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�lelrobras Sede
Inaugurada

Brasília 27 (O Estado) -

A instalação da primeira
séde da "ELETRQBRAl:i"
na capital da acoeb.rca,
foi inaugurada hoje às 9

horas e 20 no Mlnlster!»
de Minas e Energia. Aso.
lenidade foi presidida pe:c
subsecretário de Minas e E

nergfa que representou;)
Sr. João Mangabeira. cue
no momento se encontrava

reunido com o premler Era

chado da Rocha.

J8 E A UDN

São Paulo 27 ( OESTAD(l)
Ao embarcar esta manhã

para Araçatuba o Sr. J"só

Bonifãclo declarou em Con
gõnhas que considera en(�er

rado o episódio surgido com
o seu desligamento da UDN.
O candidato sltuaclon!$':l

Marlene Dietrich, no

papei de uma "frauletn"

nazista forma no grupo
dos intérpretes centrais 'I�

"julgamento em Nurern ,

berg) , que os aecheretan.

dos de 1962 da Faculdade

de Direito estão promover

do em pré-estréia, no dia 3

de egôsto, no Cine São Jo ,

sé. Produzido e d1rlgi.do
por Stanley Kramer, -rcr

gamento de Nüremberg di�·

cute o problema da reaooa

sabilidade coletiva diaul e

de temas cruciantes CO/lia

a místtca da superioridade
racial; a guerra total; o

genocídio; o lançamento
das bombas atômicas sôure

Híroshbma e Nagasaki; a

corrida nuc.ear ; os pactos
unilaterais de não agrea ..sn o,

etc. Fazem parte do elenco
de "Julgamento de Nurern

berg": Spencer Tracy B1J't

Lancaste" Richard Wid

mark', Maximilian SCh�U
cujo desempenho merf'Ci'�

um prêmiO da Academia Ije

Hollywood. _ Judy G.,,·

land e Montgomery CUft

comp:etam o elenco dt'

"Julgamento em NÜI�m

berg", que se anuncia

como um dos mais impcc
tantes lançamento norte

americanos da temporada.

Plameg Vai
Adquirir

o Governador Celsn Ita.

mos bal:<ou decreto que au

toriza o PLAMEG a adqu:
rir, por doação, da Prefei·

tura de Concórdia terreno
situado pa vila de Arabn.
tã e flesUnado à con.�tnl

çC\O de um Grupo Esc.J('.I:'.

lloA 1;:.�I�de �:��;�l�·esl�l�.:���
:l.Gla tllC(I'OS ,\l!:1r\rado.�,
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Adventist�
Citando a declaração

"NÓS TEMOS ESTA ESPE-

Perante representantes ouvido com emoção e süên.
de 5 ccnnnontes, foi feita CiO.
a abertura eto Oongresso
MlUldhtl dos jAdvep.t.istn..s
do Sétimo Dia. fi. 26 do cor

rente que se prolongará até
3 de Agôsto e será no

"Cow Parece" em São
Francisco da Oallfórnla.

A sC'.D:� 'Ú paslor Ruben
Flguhr proferiu o sermão

inaugural, dizendo que-een
tia júbilo por relatar os

progressos de sua Igreja

Alí estavam presentes à
solenidade de abertura. re

presentantes de 196 pa' .ses,
dos 205 rer strados no

mundo. Foi cantado um

hino de louvor a Deus,

em tóda a Terra, nos últi
mos 4 anos, na missão de

ARGEL,27 (O ESTADO) - Ahmed
Ben Bella, o vice-pnmeíro-mínístro dís-

"Ab
'

S- F .

sidenle da Argélia, enviou hoje à Arge! o ; re-se em ao ranclsco o
homem que é sua "mão direita". com o" (propósilo de que comece a assumir o co- '�" ongresso
mando que exercem as fôrças rivais sob a

1

direção do primeiro-ministro do govêrno
provisório, Ben Youssef Ben Khedda,

.

Ao assim proceder, adverliu Ben

Bella que está sendo apoiadp por um exér

cito de quarenta mil homens.
O esjuerdísía Ben Bella iniciou suas

manobras quando a recém-independente
Argélia encontra-se à beira da guerra ci

vil.
Informações da povoação orienta! de

Tizi-Dtzou dizem que 1.200 bérberes

avançam sôhre a cidade de Consíantine

para reconquistá-la das mãos das fôrças
de Ben Bella, que a ocuparam ontem,

ensinar, curar e pregar,
Irmanando os povos e es

palhando o ide".1 evangéli
co de bem servir o próxt-

NOVO DIRETOR DCT SP
miciJiar de cartas e tele,

São Paulo, 27 (Q Esta�:») gramas, Acrescentou que
- Assumirá o cargo segun , para êsse fim necessita de

da feira o nóvo diretor R2.' pelo. menos mais 1.000 :: ..U'·

gfonat dos Correios e 're'e- teiras e que apesar da pch
erérce. de São Paulo, (1 Sr. tlca de nenhuma nomeacnc
Jair Alvarenga. Em cectu- posta em prática pelo C-o

rações a reportagem Inter vêmo Federal, deverá ser

mau que pretende resolver aberta excessão para a sola

o problema de entrega do cão desse problema.

MAIS CINCO,UNIDADES ESCOLARES
EM CANDINHAS

RANÇA", tema do coneres
eo, disse: "tste é um rela
tório bíblico a respeito da
esperança e Vitória cristã,
e a prometida volta literal
de Cristo, enquanto traba-

lhamas por um mundo me

lhor. Os Adventistas do
Sétimo Dia, dão ímportân-
ela iaos elementos escato-

�;,���:, ���nE:��;u;:�fec�:�
que dão esperança do der

radeiro cumprimento da
vida cristã".

Salientou o progresso ve

rificado nas escolas primá
rias: secundárias e superio
res, e serviço social pres

tado nos mais ínvtos ser

tôes do globo e nos centros
da moderna ntvlltzaçãu.
As edjtôras cabe o mister

de espalhar informes e

conselhos sôbre medicina,
higiene, moral e religião,
através das diversas publi
cações.
Visam as Assembléias es

colher os novos dirigentes
mundiais da Igreja Adven

tista do Sétimo Dia, a fim
de melhor promover os ser

viços da denominação para
o prôxlmo quadriênio.
Na ):Q.1:.o. o 'pas�or Ruben

Fjguhr, ttder mundial da

Igreja Adventista do Sétí
mo Ola, dá abertura ao

Congresso que reune repre
sentantes de 196 países. Ao
seu lado, o Pastôr W. Mur

ray. Vice-Presidente.

BASE AÉREA EDWARDS, CALlF. - Sob White, "l
primeiro astro'nauta com asas. foi receb.de por seu
filha Gregory, de 7 anos ao descer do seu avião X 15
Wh;tt! subiu a uma oltLira de 58 milhus qualific�n_
do.se como estronauta pilotando u'm áparelho

convenciono I, o avião.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA
Expedienle da Secrelaria

Torno público que o vários Mandados de Segu
nnç!), ejtecursos de. Man
dato de Segurança, adia
dos de Sessão Anterior.
Secretaria do Tribunal

de Justiça, em Florianópo
lis, aos 27 dias do mês de

julho do ano de 192.

Exmo. Sr. Desembargador
Arno Pedro Hoeschl, Presi
dente do Tribunal de Jus-

nca, convocou uma sessão
extraordinária do Tribunal

Pleno, para o próximo dia

31, terça feira, às 15 horas Paulo Gonzaga Martins
a fim de. serem julgados da Silva _ Secretário

lrFeira do Livro em Florianópolis

Escolarização Em
Marcha

Acelerada
Ja se acham ccnctutdas

ou em fase de conctusâc

600 novas salas de aura no

Estado de Santa Catarina,

como parte do programa uo

Governador Celso Ramas

de fulminar o déficit; esco,

lar, Até fins de 1.962, mais

400 estarão prontas, Tais

números, muito mais do que

as palavras vazias da u·

posíçâo. retratam um esror

co sem precendentes nos

ú.urnos anos.

Quando dissemos que o

sr. Celso Ramos trava urun

batalha decisiva contra o

enerrepeusmo. neemo-.o

amparados em fatos. cm

números tnôesmenrívets, na

nova reahdade que viva a

nossa terra.

De passagem por esta Ca iocalidade também da ct.

pttal. o Prefeito João ClIlo dade plannlt.ína.
del. de canotnnas. conc-,
deu dec.arações il. reporta Por ai se pode eveuer

gem da Rádio Guarujá nas 'quão operosa tem sido a

quais revelou que já rorum atual administração cata

construidas, em seu mun.» rmase e quanto tem co.abc
nipio, com recursos do Plu- rude o Plameg para C;U" o Com a participação de João Nilo de r.muares, mas relativos a Feíra do
meg. nada menos do ·.Ju!' desenvolvimento se raca Editoras e Lívranas de to- quando estudavam pro1Jle- Livro.

�i;:'��j�°i�i�:���� gg]��� FaCUIJdraOdPeass cOeCa"rPeinls"es�� grandes centros do BraSIl.
• R Durante recente reunião

!OI , ,

H daquela entidade fo<!,m FORTAT 1::'7A 27 (O ES�ADO)1 eleitas diversas comissões ' ,-:,.,_Ü..U_l .. , J 1 -

1 ���i:�;:�d�a °p:����ae f�::� Urgei1�:e - Trópas do Exército ocuparam

�: �:;:'i�:H"da em San. hoje os prédios das Faculdades ce3renses,
dalí expulsando estudantes grevistas. Em

m�d:::o s��n;ra::ec�%a�� comunicado oficieI o comando da 19� Re
Junlo' de F!o'lanópoH, gião Mililar esclareceu que a ocupa' ça-oquando membros das diver_

;�� Oco��:I�:�te d����:: ohedeceu a order.s �uperlores e íêve como

Lop" Viel.., assunto, ,"a· objelivo retomar OS estabelecimenlos ocu
tivos a promoção,

padas pelos grevistas, para garantir a rei-

o plano ele escolarização 00 govêrno Celso RalHos ni:':: f��rc�oel�Oo�la;�, 1�,� ,faria, escolas e departamentos da Univer-

��o���l:tl�J���d�n::�:���.�. !O�l:;lS�� �:lCUlâ�10s��:i.��))��:� !O�ii�V:er�(�7s��1 d�JV�����':� sidade" Em con�equênci --os prédios serão

�1�1::::'�rI;��::I,ll���/.e!'s��r����:�I:�laaopl��ot��l;�rn1,,1 A que o ;il����, l����or�leL(l�:d�ill��� devo}vido!5 as auioridGdes civis, para que
nlcipjo elr. WiIlUllI'SlIlll.

__ �-'...,_
1':1, João D:lvid n(' Souza e vo1t�� dO ::ieU llormal IUl1Gionameni_9.

....--������------���--��

c CAMPANHA
DO CANCEi

Repetindo o sucesso da

ExpoSição de MESAS DE

CORATIVAS que a Campa
nha do câncer instituiu na

sede da A.A.B.B., há algum
tempo, volta novamente a

referida Campanha a se

movimentar com aquela
dedicação· e. expontâneída
da no intuíto de uma nova

exposição que se destinará
ao objetivo tão almejado -

HOSPITAL DO CANCER.

Assim, teremos nos pró
xtmos dias 28, 29 e 30, na

citada sede bancária, a

tão admirada Exposição de
Mesas.

A sre. IDA SIMONE, a

coordenadora e o Secretà
rio da Campanha do can

cer, Académico Rubens

Cunha, estão em francas

atividades em conjunto
com Senhoras da Socieda

de, para o êxito de mais

u�exposição.

PRP REUNIDO
Sob a Presidencla do DI.

Jade Magalhães, Vice Pre

'stdente do Diretórjo Regio
nal do P.R.P. reune-se ho

je aquela agremiação par
tidária. Estão na pauta
assuntes relacionados com

o pleito de 7 de outubro.

CLASSIFICAÇÃO
NA POLICIA

MILITAR
Foram feitas pe'o Cher'!

do Executivo,' as seguln��';
classificações na PM de

Santa Catarina.
Tenente C<tr�nel Gilbcr.

to da Silva, nas funçõcs ,je

Assistente do Diretor de i\

dmjnistraçâél e Asslstcnoa

Médica e Social;
Cap:tão Armando Fi:m·

no Cardoso, nas funções de

CheIe do Material do C.Jcp'J
de Bombeiros.

Capitão Orion Costa, nus

funcões de Assistente do

Chefe d� Serviço dc R:i.<J,)

e Comunicações:
C::lronel Iracl Fran.::i,r:,>

da Silva, nas funções de ,1\..;

sistenle do Comandarlte

Geral;
Tenento-Coronel Antónl(l

SaBes nas funções de 1\J u.
dante' Secretário da "Polh:la

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Considerando que tonto no LOPS quanto no Re
guIamento Geral, nos artigos que dispõem sôbre o. a_
bono de permanência em serviço, o percentagem dI"
25% está referido 00 salário de beneficio;

Considerando que os dúvi�os têm sure-ido o re�

peito co ossunh f> nue o êste Conselho Diretor cabí
dirimi_Ias RESOLVE:

I -'0 abono o que se referem os artigos 32, �
4°, da LOPS e 107 do RGPS é devido ao segurado q'Je
o) camplptar 55 anos de idade;

b) tiver minimo, 30 anos de servlco;
c) preencher os 'demais condições·pora�aposento

daria por tempo de serviço;
,

d) realizar na forma previsto no artigo 237 do
R.G.P S. a contribuiçõo a que se refere o inciso IX
do ort·i. 226 dn mesmo estatuto se for o caso

II - O abono de pf!rmon&ncia em ser�iço será
sempre corrl'spC'ndent"! a 250h dn salório de beneficio
do segurado, e seró c.-;:'vido a partir do doto do reque_

rimento, desde que nela já estejam preenchidas as

condicões que autorizem o suo concessõo.
III - O abclno de permanência em serviço s<:!rfl

tnmbem concedidn ao:;; fl'rrcviários e aos .emprega_
dos em emprêsa dI' scrvicns 0ubl icos admitIdos ant"'5

doDecret020.465,de l° deoutub·rode1931,que.
e·mbara 'não tendo completado 55 anos de idade, con_
tem 35 anos df' servka (artigo 107, § único, combin�
do com O art_ 81 inciso II do Regulamento Geral da
Pr"evic!€ncia Social).

.

IV - A rl.'{jl'('rj...,('nh, dr") sequrado for_se ó o

revisao onucrl dI') ,.,bc'1n,de "f'rmanência em serviço c

fim de oiLrstá_lo Íts variações que oçorrem no salário
de beneficio. - segue no próximo número--

Destino Tráqico
Procurai no mapa d() fiam. nos vermelhos: escra"

�und,o a Litm\nta Let.ónn. vl7.lIdo!l. vi-t!mrl� de gP!10'

llt_'l1�_'ll�� ;'4
,'- -,,-

I ;A-:- MELODIAS E RELAÇõES SOCIAIS NA GUARU

• __: UATRO NOITES DENTRO DE UMA NOtTE...
•

- EXPOSIÇAO PRó CAMPANHA DO CANCER
NA AABB ...

NO Seio do Problema Mundial
Mario Lanye de S. Thiago 1914 e a Gl'ande Guerra. paz em todos os sentidOB

E' lamentável termos de nabiveis.
Dizia o grande Rui Bar- lembra-la. Mas, não bastas E no Mundo Ocidental -

cose - "As formas políti- se, ainda deparamos no mes acatando a divisão que se

cas são vãs sem o homem mo livro de História que faz na atualidade entre co

que as anima. E' o vigor nos guiou até aqui com munistag c democritt!\; -

individual que, faz as na- uma segunda Grande Guer os matrcnorcs são nquelea
cões robustas. Mas o incli' agentes sunvcrstvos. dos
viduo não pode ter essa fi E a n�ssa esperança qua quais muitos não sabem o

bra, õsse ccunn»to. essa e, se que desvanece e a do que pregam e o crime que

norgta, que compõem os povo. E nós e Q, povo eu- cometem contra a coreuví-

fortes, senão pela. ccnscí- ramos, clamamos, cno.a- dude mundtal. Os mais pe-
cncia do seu destino moral mos, escrevemos ao avistar rigosos são aqueles que ocu

associada ao respeito desse mos no fundo de nossas pam cargos de destaque,
destino nos seus semelban- consctênctas o. tmtnêncta seja no Município. seja no

tes." de uma nova págt.ia de Estado, na União ou no Si.l
Cumprisse o homem com sangue. dicato e etc .. asses etemcn.

as normas ditadas pela sua Sempre existiu no cora- tos dejetértce devem ser

consciência e a humanida· cão humano esse desejo banidos dos países demo

de não teria que defrontar Imenso de grandeza e gto- cratae nrfstãos, cujas cons-

",e com uma nrsténa, que r-ta. Nós mesmos não nos ntuícões não admitem a

tongc de trazei' o�'�ulho faz acreditamos sem ête. Mas falsa moralidade e as acõcs
penar a Cr>I�111 a e-st\l,da e temos certeza de que ja- ou idéias que, rnesruo de

Ill{.dita. neve-se acut, anan mais tentaríamos alevantar 10nC>"e. cortem a lib-rdade

sá Ia de maneira geral. pois mo- nos nos ombros ou à do homem.
se se rõsse atentar as íu- custa do sangue do nosso Eles devem ser destruidos

diYidl,_la:Hdad"es que- ergue- próximo. ou assimilados.
rem a civilizaç(\o,t:;l.II!l'� per
desse esse cnnca, coe ouso

entremeal', sua HHli\O ele

se!;. :riCJ,ria o!\tScada pelo
bl'itl'\o c!�s g".\n(\es P�I'('O
lullldactes, que fOl�m il'an
(!es p;:l.rque não es(r"('�t'(un
os c!f;'veres para cow a I;'r(I'
pi'ia ciJn$cicncla
Dt:u.s.

