 00 ferrovi._
����c.t��m���� G����iá�n��!e!o ����;�����ta d�� ���a�ed��b����o� ��rl��e� ���d� �eHL:r��7� ���ó �n� 1 -_P_E_D_R_O_P_A_U-_'O__M_A_C_HA_D_J_- �mais coteaorizodos azcs do pedal não �ó dr) Estado que jogdró no próximo domingo. Os dem::Jis jogos são
l'OMr lambém de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Fcrroviório x Grêmio e 1mbituba x Nacional,Sul. Cogito-se rcallzor êste ano uma provo internado, xxxx
nol, com cictistas do Uruguai e Argentim,�. C' qu(' sem ,0.111 T?rneio Internacional de Novo Iorque pro-�,dúvida mcrcorá época no pqpular espane d" l�rra s.egu1ra domrngo com o pelejd"que reunirá o Amefic:obarrico_verde. ('O Rio,e o Palermo doltólio.A quarto provo eiclistica contará êste aro com xxxx
;mprescindivel colaboração do Federocão Aflél';c') Campo Grande e Fluminense acertaram um 0_Catorinense tendo o frente o fiquro dinamico de Odí rnistoso entre suas equipes titulares poro O próximo
��;:�od�u���at�:�odr�n�. e� f;�:i�:d:s������e��\���� r

domingo no estádio do �;:o Grande,

nark estarão mais uma vez presentes o este gror"de e Com o dispenso de Esquerdinho, ex defenSor dosingular aconteCimento, oferecendo premias "C I roGes Flamengo, o Campo Grande vem de contratar o Téc_
aos porticipontes do IV Prova cicl ístco, Assim é mre nico Plácido Monsores.
o Monark oferec-erá o equipe vCncedora o COPA MO_ xxxx
NARK que tem caróter transitório. A equipe quo con_ ,Quinto feira j09Qrão em Coli na Colomblo, as (!,;eQuir ° vitória por três vezes conc-ecutivos ou Cil"C0 quz,pes do .União Soviético e do Américo local; será o
(Jternados, ficará de posse defintivo do rico �raf�u \Jltlmo amistoso do selecionado Soviético.
mondado confec<:ionor pelo Monark esoeciolmez1te xxxx
poro o Volto ao Morro que iá qonhou a Sl-npatia dos FlumiJ:'lense e Boca Juniors oOcertaram em definl_
catarinenses amantes do ciclismo. Além disso, mais tivo o doto de 10 de junho poro o amistoso como pw_seis r1quissmos medalhas serão nfertadas" bem comC', te do pagamento de M,aurinha, O Fluminense recebc-
tres bicicletaS "Gron Prêmio" 1962 último tipo, d(' rá por este prélio o quantia de 7 mil dolores.
luxo. oaro os três primeiros colocados do grande C�!l1- xxxx
petição do dia 24 de junhn próximo. Altos autoridódes O IFlomengo está aguardando 10 remessa dos 77::erão homE'naoeadas destacando_se o Governador d" r.,ilhões do posse de Germano, para efetuar o compraEstado, sr, Celso Ramos, além de secretários de Ests_ ele Jorqe do Américo e Zózimo cio Bangu, além de um
do outoridad�s civis e militares a�e spmpre prestig:a- dianteiro que poderá ser Amauri do América de B'�l(lrom provas dessas natureza Que dignificam os espOl_1PI Horizonte.
Irs de Santo Catarina. Estaró presente o sr. Sonhl' xxxx'
M'ndoro rhef� d., dpooromento de publicidade do Mr) A equipc do' Milon do Itolia oue está gastandor'ork de São Paulo. o. sr. Af,onso Sohn de Curitiba f' poro formação do melhor equioe do mundo, estó rn_
Qutros orondes efÍriqentcs da nnDulor fábrica de bkr- teressodo no contratação do Técnico') do Santos Luia
(,let"'�A GQ._l.et9 �portiya de São Paulo enviará o s<'u Cl!..1e oediu 10 milhães de IUVi:::lS e ordenado d.c 500 r'r'il
rf'r"óiter esneciolizado Toão dc Oeus r>!tQ fará amolo c !'zelros e de Chinezinho que pretende 20 milhões de
:r,bertura da comoetição, com fotoarofias nuc serC:o luvas e'190 mil cruzeiros mensais.
...c:tompodos no mais completo orgão jornalístico do xxxx
Pois A equipe do Santos iogará dia 21 de junho <'rtl

Mantivrmos um ('o')ntoctn telefônil':o com Curiti_ )ontiogo com o Universidad Catolica, em prossegui_bo, falando com o sr Afonso Sohn, tendo o meo:;mo r,os menta 00 Taça Libertadores do Américo.
adiantado nue brevemente aqui estará o troféu bem xxxx

c('mo, os bidclctos (lUf' serõo expostos numa dos vi_ ° técnicn Espanhol falando à imprenso Andina,
(rines do cidade, Drntro de mnis alguns dias serãfl (1_ drrlornu qut:" nutre grandes esperanças de conquistar;:·ertas as inscrições poro 0S que desC'jarem partiçil-)ar o titulo. e 'ndiontou que em matéria de ataque 00 se'
do competição sendo que o provo será únlcamP,!�tc Iprionado do Espanha aparece Com ozr<:: In!·l'rnaCI".
poro b,':;iclf'tos'de corrida com a idade mínimo de lE': rnni.<:: de pronde \ItOlôr. ou seja, Del Sol, Martinez, DI
oncs poro os concorrentes. Desde já conclornomos us Stefor'lo, 5uarC'z e Gento .

(Imantes do cicllsmo florionópolitono e' eotorinensc O deleood" U�uquaíl1 no CaDa do Mund0 pront;<j
paro intensificarem os treinamentos, já que C IV Prú_ 00 Comité, exame Glandular em todos os At1etos após
'1C1 ciclística Yolta 00 Mqrro êstc no, va; ultrapassar ao; comoetiç5es afim evitar sejam os mesmos esti_
r·m o:;('nsaclono!i.�ma 0<; já rol'Yloo.oo:; competições, an(e_ mu1'odos por droga0:; antes dos prérios, (ato que v�m
riormeote, disputadas nesta copital. ocorrend� na Europa,

com o decJ�o de sua pc
pularídarle, a Ponrbal

cão e Saúde, deoutndc
João Menezes, prasiriente
do Conselho Naelnnnl de

diminuía número cxtsron
te nos Estados tonec por
ínso de atender necesat da
'eles dos clubes pt 'tsmbe
Jecímento obrigaLcrit�cladr;
setenta duas hcraa . nter
"alo entre uma e entre

competição e exigência
de prazo e doci-ment.icâe
pata excursões es-ramot
1'0 que atinge e�n�,'ial
mente êste Estado pelo
sua situa cão peculiar dê
fronteira pt Nesse eenttdo
apela V. Exa, qu� �e pro
cedam esLud:Js +, 1l'1lD

urgente revisão d:ls !':iLa
das exigências pt tI len
ciosas saudaçôes ,,_ I\IIC'
.ron rCorrêa Oliveira, F:'c
sidente"

Leagua abriu um �ram:f'
inquérit.o e e!� alguns r»,

sultados sobre es riaões

pelas quais os horn,'n� vao

perdendo o ínterei-e pc
10 jogo:

