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Supr�mo Trrbunal que 20 mortos e 13 explosões
· �Juluou Salan ARGEL, 28 (APl _ No,"

PARIS, 28 (AP) - o Govêmo do pre-I ;:cO!:�:rI:,"!%':lt:':'�;
I sidente Charles De Gaulle dissolveu on-r. Bab-E1:Qued toram pelo,

ares, ontem, em novos

tem o Supremo Tribunal Militar que [ul- atentado, perpetradcg pela

gou OS Ex-Generais Raoul Salan e Ed- Organísação do zxércttc

Yotaça"O '·loa·1 sera' HOJE Dentro do seu programa

mond Jouh�ud_ O tribunal �ôra insliluido :::�:�a���é'::::}ZI!i:�
.. . .

:�"�:,�?��' E�t:��t,e�. d�:
a 27 de abnl de 1961, de acordo com os po- oe?",,,m treze expíosões, Tudo indica que sõmente hcje have- :��mj���",':e��:, �::t:dêres especiais outorgados a De Gaulle, a �:�el��' u";, ,:�:qu':nu:�� rá "quorum" para a votação final do pro- de Santa Clara, que eeee-

berá o nome de Vida} Ra-lim de julgar os responsáveis pela revolla, :�r.ac:,�/U���:lode�· a'!�: jeto de aumento para o funcionalismo, moo. A oura em execução
roi inspecionada na recen-de generais ocorrida na Argélia, em prín- . ���"'e,,:egl:t'::":;;:'cI;e�::; Restam para votar seis emendas, entre as te "agem que -reeuecu a

.,

d d A d
-

d dl f diversos municípios o dr.cipros O ano passa o, ecisao e IS-' :'�::"I�::�,�nqu:n:�Od:o�; quais a que e etiva os interinos e a que oesar Arnin Ghanem So-

solver o tribunal de nove membros foi europeus da Argélia, rumo deslina a pensão do servidor a quem viva ���e�o;o d�:tO�'��.d�:pa��
'aprovada ontem pelo Conselho de Estado �::.,��çad:'g'�"�';ea,�::; em sua companhia durante, pelo menos, Rodagem.

I h blí d fogo a uma nova escola '

e enlrou oje em vigor ao ser pu ica o o desta capital, que ficou cinco anos.

respectivo decreto noDi��.

rr!;'-';----o-r-R-E T o R

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTB

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO '"

ANO XLIX
w. 14.445

mo causou, ontem, em tôda
a Argélia, a morte de 35

pessoas e terimentos em 31

outras.

IPrlrIticamente destruida,
apesar de rápida Interven

ção dos bombeiros. Não
houve vitimas. O terrone-

--------

Govêrno Conslroi
Ponle

Eslado acionará
terras ao INP

NA ASSEMBlÉIA LEGISLATIVA Pela lei nc 3.046. recém
sancionada, a Fazenda do
Estado ficou autorizada a

alienar, por doação, ao

rnsututc Nacional do Pi-Ivo�Silveira defende eutonornia do DAES - Gov.
C. Ramos aumenta pensão de viuvas deservidores
'0 IIder do eovêmo. lia siamncado do aconteci- dlcando a rnáxíma atencãc bém, projeto do deputado

sessão de 23 do corrente a- B�IA BITTENCO(;ltT: menta, e Igualmente I) re. no que se pretende a ele- Babia Blttencou.rt, lTliI\'an-
pos as criticas infundadas COMEMORAÇõES DA BA- eendc o sr. Bahia. Bltten. vecêc das pensões de vIJ.. do a pensão .ê vl(lv,\ L:bâ-
do deputadÓ V.olney oüvetra TALHA DE TUIUTt court, que na eportunldade sas de servidores. me Br�to. de Itaja!.
com relação 110 ;:u-ojeto do reteriu.,.se a�s nustre: "a

4 C
.

OOYtrno,rP.!'JIo." .... r. -"fl;��'�- �..�� e: �-�
� �.�ntcIlU ffe. En. ten�tkT de l'$O�)ia Rlun06. '. . .:�
pg=::�a asa:::!:�!)= ::r: � ::1�p::�: SOLlDARdDÃblt "às

.

testaçâc, expllJ:ando ponte unanimidade, de 1 voto de PORTUARIOS DE

por ponto a propcslçau em regostço pela 'passagem' da FRC" DO SUL

discussão, afirmando' data gloriosa da Batalha de

10) Assumir a respcnsabi- Tulutí, no ano de 1866, há"
IIdade do que vetava, sem talha esta que foi a mais

necessitar de vir à. Casa se sangrenta da. guerra do

beneficiando de tsencâes Paraguai, cobrindo ce glo.
que o proieto aludia: ria e Invencível Exercito

20) As leis que crIaram bra::;Ueiro 'Comandado )lelc
criaral"I\ serviços iguaiS lla berôtco general Osori"),
Guanabara, São Paulo, tendo como comandar.i,e

Galãs e outros Estaj'Js t.E'm um heróico fUbo de Santa

a mesma estruturJç'lo.l da Catarina, que foi o Co:onel

mensagem do Oo\'ernador Fernando Machado. "Pe- cante, solicitando provi
Celso Ramos, que, aliás, foi dlu, o parlamentS,.., fo�se denclas no sen_tlrlo paga.

calcada na experi�ncia da- dada ciência da homena- menkl da parte quo;! a ::Ita

quelas unidades d:i Fede. gem aos comandant.e.; dó da entidade, deve �os ma

ração: 14° B. C., 23° R. l. de Blu- riUmos, e que vem deixando

30) Para malar p�rfectioi- n.enau e o deputadQ Tupy de pagar hã mais de c!nco
lldade do projete. um téc- Barreto solicitando fl'\sse

nico da Fundação SES?, dado conheclmen�o, iam:
dr. Camacho Leal, ne:e ha- bem ao comando da 13° GOVtRNO ELEVA PESS-

via colaborado com SUl)' lar R. é. de Joinvile. SAO DE VIúVAS IJE

ga experiência no 'Ietôr. da SERVIDORES

engenharia sanitária; CINCOENTENARIO DO

'40) A trahstorma.ção I do G. E. LAURO MULLER O Governador Celso na-

SA.E em departamento au- mos enviou à .4.ssembléia
Os deputados Dib Chet".�m mensagem elevamb 11 p!'n-

Bahia Bittencourt, Lauro são da v!üva Ely Schelde

Locks e F. Viegas reqtlere- RauUno para. seis mil cru

ram voto de lou'/o" pela zeiros, .tu vendo o deputado

passagem. dei clnc;)Õ'nteOll.. Ivo Silveira requerido a

rio do Grupo Esc,llar Lau- urgência para essa propo_o
ro Muller, cr:ado pela �au.. sição. O deputado Tota

doso Governador Vida. Ra- Gonçalve�, na opvrtunlda
mos. O sr. Dib cti.ercnr u- de, aludiu ao fato ,",o gc\'cr

sou da !lalavra, Crll>ando o nadar CelS? Ramoj vil' dr,_

onde se encontram tocají
zadas as Estações Flores
tais de jbn arim, Orleães e

Laguna, em cumprimento
à cláusula sexta do ecõrdc
celebrado entre o Estado

tonomo era necessaria., cn

tre outros motivos, pa"a

poder receber financiamen

tos de organismos intei"!la�

clonais, só concedidos a
.

.organismos' autu-safi�icn.
tes;
50) O Conseltio de qU2 1 rf'.ta
o projeto seria indIcado
dentro de 60 dias.

Os deputados watôemer
Salles e Jota ooncaívee, ria

tribuna, apoiaram o reque
rimento do deputado Aldo
Andrade solicitando, em te

legrama dirigido ao presL
dente João Goulart, Pr!.
melro Ministro Tancredo

Neves e ao titular da Co.
missão, de Marinha Mer

Nesta jo/o·m(jntagern vemos, no pateo externo, a mesa, de doces e bebidas ser

vida aos alunos do ,estabelecimento e, no páteo interno um llúmero d� balú'

vida aos olu1los do estabelecimento e, 1Ie páteo intem.o� um 1l.ti,.·lero de balet,
parte do programa de comt\morações. No L'ltLro Muller, em 10 salas, com 2

turnos, �stáQ matriculados 180 ah.. 1W3. (TEXTO NA a.a, PAGINA).

Govêrno receberá
patrimônio de Gi�

, násio

(urso Rápido de Polícia
JBob .0 patroc1nio da Se· etc.

eretárla da Segurança. Pü- Os interessados púdtlra.o
bUca, terá inicio 110 proxl- procurar o slgnai;árlu pua
mo dIa 4 de junho v-m meU' ores esclaro::clml:nt::ts
CURSO RÁPIDO Dr. POLI- dentre 12 e 18 horas no lm_

a recpher, por 01041;,1"), o !lo Vargas, 8.Referido curso l'era 'ni-
nlstrado as segund1l3. qu::..r

Património do Olna�!o tas e sextas-feiras, no au
"Casemlro de Ab�u". da dl16rlo do Predio das Dlre- .- �

l cidade de Curitlbano�, a &. todas, rua Tte. Silveira, f! G9STA Df. Cf.fE1 Ibrlr credito especial pam constará de auras tcóricas
liquidar o passivo do :-ete- e práticas �obre dactllos· �NTAU rEC� i:A_Ft Zilf"' trldo cdlleanaario c 1a cu. eopia, pericias gndlc:1s, 10-

.

1,1':1� 11t:ovidênci:1s, rais (le crime, :1ciâcntc,�,

""

Cheg01L ontem a esta capital a Missão NlWIlt Am,e.rica-

na, a comitiva �a composta do Sr. e Sra.. Almtra'!te:
Hazlett P. Weatherwa.x; Sr. e Srlli. Cap. Mar e Guerra.

cecu Clark; Sr. e Sra. Cap. "">rtieta John Jfttggiero; e

Sr. e Era. Cap. ren. Gordon F. Nosso. 1f4Drante é de

chegada dos ilustres vis��'antes, quando
.

o Governador
Celso Ramos mantinha cordial palestra com .. Umtrart

te Hazlett P. weatherwa.x. A noite o Govêm.o do 8st4d.o

recepcionou os representantes do pai.s amwo, com um

;antar no Palâcio do Governo.

Distinção Conlerida Ao Professor FIo
ravanli Ferro Da Faculdade De Fil.

sofia e Letras.
Transcorrendo no pro-

difusão de Iingua e da �'
tura italiana.

tária da Faz.,.'
Retornou o Secra-

o Institulo Brasil-Estados Unidos, Re
cebe Visita Do Professor Rock

Acaba de visitar o Imt.i- za;:. que tem recebido do pe

tuto Brasil Es�ado'l Unidos
o Professor John B. R0Ck,
formado pela Un�versid(l:l.e
de California, nal,ural da

cidade de Los :'ng�I�3 e a-

tualmente conselheiro f'S-

pecial da Embaixad'\ àos
Estados Unidos no R'v de

Janeiro, para as�u!ltos per
tencentes aos Cen!ro<; Cul-

Mr. Rock, ê- a prim('ira
vez que visita Florianopolis _._ _

�:dOa nf��::Ocap��(;�lIt��� :'ESTUDANIE PR.
vendo expressado o st":u en

cantamento pelas ge.ltiie-

turais. -

Durante n sún vl�ilR no

lBEU, teve cOlltatl)� C')!ll o

professor E9ward Gt·een.
diret.or de Cul',;os '10 In�lI

tuto, Ilroeando ideia.:; com

'b mesmo. a !Ir d� ar-ert'ei
çoamento do ensino da J.!n

gua Inglesa € com !ncn'b�:"lS
da Diretoria sobre US,{!.m

tos culturais e ,.;ocutis.

Estudantes -brus
quenres benslici
ados
Mais um convênio de

ensino firmado pelo Govêr
no do Estado, somando-se
às várias dezenas já as·

�Jng_dos. vem auxll1ar a

infância em Idade escolar,
da cidade de Brusque. Tal
é o dispõsto no térmo de
convênio ell�re o Estado e
fi Congregação das Inn,âs
Catequistas, para ministra
ção do ensino primário
gratuito, no Grupo Escolar
"Padre João Stolte", de
Butuveni, .Illullicipio de

Orusque.

vo de nossa terra. EX'l:es..
sou ainda .o Ilustre vlsltan:..

�ta:� s:; �=r:e��o;: is
EU do Bra�ll, �oilallUu nãO
sô o alto nível de cultu:a.,
como social.
Foi oferecido ao Mr. Ro-

ck, pelo dr. Raul Bast!:ls,
Presidente do lBEU e t!e.
mais membros da Dlrehna
e do Professor Oree:l, wn

drink no qual o dr,' Raul
P'l.sto!:. agradeceu a V1!1ta.
de tão ilustre visit.ante, A

g:-adecencto a horueul.l&!:Pl
Mr. �oclt fellcltou "a :Be
torla pelo excelente> ,:aMa
lho que vem deseo.vô1ttil.
do para maior :tpro:tl!ta
ção entre o B�asl1 e o'> Es...
tados Unidos.

mo dia 2 de junho, o nní

nho, a. metade das áreas versáno da proclama<;ao ria
_

República Itallana, terá lu

gar na residência do Sr.

Vice Consul da Itá;ia uma

recepção e, na oocrtunere
de será rette a cntresc, da

medalha ao mél'ito cultu

ral, ao Prof. Florsvant.l Oe sua viagem a Brui·

Ferro, .da, Fa.culáa1e de F.1- lia, reg,re�ou a esta capl
.1osoila e L�'ras, . tis. 11m. tal o sr. Geraldo Wet.zel,

'7N.�fi ,,"..,p�. ",'� �-'ãltI!�tr,j�\Jr:.;·
oo.eml1 Ct>11O ·Ram.os man

Essa d.1:-tinçilp. In:õtlt"j- tese- contatos com <$ õr-

�-rS�daa�: :"1iI':0j.r!t Assea&oria
e destinada as pell.:5oa� que

. �ca, �k
no enc de ·1961, tenham S� interesses' da - admtDilf6fa ..

distinguido no campo da cêc catarmenee.

MIADA
O Clube SoroptimL'ita 0'"

F�orlanõ�lts d'::It;ngUl� "
estudante Evang�!ia Kot

z!as com um prêmIo em di
nheiro no valor de CrS

.5.000,00, como a Unlvel�l
tárla Catarlnense �ue me.
lhores notas obtev� em
1961.

A contemplada é alUM
do curso de FILOSO�IA da
Faculdade oe Fi\a:;o!i� Cl
ênci!lS e Letras da �M;sa
universidade t! já recebeu
o p,êmlO que lhe fOI cjhle
rido.