Mcl\)d�as...e Relacôes 80' um "shcw"
ciais é lHO programa qt«. Musicai Ear.

este' cotuntstn lançi�rli. :1.1

Rnd}o ounrujé. dia trê3 de

ocóstc das 23.05 às 23)U
n-. _ put roclnadn po,' \Ih:.. Recebi convite 1)0..:1.

de'stucada ürmn comereta. partil',p(\l" do. Coqultel, a

de Santa Catarina.

�:::�h�;:;�:��::r:II.:;:C!���:;�: CN!�� ��Il\'��.da \"���I�
do t"\e' Il-(:" I lo!. cl··a�il.u cio b* u j:u",,�u-._(\ t\.�l�! e

IIl.>jc. na .... um, �CJ':\ ra(Kali,�a Dekyr P"lydol·.l. Silva.. ,u.e I!:U trM:,u" (te- .\"0;.

in"'.u!;I:J·(Lia a E."\(ro�içal) (.k< sueecs parti.cl\l;.ues ua '.;_t-

amanhã.

.'':,,:"!sl)eco:·ntiV1.Sllr,)(..lIU
!lanha 110. Câncer- C:)!,tl'"

rc cempa reccndo .. Quatro Noites dentro (i:

io se dest acado em Inúmeros

acontecimentos sociais' na

Q,l.le!a Cidade e em OU',(l.'S
munlci\)lo.s cetanuenses. 0;;
meus cumprtmantos .

um'!; pl'de, Reta u-ma ,:.•

:���ãaO; �::bano����!un�s��. ��n�;�t%NbO:\��: l��t���A�\�
Pmvldenc�as cstão NI10LAS A.\IERICr\t\'.-\3 baile para a SNlh?t"a V.c.-l�·

dJ Ic\na�\as parA,. a F ·:;t:\ ClJBAN.'tS c ElRASFJ'�' (Wa\\lal Cardo,lO.
cOa SWEATER. ('<Im a '�Jt·:" RI'S. " <)o •

lha de MJ.�s Yá7.lgy, na ;;(:.

de tia E�eola - fila F�(i!)('
�('hm dr. E�te acolllecim..:.-:
to f�1 nurC'o.do pnra O) ,ii \

doi, (1(' �;:,tt'mb.O pJ"o.x,":",�-).

Depois eu eligo ..

It.c-ddc- ,w::<tu. C",pibl.
1,IUM\. prima l�t\\â "o. "\'r()
t""ler' "I;O(,'I\,1\to. c�a ){U('h"l"

QU'lJla feira o �!". Anj,. é 1\ St.nho..r" J\I{'l't::'\tS l\�v
,,'o l�l: ..c.l'a Olheira N('(lU CU1\ua
("'l\,ny"'). reeeb-:u lUuitu�

ct:m,lrilllcnlos pelo. "111\'C;"

o Cnva-he:r' "Inv' 'I'

Ho.je. na Colina �cr�'::'J<; ,<e1" no... lnfo'l>lOU o-s .tl',i
uma "Soirée" clello.lllin;l,h Circu'nndo em ó i:ntn nlOS' morle-!o"- (h tl\o<b -'"l'

"Saturd:l� ai N:�bt"'. tio:·lar.opo itana. o cepu'.ld:l g�ndes centr�<; �E' ::;-''l
[('dera! Len::ú vargz.s, :IU(' Pau'o e Rio ele- Ja1.1eiro. i'/'

O Clube das '·P:l.'l:l·' nntcm foi para JO:11\': :.' pois ctt conto ..

ras". J) omoveu pam hoje,
··COQ."

o Clube 12 de Ag"Hôl,
em pFI:!IJ3rath'Os para o. �r,'J Uoj�, \lOS- salões da lJ.

h·:l.'1icion:;1! B.ATLG OE G \ ntãu e-...'ath:';:l\�e (t<;! Eshl

O gO"crnador Celso 1\;, tA. com. u aprcsel\laçâ.o (J:;1,; dantes, - !oI/I) Il�. - Ser;!

mos cnconl"u se em U,u (lebulanles 62 - COllll"m • l"calh:ada a�: �olCllldallcs (Ie

I}l'cn'nu. onde presidira o ralHlo- o 90.0 .\ni,vcrS3.rHl. FOl"lnatura da t.seola Con

E!!"lo�l'ral1lcnlo clus III JO�I\" Fa\b:lllo a.{'cnas <lcz para lincn(e - às 22.,15 - Bailc.

Abertcs de S:�nl:! Ca.lal'rll.!. UIIl Cctllenário.
O ('asai dr. Carlos (L�l.\

AniverSilnando ho)e ..
:1 Kr('bs Filhu, viajará nOl�·

JOSE' ORLANDO. � ... �. s!""ta LOURDETE BOHQ:V!I para. o Rio d� Janeh:o. ,j.
tacado cantor da TV PJ.u� Nl. elegante moça da 3·�(if· pols irá até Belo Honzon��

líViO{iSICAi:�:�nBli i{om",o
PARA l'?>� BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIOES SOCI/\IS

DANÇANTES - ETC.

DAXÇANTES COQlf[TZJS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

'\NDAH TERREO [)() WWi\L HOTF.L·- �el. 2515. (Portaria)

Encontra-se em festa o lar do casal Sr. Vladl:nlr

Monastll"ske, alto lunc1omi.rio do D.C.T., e Sra, Arllnda
Monartirske com o nU.jicimento de uma t'obusta menina

ocorrido na mat€rnidade C.lrlos Corrêa e que na pia
<lastimai reeeberã o nome de Maira

Aos venturosos papais as mais :iI dentes cong:·atu·
laçõcs de "0 l!$fADO" pela chcg'ada de sua primuaeni.
la. q\le C maIs um motivo de felicldade ao lar do dis
tinto casal.

FAZEM ANOS HOJE

P')

-srta Jomlle Fortkomp Muchado
- srta' Jer\lso Boiteux ,-
- srta: Cora Nunes
- prof. AbC'lardo de Assumpçõo Rupp

_-d�.r. /v�� J��I��i�o�i:�a
- sr, SebClstião Carlos Tonera
- sro Vitolina Botelho
- sr. 'Jooa P:-fonso Zanini
- sr. Luiz Nunes
- srta. Dalva Anita
- srta. hlraci Jaques
- sra. Edite Vieira de Souza Gondim
- sra. Natália Santiago Amoral
- jovem Paulo Roberto Pereira
FALECIMENTO

HERCILlO SILVEIRA DE SOUZA
Em sua residência, à Avenida Hercíllo Luz, v�io

�!.��71��\��;��an�eemSonuozs:,o�:i;a;�n������:�:' C��
reias e Telegrafas, em gOzo de aposentadoria. '

Era o extinto, que desaparece aos 77 anos, casa_
do com o exmo sra. Otília Silveira de SOUUl e deixo
quatro filhos _: Hercilia Coro Dinará e Walda-
todos casados.

..

A noticia do seu falecimento, grande numero dI?
pessoas acorreu à suo res.idência para I�vor. con-�ta
à familia, Ontem. pelos fS horas seus restos mortais
foram levados à última morado com grande ocomoCl

nhomento, no Centliteria de Itocorobi.
A exma. eOfiua. eplutado, nossas condolênr:cio,

O CDDNPS por maioria de votos,
CClnsiderondo que o artigo 32. §4.o, da Lei Orgâ_

n:co de: rrr\'.d�nciQ �ç..:::ol garante 00 segurado que,
com a id� de do 55 CFl(IS e com direito ao gôzo plen:..l
do aposentadoria por temPo de serviço opt.:!r pe!ú
prosseguimento no empresa, no qualidade de assala_
riado um ob,�no mensal de 25% do salário de- bene_
fíCio,' pago pela instih.jição de previdencia social �n'

que estiver inscrito
ConSiderando ·q\.le, 00 disciplinar o concessã(

do alud!co abcno o RG?S, com seu art. 107 depoi'
de astabebcer, como requisito fundJmental, � idade
dO? 5S nnos s� re:1orta ôs demais condições poro (

obtenção de aposentadoria por tempo de serviço, qu
eSLbe/I"-"'''' (' ""h�('cõo ]11 do 5eçõo II do Capitulo III
do seu Titllla IV (orts. 58 e 64);

Consiceromlo qll(' no crt. 58, o tempo de servi.
ço Como uma daquelas condições, está fixado '?rT'

30' anos. e>:r!t,Jsivome:1tc;

Considerando, ossim orle O R G_P.S não viu no
C'xpressão "gôzo pleno do. uposent·odorio". constont.
do citodo poráqrofo 4,., d., artigo 32 d:;J LOPS o exi.
gêncio do minimo de 35 anos de serviço.

.

Consid€fnndo que a inteliq€:ncia dado pelo Ex"
cutivo Co referido dispositivo do lei Orgônica do Pre

yidênca Sxiol é a que deve ser observada pelo Adrr'
nistcoçõo; NASCIMENTO

Í Di]em-se

Democrar,�S
A p.opulaçi),v do munno

comunista soma um bi.h::l.o
e trinta e dois milh{jes ':e

membros. No entanto, S,.

gundo o Estrêla Vermelh."l".
os l):lrtidos comunisbs.
imlcos existentes nesse :1l�r

humano. têm só 35 mil

membros!

Essa ê a democracia V'J"·

me ha! (AÇAO DEMOCPA'_
TICA POPULAR).

Aliados nalurais

:ycmbrai vos sempre (j'h�
foi o tratado russe.3.lem5.o
11(' 1939 QU{\ encorajou Hl�
tlí'l' a (\tat'af a Polônia e

V!t'1l1�U o mundl) numa t,',�
menda hecatombe. Contra a

Democracia, direita e "S

Querda sempre se dao ,II"

mãos! lAÇA0 DE MOCP..,\·'
TICA POPULAR).

o PerIgo da

Omissão
A força das diladun�s,

seja_ d.e peiisQas. I.tHtpo.$ (,,�

idcoló�ica está na ()mi�.;;1O
(lOS dcmocmtai; 1 ficA0 n_-":.

MOC�ATICA POPULAR).

•
�-'.I

Gn'.A.l.DO .lILO
DIA DESOITO AGÓSTO. COI\AL DE-

- FLORIANÓPOLIS 8LUMlNAU-
.'\ Histór.ia Contemporâ-

Em noticia de primeira mão podemos ass�guror,
nea alJre·se com as págirtas ���a"uC��� ;:I:tl�r�Or�����sa e��ors��av;r\������e���=da Revoluç:io Francesa glo
riosa e também justa mas ;�od�mpr�:ij���ã�nê�od!e���st;arlos Gemes. dio désoi_
contrarial"!do depois ele vi-

toriosa traH;e .1 si mesma A noticio clegrou 9 todos os componentes do
a grande causa de liberda. nosso vitorioso Coral, que assim t€-(Ó oportunid('lrle
de. fraternidade e 19ualda- de levar aos blumenauenses. conh"cidos' cultores da
dc, já há 'lluito pregada boo m0�ica, LImo opresentaçõo 6 qJtura daguela cuI_
pelos filósofos de bom scn- to plateia.
so e pelo cristianismo. Apa Felicitamos c Diretoria 00 Coral de Florianopo_.
rece o Imp.él"io Napolcõni- (is por essa resolucão e auguramos urna nOltoda de
co, {onllado por um hOlllem mais um sucesso e esperado êxito.
vi.tima de sua própl'Ü\' am- Nosso coluna d�sde já oferece um espaço poro
bicão e do fanatismo popu· coberturu completJ do anunciado acontecimento en
la;. Depois as revoluções carecendo o explêndida iniciativa para maior inhr_
liberais e Os movimentos cúmbio cultural em nosso Estado.
emancipadores e Os soci:lis. .r Para esse marcado enContro com O sociedad�
Eis que estamos agorn em culto de Blumenau os ensaios E!stõo sendo atucaaos

com mIlito vigor. 'reinando entre os moços e moços
do Coral verdadeira animação.

Na Histótia A,ntiga ve·

mos O.s gl:.o.ndes lmpenos,
uns formados pela ganàn
c .•t e pv�' i:;..>o elec::l.dentes
antes de instalados; outros

peb eSlurço e grandeza de
seu povo, qr� del>oiS

.

víti
ma do p:oprlO eaquecnuen.
to e de-!,yu·tu,ldo nas suas

bases morais também de

sapareceram. Nessa longín
qua êpoca vh-eram home�s
como Alexandre com notá·
vel capacidade le.llizadora
mas sem senso algum de
perspectiva.
A Idade Medieval vítima

que se tornou da barbárie
e pusilânimidade tentou es_

cOjher entrc a cruz e a es

pada e quedou com a últl
llJ:l.. E' o tempo dos feudos
das cruzadas. as quais �11UI
to menos de deixarem um

exemplo vivo de amor ao

senhor, mancharam de

s�ngtlc e violentaram o es

pirita fraterl"!O. reto e de
mocrâtico luzente no cris·

tianj:;mo.

Com a queda do feudalls

mo nasceu a burguesia e

abre-se um novo per iodo
de injustiças e imoralida
des. Aquüe mesmo servo, a

quele mesmo escravo e tal
vez aquele mesmo susera

no, que embora neolitica�

mente, até então conside

lar a Deu,s a medida de tô
das as cois:1.S, voltnm-se pa
ra si mE.3mo dando as cos

ta.� ,1 Deus e os braços ao

antlo;;orentrislUo. E' a fal

sa renovação do fa1.sQ renas

cimento, quem sabe pre
enche de ideias e principias
novos e revividos dos tem

POs clássicos mas improfi
cua de realizações morais.

Surge o Humanismo que
antes de aproximar a cria·

tura do Cliador tornaran1

orgulhoso e envaideceram

A Crvíuzucão Mundial vi- O espírito humano não

pOL.c· permanecer estático
diante do aviltamento de

suas bases e prln'cípl'ls.
Tem que lutar, com tod '.�

os meios disponivels e ado

missivel pela moml ct'istã
atê alcancar uma \'ltó�ü e

para que 'a derrota n5.o o

alcance.

veu de�c!e os seu,> primÓ;'·
dias defendendo· se desses
malfE'ltores que tê"1 atra

zado o seu progt'e�so e de·
.�rnvolvlmento; que têm 11e

ln I:'e il1trollletido e �IT{,·

banhado adeptos que mais
não :<ão Que desavi�ados e

dcsajui?ados amantes da

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

EXPOSiÇÃO DE MESAS ORNAMENTAIS,
COMBATE AO CANCER

Com o alto finolidode de prestar valioso concur_
so de combate ao cancer,_ um numerqso grupo de se ..

nhoras de nossa sociedade estó expondo no sede dn
AABB, nesta Copitol, uma' grande exposição de Mê_
sos Ornamentais caprichosa e artisticamente prepo_

• rodo, atroin umo <:�cotr_ê(lCio desu�çjq Q.;o.seleto.
A prornoçõo dE'sso festa de verdadeira arte além de l
!>er ?igno de gerais aplausos tem alta e 10uvuv�1 si_ ,Janiflcação com� Fja a de ajudar o mr;:dtória flnal,_ 1dode OI'

QU,
xilior.