1. - As mulheres Ir> -te

ses nã.o::lc lnt .... ··f":<:w1

pelo futebol e não po-tuu

TO'QUIO maio (V. A.)
- O Monctrtlnc (\1': sel-;
ou do tipo meneado cpe
mrâ entre c éeroporto
lnternacional e c centra
desta metrópole entes (ir
1964, quando teii.') lugu i

na capital japo-e-a os

Jogos Olimpicos. O.� pia"

Desportos e dr. João Há

velange presidente ou

CBD, fazendo sentir o.,

prejuízos avultados cuc
vem causando ac, clubes

as exígênctes d!\ lei. prm
cipulmente no 0\10 di;
respeito aos téeutcca dí

plomados o rntcrva.c nas
72 horas e exlgêncta de
prazo e documcnt,ilr,:i.e

para excursões ar) estl'il!1

gelro. O presidente da
FROF· apela para qu� !;t:

procedam estudc� f' U'l1')

urgente revlsiio �as �. ta

dos exlbêncla�, E' q "C

gulnte o Leor do referido

telegrama"
"A Federação Hin Grn,�

que os maridos � ... 'Jlvi: nos 'preveem trafp!l:o ue
tam fora de casa; (I'HÜrO trens capazes !l"

2. - Os ingteses c.cteo , transportar 280 ,)VdSI\g'li
mais ricos do que :>'1�p3 ' ros, a uma velorlda I\� (1'1
têm .outros meio;; de d: 64 quilometro;; Iil'� UDl'a

versão: LeaLm, r.1:1€:n:a, a fim de cob,ir ::>. distaz:
televl_são, autoll1óvf'I<;. ela entre o aerouo:ro l' (j
A prosperidadc C ini,,:';g:' cenltro da capital e!)1 l�
difieil de ser COI"["nl'o:." minutos, Garrerá em IlI1
a unica proposto. :jU" 9

Leag'ue pode in7."-r I' CrJ;, r

ponl,os ele est.aclú,1"""'(-'n:"
maiores pn\xim!l, ;\0.;
campos de fulf'lJo!:
3. A t{'t('vi�"w pr<',),1

dica. o nfluxo de I'X)'lf','I:l,
(lares, por mo�iv(J� 1�WI.'S

O remédio sl'l'in nào Jl�!'nH
tir mais a. trn,l1 ...mL"a"

dos iogo.<; pf'ln rv l\.�,,�

(IUC fazer com l.� 01lL�J.'

nhas duplas em i.'!te�\'alo:
ele cinco minutos, real)

zando 196 via!?;ens ele ido
e volta eliar'm.m:;'lt,�, Ln!'
ll:l.ndo po,qsível tnl1SI:rh't'
<le 50.000 pa;;sag.:!\"')<;.
Os projeto,> Ln'('limma

rcs Sf'riio iniciar\o.o:; p('la
eia. de Fenovia r.!C\':\d,l
do Japão que foi {luto:]
:mda pelo g.l}vetllo a con�

trull' e operar n ferrt)v\n. - _

I!�tlr;f' ele Futd)(I! pede
venia \>ura [a'M'I' �"nt.ir .-------......,
V. EJUl.. OI> pr(>JUI7.0:1 ill'u;
taelos e t.ranstornos rtu!' t
esliio eauJ.mnoo noq (.')\1

be,<;, futebol exlg{onria� df' .....------.--'

CHEZHHO, NAO!
CH,E �!�·O!

uma legtslnçà,o que rI� y,('
_

-�
",

"i .11"

______·I_':í�_';I_Ll�l,jV_"_'I,':"�i,,;l'��
�

RED4,TOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARES:

MAURY IOR"ES. RW LOBO •

GIL_TO NAHAS

COIoUORAOO.'S: 'DIVERSOS

Grêm:o Esporti,o '

Araranguaense
Recebemos" ,l\;"·J.(�ct'e

mos o -agutnto )f,,: o ri'

diretorfa {lo crem-o âs
pc-tive Ararangu 1"":;0"

"Ararnnguá, 31 el"! n.!:·

co de 1962
Ilmo Sr. Redntcr e s

portivo
Apraz nos dar connoct

menta á v, S. que cm rt r

mãe da ruretocu rtc

Orêmto E. Arara-urunen
se realizada em 31 de m3'

ço, foi cleila e (·myJ.,:;.\
da o. nova DiretJr: 'L (I;;'

regerá os de,;�\I',I<; 8.

Grêmio E. Arnrn'''�I::'{.'!''·e
no pe:'íodo de 62 , t;�•. a

2.0 secretàrtc _ JOiH

.arttoncourt

1.0 'I'escurch-o
Helmuth Nagel
2,° Tesoureiro - Ednur

do Krüger
Diretor de P'l-,':':",,:,'

- Hilário Gopettl
Supervisur T�I'llll'J

xc-eu Bertcnctní
Diretor de PrO:,.mp,r.I1J3

- Gerei Pasqualtí
A nova Diretori,l eSpl'!f

merecer de v, S. ns �n"s

mas provas de 'on'ii{tcr�

çã.o e 'esLima com quI' fo

honrada a suo .HÜf'C('l-fO
ra e é nesta gra',l. (7<pec
tati.va que apres(m1a ,�ca

cordiaiss audacn!!s,
qual ficou assim

Luida: '

Pl'eslelenlc - W�imol
Pacheco; Walmnr P:I('ht'('"

PI'f',�idl'nt,l'DiL'et.or ESllortil'"
Encval Matlo.�

.sub Diretor Esp') "I 'Ia _

Aza,mor Lucllin:J.
1.0 Serr('târio

Arlno Cardoso
R\.\

,Rui Arino f'arl)o-lo
1.0 SI'('rf't,á_"L:>

O Avo, cdlheu, domingo último, uma vitória que,
embora não tenho sido o mais ser;'lsacional do oom1'('_
on.:rto, serviu poro fazer-se um melhor juízo sàbr� os
possibilidades do time Com rcloção ao título de 62. O
logo que disputou, sentiu_se inferiorizado no cancna,
(.pesor de ter perdido três preciOSOS Dontos, resultJ#
do do derrotIQ trente ao Figueirense por mínima dife
elenco avoiono é dos melhores, já que, Cm nenhum
r�nCa e do empate diante do Paulo Ramos, Justamen_
te os ciubes que lideram o certame. Co"tra ,j Atl�tico
... ·ou o AWlí do suo já celebre dispisiçü" !ecr'ltna, não
::-:>ndo sem razão q,ue o chamam de 'Lc,j" de. ilh:::J'·, ()
ciubc presidido e treinado ;:>or I'Jelson DI €erl1ordi,
rejo há dúvicio, possui uma esqunGrc camplc�:::l, nodo
faltando, principalmentE ord·:a � cJ'Tli)otividode. .A_
guardemos seu práximo'com':>i';Jmr:><;:) que será contra
o club(' que o venceu, ou S�JC o !='q ...e'rensc poro no�

�quila�o!,r;nos melhor' das p{)o;;s;biJidc.:k� do pelotõo
::.zzurro .

