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Debate do projeto vai ser encerrado hoje �
BRASíLIA, 9 (V.A,) - Sem 'a solução do pro; bllidade nas votações aos' trabalho intens�vo, co:n a que tratam dos recu;��

Devendo ser concluída. pos blema do quorum dlficll- lideres. realização de tres sessoes indlspensaveis para a p

sivelmente hoje, a discus- mente poderá aquela Casa No primeiro caso cujas diarlas. cação do aumento. Na se-

são do projeto que cuida aprovar qualquer materla estudos jâ se scbrepêem a Liquidada' a primeira mana de 16 a 20, a cama;

da aumento do runctcne- nos debates que se preces- segunda hlpotese, apenas tramitação plenária do ra, em f:ii��ude e�� ;;qU';;��
Esmo publico ctvu e mlli- �a:e::t�: ;����:�a��a:a:' �e��o�IVe::I��;��oest!oo��;� ����:��s!�,a�:��t�e��:��� �:�� feito P�IO sr. Rome-

��� :p;e��:;: :;:aDe:e���� entretanto, terão de aguar- forço concentrado" em mana voltarã ele para" a meiro Neto (aprovado),
ver tambem, no decorrer uma ou duas semanas. comissão especial encar., �ã�o��V�e��II�!ip��n:: :�!�
desta semana, o seu pro- ��r �9;2ol�u�� srh:::�� Acreditam os defensores regada de seu exame, a vocação para o dia 25 da

blema principal, que será para a solução persistem da Ideia Que, através de qual já tem programada reunião da Comissão Es-

a de conseguir, neste ano para serem solucionadas. acordos já leitos com ext- reunião no dia 25 com o pectet.
eleitoral quorum neces- São elas a revívencía do to, recentemente, a cama, primeiro-ministro para o

sarro para qualquer deli- "estorço concentrado" ou ra poderá votar varias ma- debate principalmente dos

beração. a atribuição de responsa, terias numa semana de projetos a ele anexados e

Damos, ac:ma, quatro aspectos da memoráve[ Convençáo do Partido Social Democrático, realizada sábado, às 16
horas, no auditório da Rádio Guarujá. Ao alto, à esquerda a mesa que pre$id1U' os trabalhos, sob a fJ1'esidên�i.a do
dr. Aderbal Ramos da Silva. Da esquerda para a direita, em primeiro plano, v6 se o Secretário da Agricultura,
Deputado Attilio Fontana, Deputado Federal Osmar Cunha, Govemador Celw Ramos, dr. Aderbal, Deputado
António Gomes de Almeida. No segundo plano, � a mes ma ordem, o Secretário Sem Pasta, dr. Renato Ramos da
Süva, Secretário da Educação e Cultura, Deputado Osni de Medeiros Régis, Prefeito Municipal· de Florianópolis,
Waldemar Vieira e Secretário da Viação e Obras Pública s, engenheiro Celso Ramos Füho. A direita, ao alto, o

flagrante ttxa a mesa e o plenãrio. Abaixo� dois aspectos do plenário.

Pascoa para
a Garotada
Como acontece todos (,S

unos, domingo da páscnn,
o radialista Nazarenó oce

lho, da Rádio Guarufá, rea
liza a sua "Festa Infantil".
Dentre as atrações que o

conhecido radíalíata apre,
sentará à garotada nona

nôpolitana, destacamos 11

Banda de Musica da Poli

cia Militar, gentilmente
cedida pejo Cél João Eloi

Mendes e a Escola de Sam

ba "Copa l:1"rd", campeã
do carnaval passado.
Para o êxito da 4.9. Festa

Infantil de vãscoa, :..tza re.,
no CoTno contara �m a

colaboração do Prefeito da

Capital sr. Waldemar Viei

ra, da Loteria do Estado

de Santa Catarina, Cla..
Antartíca Paulista!. Coml�_
são Bapectal "Seu Taliio
V!i.18 MJlhã<!", Melnlcke S,

�Md",{lo.r)...'ÕóP�if8:Y"<hi9: Cêst TIF'-
nus".
As crianças terão in

gressos gratuitos e recebe
rão bombons e guaraná
ehampagna da Antartica.
A ornamentação do 'rea

tro Alvaro de Carvalho
ma! uma vez, �stará SOb a

responsabilidade do aplau
dido artista conterrâneo
HASSIS.

PROFESSOR ERNESTO BRUNO (OSSI' No
Esteve nesta Capital,

tendo regressado a Pôrtc

Alegre o ilustre Prof. Bru

no ctset, catedrãucc da

Universidade do Rio G:an

de do Sul, para tratar de

assuntos referentes à or-

toro Recebido pelo Secre

tário-Geral da unrverstda

de e pelo Chefe de Gabi-

garilzação da &SCOLA DE

ENGENHARIA
� INDUS

TRIAL, da qual sétã Dlrc-

nete da Reitoria, o jovem
mestre foí homenageado,
ultimo domingo, com um

almoço intimo pelo Mag
nifico Reitor e pela Sra.

Ferreira Lima, em sua

aprazível resldêncía.

[m�aixaoor alemão no )
"a""nl. tomado no

10_)
cal da Construção da Ust-

Hr�SI'1 ;�P��T��;:::h�A
-

z:
U }\olA PAGINA

Frcnca
reS�OndEU

Tribunal' de Justiça .

I Discurso proferido pelo fortemente atraído, por vo- não conhecer, no exerci-
Exmo. Sr. Desembargador vaçâo e temperamento, pa , cio de minha função, a do oovêmc crasuctro e do

Eugenio Trompowsky Tau- ra a carreira judicante, e covardia, Que despersona, Estado da Guanabara, bem
lois Filho, por ocasião de por isso não duvidei trt- llza o homem, e mesmo como pelo Encarregado de

sua posse na mais alta [há-Ia, certo de que, com porque "mãos que tremem Negócios da Repúbl íca Fe,
côrte de Justiça do Esta- devotamento e pertlnâcia. não pode manejar urna pe- dera! da Alemanha, Dr.

do. seria digno dos seus en , na na defesa da verdade". S A 11 O R O S O 1

se:�·�r=:���ees�te. s��s. �:� ��rg:�o: ;:sp��::;�!�de� ::�:a���:��::: e c���-n�: �:�hba:O� !"!.olt��:�lxadea S Ú C 1\ F E Z I T O
Procurador Geral do Esta- missão de juiz, exerci-a em como representantes da Alemã e da colônia ale- � _

dq. Sr. Dr. Presidente da vârias comarcas, do in- Justiça, esta, Que se cons, mão
Ordem dos Advogados, aec- terior. Há mais de quatro tttul no supremo ideal hu-

çãc deste Estado. Sras. lustros sirvo ã Justiça, mano, e que se resume,

Srs. Senhoritas. Com a va- nêste Estado. E hoje, ao conforme a feliz defini-

t:��TE��:E��P'�ff: ����,���f;:�1::��::�� �:���:;·5�:e�:;;�:,pf� i Lembrança dos mortosllhldo para compôr êste encantamento dos prímeí , pito, a enorme responsabt : ARGEL _ CWIS europeus passam ante uma cClca de ara

I
Tribunal pelo voto quase ros instantes da minha hdade de manter, por de-

\me
farpado, perto da Plateau des GltCles em Argel, onde

unânime dos seus Ilustres vida de juiz. compreendo cisões Justas, a harmonia pelo mellO" 50 1lessoar foram mortas no dIa 26, quando
membros, c faltaria à ver- bem, Sr. Presidente e social Se é eVJdente a elementos da O�lS realizaram manifestações antldegaut-
dade se não declarasse vi_ Srs. Desembargadores, o modlfJcação de certos :Ins- listas A OAS se opõe à politIca de mdependencta do

ver, nesta oportunidade, o que de responsabilidade tltutos existentes, não me_ pi eSldente De Gaulle pala a AI gelut
momento mais cmoclo- representa esta investldu- nos o é que isso só se ve-

nante de mlnha carreira, ra. Não desconheço o alto rlfica ante a lenta evolu-
tanto por atingIr o seu gráu de cultura e concel- ção econômica, moral e

derradeiro degrau, senão to desfrutado p'Jr este Tri- notadamente a social, pois
também porque o para bunal,. onde pontificam que nenhum direito nasce

mIm auspicioso acontecl- verdadeiros mestres'do Di_ do arbitrlo. Nada se nos
,-

mento, tem-me ensejado relto. Porque a mim não há de importar, portanto,
as mais sinceras e como_ estranhos tais fatos, re- que decisões rigorosamente
vedaras demonstrações de dobrarei minhas preces, justas, tal não pareçam
afeto da parte de meus com os olhos voltados para aos olhos do leigo. E Que,
amigos. Se resolvi, em o alto, a implorar luz Inte- para o povo, como se ex-

época que se distancia no rlor que me ilumine, afim pressa o Ministro Mário

tempo, lilgressar na ma- de que não postergue dL Guimarães,"
.

a conceltua_

glstratura, não o fiz sem reitos dos mais aquinhoa_ ção de Justiça não se

que a isso precedesse rlgo- dos da fortuna e nem dei- arem ao Direito. Afina
rosa exame de consciência, xe desemparados os pe- com a Moral. E como o Di-

pois, no dizer do Ministro Quenos, para quem, segun- relto e a Moral, na velha
Flladelfo de Azevedo, "mls- do o grande Ruy, "é que comparação de Bentham,
são tão sublime, Investl_ Q. Justiça deve ser mais são dois circulas concen-
dura tão elevada, só a po- atenta, mais cheia de es- trlcos, dos quais o de me-

de exercer Quem com ela crupulos,' porque são os

se mostra Identificado, mais mal defendidos, os

desprendendo-se de umas que sdscitam menos inte
tantas comodidades, que resse". E que assim me

tornam mais agradãvels os permita ""Deus nunca dese,r·

�l��'u�à a:{���Oc�:�ili����bé��� nhece��·�lIl�l�·ut �.�e��;��e.
, ,.,� ..)-��: ,,"

.

O novo zmoatxador da

RepÚblica Federal da Ale

manha no Brasil. Dr. Ge

bhard eeeice tfoto) chegou

O Dr. Gebhard Seelos.

.

sIm
PARIS, fJ (A. P,) - A

apuração de maIs de oito
m.mões de- votos, o que re,

presenta. algo menos da

.terca parte do corpo eíet
torai francês, mostrou
uma ampla maioria favo
r�i'\'er a p.)lfttt: .... do &e�rl:l.l
De Gaulle, na consulta
organizada em toda a

França. Cerca de noventa

por cento dos votos se

pronunciaram pelo "sim".
.

O numero de ecetencro,
nistas aproxima-se de 24

por cento, o que equivale
ao do precedente referendo
de 1961. Os observadores
atribuem grande Impor
tancia a esta participação,
já que se podia supor que
as atuais ctrcunstanctas

podiam favorecer o abs
tencionismo.

As personalidades polt,
ucas que fizeram campa
nha pelo "não", em seus

redutos, não foram segui
das por seus proprlos elei
tores que se pronunciaram
maciçamente pelo "sim".
O lider de direita Pierre

Roujade nâo obteve em

sua localidade senão 158
"NAO", apesar de sua att,
va campanha de oposição
â ponuce argelina do se
nera] De Gaulle.

Na municipalidade de

Louviers, reduto de Pierre
Mendês·France, as cédulas
nulas recomendadas pelo
Conselho, formado por so

cialistas de esquerda, não
alcançaram senão 60!), ao

passo que os "SIM" total!.
znm4.025.

natural, de Munique. en

contra-se desde 1925 no

ao Rio de Janeiro com o

transatlântico "Federico

C". Foi recebido, entre

outros, por representantes

serviço público. De 1953 a

1955 foi cõnsuj Geral da
Repúbltoa Federal da Ate,
manhã em Istambul, de
1955 a 1958

.

Embaixador
em Lisboa e finalmente
Embaixador em �tena!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOTICIAS
Sociais

. c7\, U{�L.-I--

v comecirenos
•

- 1 _ A Comissão de
ReestrutuTacão do Diretó
rio /I1u.nicip�1 do PTB, COrl'
ti7wa nos seus trabalhos
de aliciamCllto, e prcpu
rrmdo a Convenção MImi
cimú, cu e .deverá ocorrer
ai.nda neste mês. com u

-prerença do Pre'\idcnte da
Executit;a Regional. depu
tado Doutel de A1ldradc.
Soubemos inclusive, flue

a rctcríaa conuseâo vem

mantendo cOntúlos com
vários setores das clas .ses

prnjíssununs, das diversas
categorias, como tiimôém,
vem anotando «eesões de
elemento- de vroíecõo uns

nossos meios sociais, edém
ac lidf'rcs de Te(ll expre�
são nos meios. sindicais.
nectro-ccões de vreceres

petebistas da C a 13 i t a I,
adiantam que se preton
de [armar um ,uíN) PTB.

Mi/' expresse realmente a

doutl'ina e o 7Jfograma do

Parltlo.
--2-

•
- 5 - O OOVIrno fi

Estado, 1. mmufott 111*·
lar em La1es, dDis nlWOS

gcradore& para tt ,�Dlllfiio
do problema da eJU'11ia
elétrica, A l'wrlir de.""l se

mana, a cldcule serrana

contará com ulla e al'lIIn

dante luz, clfle no enJanlo,
niio re.�olverâ as nece.uid.f
Mil da indústria. Parti isto.
no prórlmo eno. C01II(/n,,�
prome�MZ do Gov�rnfJdlJl'
7ta vitima ReuniuO de Pre

feitos, 08 cabos da SotelctJ
chegarão ati La1e,.

•
- 6 _ Para breue, no

va mudança no secreze
nado do Govêmo C�bf)

Rantc». e a mudança. -peln

írtmspíroú sdbre a ccnuen

çdo do PSD realizada no

último domtnflo nesta Ca

pital. S"b-\ se, no entanto,
flue uma da.' nroroetcões
c�pl'e8entadas, tratàva da

e;r'P1J.I�à() do deputado Je
dual Osmar ClInhll da

agremi4çii.o.
•

- 3 - Hoje, a eleição
para a Mesa da A8.�embiiia
Leoif>lallva, Como ;ci numa
mos adiantado, é quase
nue certa a reconducüo do

deputlldo Estivalet Pires ã
Prcsidêucia. Nos Otttros
cargos da MI'Ul, ê smc de-
ver(Ú) ocorrer modiJictJ
çõee. o que se eeze, "era. na IÍrea

•
- 4 - Nesta cidade, do PTB.

de' de ontem o Vice co-

�e;'t;::rp�e::�e:/e p�:�:: I.�..�.�.
se a aludida ete.cõo para -9?1I'.(, Mella do Legislativo Cl..\ _

tarmenee.

r:,;:�a d�a;�s,T�:�:�Ci�����rt;lop��:�ri� Cyll Farnev e Sõnja MtHler.
das l.aranieiras as Debutantes do caue romance no cinema nacional.

do Itamaratf cuja renda reverterá em ---

prôl das Pioneiras Sociais. Dona Mar-a O atrnpático casal Laércio Gomes (Anti.