.. c. ompan"nQ, c.an.t[�. 0. '.9-•. n."eer. , ......",. ""J'�'�A ��si&�Q".e�ce:'a,r"7::e�f,dl��"e�
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38 dias de ertraordinári3s
- / .

comemoraçoes em que soo

proporcionados os ja fradidonais
descontos que este ano, serêo de

38cru2eí� em cada 238 cruzeiros de compro� t
.380 2.:;80 °I

3800 " 23.800 "

38.000 " 238.000 " "

E ale'm disso,
da vard-agem
a prazo, em

10 PAGAMENTOS,
SEM EIVTRADA E
SEM AUMEN'TO !

você .fambem usufrue

especial de aniversário. adquirindo tudo

POR l�gO V. CANIIA O FJEf:ENTf
'tiOlf)iVer�'nO en
Ua

Depois de unuta [aplsada,
resmas sôbre' resmas e ncí

tos insones, concluiu estar

recedotamentc que o cole

gial comia bem, �as ali
mentava-se mal.

F E L�I C IDa o E C,o M P U1 S D' R I a
Vi",. da Ro," O n':'i'ioni,ma dava rosnai· que n tetmosta da da de pratos e talheres. hábito tuso de encher bem tatívas da garotada que es Ihadoras [mpóstcs nas cá- tanta beatitude soctat. ta

Certa vez. no Colégio Mi csoe��ur:!�ae:r�� .eaab'::°la'. d: mdia'·en'd·.oo n�:COalau"ntaOi.,�t"'oOn'duo- da�SqtUa'b'eilda� "'Onoel�1n't'·u�n,.a��0. a pança, os senhores da trilou. Naqueles tempos não rua.as do medo, tudo em tuneís, navega em barquí

'" ., �1 ,_ ., ... """ �., ",,,...,,,, nova culinário. escolar 0- faziam os estudantes gre- nome d� bem comum e a tos, vara muros, nada eu

��a;�v� :��a����e:���I:��� calorias, proteínas e não sa greve da rõme. orquestra mo da novidade, do velho fenderam as glandulas gus ves políticas.
sei mais ingredientes mís- A-<lue vem a hlstórta ? gr-imas.

!:��;�:o�o v��t:pi!�e��::s
-.- -- .------ - ----- -- -- A' mania de fazer rettcl. Paraíso para gente ingrã

chegou ° dep"tamento' HOII'cl'as' de Jaragua do Sul
dade a muque. ta que po; sa enrarer de

melancólica certeza que as
Como aquele introverso

despesas orgânicas eram
judeu alemão, obsecado

pessimamente atendidas. Empolgantes festejos em olpnl e gsontórjo local da tenas de participantes. As ���e�e�a�:is�o�o�:��i:lO�e:
re���l�:,i> :=s::roa;�:�u�� regozijo ao dia do Colono ACARESC. 14,30 horas como grande a mãntco. exaustivas laudas

d d
- vislt.a do Exmo. Snr. Go Programa e atrações tração da festa será prece- em uma obra que só Engels

d� e� ;���t::t�b��S�:i�:: vernndor do Estado - Gran Governador presente d!do a um grande desfile ,(Oh! Os amigos) leu e mui

�::;:::�:�1:,!;���: �i�:I�:l�����,��:;::;E:;� ��:/��:�e��;ã�;�'�:�::�} ;;:':;�:�:�;�e��!�:i';;; ::;p!:::�::::��:���un�:
aceitando o cientifico cur- ���oã. ��m��g��rr:�� 4�1�� Sr. Governador do Estado e diversas raças- e idades. Ma Sua receita, ainda em

dá6��s�0Ie��:.a�;:�::7tOtudo das tradicionaiS festas con ����:ti::. f::ta�O s�O::�ia.,n� ��l�:s e:t����e:���OSm�g�!� �:o n�e t;:�er%u��: s:�r(:�
leve e substancial, pouco ����a�:Staaoo�!�aJdOco������ �r�b���el�:��o�r·n��:c:�� !�:o::�;:�l��O�eC�::t::� :p�c:q�ae,e��!r!:s fa�!};:�
:�!�::'da�u��ti��:���:e�� ramos a 25 de Julho de ca síeâo Agro-Pecuária e Pro- ç50 de suas utilidades. oteo de rícino guelas nbaí-

te tabelado, eis o que pas-
da ano. Uma homenagem dutos AgríCOlas. xo da rapaziada. Felicidade

sou a ser a feia e volumosa ���d:�O p�:�t�am��, h:����� Ali estarão expostos os
LOCAL DOS FESTEJOS - social na base do aceita ou

go��:�:a ��;;ô:oaC����iS_ que com o seu suor e labu ��s���i�:��.��es�t����!�!n� ALIMENTAÇAO ;:�r::�ae� ';�����o�,·�o;��
-recêo ��l' b��nC���ardi:o!u��rj:d�� tentes das raças suína, e- Toda a festa é realizada

nas guardados por metra-

vão assim, porém, os co- grandesa da Pátria, sncerto Quina e bovina, para o en- em terrenos da Associação

legtals. te do. terra que tem prit- ai cantamentos dos milhares Rural de Jaraguá po Sul, A

Com a falta do AH02. ret tal' o vasto campo aberto e de visitantes e orgulho dos Estrada Blumenau, Km.í ,

Ião e farinha, brasüares na por paramentos a enxada, produtores e criadores. As onde de edifica o Pôsto A-

comilança índigena, raaen- o arado, o trator e o SUOI: do 12 horas será oferecido ao gro-Pecuárlo "João C!eÓ-

do volume, sabor e outras rosto. Governador e momtttva um ras''. Instalações e constru·

coisas, começou um leve Ano a ano Jaraguà do
grandioso banquete com cen �;::d:sr6:;:s o f���:tocon��

Sul vem prestando sua ho- !aciUtar os trabalhos de
menagem sincera. ao herói bem servir o grande mun- ,
do campo, aos seus inolvida

�_______ do de visitantes de todos os

�:��e���Onnt�:��estodaOS s��: quadrantes do Estado que

perduram a trabalhar a ;:;�e�i;��r�e�r·eç:f��:�
��::\;J:e:arfe��ç�IU;:� ci�: lares.

.

des.

Todo ano reallsa-se no
----

domingo mais próximo ao

dia 25 de Jull-Jo uma festa
em homenagem a data, res
ta esta que já se tornou

tradição, grnndlcsa e de re

nome. A 29 próximo vamo.";

reviver todas as emoções e

encantamentos que nos

este grande
este ano orgnmznoo pela
Associação Rural de Jarn

pu:í do Sul r'rcrouura Muni

custo de saneue, <;UOl:' e lá-
canais .uucos por vrrcn

sofrer cá [:lra.., ndstc horrí
fico mundo vCldert-tal.

Incompreendido Marx

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POilCIAl OE I!RGÊWA TC!, 3911
-------,---------

ATENÇAO
Agora em COQUEIROS a oportunidode Que vo:

cê esperava Local bom e scudóvel. Ideol poro férias

ótimo clima: Perto do praia e de seu clube
Lotes o partir de CrS 200.000,00. Vendas em

Osório José

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosados, fornecidos em 16r.
mulas especiais poro diferentes cunwos de
ocõrco com o noturezo dos soros. Oiverscs
tipos de odubos poro bototc. cone. moncr
oco, fumo, mifho, arroz, feijão, trigo, pomo.
res, !urdins. etc

�

InstiMo Brasil-Estados Unidos
APRENDA INGLÊS

Método muito eficiente ministrado por Profes.,
sôres especializados.

.

CUr:§.o intensivo.
Autos espec.ic.s POI'O crianças.
Preço ao olconce de todos os bolsos
Assegure o S('U domihic do Ingli's fazendo des ,

de já. a sua motrtculc no 6.0 andar do Êd. lohia.
,

"I;.�'.--.:;
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ngles - Frances-ftlemão
Quer aprender a falar fluentemente uma dessas lin
guos em apenas 18 meses?

-

\lenha matr1c_ular_se em uma de nossas novos dasses

g��Oc��eçarao entre 16 de julho e primeido de o_

.

Y áz i gi

Curso Preparatório
Continente
DATILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

OE DATILOGRAFIA
- BosQQdo nos mais modernos processos pedo

gógicos. \ �

- Equ,;podo com máquinas novos
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foca suo inscrição a Ruo Dr. Fulvio Aducci an

tlon 24"de Maio, 748 _ 10 andar
�

ESTREITO.
"

FLORIANÓPOLIS

Prepare-se Dara o Fnlum
';;��r\���s��:�: �� terras, \pequenos chócaras e áreas

B.lRREIROS

Os Interessados ooderõo diriqir_se diretamente
<00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Oito Julio Malin�
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.
SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA + 160
FLORIANO'POUS

.

-- SANTA CATARINA

.

1€:C1SO-Se
DE SALA PARA ESCRITÓRIO, TRTAR COM O

ATENÇÃO
10�.ois ou poro outros cidades·

jços ele mldanças.
.

Não e necessória o engradamenlo dos móveis
armações o ruo Frorrc:is,co T�I�ntinc, n�. 34
3805

,� 4.

Dr. Walmor Zamel,
Garcia

Di!llomado pela Faculdade
Nacional dc Medicina da

Universidade (\o Brasil

Ex Intern:l por concu�so U:!.

Maternidade Escolar 5e�"

viço do Prof. OcLavio .R.

dr.!;:ul's L.ma. Ex inte:no

do Serviço de Clrurg�a CJ

Ho.sp,lal l.A.P.E.T.C. do R!J

de Janeiro. Médico do H).

pital de Caridade e da ;"1<1

ternidade Dr. Carlos Co,-r(a
PAItTOS _ �)PEJtl\<;fJl':;:;
DOENÇAS DE SENHORA";
- PARTOS SIM Don pelo

meLodo psic. IwrHatico
Consultório: Rua Joao P:.·

to n. 10 - das 16,00 as

18,00 horas. At.ende ::0.:1

horas marcadas. Telefoile
3035 - Residência .�,la

General Bittencourt, 101.

Dr. Acácio Gcnbaldi
s. �'h;a�o

ADVOGADO
Escrito ia e�pC'"r.iallzado �-rl

Quetlc(.'S tr<lbalhlstas.

A(lminlstração de bens

imóveis. DeFe··1lS flscas
Rua Fc';pc Sf'hmldt 14 -

}.O andar FJ!les: '2511 -

'2216.

Dl. �"TT'�Il" � ", ... lh�
CJ.tNI{'t\. nE CRH,NÇ.'�
Cun"ult,;rin: I'cla mallhft

nu UU<"I';!al ,(lc Caridade.
tA tanle, nn' CoJl!'illltório

({lIS l5.;}O h:;. às 17,30 Ils.

O ESTADO, o mais onl igo diario de Sjnlo C I�" ii,]

cionã.rios designados pelo
Presiden"e do D. C. C. e na

presença dos proponentes
ou seus representantes 1( •

gais.

pes, cada U'H dos interes"

sados teni o direito de a.

pôr a sua.---rúbrica nas fo·

lhas de propostas dos de·

mais concorrentes.
_ 9 _ As propústas (mo·
dêlo 001, a venda na 'Im

prensa OfiCiai do Estado)

deverão obedecer as con·

dlcões estabelecidas neste

Edital, nas instruções cons

tintes do verso das me'.

rrtas bem como às exigên.;:
cias do Decreto n.o SF -

2�O8-61/382, de 1961, e

demais disposições 'Esta
duais e Federais, sobre

Concorrências.

II! - Julgamento

1 - Pela Comissão Jul-

gadora, posteriormente, se

rã. declarado vencedor o

proponente que oferecer:

a) Menor preço, conSI·

derando-se descontos bo

nificações impôslos, despe
sas e outras vantagens;
b) melhores, condições

de entrega;

c) melhores condições de

pagamento.
2 _ Em igualdade de

condições serã. dada prefe"
rencia a firma estabeleci
da no Estado.

3 _ Em caso de absoluta

igua}dade de propostas, se.

rá sorteado o vencedor;
4 _ A Concorrência po�

dera ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamen·
te exigida pelas referidas

Lrds e a omissão imp:lrte
em prejuizo aos concor

rentes, ao Estado ou à me.

ralidade da Concorência.
5 - A Comissão Julga

dora reserva-se o direito de
anular a Concorrência ca�

so as propostas apresenta·
das não correspondam aos

interêsses do Estado.

Florianópolis, em 11

de julho de 1962.
�

(Hermes Justino Patri<> •

nova ) - Presidente.

Aulas de

Matemática

x __ ParaI uso, de ferro

zincado com porca, medir.

do 10mm de comprimento
e 3 mm de dlãmetro, Unida

de - Milheiro, Quantidade
_300.
XI _ Parafuso, de ferro

polido com porca, medindo

20mm de comprimento e

5mm de dlâmctro, Unidade
_ MilheUo, Quantidade -

15.
XII _ Matriz, para UC;Q

em alicate. de afixação do

chumbo lacre. para o ano

de 1963, Unidade - Um,

Quantidade - 250.

XIII _ Alicate. especial,
para colocação de chum

bo lacre, Unidade., Um

-' Quantidade - 50.

Os materiais acima espe

cificados deverão obedecer

normas estabelecidas no

çôes, o que ocasionará exi

gência de subsLít�üçáo, re·

LHada urgente, chama
mento urgente do segundo
colocado, exigência da dlle�
rênça de preço pelo Ialte.
so, caução futura, suspen·
são do registro de fornece·
dor, etc.

2 - Na parte externa do

envelope contenedor da
propusta deverão constar
os seguintes dizeres: CON
CORRENCIA PUBLICA NO
13 06 59 (aquisição de ma-

terial para emp!acamento
de veículos.)

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres
do Inciso anterior além do
térmo DOCUMENTOS, em

caractf!res bem destacades
encerrar-se ão os doou·
mentos comprobatórios �e
identidade e idoneidade:
a) certidão de Rcghtro

na Junta Comerciai ou

Diário OIicial que tellha
publicado o documento de

constituição;
b) ates�ado de. idoneid8.

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova·
da idoneidade comercial:
c) prova de qUitação

com as fazendas Estadual,
Federal e Municipal;
d) procuração, se for o

c.aso, passado a pessoa re.

presentante do proponen·
te à abertura das propos
tas.
4 - Os documentos ac'.

ma (ou parte deles) pode
rão ser subestituidos pelo
Registro da firma no De·
partamento Central de
Compras do Estado de
Santa Catarjna.

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica
dos proponentes em todas
as páginas, seladas na

forma do ítem 1, deste Ti
tulo.

6 - Os envelopes, con-
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('t'Il�lIrr';;'i,,: Rua l\"Ullb Pnra a'unos das 4 sérics cio

l\lat:h;ldtJ. ; _ 1." alHlar -- CU1".�O 'Ginasip,i.
t.CICrOIJ<" :o!11!G. Rua: Machado de Assis, 74

H"�i;l· !Ida: 1\.U(\ �a( I:' ESTREITO.

(i:� _ Tcli�fonc �",1 ro. 29-·7
,,"{'.:.I .":::>", • ..!1:>",,-,;,

Ftonanopous, 21l;7,(j:!

ellartamento Central de Compras Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência Pública N" 11-01-64 I Edital de Concorrênciô Pública N" 13-06-59
o Departamento Central cada. resma. de 500 folhas TAMENTO CENTRAL DL tos coruprobatortcs ú.. O Departamento Central Decreto-Lei NU 3.651, de 24 tendo propostas ou doeu 1 � Pela Comissão Julga
COmpras (D. C. C.), de BB ou 110 gramas por me. COMPRAS, Praça Lauro identidade e idoneidade: de Compras (O C. c.i. de - 91941 (Código Nacional mentos, deverão ser entre' dera, posteriormente, se-

nformIdade com o art. tro quadrado, em fardo Muller, 2 - Fpolis, ou Iu- a) certidão de Registro conformidade com o art. do Trânsito) e Leis comple gues no Departamento cen rá declarado vencedor o

• item II, do Regulamen- (bala, caixa, engradado, gar, onde será procedido o na Junta Comercial ou 11 item III, do aegura- mentares. tr al de Compras, a Praça proponente que oferecer:
., aprovado pelo Decreto pacote) de 2.500 folhas ou exame de recebimento; pe- Diário Oficial que tenha menta aprovado pelo Df. Laura Muller, n. 2 (fone. a) menor p-eço, const-

�-25-{)8-6l/382 torna 5 resmas, Unidade _ resma lo mesmo designado. publicado o documento de ereto Sl<�-25-08-61/38:J., Il" - ES'rIPULAÇOES 3410), até às 14 horas do derando-se descontos, bo-

�iCO
que fará realizar, Quantidade _ 40 e) declaração de conne-. consctuiçãc. torna publico que fará reu- dia 23 de agôsto de 1962, nificações tmpõstos, despe"

dia. 20 de agõsto de ..
cimento e. submissão às b) atestado de ídonejda- Ilzar, no dia 23 de agósto Os interessados deverão mediante recibo, em que sas e outras vantagens;

2, na sua séde, à. Praça II _ ESTLPULAÇOES normas deste Edlt9·1 e da de passado por Banco ou de 1.962, na sua. sé- apresentar os documentos se mencionará data e hora bJ melhores condições de
ro Muller, nv 2, (fone Legislação rererence a con, duas firmas de comprova- 'de, a Praça Louro Muller, mencionados a seguir. do recebimento, assinado entrega;
O) CONCORRtNCIA PU- Os interessados deverão cor rencia. da idoneidade comerctat: nv 2, rrone 3410), CON· 1 - Proposta, se.ades por funcionários do D.C.C. c) melhores condições
CA nas condições aeguln apresentar os documentos NOTA: Serão recusados c) prova de quitação com CORRtNCIA PUBLICA, nas ambas as .vtas com crs . 7 - As propostas serão de pagamento.