O Clube Soroptimlsta fez

io�unlcação da. entrega. do
premio à Dlreçao da Fa_
culdade a que pertence a

laureada, à qual apreDen
tamo� também o;;

cumpL·imcutos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE
- Srta. Êliete Marly Filmeno
- Tente. Edmundo José de Bastos
- CeI. Wcllcce Capei lo.
- Sr. Abelardo Perei ra
- Sr. Mório Piazza
- Sr. Natal Oscar Curso
- Wok!ir Borges

ti Debulantes homenageadas -

-

Universflários em

� movimento DrBB B tlefção do 'nti)VO ;Presiderne e Vice.
�) 1 _ Logo mais eieicão para !P\.'l.!i"lt:nte

da F. E. U. S. c. c Vice Pre�!den".c da 'U

����� � �:rb:�.�esSi\��:;�d�:: S:�:�� 'Da�
4 _ Merere cltJgios n loja "CinLo", ,"lc!a a

p!"e��ntação dos lindos móveis CIP suas vi-

" 29 - FuteboJ de Salão: Doze x Bocaiuva �,
29 - Cinema

CIN�M��
" 30 - Bingo em beneficio à Sociedade de Am_

paro á Velhice. a

���7:����OnoA�siõ��dâ� �'t.u'Cbo' d, ôo'õo sõo

r.\1\8 SAí! JOst
Centro Fone: 363d

às 3 e 8 horas

Glenn Ford
Maria Schel! em:

CIMA:tRON

ClnemnScope M;otroCol.o!·
Censura até 10 anos

Centro Fone 3",35
as 5 - 7% - 934 hs.
7.0 e ú!t:mo filme 60 2.0 Festiv.l! da

- "França Fllmes"-
hobe�t Hosse! n

Marina Vlady
EM

A SF.STENÇA
Censura até 10 ano�

Chie BOXY
CENTRO FONE 3435

ás 81/4 hs.
7.0 e últl����;�:oF��::a�TIVAL nA

Robert HO.;lseln
Marina Vlady em:

SF.-N'I'F.-NÇA
Censura alé 14 anos

,

Sociais

te-ines.

--,

:arlaze

tcont. da Últ. JUÍo � de botânica. fundador e
te, com olhos de ver, e de ctre.or do "Hl-rOh.:io Bar

quem contou o que real- bosa Rcdrfgues' de neíat,
mente viu e sentiu na ter- do qual o Silveira Júnior é
ra do Tio Sam. Dai, talvez, secretérto. cerco êste mun-.
a sua grande aceitação pe- do é pequeno ..

lo publico. No ultimo capitulo o au-

tor tece uma série de

se� n��t��. ���� a��� ��� �����e:�: ::r�: ':'n\C���
etste do oovêrnc Amerlca.· laç60 ao progresso dos
no. Diariamente ia ano- americanos. 'E chega à
tando tudo o que observava conclusão de que, mesmo

eO)J1 a sua cuníostdade de daqui o. cem anos, não cne

sãorranrqsquense - que
passou

part9.
da

ad::>leSCên'jria errá- de um boteco em

Burra Velha vendendo ptn
gn, e que. Já homem mn-

�I��'�' �:��al�e n��I���::�:�� I
lo da "Broadway". O ltveo I

é �ÓdO escrlt� em f05mn �c Idiário, com rmpressoes mi'

nistradas em doses homeo- Ipá ucas. o que torna ainda
mais agradável a sua

lei.,tura, pois, muitas vezes,

:��o�u��s oudi�ê:q�ii�:as�n�
que ourros gastariam uma

Sih.,eira Júnior.
soube que

Ipágina. ourtoso é notar, .

também, a quase aueônctu
de comentários, a não ser

as observacõe, Jocosas, as

-bcutnoes'' bem etivema
nos, que repontam em cu-

da página. E os C! uza-
r.. entes pitorescos, como o

déste diálogo com uma se·
nhora de idade, na frente
do hatel

. 'A velhinha me

perguntou alguma coisa
que eu não entendi e len-
tei me justificar:

- Dascutpe, mas sou

braeíejro c não entendo
inglês:
Ela não entendeu o que

eu disse e explicou:
- Desculpe, mas eu sou

alemã e não estendo in

glês.
E voltamos arribes a es-

De modo geral, o autor
limita-se a anotar o que a
sua penetrante objetiva
vai fotogr:wando aôbre .os

homens, as coisas e os ani
mais daquele extraordlná
rio pais. Sim, os àntmaís

\ também, vivos e empalha
dos, e dai esta observação
aterradora para nós, brasf

lei�'os: . "S�r cachorro neste
I

���s P:��O:, n!:: :.�au��:.�: j
do que ser criança no Nor
deste brasileira."
Outra observação que ..

encerra todo o conteúdo de .'J.
um grosso tratado sôbre a :.u_::;.._
ana-qula brasileira' "'há • .1

uma diferença rundamen-
tal entre o 'srasít e os EE.
UU.: nós temos "Ordem e l .. __ I On.LDO Mlrl.U
Progresso" na Bandeira. ESTA VIDA E' ASSIM MESMO Domingo. Dc�f':les tem nos ,�eus atos. E Ql.lelJ)s de coro feio. Ameaçando chuva que afinei
dessa diferença nascem as mais tarde desabou.

.

taca zero

outra�.
No capitulo das colncl

dencias. encontro ér.tc Elpi
havia, no Estado de Mary
land, a chamad:l "Casa da

Farternidade", de uma cha
mada Senpora Frledemann,
que possui um fichário de.
famílias americanas que
recebem visitantes estran
geiros, e tocou se para lá.
Depois' de declinar a sua

nacionalidade. disse do
sódio realmente singular.
seu interesse em vls;·o.r
uma família dos "States".
A senhora Friedmnnn leu
UT)1R ficha e jnfor:nou: Dr.

Lynwn B. Smith. Só reoebe
Visitantes brasileiros. Na
dia seguinte Mr. Smith foi
apanhá-lo no hotel e D.

.Ruth, sua e�pôsa, preparou
ótimo jantar. Mas o ourio
so da história foi que. no
sabe:' que S.J. era de Ha
jai, o americano, que é
pt'ofessQr de botàniea e

falu o ,português. u!ll"ogalou
os olhqs e dislie: - rae lta
jo.í? Pais cQnhr.co a sun
terra e te.nho um amigo
lá, com quem me corres

pondo - o Pe. RauUno
Roitz. E a Pl'Oposito: êle jiL
COnlp�'ou O Morro do 'Bnu?
O Pe. R:ll1lino Reltz é o

cienU�tn Que todos eonhe�
cem. }.lfofundo conhecedor

"'bre

"m.�
-B A IJ.I 10 S-

r.ine GLOBIA
E�tr('ito Fone 629�

6.0 filme do 2,0 FESTl'/AL DA

FRANÇA FJ:LMES
ás 7'/2 - 9'12 hs.

Lino Ventura
Andrea Parisy cm:

o CASO DA RUA MONTM,\ltTJ�E
Censura atê 18 anos

eine IMPEliu
Estreito Fone tI:.!5'

6.0 filme po 2.0 FESTIVAL DA

FRANÇA FILMES
Lino Ventura
Andrea Parisy em:

O CASO DA RUA MONT:\URTRI';
Censura até 18 anos

Cine ,HAJA ($. José)
'sqgsv:

Danié! Geltn
F'nsc:11c Pctlt rm'

:JULlA, 1\. IWIVA

garemos ao que Os EE.UU.
são hoje. Tive U Impres
são de que o autor cxage
sou nas suas prev.sôes.
Todavia, podre como anda
êste pais e com êese car

dume de piranh:=ts que o

devora até os ossos é bom
prnvé.'lel que. dar-ui a cem

anos, Huando as víagens
eepaclaJs 'se tornarem eo

tinelras. nós ainda esteja
mos na era dos "Ing"un!cs
de varinha".

mas que ,diferença 1
" <1ul,tlld.d� � IXlluen•... mu • qualidade ; �TJ�d,' t: rer·
"'<"'0 �r" PU Itoy.! - o pcqu."o �grêdo do. gr.nd<s ��ilo. n.
j"(ur.<lrho!()I.b,...oi,os.pil=�U()1ainri"id.d,,d�uuIrO'l pr.To•.
hrm<n.u �", l'u Rü)"! IO(n. o DlU$2 n,.is leve c n ..c'•... pn'por.
(ia". um�r.scim.ntounifor"'e ... ",!oriZ2 o 5>.bornnurl!d",'!e.
m.isi"li:rcd,e"te.!Pref"tiduem,odoomundoh.íqu.ltum,,:cu!o,
o Fermento em P6 /l.o)"o! � muito melhor c m.i. eccnónucc.

VEJA A DIFERENÇA ROYAL:

CRuelMENTO DE!lGUAL CRlSelMiNTO UNLfORME

11m '�rm�"r" lI,f.rior pro......, .. ardo /�o",/(",r� de /wy"/ 1'''''
"lO "�..,,.I,"r,,/" ,j��lglUlt � pr,· pvre1.r"", ",n ""'",/mt»/" ,,,,c.
J.. ,/It" ",< ,/"1,1/1.. I"grcdlu,'�' fef./.{J.. t mM.'" r/"" <J�lrh",.

",;."." .. "."".,.,.",.,'.,,,.. ,

1-''::'.-.-
IGjinhovumelhudo

FlRMENTO EM PÓ

Royal
(;nÁTI,<;: P>r� rcc"l",. , "C.nilh. Roy.!". �Oflt <lu." •• d.
roc."..., il":''ltrl,b. d. i",I.... prot.>s !01::2dO'l . .,.,·r.v�:' O. r.bru
ts,L"Clr� - (;�'u P".t.1 "7') ._ Rio de J.neiro

Moi. u ... produ,o d. qYQlid ..d. d" STANOARD UoItNDS Of ''''''"L" INC.

E caiu mesmo em ocasião importunu cor,'�'
sert')pre ocontec�

Sob a acolhedora e domocrótico figueira do
jardim Oliveira Belo reuniam_se os crentes da j\':.�
semblé10 de Deus.

.

Tudo em ordem com suo bondinho de mÚSICO

���o��sd����gé:mm����a��r�os�s, c�������o�6��
respeito como acontece com um povo educado e
democrótico.

No centro do grupo, um pregador com o "Envo .

gelho em punho, falava o seu modo e interpretaç.:Jo
comentando um trecho oportuno.

.

A dois, possas, o alto falante do Rádio Guc.._
ruja, transmitia notícias do Copo do Mundo, foz.0L;_
do·o com firmesa e convicção, seus comentórios
ouvidos por muito gente, entregue SOmonte o 0:..J_
.vir esporte alheio o <tudo mais.

Um .pouco além umo turma da "figurinho
dificil", discutia, fazendo trocos sem que suo aten_
ção fosse otraida por outra coisa qualquer por jJer·
lo. Fosse o que fosse .

Os agnósticos em matéria reliílioso, andava 11

por ali.
Andavam só.
t'\Jem uma nem outro das atraçães do Proçü

15 haviam bulido com seus nervos Ou despertadc.
olg�lm. Passavam e n.ão se detinham.. IIEntravam outros nos cafes, sOlam fumand ......
IfQZcndo pa�uenas ,�das.

lPolillicQ tolvês.
Quonto o discutirem sob�e o preço do feijõo e

os aueixas da f..Jlto de dinh9iro, fome, com o fra�e
de: isto vai mal, era assunto que ninguém mais hiú
poiS temos visto,> inúmeros desses que falam conl L a

o ,preço do f&ijão, do farinha, do CQrne etc, pucho_
rem f""lcQas gDrdas poro -compn)fem figurinhas ...

Depois a chuva QUlT\ilntau de intensidade.
Caiu com forço e decisõo de f:ner o praço VQ �

�io
E todo o mundo pr(lcurau abrigar_se
A praça estava ogol'O silenciosa.
Os mais corajosos OOl'Jl",m paro alcançarem os

on!bus
Cilut1'Os ficovam sob o obrigq dos marqutsM.
Qu&m -tinha outomO'lo!eI, cispá.ra ...

Os cinemas �let06 e o turma nos fl}os pOSSlJn
do mal. Murto mol,co desdbl'igo.

Acenderam_se- os luzes.
A chuva contlt.luovo.
E olguem filosofavo'
Ésta vida é assim mesmo ...

... ao� MAIS PEr:rElTA CO IftASII.
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Edital de Concorrência Pública N. 11-05-53'

leOC��J��:��a7��t�. ���<tr:� ��ed:::�n�U � :�U::a ��àoc.por runcíonértc d� proponente q ..te Oferecer:

conformidade com o art. taxas, fretes, carretos, se� '7 ., As propostas serão ra�� �enor prece. ccnatde

n item III, do R(!gulO,IlI(:Q) gUl'OJi. • .etc:; abertas, às quinze horas flca�:e �����:s, z:LO <1Pril":,ado pelo Dcc�e�� dI cundJções e prazos de do mesmo dia vinte e, oito, sal; e o�t.r�s vant� ena:

p •

S�25 oa 61 'J82. t�rna pull:.! cn,rer"-, do Ma'erial, no 10- por tuncio.u.rk>s eee ....a- b) melhores c:ndi 'õespublkO �ue [ar� rcn.II�:lr, cal indicado: LOCAIS rN- dos pelo p ..estoente do D. de entrega'
ç

no dia vmt� e ,00tO de ,lU- DICA� NO EDITAL, on- C. C. e na presença dos cl me!llO!:cr. condiçõesnha de 1902. na sua sédc de sere procedido o exame proponentes ou ReWI reprc de pagamento

i� p;��� L;�l;��, �����: cH>e)rf'�i::���: ae conne

!;("ntante,<: tegai�. 2
.-_ F:01 i�llaldnde de

RENCIA PUBLICA. cjn�cnto •

e submJs.�ão à: 8 - Abertos os cnvcto- r�°r'�����f:b� ��;�lad,�����:::rondh::.ôr.<; xcgulntes. nor mas.deste Edi-tal e da
PC!;, cada um dos tnteres- ctôa no Estado.

:,�:�i:���� T('ferpnt� � con :a,�t�� ��lrl��,d�:�t�{)��a�p�� 3 _ am Cél!\O dr absoru-

NOTA: Serüo recusados ���:����. dos demai,� ecu- ��r:":g�o����: �cv���:���!\,
::�n:t,.;\����Sr�;rac:;t�= 9 _ As propru,-tas (modê- ,,- A Ccneorrêncín po-

r-as aquér- das especifica
to 001, à �da na Impren ���á t�:h:n�il:�:l, ::�t�l"���

I _ Cofre. de aço. tiPo Se- cões, o que ocasionará ext-
sa .Oficial de Estado), de-

formalidade (')(pr� samen-
curlt ou slmi:ar. oôr entre pt:>n"lu Cn 3ulmUtuir.ão, re "�rao obedecer às condi-

te exlalda pel.ll<; rere e das
cinza e verde-olfvu.. Intel- umca urgente...hamam('n- ��\ estabeíeejdas neste E

Leis e a emissão impor-te
rlço. modelo reforçado. por to cto sesunco cctocadc

ta. MS tnstrucóes eons
em prejuízo aos enncotrcn

ta de triplo encujxe. duas exigênela na dl!flrênça d� �:s���:� à�3:Xi�:;�� -tos. no Estado 011 ú momu

r�V���e::,te;e�:l�d::t���� �:����a.pel�u,����: ��u�� das uo Decrete nO SF- d���d: g:;����;\����'ldO-
vare. medindo cxternamen gtstro rte. fornecedor, etc.