Tereza, estará. presente a festa. que es. Maria) em seu luxuoso e ccnrortavei]
ta mov.mentando a So('iedade oeriocu, apartamento, recebeu amigos para um

marcada para o dia vlnté e 0:00. jantar. A beleza da ex-MIs!! Santa Ca-

_.__ � tarina, como sempre destaca"ndo '5<.:

Viajando pela Europa, o Senador l também pela, sua slmpllí.�ade.
senhora Irineu Bornhausen.

No salão verde do Copacabana Palacr. Carlos José Siqueira ,um arquiteto)

participei de um coquítet oferecido as eeeem-farmnrlu no Rio, ..ue atualmenl.'

elnquentaa Debutanles do baile do Itn. reside em Itajaí. O dj!'lcutldo a.l'Qu·trl"
marnü. é realmente de esmerado e fino gosto,
�� -'-l
Izabela a discutida modelo profisS'.). 'Representará Santa Catarina no Ba i't

t
r:al, '!ai dar "Show'' em passarela rtenu., do Itamaratl promocão de José Rodo! �i
Dõpolllana." pho Câmara, a bonita e elegante Beatra 1

_ Ramos Miranda. Estamos Informados :1,')
Jlrau, a "boíte" do m.omento no R o. que o broto em toco, prepara seu gi[L!

La reuni as mais lindas garotas e os mats da-roupa, para circular no Estado \:':\
discutidos filhos. de papal, para as not- Guanabara.
tadas do chá-chã-chá.

---

-----��--=---------�--�-----

No Tribunal de ...
-

ccont. da s.a pág.)
saüsracâo. per issn,

que, nesta oportunidade,
tão grata a mim, encon
tro V. Excta. a frente dos
nnssos 'trabalhos, cerno
Presidente dêste Tribunal,
em cujo posto, estou cer

to. continuara as mesmas

tradições de seus lIustres
antecessores.

ta Catarina está no seu

vcrüadetro lugar. Foi reco
locado onde devia e onde
[á esteve, e isto pelos seus

ínúmeroe méritos intelec
tuais e morais.

Sr. Dr. Presidente da
Ordem dos Advogados Sec
ção de Santa Catarina:
- "A V. zxcía. e a êssocra,

cão dos Serventuários de
Justlca. apresento os meus

naradectmentcs. V. Excla.
de todos conhecidos, de
Juizes e desta alta Côrte
de Justtca. conhecido pelos
seus méritos intelectuais.
pela.Ii suas qualidades que
o tornaram merecedor do

aprêço da classe, tanto

que, por mais de uma vez,
eleito Dara presidente. V.

.cltt ..... pela sua combatlj
vldade, pela sua elegância
na proflSMO, enramn bem
o advogado e entre nós
jul:oo:es e Os advogados há
p�la afinidade. "porque
juizes e advogados são
enlh....tdes que se comple
tam na vida judiciária, e.
da harmonia de vista en·

tre lima e outra. resulta a

rrlclí'ncta da justlca; com_

batemos p�lo Ideal do Di-

reuo e nessa contenda,
'que chamados a Intervir
em auxilio e deresn das

partes ütívantes. os advo
gados pleiteiam e nõs [ul
gamos. as nossas classes

aparentemente dtvorcta,
da=, confraternizam e

rcennneam-se objetivando
o mesmo fim comum."
Sr. Prostdente. êrs. De,

sembargadoree.
Ainda quando cm rorma

cão minha mentalldadc
íurtdtca. senti-me torre.
mente impressionado com

as palavras que 11 no pór
tico rio Tribunal de Jus
tlca de Minas Gerais. Ca·
laram fundo no meu es

pirita. e desde então en_

tencU te-las como lema. na

mlpb4...JutUN. vida Jttrid1.
ca. Assim fiz, e com pra
zer vt>nh'l constatando não
consWnlrem pla.� novida _

de a êste Tribunal. por
Isso Idêntico no mesmo

comportamento! Haec do
mU.Ii odit ne(luetlam, nmal;
pacem, punlt crlmlna, ho·
norat prnhO.� fF.sta cn.$a
odeia a Inlquidadc. ama a

paz. n'mC' o crime. honra
a prObidade).

Para a limpeza profun90 dos poros

Leite de C%nio
li l/'tsubstJtulY- I

Sr. Dr. Procurador Geral
do Estado: - Foram por
demais comovedoras as

palavras de V. Excia. por
que de fato a amizade que
nos une não é desta' que
se faz de pouco tempo
e nem por int:,�esse e ela

já vem não desta geração
mais. da de nossos pais.
V. Epla,)lOi" a fr�te do
Ministério Publlco de San�

No luxuoso e slmpâtlco apariamenh.
O movimentado José Barão Siqueira, do casal sr e sra. Dr, José Bonifado,

em preparativos para. o seu baile das De- Scbmitt, convidados participaram i!'•.
butantes em 'unho próximo. Santa Cata. elegante almoço que homenageava. o
riDa também tera sua reprlllllentante. i1ust.re Senador 'rlneu Bornhausen, ft.

- .elegância e simpâtla da senhora Schmitt,
\ Comemorando o 100 aniversário dos (Jacy) realmepte encantou os convlda_

DefllJes 'Bangu, nada mais justo do que d0Sr \

hOllle�sf- o lHtHJD!'ável "r .sta pro-'.J....I!-- ,. \ 4 ...... \ .,
- =

M�r;a Ferro DaMAJOR ILDEFONSO
<ataJUVENAL

_ sr. Otavio Pereila

Br�o I
_ sra. Zilda Guedes da

FODlteC8. Lopes
- srta. Lourdes Maria

Córdova
_ sr. Francisco de Pau

la Andréa.

Noticiamos, com a má_
xima satisfação. na etc-,

me:r1dE': que .
koJe ,passa..

m.t!s um nataliclo do nos-
r S() particular amigo e ILus

tre conterrâneo, major II.
defonso Juvenal, da Re
Ferva Remunerada de nos

:;a briosa PJIiCia Militar. Staé- uta. Norma

D'Aeãmpora
:_ sr. dr. Mâreio

Guimarães CoJlaço

o nntallciante tem se
LUdevidenciado na literatura

,'atarincnse, .

tomando par
tp em várias associações.
dentre às quais podemoli

Institutos

- jovem Mauri Dir�u
Gomes

. menina Leila Mara
Vieira

'('nino Edgar Busch.
te -=-:e:l� Paulo José Ribeiro.'
FALECIMENTO
Catl:>andü profunda cons

ternação. faleceu, sábado
ultimo, dia 8, no munlcí

pt� de ralhoça, aos Si
anos de Idade, a veneran

da sra. Maria Lemkhul

Hoffmann, viúva do saudo
so Pedro Ei�dio HJ!fmann,
tradicional familia daque_
la localidade
Dadas as virtudes da ex

tinta. tõda a família pa
lhocense ficou traumati
zada. já que a desditosa
extinta gozava de grande
conceito em Palh:Jça.
Deixou a veneranda sra ..

clDCO filhos, quinze netos
e deze.�seis bisnetos.

li. família' enlutada,
.""lncera� condolências de
"0 E.,tado".

Se você usa O&ulos para corrigir a visão

tomb.ml".,:;,;(1)
\ PARA HtGlENlllIR OS OlHOS

Omndc do Sul, e, aln,da,
empresta ma Inteligência
il Arademia de Letra� 10_
sê de Alenca:·. em Curitiba.
UU varlos anos tem pres
tarfo os mais relevant·es
nc('t"Vf).� Iitcr{Lrios, não �ó
à nf}i<�a imprenSa, mas

tamh�m n. de outros Esta,
dos da Fcderação.

Ne<.ta falha, li o Ilustre
anivl'rsariar.te, elemento
Intimamente ligado, já
CJue tcm prestado bons ser

't1� como seu colabora...
obro

No dia· de hoje, Os (lue
iu!lll labutam, prazerosa

. tnf'ntr as�oclam·se, as ma·

ntr('�laçõ('s de apreço e re

go�jl) de que Cf'rtamente
será alvo, endcreçando.lhc,
bem como a")s seus [alUI·

'riftr('�, os seus mais ere
tuo.�o" rumfl�j:r.('ntos.
P'AZEM ANOS IIOJE:

Or.ALDO ".1.0
OUTRA CARTA Agora os cortas.
Umas dil,�tamente erwJereçados ó Redação.
Outras poro minha residencia.
E ainda osc' que me chegam por "mõo próprio"
Algumas, publicaveis e com assuntas de inte-
resse geral

.

Outras, com' descomposturas e exagerando os

motivos, estas, qUOS-2 sempre com o "01"0 escon
dido com o rcbo d.e fôra"
Veneno na cauda ..

Assunto, político
A que veio ontem é sôbre o greve elos Estu
dúntes.
Poul;õ'ira grosso.
E. aue pseudonimo: "W.Jotrolhond,,"
Créda, amigo,
Metralho e outros bichos semelhantes nõo
valem.
Oro, você diz que nõo é estudante, que não 4
universitário, que pertence á "Escola do Vida"
e que com você o coisa é no pau. No duro, no

sim, sim, nôo, não.
Muito bem.
Pois aqui não é bem assim.
Nõo compramos briga.
Nem esta seção é COno de esgoto.
Nem êste velho e conceituado jornal é impren

outras peças. eXIja sempre peças
50 Marron..

'

:�;:s j����:�·s al:S�:�ca�sap�����as �!�:��je���e���(�! e��ast�r:���e:d�e!l C�rtO �\l �bm1nhâo,", Pe<;a licencio mos suo corto vai direitinho poro
ralórios de Controle de Q", .. lidade a venda de.amortecedores Ford mantenha seu Ford Mmpre Ford! zer,90mício. .

da fábnca. Lflve seu carro ou legitimas, a preço reduzido. Aproveite. �
- •. J Não trago o lurdinho ...

�:,��h� :� �:� �:;:;�:���mpteto : ������i:a��a v��ll�p���d;el���� e � )tt,."
,

.� !e��� �eê':a�é�os �o .

corto vai dreitinho po

"'1"''-;'-:'''''''''''"'' ,�,tl�::'-':':'· �_.
r,. W.d.F"l'",,,';'''�1 �_.��:�_:����J; ..;,.,;.�_?;>;.1.,·.,�j,·',:�;Úi:��i���t�:: . _-���.,C�1' �. _�:_�=a=-J�:..''í!",''';;''''''I;.,.JiA'''';'_........_.....'';;:J�'''''"","''''-.'!d;l!!!l!!�_.' ..!e.

ICHEZI�HO. NÀO!
CH& :1�'O!- srta. Marilia Ma"hado

- sra. Cacilda de 011-
ve""

VENDE-SE
Vendem-se rres bicicletas duas poro homem �

uma poro sra. barbado, Cr$ 12.000,00.
Ver e trotar à ruo Estves Junior, 56 nesto com 5r.

Carlos 12 - ..
--,--------------

não se deixe enganar! .

Para seu Ford, exija sempre peças Ford legitimas! _ ...<�.!
Para seu Ford. comprar peças que \reinados na própria Ford. Sabe o O menor wsl0 das peças Fará i����7i1 S��sa!.e��:a:e ed�i�:oe�;:�!:;! �:�llas��:r�ec�Ose despesas... �eã�li:�: �at��:Smda�o����a:��:de ��, i'Em dmorlecedores ou em quaisquer tmnquilidade! Global, que só Ford oferece,

PARTlCIPACÃO
F\oncisco Cyrillo 'Corre0 e Mario Nazoreth de

2:0. Participam aos perentes 'f! amigos o noscimen
de suo fitho JOSIANE. Ckorrido dia 19 no Moter
dode Dr. Carlos Corre0.

1.1r,..........F_lo_,,_onópol�i�;�
do> 1962 12/4
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DR, OLAVO EHMIIE
T,h ".u ..... E.I.� .. U"!�... Eu.o""

h. M."lui; �. 116, 306 ••.0 . feL J•.06s'. SÃO PAULO

Sêmana Santa na Catedral
Metropolitana ...

Devidamente outortscdos pelo Governo Metropo
�ono, fazemos público que nos dias 15 o 22 de abril

o� corrente. serão celebrados, no Catedral os ceri'

�o����r��;:EMANA SANTA, obedecendo �a seçoin

Dia 15 de abril - DOMINGO DE RAMOS -às'O horas, Benção dos Ramos por Suo Exco Rvmo OSr. Arce.bispo Metropolitano. A' seguir,' praciss'ão
em torno e por dentro do Catedral. Ao termino. o

proc!ssão, Misso Solene e Canto do Paixão.
010 la de abril - QUARTA-FEIRA SANTA_

ConfissC:es durante o dia (o que se poderó fazer dss
de os dics precedentes) e poro o que haverá no Ca
tedral oe outros igre;os, número suficiente de conüs
seres. em preparaçõo à Comunhõç Geral cio dia se

Çlulnt.c �Aliás os fiéis sobem do grave preceito do
Conflssoo e Comunhõo 00 menos uma v-ez no ano.
Sobem o dever correlato do desobrigo, isto é, do. Co
m�n.hão durante o per iodo coscon. Às 1 B horos,
Ofre.o de Trevos, findo o qual continuarão as ccn-

1(;"'1,.
Dia 19 de abril - QUINTA-FEIRA SANTA _ às

9 horas, Missa Pontifical, intercalado pelos belissi
mos atos do Sogracõo dos Santos Oleos. .... .. .

Às 18 horas, Mis'l!1 Solene, com Asststêrrctc Ponfi
fíccl e PáscOa das Fiéis, em que tomarão porte, em

primeiro luqor todos os Irmandades e Assoclccões
religiosas do pcróqutc terminado a qual haver6 o

Cerimônia dr> Lava-Pés; sequf r, Sermão pronunciado
pelo Sr. Arcebispo Metropolitano. Logo cpoz até o

mclc-notte, Adoração 00 S5.Socramento no Sonto
Sepulcro.

Dia 20 de abril - SEXTA-FEIRA SANTA _ às
15 horas, Solene Ação Liturgiea pela Paixão e Mor
te do Senhor, com alocução do mesmo Sr. Arcebts
po, depois, Conto da Paixão, Adoração do Cruz.
No final do Ação Lturçlcc, os fiéis que o desejarem
suficientemente preparados, poderão receber o sa

grado comoohõo.
Às 18 horas, DeScida do Cruz.

às 20 horas, Procõssõo do Ertterro, obedecendo ao se

guinte itinerário: Praça 15, ruas Felipe Schmidt, AI·
vor" de Carvalho, Conselheiro Mafra, Joõo Pinto,
Av. Hercilio Luz, ruo Tiradentes, Praça 15 e Cate
dral.