• mencionados a seguir. os materiais com' dunen- as Fazendas Bstaoual, F(. conoíções seguintes. 12.00 de aêlu Estadual e abertas, às 15 horas do 2 - Em Igualdade dI'!
'''I 1. _ Proposta, seladas sões e outras caracterreu- dera] e Municipal; rr.ais a Taxa de Educação e mesmo dia 23 de agosto de C0IH.iiÇS€S, será dada prr.

_ OBJETO DA CONCOR ambas as vias com Cr$... eas aquém das espeetnca- dJ procuraçao, se ror o I - OBJETO DA Silúde de CrS 10.00, por 62 p:J1" fuu.cionál'io design·. rerêncía à firma estabeíe.
UNCIA 12,00 de sêto Estadual e ções, o que ocasionará exí-

.

casa, passada a pessoa re- CONCORRENCIA fôiha, em envelope fecha dos pelo Presidente do cicia no Estado.

'l...Jj mal, a Taxa d' Educação gêncía de substdtuíçáo, rr , presentante do proponente ao, jacrado contendo: D. C. C. e na presença dos 3 _ Em case de absolu-
AQUISIÇAO

���:�;:;::���'�:�:l�!�: :�,::���:�;:�:,;e::�I��::� :,:a���i��:����r�,::;!. I � �::S:::OO"CICUI" :,,�:�%:�I;n:�ã;i'!� n���:, ;;:r::::::�:�o:'U:,:::,:' ::,�g��:�:;:o �e P:::�:��::
a) Designação do nome preço pelo faltoso caução rõo ser substituídos pc..... de :.ISO particalar. cór atr ,

o especjrícacâc a I.UL.i pes. cada um dos interes derá�e: C::�I:���Ciau!�
�o���:��ço da firma pro- ��!U�:. ��:�:�:!�/�l:.egls. ::;;:���n�� fi��:tr�� ��� �:��:��' e c����n��ri!�Oni�í� detaihada possível, inclu- s ados tem ", direito de vez que tenha sido preteri.

b) especrncacão, a mais
2 - Na parte externa do �:7a:�'l��. Estado de San pia em preto, unrc 'de - ��: sem���;�en�o :��e:�:; ��I�aSa d:ua pr���:�:� ��: ::me��:�:����epel�:pr�:�

�1:�lh�:,,��S';;�"ma��::; �;�f:!L::a,:�!�::������ s _ es propostas ceverão �3i d�U:�;�i;��"�, ��r:� .bO;: c�:,:ç� ����:!�.� g�, de:�,A:o::::�:::s(mad' ;:����, �%' ep,:jUI�:IS:��
que se propõem fornecer; CORRt!:NCIA PUBLICA N0 ��:s,a����en�adal�l.Iber%a d��: mênia. com inwrlç5.o do ��,e d����:;��;:�U '��

... j'����'i:s� lo 001, à venda na Imprer, �Oi������dt�'e aOd�s�::c:r�

�f: :�g;,�}�:!�!;tk;I� �:IO�:;:�i:��:�Ç:�a�li��; ���r���n::��E �;t��,n�: ��'.��:�:;���:e�;:i��';'� !:��::c:l�}::'e;c:,::::� ':: i�:,f:�'C,ff;��:'f;I:i:!1� ":C� A comtssâo Julgad •

taxas, fretes, ,carrentos, se" 3 - ]1;,.' envelope separa b -- Os envelopes. ccn- 10�I�ik:afl:��. �Jr�':co�e��� ent eaga do muterta.. no tantes do verso das ruee . :�u��:el�va���c�r�!����a, �=
gurus, etc; �� iR��;�tea:Yt�ri��.s al��Ci�� �����ot���:;:� s�: e�Ot��· inscrição em prêto Unida �����o �e����O�e ����;�:� �:: d�e�e���� �Cl ��gê� ��d:: p���ost��res����:�en�:'egc:n��çóe:n:te��:IZo �� �!�::;te�e�C�:ENd��t:ca�: gues no Depai eemenco de - par. Quantidade -

����:, ����o s��Il:�oc2edi;' 25-08-61;382, de 1961 e aos interesses do Estado.

local indicado: DEPAR"
Central de Compras, à Pra 1.000.

demais disposições Esta- Florianópolis, em 17 de
encerrar-se-êo os documer. ça Lauro Mulle!'", nv 2 (Co IV _ Placa. para motoct- o exame de recetnmento; duais e Federais sôbre Julho de 1962.

ne 3410), até às 14 tiaras do ejete, cor alaranjado Colr' e) declaração de centre- Concorrências. (Hermes Justino Patna-
dia 20 de Agõsto de 1962. Inscrição em preto _ Uni cimento e submissão às
mediante recibo em que dade _ Um, Quantidade - normas dêste Edita1 e da
se mencionarâ data (' hora ;J.uUO Legislação referente a

do receb:mento, assInado Cor.conências.

pu; �n��n�:�op:�a�' �'r�� dOVa� �:r�I��;�, c�rdiC:�:� N07A:; Ser:io recusados

abertas, às quinze horas do relo. com inscrição em pre- os materiaiS cúm dilllen·

dia 20/8;62, por fun. to, para veículos de uso s5es e ou.ras carac!.crist.
particular, Unidade - Um, ca� a quem das e:::pecifica
Iq�a.r. idad2 - 20.uOO.
VI - Plaquetfl, indlcati

va, do ano de 1963, em

fundo verde, Imcrição em

cór branco, pam v�!culos

8 _ Aljertos os envelo- de aluguêl ,Unidade -

Um, Quantidade -

20.000.
VII - Plaqueta, lndicati

va, para uso em carro o

ficiai do Serviço Público

Estadual. em fundo ve:de

e vermelho, com imrcrlção
em preto, do Serviço PubP.
co Federal, em fundo ver"

de.mar com inscrição em

preto (' do Serviço Publico

Municipal, em fundo ala

ranjado, com Inscrição em

preto, com Inscrição em

preto, _ Unidade - Um,

Quantidade - 2.000.

VIII _' Sêlo de chumbo,
com 16 mm de diâmetro,
unidade - Um, Quantida
de 40.000.
IX _ Arame, em rólo de

20 metros, 5 fios. p�ra CO".

tura, de placa de Identifi

cação, no chassis da carro·

cerla, Unidade - ró}o Quan
tjdade 1.500.

nova) - Presidente
II - JULGAMENTO

29-7-62

SAMlil::l. FONSECA
CmURGIÁO.DENTISTA

Preparo Be cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHiTE

Radiologia Dentória
CIRURGIA. E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas

�DU06ÀDOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Ju!
gamento e Revisão. Aposentadorias. BenefiCios �tc
QUESTOES TRABALH 1STAS

.

CI'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt no. 37 � 20. Andar - Sala 4

(UNIU SANTA, CATARINA

Clínica Geral
Doenças Nervosas e Menfais

Angustia - Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetiva e sexual.

Trotamento pelo Eletrochoque com anestesio
Insulinoterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiatras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 os 18 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 .....:. 53

DR. CLO'VIS DIAS OE !I�Á
CUNICA ptE'DlU

Estomago. Intestinos, figado e vias biliares.
Consultório:
Ruo Jeronimo Caê!ho nO 1 B
Residência:

.

Ruo: Felipe Schmidt, 38
Diàriamente das 15 os 18 horas
Atende das 8 os 10)0 horas no Hospital de Caridade

OR, MARIO f,HHll COSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZACÃO N" CLlNiCA PROF
JOS� KóS

-

DO RIO DE JANEIRO
.

OPERA NOS DOIS ·HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcada. inclusive aos sábados
Telefane: 2"989

CONSULTORia - Ruo Ten. Silveira 15 - Canj. 203
EDIFICIO PARTHENON

'

AULAS PARTICULARES
Aulas Particulares de PORrUGUÊS - LATIM

- HISTóRIA - FRANCÉS - PSICOLOGIA - FI.
LOSOFIA. ""

Professor: Victorina Secco. ", :. i' ..•• r:�

'" ':� �--",,,,,-��__ �._=<_----,r_;,:lI.::,,.: A__v":_,,.R_.!a.!:.;>!::::.�:_��,,,n,,,,��,"""''''..�>-"".�:=-",N_.�",t",�",.,i""L"",�;c::·=_'i."-,��,,,:-""..:,="),,,,,,/,,,,,,.�-i�·��_·'_';;_';l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



na Cadeia
o ESTADO, o mais onl'igo diár-io de 50nl'0 Cotcrtno

F.,lsários

Tribunal

QUINTA PÁGINA

AVANT-PRÉMIERE PRÓ BACHARELANIJOS DE DIREITO
.

/

DO TRIBUNAL - requenante: Dr. Rafae!

ENO, REALIZADA EM 25 Ribeiro Pinto, Juiz de Direi,
DE JULHO DE 1962 . to da Comarca.

Justiça
a segurança. tacão B umenau S. A. e NAR

outros e requerida o oote-cr
n. 489 � Palhoça - reque Estadual de Billmel1au. R�!. Era técnico um indivídu

rente: Ernestlna Santana Ia ter: Des. OSMUNDO vo'. chamado José que não de

da Silva e requerido o I'x, BREGA - Por maioria .:,;.

uadrilha de

Jri�u�al �� JU1tita nã� [on��[eU �D Ha�ea� [OrDU�
grvínn Bermdt vendeu soes de Scherlok Holmes, Ouvido pelo Delegado o das de Corupá, por um ve- Foram achados numa la- cobriu a moamba, passan- O Tribunal de Justiça na

ma partida de arroz em mas, muito cumpridor de negociante Vlrglllo Spezra lho chamado Scheneider de Um mês depois scnenet. ta enterrada por Rosa Oa- co-a adiante conforme aca sessão de quarta feira uttt-

asca, de sua lavoura, ao seus deveres e obrigações. contou que adquirira 37 no 72 anos Paulo Schenejder der recebe o chamado de pane em sua casa. Ela os ba de noticiar a Imprensa ma não tornou connecrmen

egociante VirgUlo João Novamente o comerciante tas falsas de Oerardt Dan. confessou ao Delegado que Garcia, dizendo que estava recebeu de seu genro Anto gaúcha. O parceiro Henri" to do habeas corpus ímpe
pezla, estabelecido na es- Virglllo João Spezia, conse- cker, por cea mil cruzeiros, hâ tempos encontrou-se tudo pronto e que unta se- nlo Ozorio Garcia e o enter que Gusmim José Natal e trado pelos falsários. O lu.

rede Bananal do Sul, mu- gulu entremear algumas para mtrocuet-Ias em ctr- com o seu conhecido, An- nhora o esperaria na esta- rou no porão. mas seu fi- Rosa já se acham presos gar de moedeiro falso e na

rctpto de Guaramirlm e notas falsas num pagamen 'cutação. Disse que ia tão tônio oeõno Garcia, no- ('<i(\ de Mafra. Ao chegar a lho José Natal Capone des- em Porto Alegre. cadeia.

ntre as ceculas recebidas, to que fizera ao' lavrador bem na vida, mas que fora mem de pouco trabalho, ha queIa cidade a re.ferlda Da

bservou que uma delas Francisco Vieira, por com- tentado pelo bemõnlo. bltuado a viver de golpes h,a, aliás multo bonita, o -------_

a falsa. pra de produtos coloniais. e falcatruas, o qual lhe levou até a Fabrica, situa-

Ervlno contou o rato ao Vieira levou, também, o A TERCEIRA PERSONA- contou que estava aperfei-· da nos arredores de Rio Ne

eu vizinho RodoU xtabu- ocorrido ao conhecimento GEM çoando uma fábrica de no. gro, no Estado do Paraná.

e. que levou o fato ao con- do Delegado CaUxipo. tas falsas e esperava jnte- Feito Isto a Dama desapare
hecimento do Delegado de Gerardt Dancker contou ressá-lo no negócio. ceu, nunca mais sendo v

Ilaramlrim; cejtxipc de TENTADO PELO DEMONIO ao comerciante Spezla que ta. Nessa ocasião ficou r '

aula, homem sem preteri- as notas falsas foram trazí- DAMA MISTERIOSA sentado o negócio: Sd

nelder seria o vendedor
Fábrica. Ganharia dois t

coe do que vendesse

de

n. 47 - São Lourenço do

Oeste - requerente: dr. A.

Iamlr Boaventura cabra;
Faria, Juiz de Direito da

mo. Sr. Governador do ti:s·

tado - Por maioria de v:»

garam provimento ao �·t;O

curso.

ANDADOS DE SEGURAN tos negaram a segurança:
Vencidos so exmns. era. da s. n. 205 _ Joaçaba - reco>:",

Relator, Miranda Ramos e rentes: dr. Juiz de Direito

Osmundo Nóbrega, I
ex ofício e a Prefeitura M..l·

nicipal de Agua Doce e 1':'.

n. 459 - Florlanãpolls -- corridos J. Mendes S. A. Co.

. 415 - Florianópolis - AÇAO RESCISO'RIA:
querentes Adalberto Nu-
es Allage e Zoe Guímarãas
aer e requerido o EX.:l�O.

r. Governador do Estado.

uerentes: aMnoe: Jdalio o

reíra, Sa'mi Paladtnt, ve
'cio Muccilo e EucJ1rJes
ore'ra Leite e requenca o

xmo. Sr. Governaucr .'o

tadc.

n. 50 - Itajaí - autores:
Lauro Pinto e outros e re requerente: João Nunes e mareio e Indústria e outros.

requqrtdo c Exmo. Sr. Se, neietor: Des. IVO GUIo

cre.tário da Agrlcuitura. R",- LHON - Unanimemente ec

Iator: Des. O�MUNV'_) r..
-

ram provímento aos recur,

BREGA _ Pelo veto de de. sos.

MANDADOS DE �EGURA�·o

�,���!�t�On:::��sr� �:s. AGRAVO DE PETIÇAO:
ÇA: gurança. Vencidos os ex.

n. 2.018 _ Joinville _ a,

n. 360 _ Florianópolis � :��a�rs.��:to��r:��:so::. gravante: A Fábrica de

[requerente: dr. Victor dn d-osa. Vitor Lima, Marcrüo oerretéte Santa 'rereemna

Luz Fontes e requerido o Medeírcs e Miranda R.a. S. A: e agravada a Faz�n"

Exmo. Sr. Governador do
mos.

d Municipal. Relator: Del.

Estado. Reator: Des. OS-
n. 442 _ Florlanópolls MARCILIO 'MEDEIROS-

MUNDO NO'BREGA - U. requerente: Ennlo oemet, ,Unãnimemente negaram
nânrmemente concedlera.'11,. ro da Cunha Luz e requeri- provimento ao agravo c-a

do a Mesa da assembléia confirmar a decisão agra

Legislativa do Esta40. Rr.". vada na parte referente ..s

reter. nee. MARCONDES questões constitucionais, de.

DE MATTOS _ trneníme- volvendo o processo à C1.

mente concederam a. segu. :�rad��:iils Pq�:Stõe:�nh"r::�r.rança.

Maria Luiza Tavares.

408 - Araranguâ - re-, JULGAI\oIENTOS:

EDIDO DE CONTAGEM

E TEMPO:

46 - São Miguel d'Oeste

ÁUSTIN-A-40 OU FORD 37, 38 OU 39

COMPRA-SE RECURSOS DE l\olANDADO, JOSE' CAVALHEIRO MEN-

Negócio direto - Entrado e restante a curto

prazo. - Trotar: Ruo Garcia. 260 - Balneária
(Plaéal, o qualquer hora.