,25-ô8-81n.S2, de 1061.
ra reserva-se o direito de

te 1.27m x 0.45 x 0.38m ou 2 - Na parte externa do
e demais dísposleôes Esta

anular a Concorrência. (':1
mais, e Internamente. epvelope contenecor da �:i:n;i��erais sübre csn

so as propostas apresenta-
O,95m x O,35m x.. 0.28 ou proposta dever&o constar das não ccrresponcaru aos
mais, pesandO. al?rOXin",

os .�('O"u1ntes eteeres CON- III _ JULGAMENTO i:lterê.<;ses do Estado.
dmnente 300 kilos DU mats C0RRP'NCJA PUBLICA N0 Florianópolis. em 19

����i,r:��;'l�e �p�:,a�u:� ����!.. ��QU���A�A�! 1 - Ppla Cnmis.�ão .rut- de mai������6�;n�',ino Pa

üdnde _ 36, OlVERSAS EXATORIAR :;���ia���e����:�;;, se
trtanovru Prc,,·ic!en!."

O materjal aetma .especí
DO ESTADO.

necdo, deverá soe,' . entre. 3 _' Em. envelope sepa
gue. nas exatonas dás se- rude. 'contendo os dizeres
gutntes localidades: 4b- do inciso anterior, além do
don Batista, Ag'lIa� do Cha- têrmo DOCUMENTOS, em

pecô. Aguas Mornas, Alfrf'- caractercs bem destacados.
do Wagner,. Bonl Jesus, eocerJ ar-se-âo oS documen
Bracn do Trom'ouda. qam- tos com�robat6rios de ide9-
!lO Belo do Sul, Campo Erê, Udade e !donetdade.:
Dal Pai, Dois Irn1ãos; Es- n) certidão de Registro
trada Sr.hroeder. Freybur- na Junta Cc..rnercial ·ou Diá
j!0. Gaivão. Iporâ. IIJuaçú. rio OUelal que t�nha publi
I.�urentlno, Libera.ti. 'Lin- :ado o doc.umento'de cons

dóis. Mir:tdor, Mndêlo. Mar
ro Oranoip OtariliO. ·Costa.
Ouro Verde, Pir·it.iba, Pre
sidente NeTeu. Princesa,
Rio do Campo, Rio do Cam
po. Rio Malna, Rio Preto

OBJETO DA
CONVORRl!:NGIA

AQUISIGAO

do Sul. nornClânria, S>llf'te,
Salto Veloso. São Louren
ço d'Oeste, Van�'eão, 'Var
gem, WJt,mn!'sun, com f'xep.

ção dns rhaves e segredos,
!lUI' clcvt'rüo ser f'nl,\:egum;
no Tf'!!ouJ'o do Estado.

II - ESTIPUL>\ÇOF..9

OI; lntere��a(1f"1� c\el'f!l'iio
apl'elentnr 0,'1 documentrll
mencl(lnado.� rt seguir.
1 _ Pl·onoIHR .. ,,('hd�s :Im

bas n,� v;n� rom crS 12.00
de sê:lo EsI'lclunl e mais a

Taxa de Edu('aeão e Saú

de de Cr$ 10,00. por rô

lha, em envelope fechado
e lacrado, contendo:
a) Designaçâo do nome e

l'r. .1erêço da firma propo�
nente;

b I especlflcaçâo, a mais
detalhada possivel,inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) pr JÇO unitário e glo
bal, com a explicação de

publicidade
• 1.- em Sta. Catarina

,

Confecçilo e conservação de palnél.
em todo o Estado

R forr-ando Mac.h8do, G 1- endar - -fone 2.04 '3
_

- flQRlAP\lOPOLloS.

ATEN(AO
.sERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
NÕo é ne('Pssóro o engradomento dos móveis.

lntormaçMs à Floncisco Toipntino, n"31,
lone 3805

RA'DlO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE URGENClA TEL. 3911
- --------------

.

';NDERECO
A Jo.AlNttA UA!'!! .tI(.;It':L":I·tt.�, Ilca na lo ("

Cooselhelro l\1afra o,tI 154, de om lado a �d.lO

� ue nçAS t: AVf:SSORIOS, e do outro á
.ecça.., de rl""TI'ttAN K rUNVI!.KTUS. -

......._.• \I,

VENDE-SE
UMA CASA DE ALVENARIA, EM TERM'NO Df
C.,lNSTRUÇAO, COM INSTALAÇOES' COMPLEfll1
�,TUADA NO LOTEAMENTO MARIANO ACIM/;
ro VIADUTO. TRATAR NA RUA NAVEGAN fl:S
:)31, E3TREITO.

"-PO=R=Q=U",-"Ê�F--",,L=O.:....:_RI:..:...A::..:..;N=Ó_,_P.O=-L=I..=S_cÉ UM MUNiCíPIO

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

À UNIÃO 49,9·'.

AO ESTADO .. , , ..43.6·/.

AO MUNICípIO 6,5"/.

---

;Il caça submarina é 1lm dos esportes -mais pra.'icadOO!,n�s, Estad.os Unidos, onde os sees ·a/icionaCios realjzam
I �

varias dl.Sputas anuaht�nt.e,

.

N.a loto um merguthadol" !
expiara a re.sel:va de Peul1ekamp, ,prôxilno a Keil largr , "

da FlÓruta. t
------ .�

li
-

I Dá para copiar tudo
I e ainda sobra carga ...

Associação Irmão Joaquim
EDITAL DE ElEiÇÃO

r c acordo com o artigo' 40 pc.rlÍ;vu·,)
.

co d;)s
Estalutos, tenho o pr<:lzer de. con·,·x.·J· os senho!(::s
Estatutos, tenho o pr;;.zer çe, C(lnv·:(.'� ')� s�.'nh('rc:;
associadcs poro () r'!unLõo ale OSS"!'\li?':_!',l ']��Ol or_

dinária, a re..:.lizar_se em sua sede ,�cc�,1 Sit8.J A\,;
nid:J Mouro Ramos, 153, no:dia 4 de junho d<) '9�·2
ás dezenove (19) horas, nesta cidade d� ;::')(;OJ10_
polis. poro eleiçõo do diretoria no ::>��;�:dl.) ..:le
1962/19.63.

.

Florianópolis, 21 de maio dn jfj(,2
Osny Ortiga

Presidrmte

tituição;
bl atestado de' idonelda

de" passado ,por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade c:omereial;
c) prova de quitação com

as fazendas Estadual, Fe
deral e. Municipal_;
d) procura�ão, '.se fôr o

coso, passnda a pessoa re

p"csentahte do .proponen
te ii. abertura das propostas
4 _. 01\ docwnenws acima

,(����rt�ld�:le��s;; -------------
da flrm a no Departamento
Central de Compras do
Estado de Santa. Catarina,

s A.� pmpl)<;tn� r1f>VP·
rão ser aJ}resentàdag t!m

dUfl,� via�. com ,a rubrico.
dos pl'oponentes �m tôdas
as páginas, seladas na 101'
ma do jI,em I

.. JêsLe T.:.�-..:
10

6 - Os e'lvelopes, con

tendo propostas ou docu

mentos, deve :ãa ser entre

gues no Departamento
Central de CompI'M, à

P:'uça Laura Muller, na 2
(fone 34101, até às 14 ho

ras do dia 28 de junho de

1962. mediante recibo, em

qut' se mencionará d ...ta.
e hora do recebimento. :;LS-

... �on�ue a Esferográfica Sheaffer's tem carga gigant'l! ._ .muitas vMet
maIS tonta que as esfaro9r�ficas comu.ns. Escreva il'llltant'neament.e iii em
qu.alqu.er superficie. E. maIs: a tinta ."Dokumental 303" permile assillSl
c�eques e documentos. Esferográfica Sheaffe"'s _ desenho moderno e fu.n.
clonai, B modelos em várias cõres. Desde Cr$ 400,00, Qualidadd
Sheaffer's - Garanlia Sheaffer's.

!

,__
1. 11

--

I I I w.mF , I�

,SHEAFFEF(S
COM. REPRE5eNTAÇOES STA, JoiEL-ENA LTOA. RUA FELII"E SCHMIDT. � - SAI.,o\.
.

--- ---- --------------�--

RECtaEMOS
Receheu O Delegado do

Trabalho, etn nosso Estado,
concedendo-nos priol'ldadc
na dIvulgação, comun1ca
Gôe.<; telegráficas. vn,'>..�dns
rlOIl seguintes termos:
Comunico devidos fins

st'llhor Ministro recebeu
seguinte telegrama: De -or
dem. senhor Presidente Re
pública e presidente Conse
lho de Ministros vg 'comun!
toO vosscn<'i::\ haver sido dls
pensado ponto médicos Fc
dt'ruis c AuLaJ'quicos na

qunlldade de IcongTesslstas
I:ompareccrem no décimo
oitavo. con�J'es.'io nrasil('lro
de Cardiologia VI{ a :CJll1·

POBRE

o impôslo arrec,Jdado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social ••tc.

MUNt'CIPE
PAftA QUE TUA CIDADE NA\)
FIQUE MAIS P08.RE, P.\tU TEU
IMPÔSTO COM PONTUALIDADE

zar-se na cidade de B!!�Q.
Horizonte - Minas Gerais

vg no periado de � a 14 de

junho próximo futuro vg
devendo dispelwa ponto a

branger nãú só duração
conclave vg como tambêm
periodo viJ.gcm servIdor vg

consid�rando mela tran:;

porte utilizado e observan
do-se ainda no que couber

vg diíiposto Circular 2/57
desta Secrctaria pt Sds

Hermes Lima 'chefe Gabi
nete Civil Prcsidéntia da

VOlKS'VÃiM
61 t.a SERIE
VINDE SE UM, ',\ nUA
PEDRO SOARES, 1-1 FOS;":
2615 NESTA

Repúbli�a cordialmente
Francisc<l de Paula Wa.l.8on
vg Diretor Geral Departa
mento de AGminil\traçã.o
Comun'ico devidos fins

senhor MinistrO rceebe.u se

guintc telegrama: de or

dem scnhor Presidente Re

publica ConseJno Mjnl'-�!o
vg 'comuniCo v,pssencia
haver sido' dispensado pon
to vg Servidores PublicO
Federal e Autarqulcos que
na qualidade de éong-ressl.s
ta comprovadamente com

parecem ao Sexto Concres�
so da Mocidade Batista Bra
silelf!l a a real!�nr·sc na

cidade de Salvador Bnhin
vg no períOdO de 13 a 20 de

juo11o. próximo vindouro vg
devendo dispensa ponto :\

bran�r não só d;u�ação
conchwc vg como tambêm

período viagem servidor vg
considerando melo em

/tra�orte utilizado e ob
servando-se vg ainda no

que couber vg disposto Cll'
cuIar 2/27 desta Secretaria
A'ITS

.

SOS Mermes Lima
Chefe do Gabinete Civil da

PresideI)cia da República
sds FJ'.aneisco de Paula Wat
san Diretor Geral do DCp!lr
tamento de Admlnlstra�ão,

pela RADie GUARUJA de Florianópolis
de 2,a a Sábado

8,00 - Correspondente Columbu"
8,55 - Reporter AJfrE:-J
10,55 -Inf .lrmo o Rádio Guarujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Calumbus
12,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondflnte Calumbus
16,55 -Repo4"er Alfred
18,10 -Resenho Tit6nus
18,5� - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - C::>rrespondentl! Columbus
:n,05 - Grande Informativo Guorujó

�1�1""I'll'_"i'i":i\"i'_"i":<i'-í;"i-:'I''''I'�I''::.:...c1.. ··ILII'·iRiIEicíii;J,.iD..AIi·I�i·í·íi�illí�.O....Ii-�Iií.íí"íIiI..__.i,.,iíii_........,'..

.oi.::::.l,:;,.....;.:il�t��_........, •..:::.::'-.=�·:;��i;.:.::;�:l�

NOTI'CIAS E ESPORTES PELA
RA'DIO GUARUJA'

8,00 - Correspondente COLUMBUS
8,55 - Reporter ALFRED

.

10,30 - Resenha' Esportiva CINZANO-FIRESTONE
10,55 - Informativo CASA BRUSQUE
11.55 - Repnrter ALFRED
12.25 - Correspoudente COLUMBUS
16.00 - Correspondente COLUMBUS
16,55 - Reporter ALFRED
18,10 - Resenha J-'l.
18,55 _ C()rrespondente COLUMBUS
19.60 - Momento Esportivo BRHAMA
21,00 - Reporter ALFRED

21,30 - Correspondente COLUMBUS
22.0;; - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
Departamentos de NOTlCIAS e ESPORTF.S - Tcls·
3816 - 3�22 Rádio Ouarujá de Florianópolis - A

MAIOR POTJ!:NCIA RADIOFóNICA DE SANTA CATARI·
NA

Onda mêdla - l.4':0 kcls _ 5 kilowatts
Onda CURTA - 5.975 kcls - 10 kIlowatts - 49 me

tros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA PAQINll

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
... e GARGANTA

Operações das AMíGDALAS por processo
OtODERNO

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

GARGANTA
Refratar SAUSCH 8; LOMB para rec�;ta

de ÓCULOS
T,otomenlo dos SINUSITE� por UlTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CON$UL TAS PELA MANHÃ E A TARDE

Co'nsullór,o- Rua Joõo Pinto, 35 _ Fone 3560
R�!,dénCI_O- Ruo Felipe SChm;dt, 99-Fone 356C'

Dr. MARCOS E. FLACIi
CIRURGIÃO DENTISTA

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

Dr. flávio Alberfo de Amorim
ADVOGADO

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
;

.

,CLINICA ME'DICA 3'JiJJ.;.

-

E:,<;tó�âiõ,íntest1nos, !lgado e vias b1llare�:'
.

Consultório:
Rua Jeronimo CoêU.lo, nO lB .lialas 21 e 22.

ResIdência:
ltua Cao Jorge 32 tone 2721.
Dtàrlamente das 15 às 18 horas.
Atende das 8 às 10,30 bOI'as no Hospital d� Caridade.

DB. L A U BD DAUBA

Cl:nica G era I
- - M & D .( C o - - - _. j

�alL!ta em DJoléstla de Senboras e v1as u:rt

N.�las. Cura rad1'tal das 'nfeccçõe� agudas e Cf6.

nlc:;,s, do ."parélhc. !SenHo·urmário em ambos o�

oexos. DOf1nça, do aparêlho DliufJ.vo e do s1ste- I
ma nervoao.