Din 21 de abril - SABADO SANTO OU V1GILlA
PASCAL _ às 22,30 horas, Benção do Fogo, do G
rio Pascal e do Fonte Bostimcl Conto do Exultet,
Renovocõ., das Premesses do Bat·ismo. 2, �j.o-nqite,
Mi�so Solene da Vigilto Pascal e Procrssõ-, do 55.

Sacramento em tôrno do Prece 15.
Dia.22 de abril - DOMINGO DA RESSURREI

çÃO OU PASCOA _ às ,tO. horas, Misso Solene
comAssistêneia Pontifical - alocução 00 Evange
lho pel-, Sr Arcebtso., Metropolitano

As 19 h�ras, Misso Vespertino. Atocucõo pelo mes

mo Sr. Arcebispo. Corooção da I'mogem de NOsso

"Senhof'O.
'

NOTA: Poro o comunhão nos Missas Vespertinos,
necessário e bosto observar o jejum eucarístico pe

lo sel1uinte formo: o águo menos umo hora antes; e

até 3 horas antes é perrmttdo tomar alimentos soli

das sem distinção.
Poro todos e cada um destes atos em que se co

memoram OS princdois rntsteríos de nosso Redençõc.
sõ convidados OS merertsstmos autoridades civis e

;ilitares 'e sodottcios ccróucos f! fiéis em geral.
Florionápolis, 7 de abril de 1962

.

Com visto de sua Exc!c. Revma

(css.) Mans. Fredenc-, Hobcld Vigario Geral e

Curo do' Catedral Newton do Luz Macuco, Provedor

do IrmGlndode do 55. Sacramento.

Farmácia Sto. Antonio

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia. Noturna

Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Central
Farmacia Modema
Farmácia Soo. An:.onio

Farmácia Sta. Antonio

! 1." _ DOmlng':.
7 _ Sábado (t...:de)

8 _ DomingO
14 _ Sábado (tarde)

15 _ Domingo

20 _ Sexla.feira (. santo)

21 _ Sábado (feriado)

22 _ Domingo
28 _ Sábado (tarde)

29 _ Domingo

o plantão noLurnn sC'!"{\, efe tml.do pelas farmácias Sto. Antnnôio Noturna, Vltória c

Central.

o plantão dlúrno compreen dldo entre 12 e 12,30 horas se rá efetuado pelas farmácias

Vit,ól'la e Ccnt.rai.

ESTREITO

Farmácia Catarlnense
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto

Farmácia. Indiana
F:\rmácla Catarinense

1.0 _ DomUlgo
8 _ DOmingo
15 _ Domingo
20 _ sexta-feira. (. santo)

21 _ Sábado (fI�rlado)

22 _ Domlngo
2f' _ Domingo

o ESTADO O Ma:I� A:l"lgü urarto de Santa Catarina

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1
� a,� t1lMJtt.,... .

Após a publícoçõd do Lei Organica do Prevtdênctc
Social - 3.807, de 26 de ogôsto de 1960 - e seu

R('gulomcnto Geral --: Dec. 48.959 - A de 19/9/
1960 -r-, foram incluídós no Instituto de' Aposenta
doria e Pensões dos Comerciários - IAPC:

o) os empregados da Fundação Serviço Especial de
Saude Pública, admitidos pelos leis trabalhistas, in

clustve os motoristas:
b) os' abrangidos pelo Lei no. 3.857, de 22 de de

zembro de 1960 _ (Conselho Federol dos MLlsiCos e

Conselhos Reçtoncts):
c) os músicos profissionais, exceto os dos emprô

sos de navegação, que se filiarão 00 x IAPM;
d) os musicas cujo atividade fôr exercido sem vín

culo de emprêgo são considerados como segurados
AUTÓNOMOS;

e) dirimindo dúvida de filiação, o Conselho Diretor

do D.N P.S. incluiu no regime do I.A.P.C. os Conse
lhos �egionois de Economiltos Profissionais.
Pela lei no. 3.821 de 23 de novembro de 1960, os

empregados dos emorêscs de seguros privados e os

corretores, torem classificados como cssoctodos do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários
- IAPB.-

* * *

j As prestações em coso de ocidente de traba
lho visam:

I _ acréscimo dos benefícios ao .auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e penedo por morte, poro
os beneficiários do Instituto, quando vítimas de oci

dente do trabalho;
I I _ OS benefícios e serviços previstos no leqtsto

çõc relativo o ocidentes do trabalho, .q'uando houver

o respectivo seguro. .

O excedente de Cr$ 24.000.00 (vinte e quatro mil

cruzeiros), do indenização por ocidente �o rrobctbo,
é I"evertido ao I nstituto, o fm de produzir um acres

cimo mensal 00 vo!r do auxilio doença, do aposen

tadoria por invalides ou' pensão, no cosa de morte.

Não haverá reversão, se o indenização fôr igu_?1
ou inferior o Cr$ 24.000.00 salvo se o segurado noc

houver completado o período de carência, quando
metade do importância correspondente será recolhi

do 00 Instituto. (Vê r Art. 179 do Regulamento Geral

do Previdência Social - Dec. 48 959 - A, de 19/

9/60.) -

.. .

* * * Mediante justificação admInistratIvo, procE"S

soda perante o Instituto, poder-se à suprir o falta

de qualquer documento ou f?zer o provo de qual�uer
fot de tnterêsse dos benefictórtos ou dos empresas,
sal�o cs que se referirem o registros públicos. O in

teressado devere. através de petição, requerer o �ea-

�zea��õeo �s o������c��eo'p�;����O'jU�\�;�ca� :i?��il���
do rr minimo, duas rasremunhns idôneas.

'Qu�ndo às Justificações Judiciais,. poro .q�e ?S
mesmas produzam efeito em relação o previdênclo
social, e impfl�scindível que sejam redliz_oda_s �o�
'P,.,évio .crtccõo, .do. repr€.$.çntante_legoJ,do IQS.tl!.,ylC;_Q.'·l

interessado. (vêr.orts. 474 o 481 da'Regulúmento
G:!ral do PrevidênCia Social)

. -

Mareílio Joaará em Conr,lÍrd'a
Em principio seria f

Metropo1 que tuaugurartn
a praça de e&portes do Sa

dia, contudo, .as prere
rêncías do Pllbllco concor

díense mudaram para !.

Marcil!u Dias apôs a <;UJ

brilhante atuação nas dí'>

putas do Torneio Sul B!"<l

snctro. Assim é que o ern's

sàrto do Sadia obteve to-

Torneio Sul Brnsli�lro en tal êxito nas negociaçMs
gramadas de Concórdh' devendo portanto o c6n·

junto marcilista se exibi!

perante o publiCO do oes�p.

catarinense dentro dCF

prôimos dias.

O Marcilio Dias recebc

rã. por esta exibição a so

ma de Cr$ 60.000,00 a!en'

de passagens aéreas e hos

pedagem.
Nesta. oportunldade.'sera.:

inaugurados os re!"ietores

do estã.dio da cidade de

Concôrdia, juntàrriento."!
com o. alambrado e os 1'�

versos melhoramentos por

que passou a praça espo:

Uva de propriedade do S:!.·

dia.

A diretoria da aocíecaoc

Esportiva e Recreativa S:I

dia de Concórdia envvn

emissário ao Vale do tte

jl:iç�:r�o�nt:b��:torl�eg;.
Murcilto Dias, êom vtstn:

a uma aprcsentecüe do

conjunto vice cnm}1tVj dr

Estado e Vice Oampeao d(l

Rua Felipe Schmldt
Rua Trajano
Rua TrajanO
Rua Trajano
Rua Trajano
Pra�a 15 de Novembrl"'

Rua Felipe Schmidt
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt
Rua Fcllpe Schmldt

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

6plant.ão noturno será efe tundo pdas farmácias do Ca
nto, Indiana e

A p1'eM'ntf' tnh('ln. niio po,le rá ser nltf'radn Sf'm nrévla
autorização deste

menro.

C- --- --------- --------

O,S.P., em l"lorlnnópolis, em março de 1062

Os Preços de todas as

utilidades

do ano passado foram

40./"

mais baratos dos de hoje
Mais

um desconto extra de 30.'·

e ainda

A;-ali�d�m o significaçã� dessa "pré-vendo
de inverno" que A Modelar está realizando, ne am

plo salôo do ruo Trajano 33, de artigos do inverno

que pecou pelo ausenca, pode-se afirmar, per-empté
riamente trator-se do maior e mais tentadora vende
de todos' os tempos.

. A enorme diferenço entre preços do ano possodo
e os do oruotldcde.. o obottmento extro de 30% sõ
bre aqueles preço e o concessôo de 8 mêses paro po
gamento, credenciam, o "pré-vende" de inverno co

mo o máximo oportunidade
Oportunidade que durará uns poucos dias apen�s.

� P�,� �� !.� �.�r�.e��çãO • co.servação d, •• '.êI.
em todo o �tad.

R FQrnendo Mathado, (;, 1e end.,r· -fone 2-1 13
- flORIANÓP01.IS

(IA. CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

ASSEMBUIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo pres"ente, ficam convocados os Srs, Acio

nistas, poro o assemblEia geral ordinária desto Com

ponhia, o se realizar em suo sede social, em Salsei
ra, nesta cidade, às 9 horas do próximo dia 17 de
abril e que terá por fim:

o) - deliberar sôbre a relatório do Diretoria,
balanço, demonstraçõo do conta de lucros e perdaS
e parecer do Conselho Fiscal, relativos 00 exercício
findo o 31 de dezembro'de 1962 e bem assim sôbre
a distribuição dos lucros;

b) - eleição do Con�elho Fiscal e fixoçao dos
seus vencimentos; e

c) - eleição do Diretoria paro a gestõo de 1/
6/1962 a 31/5/1963, bem como.o fixo,ção dos sC'us

honorários.
Itajoí, 19 de março de 1962. -

PELA DIRETORIA
Idro Antônio Prado - diretor gerente.

N.R. _ Nova publicaçõo paI' ter saido co," in-

coreçães.

---fv I S O

Departamento de Sande Publica
PLANTÕES DE FARMACIA

MÊS DE ABRIL

A Dirctorlll do Hospital e Maternidade SAGRADA FA.

MILIA,Idc Estreito, avisa. que o almoço mensal progra
mado para hoje, devIdo às festividades em homa no Se·

nhor dos Passo�. flcoJI,. transferida para o próximo dia

1."1. dominp;o.

em 8 meses. ..

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

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ENDEMIAS RURAIS

O.DNERu torno público que se acham abertas
os lnscrtcõos poro os provas de Sz!cção do Curso de
Guardo de Epidemiologia, poro o Componho de Con
trôle e Erradicação do Malária,

'

As inscrições deverõo· Ser leites pessoolmonte
no Sede do Ci rcunscrtcõo, ·à rua Visconde de Ouro
P�et ... nO 42, nesta capitol, no expediente dos 8 às 12
horas

'. .'

' ...........
\ repartição prestará quaisquer outras infor

mações, inclusive sâbre matéria e doto dos provas
EnCC'rromento das inscrições, 4° feiro, dia 11.

NO HOEPCKE TEM

PARTIDA� DE
FLORIANdpOLl� EM
DIA� ÚTEI� AC

'horas!
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QUARTA PÁGINA o ESTADO O mais antigo Oi6ri0 de Sento Cotortno

";;"';
Plot-íauópolts, 10/4/02.

«-Indicador Profíssíonol-»
L A O B O D A O B A "Curso Prepa;atório Continente" Dr. NILTON
c li n i c a G e r a 1

DÁTILOGRAFIA PEREIRA
TAQUIGRAfiA ADVOGADO
PU-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO RUA SILVA JARDIM 17'
AULAS PARA CONCURSC»

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

'--""--
CUNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral '

Doencas Nervosas e Mentais
AnKU'ILm _:_ Complexos _ Ataques - Manias �

Problemático Afo>üva e sexual.
1"I"atamenoo pelo Eletro(;hllq�lI" CUIlI .. lIe,�tesl<l.

Insulinat.erapla - Cardim'.olorapla - Sonot.erapla e
..;;.. --,

Psicoterapia.
DlreçllU dus Psiquhitra� -.

UR. PERt;Y Jf_)AO DE BO<"(,Btl

DR. JOSe: TAVAkES IRACeMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CUNuvLTI\�: D� I:> "" 18 hOI"l\::'

Endert'çu: I\venldn i\IaUI'o Ramus, 288

U'ra<;a Etelvina Luz) - Fone 37-53

____ MSDIC(). __

Especla.1JEtA em ruolést1a de seDhoraa e 1'1a.a urt·
D&.:las. Cura radical cla8 1nfeecçõel agudat» e crê

niC'-S, do eJIarêlhc.o l3enlto-W1Dár1o em &tUbos os

sexos. Dor.nçu 40 aparêlho D1&t8tt.vo e do atate·

manenoeo.

HorárlO: das 10 "11,30 horas e das 14,30 t.a 1'1',00
horas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1.° andS'.!. (esq_ df. Rua loão Plnto) _ Fone: 3246

Residência: Rua Lacerda Coutinho, D.� 13. (Ché.·

cara do Espanha) - Fona: 3248.

Dl. SAMUEL FOHSECA
CIRURGIÁO-DENTISTA

Preparo de cayidadea pela alta ,elocidad•.
BORDEN AIROTOR S, 5, WHITE

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PROTESE IUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

)0 andar _ Fone 2225
Exclusiyomente com horas morca"-,

DR. MARIO GENTIL COSTA
MÊDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSE KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 _ Conj, 203.
_ ELllFiClO PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcada dos 8 às 12
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13-
Telefone 2891.

DR. eLO'YIS DIAS DE LIMA
CUNICA ME'DICA

ESLomago, intestinos, figado e vias biliare.s.
Consultório:
Rua Jcrunimo CoêlllD, nO lB salas 21 e 22.

Rcsldellch.l:
ntJe. SilO Jorge 32 Ione 2721.
Diariamente das 15 às 18 horas,
�teDde das 8 as 10,30 horas no Hospitlll dO! Caridade.

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

Dr. flávio AI�erfo.i Amorim
ADVOGADO

- Baseado nos mais mordeno. processos pedo·
gógicos.

- Equipado com máquina. novas.

Dirigido ..elo:
PROF, VICTOR FERR.EIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faço suo in!lcriçõo o Ruo Dr. fulyio Aducc�,

o,.tiq;; 24 de Moia. 746 _ lQ andor.
JSTREITO florionópolil

CURSO CONTINENTE
Preoorcm-sg alunos poro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
DATILOGRAFO Faça sua lnscnçõo no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ I"
andor - Estreito.
Turma a iniciar rio dic 20 - 3 - 62 ainda há 01-
gumns vogos.