DES - Chefe da Secção <ie
fDE SEGURANÇA:

n. 231 _ Blumenau - recor

29/7162 rentes: Comércio de Impor"
Jurisprudência e Publi.

cações

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

RECE/TA TR/BUTÁRI. AR�AOA
EM 1960'-,

'\
I�;
;

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITIRA
BEL'
FORTA -ZA
VITORIA
MACE lO'

ARACAJ1:;!'NA1JIL
JüA PESSOA
GQ NIA

O LUIZ
,ANAUS
LOR/AtJOPOL/5

o

7529044000,00
.1 �rs ���.ggggg
903066000.00
781210000.00
431.300000.00
339 B70 000.00
271950.000,00

.245.640.000,00
141.044.000,00
136.249.000,00,
I 11479.000,00
I 02.71 6.000,00
71. 185.000.00
63740000,00
62649000,00
56300000,QO
51.698,00000
40607000,00'
16.330.000,00

.1/.

INFERIOR À E

MUII//CIPE:
AJUDA A C9MBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

NtlO TERÁS MELHORES SERVIÇOS,.

VIU A GUITARRA FUNCI

ve ser confundido com J(.
sê do Egito. Mais tarde Jc
sé é preso ,pela Policia de
Ponta Grossa, mas não a

bre o bico. A guitarra con

tlnua a funcionar pois Gal"
cta já havia aprendido o'

segredo da fabricação.

OTIMO VENDEDOR

Entabolado o negócio o

velho scnenetcer pôs-se em

campo. O primeiro compra t·

dor foi Gerthardt Danker
o qual adquiriu 150 notas

por cinquenta de dinheiro
bom. A idade avançada fa
cllitava a ação de Schenej
der. Além disso ête era bem
falante.

Leopoldo Depcke, mora

dor em Jolnville, também
foi abordado por Schenei

der, comprando vultosa

�j:rt;:n;a;I�!a f�:�::t:�
Blumenau, o qual tinha ga
banto para fazer aqueÍlt'
importante praça.

O NEGOCIO PROSPERAVA

Schnelder manda seu n

lho Teobaldo em compa
nhia de Depcke, fazer a

praça de Blumenau. Lá am

bos instalaram uma agên
cia a qual também conti
nuou prosperando porque
as not�s pareciam autênti-

caso

Um automóvel foi com�
prado com o dinheiro fal
so. Riva!t; Brunk queria
vender o seu carro por qui
nhetos .mil cruzeiros e não
encontrava quem o quises
se. Foi quando conheceu

Schenelder, o qual conse

guiu que Garcia comprasse
o veiculo por um milhão e

quinhentos mil cruzeiros
em dinheiro falso.

Pela lucrativa compra
Schneider recebeu a grad •

flcação de quinhentos mil

cruzeiros, mas, Rivalt Blunk
perdeu o automóvel, o di

nheiro e ainda está preso,
O negócio continua a se

estender tal qual um tumor
canceroso. Os agentes de
Jaraguá do Sui e Joinvllle

trabalham ativamente .. A

li Arthur Berne comprou
um milhão de cruzeiros.
Não havia melhor negó

cio a materia Jlrima éra
multo boa, até de prlmelt·:J.
qualidade, igualzinha a ex

trangeira, Mas o Deleg�do
Callxipo de Paula pos tu

do a perder, prendendo
Schnelder, Garcia e mais
onze partiCipantes.

CINCO MILHOES APRE_
ENDIDOS EM PORTO ALE
GRE

------ -- -- --�---

Noticias de Lajes
11:2: viagem e breve regresso José Gerente nscsevente
a Princesa da Serra. Juramentado do l0 'reben-

Escreveu Nelson Brascher

E' com o maior pezar que

registramos em nossa caiu'

na o falecimento ocorrido

dia 24 p. passado do Sr. In

deucjc Pires e sua esposa
Da. Aurora Brascher Pires.

O casal deixa os seguintes
filhos: Jacyra Furtado Pi"

res, casada com o Bél, Ar

geu Godinho Furtado; Vva.

Da. Marília Pires Lõpes, Sr.
Osni Pires Laercio Bras�

cher Pires, Dirceu Brascher

Pires, Maria Brascher Pi

res, Alaor Brascher Pit·es,

Z��::.Yp��;:�l:::d:lêemA�:
muitos nétos,

O desaparecimento do

benquisto casal abalou to

da a cidade. O Sr, Indalicio
Pires foi o fundador elo

Presidente da la Banda de

Musica de Florianópolis de

onde ê natural. Apreciado
poeta, foi grande colabora

dor da imprensa escrita e

falada de nossa terra. Da

qui enviamos·a família en

lutada nossos sentidos pe

zames.

Afim de dar J)Óflse ao no

vo Agente do L A. P. C., es

têve em nossa cidade sema

na passada o sr. Dalmiro Ou

arte Silva, Delegado do L

A. P. C. em Santa Catarina.

Ao nosso coléga de infàn

cia Da1mlro, desejamos te-

Assumiu o cargo de Agen
te do Instituto de Aposenta
daria e Pensões dos Comer

ciãnos o Sr. Newton José

ão de Notas da Comarca.
Daqui desta coluna o Gula
Serrano erivia a toda a fa
mília enlutada seus senn
dos pezames.

Vaz, transferido de Floria"

nópolis para nossa cidade.

Daqui de:Jejamos ao novo a

gente ,do 1. A. P. C. multas
felicidades em sua nova

missão.

Dia 21 p. Passado com

pletou 25 anos de funciona
rio do Banco da Lavoura

pe Minas Gerais· S/A. o
.nosso partiCular amigo Sr.
José1 Monteiro de Castro
Arouca. S.S. ocupa atual-
mente o alto cargo de Ge
rente do Banco da Lavoura
em nossa cidade sendo fun
ciónário da dita organiza
ção desde os seus 17 anos
de idade. Por este motivo
o Sr. Arouca recebeu da
direção do Banco um bani·
to escudo de ouro e brIlhan
t.,

Por falar em I. A. P. C. o

novo Agente nos informou

que já está funcionando o

Serviço Médico da Previ

dência daquele Instituto em

nossa cidade.

Foi transferido para a

Comarca de Itajaí a pedi
do o Sr. Dt·. OSmundo Viei"
ra Dutra, que em nossa. Co

marca desempenha o alto

cargo de Juiz de Direito da

la. Vara Clvel. S. Exciu.

ainda permanecerá em La·

ges por 30 ou 40 dias.

Esta coluna e o "GUia
Serrano" que sempre teve
as maiores atenções do Sr.

��::age�tS�c�:nl�o/;ora�
prestadas merecidamente,
apresenta-lhe os parabens
com vótos de muitas ferlci
dades.

Domingo passada realizou

se no Parque Infantil h·JO·
nas Ramos" interessante
Gincana automobilistica ar

ganlzada pelo Clube l° de

Julho, onde compareceu

�:a�:S:fl��:ist����.aD;�:�:

�
salfam vencedores os lO- /

,
vens 10 luga! Halo Mada-

lozo e Chenca e 20 lugar Ro

gctlo Costa e Ivanosca
_ (!:lj .

Domingo po".do lal".u �

n;aCl::r=:rl�an�o s�m;��e D 1.1
Gelentc progellltor do nos .•
so particular amigo Snr

'<" -:'

.. BOLA. M.f.IS PERfEITA 00 BRASY.

AÇÕES PREFERENCIAIS DA

PETROBRÁS - A V I S O
A Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS, avisa aos

mteressados que foi prorrogado, até o dia 31 de julho pró
xlmo futuro, a subscrição pública de suas ações preferen
daiS.

.

Nesta capital, os subscritores serão atendidos atê a·

quela data, no Banco Industria e Comércio de Santa. Cal
tarina S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REDATOR,

PEDRO 'AULO MAC!tAOO
2':0 rORES-AUXllIAP;ES:

I GIL81:'PTO NAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS
-�.--

., A..1n DE LABUTA (;()NSTAI< r&

,ELO PIOGPESSO DI

lAHTA CA1ARINA

14" SITO.

ESl'OkTIVO

Paíssandu. Haverâ progra

mação para os treinos, com

conduçã oespecíat para. con

duzlr as t'quipes, projetaha')
também a CBD uma parte
social. Os premias estão
sendo fixados, destacandoe

se medalhas e diplomas Pll.
ra os primeiros colocados

bem como uam taça para a

ee'ecãc mais discipilnadn.
ARBITRAGEM CARlC>Ct

�oTi[IAS
.1DMQB19

levam vantagem sobre as

americanas com 30 pontos
contra 22. O atléta norte

americano connolly, bateu

novo recard mundial de

Iorque observa!'am ,>e os se

guintes resuitados:
Wiener da Austrla. 5 x

Elfsborg da Suécia 2

Mtk da Hungria 3 x O!vie.

do da Espanha 2

Belenenses 'de Plfrtugãl
5 x Paratinaikos da Gr�.

da 1

x x x

O Be:enenses é o lider do

grupo dois.

PenaroI e Nacional empa-
taram em um tento:!'ffi

jogo válido pela "Taça 1,1.
bertadores da América".

Com êste resu;tado, pejo 1;'01
average o Penarol clas�üL

COt. e para jogar contra o

campeão do Brasil, o San

tos F. C.

n í '!' O!

Por- 400 mil� (ruzeirôs'-o Barroso Adquiriu o
. t�.

35'se de �e#linho Campeonato Brasileiro deAmad;��s11 RIO,26 (v. A.) - o II

será ·.o·rc"iade hOJ·e brasileiro. também levado a

�:;::'°n;:::adO:ra:���a�: efeito nesta capital foi v-n

ctdc pela seleção da FCF,

;â��:�a.!�n�� �=�fO::.aJÓ promovido pela CBD, estane Os árbitros que atur mo buscando assim a FCP o

do a inauguração progr-i, no campeonato serêo todos segundo titulo consecut.vc.

desfi'e das sete uelegnçêea mada para a tarde. do quadro da FCF, cabes. Os traba.ttcs da represe.v
concorrentes marcará o pr,l A HOSPED.,.GEM DAS do ao Departamento de taçào guanabarina estarào
melro passo do certame DELEGAÇõES Arbltrns indicar: os elemen. sob a responsabi'idacte de

'rodas as delegneões cos tos que poderãô entrar em Paraguaio, lendo como ba��

correntes- ao campeonato atividade. a equipe do notaroao. b .•

vão ficar alojadas no hotel o primeiro ·c_lmPt!on&.t:l campeã carioca.

informações certas. procura
mos o treinador aneuceno Albedo Valle Esperado Em P. AlegreJosé Amorim que, de inicio
confirmou as noticias. Dh�e Pub'ica o "Correio do r" var as guarnições em "';r�L

O treinador tricolor à repor-
vc", de pórbo Alegre: Dan-fé nos, dando sua opinião .-e

tagem que o seu cube Já '<e
andamento do plano erga poderão ou não ser admi+le

avistou com os dlrlgcnt�s
nlzado de preparo da equí- das em competições elimi.

do alvinegro sõbre o aS��11 j pe nac.lonal que em nove:n. nato-Ias. Deverá ela ter

to. Os joga�ol,es pretenrü. c-o vai dlsputa.r o campéc opislão também para a �Ol·

dos pelo Atlético são Rona'. nato Sul amertcanc de :�,ão.tc.de guarnições mts,

do, Pereréca e Sérgio. sere
mo, o técnico Alberto Valle .....

do Que OS' dois prtmct-r.s
está em Florianópolis de.il'

com bransfcrénctas acerta de o dia 12 do corrente, de

,'das, er-qunurc que S"l"gio onde virá a P. Alegre. D".

ainda núc Jcí decfdld-, A verà estar eouí no úlrlmo

dl:wto':&_:;lOS aJld.a I) t_.�" d1:1 oeste mês para coser.

O pugilista alemão, peso

O técnico nomeado pc'u médio Emile Braun -retecca

CBD deverá ser hospeda-te em penu ringue, qua�do, Est.á sendo preparado uma' recepção corinh.;�o
na sede da Ilha do A'l'l:. vencia por pontos no ItU.,.O embolxcdc do Metropol que- vem realizando um gl-

nante Barroso, Lendo pura
ueno níessmans. numa I,U,' r�a���r:r�om:s���t��t;�:�d�i�e��o;u�OPt C E;1�'�:-)

tanto havido um pedida .ta va disputada em Bayreu 1 .. -

nu Alemanha, quando re .
pai, atual bi.com�eão do Estado. realiza uma. ccmpo.,FAROS que foi logo ate-r,

e tlnamente desmaiou. nho dos mcts brdhontes, se bem que as equipes com
dido pelo esportIsta Vim�iJs �;r�ndo horas 'depois, vi- que .se. defrontou nõo s�jom c�nhecidos d:l púb�irc
�a��l c�:beCl��!�a'd:rr:;;!l' tíma de c�nc�ss�o cerebral. ��o�l:��lod� f��:b�f'rot���s;so�u�cp�e���:�mM�tr��oÍ
pr�:::: �:s ����a�:��O;� '��� Os Estados Ulúdos estão ?'Ci���:UdoMé���o?,S�i��\�ol��:da�:� �éri�;l�b�nd��
mador-es em treinOs dev?:n ::l:'�:�(�� apo�:oa :vi.� cutíveis, sendo perfeitamente justificado o júbilo
�::es��; g���:;:/;Õ:�: competição masculina de ��ep::p����so�a��sf�s�:)��sod�h���docr���:��:e ��:
rar a visita do treinador. que ora se realiza em pruo souberam honrar e. dianificor o futebol brosilei_
Valle. A!to na CaUfQrnla. por ou.

ro, constituindo_se no "FITA AZUL" do futeb')l co_
tro lado as moças sovlêticas torinense.

De ocôrdo com o que ficou assentado no reuniõo
de Assembléia do FCF, sairão apenas dois clubes do
zona no. 2 o que mais interesso aos deSP'Jrtistas do
capital do Estado. Do_s clubes que participarão desta
primeiro fase, o Barroso destaco_se inicialmente :;:>0_

arremesso de martelo com ra ser um dos classificados. E o outro? Bem, o outro

a marca de 70,67 mts, soiró de Ofimpico, Palmeiras POl:l!o Ramos Atlético
Paisondú, Carlos Renoux. Nova perÇJunto se foz pre.�
sente: Qual o que reune maiores méritos? Bem. Ai,

Pelo Torneia de Nova sobrará naturalmente, um clube d:::J capital O outro

te�á Clue realizar muito poro consequir o outna vogo
Afinal de contos, lutará contra cinco odverS6rios pa_ tI"
ra Conseguir o objetivo. Carlos Renoux, campeão in_ <

vieto, 00 cue parece será o mais d;flci! obstáculo às
pretenções dn segundo clube do capital o vogo no. 2
poro os disputas semifinais d(l estadual. Reouer por_

tonto muito cautela e um esfôrço muito grande d'l
diretoria poro consequir alguns refanços sem os quais
nossos clubes estarão irremediávelmente perdidos

Pela primeiro vez participando d..,. campeonato
pelo Lico Serrana de Desportos, o equipe do-Socieda_
de E"sDortiva e Recreativo OUnkroft conseauiu exores_
sivo feit" 00 classifiCar_se poro os disputos� do Esto_
duat. Tal feito tornou_se ainda mais expre.ssivo per
saber que o Internacional, até então ve;'cetlQr de ti_
t,·r,..., ,. .....�...I_ ,...---�=: -.",,� ,.,., .......... ":,.,,, r:nmoeõo ce_

Es�ar.�l Iere i}e1iéil d� ZO Mílhõas
nil CO'lJ JIII�s Rimei

RIO, 26 (V. A.) _ Cha.
mou a atenção dos "espcr_
t'<"'tas cariocas as notas pu

"4.11.01." Criando

b$D íGI'ú] I) �"Íiirm
RIO 26 (V.A.I.) - Ill(()�

mam da' cidade Italiana -te

Mlllo que 'o centro avanre

MaZ'Zoi.a está criando .Im

caso séria diflculdade meJ.

mo, 'para reformar o seu

contrato com o Mllan". A.
firma um jojrnal da Peni

sula que Mazzola surge d'

gora nas manchetes )').0

como -goleador mas, sim,

como criador de dificulda

des conforme ficou o .:a3<l

d,etlnldo por torcedo�es 4'.le

afinai não sabem mais e�

quem acreditar ou no q,ue

campo, p�etende
lhe 20 milhões.