HorárIO: da!llO,. 11,30 horas e C1as 14,30 W i7,OO
buras. - Consultório: Rua Saldanba Marinho, 2-
1.0 and91'. (esq. df. Rua loão Pinto) _ Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda Coutlnbo. n.o 13. tCba
cara do Espanba) _ Fone: 3241:1

FLORIANO'P,OLlS - SANTA CATARINA

D3. SAMUI::L FONSECA
CIRURGIAO-OENTlS I A

Preparo de covidode! pel(l 011\0 oeloc.dade.
B(;�DE:N AI110TOk 1). S vuHITt:;

Kodiologio DentorlO
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-fACIAL
Consultório; RUG Jerônimo Coelho 16 _

1° andar - Fone 22:5
Exclusivamente c!)m hOlOs rnorcoc......

ARTIGO 91 (GlNASIO EM UM ANO}
Faça sua inscrição no "CUR�O PREPARATÓ

RIO CCNTINENTE" a único com professôrec: espe:
ciolizados.

Rua, O!, Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Maio.
ESTRITO - FLORIAN0POLlS. "', . " '"

NO HOEPCKE TEr,]

odOlJirindo lotes de terros, pequenos chócnros e

óreas pc-o indústrins em

8ARREfRO�
no "BAIRRO YPIRANGA onde e<:;tó situado,,: Srupo
EscnlOf local

Os interessados p·,derõ('l dirioir s(' diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDI; DE IMOVEIS d.

Oito Julio Malillii
Ruo Ff:"liOf' $!7hrniot, 14 - Sobrado _ Fól"''''

2347 _ t=lnrinnópnlic:
SERVICõS T,Ct-;,COS AoMINISTRATIVOS

O.GANIZAÇÃO E RE9RGANIZAÇÃO DE SER
',!VIÇOS
Oi' RUA CQNSRHEIRO MAFRA - 1(;0
lO.RIANOPOLlS -- SANTA CATARINA

• °
-

° ,

O ESTADO - <O
---- -- ------_:___:_

PROFISSIONAl
DR. MARIO GENTIL COSTA

MS D lC O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSS KOS, DO RIO DE JANEIRO

QPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORAR!O DE COz...:SULTAS: - Das 14 às 18 horas

:Pela manhã, nora marcada, Inclusive aos sábados
Telefone: �a89.

CONSOLTORlO: - H.ua Ten. Silveira 15 _ Conj. 203.
- EP1F.tc1O PARTHENON.

CLlNICA ,SANIA (AIARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos _ ALaques - ManIas

Problemático Afetiva e sexual.

e dos 14
anestesiaTrat.amento pelo Eletrocboque com

InsuUnaterapla - oarctceorcrejne -

Psicoterapia.
Direção dos Pstqulátras -

DR. PERCY JOAO OE BOi·mA
DR. JOSIi: T�VARES HtAIJl!.,�U\

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dali 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

\Pra'ia Etelvina Luz) - Fone 37-53

"Curso Prenaralórie Continente"
DATilOGRAFIA ")1'••
TAQUIGRAFIA ,.

PRE-G!NASIAL ADMISSÃO DURANT� O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PAR'" PROFESSORES

DE DATilOGRAFIA
- Boseodo nos mais raordence processo. pedo·

gÓgiC05.
- Equipodo com máquinos novo•.

Oirigidc:. "elo: .

PRCf. VICTOR FERREIRA DA SIl.VA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faço suo in�clição a Rua D,. Fulv'Q AduccI

onti9ú .L4 ue MaIO, 148 _ 1" andai.
'::STREITO FlonoHopoli.
�---- ----------

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

O Insti'tuto N..:rcionol d�tTbcfui�frbfib, etmpe�
na componho de rlifus6c dd taquigrafia brol;ileiro, a
briu inscrições an seu Cl.{rSO por correspondência, a

través de ! 2 lições. Esc.revo-nos ainda hoje dc.-ndo

���� �eS�erêço poro O Caixa Postal, 2.500, São

, CURSO CONTlNENY-E
-

Preporam !,e alunos poro os. concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRlfURARIO E
DAT1LOGRAFO Faço sua inscrição no "CURSO
CONTINENTf" à ruo Dr. Fulvio Aducci, 748 _ 10
andor - Estreito. \

andor - Estreito "indo há algumas vogas.

AVISO
DR S.

tNNIQ LUZ·

1
4

........���'fD. .... 1!III. .....w. ...... __ '_ ..... _ .... ,p
�.
�,
�.

Dr. Walmor Zomer ,�:
D"PIO_�QaOrcpia.,a ,',,"'dad. •

- �

'" Vara Francalacci Festejou "Niver"
Nacional de Medicina da J * I A' R

.

(Ch d'Ex��::;��d��: ::n::��lda t rmãos mim ecepClonaranl ..om urrasca a ,

:'''��d;:;'''�:;'Vlo(S�:. ,�' Banquete Em Palácio à Missão Na va'l Americana':
drtguea Lima). Ex-interno t O Governador Celso Ramus I": s-a, A Orquestra de Norberto Baldauf. es,
do Serviço de Cirurgia do , recepoíonnram com um banquete em Pu -ará no Lira T. C., próximo dia 16 de Iu
Ho:>pltal l.A.p..E.:r.C. do Ria, téctc, ontem, a Missüo r:rav<ll Americana nbo para !n!liS uma de suas magnif.C:ls'
de Junetro. Medícc do nos- no Brasil. Sr. e Sra. Aímtrante naatcu P.. presentações. •
pltai de candace e da Ma- • weeuiervax: Cap. Mar c OUl�! rn Cocil

.

-_-

•termdsde Dr. Carlos Corrêa.. Clark e src.: Comandante zevcn aogttos, O Olubc 12 de Agosto. orececeu (1.0 ...

l'AJt'l'OS - OPERAÇOES s.an e Sra., ele, ortciei superíor da Mari -ssoc.cuos mais um cios seus m')VJlnenta,_
DOENÇAS DE SENHORAS'" nha Brasileira, Sr. e Sra. Capitii.') de CCIr dos 'xnconr;o Com os Brotlnl1o:i".
- l'ARTOS SEM DOI! pelo' veta John Ruggiero; Sr. e Sra. CajJ. ':-.:n --

metodc PSico-profilat.lco • Gordon F. Pine e cap. Ten. Joseph Mar A S,·ta. Carolina Bruggmann, foi no'
Consultoria: Rua. JOIlO i-in-

� uns Plekett W�ight, Ajudante clf' Ordens tada no "Night and Day", escutando bo'
��,O�' �or:-S. d�teI�:�OO co: • do Chefe da Missão Naval Alte. Haz(ett. �����p:���:�:s �:n!�::i:tr;�l��\d�o��a:�:,.
horas m:;'fcadas: Telefone. O Chefe do Estadu Maior do 5." r ... ; -- •
J\)�� - h.e.�ldencla: Rua, tntc Naval, Comandante Antonio n'vna O Centro Acadêmico "Henrtque Brug'

Dr. NILTON ,�� �o::;�, :c�����o�aov:�e:;ll���c::jda� �:�n;�io d:ca�::il!adJ:ã�a�����:, p���:���
PEREIRA J Aconte�vlmentada e e!e��llt(\ :�t�. ��y�' r��ni�:mi�ag�çaq:t: ;:�s���g��,

DO
- a SOIr.Je uo Lira T. C. com a apresenta acadêmicas Matia Conceição S.lva c Te.'

fUlA s:&:O�!RDIM 17\ _ cão do cantor João G ibe�to, que foi mui rezlnha Busch, organizaram a 'novimen-,,

....... to aplaudid_o_._ �laO�.:/C���·a!:���n� �u:;!:fe����r8.;�l.�7.
--------. A Festa de Q\iin�e Anos ce lI'Il1.r1:-, --. •

Dr. AyrloR Rdm:�I!w • t.eue Llsbôa, realizada na AA.&_I3. foi um C�!�O Pamplona, vai apresentar 11),
C;'�:':��u�E p��II\���I�a •

sucesso. Amanhã, eu conto.,. ���::�iC�� �� A���!�t!�'��o d�s�:ri:i�� �d:'
no Bo�p!tal dp Caridade.' Yara r'renca'accr, Rainha ��.o 1{ piam \ Clube, presidido pelo Sr. Bruno Scbetem.•
da! l�a;:e, b:'o�ont;�����.• �i�:, �:s�te��'S":I:::;;�t:� d;u�:l�: r��;; per.

__ •
Consuhorio: Rua Nuot'! • cionando a jovem guarda daquela Glda Ama�hã. no cnne, a eetecão BraSL�

:��!::027?86� 1° andar -

• :=;:,:� uma grande festa, no sàbarto qU6. !:��t'enVf��n�:�r::rosnoMe��:����a��ell�:�·.
Resldt>ueia: Rua Padre � pite: Brasil -âx l , ,

R.n,:���_:_��I�'��7�', Circulando na "Fturiacap", os repor
O casal Dr. Alberto etencastro

•

"Sempre .Alerta
r, 'vi:r::, ��qU��Vl�:v.o�::Ch�::.giO ������ tejerã hoje, o aniversário de sua l,uci:�'

• nhados do Dr. F'ulvlo Luíz Vieira e ror NA. na cidade de Brusque. .•
• nansta limar de Carvalho.

O Sr. Arthur Schloesser,
'

.. _..
• Os Srs: Esperldlão Amim P. Danll .'\ Industrial, P:-esidente da S. E. B��:e7r��.

VENDE-�P!��TANDO ., mim, Agentes da Ford, nestp Cap.tJ.':. 1'e·. te de Brusque e pesroa muito estImada'
FINANCIAMENTO PELOS � �:�c��n:::ê��� �:�r��:7�o� �l�U���:.�� 7:si�:!:1�i�:�e ,,��;::,�ionou sábadü P.P.,_
INSTITUTOS. • de "Bom Abrigo", comemorando o I;mça _
sc���6�:: �U::_ �:t�: • menta 'do Novo Super Ford. A lmprêr;sa

.

Dia 23 de Junho � Festa Junlnll dO.
FONE: 3145

"

e���I:O�i������ae:���:��:���. �Aat�:��: at��tõe�' ��i �����e!�. q�a����� �n��!�::'
• pela gentileza para com .os r:mvldados. d'Eça Neves, está relacionando os pares.;

......_ �____. '"_', Comentam que es-tá instalada ne<t.ta.
Dr. Acácio Glrlbaidr • o Colunista fÓi co�vldado para cromo Capital, 'una grande agência de PUbllbl-.
S l'h' • parecer no Jantar FestiVO do LiOll!; Club, dades. O desenhista Guasco, foi procura-

• lago ,
dia 2 no Que:'ência, quando acontecerá do para participar da mesma. •

ADVOGADO a posse da Nova Dlre�rla. Ag�:l.dcr,o ao -- •
Escritório especlal:zado em. < Ministro Nelson Heitor Stoeters,n, peja Um grupo de cavalhei:os da Cidade,Questões trat.a.Jblsttl-S.

"

gentileza do convite. de Lajes, estão -organizando um. jantar
Admimstração d�. bens.

-- no Lira T. C. Depois eu conto... ,
Imovcis. Defesas risca.,. -- _ .........__ .. - ... -_ ..... - .......... _ ....... --til
Rua Felipe Schmlclt, 14 -

._.__ • ... _ _. . • _

':'�:�-::'::':F Ô I C O' T a r e f a
'm a no b r Q 5'

-

DB. HOLUi.l'lAlllI.
».t:Mt.lit.:tE:S em

Furmado peja [seoJa dto
,'"1edlllina. e Cirurgia lo Rio
de lancho. Ex-Iuterno d ...

Huspital da Vamboa __ DI

o nosso flagrante fixa
um aspesto dos reip.nte� e·

,<xercicios da Força '!:arc(a

JOAO JOSE R. SCHAEFER �aterllidadp Clara Bas�
·baum _ Da Maternidade que liderada pelo CrU"lo:.

dor Tamandare se (,RCllntra
na áréa eompreendi{la en-

ADVOGADOS Mâe-Pobrtl.

Espellialidade: DOENÇAf
Têm: - .. .,t.o ora�er de ::o"fil.'nicar a mudança de seu OE 3E"iHOnAS - PARTO

- ÇIRURGIA.
escritório para a f..;ODS\llta: Maternidade

Carmela nutra. pela ma-

Rua Felipe SLhm!d�, 21 - 1° andar _ ..:onj. 2 nhã.

Re.c:lrlilncia: Esteves J.:I

mor., G2 - Te): 2235-

tre Cabo Frio e Paranagu&.
A foto lha um aspecto do

cruzador Barroso '"cndo-se
em primeiro plano as IJa-

�'3fB'4iJêm S 1rH'1UI�

(ONH([IOU.� OUUOIl� fH
btcrJVI

�.. ' !,Iml {oh...... 'lI

ROTAR"...'" CLUBE DO

ESTREITO

TJocal de reuniões
,Jluhe 6 de Janeiro

6as. feiras, 20,00 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis _ 29/5/1962 QUINTA
-----�--

(Iube Doze de Agesto - Dia 9 de Junho - Sábado - Elegante soirée com escoJha de "Miss Perlume" - Patrocinio de Elizabeth Arden e Jornal "O Esla·

do - Abrilhantada pela famosa Orquestra "Los Cavlanes de Espanha"" Reserva de mesas na Secrelaria:lo Clube,:_ CR$600,00
. --

-, .. �_

_

-.-.----- ----. - 57'- t:z±l& sP= .lf--· -$'

(ome;:':;oração
-

dõ� ..Depa'iíãmenti'- Cenfral de Compras I
p<of. Luis Pacifico das No. �::t�dOO ::n'���:\"iOap<o� [dl"tal de roncorronCI"a Puhll'ca n· 18-'05-51)ves, Profas. Beatriz de Sou. Marinha Nel$n Gama do U U II "U L
aa Brito, Sibila Haberbeuk, Nascimento fala de sua

.:: Departamento Central rai� fechadura, !tipo Yalle, Os interessados deverão duas firmas de comprova'
Maria .rune Franco. Maria. passagem pelos bancos do de Compras (D. C. CJ, de nas dimensões de 1,35 x apresentar os documentos da idoneidade comercial;
Trindade, Deli aRcgls, Ro. Laura Muller, dizen,!o de conto Id d I;'" 0,80 ou mais. Unidade _ mencionados a seguir. c) prova de r-

sa Torres de Míranda Lau sua satisfação em.� oaruct. 11, it:: 1:1, ed�O�eg�la�:n Um, Quantidade _ 1. 1. _ Proposta, seladas as Fazendas Estaduais, Fe-
ra Callado, oacítea Gul par da resta do cmqueute to aprovado pelo Decreto X. _ Poltrona, giratória ambas as vias com Cr$.. dera} e Municipal;

.,

maries. Patncantes: t'roras nárto. R.elemb�a passagens SF-25 08 61/382, tornapúbll com braços, estofada em 12,00 de eêao Estadual e d) procuração, se rôr o

zJlda sanes, Odilu xocen, de sua Vida ali, do contacto cc qUe fará realizar, \ no plástico, Unidade _ Um, mais a Taxa de Educação caso, passada a pessoa re