XXX)(

V;mos jogar o Atlético. BOI1� time conta o clu
be tricolor. Tem um oto,que ::le prime'ro e um quor_
1€'10 final muito firme ,( marcador, Falta ao "onze'
'TIeio_campo. Melhor dizendo i.J:n bOM centro-mo:idlo
cic. classe de Aniel, Mm:., qu'� .1St;! TIOS ,di'�endo;;o Arniel
]:€rtence 00 Atlético, moS teim:.t pm não treinar ou le_
g':"', pstando, já se vê, em litígro cOr'r' o clube do Es;
,'.ciro, Uma peno!

xxxx

Desde domingo que os C�Gquec:: da seleção bra_
silt'lro respiram o clima frio e saudável ':lo Chile, an_
ele não deixam de s�r alvos do c'J'\lsidad'e do P0\-C
,:onc'rno, 'tiado o suo condição de campeães do mundc.
.o\n:('� de rumarem poro Santiago, os pupilas de Aimo
Te f./loreira foram recebidos. pelo preC" rJen�c Joõo Gou_
l,�rt que lhes deu as suas despedidos '3:Yl nome do Na_
c.êo ,"ue êles tão alto elevarom hó G'Ja'r:) anos atrás,
no Suécia. E manifestou o primeiro mondotári'o do no

rõc brasileiro o desejo de recebe_;�1-; n.:J\-amente, po_
rém como bicampeões do mundo,

xxxx
..

r-aula Ramos "versus" Figuei-ens" é o m("fteh
lUf' vom despertando interesse rc.:k,brodü no cidade,
rode 'a" ,seró o jàgo que decidirá .J primeir'l pôsl" do
tllrna, eo;tando trico!ores e alvlpreto,,; em condlcões de
(lf'�,ec.N 00 público que deverá ench .... r o estódio do
E:.',rc.ila um dos maiores encontros �G onG. V:JmOS 0-

gua,cOar o próximo domingo, cert� ,?C que o "Clossi�
cc , a Di<;ciplír10" IK!da deixt':lI'á o Je;;l!;ür,

J
�,���--��---------
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'i1Jeparlamente Cen'lral d'J CIJ ,"pras
Edilal de tlmrrencia Pública N. .IS-05-53

o Departamento centrar
de compras ID. C. C.,, de

.conformidade com o art.

11 Hem IlI, do Regul�Tlen
to aprovada pelo Decreto

SF 25 08 61/382, torna publi

público que rara realizar,
no dia vinte cinco de ju
nho de 1962, na sua séoe,
:\ Praça Lauro Muller, no

2, 'IOn(' :14101. CONGOR

lH:NCIA l'UllLICA.
Clll1dil:tlf',� srl,luintcs,

OBJETO DA
, CON(;üRRI::NCIA

AQUTsrC;AO

I _ Cofre, de aço, tipo Se

clIrit ou simnnr. cúr entre

ciM:l r vcrdc-otlvn, intei

riço, modôlc rorucauc. por

ta de lrlp!o encajxc. duas

gavct:l.S internas. pratclcl
ras móveis. Ior-hudurn tipo
ya!c. IllcdWc!o cxrcrnamon

te. 1,27m x 0,45 x 0,28,n ou

mais, c rntcmemcme.

0,95m x 0.35m x 0,28 ou

IfIais, pesando apr axtmn ,

dllmen�e 300 ktlos ou mais,
inteiraU1enLe a prova de

fcgo. uníuncto - um, (Juan

lidade-:t6.

o material acima espect
ficado, deverá ser entre

gue. nas exmcnns das se

guintes localtdudes: Ab
don Batista, Ag-uas ou ena

pecó. AgU,ls Mornas. Alfre
de Wagner, Bom Jesus,
Braço do Trombudo, cn.n
Pi) Belo do Sul, Campo Erê,
Dal Pai, Dois ll"m�Js, Ei;
tcada Schrvedel·. Freybur
go, Gaivão, IPorã, Ipuaçú,
Isurentlno, Liberata, Lin
dóia, Mirador, MOdêlo, MJr
ro Grande, Otaciljo Costa,
Ouro Verde, Piritiba, Pre
sidente Nereu, Pl"lncesn,
Rio do Campo, Rio do Cam
po, Rio Maina, Rio Preto
do Sul, Romelância, Salete,
Salto VelJ.�O, São Louren
ço d'Oellte, V:lrgeão, Var

gem, Wltmal·SlIn. com exr.e

çào das chaves e sQgredos,
que deverão ser entl'egues
no Te�ouro do Estado

H - ESTIPULAQóES

Os int('t"rs.�aclos clevel'iio

aprcsrntar os documt:nU�

g uros, etc.:
dl ccndícões e prazos de

entrega do Material, no lo
cal indicado: LOCAIS IN
DIcADos NO EDITAL. on
de será procedido o exame
de recebimento;

e) eecraracão de conhe
cimento e submissão às
normas dõstc Edital c da
Leglslaçio rQfcJ'rnLe a Cun
aCIJ"!·ônCjias.

NOTA: Serão recusados

os IllfltGüais com dimen
sões e outras característi
cas aquér- das cspccincn
cõcs. o que ocasionará exr
gentia da substitUi<;ão, rc

tirada urgente. chamnmen
to (lo segundo colocado,
cxig'éncia da difCl"ênça de
p.ecn neto ranoso. cnucão
futura, suspensão do ·re.
gistro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa do
envetepe contencdor da
proposta deverão constar
os segutnto, diz{lres: CON
QC<RR.ENCIA PUEIiICA N"
1 () 05 53., (AQUISICAO DE
OOFRES DE AQO·. PARA
DIVERSAS EXATORIAS
PO ESTADO.

3 - E:n envelope sepa
rado. contendo os diaeres
do inciso anterior, além de
termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados.
encer:ar-.�e·ão os documen
tos comprobatóri')� dI! iden
tidade e idoneidade.;

a) certidão de Registro
na Junta .Comercial ou Diá
rio Oficiai que tCl1ha pub!l'
!ado o documento de cons

tituição;

b) atestado de Idoneida
de" passaçlo pot" Banco ou

duas firmas de comprova
da.ldoneidade comercial;
c) prova de quitação com

as f:J,..:endas EsLadual, Fc:-

deJ;al c Munil:ipal:
d) procuração, sc ró)" o

e(l.�o, p,l,ssada a pessoa re

I' ,esenLaniú do proponen
te a abertum das propo.�tas

mencionados a seguir.
I - Proposta, seladas am 4 _ Os documentos acima
bas as vias com CrS 12.00 IUU parte dêles) poderão ser

de sêlo E.�tadual c mais a substituidos pelo ReJ.nro
Taxa de Educação e S,lÚ- da firma !la Da_partJ.mento

Central de Compras do

Estado de Santa Co.tarina.

---

'IOU, NUS PERFEITA OO,BItMI:..

lias proponentes em tódas III - JULGAMENTO
as páglnús, seladas 11['. ror
ma do item 1. dêste T:�::.
lo.

6 - Os envelopes, con
tendo propostas ou doeu
mentes. deverão SOl' entre
gues no Dapa rtamenm
Centml de Compra.s. ii
P�nra Lauro Muller, n« 2
(fone 3410), afr às 14 no
I"ft� do dia 211 de junho de
1062, mediante rcetbo. ôm
que se menctotlará data
c horn cio )"{'('rhiment). ns
stnado per runcrouürro do
D. C. C.