Né:inho, O astro Que desoontou no Pai
'

receberá Nélinho para jogar por dois anos pe

Ramos, pelo qual foi campeão do F \ '; �ú lo vice-campeão de Itajaí que, com mais êsse

vindo a ter a sua onotunidade no escréte dr rotável refôrço, acha-se em condições de as-:

ouro da Federaçêo Cetarin-nse de Futebol pirar o título máximo do Estado- I
acaba de deixar o C ....merciátiô. de Criciuma. ,,-
p,ara ingressar no Clube Náutico Almirante --

:::::t�m:e l!a!.:�� �:sd�� �:�:::or�!: AUéii eo à Procura de ReIJrços
tarinense de 1962. Pelo atestado liberatório Noticias tem círcutado

\lo
�adoi- atletícano que o vtce , Eut'ides. Sôbre esses va.oe

do craque "colored" sabe-se que o clube !t�- pela cidade d'e que o auen. caJ�peão da cidade tam,bem ::sí �a�i:;tor�:t��dl��é��:
j�iel1se pagou ao Comerciário a apreciável so- �:rê:m�;m::��s����a��: :��:ci���r��a�ova;,m :;:�<l: com os dirigentes do AV3i.

ma de 400 mil cruzeiros. Ignoramos !luanto res do Flgueirense e do cendo em primeiro plano JS quando tudo flcarâ escu,

:e:ai�la:��np��a �e!:;!��'l� norn� de Neri, GercillO e reeido.

A fim de colhermos as

(I tít!!lo dp vi ..... r-"r>"' .....eãn Que é credencial poro ter

presença no dlsnuta dn cetrn máx:mo de acôrdo com pensar,

o f"'fvo re("1l.Jln!"'"'E'!nt,.. ri:') f'ntidndp. suC"ervisoro do es_
Pelo noticlãrlo que �tu.'.

parte_rei em nrlSSo Estado. Consoante esta fôlho no_ gou da Itâlla, Mazzo:a ,lã:.

ticictl n rll�f"t"":1"! dl'l "",�.,k vP-"e" Cnrnneão", dentro se mostraria mais 1nter,·s

d .... (lrn,.., I"'nnl f'ntrf"'lU nn F",dp.�""'rãn Cntorinenc;e de sado em vestir a cam'W':l

Fnt(>1-.r1 ,.nm l'm r",,<':"��(1 no nunl <:nPcito os dnis pon do M:lnn, pois se�la seu pf'n

tos (lerd:dn'). snb o fundnment<1 de ter o tricolor do' 1 sarnento ingre�sar nas t1!s

Estreito inc!uido . no citodo encontro, o arqueiro Per_', tes do Santos. E se fica'ise

wro dE'! fn�J"'\'In irrp'1111nr uma vez Clue o mesmo ho_ no MUan, sõmente o sena.

vin n.., ln trornl"! i"nncin umn nnrt1da Dela 'certom� peja impo-tâncla mm'ma

rl,.., (":,...,..,:t ..... l rl�,..,,..,;'" rl", h""",� ci:".-.' ,t"rj,.., dais iool"!s dI"! de 30 milhões de liras.

lo tllmn do Cn1'11""enn<,to da Ligo de Araranguá. Acontece que.o pr��'d"Me
do clube penlsuIar, tendo

em vista que Mazzo· a púr

vârins vezes esteve [ora

do quadro e 'que algull1;�s
vezes motivou a sua au.,eno

eia a sua hUilsclp'lna .em

_,·- .. j ..... ·r fi)""'''') intelromnnte no_
_ to r-t-�:n- "I�erto Valle per_

''o' .lencç co. r""",:) l:pi':cl
.." ..

, {'1u&lhe deve há doi:i a�os qtrás.rl rildo !l� n � F',.,rl'nfin�

_t U)�'1l1ulstn dD laurc.J1 n,�ximo do re�o nJ�clona1. .13 juve.�.tus. 1" "1, ( '\

Hoje. no estádio do Botofogo de Futebol e Re.,
gatos, em Cc-crcl Severtcno será efetuada a festa
inoug!lr(.:! do Cc:rnpeccnoto B�aslleiro de Futebol A ...

mcdcr. Presentes vórios Estados. inclusiv_e Santa Cc;

flJr;n:l ClL'e S('(1U:U multo bem representado e com ina.
b .... lá·.el conf"nr->"t nos suas possibilidades de êx!to.
:� :' c tr.:z�r (I tíh_d" será uma exigência demosiad:J,

.

-('- ... ..,tr- �-t··-ã., cs "papões" de titulas do des_
ro�tc n cioi1d que seo cariocas e paulistas, os pri_

..... ,,: ..... r"'v"n'"'· �' .... �� I-m fator considerável: Comp:.
'" L_("'_'_ \ .-r(.' ;;.., -'e S�nto Catarno preoorou_se
de ,_.r;j __ c�" 'e"'�" nora as d'sputas, tendo levado
r ef-'t,-" ",....,- �€ ,,,,.le i"gos amistosos, culminando por
e"'f 'Cf""1t-r ,..-� I .

." 'II�. o seleção do Paro nó que 0_
C' h-li t-t'"'�-r'"'("1 r-In goleada de quatro �Is o zeT')

�el:c'd�dcs, ropçzes!

xxxx

Atlético ou Avaí, é o interrogação que pairo nos

circulas liçmdns 00 nosso futeb,,1 no (')uestão..

do desig_
nOCGn d .... cluhe nue com o Proula Ramos reoresen_
torá .0 f(")ntb,,11 do Capital no Campeonato- Cotarinen_
se de Futebnl. marcndn poro ter começo nos primeiros
dias d" oráxlmn mês de aqôsto. Ouem deverá dor a

resn(l_<;t" é o Tr:b,mnl de Justiça Desoortivo Que j"
nn reun:(i .... d......... róxi...,,, !"eml""'no estor6 juloondo o

rf'O ,�� .... d" Avf"tí 1""'" nleiteia os onntas do partido per_
did(l frpnte 1""'0 Atlét:co nCl rndodo que deu por encer_
rodo o Campeonato do Cidade e consequentemente

r;rl"'" ;"",.,r� ",..., l° h'�("1'" nnr Ur>"'fl linn e um 2° turno
....... - ,.."h,.. t'l-" t ,-f D ...�_n�,.., ,.,tt,,..,rl .... rie """neinn di_
f. __ ""_"Q ,...�" t�,4 " �(.>",tn dn') disoutas oficiais do cor:
..,_ .. _., ,., ,.. ,..,,...·t: .. rl,.., 1Ano em flue atuou irregular_

�._�" � ""r..-l',..;:;- rle ,Ano dpvendo assim f'car ino_
.. :",... .... tp ,,'" ,., T H1 rleridn sAbre o seu casQ. Sendo OS_

!,:r>'I "" �e,.f! .. <:n d .... Av"'í deverá o óre:ão discIplinor bar.
riga_verde dor provimento.

xxxx

Os meios náuticos do Capital estõo encantado
.--...., r tf'!"n:c,., (lnrtenho Alberto Valle incumbido pe.
, r ._r�.,_ --?í" Bros:leira de Desportos poro prepa_

J 'r"""'''e cnmoeã., bras:feiro per ten_
,..... I..� "J:)I.It"CO Francisco MartineJli, e �re_

den�:::,::ic cara re;:>resentor o nema do Bnasl na pr ovo

rr'n:ip�1 do Campeonato SulQmericono que &erQ .fe.
tuado em Burôno:; ,�ires. ,�m duas semanas em c�too
to corr, o grc.nde cooch argentino .. as nossos ro_

vrp.��:' t �m cnrendici,., muito. Peno que um preparano'
,p.- �o· ,. ...... t�rt ... dc D�r um d05

Dizem mais os notic1:1.
rios que procedem da Eu

ropa que o MHan, para se

desfazer de seu grande era..

que, solicitará pela menos,
'1. Importância de 300 m:o

'hões de lira" pe!o "eu '1l,j-�

''l�0 1l.1berat6�'r:f Tn<i.w 1'_

10 esta quantia ao nO',f,O

"dinheirinho", o pMse de

"cruzeirinho". o passe de

de
o

Vllll Belrríl�o a lmp0r,

��;!�ro� ou l!�Ja��h::;;�
"l"t":, �"- " -r.., .. f,,� ...

Seguiu paro O Guanabara a nosso selecionado
d� futebol Amador, com o finalidade de, em terras
dIstantes confirmar o prestígio do futebol catar1nen

:I�iv��� últimamente nos proporcionou resultados po:
Nossos esperanças são redobrados, tonto pe!')

v.olor de, n�sos atletas juvenis que, bem treinados fi_
SiCO e tecnicamente, saberão corresponder à confIan_
ça neles depositado. como também poderemos ofcan

. çar. resultados consagradores, já que poucos sôo os
lnscntos neste campeonato.

No provo ée fôgo,. realizada domingo em Join_
ville nossos rapazes sa!rom_se airosamente golean_
do o escrefe paranaense e apresentando um futebol
prótico e técnico.

.

Só em participarmos do certame, já é mais uma

vitória do futeb:ll catorinense, pois dos Estados do
Brasil, poucos serõo os que competirão, por mótivós
vários, tal nõo sucede'rido conosco que embora cóm
Certas dificuldades, far_no5-_emos representar já que
o sr. Osni Mello demonstrou firme propósito de estar

presente à com!)etição marcando mais um tento em

suo administração.
o

Sim O simoles foto de estarmos presentes com A campeoníssima Maria

ooulistas e cariocas já é uma vitória oara o -nosso Ester Bueno comeguiu trcs

F�t('tdo adis, inclusive mais e mais ficaremos cc_ expressivos triunfos na Suê

nhecidos do público eSportivo brosileiro, que em man cia, a oabater a suéca UUa
chetes de jornais e proaromas de rádios, s6 dôo ou_ Sandul e post.erlo�mente elll

vidas e atenção 00 futebol de São Paulo e do Guana_ dupla �om seu Irmão Pedro

boro, muito embora devessemas hó muito, figuro r Bueno Netto, venceram aos

em primeiro plano nos mesmos lornois e Radias da finlandeses Nyssonen e Húrs

GUClnobora face o resultados positivos que vimos 0_ na. Finalmente na prova de
btend" e oela organização que vimos possuindo em .dupla feminina Maria. E;;..

noss""" esnortcs. '"
ter Bueno e Carmem Core-

0<; r-"tnrinenses esoerom Que nossos robazes se nado venceram a fUandp5a
""'mnNtp,..... bpm no certame nacional, calhend" triun_ Horsmaoe e a suéca R051n

fos, se �oss;vel fôr mos. ac'imn de tudo. mantendo o
por 6x2 e ex1.

disc���av��:����o�e��;;t�ri��mpeão. mos sim, _. _ _

poro prestigicr O futebol juvenil brasileiro, e po_ ...

:�o:�et��!r�ê�Jm�aon��:' n:�t�da�dv��� ";C;'_l-F-E-Z-IN-'0-0-,-N-'-O"'I
_ I"l"� �,.. -_�I:�,...�(.>m rtr,..,,,é,,, � "' .... t:,.ió .. io

r""_" __ � .....�I''"'",,..(h,, '" ,.. ... ,<>,..jitnmo� fnzer boa fi_
... ".� r .... �,., 1"""::":5 e mois elevarmos o prestigio de nos_

so f'ltebol, em ascendência n6s ultimos al'OS.

b"rar'las pela imprensa lo
(cont. an 70 pagina)

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

I' L4t5 falando de cade[pa.�
l4W i}i!Ji_J!)f;j� _ I

ofere.:er-

-------JI Moury Borges
Político Intere-sonta vem odotoodg ri' diretoria

d? Comerciário, de Crtcíumc Com o desclassifica_
çoo do seu onze do certame estadual, vários ioçcdo,
res passaram o ser visados por seus coirmãos, o

Prospero e o Atlética Operário, que obtiveram me.,
lhor sorte no reqtcocl. AContece que o diretoria de,
Comerciário negou decisivamente neçoctor qualquer
de seus atletas com os clubes coirmãos' seja por em,

préstimo. seja em caráter definitivo. Agora, qualquer
clube de outro cidade poderá conseguir contrcrc.Jcs.
de�que satisfaçam os exigências do clube crtctu.,
mense.

deu seus postos CIG Guori:tny_ �u tradicional adversá_
rio e ao nvvuro e 0",-, ,r':'IHe Olinkroft.

.

Ao retomar o título do Internacional na tempo_
rada de 1961. quando conseguiu empatar pelo conta_

gem de 1 xl, no finalíssimo, o Guarany sogrpu_se

Campeãn Invicto I"nnllnnt.... '<eu etmn" rival perdia
" nronde chance de conquistar o tricampeonato. Em

1962, nesta temporada recem fjndo, o Guarany rp._ ('
petiu o feito, tornando_se bicamDeão invicto. O clu_
be. bugrlno foi dirigido pelo sr. Hercilio Farias e con_

tou com o seguinte quadro base: Orly; Vicente_Zé
Otávio e Dante; Demervol e Geze; Pililo, Valdir, Jo_
han Silvio e Narbof. Na oportunidade do registro os

noSsos felicitações o familio do Bruge, pejo brilhônt�
feito.

Cremos que nõo será necessário aos clubes do

capital prOCurarem no mercado de outros Estados va_

Iares ooro os disputas do próximo estadual. Nosso a_

firmativo baseio_se que um atleta de bons predicados
técnicos exigiró muito para transferir_se e. além do
mais nossos clubes não estão em c')ndições financei_
ros que possam arcar c0rY! êste problema O que fa_
zer então? Aqui mesmo no cOf?ltol encontremos bons

valores que podem resolver as folhas dos nossos dois

reorpsentantes 00 estadual. Que (IS diretores dos �uú
.�'" ��"'nae". sI'! r�Jn(lm e tracl'!m os olonos oue po _

de,rõa dor 00 futebol do Metrónnle a �h"n"'o,-l" r_:' f-I ....

marasmo em que S8 encontra. Com um pouco de. f�r_
ça de vontade tudo seConse!llliró.'

, .. L:.,' �.:\. ��,���
. ,�(�ti·,': ,i:,.j,;�i�)'-;;:i..,�
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SEM DINHEIRO, PODEVOCE TA'MBEM
fendo em vista o 'g[ande sucesso alcancado na auinzena das malhas, ClAU - \';��i�JO rene. ; vJnlliln:�menle seu estoque, resc..c; �rorr<ç� por mais 15

.. '

........

sem acréscimo ou á vi."lJ com descoeto até 20%.
',T"'''�

dias, mduindo ainda Casacos, Ieier. Conjuntos e Saras. Sem entrada

CLAU - De�l'C,m
------ ---- --_._----

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

HOMENAGEADOS

ESPECIAIS

• EDITLL
LANÇAMENTO DE IMPõSTOS DE INDUSTRIA

E PROFISSõES, LICENÇA E TAXAS RELATIVAS
SÓBI\E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.

INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS
'

A primeira turma de for
mandos da Escola coctt
r-ente prestou hcmenaqens
especiais aos Exce!entissimo
Senhores: Celso Ramos. 00
vernador do Estado; Ru

bens Nazareno Neves, secrc
tarte de zducacâo: J:}ão

Marcondes de Mattos. Pa

trono; xereu ceie-te Guizo
nl, Paraninfo; Antõnio Fer
fiando -10 Amaral c Silva,
Redator de "O ESTADO";
Professor Vitor Fo-reira da

De ordem do Senhor Diretor do Departamento
do Fozendo e de acôrdo com o estobelecído no crtt;
so n.o 974 § 1.0 e 2 o da Lei n.o 246 de 15 de No
vembro de; 19�5, (CÔdigo Municipaf). ficam �otifi:
cedes os contrIbuintes dos lmpôstos e taxas ce-rno
mencionados a apresentarem Q êste Departamento,
até o dia 30 de Setembro. a declaração do movim ..n.,
to Econêmlco, de ceôrdo com os vendas realizados
entre 1.0 de J..llho de 1961 o 30 de Junho do ano em

curso •

O formularia paro a referida decloroçõo pode;
ró ser procurado nêste Departamento, que o fornece;
ró gratuitamente, o falto de declaração, sujeitoró os

contribuintes 00 lançamento ex.Oftcto acrescido da
multn de 100%. de ocôrdo com a Lei ;'.0 465 de 28
de Novembro de 1960, publicado na Diário Oficial
n06712de30-12-60.

.

Deoartomenta do Fazenda do Prefeitcro Mllni_
ctool de Florianépalls; em, 18 �:/�I��c�� 1962.

Chefe de Secção e Hsc. Lcncomentos

Silva, Diretor dn

Continente.

PROGRAMA

r-

i cartazes de
I Wti![0[UJ@íl®W®B

ED[TAL.
'

.. , .... : ..
IMPOSTOS INDUSTRIA E PROFISSõES IMPOSTO
DE LICENÇA, ATOS DE ECONOMIA, PUBLICIDADE
AFERiÇÃO DE PESOS E MEDIDAS E TAXA Oi:.