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

'NDEREÇO
A ttAl!'o'llA lM. .s tsU,;u,:LKfAS. fica na Nua,

Conselbeic!) Mafra fI.1I 154, de um lado a ,",U;I.

�cção de PEÇAS ,.; ACESSORIOS, e lia outro •

Jecçao de .l'lN'flJltAS I!: r:ONt:r:.KTlIS . ._

t:'."'DII8' 1131

�---- ------

pela RADIO GUARUJA de flor:anópo!is
de 1.à a 5ábado ..

e das 14

8,00 - Conespondente Columbu�
8,55 - Repor1er Altred
10,55 -Informo o Ródio GuoruJÓ
11,55 -Reporter Alfred
l2,:l:5 - c.orrespondente Columbus
'2,40 -Politico de Desenvolvlmemo
IS,Ou - Correspondente ColumblJS
16,55 -Reporter AI hed
18, I O -Re�enho Titànus
18,55 - Correspondente Co[umbus
21,00 - Reporter Alhed
21,30 - Correspondente Columbus
22,05,r Grande

JntormotivJ, GUQrujó �. .D'j19"""'_ ,AA l\Io1l<i.... Te,.. .;a&Ló.,o--' 2-
Rãdie. Guorujã - onda' méd o - 1420 Kc _ 5
Kilo...oHs - onda Curto - 5915 Kcls - 49 metro.

---------

COMUNICAÇÃO
A .:sAUNA !<'wLAN1Jl!;�A 'l'r;M A SATISFAÇhO DIi:

COMUNIC;AR QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSIÇAO
uAS DISTiNTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
MIM ['M SENHORA�, PARA TRATA..\1.ENTO CONTRA
OBESIDADE. DoH� REUMATICAS, MÁ CIRCULAÇAO,

�ENX:��'JE�:SNe;:'LOCAL COM HORA MAFCADA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA ILHAl.

ALUGA-SE
Duos solos o ruo MoI. GUIlherme n.o 1 esquina d.

de Arc�preste Paiva,

Poro Consultório médico ou e:)t.:ritÓrio. Trotar com
o proprietório no mesme local.

Caminhões EspeCiaiS Para Mudança
Urbanos -. intermunicipais e mterestaduais. Nõo

é necessario o engrodamento dos móveis. Informo.
ções'Beco Tupy n.O I.::! - fone 3457 - Florianópolis

NO HOEPCKE TEM

Dr. Arrion Ramalho
CLtNICA DE CRJANÇAE
Consultas: Pela manhã

no Hospital do>; Caridadf':.
A tarde, no consultôrh

das 15,30 hs. âs 17,3\'1 1.5.

Consultório: Rua NunP!i

Machado, 'I' _ l° andar -

telefone 2786,
Rcsifti'ncia' Rua Padre

Roma. 63 - Teleron� 2'1'\'

Dr. Wa�m::r Zomer

Gárcia
Oi!lllIlIlac[o pela Pecuruade

Saci,mal Jc 1�1e(licinll II"

flj.;·" .. ··i.h·.,.. .i ... nn<sil i
����t.���:u�.o�g��:�ur��cdra •
viço do srct. octaví., i<

drtgues Límm . EX-lOkr'1
co Bervtco de Cirurgia dr,

Hospital I..'\.P E.T.C, do Rír.
.íe .ranetro. Médico do Hos

pital de Camlade e lia 1"1,,

ternidade r». canos Corrêa

PARTOS - (H'ER,\ÇOES
DOENÇAS DE SENllllItA."
_ PARTOS SP.M B()P. pl'l,
nl"!o<"!rI Il"ico-pl'fltilatieo

Conw)túrio. Rua Joâo Pino
to n. 10 _ das 16.00 a.<
18,00 horas. Atende com

hora,); marrada� Tf'lrltlll
3035 _ Residêncla' "lu
OI nl'p" fiiltpT'''(lllrt n

llÜ. d,,�i!J_..l••illl
iit; "",,_tU:.:.t;íi

Formado peja Escola dt:

Medicina e;Cirurgia do Rio;

de Janeiro. Ex-luterno (1,

�,:::,.�
baum _ Da Mateu:lidd.de

.�fãe-Pobre.

Especialidade: DOt:NÇAS
DE ISENHOltAS _. PAR'lO
- (JIltURGIA.

(lonSIJIta: Maternidl.u'e

Carmela Outra, pela ma

\llli,
Residência: Esteves Ju·

mor, 62 _ Tel: 2235

Dr Can:ídio rio
Amaral e Si! v a
AnVOGADO

Mal5lstrallo aposentado.
Advo:;!acia em Geral

t!..sc. e Re!: Rua f:la,d911h"
Marinho, 2 _ apt.o 301
(f'..'Ioulna Jôliio °lntol

• Desenhos
• Painéis

. �PUbliCidade
ruo fernondo mnchodo. 6

lU. ondnr- fone 24.13

I
r
"

• Jantar no Clube Nacional de São Paulo - Dia 28 Soiree :•
Elegante da Faculdade de Medicina no Lira T. (. .\
_ Um acontecimento Importante na - Senhonta umversttarte. serâ uma das'

�F!��:�������g�s�r��:;I�:I�:�;�::-C��:- ��\o:;;���esn�Oa��I��i�t;U��d�n�e!:�i:lt:eS;,
rina" de Reabilitação, com a presença de reuo. mas, o tempo foi curto. •
altas autoridades civis, mílltm-es, ecíesrés --- •
�i�:t�l:i::e�l������:net����e:'���:��'o::s I;; d';-PI�: ��'l" ��::. c!a��:�l,l�;efo�:S�)�o sa��; 1
nessa sociedade que vem trabnlhamju em '" 'ião da SADIA, 'palestrou com o colunts J
���lj:�n��!�a:r: �:I��oG�O!� ��n�(�:.aA �� n�e�';ge�mi �1 s���'�:�i: !;;�:it� d�le���'
lenidade iniciou com o Sr. José Elias, pas ;\II.is., Radar de :';a�1'_:t Catannn. O j:ln�ar,
:���et ::!:�;: P�:e:da.D�����:;�:��� �����;��:�m�� ����:o ����;da�dO�a��aH�'
Celso namoa. descerrou a placa de aronec tel Jaraguá. Marcia Reis e acompanhame'
- Hcsptta] "Santa Catarina" de aeabm- serão convidadas para participar do mes••
;��:��':·�t��7.�;i�oA��iJS:�h�::2.E��t� ��.�ne�

mo.

•
;;i<õpo Mel.ropclltano, Dom Joaquim 00- . :;'e�:cillnd1 idade nova, hoje, o jo-'
�,��g��:;ll�: ���Cel�I�:n��:Sad�et����!�I.R�� 011 JJão AUgU�nnuer Jorge. •
lém do governador, estiveram presentes'

- t'a festa de antvenáno, do broto'
Preso de T!"Ihunal de Justiça. Des. Arno �:�;: ����zc:j:a!'�����' E\i=���.t�c�:�:� •
�:�roD�::;��� ��et�����;: ��!'e��' ������ Jorge, Lilian Evangellsta, Carmem Rosa •
dante do 50 mstrttc Naval._ arte. .ruran. Caldas, Carmem LUCi� Cruz Lima. neroí •,

r Muller de Campos; Presidente do Trib sa Hccsch Paula Bl'ldcira �!.lia. Tan
lIIIlI

Eleitoral Des, Ivo Guühcn Pereira de Me vlalho, a.tvtc nocpeck.rara Kasring,Suzana �

'0: Se-rrúr'os de Estado: Dr. Celso Ra- Sbruz:-:::, Regina c Diva Carvalho, Marg-ot'
mos Filho, Dr. Annes Gualberto e Depu-

Luz r:l1ell Nu.nes. Dumara Pinto. Cora,
..�d;�oAt��odl�'�n��:�1i��.es�r�n�u�� A��. �e�,�j';?2�:�t�'Cngi�:;;.' �;�S�aJ:��:1p����,
_110 e mu.fas o!;ltrR.� autoridades.. to, f'a"n:el e Sa�IJ L'nheres, senccteo Cin- •

�:! n����o d�1 ��:;::;����e��v��i:: ��::.ve�a�oC�Seal c�::���;'iann�, ::��J�U ��� Henrrque Tt-r-eredo, Fernando Assis. Nor •
passou. ����� �'Ui�e A����:�' ����aA�g���d�oay;�.

Vlcenzl.. •
Presidente, e Eugênia Trnmpawsky Taulois •

-- Nn vlar:em de nú.pcja� do Depnt.ad'J'
Atí]1o Fontana, Mêxiço, está no programa.•

- Os 'Desem�s Arno Hoeschl, I
Presidente. e Eugênio Tromposky ToUaus, •
�:��deh�:e;:::�:�os com um jantar na,

-- .
co�c���e'a ne�ei���e�2bl�:raL:gl:!����: :� J

di��p�����:��su�:a��������e"��ir7e� Pre:;:dente �ue devera ser reeleito o Dep.•
no Lira T C, prox!mo dia "'Inte e OitO A

F' ,-, .. �, •• " pi�<>.�· :l D'êp\l�ada In�e CO!in.,
��:�h::t���1t�b�oltada a orquestra de 05- ��l�;:�áF�:�r�::aK��t:!�s�a��� a�u��' _

@--:�",.
__.. _��,c .. �_� .!

ÇAIXA POSTAL. 5Q
FL.ORIANO'POUS - SANTA CATARINA

_ M:lIs um Salão de Beleza, na Flori
cap _ A�ora o "Primavera", com moder
na� Im,ta)agõcs, na rua drlsp'm Mira nO
67,

rá�!� ��l�:�n��t��l�e��o ��n:�!� o��;;��
Nolasro. no riia 21. enquanto que o C0man
dante do 5° Distrito Naval, Almirante Ju

r�nrirr Mull�r, está programando, para o
dia 22.

Os melhores do futebol qa capital{Cont
..
da 6a. pag.) N,R

.. Eis ai carlsslmos de.>- obedecer, emunhas �rtus,o que pr�,c�:t�a" .o" �,rtlgO portlstus, em smtese, o rL'· o que' estampanfÕS acima.50 letr�s a, � e c
..

_

guIamento de "Os melha- Que os clubes e os atle-

�i�S 10pre�st:�e�es�:s r�gr�� res do Futebol" que estari tas da capital aproveitem
vigorando para c certame a oportunidade oIereclda.lamento, o clube campc!i.o regional de futebol. peja eqUipe da "MaIs Pc-

O regUlamento ainda pular" fazendo jus
não foi aprovado pelos or- prêmios.
ganizadores porém deverá �

NOYA ERA'NAf RELAÇÕES
BRASIL ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, 7 (UPI.) - Observa
dores norte americanos "que analizani as re.
percusões da visita do Presidente João Gou.
lart do Brasil aos Estados Unidos, afirmam
que uma nova era nas relações entre o Bra
sil e os Estados Unidos, surgirá em Conse ..

quência dos contactos entre o chefe do Esta
do brasileiro e as autoridades norte america
nas. Destaca·se o clima de confiança, espe
cIalmente cm relaçào ao Presidente' l<.enncuy
sendo que tanto o dinamismo como a inteli.
gência do Presidente norte americano, muito
impressionam o Presidente do Brasil.

Iara jus a um rico t.roff!:I,
o mesmo aconter.encLo com

o têcnico do clube campf!
ao, Que receberá uma lT"e�

dalha de ouro .

Art. no _ 05 prêmios prc-
vistos neste regulamento,

concernentes aos "ME·

LHORES DO FUTEBQJ.",
serão entregues aos seus

Eianhadores em solenidade

especial, em hora e loeôll

-determinados pel� Dcpnr
tamento de Esportes d:l

Rádio Guarujâ.
Art. 12° - Os casos am:�·

50S, não previstos neste

regulamento, serão resolv:

dos peio DeparLamell1..o de

Esportes da Radio Guaru-

já.

--------·1'van
Dr. Acácio Garibaldi

S. Thiago

o telrivel=�
Sua Vida Por Trás da Cortina de Ferro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C!'li,': ':OTiCI�RIO
QUADRO :JE:.a COTAÇÕES

�_ !:�����nla�5F�r:��I���;;;SI��ltO Bom. 3 - Bom

RAJADAS DE PAIXÃO
(A Cotd Wind in August)Abordando um temo ousado, isto é o delinquencio amorosa ,sta película possue uma' boa narrativabem compensado pel? eficiente direção de ALEXAN

D,ER SINGER e tombem pela atuação do casal de in-

t :erpret,� central. Mos, princilpar1�nte,olém do delinquencíc cmcrosc, o filme apresento um bom estu
do de amor Imc.turo entre um jovem sem experiência
e uma belo e provocante mulher que em matéria do
amor d� sexo, sabia até demais. O jovem opcixonou
se perdidamente pelo mulher, mas decepciono se
00 descobrir que elo era uma "desnodtsto" em co
bcret de segunda categoria. O "etrto-tecse" é oprasentado Com cresse. opezcr oe nõa ser integral, provocando vrdadeiras stnscçôes. O casal citado é 'mui
to bem im'erpretcdc pela lindo Laia Albright' e pelo'
novato Scott Morlowe. Seus trabalhos contém profun
didode artístico e cênico. Os demais intérpretes,
que como os principais são desconhecidos pelo cho
modo gr(lnde público atuam regularmente. Apezor
do assunto ousado e fosctncnte ao mesmo tempo o

fita decct um pouco com relação a porte ambiental
que é muito repetido e também no que se refere a

alguns chavões do gênero. Portanto, "RAJADAS DE
PAI>;:Ã('I", é uma peliculo sôbre o amor imoturó e

frustrado, que sem dúvida possui uma boa dóse de
humon-smo, mos existem bem melhores produções
no gênero.

COTAÇÃO: 3

O HOMEM QUE ENGANOU O MUNDO
(1 Was Monty,s Double)

A foltn de grande reorercussõ-, ccrrespondeu ao

valor do filme em questão, que é do nível soltisfoto
rio O diretor JOHN GUILLERMIN entretanto, .po''

dr:;ia ter logrodon melhor êxito se' tivesse prfmcdo

pelo contecçõ., cênico e se observasse o melhor en

qucdrcmento dos cenas de maior ênfcse, pois bosto

o espectador ser atento, poro notar que o fiI,:"e f;=,i
realizado um pouco às pressas. Isto pode se dizer Ir:'
felizmente porque nõo resto duvida que o assunto e

fascinnnte', com um bem engendrado drama desen

rolado durante o segundo grande guerra. Trata-se

de uma incrível farsa entabulado pelos inglês-es,
criando um sósia d.., famoso morerh�1 Montgom�rY
poro iludir os germânicos. O elenCO e de categoria,

com nomes de primeiro grandeza contendo os nomes

d JOHN MILLIS CECIL PPARKER e MARIUS GO

R�NG �em opariç60 -espec.iol no papel de um dos co

beços do espionagem noxJsto). CUFrotL,..IJ\�_G�
seu papel no de MOGnAtgNomO�ryOcM����"E� u�n;�-
"O HOMEM QYE EN

.'

me discreto, realiz<:do um ����ro re�:s �re:��, ��:
convincentes otuaçoes dos

f'
P boa COTAÇÃO' 3

oceitovel direção. A fotogra Ia e. .