Ol.hili� Cruz, Henrtqueta com professores c alunos, dia 27 de junho de 1962,na ""tlantidade _ 1. e Saude de Cr$ 10,00, por presentante do proponen

Medeiros, Elsa MarceUos, concluindo por estranhar sua séde, à Praça Laura XI _ Sofá, estofado em folha, em envelope fecha- te ii. abertura das propos-

Celicina Trlndad�, Letizla não existir em monanóoo, Muller, nO 2, (tone 3410) plástico, Unidade _ Um, do e lacrado, contendo: tas.

paladino, Orminda Silva e üs um monumento ao sau. CONCORRll:NCIA PúBLICA Quantidade _ 1. a) DeSignação do nome 4 - Os documentos act-

Telesil" nsberbecs." doso Governador Vidr..l Ra nas condições segujntcs. XII Mesa, pequena, de cen e endereço da firma proJXj ma (ou parte dêlesj pode-
mos, E nêste sentido rae I - OBJETO DA CON- tro, redonda, Unidade _ nente; rão ser subsütujdos Pelo

f ORAÇõES um apêlo às nossas autcn. CORRi!:NCIA Um, Quantidade _ 1. b) espec1f1cação, a mal. Registro da firma no De-

I dades e em especial aos a, (AQUISIÇAO) XliI _ Poltrona fixa, detalhada possível, ínctust- partamento Central de

Chlq�enta anos depois, tuals alunas do Lauro Mui. ! - Carteira dupla dlan- estofada em plástico, com ve marca, do material QUf Compras do Estado de San

várLos

[radares
retebrem a, ler, para que iniciem uma telra, com tinteiro croma- braços, Unidade _ Um, se propõem fornecer; ta Catarina.

quela ata, destacando, to. campanha tendente a su- �idad��d��e
- Um, Quan ���n�a�e��r��, 'trfangu- ba�) c��ÇOa u::l��Ç:O g�� s!r -;p�s���::!ase�ev:�:�

d:�. o :��:!��Cr��o n:s:::� pr�a:�:n:a��:'am tocantes
lA _ Carteira dupla tra- lar, porta. bandeira, com Que estão ou não 'lncluldas vias, com a rúbrlca dos

,

as palavras da professora serra, com tinteiro croma- portas de vidro claro, com as despesas de lmpôstos proponentes em tôdas as

::� �tn:;o!� e������n�e� Dona Cecilia Macedo Si- �i�a�enl�d�. - Um, Quan- �'!�e�t��,d�u���:;�d�n� ��:: :::õtes, carretos, se ��g:�ea;; �l::s�: �t���m8
�:;��1 �S���t::!O el;.a G���;_ ::::' r�:�d:.ei�s::Ci�I:���: IB - Carteira dupla cen- 1. d) condtçoee e prazo de 6 - Os envelopes, con

nadpr jcto Estado, todos u . para participar 1a.3 come. �ro�l'u��:a�;ln':=lr�m c�:��� ;eV ;;;cr�::�' ��: �uáa�UI�: c:�t:��c::o��:���I�o I�� ::::t�s,pr�::e:�� �:r �����

nânim�
em reconneoe, moreções. Ali, disse ela, t.dacse ,__ 36. mais gavetas, prancheta DUSTRIAL DE IITAJAI,.f'm gties no Departamento cen

o qua to o Grupa zscorar lecionou muito tempo, e 'lia OU lateral, nas dimensões de ITAJAI,! SC) onde s,rá Lt'.'u'rod'MUC,O,;::,P'n'oS','{fPOnr�ç.a.,Lauro u.ller
tem feito por aU o seu ex-diretor, noje O 90 045 075 o mais d' ". ..

nossas crianças. desembargador vtto- Lima;
IC - Carteira mista, ccn- unid:de' _ xU�, Qu�ntlda�de��,di.db ,o exame e;re- 3410), até as 14 horas do

Saud

n;nfto
Governador além de outros colegas '3 de jugada, para dois alunos,

de _ L e) de" çã.o de _coni
..
e mdi�d,.'a7nt:e ,.:�!nbhOO, omd'qu',"S',"Celso a 8;.0 aluno Ma 11- inúmeros ex-alunos.

em mace.ra ele IlIlOU'I:l., en- T .. .. .".. ..

ri Fer ir
.

depois de re,
vermzaua na côr natu.".l.� XVI - Mesa, nas dlmen-

. da mencionará data e hora

da,'conhe cf".�sfôrço do atual' .PROF. OSNI _ TAMBEJ\I �et��ed�:.a'ri�%o�u�:ot�:i:� sões de" i,50 x 0,70 ou rnaís recebimento, assinado por

g.ove a�, especialmente UM EX-iiLuNO contra a corrosão, píntarío
Unidade - Um, Quantida funcionária do D. C. C.

no set r ensino, cita RS se,
em côr semelhante à ma- i;� � Estante com 4' di- ª,b11;S�pr::ns::s ;�;::.

guinte ei�lgnitlc:a.ti�n,s pI'\.: O Se tarí d d
- -

dei U id d U
lavras de�Vldal Ramos nti

e CUlt::, r;rot EO���Ç: Q�:�tidad� � e42.- dl, visões, fundo e lados fech�1 do mesmo dia vinte e sete,

at�Ad :j:u�ur:çã��borató. Medeiros Regis, começ'::1!l II - Esc::lvanlnha _ com �:�!����u;:, 'Qo�E��:d��+�!1 - ���.;�n'ai�p�;;s:�n:nçat��dsO�S�np?o.
rio on e � p!"'eparJ. o cara :��:�a q��i eta:�é�ent:!� Pld��:sor, gf���:��r!l P.:Q� '4.

.

: ponentes ou·"�us. 'repres;n
ter e nde. ,se inlci.-\ 'J de, se emocionado em partici- mum, medindo 1.00 x 0/10 XVIII _ Mesa, com 3 gave- tantes legais.
senvol menta das ,Iptidões par das comemorações do x 0,78, frente e lados fecha tas, nas dimensões de \)-10 8 _ Abertos os envelo-

indivj 0.15. bOU daquele estabelecimen- dos, pranchetas laterais, de. x'0,70 ou mais, Unidade'- pes, cada um dos Interes·

Qua f � mim, eu sahe� to criado por VldaI Ramos, madeira de imbúla, enver-' Um, Quantkiade - L sados tem o direito de a·

rei cu p�r o meu dever, o reformador de nosso en· nizada, Unidade - Um, XIX _ Quadro, para afl- pôr a sua rúbrica nas fo-

trabal�nBo pela instrução sino. Destacou, logo a se- Quantidade _ 2. xação de avisos, nas di- lhas de propostas dos de'

com a�or e carlnh:J que em guir, o significado daqueie 111 - Cadeira, simple.s, re- mensõ�s de 0,75'x 1,00 me- mais concorrentes.

:i�uxspse:t�r:a�: �a.��:� ��a��:tru�:���tui�� :::� forçada, Unidade - um, !:��d�n�a;e
- um, Qual} dê�O �Ol�sà p::�:ta�a (���

p.s:í:��listo não me faltará
.

:���o °e:�': C�l:C��imne��� �t\�ti��c;.edr; n1Zgro, ma- ��!�;:o O:���;ce�o à�st:a�� 1
energj; e tarp.bém, !l.l<slm do País; fri::;ou, logo a se- �:ir;,o�e xle�',�a:n:��:nsõ:� díções estabelecidas, neste

o �pet, o concurso de t.o" gulr, que da r.lesma forma
quadro negro, nas dlmen- ��-;s�o ....;;}::t;r,uç::: i

dos os I hmens de ba '1nta. ���ov�r:� ��osm;1:� d�� soes de 1,50 x 1,00, Unlda- mesmas, bem como às Axl- ;
de."

, ensino primário gratuito a ele - Um, Quantidade _ 5. gências do Decreto nO j

O aluno Luis Carios Sell todos, a meta do atual Go- V - Coletor para Uxo, ma XXI _ Estojo, para guar- 3 _ Em- envelope sepaTa SF-25-08-61j382, de 1961, e ,

faz a biografia de Lauro vernadot Celso Ramos era deira de lei, Pintado de a- da de bandeiras, Unidade do contendo os dizeres do demais disposições Esta- 1

Muller, o patJ:ono tio grupo, a�Pli% a re.de
á
d_e estabele- ���, c�: ��::na�!a�: ���� - Uo����r;;�:::

- ��m �:� ���=;o 6�:or�ên:ederais. sõbre

enquanto que a aluna Ro. c���: e�si;�m ���iOe �or�- x 0,60 x 0,30, Unidade _ exceção dos itens em que carac�res bem de.stacado3 III _ J�AMENTO
�:m��d�u�:��: �:����� :Uito pa;a todos. Com isto� Um, Quantidade - 3, haja espeCificação definida en'!errar-sc.io os docu� 1 - Pela Comissão Jul-

que êle "construiu muito� :�a�le;:ri:en�eni::ia��::e� :!r;: q�����d:r::r:���!�� :a:�;:i�ed�::i:�renv:� �:�!�;a::m�·�::'������ :e��:��ra::s=�:��te�
�ru:;:r��:�:��� re:����ru Prossegue diz e n d o que, Um ,Quantidade - 5. nlzada na côr natu:al e a) certidão de Registro proponente que oferecer:

com o auxílio do profes:;or ::�tr�e:e��:�C�r��dOSon�: ���r��lI::;n�;:�h��me���:� �:�.tados no local de d�s- �à�un�ICJ�t�:�'leJte�� �a��:!:no�e::����sco::��:i�
Or«;:stes GUlmaráe5, melho_

estudar e continua agrade- mentos de aço, fechadura As carteiras devem ter a pUblicadO o doeUllim.\h) de cações impôstos, despesas

rou, J�onslderavelmente iaS
cendo, como ex-aluno, ao tipo Yale, nas dimensões largura mínima de 0,95 con�titulção; ,

'

e outras vantagens;
estradas de ferro !:! de ro_

seus velhos professores, sa- de 1,50 x 1,50 ou mals.'Unld. centimetros. b) atestadO 'Qe' idon�d.a_' .
b) melhores condiçÕeS de

dagem, construiu pontes e lientando o esforço do pro- - Um, Quantidade - 4. d) condições e p,raZo de de, passado per Ba.nco, \� en�rega;
-

cuidou da saúde clt' !eu po, fessorado prim,ârio que ar- VIII - Cavalete, para entrega do material, no lo c) melhores condições de

v.õ." ca com a tarefa mais pe- mapa., em madeira de leli cal' indicado: OINASIO pagamento.

sada, deles se exigindo envernizado, Unidade - "INDUST�IAL" ITAJAI, 2' - Em igualdade de

maior soma de esforços, Um, Quantidade - 4. na cidarl;e �e ItajaL, onde condições será. dada pre-

para concluir dizendo que IX - Escrivaninha, com será procedido (> �xame de ferência a firma estabele-

somente estudando cada. 7 gavetas, frente e lados fe recebimento; c�da no Est,ado.

vez mais ê Que se poderá chados, pranehetaa late- II _ ESTIPULAÇÕES 3 - Em caso de absoluta

igu�ldade de propostas
será sorteado o vencedol

4 - A Concorrência po
derá ser anulada, uma vez

Que' tenha sido preterida
forma�dacJe expressamen.
te exigida pelas refe

ridas Leis e a omissão 1m- ;

porte em preJuizo aos conJ

correntes, ao Estado ou à

moralidade da Concorrên
ola.
5 - A C'lmissão Julga

dora reserva-se o dIreito
de anular a Concorrêncl& _

caso aS propostas apre
sentadas não ccrrespon

dam aos Interêsses do Es�

tado.

Florianópolis, em 27 de
junho de 1962.

!i"'1"m"•.Jll�t!nf' Patrla

...o!,v;J - Presidente

PALAVRA DO EX-ALUNO
E DA PROF. APOSEN'f.l\OJ\.

Profundamente cmocio-

r---------------------------.------------

• Desenhos
• Painéis

,

'1��'
·

�.II
DE SUAS COMPRAS! .... E CONCORRA A. ,..

f:ORfF.'O� EM .)UNHO f mEMBRO

lAlÃO � E 1 MILH
�

EXIJA A
NOTA FISCAl

Grátis 1000 Tijolos para Conslruir e'

Posse Imediata do Terreno

"
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reação, sem efeito danoso vencedor e pamplona, Ne.

pa.a o adversário. cuja (!( ry Hamilton, Va!.'·,.o VaI

tesa com Domi murtc se- Unho e Bentinho, no vcn

gu�.à. garantiu o i-esunadc cldo.

Marcaram os tentos:" Si'f Arbitragem regular de

C';él, recebendo de noiu.mc ee-son rien.ana.

a), 30 minutos ::1-1 1}'�l..I\;do Os quadros rormaram

l1il'�:lI: Fe!'ll;).ndo aos :l5 assim:
e vutérto rpenaltir 80<; 31 FIGUEIRENSE - nc-nt:
da rase complementar. O Joccly, Tr:lha c carnto:

punalti, a nosso ver :1.)(1 8Jbe e Adã'o; W:J::>Oll, Séc

"nu. porquanto a falta glo. Machado, F.:',:nanjo e

Inbe em vattínhc vert- Ronaldo.
nccuse fora da área perl- PAULA RAMOS - Prm

SU. pjona: J. Batista, Nery c

No encontro in,l,,!f)'J a rtamüiou: E'4io .e vcrcrio:

��;;I�'�dah:Vià�' !�:<;iS�i��;il�:l :r:t��;�� /����l�'�' Prl?l�
Abrindo o rcwrnc do

xúes: Hamilton c NJ�!)!i Na nctejn. preli'TI.hlíu· �'n' ����p��n��rd�a d�d���lj;���,
j��C1Y l��::a���:r��n�:p�::n: ���j��;:�njl�(!�l�:'�·��'��'.m�: o prêlio que reuniu as

c!f;C;�5.0 do árbitro, todca os mos, o Ftg uei-ensa 1t-V;)1\ � ��qoJ:�I���co�O Tam111(Jl\r:' c

três ii na segunda meta melhor também P"�u escore

de do segundo tempo. de 2xl dando, li�llh,' O diminutivo puhllcn
O, melhores: Du:'�� 'I'rl grande "passe para J -bi' ore-ente atesto r eorn ela sendo o Atlético o jogo (rue Mas, novo rreca-ao pa ru Com 4xl, a peleja terruí Alves. Na prettmtnar V,IÓ

lha, Bibe ceruto. wnscn. da categoria. reza a fraqueza d'l embale desejava. e con�p.guir che aqueles que asstm r-eusa nau, npresentandu ria do 'ramanaarc por-
E onarrto e Fernando, que proporcícnaram Dare e gar ao, placar de Ixl. vam pois o Auéueo voltou 5x2.