7 - As Pl'opostas serão
abcrtas, às (jllinzr noras
do mesmo rlin vinte o oito,
por funcjon1\ri)� dC'<:lfl;lla
dos pelo Pl'csi!lonle do D.
C. C. o na nrescncn dos
In'cpcnentos , 011 SC'ltS reprc
santnntos ·Irl!r�is.
/l - Abertos os envotn.

pcs. cau« um dos inlC't"('s.
sados tom o direito de apnr
a sun rubrica nas rõums de
propostas dos demais con

correntes.

9 - As promstas rmodô
lo 001, à venda na Impron
1'0. Oficial do nstadoi. de
verão obedecer as eondt
ções estabeJcciç!as neste E
ditai, nas instruções r-ena
tantos elo verso das mos
mas, bem como às extrrón
cias do Derreto no SF

25-D8-61!S82, de 1�I(il
e demais dlsposicõe.� Esta
duais e Federnls ��;hrc 'Con
�orrências.

1 - Pela Comissão .rut
::,adora, pooteriormente, se

rá declarado vencedor

proponente que oferecer:
0..) Menor preqc, constde

rendo-se descontos, b'oni.
ücccôes. tmrôstos. despe
sas e nutras vantagens:

IJ) mentores cnndiçõe.<;
de r-nu-egn:
e) mctnorc- eondi(:{jr.�

de pngnujcruo.
2 Em igunldnrln ele

oomucões, serú dada prc
fel"éncia a firma estnbcto
cida no E.�tado.
3 - Em .ca,� de nusotu

ta igualdade etc propostas,

_. �-

"Sempre Alerta"
moctonantc ce im;n-,l t.ue
comoveu protun�I:'n,�nt(' d.

todos que a assl sc.rn.n. rces
se Estnbelec:menl,) etc En
sino c.sLfto reunido; ll:'ll:n
centos moços orilm::(J� de
LOdos 03 pontos d'l Bra,,:l t

dos militares, p'-l�:>?, .o;em

pre um emotivo cornco n

de rnhc, o que encheu t.�!;t

dia, tão significvtivo d,';'--
profunda tristesa.

A alocução do dia da:)

emoção, lembrou u c.s A

prendlaes tudo o ,,�H' há
de sagrado e de pu o

nesse ente tão querld;).
A !leguir Don'!. Mal'io

Eduarda Martins, Ma� oe

um Aprendiz e fJue \'iera
do Rio especiaimcll�e p<lrd.

passar esse dia ao ':..do
do flIho, dirigIU n tr.(;O�
os AprendIzes pahnas
de Müe, trazendo lhe; Ull'

pouco de confõrt·) c ven

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

R�'D!O PftTRUlHA: SOCORRO
POL!ClH nE IJHiÊNClA 1EL 3911

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

A PREVIDEMCIA SOCIAL NO IAPI
Benefícios Concedidos

No. dia 19 do corrente, foram COncedidos pol':] tura.
DeJrgac'o do IAPI em Florionópolis, 7 benefícios O ponto 'nal:; emo,�iore(-erentes aos seguintes segurados e depenoentes: nante daque!a Ct!rlnlcuir

�:��oS���nçoM�ri�ioô�Oi�eli�eL;�d�:l�� J���n���� foi a entrega do ilr�.-;·,l't('

Turnes'
.

;li�o�� �l:i:��� }�e�l:�':a:�;Aposc�t-odorio por inva,idex - Absalão Alves; Schramm.

:�:�'n�n'!;��� r;;�r:�m��u��o�erviço - Helena 00-; Mal<: J:oi um e:lLtlrfnc'1s"

Bent'fícios indeferidos QlTe cur.�ou em 1!)38 )1C,!-,sa

No ml'smo data, foram il1deferidos 3 requeri-
E,�('o!a dr Apre'1üi....-I'�. A

mcntos dI' benefício.�, nSo;im distribuídos' 7 dp Novembro 'Jc 1('50

Auxílio_docnco _ Voldevi"o Cezar de Melo, Redu- por OI'iISl:1,o da "Xjl,n,:ll
zino FI'mondo Severino e Agostinho Schopro. de uma. I�aldeir,l do (:')11

Pagamentos ��r:;�Pe:::��ca�;�'���lUII;:
renteAm::�o�� �el��;�:e��o�Ad;I,'be:�ic�f�;iann°óp��� eando expontnne�ml'nt�

é o seguinte, correspandcndo o algarismo final 00 S�:VI:�da Pela vlua de �(;U

númt'ro do benefício de cada beneticiário'
Final 1 _ dia 2 ou 22' Naquela toral"t') Cf': i

2 _ dia 3 ou 22 mania dc Domingo, tlk'c
3 dia - 4 ou 22 () Comandante C:'l l�:;'�flb

-4 _ dia 8 ou 22 em sua Ordcm d� .'iervJeo·
5 _ dia 11 ou 22 "Donllll ANINHA. Nestê!
6 - dia 14 ou 22 �Iia, se vlvQ fo,�,;c, M:t�( vi
7 - d�o 15 OU 22 ria homQIl:.geu ln (�nm �ou
8 - dia 16 ou 22 presente de (ilho :,::;'�ad<:'-
9 - dia 17 ou 22 cid o e cobrir o .�nu J ,)�,to
O - dia 21 ou 22 de br,ij:m. Seu fi!l!v r,:tO I

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

ATENCM
SERVICO DE MllnA"NçAS IJR8/\f\JAS ]��TER

MUNICIPAIS F INTERESTADUAL.
Não é n"''''''e<;Óro ("\ "l'1qrodorl'l�n-i-(),� I'n<�""'"
Informac'::;"'" Q ru'1 F1onrisco Tol"ntint), n"34

����
-

5 _ As propostas dev'e·
rão ser flprêsentadas em

duas vias, com a rubrica

� P �,� �� �.� �.!r�.e��.ãO ••on",...ão de p.;n".
em todo o Estado

R FarMndQ" M4�o::ltl. G - 11! endolt"· ofOne 24 13
,�., "--FLORIANÓPOLIS-

ruo fernondo machado. 6

I". andor· {Ol'\e 2<\·13

PERFttrÃQ- RAPIDfZ

fijólos Grál:s '.ara Conslrução
Dando mais uma demonstraçõo do intcrêsse pela

dEse�volvimento du Copit:JJ, o firmo p�oprietório do
Idtrn Atlóntico _ sem duvido, o maIs belo lateCl_
'nto e o melhor planejado de Florionóoolis - e cu

��-s melh�ramentos, t€rroplonagens, boe·los. ruas, etc.

I
rOm feitos exclusivamenle o suo custa, resolvem

Cur Outro volioso cooperação.
Assim, OS lotes adquiridos no correr do mês de

/1):.no, receb-,rõo como cooperoção, intei'amente gfO_

�s. o quantidade de 3.0.00 tijolos, desde que o resp,cc._
\\J Constr'.Jc;ão seja imciada dentro do prazo moxt

r."Io d" 60 dias o contar do doto do compro do lote.
.