Amor ao pnrneiro
fcnera�ão [s�irita Catariflcnse

CONVficntAO
Ela sentou pela primeira vez no

Volkswagen. deu partida e enfrentou
corajosamente o tráfego. Ràpidamente,
foi-se familiarizando com o automóvel:
sentiu a obediência da direção, Surpre
endeu-se com a maciez do cambio.
Admirou a excelente visibilidade e a

ação instantânea e suave dos freios.
E ficou entusiasmada ao fazer a mais:
fácil baliza de. sua vida, 'numa vaga em

que nunca teria sonhado estacionar com

qualquer outro carro. Então ela com

preendeu por que suas amigas viviam
disputando com os maridos o direito de

ficar com o Volkswagen. O Volkswagen
é um carro sólido e valente, É também
macio, confortável e fácil de dirigir e

manobrar. É a solução do bom senso
em automóvel.
Procure o seu, Revendedor .Autorizado
Volkswagen.

dos os compoment-es
Ficam pelo (r�[;��A���-;,=odo FEDERAÇÃO E_:;-

do CONSELH
ENSE poro comparecerem á sessoo

PIRITA CATAR.IN . do 7 do corrente, sabado, às

�� e������ �� ���et::��,' Avenida Mouro Ramos, na

305, ne;��ria�%i��l; 9' de abril de 1962

Osvaldo Melo - presidente

QUINTA PAGINA

quilômetro

VOLKSWAGEN DO

.<.l"�,'}..�
IS/). ��

BRASIL S.A, - s. Bernardo do Campa - S. =.

vtYJ
a bom senso em automóvel �l

___..��
-'I Currículo do. Ensino Secundario de 1962: Santa Catarina

o curtlculo do ensino gatorlamente, frances, PLANO A - consunucc a exames e provas BaL'I{9.- dos cursos de l0 e 20 -:1-
secundário do ano ele canto orfeonlco e, come por português (3 series), ra ainda instruções sôbre elos de sstabetectmentosgartazes o dia 1962 to> dispôsto por re- dlsofpltnas optativas, d... história (1,;"", matema., a o...anl,.'ão do currrcu estaduais de ensino 'secun-

cente decreto governa- senha, inglês e latim, nas tica (3 sértes) , física (3 la, incl.,uslve fixação dos darlo que flflc10nem a

1) ;:�e�/�::::sTanla Elg _ em _ :�t:: �:�Ie�� s; �:��o qU��:p�:t:��o o currrcu- �;r�::�e���:o e �:���:III� dias de trabalho

efetl:o, (noite, a partl� tq�, 1� hs I

OS 39 DEG!:"AUS gatorledade, no l° ciclo lo do l° cicio, como prátl-

CIN�M1S
_CEHTBO-

Cilie §AD JOSE
às 10 horas - Matlna:�NE: 3636

Alberto Ruschell e Susana Freire

_em-

MATEMATICA, O AMOR 10

_ cinemescope - EastmanCOlor -

_ Censura até 5 anos -

" asl1/2_33/4-7-9horas
Seewart Granger

Eleanor Parker - em -

SCARAI\'IOUCHE
'racníccíor

_ Censura até 5 anos -

EastmanColor
2) Tom Drake Carel Mathews -

•

em-

MULIIERES ACORRENTADAS,
Censura até 14 enos.

-BAi1lBOS-

Cine GLORIA

dos estabelecimentos man

tidos pelo Estado, do por

tuguês, história, geografia
e matemática, nas quatro
séries; ciências (duas se'

rtes sob a forma de ín.eía
çâo e duas, sob a forma de

Ciências e biológicas; tan:-
bem em duas séries, ocn-

cas educativas, educaçao
tisica (.obrlgatoria), canto
orfeónico e trabalhos ma
nuais (artes jndustrials e

artes femininas e eduC:'l
ção doméstica,
O 2° ciclo obedecerá a

dois planos d! estudos a.

saber: '.

ElBTREITO Fone: 6225

M�neração SlIlbrasileia�
Assembléia Geral Ordinária

Sll.toq6-l,-V-6S"ll
Alberto RuscheU - Susa.na Freire

I\tATEMATICA O Al\-tOtt lO!

omemeacope t- EastmanColor

Censura até 5 anos
Pejo presente, ficcm convocados os Srs. Acionis

nístcs, poro o assembléia geral ordinário desta Socie
dade, o Se realizar em suo sede social, em Salseira,
nesta cidade, âs 15 horas do próximo dia 17 de abril
e que terá por fim:

o) - deliberar sôbre a relatório do Diretoria
balanço, demonstração da conta de lucros e perda�
e parecer do Conselho Fiscal, relativos 00 exercício
findo o 31 de dezembro de 1961;

b) - e!teição do Conselho Fiscal e fixoçõo dos
seu,s venCimentos; e

c), eleição do Diretoria paro o gestão de 1/
6/1962 o 31/5/1963, bem como o fixação dos seus

honorários.
ltojaí, 19 de março de 1962. _

PELA DIRETORIA

Cinp lun f:ine IMPtRIO
ESTf EITO

às 2 e 8 'horas

",1) James Brown D,ella Thormall

J.ohn Wilder - em -

O GATILHO DO MAR

fone. 62!.!a

às2_4_7-Dhoras
Kerwln MathewS

Kathryn Grant - em -

SIMBAD E A PRINCESA
TecnicoLor

Censuar até 10 anoS 2) Jim Davis - Lyn Th.Omas - em

BRAÇO É BRAÇO

Cili.e ROXY Censura atê 10 anos

Cine RAJÁ (S José'
as 2 horas.

em ás 8 horas.-

Scott Marlowe Loja Alhrlgnt

nas obrjgatôrtaa; e inglês,
desenho e latim, Como op
tativas.
PLANO B - Português e

história (3 séries), geo

grDfia (2 séries), latim e

francês (3 séries) e bimo

gia (1 série), como dtsci
punas .obrigàtórias e m

glês e filosofia, como opta
tivas.

Centrais Eletricas de Sanla
Catarina S. A. - cmsc

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores Acionistas do
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA O\TARINA SA
- CELESC -, poro se reunirem em Assembléia Ge
rol Extraordinário que Se reunirá no dia 16 de abril
de J 962, às 10,00 (dez) horas, no sede social à ruo
Almirante Alvir:n na 36, no cidade de Florianópolis,
e deliberarem sôbre a seguinte. /'

ORDEM DO DIA .

1 c - Pcrttclpcçõo do CELESC np' çqpítol doEMPR�SA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA S A
2° - P.órticipoçãõ do CELESC' no ccpltol 'd�

�omp?nhia. q.�' �e irá ,constituir por? o proC!uçaa de
energIa eletr�co, 1"10 municipio .de Loge�.

3° -·'�tros asSuntos deI interêsse soc·iat.
Flori�nópolis, 05 'de aoril de 19,62

Dr. JuhC? H. ZodrÇ>:z:ny. Sr Hermelina Lorguoa
Dir. Presidente Dir Comercial

ENgo. H�inz Lippel
.

A. educação fisica Cons
títutrá prática obrigatória
do currículo.

O Departamento de
.

E

ducação, tendo em vista o

���:�:,e�e�eg�;t!�: fC�
deral em vigor, .organiza
rá o quadrO" distributivo
das aulas das disclpl��as
e das práticas educativas

semanais no 1° e 2° ciclos
dos estabelecimentos esta
duais de ensino secundá

rLo. Organizará o calendá_
rio para o ano de 62 ie
forma a assegurar a obser
vância da realização minl

ma de ISO dias de traM-

tMPREGADA DOMESTICA
FELICIANO NUNE� PIRES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.., AflOS DE LABUTA CONSTÁI'.a

PELO ,-USO Dl

SAN'õA CATARINA

NO SETOIl

ESPORTIVO

Aprís (\ f{'aliml"ãq do se

�\lndo Il'l'ino <lo .�('lcclonJ,·
tkl brrl..-;ildrn, a C"onllSsao
Tf.coi{'a ('�tcV(' l't'miidti
rf'r.}i7,[lm!o na opOl'tunieJ:l,
ele os prinll"I'O;; "cortes"

B::ll'bo�inhn do VlHWD, Prfl.

do dI) Sti.Q Paulo, Carl:
nhos do Flamengo, Ivan (I,

Ameri(.[l c Airton do Ore

m:o, toram 05 prinlelro.�
cinco � sofrerem o corl�

Outros- nomes Sllf!�irâo "om

os primf'ir.os �,rpinos da �e

loção e-nl Nova Friburgo
cl:\pa 11.1) 2 dos treinos ,1�

/lcJ('cão Canarinho.
xxxxx

O ponl.f'iro canhoto ca

tarinf'nsc A(':<,nor, que �

encontra :�tm CC'!ltrato
com o Suo Paulo, não �

ceitou fi. propo�ta d.o çluoe
p�m a reforma de contrato
Em vista disso n dt'etaria
do tricolor do Morumbi

pf'nsn. (''11 lwr,ociul' o jo
vem ponteiro com o BoLa

f.ogo de Ribeirão Prele

qlle ,�c mostr:t Interessa

do Jlf'lo d(',�tacndo vaiaI'

s:unp!'lulino.

A confederação: Bra!l1·

sileira de Desporbos vem

de recel:>er comunicaçao da

Federaçáó Pernambucana
oferecendo a 'importância
de quatro milhões {Íe cru

zelros para uma exibiçâr
da seleção nacional em Re_
cife .. Provavelmente o Con
vite será rejeitado a e

xemplo de outros.
xxxxx

O massagista do Clube

Náutico Mar�ílio Dias foi

cOnvJdadQ para acampa,
nhar a delegação do Me

tropol que excursionará

pela' Europa, t'endo o con

vite sido aceito do imedia·
to.

.xxxx

De�o de breves dias o

treinador Amaury Pache
cho deverá iniciar o ,>eu

trabalno para a organiza
ção do selecionado de a

madores que dará comba.

te a uma seleção da capi
tal. Nesta oportUnidade os

jogadores de Blumenau
estarão sendo observada
pelo treinadOr da P.C.F.,
l>Odendo ser requisitados
para formar na seleçao es

tadual que irá à capital.
São Paulo, disputar o brn

sl1elro.

A Ff'(JpI'!'l('�lO Cabl'illen
se dI' Fut('bol Vf'm 1If' d�sl
F,nar o ti'einador Amaury
Pache(..o para formar a 'if'

lcção dc luvf:nii'l de Blu

menau, para post.eriormen.
te enfrentar uma seler,io
da. rapital {luando entno

:;;crfto ob,�el'vado,'i os jorra·
dores blumrna\l('Jls('s c'om

po.�<;ibilidad{'s lic s('!'rtll 1';:;
quislLndos pal'a:'1: .�('Ie('tio
do Jõ:Sti'1.1!.O \'lu!' pal't.lclpnnl.
cio el'l'lnttl(' nac'�onal 'mar

('ado p�'D. junho C'1ll San
Pauli.,

O avante Armandinho

ve.m de firmar ctIIItrato
to cOm. o Comerciário "e

Criciúma por uma tempo
rada. Convém salientaI"

que o atacante vinha trei·

nanrio em diversas equipps
do vale de Itajai, sempre
com'destaque porém aca

bou flcanckl -,roo e:roe 1e

Crlclúrna.

o ES1'ADO O MaIs Antigo DIário ele �a.nta. Catarina

Melropo! prepa
ra-se: Europa

:Ao díretcrta do MetiopI)1
está ulUmando os detalhes

Caravana .do Ar com. O p,p... rlga. Verde.
2<' lugar - Boelliuva. eom

.�o Piu:�r �. Postlll' Te;�. . fORRO _ft·.
!:á��C;a:O: .6��eP·de Agos�,' !��:�?�S.oánt'�(�?�I�! t
toeO�:4p.p:

.

'.���=��':':'::'��."t;'�

pera empreender .a longa
excursêo por gramados do
verno' Mundo. O e�arque
da deleg� deverá tclOn
tecer

.
nos próximos dia;.

Enquanto isso a equipe dn

Metropol .BJ OIlmpeâ . rIo
ES:tadO,- continua a.trelnar
etrvamente, preparando-se
com esmêrc para a tempo
rada em que alêm de re

presentar o Estado. reorc
sentará també� o nosso
Brasil.

lllclhore.� aM('tas cOnhe�:
'<los �o final do certam ....
face as médias obtidas, !\e

rão ofertadas 11 (on?.e)
medalhas de ouro sendo

o "ranking" do box mundial
NOVA IORQUE, 9 (UP!) (Mexicol; 4° - Mel Mie-

_É a. seguinte a lista dos dletown; 5° - Servi:ü Ca-
"ranklngs" das diversas ca prari (naBa).

-

tf!",Jorias, dada a conhe'cer
ontem pela Associação
Norte-Americana de BOXe:

PESO PESADO: Cam

peão, 'f'loyd Paterson; 1°

Soill'-.,l' Liston; 2° - Eddie

Machen; 3° - Zora F.o!ley
4° - A rchle Moore; 5° -_

1ngemar Johansson.
'MEIO PESADO: campeao
Harold Johnson; 1° -

Doug Jones; 2<l - Eddie

Cotton; 3° - I:rich 'Schop�
pner, (Alemanha) 4° Giu
lia Rinaldi, (Itallal; 5° -

Mauro Mina; (Peru).
MEDIO: campeão Gene

Fullmer; 1° - Dick Tiger
<Nigêrial; 20 - Terry
Downes, (Inglaterra); jO

Florestlno Fenl,andez,
(Cuba) 4° - Denny M,)

yer; 5° - Paul Pender.
MEIO MEDIO: Campeao

Emile Grlffith; 1° - Ralph
Dupas; 2° - LUiS Roori-

gues, (Cuba); 3° - Cm'til

3° - Curtis Cokes; 4° Jorge
Fcrnandez, (Argentina);
5° - Brlan Curtis,
MEIO MEDrO - JU�lOR

�ampeão, Duliia LOI. (Ua

lia); 1° - Eddle Perkin,,;
2° Johnny Gonçalves; 3°
JOi'lé Stable, CCtlba); 4° -

Luis M.ollna; 5° - Robcl':
to Cru?, (Filipinas).
LEVE - campeão Jae

Brown; }O _ Cario; Orti?
2° - Dnve Charnley, (ln
glaterra); 3° - Paolo Rossi
4y - Carlos Hlolrnandez,
(Venezuela); 5° - Bert So
modio, (FlIIplnasl.
LEVE JUNIOR:

RENA: campeão, Dave}
Moore; 1° - "Sugar" Ra
mos. (Cuba): 2° - Rafiu
King, (Nigéria); 3° - Ka.
zuo Talmyama, (Japao);
4° - Howard Winstone
(Países de Gales) ; 5°_
Danny Vale?
GALO: campeão EDEP

':OFRE, (BRASIL): 10 Jo
sé Medel, {Mexicol: 20 ._

Piere Cossemyns, {Belg:
cal; 3° - Herman Mar
quez; 4° - Johnny Cal�
dwt:Il, (Irlanda); 5° ....!. Pi.
era Rollo, (ItaUa); 60 _

Mundo Esparza; 70 _ AJ.
phonse Halimi (França i:
8" - Ismael Laguna, {Pu-

Pnrágrajo i,nico - �aso o

jogador que vier a re cons

tttutr no nrtllheiro do ,��:-
tame c que tiver sofrido
duas ou mais expuls'::ies de

campo, não Cará jús à me

dalha ele ouro que lhe ca

beria, ficando essa home
nagem para o scgundo ..
locado ou tercelr..