___ _ _
trtcorores Na l'caddado.:, HeJjnhQ aos 19 c :33 -m jogando relatlvar:-i(�ntc bUl1

B -I t
-- - - ------ --_ A IV "Volta aoMorro" e UIJI Concurso·

rasl prO�ma�len,Po�!�,o,estrear: goleou ( 9 xl) ao m��n:�:. c�,�:�:��- : �;�:ii.n:���:':;:'����:�,���
Everton Impress:onaram po:, a_�"1 Muito embo.ra na :;('I�un Jair 1 Amarildo!! Naval' p�'oocupando ti dir�t;a.) l�l,} realização da IV PROVA de acontecimento 10 pró

CICLI'STIC'A VOLT;. AO ximo dia 24 de jU11�·}.nataram !Jxl, 'rDnta�rm
da e�a�a _ .tl:�se.. IHl\'!,!O ro (�ontra_) for�m. é):, g:o dica de nosso ,;el�Clonad.l.

MORRO, poom�ão d,) De O Departamento de Es

��tn/;ed:�so7���;.t,���!; ������u�Ç;:'�leir��lal'�úc�n: l��d�e;e:: f�;:�l.,)M::l���S
.

partamento de EllpJ!'l,e:; da
portes d� RO está aguar.

tlvesslem se en;prt>g",).r1(J assim o� jornalisl",> ('r(' ausentes por se '!ncoutr"l. CAFEZI�HO, N�O! Rádio Ouarujá.
dando a c.hegad,l direta.

Tomoou o Ú1"'11(1 .clt lrl�����nd�a�m dtl����:�; ��.__ _ �;�����:;ibgo��a���:� ��Zl�� r'.m contundid:�:•• C3t,.moo
C ft •. E �!�' O ! dO�á�i�; ;:0 e;�p�l�::;�:: �;;:�e d�!eln�cUrl���:'\)f:��\ ���do Cnmp('onal<'J, '�.lfJ�eln!l.:�mde�osBt".'o•. llheC'.'.. '_'bl}�.·U·'· 8-,'-1.0 de 18 M�I lInr.nh.o" que amJ.'lI�:t {'s�' f'Se-npre Alerta" a emissôra no $:.'orid'J de a� mesmas sejam ol)�lta:;

te no ellcontr I ., , "'< u u "",',' UI I: trenrà frente ao Mcxico, I
.�e in.s-creverem, s{'mlo CjLe para todos os il1te;'{"s,'la

'1(' multo bem dlant" r:n Caso rons:gam \-it.,,:·lr.�' 1\ (!"f('�a estev(' l'!"\l'� 0'------- --

� -___ _ __

�:vNton, rlune pertellcent;)· <.iI" frf'nlf>.,;no �f".iC'}.\�') mCl(HIC::UnPO mUit�' ��m,. - ------ l. .. .__ -- - -- .s.� - ------.---- - � - --- - -- -- 'wo;
pr:m"'ira divi<:io (lu Fe representaLlvo d., !\:"'(H'O 'vil,:lado c g'uflrnccLlJ ,'11m

�
..

000 •
d,'TUeuo Chilena r, c:;uinto cada jogad':)r bf;l�J ...h·� �e' ataque atê (�e)"ta JU:III,l.'·'

• I!
1 O conhecido mé�lo CECEU que fOi Int('grrlnte da.(!o cerlaln<! nnciO ceberã. cr$ 70,000,00 ._<.plt'n n·,tlizador. , _

... seleção eatarlnensc quando dirigida por Waldir Mafra,tIIq lre!na.�s� pm ta mil cruzeiros) dI: 0;::110. Ziagalo 3, Vavá i. Pelé ;.tI'1 "
• eneontrJ.-se nesta capital onde vc-m partiripnndo de II

'"
p f": � ...?:"I;"I. �');?,,�� .. "�� Ull� curso Intensivo de AUXILIAR Tf:;CNICO do Depar-,

---- - ," (5)� �\ rrt �,I}� jY � tam��ov�s�aEd�rac��S:eLe��::�rlO de um nno. é bem'
''',no Mesmo Sem Ide's'o e Aqu',les MalCl'Uo·· p.·ovavCI que o vl.o\·�,o médio ·'colo"d'·, venho o in'e-�� . � r 'A delegação brasileira que se encontra no Chile, resli<>',r uma das agreml.ações locais que poderá ('ontrata-,I

� fI.loPPI'ng" V CI" II·· , esteve visitando os diver�os estádios de Santiago e cir lo a titulo de empréstimo por determinado tempo, II

� u: eneeu asSICO ajaleaSe cunvizinhanças, quando seus. membros tiveram n opar •
roi � O jornal chileno "U!:Il"'I::l. Mesmo àe;;Ialcado de tabeleceram O marcador (ICP ltmldade de oosérvar os tremas dos selecionados da

•Hor:1," em edição d-3 dia 24 dois de seus maiOres astros, 2xI, na primeira fa�e, 1'0' Tec�oEsIOvâquia, Es.panha e Mê�eo, e tirarem. con'

A diretoria do Clube Atlético' Ouarany encontra-se.oi p�r rlo corrente put>]iC;)U im. Idésl0 e Aquiles, o M-n.:'dÍio rém nos 43 minutar: Odi' clusoes
de seus pr6xlmo� adversarias, nesta falie de II

p:wtante entrevista COlit'e. Dia� iniciou esta tardl' a lon fixou em 3xl, :) placnrd,
oitavas de flnal da VII Copa Jules Rjmet. :�:��:n�:t:.u���OI aCI�:;,e�: qd:e a;i�e�ep���:��;�n�� ::�!dida pelo "crack" DI SLe caminhada em 1.Ju,�ra do favorável no Mar'cíliu Dia".

00 t t 'f
-

la d jo do c t- Ido wgaLlvo
'

1.\]1,0. onde l'le 1c'Jura\';) título regional COln (I !lf'n A renda atingiu f:r$ .• ran �U:lx::_:ecr;;,cmcn:oresgabu;ri�o�l�eS quel vários JO-'
;:rel"���l;::. a �::1 ."

r�, ��101'_ ��j�ll��dOS C��l j�;:::;<; '�� �%I����Oest::ua�el'L::�c�n�� 255.800,00 Q a U;'blt:'U:-\,I'nl' Cinematogrnflstns russos estiveram presentes ao gadores jnaproveltaveis no elenco do Figueirense dese-'
111\!itO poucos. u.sav�rt n ao cOI1;unto do Aln�i,ali�l' ����al�Oca�;�Pid�I;��t���. ���noVá��ass�:���:�odO�r���:i�;, q��o��:��:�:ra�� c�l�eo �:tr�.S:l'al��:-sa���a�o��:;a�ér:u:U:o�s s��ne;::'
"dopping" para ibga�. J:::sf,a Bafroso, pelo mar!!adOi' de trabalho estupendo. f os mais importantes para as suas concusÕes. res do alvinegro desejam Cr$ 5.000.00 pelo atestado Ii-'

!��\c�n(����
..

'� 1," ') �r��i���o ��I:e�����d:r3e;k !���en�s p�:el;l:beliP�:���� to próXim.o domin,:tq.. Os filmes serão exibidOS para os jogadores russos que beratârlo de cada atléta sendo que nada custaram ao.
do pela \"'tcJr; � ,.I que afirmou ser iov('uçao eoses, na decisão do .:erta M�����! ;�:; :o�:�ti\���n�:. acreditam, ficarão para a tlnalissima com o Brasil. co:: :e�!�' :a�:e��e�7s I::;:,en:;;o:ei:;�u��.
após d:mi U_I" do jornalista andino p que me regional. Barroso, � O jovens jogadores e não permitem que estes mesmos joga,
:��:é'�m�: ,{li,

I :���g" �e:m��:i���O U�)'i�"!�f� e :�� a;:r:\e �:n���:,IILeOsS ra:mb::pu�so�od���,rtoJ:�' Os mexican(.,; que contam com a participat)ão de ��:ers ���e��o.c�:��:�t��el�utros clubes onde poderão ga,
cialmente. violento.' quatro Copas, sem qualquer vitória, estão declarando, •------------.

• atre��;�n;:��I�u=U;en����:rã� ��a��p�e:�� v:�ita res. 000_.

GU ....., 11-ça-O dO Fu tu ro • ponsabiJidade e terão :t seu favor a descontração nervosa. O remador Sidney Prats, um dos destacados volôrcs!'
.. , do remo catarlnensc, possuidór de vãrios e importantes'

, 00 ��u�:a:�l:�n::�%����rl��:e':lit;ra, a:;:d;��l�eoN!:��.
"\I O treillador Scopelll, supervisor da seleção mexicana, por motivo de- não quis revelar ao reporter. No entanto'
J tornou a fazer declarações aos jornalistas de todo o mun� Prats preferiu esperar um pouco antes de tomar aqUela.
� :�iSa�r:S�:l� ��e 40�r:s� �ã�s:.�ps:t�::a�o:açanha de 58 ����e�aaÇã�r:��:e��, r��inandO por opinar em conti-.
· �.......- .

.• �Oo_____ 00
•

•

•
•
•
•
,

A espionagem na conoontmcão e no., lu,"", onde a-
• parece a delegação brasileira para treinar é um fato eon

• sumado, Não só russus filmaram ousadam.Cllte Os Irrelnos

• �é�� :o;��é�:��se::�h���p�e�l::i�a�:t������lrflc�Smt��� ��mpaa��S :á!��:, v����:!�:,d:Sb�I���:sR!���lh��:f�;��
f mentes especJals para a missão de tudo Informar sõbre os prêmiOs que serão oferecidos por autoridades e pelo'
.• �:lsmt:�C:��: ���ab:�!:O��:��f�::!�ã�O� ��:��n�:� �������ic:���o C��8:��:vae�IC�!��::ovtt;: �� a��t:�.
• ta fase preliminar da Copa do Mundo. RO. a ser realizada em �a capital no próximo dia 24'
• o

dp Junho, ti
• Lo",nzo, ,,,In.d,, té,ni,o da "g,nUna d,<I",o. <Inc

-�Oo •
GUARN1CÃO DF FUTURO - No clichê ocima vemo" o Yole principiante do Clube Nautieo Riochuclc-.tI

.
. ti

(;u(' venceu l o(.u urmCnfe o póreo do regato que r('olizou no dia 13 próximo na baía sul. " ficou bem ,ImpreSSionado com () es�réLe in!1.lê,�, �firmou DepoL<i de_receber uma respo�ta negativa de emltl-.Ó v,,,r -I w contou ('om os seguintes atll:rm,: Timoneiro: Joõo Leonel d':! Paula II�: Nilson'
que .o.seleclonado da Inglaterra sera o mais tcm\vcl ad- ba, a Assoclaçao dos Servidores :ubli.CO,� de. santa C.t�- _

,,.,,.._.....,__.......A, _"(00 Argemlro l:!er o do S7rvl',ra �:1'r-io pro(_]. !5rimo 1(leis. ..
ver.o;t\rl(1 do grllpo em fltlf' n I\rgrn�n� ,(' :o::!tlb ..0.,.';1" O rlna, �']vlou I:onvllc a sua (;O:lg:f'n('l"f! do n:n Grandf' di"�

vc:'ncooora ocon'ponhada pdo sr Felix I<ki<; � o sr Robert Mul'er ullc prup:trad(Jr porLcnho que n equl!)e� mgles:t c 1"�lpl(h.�,�lm:t Sul
..
vl�ando r:311\':ar duas partl�as ,entre ali \'I'Spf'ctivn ....d '

mentor RiCchwõlino .' _

o

.

I '

��=���a=��l�a..:�I;�1EL�,a1k,. ..�I:;�;(,:'�,_':_��_;';;����:�-.•".�'�

:"'; ;;ç.�.��""".�'".'#"�t,�,'Li:t���kf''*. :W.i;,/,;;,,{�,j.·, i'f?�...&_�;i;" ��•. ",' .,_ <C'/;"'.',. '..
, -Wf ""�)kt;':,�� W.·it.�s

por lt'rmu:
turno

dor o F "u<
snn rol p
dor da pr I

('('rtnnw,
Ramos n

posto ao 1"
O rl'ull

convcnpeu.
t('se algum
senrolac' d
colaI' pra

emp1.te.
virludr<; tr\

tos. O F' I

demais l'U:rl
k<ndenctr.
Sua rl't I' "d I

te conLl
eidiu o j,' � ou

,
I

Returno foi aberto
do Atlético sôbre

X
esr-erava se multo ruais lances que demonstrou tõ

1
do conpmto ver nettnunc da a sue categoria, man-ou

jâ Que ttnha condições oo.ra 2xO, para, o auéuco con

. exigir algo dos atfetn-n nos. tagem com que terminou a

Porém nada disso ,"C VI'\! prímcira rase.
ficou. O elenco 'dn 'I'run an .Nn etapa comp;('lll�qta�,
daré, a proporção quo p:1S -esperavc se que I)'. �.:lIOjl.'id-(1
sava o .tempo.

.

procurava do jogo mudasse. com o

mais o adversúr-ío oo que e 'Iumandaré subindo de prn
bóia. surgindo então a

grande categoria do AtlHi
co que' rolando ,) couro,
deixava o seu adversârjo
comple,tamente tonto. re

'l'

"'(UNA

-----------�---

a-I" 1I10"'TOR,

'(ORO .AIJl.O MACHADO

REDATOREs..AUXILlAR[�:

MAtlRY eOR(;E.S, aUI LOBO'

&IL..RTO NA"AS

COLA_ADOR�, ..,v_O>

com nova 9,oleada
Tamandaréo

ducáo e sobretudo llel>,:atl'.!'l

enquanto que o 'ramanoa
rê apenas reocucava se

defender, iJuistlnrlu
demente no. duélo ae .::..;"?:)
a corpo, apelando desne
cessârtauieate pao 1\ cru

taltdarle.
Telê eos 3� Ul�l:U��_3 e

Hellnho aos 43 m:",C!L1:0nl

para o Allétko enquanto
que Jóca, cobrando um

escanteio, fez um «Oi «ltm

pico, tirando o 7r.ro d�
marcador:

cena de expul,;ào causada

pelo avante Fida, por jogo
violento. A renda somon
crs 1.756,00 e as equipes
Iermaram assim: Aueuco:

Perraro. Marréco, Ctáu.no

e ManQE'l: Maroto Pinto e

at: Telê.. Rogér!o 'Hf'li
nhc, Oscar e Ta'l. r."M:\N

DARE': jt.tme: ] 1\1.It·fil's.

Abelarúo, Juarez c Irhu.. J:

Fida e Subará: H�tillJ:l.),

Rato, t.atêo e .rõca.