•

LIMPEZA PUBLICA
3.0 TRI�ESTRE DE 1962

De ordem do Sr. Diretor da, Deportcmentg da

Fazendo, torno PLlblico que durante o corrente mês.
se procederá nêste Deoortcmenro, o cobrança de tm,
postos e taxas acima menclondos

Findo o prazo acima, os aludidos impôstos e to.,
xas serão cobrados ocrescldos da multo de 20%

Prefeitura Ml'nicipol de Florianópolis, 24' de
Julho de 1962

WALI·PUSLlC/OAf)E
1-- TEL. �4-13

���ml"dD !'�r.hq�o, 6
Auri Vieiro

Chefe do Serv Ccntrõle da Tesouraria

fome !IA í) JOS}; -BA'J.lBOS·
Cine GLO!UACentro Fone: 36311

ás 3

Michael Craig Estreito Fone d252
Belinda Lee em:

O VALE DAS MIL MONTANHAS
i!;��lnJ.anCo.or

ás 5 � 7Y2 - SY2 hs.

Censura ate 5 James Stewart'

Cille RIU
Centro "one S43�

ás 41/2 - 71� - 91,� tis.

Jack Palanca

Anita Ek.berg em:

CONFLITO IN'f'I\olO
censura até 18 anos

.rune Ailyson em:

l\mSICA E LA'GRIMAS

Tecnicolor

Censura até 5 anos

Cin.1M'ttRh
Estreitoeh•• RnXl FOfle 11205

CENTRO MNB 3438

ás 4 e S hs. ás 8 hs.

John Payne
Arleen Whelan em:

Glen Ford

Glor.ia Grahame em:

OS CORRUPTOS

Cemura. at� la anos

FA .... SABER a todos que,
J presente edItal de citação
.trem ou dele conhecimen
o tiverem, que por parte
le A.Nn�AL .í.LVARES CA
BRAL e sua mulher Da. E
DITH BAVASSO CABRAL
o p.Imejro ore-é-to. a segun
da d3:né".i li, brasnetrcs
residentes e dormci.iad .. .;

em Ponta das Canas, ne ta

.comcrce, requereram em

uma ação de usucnplâu o se

gumte imóvel: um terreno
de contjguraçâo quarlrllúte-

, 1'0 irregular, com 322,50
(trezentos e vinte e dois
metros e cinquenta centt
metros quadrados) m2. si.
tuado no lugar "Ponta das

Canas", distrito de Cachoeí
ra do Bom Jesus, neste mu

nlcipio e comarca, com as

segujntes confrontações:
Ao Norte, com 5750 mts,
extrema com a Estrada
de Ponta das Canas à La

gotnha: ao Sul, com 50,00
-----------.-----

mta, extrema com' proprje
dade dos Requerentes, a

Leste, com 11400 mt onde
extrema com Joaquim Mar
tins da Silva. e, ao Oeste,
com 101.00 mts. extrema
com p opr:cdades de Ma'
noet Leonn Silvy, de Frede
rim Martins Neves, e de
Manoel João de Oliveira.
Feita a. justificação da pos

�:d!�it: �l�:Sl���:��:�� p;� ->-__

]':1 que chegue ao conhect,
mento de todos, mandou ex

pedir o presente edital, que
será fixado no lugar de cos
tume e publicado na forma
da Ieí. Dado e passado nes
ta cidade de Florianópolis,
acn quecro dias do mês de
junho do ano de mil nove
centos e aessenu e dois.
EU,EDISON DE MOURA
FERRO, Escrivão, subscre,
VOo

EDITAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO DE 30 (TRINTA)

DIAS

Escola

o Doutor W.u.DEMI
RO. CA'5CAES, l0 Juiz
Substituto da la Cir

cunscrição Judiciária
em exercício do cargo

�:r:u��sd�e-��:ei��\�:
zeruta Pública e Aciden
tes do Trabalho da Co
marca de Piorfanopahs,
Capital do Estado de
santa. Catarina. aa 'Ío!'
ma da lei, eco.

WALDEMIRO CASCAES,

to JuIz Subst.

I �,. I \ II" ," V , I w .• 1 11'oi I
.-.----..:;.....-_...

aos Correios do E�'reito.
,

G�,\NDr, DI·;F1('1T PAR! de cruzeiros, em nGSSa mO€-

A ENTIDADE ESPANHOl,,\ da.

ALLlANCE FRANÇAISE
Aprendei o folar frcncês. Aprendei (\ ler Et o

traduzir textos da literatura frcncêsc. A prcfessô;
re Liliane Koning tem o prazer de comuniccr qUE: es.,
tó agora copcctrcoc de orender aos numerosos pedt,
dos de aulas no própsío êsccto Hrotico "ALLlANCE
FRANÇAISE'· sttucoo no e�ifla � Mal wilt<ler_
me _ antigo"Monte Libono" 1.0 Andar ..:_ de fron
re o I PASE, I ntorroccões permoeeotes: � FOI"\e 2569

HORARIO DAS AULAS

!'r';lcipi'CIl'lte:;

: 20 Feire às 10 h

: 40 Feira às 14 h:

: 50 Feira às B h.
60 Feira às '4 h.

3:) Fe'ro ÓS J730 h.
40 Feiro às 10.00 h.

: 50 Feira às 17,30 h,
: '60 Fe.rc às 1 Q 00 h,

20 Feira às 16 h.

Li.teraturo
: 40 Feira às 16 h

: 20 Feira às Uh. e 181--.
: 40 Feiro às 20 h,
: 50 Feira às 14 h,

28/7/62

Adrk .. � Pires do Raquel Zari Matias
Silveira do Silveira

Têm o sousfocõo de portíctpor às pessoas de suas re.,

I' CÕF>S o nascimento de suo primogênito VIVIANE
CRISTINA, ocorrido no dia 24 de julho, no CO$O de
Saúde São Sebastião.

ATENtA0 ..

CURSO VIEIRA DE PREPARATóRIOS
ADMISSÁO AO GINÁSIO E QÁSICO

- VESTIBULARE� - CONCURSOS -

Rua Ga.rclcJ N°, 260
BALNEÁRIO - ESTR!ITQ

27. Z8. 29. 1°

, CASA - VEHDE-n
Uma cos,a no Estreito reCem constrl.{idQ, com Q

areQ de 87 m2. Sob solo abitável. Medir;'ldo 60 m2,

��O�;tl��o� no loja CLAU d�fronte o CQRREIO

MADEIREIRA DAL PAL SIA
Anembléla ,&eral Exlraord[lIáril1

29-7

São convocados os Senhores acionistas de MQ..
de'eo Del Pai S/A, o se reunirem em Assembléia Ge_
rol Ex..troordil'lÇlrio o reoüzcrcse às 9 hs. do dia 12
(doze) de Agósto [lr6ximo vindouro, na sua sede Se;
ctcl, sito á rua. Irmõos Picolli - no cidade- de Ton
ga.rÓ, Sente Catorina o fim de deliberarem sôbre �
seQujnt� ORDEM DO DIA:

, c) Proposta de aumento de Capital social e con;
sequente alteração de estatutos sociais.
b) Outros assuntos de interesse da Sociedade
Jaraguó, 26 de Julho de 1962

A DIRETORIA
29 _ 7

�

PROGRAMA DO MÊS

1t:1 '.'J �n���â� _:����.jl,f,�ê��c�e ocrr>'';<)

Av. Rio Bronco, 76.
�;'.
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Por ocastão de inaugu.
rar-ee o Banco de nesea

�
volvlmento do Estado _

acontecimento que se ete
tu.ou no dia 21 p.p. e que
teve repercussão condigna

�-r- o Governador Celso Ra·
1 mos pôde, com a alta no

ção dum dever cumprido,
tarar da Significação do

ato e da importáncia do

empreendimento de sua

gestão. O discurso do emi

nente Chefe do Executivo
revelou-lhe a alma sensível,
que não se distancia das

dolorosas realidades sociais

do momento. Foram pala.

SER LIVRE
Ha. alguns anos uns cnc

eo-siovécoe construi ram si.

gilosamente um tanque. Pn.

cientemente, na agonin de

serem livres, aparafusaram
se.deram. montaram e C')Jl·

etutram o bélico veicula,
metendo lhe um recheio de

mulheres e crianças.
COm a alma na boca, e

coração aos saltos rolaram

pelas ruas a mola de aço.

De súbito, ace.eranac doi

damente, Investiram cone-a
c
as forças da cortina a

t
ferro e vararam na para o

. exptendor da nbcrdaue

ocidental.

:� Capitalistas em rug;'\.
BZurguêses evadindo se?

.

Não mecânicos, opera

rios, guarda;.
Quão explendldo deve ac r

êsse paraíso proletãrio pa: u

que sejam justamente os

seus legitimos usutrutuá-:
rios, os Que de lã. fogem ar

riscando a vida.

E é êsse regime que CC,"

tas brasileiros querem ore.

recer a um povo que sem

pre foi livre? (Ação na-ne

critica Popuiar)

i Iluminação
.

da (apitai
Aos poucos, vai a Empl·�.

sa. de Luz e Forço. de Fio

rlanópolis S. A. melhoran.
do a liumlnação das ruas da

cidade. Como consequér,ci.'l
o centro da Cap.tal i):J: r;·

ga-verde apresenta um <is.

pecto noturno mais cnndi.
zente com o panorama de

wna. metrópole que deseja.
,� -eres<!er cada vêz mais. Ta�

, esfõrço prosseguirá, extf'n"

dendll.e a bairros e 'l!�trL

tos de FlorianópoLs.

o Grande Desfile
Estamos na hora do gJ;3.;.

de desfile eleitoral. nl' o

" momento das bandelr:1-'>.

5 Belas, atraentes, pancjan.
do s(lberbas, com lemas eln

ouro, esplendendo. cia.

Mas cuidado, nem tudo

que r�luz ê ou:'o!

Quanto mais viva, mal,
- altaneira, mais drapejante,
ma.1s falaz é a bandeira,

Ela busca a tua sumpatia,
pOlariza teus senlimen:"ls,

mas confunde tua rar.à.·'.

Responde ao teu sadio 1lSl.'

clonallsmo sem xen:lfol>:"-�;
:' atendem ao teu sentimf'nlo

... �
de justiça social, sem dema-

gogias.
E' bela garrida e tem!'.;

mas pode ser falsa.

Vê quem a empunha.
E sentir-lhe ã O chêiro

rubro do enxofre.
E' apenas o teu voto que

quer. Para te esCravizar,

(Ação Democrát.ica PO·
� pular)

vras de profunda com- "Tôda mudança é peno· Q:ue guarda coerência per.
preensão humana, a propó. se" - dt�a, há pouco, nu- feita entre a pr_egaçtio do
sito dum acontecimento ad- ma reunião de homens pll- candidato e a açtio do go
ministrativo que se assina· blicos, em 840 Paulo, o vernante, está agora na

la, SObretudo, pela expres. Governador Celso Ramos, plenitude de sua expressão,
são de seus objetivos so- que acrescentava: "As es- na obra do Oovêrno de
dais e econõmicos, ao en, truturas sociais resistem Santa Catajina.
contra das soluções recze- aos impactos que as que- Estamos exatamente as

madas para o bem estar do rem modificadas." Referia- sisttnao a uma mudança
povo. se, então, o eminente Chefe naturalmente pe1wsa para
Tendo acentuado quanto do Executivo de Santa Cu- os que insistem em que Sf

a iniciativa da criação do taTina às retermos que, por mantenha, no Estado, a

Banco do Estado lhe ocu- uma sábia e realista pro- caduca política do campa
para as preocupações desde gramação administrativa, se dresco eíeitoreiro, com o

que, na chefia do P.S.D., propunha realtzar no Esta- alheamento absoLlLto das
procurava esquematizar pro- do, t que, n(1. verdade, nem grandes aspirações ge
grama de concretização da todos pensam que para os rais e que insistem em que
prosperidade coletiva e da problemas novos, emersos das imperiosas exigência�
paz social e1l'\- Santa Cata- das novas conquistas "se- do progresso catartnense.

rina, o sr. Celso Ramos jri_ ciais que se vão alargando Mas o Governador Celso
sou a coerência de seus no mundo, sob novas ccn- Ramos não é um imprOvi
atos, como Governador, cepções democraticas, as sador, cujas atividades se
enquadrados nos princípios velhas fórmulas intransi- prestassem aos reclamos
de sua pregação, como gentes, que acomodariam subalternos de grupos em

candidato do P.S.D. e de os governantes e resnonsc- oontuto com as oonoeraén
outras correntes politicas veis pelos destinos dos oo- cias superiores do cese»
que lhe prestigiaram os 'Vos na posição neutra de volvimento econômico, se

mesmos principias. O Ban- simples assistentes do pro- cial, politico e cultural uc
co de Desenvolvimento do cesso histórico, não logra- Estado. Fala a linguagem
Estado, órgão de fomento rõo subsistir. da verdade, a unica que o

de .a�it;jdades produtivas e povo compreende e acata.

promotor da expansão das Santa Catarina, tradicio- Não arma ao efeito para
riqu3zas catarinenses, é nalmente fiel ao sentido ludibriar a expectativa dos
agora, já instalado, "exata. espiritual que preSidiu a, que o elegeram por lL':we
mente o modêlo concebido lõda a evolução social bru- r�m acreditado na sua

no momento em qll.<t foi sileira, encontra, em mo- pregaçã,o recuoeraaora .

proposto". Ai está, como' menta assim decisivo para Não divorcia a sua palavra
uma realidade que se vem o recíustamcnto de seus _ do� seus atos, mantendo,
incorporar a outras mui· valores, um homem de lar- isto sim, a retidão de seu

tas, parq coli711ar o pro -

ga visão, 'de equilíbrio se- propósito, sem as smuosi
çresso de Santa Catarina, guro, desarmado de pre- dades que eram C01nUllS

num sentido amplo e pene- conceitos e clarividente' na.� adminisfraciies ãomt
tranie, porque não se vuta porque atento às realidades nadas pelas ambições po
apenas a uma ação. super- do meio. O Governador' lítico-partidáTÍas.
tícuü na solução visaàa Celso Ramos, não obstante Não há, -ortasuo, quem
para os problemas do povo mteneo ao teorismo vasio não lhe conneçc o pensa-
e da nossa terra, nuu se de! substância, em virtude menta claramente exposto
faz o suporte sólido, rijo e do qual muita demagogia e 'claramente oonsubstan
eficaz para sustentar a es- consegue embair as massas cíado no Plano de Melas do
trutura dum Plano de 00_ para proveito de interésses Gcvêrno, convertido em lei
oémo de extensão extracr- a elas estranhos e até con- e em radioso processo de
dinária e de sentido rene- trários, acompanha com ezecucéo. Constitui, sem

vador. discernimento as COTTe71tes dü.Vid�, uma inovação nos

de opinioes que �ntram em mêtodos de govêmo em

choque sob a pressão dos
novos imperativos sociais e

politicas. Mas é sobretudo

Não descimhece o Gover
nador Celso Ramos a ur_

gênCia duma Vigorosa o/en
siva ao encontro das ne

cessidades gritantes dêste
mOmento excepcionalmen_
te penoso de nos:;a história

administrativa, quando os

problemas que maior pres
são exercem contra o povo
não têm suas causas con ..

/inadrls em limites regia
na.:s. O Go")ernador catart-
7.ense. todavia, fará o que
lhe cumpre - e o fará in

tegralmente, ina<J ao ata-

que das causas que estive
rem ao alcance de soluções
estaduais. Nosso empenho,
não tem esmorecido, antes
se vê cada vê::: mais esti

mulado, na '/}TDPorção da
crescente gravidade dos
problemas, que enfrenta
com o ânimo de quem não
rl'.�,�eria lo ca�pp da luta,
fl':'W�'Ó: e peciahl'lenle re

cuar seria trair uma causa

pela qual prcpugnou duo
rante tõda a uma existên-

\
Quando convidado a di�

zer, em reunião interesta
dual, o que pensa acêrca

do instante nacional e das

soluções que devem ser

adotadas em relação aos

problemas do povo e do

país, o Governador Celso
Ramos prepôs e subscreveu

reformas, que lhe parecem
inadiáveis, e que, de sua

parte, fiel às próprias con·

vicções, vem introduzindo
em Santa Catarina. O Ban-

co de Desenvclvimento do

Estado, tais as finalidades

�:�:�t�epC::::�:::',; /r�
ina1L!,/uração é, portanto,
um acontecimento de inu-

.�i'ad.a expressão, como o

prOClamou o Governador.