· se Ior
o caso.

Art. 8° - O melhor aplta
dor (lo certame, conclusao
que se chegará através de
notas que também "!hes s�

r:1o conteridn.�. rcceberá
lambem uma medalha de

Parágrafo único - Não
figurará na lista dos con

correntes ao prêmio que
estabelece o art7go anterior
o 'apitador Que dirigiu nu
mero inferior a 3 (tl�S)
partidas.
Art, �o - O arqueiro me
nos vazado também fará

lÍtS uma medalha de ouro
obedecendo-se o crit.r).o
previsto no artigo 7° e
seu parágrafO, bem como,

(Cont. na 4a. pág.)

Sem Solução o

Caso Alair-Aniel
- Atlético

O casO Anlel e Alair com

o Clube Atlético catart
nense continua sem solu
ção. Conforme já Informn ,

mos o médio Aniel, incon
form:iüo qom n. posiçao
que foi relegada, r.'Cando
na reserva do prêllo que
seu clube travou com r

Guarani solicitou recls'1o
ele contrato ou mesmo qUI>
seu passe lôsse vendido .'1.
outra agremiação.
Por sua Vez o atacante

"Jair, Irmão de Anlel, que
�avi3 ,\ssln�1.o contrato
com o tricolor leve ,�e'
-€ontrato desaparecido. r,
cando portanto Sem qual
quer vinculo ao clube, em
bora seu 'passe" estej�
preso ao team do Estrelto
Procura�,1e uma r=.rmu!:l
para solucionar ,o impas3f
�as ao que tudo Ind',C'l..
dltlcllmenle haverá acõrdo
entre os dois a1;letas ? o

Clube.

Placard Esportivo de �'õ1STADO"
CERTAME JUVENIL DA GGUANABBARA

Botofogo 2 x Flamengo }
Campo Grande 2 x Madureira
Olaria 1 x Vasco O
America 2 x Bonsucesso O
Sõo Cristovão 3 x Portuguesa
Fluminense 3 x Bangu 1

AMISTOSOS

G_uanabara - Botafogo O )(. Olaria. O
Rlb. Preta - Comereial 2 x Fluminense (Rio) O
S. Poulo - Portuguesa Desportos 3 x Guaraní 3

Palmeira4 x Paulista O
Uberlandia - Americo (Rio) 1 x' Uberlandio O
Porto Alegre - Floriano 6 x S. José 2

Internocional 3 x Cruzeiro'O
Pará - Tuna Luzo 1 x E.C. Reeife 7
B. Horizonte - Atlético 2 x Siderurgico O
Critibo - Coritibo 2 x Seleto 1

Rio Bronco 3 x Agua Verde 1
Operario 1 x Ferroviário 1
I rati 3 x Bloco Morguenau 1

RESULTADOS INTERNACIONAL

REDATOR:

'(DIO 'AULO MACHADO

RIDATORES-AUXILlARES:

II _�

f -�ol �e ��lIõ-:-Yiloriolol 'aulfRaifi [aravao
n� 11·�er·'anta t;����:��tj� �::�EiS::��� .5���::B�:::: ':e,

. do Atlético que chegou 'ao Após estes prênos, ücca de com 7·p. p.
empate. �ndo a segufi't*,,€ a coloC�� .Hoje o certame pt"OS'W-

co� P;;:�di:,ru;.osMa��::C: :�:
dos clubes, no C_�'L f :U!��f:9�a:!�nae7:�t;o:

Com mnts dois jogos ta- ta, chegando mesmo em Cabrera; Alex e Mãurllln. 1_ lugar - Paula Ramos e
'

Bocaiuva .e Postal X. Ba!'�

ve ar-mamento o Campec- determinados momentos a No outro cotejo da. noí

nato de p'u+ebol de salao. exigir o máximo dos ene- tadá, .uvemoa Barriga Ve'!

�(l; prenmjnnr a equipe do tas do tricolor que sur- de i"'Uoze de Agosto. O e

Paula Ramos encontrou prêeoe ante tamanho en- tencc .do Bl1rrlga Verde, a

peia tremo um Atletlco tusiasmo de seus adver5to> tuando numa noite b-is

di,l;po.�h a tudo. que llfinaJ rios perturbaram-se tant.e iflS{)lrada conseguiu
catu b:lllJo após muita '\I pouco, para conseguirem cheger ao empate quando

"Os :melhores do futebol da Capital"
No [ntuttn I!f' colaborar que partiCipare� do certa- to à. serecac de "OS ME- gutnte critério:

uma para cada atleta.

��S�Il:O f:'.·;J\.:ll�t a���:��� :O��sjÔg�on!;;ee�:eo;�UJ:i: �Of�: d�cer��e�BOL' pa�::o �li�i�:u:e ';���� :::ta:e --;��:tl!�;!r°l)f��
tamente

•

,!t'�,o c ctsct- zero a dez. Parágrafo úntcc - outte- co) jogos, suas nota.? se- recida uma medalha -le
pHll:,r o De; ortsrncnto (lo Art. 2<' - Ao final no ta expulso em compeil;u'ão râo somadas f! dívldídus ouro, independente de sua

E<;I)Ortl" ti, R 11.;) GÚ!lru·;(I. certame serão .somacas to- antcrior, voltando a cair pelo número de partidas cm média alcançada,
in_.;t�: .uu " iVIELHOR!!'S das as notas recebidas lJC- na rernctdencra, com no- que participar.
DO FlJ'T'rr�-"_; prumccac los atletas, dividindo-as pe V3. eepulsâo, estará aut..,- b) o atleta que parttr-t-
vtncrar.: nora o campcona, 10 número de jogos, obten- màtícamente eliminado a. par de número inferior a

1.0 de jll(j:1. ('t('goria de do-se, assim, a média se- figurar na seleção final 5 (cinco) iogas suas notes
prl,l!l. n L, podendo, oo ral para cada atleta. Art. 4° - Havendo empate serão somadas e divididas
sucus so aletl,Jl�.1t1n, 'permn- Parágrafo único - De pos- ao final do certame entra por 5 (cinco).
n(i'('., p, I' _ (I ,'110.<, rutu- se da media gcral de cada dois ou mais atletas, c) êsse critério visa "e-

atleta, organizar-se-i a que se retere ii média, f, ncrtcrcr o aueta que par-
"08 MU,TJOnr:8 l"') scleção da cidade colocan- decisão cabcrn ao Depal't�- ticipar em maior

-

número
FUTFutH 01.H.'d('('C,r::í. ,,} do-se J;las respeetivas posi- mento Esportivo da Rád'o de jogos, sem que sua me·-
l'EH',ula' r 'o (·lljax· norUlIlS çõcs /JS at1et:'!"s que meihor Guarujá, depois de um !'!'I- dia seja. prejudica�da pm

fii,..,e c.t'c 11..4df':'i� _ _POli _:mgdla Oltti!e�_ durante tudo pelos seUlI componen- favo: daquele q� partlcl-
!;(;u - ,rt· o pará� .o r.ertame. tei'!: tomando por ba.�e a re- par em duas ou três pa,'-
ArL I' r) .'. ) Irtnlllrn- Art. 3" _ O atleta expul- gularidadc do ntleta n;1� tidas somente.

(i;) Ri,(ro � de campo, por qualquer nota.'! obtida.... e no !fume- Art. 6° - Aos II (ame)
motivo, receberá o nota ro de jogos em quI' parti ..

(' 'lHltfo5, zérQ,. podendo, contudo, t1Pnram.
permanecer Como CUlldirh_ Art. 5° - A mêdia a que se

refere o artigo 20. e seu pa

rágrafo .obedecera o se-

namáJ 9" - Inacio Pina,
(Mexico); 10° -Manny
MOSCA: campeã;o Pone

Kingpetch, (Tailandla); Ir
- Ramon Arias, (Venezu·
ela; 2° - Sadao Yaoltn
(Japão); 3° - Pascual f'e
rez, (Argentina); 4° __

Minum Beu Ali, (Espanh:d

��o� Kyo Noguehl, (J;l.�

Graças à vitoria que eO:::l

seguiu na semana última
frente fI_ Sadao Yaoila, o

peso-galo mexicano JmA

Medel, vem de Confiflpf\O:
:ucnt.e o mais destacado
boxador desta categoria na Colombio: Bangu 1 x Seleção do Colombio O
atualidade, depois é logÍ(;'l França - Sedan 1 x Toulonse O
de Eder Jorre. Medel, co- Anger 1 x Le Hovre O
mo o "Galo de Our.o" eon- Portugal - Sporting 6 x Salgueiro O
tinua em asccnção téen�- Espanha - Real Madrid 5 x Elche 1
ca e não perderá, t.'i.o jn, Barcelona 10 x Bosco 1
sua esplendjda forma. ES$:e Valencia 4 x Majarca O
boxador só não é um exce- Betts 2 x Sevilho O

campe- lente campeào, porque te_ Argentino _ Choco ri tas Junior 2 x Rever Plate 1
no 'Flash" Elorde, IFillpi· ve a mi sorte ele "'brig�l" Uracan 1 x Son Lorenzo O
nas); l° - Auburn Cape- na mesma época de Jofr!- Boca Junior 4 x Velez 1
land: 20. - Solomon Boy- nho. Viena _

snw; 3° - José L_U-:",..c:-'-:-"',..'_-:--:- S_el_e,'-õ_o_d_o_A_"_,_"_iO 3 x Scleçõo da Irlanda 2
.,- ._==�����!!!!,

. ,
n';" mente, Os Planlões ESPQltlves Da Rádio Anltil Garlbaldi,m Cqmblnação- Com "i"'-ESTADO''Edlções a Padlr Das

lt,fII'IIt...:.,lii \ 1rb:""itL�",\, ;'cA'�W( Íi1'�'!t��!!:�1!�,lh.ltg��j,�,..,,· .. \,��'"�\_;_. ... .:_�"_�ic, ".' ��J,;.��ii,"�'

MAURY BOR"ES. RUI lOBO!.411'
GILBeRTO NAHAS

COLABORADO�F�, DIVERSOS

- PEDRO PAULO MACHADJ-

Após duos semanas de interrupção, motivada pe
J(3 realização do final do Campeonato Estadual de
Futebol-de 1961 e pelo reollzocõo do imponente Pro
cissõo de Passos, 'eis que no próximo domingo tere
mos o prosseguimento do Compeonot., do Cidade
com o realização. da rodado número dois, duplo

'

mo a primzi ro. pois dois jogos serão efetuados, de
toconde se o que terá por cutro lado da Ponte serão

protagonistos Altéttco e Figl:'8rense, justamente os

que se laurearam no rodado tnouçurcf f') primeiro
c o n s t r u i n d o a p r i m e i r a goleado do
certame, . frente 00 Tcmondcré

-

por 9 O 1 e o sequn
do impondo-se 00 seu grande rival que é_ o Avaí por
um f'ento a zéro. A pelejo entre trtcolcres e' olvtpre
tos deverá ser o assunto do semono nos rodos cspcr

ttvcs, estando os dois times em condições de ofere
cer 00 público um rnorch dêsses que agradam até ao

aficionado mais exigente. O outro encontro terá por

palco o estádio proiono c serõo deqlcdlontes Guaronr
e Paulo Ramos, ambos dcbutcndo no certame de 62,
Vamos aguardar o próximo domingo, certos de que
o rodado apresentará jogos dos mais renhidos e ema

cionontes.
-o -

O futebol de Salão no Copito! do Estadb está em

franco asCensão. -Pudera, com o sabia orieneoção que
o desportista Hamilton Berreto vem imprimindo à

:i:�r���� ;a;��!�c�ed:em��te:�a�J�;O�:;,;rt���rJ�;
fazendo cumprir o tabelo do Compeor"ato que pras·

�'2gue animado e com brilho desusado, arrostando
bom público 00 estádio Santa COtarino Dá gôsto vc!r

como trabalham Hamilton Berreta e Seus auxiliarec;.
movimentando o cidade com espetáculos dignos de

serem vistos. Que continuem assim.
-0-

Será no próximc domingo a realização dn Comoea

noto Brasileiro de Remo promovido pelo Confadero

ÇÕa de Desportos e com 'o participação de várioS E,�

todos, inclusive o nosso que já orqonizou as suos

guarnições, devndo hoje ou amanhã reolizor s�u
último exercício em águas catorinenses, já que .qum
to-f('ira estarão na Guanabara poro o reconheclmen
to da raio localizado na famo&o Lagoa Rodrigo de

Freitas. En'lbora o moiorio achass'e que deveriam

ser formados guarnições mistos poro um melhor ��n
dimenta dos borcos,

.

a FASC agiu de outro maneIro

toz.endo realizar -eliminatórios entre OS clube�J _de
forma que seró representado por cinco guarnlçoes
do Martinelli, o saber: quatro sem do A. Lu_z e, utmodouble; uma guarniçõo do Aldo Luz q� nao e

tra senão o invicto quatro sem do Aldo Luz e una

do Cachoeiro, e dois com vencedor do última certa-

I me catarinense, Santo Catarina vai lutar com os pau

listas pelo terceiro lugar, jó que o tí.�ulo parece pe�:
ckr para... os gaúchos que estão (Im ponto .de bola

e esperançosas de confirmar o título conquistado 011

ano passado, quando acabaram, c.om o Ic:mgo supre

macia carioca no esporte remlshCo_ nacIonal.

,Ataque, preoeu-
A diretoria do Aval Fute.

boi Clube continua a pen

sar sériamente na slIA li

nha de ataquc iá que nao

vem produzindo ,satlsfaló
rlamente como cra de se

esperar. O treinador Amé

rica Amaral nos exerci�lo�

que· tem realizado vem

mu�ando constantcmcntR

a. ofem;iva. azurra, razão

porque ainda não foi apu

rada. uma linha. de ataque
que pudesse S(!r ConsldJ:ra
da titular.