Arbitragem de S:l"io

de lado aquele jcA'o imp'j"")
dutlvo t': desleal, querendo
substituir a poss.vcr tecnt
ca pela força bruta,

Revelando otimismo exagerado, c treinador dI}, Espa- AFederação Catarlnense de Bochas e Bolão eneont;ra'
�:��' ��!��a��rr�:�'a a!ir���n:S :s������s dc�e������� ;:v:�:���a'aN:�tt:a::�ti��ti�:m:� PqUUb�ic::a:�c:n�r�aâ:�:��� �

���he�l e��:�� ��ec�r��:r=�!aun:mag:�!e m;s���10:�:�O, �� :�d:r���� ia�ISes�::�s:n��::����I:aor:s�r����_ ���,
ml'm a Espa.nha enC'ontrou na minha hmnildc j)f'ssna', mamos conhecimento olidal de que existe um movimen,.

to nos meios bolonistlcos para extirpa)' com n (')'Ise que,
ron�ré!q��'��c1�:Ci�:a::,de����:. lançamento das 3.-'

,
----.oo�----_'.

--------�I�--------
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II n r
aetros. A re!f'rida -opo cuc

leva o nome da \II..)N!\RK
.eeeé de p:JS'ie truu .nor.a ..
A eoutpe que vencer U crm

petição por trôs v �.7:�:; 1,;:")

rsecuttvas ou cinco r.lterna
das fica-á de po'ne .rer ni
ttvn do rico troféu. Me-t,
lhas e taças tembora (.'1 a

rão em disputa, seno, que
dentro (ir ma's t)zun,
dia" tumbcm cstt\:';�'J "X

postas nas priacip:l.lfi \ )II"�
nas da cidade.
A Gazeta e'lpor'i'la de

São Paulo envia-á .'

nórtcr c"edf>n1iado ua-c
bZ_"l" o. cabertnrn _1". I(l',-',,'- _,

compl'!t'cão do IJ�j�\I,

""',
As utctctétus Grnll srê

mio, ultimo tipo ta chega

raUl via Varig e tlcntrl' cte

mais alguns dia.: estarão

expostas para cou'iecime..

LO de todos. São r eaímnutc

três biciclétas sen sacionnls

�uc ficarão de ocaso dos

três p�lmeiros .!olno!o.d,<)�.

rarnbcm lima rie.l cópn

c.qtar:'t em d.spur t.

vall)r superior a 45 1")]1 \:11'

rua-s rumo-a de g·'r.;.1 Cn
ta lnn

_---

Aymoré Acha
ligoso Llaque

r,heco
AYlll�m" Moreira [. ;�rv('

:Iprcciando no tl"eit1�"l,�",t j

do sclcc:anr.do trem-co do

o melhor presente é
�,����.aMa""",,�"..��������nr�����,�'��������v�mw�

A MELHOR OFERTA é de GERMUO STEiM SIA

100,
Escolha um {ou Iodos de uma vez) para da' aos noivos

o pest"rll(' ma,s pranco. E fealmente lacill Nós temos o

plano de pilgarr.en:o que mais lhe convem. Faç.a.aos Ioga
a sua VI511J e adqutra o seu presente Wallla.

• LIQUIDIFICADOR WALITA __.oracç:Ao�

• BATEDEiRA DE BOLOS WALITA

• ASPIRADOR DE PÓ WALITA

DE ENTRADA E • ENCERADEIRA WAUTA MOOE'1.0MAJlIMO

O SALOO EM SUAVES • :�::�,:L�:::�� ���;�::�i�d:A�:::M. c.,•••,•.
MENSALIDADES! Misturador de Massll5, Enceradeira de 3 HCO'*o

em GERMANO STEIM SIA
Edifício João A'lfredo - Rua Jerônimo Coelho, 1

Na satu {Ia dtrotorta do

csreueectmento são, 10".0 a

seguir, lnnur-umdo. cs rc

a tl·Ü;;[·('r. Sllp!_!l'luL;\Villll�S[,
as .'::tl:ts de auia
Foi então que outro ilus

tre Governante de Santa

Catanna Nereu Ramos
_ fez lev.lnt:u outro pré
dio ao ladJ deste Isto

Oéorreu em 1941.

E hoje, eomelllol'nndo o

clnqucnt<:nario de funda

çãO do tradicional Grupo
Escolar Laura Muller, te

mos aqui entre nós, como

:l.litcl'idadc múximn. do E3'

�'i' pl'cslirial' uma .�o

csr.u]ar no mC�l,'O

pnlmlJh"do pelo sau

doso VidaJ R(tl11iJ;, c P()JO

inesquecível Ncrou Ramos.

o ilustrr h::Hucm !)lllJiico
Celso Ramos.

Santa Cat,arlna deve II

educação de seu povo ....:..

em larga escala - a essa

nobilíssima familia,

E nesta daLa fesU...a, em

que se comemora êste cín

qucntcnario c')m a restau

ração de ambos os p�'édios,
é-nos grata inaugurar nes

t.e educandA'rio o retrato
do continuada!' d.l grande
obra pc V�Jal Ramos. bem

como o de seu digno auxi

liar da Pustn da El!Ul':l':no
_ nobre proressor cn.t ..ui

nense _ Dr. OsnL� a quem

agradecemos fi, assistência
dada a êstc grupo escolar.

V.vai aoompanhar O BrasiÍ ll'a

OOJFl&:· J])(Õ)
�(Õ)�'

,
,

Ouça a mais perfeita cobertura dos

�. jogos do Brasil no Chile, lance

�. por lance .. , emoção por emoção!

RÁDIO GUARUJÁ..
�1i1l FLORIANÓPOLIS�
$f. -tw1 �

I'" rt$iõ.tr:-éiNnNO

s;'l!'jÓ do Grupo Vid'l.1 Rn

moe. Viveu, então; horas de

intensa cmocúc e nnstna

monto, p:lió; viu, naquele
d a, o' cne-nu-c ele passado
100m o p csente.

Agom igualmente. era

com emeeão que via pass.rr

a 50) ao Grupo Escolar

Laura Muller, celmo o an

terior fundado por seu pai
o então Governador vtdar

Rams.

S uns responseoürdades
eram muitas, precisava
manter a tradição da Ia

miltn e o exemplo de seu

pai, dedicn.:1do e�pecial ca

rinho au setor educacional.

Podia dizer que já fez al

guma COiS:l. mas muito

ainda restnva por fazer,

mas continuaria battdhan

d"

GOV,: DE3ENVOLV1MEN-
TO DE EDUCAÇAO

O govt'rnndor CelsO Ra- Dia 31: Noyo
mos comC'l'f1 seu discurso

�:�end2�, {J�.�SI�t�a4 ci���, s:� Treino da
terra n:\t:il, <1.:) 50" aniver

Reeslruluriição
de carreiras

Seleção Juyenil
E' pensamento do tre;ua_

dor Cim Soniíni reallzB,:

no próximo dia. 31 mah: um

As carreiras de Enge-
ensaio de conjunb da �e

nhejro Agrónomo e MédicO leção de juvenis visando os

Veterlnârlo foram reest,ru- jogos qne realizará peJo

t.umdas, ['m Santa Catari. interior do Eiltadll.

na. atrflve:i do diploma Ic- C treinador ap;-OJ�:tnl·'i.

�1I1 n" 3.04a, de 18 do cor. as�im o dia s�(ltif\�l\do,

l"[�n!I', qUI' também (·rln. flS devendo servir de I'piJfI"ing

de Químll:o IndlJ.�Lrl:tl ou para a sl'leçiio (]r jU\'('Jli.�

Engcnhoi!";) QuímiCO C de um Limf' eia prim�'il to. (j;vl

Técnkel Al{ríJ'llla, A referi- sii,o da cidade.

da lei foi publh!ada no Como:;e recorda " S2J�

"ni:'n'ln Ofjr.l�I". ('dicií,n dr I,:iie de. juvenis empa.tou no

lnncnu u-n concurse
A ctnsstncacão r-o:' pon qualquer sorteio, t�,:'t:. r-s

tos pcr,\jclos é a segntrn.o- crcvcr d.ac ndo que-n ven
1." lugar - B::IC;1ÍlIV.l eeu a prímeirn P OV.1. "vauu 2"••••••l1li

com 5 p.p. ao Morro" rcnl.eaa,i !, ')�I

2." lugar - Paula R� capital para ga,ü�'l.r um ,I

fii:i:�gi;;��j,:;,�;�' :g,i:!::�:i��':fL�:� ��i;:�L:��:�i�:�:::,;�f.��� ComemuracueS
firmou a j!H'na'is<',.> r,�Je de AgÕ .. to, 9 Você está a�'im couv

í .;
..

rcr!lmcnte o ctanu- 1:1 �s 5.0 lugar - Clube "-t1eU dado a a.�s.ist.!r a IV j;RO,V ••t tornar maior o Estado e o ',,�LA fi lJcn::TO:':.A

·r���t��teT(��er����I,W.l(IUia eOG.�a��::�e�e. 8��11 .�bri ����������pró�����Tl;t"',�iar �1
nnts. '��l�,���RAri�O G���m��

A'o c,cm 18 p. pcr,_i.:I[).; de [unho.
UOR EE�EUC�:t:gl.O DA

-MA[O - mês cI�� p�;ser.tes�úteis
tratos da uoverruo.r Celso

""'Ramos
e rlo Secr e ú.to da

Educaçao e Culturn, Prof.

Osni CC Medeiros Regis,
havendo, na oportunidade,
a ru.etora Profa. CIMÍC'C da

suvc Mendes proter.do as

palavras ab.víxo:

'�Há 50 anos. atrás,
nesta data de hoje. inaug'u
rava êste Orupo Escolar, o

então Governallor do Es

lado e ilusU'c catarinense,
Coronel Vida! Jose de 011,

\"e:rn Rnmus, u quem Santa

C ... �arina ueve o grande
ihlpuJso que tomou a cdu

cação na('Juela época, f1];U
I':l.nno enbre Os E.�t'LdL!s do
Bnl"iJ quI' m:1.iúr difusão

1·IJ1.imo ensaio rom ') !);lUl:J.

Ramos em 2 tentos.

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

não poderá �('r 1'0:1 cnurdchaviam sido feitos mais de

100 nnnvêním. chn cscotus

particulares pura m:'listr.\
cão de ensino grntuf ';o:
5011 salas de aula de emcr

p/mcla Já estavam conclui

do' s e mais 500 ficariam

prcntag ate··o fim do uno:
.__

grupos i.t estavam sendo

sem crtucncàu."

"Sempre Alerta"'

construídos e ccncorrcnct.i

púhljen ce-a. outros esta
\ arn sendo publicadas.

Agradecendo a cotocacão
de seu ret.ato naquele 'ga
binete de direção do esta

belecimento e otaendo bem

compreender o quanto de

responsabilidade Lud:) a'Lui
lo repl'e:lentava, dÍl;sc (j,te

tudo faria para correspon
der a eonIlança nele "cpo
sjtada c co::t:]ulu afirman�
do que "dl'�env()Jvimento

FuTURO � O Presidente

Kennedy anunciou ao mun

do .scu desejo de ajudar a

todos cue prcp.rgnam pela
causa da paz e auxiliar o

progresso de novos países.
Comprometeu-se fi com

prometeu-se a combater o

avanço do comuntsmo c

�'u:linfiltração em (jui'lllUer
ll�cão livre, O futur:J dos

t;,Aad�/; Unidos· e O,) mUIl

elo es�á jntimament.e liga
do à coope:'uçfto de tôdas
as nações III prese:\ açãD
d<.l demuo.::racw no mundo.

Ivens Patri�nóva
T('ot�p.;:t��nr�o��:c,C��:�lho�on� ����(�;' ��t����,�;�,
Jvens Potrionova.

A SL'O prlmi.'iro oprl'scnlação "m terra calon
nen<;.c foi além do espe-::totivo.

-

.

Os aplau�os que obteve foram bl'm mcrf!cidos,
pOIS O nC3�O c:mtor é, de foto um bom contar, um

conter consagrado.
Nos':;o conterrâneo segue em excursoo pelo In·

terior do Estodo, opresentando_se hoje em Ito,oi,
pelos ondas do Râdio Difusoro

_ A�Qnho apresentar_SE á �m Brusque, pelo me

nho, c a lorde t'm Blumen:Ju. No primeiro cidaJe

�(Ônc.unQdo, aluará no Rádio Afaguáio € nesto' ;jl_
timo, n:J· J�ádio Ne�eu Ramos,

Quarta, feiro a.ia 30, rstorQ novamente apre·

s:ntanc!o_se no RádiO GUélrujá,. Antes. porém, de.c
ro bZl'f um p�queno progrúma no Ródi,) Anite Ga
riboldi, no diJ 28, segunda feira, repetindo a opu:!_
�entação na m('<;ma -emissora, possiyelmente t_'m-
bém no dia 30 deste mes..

.

Pretende· I) cantor catarinen!'p opresentor_se
em Tuborõ,.J, Laguna, Crioiumo Ur�ssango, JoinviM
IIe, Jag(;s e outros cidades d2 nosso Estado,

Ao Ivens Patrianova, que temos o prazer de

conh,ecer e apreciar os suas quali'dades ortísticr;s,
d:$elomos tonto .sucC'sso no interior do Estado qUfJI.
to obte\le na (qpital.

PARTIDAg OE
FLORIANOPOllS EM

DIA� ÚTEI� AS

'horas/.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'C'�ri\�'��r.�'çõ��l'�d�i"5!O'�G·'E\!(�;����"M�riJ;:·"Gove';nador Celsâ
Ramos - Desenvolvimento Exige Educação

Com a presença do 00_ plano educacional, tenden. Guimarães. Mas nâc foi só poesia por Tupi snveíra 2° grupo pessoas que forem _ Prof. Orestes Gtlimarãea
vernador Celso Ra.'nos e de te a dotar Santa Cat�rma tlba, 2° ano femlnlno; 4 - tará a aula que lhe couber, munidas de convites ou corpo docente que runcio.
sua. Exma. Esposa Dona do maior número de este. Quinze de novembro, poesia de acôrdo com Oi; novos cartões ingresso. nau no ato da inaugIJraça:).