Pofa quem conhece o topogflClfia .da nosSo C(lpl_

��.e o ausêncio de grandes e boas ór�s nos pr(ly.\_
,cks do centro não pode deixar de considerar o fo

I:, dr flO$Suir O Jardim Atlôntico uma- dos mais belns

�oC(JS. a suo proximidade do zona centnal, o focilido_

�
de �Ie comunicaçõo pelo osfalto o solubridode de

ó� ('111""0,. o \l1"to ampla pano tôcda o baia norte, um,o
I\'\<J prata, wno rx.tenso e- largo ovenid� e ruas 1_

i�lment-e amplos e tôc!los 5€ íntercOmwn1cond�. Bem

rrto�e apontar o Jardim Atlôntico como o BaIrro d�
101' futuro do nossa Copito!.

de de Cr$ 10,00, por fô
�ha. em onvelope fechado
c !acrado. contendo:
aJ DeSignação do nome e

endcrêço da firma propo
nente;
bl especificaçiio, a muis _

detalhada possível,inclusi-
ve marca, do material que
se propõem fornccer; �------

CI preço unitário e glo- • !Desenhos
:� e��: �u enX:�i�����ld�:' • Patnéis
as despesas de lmpõstos, • Ph:duras: de
taxas, Iretes, carretos, se- rPr:opaqanda

• Fol""s
• Flôm ... las

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS ré UM MUNIOí�o P,OBIRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIP'ES

ti. UNIÃO. .. ..,9.9%

AO ESTADO 43.6%

MUNiCíPIO 6.5%

o impôsto arrec.adado p1llo MUln,j
cípio é aplicado excl'usivamente
em Ser.viços à População: em Es

colas, Ruas e Estradas,1 Limpeza
Público, AssistênCia Social, .te.

MUNtCIPE
PARA QUE TUA CIDADE MAo
F I QUE M·A ISPD 8 R E , P .UIA TEU
IMPÕSTO COM POtHUALiDAO!

A R R E C A O A {;. Ã O

quando o seu saudoso (C

racâo de Miie faz acha

mada por ere, os .'�u; eo

legas, os Apren f.zcs de

Santa Catarina rupon

dem PRh"SENTE. Max

Schramm vive l-\i:-u!.l. nc:

ta Escola do mesmo 100 ...0

que vive no seu ':lIr.,çii"l
de Mãe.

Permita me Don l ANI

NHA que eu !"e';IJi'it.cl�a
mcnte beije sua� mão"

honradas de Mie I' rcec

ba a Scnh':lra, no (lia. �a�

Mães, das mãos d'l f:.::

nho!" Almirante Cl1e :'e

presenta toda a. .'.tMi/lba

o presente claq\lcl�,1 (j'IC,
por morte d� _1/.",< S"!l

rumm, tiver:un t V'''I:lIr,l

Ue arlqu'ri!' o u�J'(:l1u dt"

chamá in (Ir MAR.'

O prC'srnLe t!{, l)ona A

ninha [(Ii rnt:"1'I-:Il" pc:!)
Senhor Almirante J'UI",ln
dir Muller de Cru;lj)(',".
Comandante do f:,o Oí.�
trito N�vai que. 1I,'s:o>c m(l

do e em nome ia 1-1a1"i

l1ha reverenciou a l\f;.ie de

to2::ts os Mnrinhl'i;O�,
Finalizando a. l:er:l11"l

nia, (lebaixo do :úqllC SH

grado de' ,�ilêncio. !'li llli:J

a Prce� ela Mar Morta:

MAl!; q.ul!;�::""
Recebe n.assa prece do

filho e eyt.ende som;\! 11(,

tua ben:*,j de MfI?.

N�ste dia que te l' deli!

cado, elevamos 00; peli::'(l.
mentos a ti que já não e$;

tás mais entre n 5, e com

imensa �audadc lt"moro,
mo:; as hüras fo:lli'��� (jl;
juntos passamos.
Devemos_te tudo, .1 co

moçar pela vida.
Horas de ternG eu:rladc

em que tua" mJos .::le f3

da afagavam os no;;.so� ca

belos c tua vig\!iJ. proLe

gia, o nosso sono inoccn�o

de érianca.
Ensinastes a anel.u fl

fala:', a pensar, (l ludo.
Com teu amo�' !'lO;) ell

sinastes a amai: u proxi
mo; a amar tudo o que
é bom, ao CJue é puro, r.::;

que é sagrado.
:rua ansiedad� 1)1·l)l.e!t':.l

no��as artes >1e me:lino.

TU3S allgu.�tla'i v,�I:l

ram por nossas t'x]Jeriên
cias de rapaz.
Tua lembrança cstimu

la agora nossas rcaliz \

çõcs de homem.

Só houve alO'):' e 1õ1,"('IlC

rosidade no teu cor;��o;
teu exemplo p"'rn�anec!.'

para sempre n'l. t1('%:I.

alma.

Cumpriste m:.t3non�a.
mente tua missã:J ""

Mie aquí na tc/ra. A:,>'
ra descansas no RI'II1" do

Senhor mas dü!x�,,:! ,., __

nós teus Fi!ho.�, um:"\ iTo

IOl'ida Haudade.
Mfte QU<'rlda - ,�y.t('�,c11l

sollre nós tua hOllt;:!'lll !IHI

-terna,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�n�êriores }i�le,��,: ��;�P!�!�,S.�!�� ::,�U@,lIUIOi'� I
mento de Estado, em senti eretaria de Educação e Cul a) Nomeados por decre.

do global; deeenvctvtmentc tum, com respeito ao pa... to coletivo do ExInA). sr. go

cconomíco e politico soctct gamento de vencimentos vernador,

e cultural", São alguna aos (gratificação) õos protes.

objetívos parncuteres co sores substitutos, vem 'de b) Quando designados pe

Plano de Metas. Edllcaç1io expedir jcircureres aos SE'� lo Inspetor Regional de

elevar de 15 mil metrrca- nhores exatores 1105 sê- Educação na forma deter

guintes termos. minada na lei. n. 2942 de

Ficam os senhores Exato 9.12.61, art. 9.0 § 2.0
res autorizados n pagar, O pagamento só poderá
por conta do empenho gto ser efetuado mediante ates

bal, os vencimentos dos tado de exercício pela auto

Quando trata.se de d

gnação citada na letra B
deve, juntamente com o •
testado de exercício ser en

::o� a portaria de de;,II

A portarIa de designa;
cão, apôs averbada. na Ex.
toria, na. qual deve o J<.;xa.
tor citar o número do !L
vro !.olha. de pagamento e
da folha deverá ser reme.
tida, juntamente com G
documento de despesa, a.
nexa ao balancete a este
Tesouro para também :

ser

averbada pelo serviço <te
despesa.