Apenas Vadinho C Luil',

são titulares no quinteto

pacão do Avaí
ofensivo nvalano. partlndf

dai a' 'apref'nSflO do:;

mentores azurra que n"lO

se conformam ,que até o

presente momento ntlO es·

teja a. eQuipe dcfinit,iva

mente annaCla.

Os torcedores por 'lU!

vez que vem acompal1hanlfc
os movimentos elo clube
tambêm opinião jn que n�

est'·'·in o Aval percleu P:l
ra. o Figueirense (!til vist.a
de não contar com um ata·

que que pudesse penetr!lf
na defesa do prcto c J:)ran

co do Estreito.

VENDE-SE
Uma coso de madeiro pintado o 6leo, com insto

loções de aQuo, luz e e�oto, medindo 48 metros

quodrados. Situada em Coqueiros Praia do Meio
Lote de 343 metros quadrados.

QuolqlK'r informações pelo telefone 6372

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De lblrama Tenho hon

Ira congratularme com v.

justa decisão comissão ea

J)C('ial As.'Icmbléia Legislati
Vil vf.( dando parecer pt A.

cNtada ocetsão referida co

mls.'Ião representou tegtu
mos anseios nosso povo pt.
Reitero nesta oportunidade
vg minha irrestrita solida

riedade a v. Excia pt Sds

Manoel Mnrchet Prefeito

MHl'i,�.nl.

De Plthlcl Cumprimen
tos c rcnctto prezado amigo

pela. brllhanle vitórta ai.

r-nncadn c-ontra ns Injustas
nnusneóes flue lhr- foram

formuladas abraços Dártc

Souza.

De' Ga.�par Fellcltamos

vexem pela vitória nleanca

da conlra forças reactoná

rins que desejam embaraçar
vossa esclarecida e proücuc
a'u:l('ão frente destinos

nosso glorioso Estad.l pt
Deus ilumine vexcta e de

mais auxiliares Imediatos

para que sempre possam SC'

defender dos que desejam
infelicitar nossa terra ses

José vg Hilárlovg João e

Edmundo.

,De Gaspar Felicito

vexC'ia pela vitória alcan.

çada contra forcas renclo

nárias qui! desciam cmha-
•

raear vo�sa esclarecida a.

tu;Ção frente destinos no�

�o glorioso E.�tado pt sds

'PCssedlSl.a Snny Donnld da

Silva.

De Trombudo Central -

Orerecemo.� nos�as orações
penlten('ia.ls pt sds Ce�ari

na et Querino Clrlco Pro

fessores

De A raran{Juá: Em nome

bancada PSD comarca mu.

nicípio Aramnguá vg em

meu prop:'io fclicitamos V.

Excia. brilhante vit6!'1a AS

scmbléla Legislativa vindo

decisão ao cncon tl'O an::ielo

povo eatarlnen.�e saudações
AI·tu.,... Bcrtonl'inl l,idel'

PSD

De Joa('aba Renovo vg

.reafirmo minha solid:ll'le

dade vossa. pessoa integra
vg repudio acusações rnl�as

('ontra vosso gnvôrno sds

Eu�enio Marehetli

De F1orian6poltss José p

família p.braços carinhosa
mente vitôrla alcançada -

José. João d:l. Silva Mercn_

do 17

De Braço do Norte - Fe.

cito vos.�encia g-rnnde vito

ria akan�acl:l ('ontra f()1'_

Ç;l.� read(Jnâl'ia� seu prOfi
jam embaraçaI' seu J)l'On·
cuovg e.�c1al'ccid.J c bJ'ilhan

te govêrno pt sds Olga
Horn Arruda Dlrelora Cril

pc Escolar.

De Braço do Norte Di

retôrio Municipal dv P:SD

de Braço do i'lvne vg CVIl

gratula-se justa decLÇão
A"semblela Legislativa que

repudiou veemente·calunlas
forjadas por elementos

readon!l.rlos vg Inimigos do

progresso e do engra�dec!
menta nosso es�ado pt. es_

te diretório felicita vo,;sa

excelência grande vitória

alcançada e hip;)teca Ines

tril.a solidariedade seu fe- sra.

cundo e brilhante governo
pt sds pcssedlstas O:iwal-

'] do Westphal Pl'c;;ldcnte

r De Laguna: Em meu no.

me e do município de La�u
na rlJ)rcscnt.o ri v(:xela as

exprcs.,ões de nossa solida

rledadc c congratulações
pela. manclra altamente slg
nlfkativa flue Msembl,':ia

Legislativa rejeitou a ma

nobra solerte de adversá
rios Que deveriam render

homenagens a um govêrno
que esta prestando mcsu,

múvcts servtcos aos muntci

pios cctannenses sem olhar
a cor politica dos seus man

dalários pll sds Paulo Car

neiro Prefeito Municipal

De PiralulJa Em nosso

retóno está dando ampla
njrlpal PSD de pn-ntubn
VG transmitimos V Exeia

Irrestrita solidariedade pe

Ia jú esperada vitoria VG

seguida estrondosa denota

sofrida nossos tnoonrorma;

dos nrlvcrsá ríos pt este Di

retorto "essé dando ampla
divulgação explicando um

co filo laerteando vg para

desviar vexcta roteiro gran

des rcaueacões vem desen

volvendo todo estado pt
Sds pe�sedistas Valentim

Kopp Filho - Presidente

PSD vs Eduardo Bento O

sório l0 secretãrto.

De Laguna: ccnaratuío
me eminente Governador

decisão p rder Legislativo
consagrou perante opinião
pública seu já honrado no

me lisura sua ação adminis

dações Archimedcs de Cas·

tro Farias.

De La1es Oportunidade
em que desespero pl.lblicitá
rio Deputado Laerte Vieira

procurou atingir h'lnrado,
Govêrno vossenria Vj:!; nos.

::,a bancada apresent.Ju ir

re'lt-:-ita solidariedade ho

nesto v� au�ter3 vg proE
cuo et Dinamico j!ovêrno
catarinrnse �audações r,..

tarinpn.�es Manoel Autu

ne!\ Ramos Presid�nte

De lta1ai Em nome Dire_

tório Municipal Cnmboriu

eonl":ratulq-me brilhante

vitória, nlf'Rncad" A�sem

hll.ln Ler>'is1atlva frente pro
blemas quc visam o pro.

gTes�o do povo cahrinense

vf]; repudiando calúnias le

vantada" rrmt�'3 'v8s�enri:t

sa'\lr1a("í'ic� pe�setl:i�tn'S An

tônio Fadei Presidente

De' Curlli1Ja .�eus nohr(!s

pl"nl'amcntos pronnncindos
ntlamio r('l'f'ntf'm('"tc p<lVO
r',,""ir,..�tll\'lhp �.,lir1a'·;f"If)(I

cI(' motlv:Hn :11�"'r\:\ <,,,,,,,- f)

mip'o� rnir. nlJ1l1f'rO n"I"I('i

n:lr ",,';�;rl ...�o honrad,) Vic_

tor Kurudz

De Curitiba Acodo Dma

mka h,mesta emincnte che

fe não serão atingida gOJ
pc� baixos agora fu!m,na

dus exp,'e:;siva manifesLl.

C;âo Ll'gislat.lvo Catalinen

se {:ordial ab!':1(!o Protór.;e
nc.; Vieira

D� Florianópolis: Honra

levar ilustre amigo wlida

riedade conf{ratulaç�es po
vo catarinense eloquente
repulsa Assembléia Legisla.
tiva processo.> publicitários
tendentes macular honra

eminente governador nosso

Estado cordial abraç:.> Tel-
mo Ribeiro.

De Florianôpolis Apre
sentamos solidariedade a

vexela exito alcançado na

Assembléia do Estado pela
brilhante e merecida ma-

nlrestação recebida hoje
abrs. Eduardo Santos e

De Sombrio Em nome

dlretori.J PSD Santa Rosa
fcllcito vexcJa expressiva
vltÓl'la' al('ancada contl'a
rahmia advers:.í.L'ios p:::Jlítico.�
sus Jo:\o Tf'ixei�'a Rosa Se.

('rctúrio Diretório Distrital

Santa Rosa

De Florianópolis O Clu_

NO HOEPCKE TEM

ARTIGO 91 (Ginásio em 1 ano)
o Curso Continente convoco os alunos já i"''''-

critbs e demais interessados .o comporec.erem " .....

dia 6 de abril, às 20,00, o fim de trotarem sôbrt> .....-;

'"
Horórios e inicio dos aulas do Artigo 91 (gino,,:-;
em 1 ano).

Melhores informações poderão ser adquiridos
no Secretario do Curso Continentoe, à Ruo 24 dI
Mo�o 746 -1 .. ,ondo �,. st�eirõ" Florianópol1s.,

..

� ",. ,. l. �

"overna or
be Municipal entidade que

congrega a maioria dos ser

vldores da Prefeitura de

stortenõpons vg vem rea

pelloJsamcnte t�onKratular
se (Com vex-tn pela retum;

bante vllórla junto ao po
der Lt"gislali'lo pola tnreto

ria Alceu Almeida

De Florianópolis rnct

ente mantresrncão ontem

Vil; vírt.ude nuscnctn rei to
ria atendendo nulns durnn,
te toda tarde VI{ npmssu
me reafirmar vetbo �Illcrlâo
amigo Irrestrita sottdarteôa
de vg sentimento ao qual
sinceramente tamborn se

'associa dr. Ruy conacc
Ba rbosa Cordial nbrnco
nato Barbcsn

De FIOrl(ln6�olis: Pela
sua brilhante vttórta ontem
vai aqui meu nbrneo de

sottcartodndc deputado Jo

ta Gonçalves

De Rio do Cedros Pormu,
lamos eminente amigo e

chefe cmcrosas felicitações
por ter Assembleia Legisla
ttva esmagadora maioria

putvcr+sudo injusta denún

cias r-entra vosso roeundo

c honrado governo abs Le

andro L:m�o Tiberio

De Lajes; Dil'elól'io Parti

do Social Demotrático vem
perante vossencia reiterar

sua integral solidariedade

momento em que pollticos
superados e divorC'iados o.

pinlão pnbllca a!nda incon
formados sua alta visão po
lítico administrativa pre
tenderam levianamente an

te eonheddos recalques a

tingir f'mJncnte e hOIl!'ado

governador tud:! tem feIto
maior progrcsso e felldda
de terra cat,o.l·inrn�e WaL
do Costa Presidente

De Rio rio S1l1 Repudian
do ato de�:leal tenlado con

tm a vossa excelência
ell'/lo mInha Il'l'estrlta so
lidai icdade pt saudações
{'ntõnio Nasdll'nveng

De Jaaçul'(t Fclil'itamos
vossa cxcla. hl'ilhante e

merecida vitória akançada
onlem A"srmbléla Lev;l.�lat.i
Vil Jose Am li' c Wilson
Waltel Dat..<wh:tLtrr.

De Joaçf!ba _ Fpliclta
mos vos,>u excia brilhante
demonstração desa�Tavo
externad:l. pela assembléia
Legislativa e povo catari
nense a qual nos aSS:lcla_
mos babel e Augusto Bat.�
chauer

De Joaçabf1 - Tenho sa
tis facão levnr conhecimen
to digno Governad.)!' DI!'e
tório MunlcijlnII PSD .on
tem reunido unanlmidadc
seus Imembros dli!lib('t'Qu
enviar voto ron,'l;ralulnçoes
vossencla pela justa deci
são Assembléia recusando
impcarhment e mesmo en
seja renovar seus votos in.
tegral .�oHdnrl( 'tde go
verno cminentC' r:oneliglo_
nlÍ.rio Nelson Pedrlni Pre
sidcnte

De Ja{Jl/anma Congra
tulo me V. F:xt'i'1 I' :li: um:l.
vitória grupo l'C'a�;,inarios
inconformados qUl'rJam em

haraçar vo.'iso honrado f!O�
pvêrno abraços CC'lso Sch
milz pt Camara Municipal

De Florlanópoliss Felici
to vOS�f>nrhl vg por mais
uma vi'tu'in alcançn.dn. As
semb1rla r.('�islaUva vg jus
ta e llH'J'('('('(lnllrn pt Aveli.
no Mdllo'!' l-r('f('!io

De l!J'/jlJiri: F.m me��
me e ela minha fnmilia fe-

:.il:it�õ��: C:�l����I�I�:�'s���
- Tomê Oliveira Vereador.

Urupem(l: CumprImenta
mos e felicitamos prezado a
mlgoe chefe, pela brilhante
e esmagadol'a vitôrla alean
('ada vg ('ontra as Injusti
ças arusnções (luc Ibe' fo
t'am formuladas pt srs PIl
nio Ramos Int,C'ndente
Distrital João A'lJ:J.l'ante
M:\rhado E.�crlvflO de Paz

Através de propostcâo
unânime do Conselho Rs

tadual de Contribuintes, ln

tegrado d.JS seguintes mem

bras: Conselheiro José E.

_::_::::._:::=::--,,------c:-------==-=--:--;;-:--;----""----

III" Conferencia Distrital Rotary �

Clube do Estre.to Esteve Presente
Com uma caravana de 26 mos iJ. auto destruição da o mundo, hoje, em duaa

pessoas, o RO.TARY CLUB� humanidade. correntes ant..1.gônira,>. a.

do Estreito compareceu a P'Jdc pal'ecer-nos, por is parentemente irreconcilJá

3a ConferêncIa Distrital dq to, ii. primeira vista, assus. vel no campo das relações
Distrito 465, realizada na tadu! a ou demasiadamente humanas. Entre seres (lUfO

pesada a tarefa que nos iro raciocinam. nada poderâ
pce o Objetivo de Rotary ser irreconciliável, desde
- contllbulr substancial· A cada )'.c;tariano rm par
mcnte para o desenvolvi- ticular, pois, â sua imagl-
menta da c1mprcf'nsão, nação. ao seu esfôrço inces
boJa vontade c paz éntre as sante, a..sua ação exemplar
nações conlinuada e ('om a utllha
Devo lemhr:tr no f"1!,fln- c50 do farto instrumental

to, para nosso consõlO, que" df' trabalho que Ratary põe
ésse nobl'C' objetivo é com_ â nossa disposição, compc-
partilhado entre mais de.. te criar já, agora. uma opl
500.000 rotarianos, distri: nião ativa e bem Informa.
buídos em cêrc� de 11.000 da sõbre a necessidade da
eomnnid�ldes de 124 paises. compreensão mundIal.
Não e.stamos :;ós, portan

to. Unidos n) Ideal d(' ser
vir, desejosos de que a co

existência pariflra pntr!:! os

povos 'se conerefi:.\{'. e SE'

cfJn"c.r!a..._ _11 qua..uJ.1 antes.,.
C'm esplcndoro.�u renlidade,
rormnmo.� .1:\ 11m fabul0.�0

exórcito de hon\('n� de h'la

�·'lntade. dccldldos :l trnb:J..
lhar pelo entendimento II 'li

VC1·.�fll.

forca. reacíonarta afomen

tacores da discordia Que

desejam embaraçar pruft
cua diligente adminitração
eminente goyc/nador pt
Respeitosas saudaeões Da

vid ecnrnmc pt camarn

Municipal

De Grão Pará - Tenho

elevada honra. apresentar
V. rtxcta Irrestrita solida.

ncdade pela magnifica vi

tória. eonquístadn r-onu-a

força rcru-tonárfa nromon

t aooras da cnscorôta que

desejam emterccar prort
cua diligente administra
cão eminente governador
pt re�peilosos saudações
David Beltramí pt camnra
Municipal.