��!� ���e ��:��s:� ��;!m:u�:r ,�:iOlJ;��, ::��::,d��t�� �eO s!: ��� Inspetor geral do ensino tcont. na 5.B pág.)

gls, Secretário da Educação buidc declsiVamél..�"'ffflra á_ peclonado lar! exercício de -----.------------

e Cutura, de outras altas educação da população em Vieira, inlno; 6 Ginastica ao ar livre (Pa,

autoridades reõerars, es.. idade escolar da capital do .0 grupo escolar, poesia por teo da seção feminina). O

taduaís e muníbtpeís, de Estado. Maria Passertnf 4" ano re- Sr. inspetor geral do ensino

professores e alunos do ea- minlno; e 8 Pequeninos, por pede.nos para tornarmos

tabelecimento e de tnúme, Já tivemos oportunidade, Maria aesoucnet, 3° ano publico que, devido rt. exL

ros ex alunos, renttzaram, em reportagem anterior, d"! feminino. SroUNDA PAR_ gutdarle de legares, RÓ serão

se, dia 24, as eomemoreçôes acentuar a Importância da TE: 1 - O 'rmeueu, can- entrada no recinto do

do 500 aniversário ':io Gru- reforma educactonat teve- to, 240 vozes acompanha
po Escolar Lauro Muller. da a cabô por Vidal Ramos mento pela. orquestra tia

d.":;;":Od:O'�:�dal a������ :"S��d':���: ��r '��::; :��::ç:;O �,�m�!ltoC:�:i:' Posse �o �on)el�o [sta�ual de [duca�â
Perante o eovemeccr aspectos da Importante re- Osni de Medeiros Rcg:s

���: ::��::a °ãOt1tuI�r <i� união, vendo.se, no. pr:mei- Prof. �ranclsco Dias Bram
ç e cunu ro, a Mesa que uíriglu I)S nha diretor do Departn

'ra Professor oení de Me, trabalhos com o Governa- mento de Adrr.Inlatraçao Ci�
dotros Rêgls, tomou posse, dor Celso Ramos ladeado SEC; e no segundo, pa:-te
ontem, o Conselho Estadual pelo tlt'ular da Pasta de E- dos conselheiros

deoE!��:;:oo'conselho crtaõc
ducação e Cultura Prof. passados.

pelo artigo 3° da Lei mi
mero 3030 de 15 de m-aio

corrente, ficou assim ccns

tituldo: com mandato de O
anos os professores Henrf,
que Btodíeck, Helnz Eh_

lert, Alcides Abreu, O.'>val�
do Ferreira de Mero Irma
Maria 'r'ereaa, Padre Alvi.
no Bertoido Braun e Elpl.;:
dio Barbosa; e com mano

dato de 3 anos os professo-

r�la���Ui�i�::.el�a:�;s:�
Brasinha a leitura do ter.

cks, Olga Brasil da Luz

neste sentido da reforma do ano masculino; 3 _ A Des-
Maria da Glória Matos �

ensino, mas também na ois, pedida poesia per E;tota_ O��;!odoFe:r��ã�c q:Cl��
,

seminação d� escolas por IIna Osório, 4° ano remrní- realizou na Casa de santa

!���iro aes:.;::, b�:f�:a ::� ��o 4p�rl:tI!:n::�r��ãOdi:� Catarina, o Secretário de

q��:� saudoso homem pú- sou:� �eclo .COllto'A rra, ��U::ÇãOG�:::a�,�t�s����
.

A�:UjO e r�::;:��. s���:� Ramos, que solicita ao Prof.
Brasinha a Iettura ti têr-

��lrA TS:�I���a20Po���� ��� mo de posse, seguf ndo sa a

mlntno; 6 _ O gatinho, mo :�:.Inatura dos conseíner-

��l:��:> P��m�:t��; L;nh��'e� Após declarar empossa-
dos os membros de conse.,

i��m:ver�e:;d1�:h!rB!:i!�� lho, Q Gover�ador �1Ii>core iL

TERCEIRA P.Aa�E.; 1 �� �=��t�:n:amportatlCi� do

Hino treze de mau! canto
e do que o

a duas vozes, alunal do 30 mes�o representava pRra

e 40 anó feminino: 2 _ A
o ensmo de nossa terra, ta·
lando, em nome do!: �(lD

selheiros, o Prof. Orlando
Ferreira de Melo. Em nOl'sa

próxima edlçao dare:nos a

integra dos dois dlscur.:ios.
Imediatamente o GEE se

reuniu para a .)..colha do
Presidente e Secrei;ârio VDM

visório, o que foi te,Lo por I

aclamação, tendo recaido a

escolha,., respectivamente,
nas pessoas dos profes.!;o
res Elpidio Barbosa e Fran
cisco Braslnha Dia...
A primeira diretoria .de�

flnitiva será elei�a del�tr�
de um mês apl'uximada_

mente, logo depOls da a..

provação do regíment.J in
terno.

Nossos flagrantes fixam

Uma almla do eslu"elecime7.lto jaz a entrega' de um

buquê de ttôres ao Governador Celso Ramos.

Um livro sôbre
patais com que foi acolhi

do pelos leitores daquelas
cidades? Em primeiro lu-

Nereu Corrêa
''Na Rota de "Mayflo

'! wer'', livro de Silveira Ju·
nlor que trata de "vulga
!'idades e coisas sérias sô ..

ore os EE.UU.", como diz
o suc-ttnno, está sendo
"best sener" em Santa Ca
tarina.

-

Lançado há um

mês, já está com a edição
(2.000 exemplares) virtual
mer.te esgotada, segundo
Informaçôez, do autor-edi
tor. E isto, acrescente-se,
em apen:ls quatro cidades
catat'inenses: Blumena":.1,
Bru.:ique, Uajaí e F!t)rlanó·

polis.
Mas, afinal, o que tem

êsse livro de extraordlná·
rio para justltlcar as "im-

gar, devemos assinalar que
se trata de livro de via-
gem, gênero que, de modo

geral, desperta mterêsae e

curiosidade entre o público
ledor. Mas isso nêo basta.
Há muitos livros de viagem
que ��.") verdadeiros enca

lhes de livraria, pois nada
nos revelam além daquilo
que já sabemos - os esta

fados lugares comuns dos

"guide bOoks", (ias impres
sões prêvlamente cataloga-
das, lmp!essães de impres
sões. Outros são uma vI

trina da cultura d') -autor,
dos seus conhecimentos de

o Governador Celso Ramos cometeu mais um CRI·

ME: cedeu um caminháo do Estado à prejeitura de

S�mbriol
.

xx xx xx

LEGAL mesmo era .:l propgsta daquêle udenista de

Rio do SUl que, em carta esquecida no Palácio,. pediao aJ
troca de um jipe d�Estado por uma programa. de nid-lq
para a campanha do seu partido.

xx xx xx

O Savanarola do SETE DEDOS merece, como o Sa
vonarola italiano, ser queimado por heresia.. poética:
os seus versos são mais tortos do que as pernas do Gar·

rincha. Estes, por exemplO. tentando os septissilabos,
são sesquipedais:

"Mané das tfntas terríveis
Mané do drible injernal
Mané que lâ 1to Chile
Fará um estrago totq,l."

tles jazem lembrar aquêle poeta acabanado, que
morreu depois de uma sova

"E como não tinha campa
De uma orelha jaz a cova

E da outra jéz a campa!"
xx xx xx

Desculp'tndo-se do FORFAlT de Jânib. 0$ udenistas
ã'�em que é/e legou aos governadores.. de "bom e útil, os

"�ntrcs reqionais. M.as, para o SD isso só vaU para
'JOTJerna.dnres udeniSilas.
Afquns intérpretes dos ja�ns políticos ocorridos etr>

r inviUe, no recente BAFAFA UDENISTA, estão jazend,(l
·"''l"çáo de causa e ejetto entre ARAME FARPADO e de

atações do dr. Paulo Bnrnhamen, acusando (por inde-
!,"'-f:asJ alllumas de seus d-;gol,adores udenistas de PRE

CISAREM DE IMUNIDADES ..

AÇÕES PRfiERfMOAIS DA PHROBRÁS
Pagamento dos dividendos relativo:

�o exercído de 1961

Govprnad')r Celso Ramos quando cumprimentava o primeiro servente do Grupo
Escola! t.curo Muller. Na jato também, a primeira dama Dona Edith GawlQ.
Ramos. :1 mspetor do G. E. Láuro Muller Prof. Marino Cámara ROC!a e o Sr.

Miguel Brando, um dos construtores do prédio.

os E.U.I.
Homem de visão ampla

que via e projetava parn o

futuro, o CeI. Vidl4.l Ramos

realizou, especialmente no

setor educação, uma obra

das mais tmportantea e me

rttôrías, cujos rene-os se

.fazem, sentir. ainda. . ncje,
quando .se comemoram os

cinquentenarios de inume

ros estabelecimento.; de en-

lIno. melo dia, poesIa, Maria An

tonla de Carvalho, ·�o ano

feminino; 3 - A caminho

geografia, de história, de

paleontologia. Dorme uma

noite em Constantinopla e

desova dez páginas sõbre a

ctvüteeçêo bizantina. A

simples visão do Coliseu
fá·:o mergulhar no pas-
seco e desvendar todo o

esplendor da Roma dos oé
sares. Passa dez minutos

dia,nte da catedral de Mi
lão e expectorá tôda à ih
rusa sabença sôbre o esti
lo gótico. Observa as tôr
res do Palâcio de Albam-
bra e eHo a dlscretear
sôbre a influência ârabe
na arquitetura' espanhola.
E tudo Isso com um ar im

pertigado de doutor em fê
-rias, de quem pensa que
está dizendo grandes no

vidades naquere ,tom gra
ve e solen1sslmo do. Conse-
lh�iro Acácio. Sôbre o po

vo, sôbre as coisas simples
do quo�ldlano, sôbre a al

ma das ruas. nem uma

palavra. \.

O livro \ d.) Silveira Ju·
nior sõbre os Estados Uni-

dos
.

�.ada tem de livresco,
de estudado, de preconce
bido. 'É livro sincero, de

impresôes colhidas na fon-

(Cont. na 2.4 pág.)

PROGRAMA DA DJAUGU

RAÇAO DO GRUt;.0 da escola, poesia, Alzira de

Almeida, 1° ano feminino;
4 _ Os travessos amlguLDamos abaixo, �omo cu"

:=-wsidade, o programa ds. i- nhos, Zoroastro C(\ffiPOS, l°
ano m&..sculino; g - Oca.nauguras:ão do grupo {'sco

lar Lauro Muller, no dia 21 roçJ, discurso cômico, Ro..
de maio de 1912:

.

,a V'ana Brígld<J, 4G ano

PRIMEIRA PAflTE: 1 _ fpmlnino' 6 - HlnQ Na(·;o.

Hino do Estado, '240 '';ozes
alunos cio 2, 3 e 4° anJ de

ambas as secções, acomp�·

nhamenttl pela' ::>rquestra
da Banda do Regimento d�

nal, por todos os aiunos,
acompanhado..: pela ,orqloes
tra Banda do 'Regimcnt,'l de
Sel€urança.

Segurança; 2" _ A roseira Segulr.se á a inspeç'io
e a menina, por A. Llnha- geral às classes, pelo.� Ex.

res e Maria Ramos. 1" ano mos. Srs. Governadm e Se

feminino, 3 - Sem mêdico cretârlo Geral. Durante es

monólogo por Maria SppL ta inspeção cada profe:;sor

PEtnt:LE:O BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, 'avi

sa qu{', s. partir de 15 de Maio e atê 30 de Junho vin- LINHh �- �.�v ..... J1.U,l!;1V.L U.l!i MLJJ:ü-TRAr'H:lPORTADOR • .;; "ABELHA" DA PIAGGIO:

our'l. pfe!.uará. aos acionistas residentp.s nessa cidade, Entre as IndUstrias mecânicas italianas, a produção de motociclos ocupa hoje os primeiros lugares pelas suas

por in!r!lllédio do Dan,:o Indí,'Stila e Com�rcio de San- qualidades de economia, praticabilidtl-de e elegância. Depois de uma surpreendente produção Imediatamente

��dn l1t' 1!)�1 :�'i';\' Lr(\.,;�'::";���� (\,:';��!��!�1:1;���� �l� I'�::� ::ta'�I;l�:al���rt��I�so5iouul��;L:���a�:ss :��t:i��i�Il�:p�J:���:� '�l�.:,\S J���e�:ot�S;d2��.5��oto����:���tad;�'a�alo;l�� e���98�e
de 15',,, !>"Inc o valor nominal elas mCSlllfL'l. llli!,hÕCS de Uirll,.'li

.·;\':.'.·;.J.'ii��"·[:ii:'...' .."ii'·:......,..'·_;..iiii·�t.... .... ;;.;:::-j:..
.•

.;;....-;;;;;;:.��:..::!:�__ _:�,:;.c=�:_·;;_:'I'!!;,�!lijlJ..\ �. ,-�.,;.., •

o ESTÃiio
o MAIS AHJlCO DIAIIIO DE SANTA tUABIU

FLORIANÓPOLIS, (Terça-feira), 29 de Maio de 1962

- -_._---- --- ._ .......�---�---

Meu caro Tito Oarvalho.
ue n.grosso das terras sulinas e já. com o pé no

estripo para outras andanças, topeI sôbre a mêsa I)

arUgo com que sua generosidade pôs meu nome na

vitrina, como artigo do dia.
O que você ,�screveu, inspirado nas energias

atômicas da amizade, se me apanhasse desprevlnl
do, pOderia levar-me àquela vaidade de super-ho.
mem, que o gêniO de Carlltos explorDu no Grande
Ditador, ao subir pelas cortinas e ao tratar o mapa
mundl com ponta·pés de Pelê e rabanadas de rebo·
ladora de streap-tease.

Lendo-o, veio-me á memória um dia 'de Hi3Z,
quando, primeiranista de Direito, pela mão amiga
de Nerêu, fui metido num jornal de política. Pas
sados trInta anos, confesso' que apenas o jornal me

prendeu profissionalmente em suas emoções. As fe'

ridas da politica, em mim, nunca foram graves nem

profundas. Curei-as a ban-dc&y.
Dai porque, ao terminar a leitura do seu calldi·

dato natural, vendo-me ao espêlhO improvisado de
um vid-ro de janela, aqui no gabinete, reagi sincero:

- Mais moi? Mais non ..

: f
Com efeito, meu caro TIto, afor" aqueia mosca

azul, do Machado de Assis, jilha' da Chj-la ou Indos·
táo, nenhuma mais me picará.

Ando agora �uma fase de cigano,. a regularizar
por ai, contratos pignoraticios do Banco do Brasil.
Ao direito de sequela, expresso. em perseguir garan
tias reais, acrescento·me â regra ,romana: Jú tu!
pignus persequendi.

De passagem, para não perder o costume,
-
faç<J

alg.ur..aas illgressões politicas para perseguir algum
Pigneu.

Se cor.seguir contagem de tempo, com 17 anOS
somados do Ministério do Trabalho e da PenlteIl
ciária - caminharei para a dignidade do ócio, coro

dois propósitos imediatos: escrever um livro js :meiO
rascunhado e disputar, na Academia, a cadeira que
foi de J::lDas, ainda por você lembrado, e de Nerêu.

N"o outro campo, ao largo dos acotovelalllent:lS,
levarei atê o fim a singular originalidade de ser Q

unlco politicO, no mundo, que encerrou sua brllhaIl'
te carreira mesmo antes de começá-Ia.

Ca7�diaato natural à Academia, diz-me o grande
chef1? da minha campanha, o nosso querido OthOIl
d'Eça, que os levantamentos do IBQPE Indicam pa

eleiçi:.o uma barbada. Conto com o seu voto.

Fra.ternal abraço, ad imortalitatenJ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