Teve extraordlnárJa te dual da BacIa Paraná-Uru rcrmçíada e que aludiu, lizado para a ação d. go

percueeão, através da ím guaí, o governado. Celso com grande felicidade e gerno. E o foi. Eis os funda

crensa de São Paulo e Rio, Ramos explanou Importan... brilho, ao que o Ilustre che mentos do Plano de Metas

a palavra com que, na 1.a tes assuntos retectonacos re do Executivo realiza no que o Governador está pon

Reunião Centro Sul, realiza com o seu governo, em Sta Estado, ao encontro das do em prática. Em duas

da na capital peuueta e Catarina e com Os proble das necessidades populares frases o governado!' Celso

patrooinada pelo rnsntuto mas que ora cceorvem a e visando ao desenvolvL Ramos resume, então. os

Nacional de Estudos Supe. sua atividade. Foi uma. pe menta Integral no Estadc., objetivos do\ Plana" l�o) -

dores e Camisão tnteresse ça incisiva e serenamente de Santa Catarina. Execução, aprafaíçoamen
to e atualização de obras e

serviços públicos; 2.0)

Promoção do desenvolvi

las anuais para 48 mi! á
média de crlançaf; escola,
riaadas no qulnCõUJUllo. En

genharla sanitária abaste-
(Cont. na 3.a pág.)

Começou o emmente ora

dor acentuando que, no "ele

ger.ee. trazia consigo con

z: e ":s::�t�S�:ê�U:SL: --------••••�.- -------

vem carecendo de homens
capazes de abandona.' as

fórmulá para Ingressar na

ação. "Nesse penso esctare
ceu: "Vivi a eíetcão duran
te dezoito meses. Debatia

a#J e melo, e slstemàtlca-'
mente, os problemas das
comunidades catartneoses,
Ao final pude transformar
a plataforma do ceocneato

- no plano de metas do go
vernedor".

�assou depois a expor' o

sentido de .sua POllliç:t ad
mrntstrattva: "Com') politi
<;0 recusei me a ser tmedín
tlsta. Não me Interessava
o exlto eleitoral pelo pó.
der que transfere, de dis_
por da coisa públtçn, ao
sabor. das coovemêúcíaa 'e

compromissos. Ingre5$.I)I' na
disputa da governancn (.O�,l

a Intenção de ser o cendi.
dato do maior núme-ro e

não o de um-i raceão.
"Mais adiante: "E ti. Idéia
que eu lançava era (I do

desenvolvimento. A propô
sito, falei de desenvolvi
mento sem qualiflr9tivo que
restringe. O desenvolvtmen
to eu o entendo como um

p�ocess.o global. E' eccmo

mico. E' social. E' políHco.
E' cultural. "Fez, cntão, o

governador Cel.�o Ramos
referencia ao Semlné.ri;
Sócio Economico ::le Ranta
Catarina por ele convocado
e que "foi o 1nscrUlUento'
ideallzado para dp_l' ao PI)
vo e às forças orr:a.nl7.adas
da ('.omunidade um veiculo
às manifestações, '\nseio.� e

aspirar-ões". E' que "0 de.
'Pos de reivindicações p:1l'a

senvolv:rnento brasileiro e ����amadas reformas de

catarinense � não pOde a-

gU�;dar a marcha do tem. 'VI�!��a �áno!�-U���ad:ia�
�o - e essa era a convic Escola Superior de Guerra.
çao do Semlnáril). "Os téc Vinha tomar conhecimen
nicas puderam em face da to da obra que o Governa
massa de Informações, cpe dor Celso Ramos tão reso

rar a escolha do, ubjt'tos lutamente empreendeu e a

� determinar os melas ce que está dando" segura
alcançáJos". prosseguiment.o. Uma luzi·
O irnens.o esforço do SP._ da equipe de entusiastas

;minárlo deveria ser cana_ auxiliares do Govêrno em

o ESTAD�O
I) MAIS AllilGD DIARID IIE SA"TA CATABlhA

FLORIANÓPOLIS, (Quinta-feira), 24 de Maio de 1962

General
-

Berenhauser Conferenciou
com Presidente da (. E .E.

Santa Catarina foi Visitada pela
Escola Superior de Guerra

Desejou Conhecer a Nossa Maneira
De Resolver os. Problemas Gerais

assuntos de Interêsse do
A despesa com o paga.

Plano de Eletrificação do
menta dos Professores SlL

Estado foram amplamente bstltutos, antigos diarista

abordados. deverá ser classificada na
verba 1-1-08, de confor
midade com a autorização
do Tribunal de Contas.
A despesa com o paffa.

menta dos proressore subi
titutos, que substuirem
professores ncenctauos, de
verá ser ctessíncada na
verba 1-1-11 .

O Presidente da Comis

são de Energia Elétrica

engenheiro Paulo de Frei

tas Melro, recebeu na tarde
de ontem, em seu gabine
te, a visita do General En

genheiro Carlos Berenhau

ser Júnior, acompanhado
pela Prof. Alcides Abreu,
preaídente do Banco do

Novo Gerente da ESSO
ve�ld�ô:n�e�� �=mo� ���.
reaüea em Santa Catarina

existe, e se manifesta ca

da vêz mais acentuado, um
;movimen'to de curiosidade

nacional. Porque, na ver

dade, não se cuida por aqui
de apenas contíriuar o an

tigo estaco de- coisas, pe
rante o qual o Governador
se postasse comodamente

na expectativa do désse ou

viesse, Não. O Governador
Interveio nos problemas;
penetrou-os pela- pesquisa
atenta e objetiva; já ago

ra, lhes vai dando SOlução,
através do Plano de Meta.s
e do Banco de Desenvolvi

mento do Estado, Como,
pois, trabalha o Governa
dor de Santa Catarina? Em

setores diferentes da admí
tlistração estadual prestou
aos brilhantes componen
tes daquela alta Unidade
de cultura especializada as

informações técnicas que Desenvolvimento Econôml

buscavam. Tiveram-nas os co de Santa Catarina.

visitantes na palavra de Na entrevista mantida,
homens que, Integrados no
Plano de Govêrnfi) de 'Ban-�--------

ta Catarina, estãp ofere
cendo esplêndida colabora

ção ao Poder Público.
O dr. Alcides Abreu foi :0

expositor minucioso e h�
e do Banco de Desenvolvi
mento do Estado. Mlnu
dentemente e ctntnànte
mente explicou o que é, ao

que vEjio e o que slgníf'ícará
.para o atual quinquênio
governamental o Plano de
Metas e o aenco do Estado.
O dr. Paula Melro falou

da esquematízaçâo das ati
vidades do quinquénio no

setor da Eletrificação _, t

e fê·lo igualmente com

precisão e brilho. Q pro
fessor Osvaldo Melo Filho Como gesto de repudio à

ocupou-se do que se reali- pela UNE-VOLANTE E-m

za, dentro do PLAMEG, no

sentido da educação pú
blica e apr.esentou indices

apreciáveis de sua operosi
dade à frente desse impor- centração e paSSi:!a',a oe
tanle setor. O dr. João estudantes, mineiros e ci.:;o
Maria de Oliveira expôs o mais classes assalarladaE,.
prOblema do carvão, ener- prestand.o 1!ma hl)!'llena�em
gia e siderurgia, tendo de- aos trabalhadores crist:;:,os
.!>envolvido com perfeita e democráticos da. CAJ'I
obJet-lvIdade o assunto de

.TAL DO CARVAQ e rechas

�:;�CI�I!�� p��u�o:;n�:a� sando o comunismo ateu.

conhecimentos tecnicos. Faixas, cartazes, vl'l:ls e

vaias duma multld3) hls

tórica, em movimento pe
ras p.incipais ruas Ja pe
quena Criciúma, r�a:çaram
o valor ,da Democ!'arj,\ e_

da Doutrina Social da T-

greja e rebaixaram ,) re�i
me totalitário de C\:ba e

de todos Os 'Paises .,;uojuga
dos pelos comunista<;.