Escreve-nos o leitor Ascãnio de Lara, de Curitibanos:

"Estamos, por aqui, muito satisfeitos com a instala

ção da Agência do Banco do Brasil. Não temos dü.vidas de

que ela virá concorrer para o maior e mais rápido desen·
tlolvjmento da grande e rica região abrangida pela sua

1uTisdição.",

Que se efetivem, 11.0 menor prazo, as esperanças do
1lQ8S0 leitor.

Os ba1tcos têm, na realidade, um papel de inegável
relévo no nosso desenvolvimento,

E por isso deveriam sempre ser tratados, pelos go ..

v8rnos, com juttiça.
Isso, no entan10, não ocorria ctn Santa Catarina, an ..

_ flS do atual go\'êrno. Agora, ba�tará uma leitura nos ba

:'fIcete:: do Tesouro Jara se verilicar que a era do mono-

ELEITO O NOVO PRESIDENTE DO seF
l::lll ASH'mblda Geral EX.

.raordlnárIa, realizada cn,

.I
tem na séde do aíndtceto

....� O IWS lJInGO DIUIO Dt SAIU tATABUtA �
dos Contabilistas de Flor:a

FLORIANOt'OLlS, (SABADO), 28 DE JULHO DE 1962 nopchs, fol eleita a nova

diretoria do referido Slndi

•

CINOUENTENÁBIO DO G.E. "VIDAL
RAMOS"

um homem prático, a quem
menos importam os emba
tes teóricos do que a con

cretização das reformas
que visam ao desenvolvi
mento do Estado e ao bem
estar consequente para o

povo. Essa conduta, de que
não se d�svfou jamai's e

Santa Ca�"rma. Haverá,
pois, quem o combata, não

porque êle ofereçc. 1/ulnera
bilidade, mas porque, é

certo, «tõela mudança é pe·
nosa" e não há como evitar

que se rebelem contra as

mais sãs iniciativas Ofl inte'

rêsses que elas venham.

contrariar, especialmente
quando tais interêsses per
deram o apóio do bom sen

so e do consenso geral.

Santa Catarina, onde cor
seus conhecimentos ê tm,
balhos vem destacando se

de maneira brilhante na vi

da polüíco.acadêmlea. \
Após, a Assembléia Geral

foI entrevistado pela repor
taaem de "OESTADO", de.
clarando que em sua ges
tão desempenhará seus es,

terços no sentido de tornar

rea!1dade diversas campa
'nnes, contando, sobretucn,

Entre as comemorações, promovidas' em Lages, do com O auxilio dos contabt,

SOo do G. E. ''Vida} Ramos", obteve especial relevo a itstas catartnenses que, rem

montagem histórica, em carro alegórico, do educanda- dúvida, será de ímpreserr,»
rio em jubileu. Nela, como mostra o clichê, aparecem o dível valor.

antigo e primeiro prédio do grupo escolar, o grande esta- Dentre as principais cam

belecimento construido em 1912, e em painel, o retrato

do, seu criador, o saudoso catarmenee CeI. Vldal Ramos,
governador do Estado àquela época.

TRANSFOBMAÇÃO DE ESCOLA •

Foi transformada em Es de "Vida! Ramos Júnior", a

cola Reunida a Escola rsc- ESCDla isolada de A�lçJtfo
Inda de. Rcmelândía. muni Konder distrito e muniu.

cípto de São Miguel c'oesrs pio de 'Itã.
Noutro ato assinado pe

lo Governad�r ceiso R:1.�
�,o�, ':,:I�,,�':'�::;�, �'i· -m�convertida em "001. R'o- p:.��.�
nída, com a denomíneçêc CRE'DITO PARA

-

PAGAl\IENTO DE

EXERCI'CIOS FINDOS A

PROFESSõRESP.e�ormas de Base
Dirvorclados da realidade

e de súbito surpreendidos
Pelo surto desenvolvimen
tlsta nossos homens de

gove�no se tornaram rct<!r.
dados.
Reformas de base. refor

mas que atendem o no

mem, pois que o homem é

que está em causa, es,ão
a .exigir solução imedlat1..
Esco:hamos, porém com

cuidado, os caminhos.
Não aouêJ.e, drástico,

violento e Que comDTOV011

nada mais atingir do que o

terrlvel Impasse das mura

lhas de ferro, de aço, de
cana cu bambú, a escravi.

zar todo um povo sem n·

sultado algum a não s�r o

sinistro trlangulo que rleH
ne as ditaduras: fome, l:lL

séria, e medo!
E s'm aquêle, aspero em.

bora, mas livre onde �c"

dem�" !grltar, protestar e

mudar pois a liberdade n:i.o
se def�nde matando-a.
Cabe no povo, o voto de

decisão na eSCOlha dPosses
caminhos. (Ação Democra_
tlca Popular).

�ecrelaria da
Fazenda

O titular da pasta da

Fazenda, sr. Geraldo Wetzel
rasoiveu, para os efeitos da

portaria n. 704, de 11) de Ja
neiro de 1.962, que serão os

ser;ulntes os preços das

me:-cadorlas a segUir desl.
gnadas.
Pontas e resíduos de :pi

nhelros não aproveltã.\'ei�
em serraria: F O B =- por
metro cúbico - C:'S 40QO.OQ·
C I F _ por metro cubico
- CrS 1.500,00.
A determinação entrou

em vigor a partir de ontem,
data de sua pubUcação no

órgão oflcla1 do Esta·do.

SUBSTITUTOS

o Governador Celso R'l

mos abriu, por conta do

excesso de arrecadaçã() -ia
corrente exe:-cíc!.o, o credi..
to especial de Cr ..

10.829.124.00, para p.\�?
menta de dividas de exerc·

cios findos, referentes li ;;ja

lariOs de professores subs,

titutos no exercício de

1.961.

COnfOr]
relação nl1'

mero um du esouro do Es

tado, ãProvad pe'o Tribu
na: de C:Hltas em sessao de

24 de julho do corren!l� :,.'

no. O mencionado crcdll.o
será distrlbuldo por va:-IU,

Coletorias, discriminada:;

na edição de ontem do

"Diário Oficial'.

CONCORRÊNCH PU'RI.T.

CA; AQUlSIÇ,\O DE !\le.

VEIS PARA GINA'SIO IN�

DUSTRIAL DE ITAJAI

Serâ realizada no dia 20

de agósto a concQrrêncla,

publica n.,18 - 05 . 5:!,
do Departamento Centrnl
de Compras, para a aqubl
sição de móveis escoJ::J,I('S

para o Ginásio Indust"l�1
"Presidente Noreu Ramo'."

de Itajaí. A referida concor

rência estava marcada an.
teriormente para 27 de ju
nho último.

ll'fREFEITO ,PROVISO'JtW
MAIS ViU

Com a criação de nOV03

municípios no Estado de
Santa Catarina, O Gov.�rl'l.J.
dor Celso Ramos. de acúr'

do com a iei, vem desilmlln_
do Prefeitos Pr:lvisórios, até
as ,eleições nas respect:vas
comunas. Dia 25, foi deSlg
nado para a Prefeitura de
Fraiburgo o sr. Alípio Ola.
ena Yung, que substltuil'à
no cargo o sr. ,:rui ia Bo".
veniura Tozzo.28/7/62

---�PRÃD�aZ-;- econômica---u-"-iv-,,-,a-i,-e nacionais. dá às realizações culturais
Nossa romântica e fun- mente. Até que enfim uma Corn esta promoção melho- em. S.C.) Nossos homens

cionária ilha terá oportu" entidade encontrou jónn1L- tará o nivel' e o rumo das inteligentes, d?S mais mO-j
nidade de participar de la autêntica e satisfatória ccisas nesta terra. Há, real... ços aos mais tdcsos, dcvem
uma excelente festa de para solucionar um dos 1nente, no momento, i71ten- reunir U Eoma dos seus es- j
cultura. A Câmara Júnior nossos mais graves proble- ção profunda de colocar forçcs e da sua experiência
de Florianópolis, elltidade mas Cltlturais: FALTA DE Santa Catarina em órbita para a efetivação de

tOdOS/de caráter internacional, óTIMOS LIVROS. Verdade de destaque. (Uma prova os planos da Câmara Ju_

que assinala na composi- é que as livrarias da cidade disso, i11clusivé, é o progra· nior de Florianópolis re/e-

ç:�sdi�:::e:s:::;br��, d:��- procuram conquistar o pú_ ma em organização para o ;:7::sd�o Zt��:� ;:��;S�o!� I
volvimento da comunidade, nemente U colaboraçiio da

programou, pOSSivelmente Fe."ra do L."vro imprensa falada e escrita,
para o mês de setembro, a dcs estudantes e principal-
reali�ação de uma. FEIRA mente da esquecida Aca-

DO LIVRO. Diversas editõ- demia Catarinense "de Le-/ras, as melhores e as mais blico com aqUisições razoá- I Festival de Cinema Nóvo tras que conserva as men·

atualizadas, 1á firmaram veis. Entretanto, impossível Brasileiro, sob a responsa- talidades mais lúcidas do

compromiSso. Estarão pre- ofertar ao povo e que há de biltdade dos meus ilustra· Estado. Tenho a certeza,
sentes na capital do Está.- melhor nos gêneros em dos Salim Miguel e llmar que seu presidente, o que

do de Santa Catarina, com todo o país. Os preços são Carvalho.) Nota-se, com rido autor de "Homens e

vasto material cientifico, altíssimos e faltam CQndi. et'idellcia. que está se 7J1'0, Algas". Prof. Othon Ga.ma

literário e caUstico. Esta c ções. C01ll (I F:!ir(l (I., ", ;s'flu'!n 11111(1 rCIUI1JarÜO a·Eça. f(ll'or{'I'l'rá ('(11'1 rr

uma hrilh(l1Ile ocasiiio 1Ja- )l.avel·á a/Jftlilllrli[1I .k -,",'II/"Ih/IIl[,> r!'rC('iSfI- FI'HIÇA DO SEU PRES'}'!·

l'a va/oriUJr 1HlIiS<J povu, alem c/a oportllllid(/(/[' f.le UC'ujfl{ '·U/.'.' I) .'cllficlo (_;10 c (' !'r:,,:::�'jGl'_) DE

f(io (/CR('jo,�o f{(: -"tpll(lr��e c�rcllifl das m,'/IIO/'rs IJIJ/'(/,� "1'I!OI'IN('UNO" f//(C SUA FôR('.·! intelcctual. I

A HOBA DO DESPERTADOR FAZ

ANIVERSÁBiO
O conhecido programa a

HORA DO DESPERTADoR
completará amanhã o seu

6,0 aniversãrlo. Comemo.
rando a efémérlde Daki!'

Polidora e a Rãdl'h Guaru,iâ
{le Florianópolis oferecerão

as 15 hO'as de amanha no

Lux Hotel um coquitel <l

imprensa e convidados.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDúSTRIÁRIOS

Delegacia no Eslado de Sanla Calarina
Aviso às Emprêsas Contribuinles

PATENTE DE REGISTRO
1 - Nos tét'mos do Decreto nO 51 103, de 1-8-61, as

f'mprêsas industriais, contribuintes obrigatórias déste

Instituto, só poderão obter a Patente de Registro para

1963, de:.de que compr.ovem, perante a rEl6pecüva Coleto

ria Federal, por melo de Certidão, a ser fornecida pelo
!APl, que não são devedoras desta Instituição.

2 - Convidamos, portanto, as Emprêsas vinculadas
ao IAPI, que estejam em débito para com êste Instituto,
a �anarem essa irregularidade, para que esta Delegacia
possa fornecer a Certidão que as Coletorias Federais
deverão exigir, nos têrmos do supra mencionado Decre

to, para fornecimento da referida Patente.

3 _ Qualquer esclarecimento sõbre esta exigência
serã prestada aos interessados pela Delegacia do IAPI.
Serviço de Arrecadação, sito na Rua Tiradentes nO IS,
em Florianópolis.

Florianópolis, 19 de Julho de 1962

Amaur,y Cabral Neves
DELEGADO

cato, cuja presídencia fi.
cou ao encargo d� contao.
João Nilo Línhares.
O atuai presidente do S.

c.r.. cursa a Faculdade de
DIreito da Universldãde de

a organização de um cu

prático contábil cujo 1
cio está marcado par

próximo mes de setemb

assistência. [urídtea, me

e odontológica.
Instado pela reportag

o novo presidente fez a

guínte saudação aos co

bilistas:

"ESTAREMOS

TCS 'AS NECESSIDAD

ATRIBUIÇOES E DE

RES SOBRETUDO, 1\

,DIREITOS fDO CONTAB
LISTA, POIS SO ASR

PODERA, O COMl1:RCIO

A INDUSTRIA NAS SU

J\.UL E UMA ÁTIVIDAD
PULSAR, DESAFOGA

E CONFIANTES, NUM

MO ININTERRUPTO

TRABALHO CONSTRUT

EFECUNDO, INSUFLAM

VIDA E PROGRESSO CO

TANTE NAS ARTl1:P..I

DA NACIONALIDADE"

LOTERIA Da ESTADO DE SANTA

CATARINA
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

7.128 CRS 800.000,00 Florianópolis
1.684 CRS 80.000,00 Araranguá
2.025 CRS 40.000,00 - Florianópolis
2.423 CR$ 20.000,00 - Florianópolis
2.507 CRS i5.000,00 - Videira

--0--

EXTRAÇOES DO 1mS DE AGOSTO DE 1.962

DIA 3 CRS 1.000.000,00
10 CRS 800.000,00
17 CRS 800.000,00
24 CRS 800.000,00
31 CR$ 800.000,00

BARCO DE DESENVOLVIMENTO D

ESTADO DE SANTA CATABINA S.

Çoncurso para escrilurários
1. O Banco de Desenvolvimento do Estado de San

Catarina S.A. avisa aos interessados que as provas

concurso em referência serão realizadas, no dia 29 do cor

rent:,) n��tl�eeg��n�:s �����so:, à Rua João Pinto:

_ candidatos do sexo masculino, Inscritos

nS.1 a 100, e.

_ todos os candidatos do sexo feminino;

b) colégio, Catarinense, à Rua Esteves Júnior:
.

_ candidatos do sexo masculino, Inscritos

ns. 101 em diante.
2. Dado o grande número de concorrentes, a prova d

datilografia terá inicio, na sede do Banco, na próxlm
segunda-feira, dia 30, às 9 hox:_as da manhã, mas os can

dldatos residentes fora desta Capital poderão, no próp:ri
dia 29,'lnscrever se para fazer a prova ainda no domingo

3 Os candidatos deverão comparecer às 8 horas e 4

minutos da manhã; munidos de seus cartões de inscrição
e trazêndo lápis-cópia (roxo), ou caneta-tinteiro (tint

azulou preta), ou caneta esferográfica (carga azulo

preta).
Florianópolis, 27 de julho de 1962

.

Banco de Desenvolvimento de Santa Catanna S.A.

Alcides Abreu, Presidente
J. J. C. Medeiros, Diretor

III •

As "coisas malares do mundo" - anota fIlosó·

flcamente O Silveira Junior, em seu livro - não nos

causam aquêle impacto que a gente imagina. Pe.r·
dem.se na vulgaridade das outras coisas _qRe sao

Imediatamente menores,
_

"

Em sendo assim, foi muito radical aquel� ·?om
lusitano que, diante da girafa, negou a existênG�a �a
prôprla! ..

Nos grandes centros, paga·se o luxo - .dlz�tnos
nós os tabaréus - dos hotéis e restaurante�>'S1lvel
ra Junior, em Nova-Iorque, caminhou longe p<lj.'a ai·

maçar do Restaurante Jack Dempsey.
.

Antes do ·cardáplo, para escolher, pediu o d�no,
para ver:

_ O Jack está?
Não estava. Estava em casa. O bolsista ltaJaien·

se caiu fora, que o motivo do---almoço Pifara,� restan

do-lhe apenas salvar a diferença sonante do bife,

multo pronunciada entre a casa do boxeador e a

cafeterla da frente. .

�

Donde se concluI que a fama, para ser luxo, nao,
pode ficar deitada na cama.

xx xx xx

Não encontrei no livro uma explicação para

IstO=- Por que, nos Estados Unidos, o futebol - �s
porte universal das multidões - nunca chegou as

oitavas de final?
Medíocre fan do bat, no ginásio, nunca achei

graça no base.iball - que é o esporte nacional dos

ame���n:. adataram ao foot? Ficaram na tradição?
xx xx xx

Outra Indagação:
_ A Justiça por lá é assim mesmo, como apare

ce nos fUmes de gang nos de bang.bang?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