Ainda no mesmo expe
diente o Presidente da

CEE, atendeu aos doutores

Victor aasse, do Gabinete
de Planejamento do Govêr
no do Estado e Harro

Orosso, e parte de Minas

Gerais.
O novo gerente, que tra

balha na EsSa Brasileira
desde 1960, ate a sua re

cente transferência para
S. Paulo ocupava a posi
ção de Gerente de- Vendas
na Matriz, no Rio d� Ja
neiro.

Empresul deStamm, da
.rcínvnte.

'. Escnlarizaçã:o: 'mais 'um .'Convenio
'romeram.se frequentes, noticias da assinatura de "Santa Catarina", de Flo.

no governo Celso rearuos. várias. dezenas desses COll rianôPolis, o refertdo C('Iu�

�t���V�:i;: !:I��;S ol)�� ;e:n:�� Q�erá:VI�:nc:l:��ress: �;;rd��:in:br:r��:ri: m���
sino .gratuito, seja o pr], pela Instrução. Pelo" ter- tuitamente.

.

mãrío, o Normal ou, mes.. mos do últmo, assinado ------

mo o ginasial. ,TiL demos com o Jardim de Infàucia

Co sr. C. D. o'connor é

'formado em Ciências zco

-nômicaa pela Universidade
de Princeton, nos EUA,
iniciou sua carreira na

Organização Essa em de
zembro de 1948 na creore
petrcleurm õorporatíon, na

venesueie.. onde durante

seis anos exerceu vánas

atividades. Posteriormente,
ocupou as seguintes posí
ções na Essa Standard OU

S.A. (ESSOSA): - Geren

te de Região em Hondu
ras e EI Salvador; Gerente

Geral de Vendas (Marke
ting Manager) em Cuba;
e, finalmente, Gerente de

Custos e Operações da
Area das Caraíbas, de on

de veio ,para o Brasil.

Assumiu a Gerência da

Esso Brasileira de Petróleo

S.A., em São Paulo, o sr.

Charles D. Q'Connor (lo

tal, em substítuíçâo ao

sr. PaUl A. spaugh, que

tem sob sua administração
a Região Sul do Pais, cuja
área abrange 05 Estados

de S. Paulo (sede), Para

ná, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul, Goias, in

clusive Brasília, e Mato

Déficit
•

Orçamentário
A Comlssao de Orçamen

to do Senado, aprovou, on.

tem. o parecer do relator
sobre o prujeto 4.240, qu�
estima a receita e fixa a

despesa da União para o

exellciclo financeiro de
1963. O relatorlo deverá
ser apreciado pelo plenário
e calcula a receita em ... ,

Cr$ 590.000.009.000,00 e a

despesa em Cr$
793.626.194.000,00.
O deficit orçamentário

para o exercicio de 1963 se�

'rã-;- consequentemente de
Cr$ 208.826.185.000,00,' que,
somado com as despesas
decorrentes do aumento do
funcionalismo, estimadas
em 140 btlhões de cruzei
ros, atingirá a casa dOll
Cr$ 343.826.185.000,00.

momento de generalizada
inquietação econômícc-so

cial, como é que o sr. Cel

so Ramos está enfrentan
do a realidade no seu Es

tado?

Criciúma na Vanguarda da
Luta Pela Democracia

O triunfal desfile f:)l !lU

xado mela banda marcial

do Colégio Dehon de TlJba.

'rão, tendo aderido ao mes

mo, com vários rep;:esen-.

tantes, a União (10,; Estu
.dantes de Tubarão (! de La

guna.

Aglomerando-se na Pra.

ça Nereu Ramos, fi. ;:r.a:;.;; ..

humana de cêrca de dez
mil pessôas oOUltl.U, SGb en

tusiásticos aplausos e vivas
à Liberdade, os discursos
de dois �studantes e ,-'e
dois aplaudldi$!)lmos ope
rários e se dispersou p;;.cí
ficamente depois de cantar
o Hino Nacional.

IssO o que tem trazido a

terras catarinenses ilustres
personalidades, que nos

obser-vam e se regozijam
conosco pela maneira co

mo estamos superando, por
critêrlo de precav!.do pla
nejamento administrativo,
as dificuldades dêstes tbn-

Crlciúma, no mês de mor

ço, a UNIAO DOS ESTU-_

DANTES SECUNDARIOS
DE CRICIúMA, gralldi) con

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

A C M: 25.0 ANIVERSA'RIO
A Assoclação Catarinen- Duarte.

21 hotas - Plano de Or

ganização da Cadeira de

Cllnica Mêdica -da r'acul
dade de M�dicina da Uni

versidade de Santa Catari
na - Dr. Polidora de São

Thiago.
Dia. 26 - 8,30. horas -

Missa em Açã;J de Graças
_ Capela Menino Deus do

HOf",pltal de Caridade, re

zada por S. Excia. Revmá.
D.' Felicio da Cunha Vas

concellos, Arcebispo Coad

jutor.
12 horas - Peixada de

Confraternização - Local
Veleiros da. ilha.
20 horas - Auditôrlo do

Departamento de Saúde
Públlcal - O que é a AS

sociação Médica Mundial
- Dr. Antonio Moniz de

Aragão.
21 horas - Auditório do

Departamento de Saúde
Pública - Llsteriose -

Prof. Genêsio Pacheco.

se de MediCina, comemo

'rando o seu 25" aniversá

rio de fundação, organizou
de 22 a 26 do corrente um

programa de comemora

çõe.;;, qu'O! constará do se

guinte:
Dia 25 - 20 horas - Au

ditório do Dei)artamcnto
de Saúde PulJIlc$t - Mor

talldade nos 12 primeiros
dias pós-Operatórios em

1,300 anestesias consecuti

vas - Dr, Danilo Freire

Seguiram-se-lhe os drs.

Colombo Sales, que se ocu

pou do prot11ema do Pórto
de Anhatomirim; Wilmar

Dalagnol, que dissertou, 00-
bre dados elucidativos, a

respeito de crêdito agrico
la; Fernando Marcondes

Mntos, versando
.

o assunt:'o
dos sistemas de abastecl

menLo de água. Todos fo- -------

t:am felicíssimos e estive
ram à altura das responsa
b11ldades que, na contin

gêncIa e na função que
exercem, lhes pesa sôbre
os ombros.
Tanto quanto as pala

vras dos Ilustres visitantes

permitem verificar, as im

pressões que lhes causou a

exposição feita pelos técni
cos dos diversos serviços
c$tra\izados no PLAMEG

e organizador do Banco de
-------

Desenvolvimento Econômico
do Estado foi magnípca e

corresponderam comp:€nsa
doramente aos objetivos da
visita que fizeram ao nos

so Estado. O que sobretudo
é auspiCiOSO para nós é ês
se movimento que vem re

velando lisonjeiro interês

se pelo que se faz em San
ta CaLar.na, sob a gestão
de um homem público que

foge à rotina e corajosa
mente empreende a bata
lha contra o subdesenvol-

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em
Transporfes e Cargas

DelegaCia Estadual Sta. Catarina
EDITAL

"Assembléias de Deus":
Convenção Estadual

A Igreja Evangélica "'As- Uma série de )'::onflerên-
sembléia de Deus", com

séde na rua Felipe Sch
midt, segundo soubemos do
Pastor João Ungur, está

hospedando a Convenção
das Assembleias de Deus
em Santa Catarina,

O�osi�ão
en�ra�a�a

Está muito engraçada a

oposição catarinensl!. En..

graçad,issima. Impagávcl.
t·, l A saudade de poiteI' a nos

1� talgia 'de outro"" tcmpos,

I :::r:mm:::!;:��:!�:� c��l:-
d' ticos. A mais frequente é ao

perda total da. m�llIlJria, °

desprezo pela in.teligêlll!ia.
alheia. e elltão os que on-

� tent, tudo negaram prelen
) dem passar por protetores

de todos os infelizes � des

grlJç_ã.dos que há sobro a

face da t-erra.

Vestem se nessa cm,crg,:n

cill" de amigos da Policia..

l\lilitar, de padrinhos da

classe dos professore", de

acêrrimos defensol''''; dll

.erário pÚblico, tud') isto,
está claro com vi�tas às

proximas eleições. O de.

sespero ,dêl.cs _ ,\umenta,
quando sentem, quando
"está na cara" na expres

são popular, que o governo

Celso Ramos vai criando

profundas raizes nas ('a

madas populares_ A raiva

deles a-voluma..se, niio por

causa de passiveis erros do

,overno, Não! SCnlel'r\ ,!!'a

nas, quando o !to\'el'n" a

bre uma cstrad�, cl'gue

uma escola, assin,\ um (':on

venio escolar, constrOJ uma

ponte faz enfim, aquilo
que eles não fizera lU com

o mesmo cuidado l mesmo

amor ao trabalho, a mes_

cias, para a qual estão con

vidados os adeptos e o pú
blico em geral, está se 1'ea

'lizando diàriamente, com

início às 19,15, até o dia
26.

O Delegado Estadual do IAPETC, no Estado de San
ta Catarina, comunica aos segurados que estarão abet'
tas de 30 de maio a 28 dd junho do corrente ano as ins

crições para obtenção do financiamento do Plan� B pre
vIsto I"!O Regulamento Geral da Previdência Social, ob
servadas as condIções estipuladas nos Decretos 786 e 787
de 26.3.62 e demais· disposições regulamentares dentre as

quais as seguintes:
A) limIte máximo de financiamento: 60 (sessenta)

vezes o salário mínimo local;
b) prestação mensal correspondente a 25% do salá'

rio de contribUição-do segurado;
c) juros contratuais de 6% (s,els por cento) ao ano.

_ Os interessados deverão comprovadamente:
a) vir contribuindo para o IAPETC até o mês ante

rior ao da publicação dêste tEdital ou estar em gozo de
benefício pelo IAPETC.

b) contar mcnos de 60 anos de idade, na data da Ia.
vratura do contrato de financiamento.

Os pedidOS de Inscrição -serão feitos em formulAriQS
prôprios e poderão vir encaminhados por IntermédiO
dos Sindicatos da

�
categoria a que estiver flllado o se

gurado ou ser entr.egues diretamente pelo próprio oU

por pessoa interposta, na DelegaCia Estadual, Agências
ou Postas do Instituto, no horário de expediente nor·
mal (12 às 18,30 horas), de segunda à sexta-feira onde,
também, poderão ser ,prestadas mais Informaçõe�.

João EgydiQ da Silveira - Matr. 303
Diretor da Div. Aplic. Patrimônio

Adil Rebelo - Matr. 296
Delegado Estadual

No Domingo, dia 27 às 15

horas haverá grande Con

centração na Praça 15 de

Novembro.
As 19 horas terá lugar o

grande Culto de Encer

ramento no Teátro Ãlvaro
de Carvalho, que será
irradiado pela Rádio Gua

rujá das 20,30 às 22 horas.

Todas as reuniões serão

abrilhantadas péla banda
musical "Louvores Celes

tes" de Blumenau e coro

:'Vozes ce�stes" desta ci-

d!].de.
.

Vários pastores deste -1:s
tado' e Estados vizinhos

cooperarão em todas as

O cinquentenário
do 'Lauro Mulle,
No ano catarinen.se da

escolarização, reve�te se de

especial significado o �rans

curso, hd,ie, do -cinquclüe.

�r�s!�a!U�i:��: !�11l��',�
obra de Vidal Ramo:;, um

dos catal:lnenses que mais
estimulou o ensino em sua
terra. O "LauroO .:-.1ulll!r"
Inscreve_ entre as unidndes
.escolares com, larga trndl
ção no Estado ue Santa
Catarina. Deve.se ressalt.ar
o carinho com qu� � sau

doso Nereu Ramo� cuidou
do estabelecimento da �ua
Marechal Guilherme. El'1l

vimento.
reuniões.

Não �emos dúvidas sôbre
os lJeneficios que dessas

visitas de observação advi
rão para o nosso Estado,
tanto mais gratas aos ca

tarinenses quanto outras

unidades da Federação Na

cional procuram, no exem�

pio do Governador de San

ta Catarina, estimulos e

orientação iJ>3.ra uma poli
tica desenvolvlmentista, es

pecialmente no rumo da

assistência às atividades
rurais.

Agradecimento
A . Associação Brasileira

de Enfermagem - Seção
Santa Catarinà e o Grêmio

Cull.ural "Lais Netto dos

Reys" da Escola de Auxi

liar de Enfermagem "Ma

dre Benvenuta" externam

sinceros agradecimentos ao

IImo. Sr. Diretor do SESI,
a "O Estado" e "A Gaze

ta", às Rádios Guarujâ,
Anita Garibaldi e Santa

Catarina, à firma Hoepcke
e a todos que de qualquer ,....-----"-
fOI'ma colaboraram ,para a

divulgação da Semana da

Enfermagem.

PARTlDA� OE
FLORIANÓPOLl� Eta

DIA� ÚTEI� AG

9horas!
seu governo, tiveram luga!'
as obras de ampliaç:lo do ___

"Lauro Muller', CUia ecr_

:ad�: i�����:�':.'���� p� AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETROBRÃS
��:,'�' d�o,a���::,�oP'IO es :Pagamento dos dividendos relativOS
nã:o,;;es�;��, Ra'�:��a q�: ao exercício de 1961
família o Grupo Escolai! PETRóLEO BRASILEIRO S.A, _ PETROBRÁS, a"Vi-
"Laura Muller" também sa que, a partir. de 15 de Mala � ate 30 de Junho viU-

vem recebendo todo o a_ douro, f'fetuará, aos acionistas residentes nessa cidade.
poio a que faz jÚS, como por intermédio do Banco Ind6strla e Comêrclo de San"

casa.>de ensino que se !;j_ ta Catarina 8/16 o pagamento dos dividendos do exet•

lua ('ntre 0.-; 1l)(;!i;I)I'f':, no cido'd;; 1961. l'da"Uvos às ações prcferentiaiS, na base

grllf'I'O. (lo lã�;' :;ülJl'O o valol' uom!!!n.l das meSlUl1.S,
Florianripni;,;, 23 d{' 1I'laio ..,. _

de lDG2.

•I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