Senhor Governador

cidade de Blumenllu nos

dias 29, 30 e 31 de Março
ultimo. Naquela oportuni
dade o lo�ar;ano Zeferino

Angel:) piuzza, apre cntou

o tt'aba.ho que tl an::creve

mos abaixo. intitulado "De

monstra a tua Capacidade
dI' Ação"!

O tema que se desenvol.

verá a seguir antecipa. an
tes de mais nada, a preo
cupação do Presidente A·

bey de que todos Os rota.
rlano_� do mundo inteiro
decidam-se imed�atamente
a tomar p:>sição, a conver

ter o programa de Rotal'Y
em aç;io.

A instilui.ção a flue per-
teneemos é um movimento
eonsl,tll.C e J1l.1l��.I'Upt.O
em busca do aperfeiçoa.
menta. Ora, :;C' é um movi-

menta, por isto mesmo e

por causa disto, exi!!:c ação
continua por parte daque
les Que aceitariam os seus

principios e ainda llcreri
tam neles.

Todo aquele que Ingres.
sa em Rotar}', obriga-se a

aceitar a prática de sua re

gra máxima que é SERVIR.
E �.ervir o que é, se não a

plópria ação do rotariano.
isenta, naturalmente, de

quaisquer motivos egoís
tas? Servir o que é, senão
o desejo de colaborar sem

pre presente nos corações
e nas mentes dos rotaria
nos?

Sem levar em conta as

d13emelhanças raciais, po.
lítiras. religiosas ou mesmo

culturais, particularidade
q ue cal acteriza o cosmopo
litismo da nossa 'lrganiza
ção, R::Jtary cristaliza com

o tempo o seu conceito pú
blico, tendo-.!'e já converti.

do numa fôrça poderosa a

serviço do aperfeiçoamen
to universaL

O presente trabaltro tem

por escopo saliel,1tar a a

ção cio rotariano no plano
Inlernudonal de servir.
Nunea.o mundo esteve

tão conlul'hado como nesLe

final do século vinte. A

terra está cheia de violên.
cia. Deslntellgencias de tô·
da ordem e a todo instante

põem em pâniCO os homens,
mulheres e crianças. O es

petro da guerra nos rodeia.

Todos os que habitam ês
te planeta querem a paz,
e nós, rotarianos, mais do

que todos e acima de tudo
a desejamos,

Nestes tormentosos dias
de constantes deslnteligen
elas nas relações entre os

povos, de carreiras arma-

mentistas, de verdadeira guer

e s. o a mos
temente. austero, digno e

patriótico da Administra

ção de Vossa zxcetêncie

que, sem favor, tem se

conduzido com sábío e no

táver dL�cernimento no ('

ouacronamento dos nume ,

rosas problemas que afli

gem a Comunidade Cata

rqnense, ressaltando, nesse

aspecto, as garantias ine

quívocns de notória probl;
dnde, zelo e austertdadc

qur- Vossa E:;.ccelência vem

imprimindo à gestão dos

negócios publicas, em con

sonância perfeita com o

crédito de confiança que
lhe foi consignado pela von

tndc soberana da mator;a

do eleitorado cutannense.

F;,,1;1 (Ias sessões.
3 de ,A.'n!! de 1962.

A-s. Henrique de Arru
da Ramos - Presidente

Rubens Victor .da Silva
- Secretário

Cada um ocupa lugar de

destaciue em sua comunlda

de. Ba.,ta ser tOtariano pa

1'a. ser um lideI'. Que cada

um saiba utllizar_-sc de_ sua

posit,:ão privilegiada para
influenciar o entendimento

real e duradouro, supremo

objetivo de todos e razao,

mesmo, da sobrevivência

da mça humana.

Se não encontrarmos,

dentro d:::JS conceitos que
acabam de ser emitidos,
me�.)s' de contribuir para o

aperfeiçoamento das relQ�

ÇOtS internacionais, lembro
que dentro da nossa or_

ganização existe em forma

positi\oa e tangível, amara.
vilho�a oportunidade de

prc�tar serviço:; na esfera

illternacional, ai.ravés d:t

participação efetiva e real
IlDs trabalhos da Fundação
Rotária.

Ent,! e outras finalidades,
esls. original e benemérita

fundação visa acima e an

tes de tudo, fomentar e tor

nar pos8ível o intercâmbio
de estudantes entre os paí.
ses d3S. cinco continentes.

Sç realmente prestigiar.
mos a Fundação, e�taremos

aproximando os homrns de
todo o munrlo. e!;t�"l'('mos

convertrndo ('111 a('ão o

programa dc RJtru'Y Inter·

national.

De maneira prática, posl
li"a e co:?rreta, estaremos

prc:;ent�s na gigantesca ta

rcfa de pacificar o mundo
com o singelo ato de con

tribuir para que a Funda

ção Rotária se mantenha e

se expanda.
A minha. adtniração e o

meu entusiasmo pela lUara TE.
vijhosa iniciativa de Al'ch

Klnmph me conduzem a.

afirmar que a Fundaçiio
Rotaria, por si só, justifica
a existência de Rotary.
Não é, poís, tão inatingL

vel e assustador o encargo
que Rotary nos impõe, de
consolJdar as boas relações
a cooperação e a paz entre
as nações.
Não serã, também, nt"ces

sãrio um eSfôrço sobrehu
mano ou uma imaginação
priVilegiada para podermos
atingir o verdadeiro senti
do da solidariedade huma-'

lias, representante da Fe

deração das aesccíacões Rú

rata; Conselheiro Heitor

stetner. representante da

da Fedcra�ão do Comercio
do Estado de Santa Cata

Soares, representante da

Federação das Indústrias
do Estado de Santa Cata

rina; Conselheiro Viriato

cal' de Carvalho, Alfredo
RWiSi e Arl xerncc de Me

lo, representantes da lfa-
zendn Esl,adual. ;001) a

Prcsldénrin do senhor Hen

rlque de Arruda Ramos,
funcionando na representa
cão dn Fazenda Q scnuor
Dr. Antônto Moren-a e na

Secretaria, o senha]' nc.

bens Victor da Silva, • foi

deliberado endereçar a

vcssa zxcctênctn as eru
stvas congratulações deste

Colegiado. pela regeição
mar iça do "Jmp,'uc'hement"
ontem votado pcln As.sem

btéta Legisla ttva do Esta

do, o flue vem mais uma

vez reafirmar o sentido al ,

N:10 é outra, tam])c;lll, a

prcor'uj)Il('ão dos atuais res

ponsá veis pelos destinos

do mundo. Os e�tabelecl
men tos de mercados co

mun�, os constantes e con

tínuos conp;res.�os interna

cionais objetivando o de
sarmamento geral. a des
nuclrarl;>,ncão. :l proscri
ção de c}l:of'rli'ndns a]fimL
cas et('., demon.'Ürnlll dara
e in�(lnsmi\Velnl,'ntc <llle ê

chegado o mOmCl"ln rI" r'l'�

f'ntf'ndcrmo$ ou de nos de.�
truirmos.

F,' n('.�tc ponto Que é che

gado o momento dt" nos en

trnrlf>rmos ou de nos des-
truirmns.
E' np�te ponto ane fo pos

ta em prova a ranaclrhde
de a"ir do rotariano. Como
já disse. nrho ma;_<; dr) ("Iii'

todos, deseiamo� 011(' 1'1' 1'('[\

lize a feliridnd" "'''rnl dos

povos. Não podemos, pois.
p.rrI: hipótese f(I{I'l1m� oh'L

dar o prestip'ln 011" 1ft rl,,�_

f)'uta em tôda� as e�reras
lnternllclortals esta rnh'1lo
sn (':Ideia de boa '''''''>'1-tr

l'Jue honrosamente lntcp:m
mos. Dentro dela enconl.ra_
rpmo.� melas e modos de a

f"ir "m benefícIo do bel1l
geral.

.

Rnt'1rv nrel!a '1nC\essantf'
e Ilx:,mstivnmente o bom

('ntend!mento entre os ho
mens. Rotary não sõmente
prega. mas, e prlncipalmcn
te, Off'1'ere condições para
a obtenf'ão desse objetivo,

O companherlsmo
munrlinl _ explendorosR.
rf'nlldade rol.1.rla -, repre
sf'nt a rm potência, uma

st)h.�tandos:l Influência pa·
m Il TI!!?: (' a liberdade.
f!onvrn('amos-nos disto

{! (1")Tln�lhp.� expres.�ão.
() )'n"'n('nto em que vive

mos nno comporta proee
r1imf'nt,,'l tímldo-,-. A nossn.

ação 'dnoui para n frente.
.�r, in nitO o é !.(']'á de ser

de('idida e posit.lva, cheia,

Agora,

ELDORADO
é a sua

-. marca!

.f1u.,,"

Cr$ 25,10
Milhor:'!s de fumontes já comprovQrom que
Efc'orodo sa!isfol. melhor o seu gôslO de

fum�Nc"o cigarr� do Iradidonol marco

SOL 'C Cruz, Eldorado esló sendo aclamado
como o melhor do sua classe!

cigarros

I�fuDORADO
elA. DE CiGARROS SOUZA CRUZ

Departamento Cenlral d e Compras
CONCORR!NCIA PüBlICA N' 03 03 23

o Departamento Central de Compras do Esta
do de Semto Catarina, torno pública que, do Concar
rêncio Público nO 03 03 23, foi supresso a material
(um caminhão) constanftc do ítem l°, por isso que os

interessodos devem apresentar propostos sómente
para fornecimento de um caminhão - bombo, nas

eondições. eSJWcificodos 'e pintado em vermêlho.
DepOrll1mento Central de Compras, em Flo

rion6polis, 30/3/62.

(Hermes Ju,>tino Potrionovo) - PRESIDEN

NO HOEPCKE TEM

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terros, pequenos chócaras e

áreas poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA onde está situado a Grupo
Escolar locaI,

'

Os interessados pc0,ilJijo dirigir se diretoment-c 00
ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Mallna

ra fria, necessitamos, mai�
De Gnjo Pará - Tenho do que nunca, pôr a nossa

elevada honra apresentar Imaginação a trabalhar em
V. Excia. Irrestrita solida.. busra de meios para cola.
Il'!dndl! pela mntmlHlc.'l. horar com tndo e com fo-

�?fl3; �o)�q�!!tad: ... c�$.ra.'�"a f��d�,��o �tb;.
".:-" •...W.,' ';�".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'tlêições dâ' lnésa da A s s e
Estivalet Pire� li1Rel'atório Ecqnol'Qia .de quase dois milhões de1cruzeiros

trabal�os daquele Poder ;10 comporão aI> chapas que "tq, .uma 'Vei que' esse' es� RELATóRIO. ECONOMIA economia de quase dois pelo Poder Legislativo no legas, que souberam sem.

Próxtmo, "exeM�.�ó..,��,���: :�;:.����f;;.e��,t'-�,�a!.�'l'�da': "do de coisas da véspera, e DE QUÀSE DOIS milhões de verbas que re- exercícto que se find3, pre dignificar o le,islati.
uvo. _,D.e.scl!n.hçey.�e..('.{�"J)· . Via, Isto nao pode ser to- normal. MILHOES DE VERBA'S verteram ao Tesouro. realçando o fato de a di- vo, cumprindo estrítamen,

momento, os nomes que mado por um fato tnsoü- O presidente Estivalet O deputado Dib Cherem, reção..Jla Assemblêia ha- te o seu dever, sem va-

Pires, tratando-se da ulfi- na oportunidade, teceu ver podido Inclusive fazer cuações, e. dentro de um

-�_...RoM._____ ma sessão legislativa, deli considerações a respeito do economias de verbas. Faz espirito de harmonia e se

a conhecer ao pjená ríe O' relatório em questão,' eon- referências a maneira com renidade. Na prôxtma ecâ
retatórto das ativillades da. gratulando-se com o ntu- que o sr. Estivalet se hou- cão, daremos maiores de
Mesa pelo mesmo presidida., lar da Mesa pelos exce-. . ve à. frente da Mesa Dire- talhes do relatório em

em que se observa uma lentes resuneecs colhidos tora, bem como a seus co- questão.

Realizam-se hoje, na As

sembléia Legislativa, as

eleições para a escolha da

nova Mesa que regera. os

•

,Ia

-Vis'itou a Diretoria ,da CELESC --------------------------------�--------

diversos municipios do Estado
, cumprimento dos trabalhos

da construção da bacia de

acumuiacêo jíe usina ele
Santa Cruz, que constitue

parte integrante do plana
de recuperação econõmrce
da região, estando.o seu

custo orçado em aproxi
madamente ces
200.000.000,00, com previ
são operacional para o ]0

semestre de 1963.

Prel. H. Fallgatter de Joioville:

Convênio· com o PLAt�EG para
a Casa Rural de JOinville

Esteve recentemente na.

capital catarmense o ore

feito zeímutt Paligatter,
com n objetivo de assinar

cem o Plameg convênio

para a construção da Ca

sa Rural de Joinvile, e que
será levantada em terreno
doado pela Prefeitura .:tIL

manchester catannense.
"A .obra - afirmou o

to, cuja conclusão é aguar- Chefe do zxecutívo Join
dada para o ano corrên- vnense _ foi orçada êu
te. mais de 10 milhões de cru-

Terá esta usina capeei
dade de 7.200 kVA e aten

derá aos muntelpíos de

Concordia, Ponte serradu,
Fachlnal dos Guedes, aea-

em andamento da U,ina ;��:;:I;�u.t::�;?�d::i� I
<I

PONHA SEU DINHEIRO PARADO
do _,.ednha. .."diáda d.;"ELE�C; a Ol.: •. A TRABALHAR PARA V.S.

.
' '�'"'. Oeste Catarinense de Ele-

Dentr� da djstrlbuíçâa tncídade (CIAOESTE). _ .. - no
�� -

Em Concordia, no dia 21,
a oarâvana da CELESC VI-

sttou a futura usina--do ,,�;::

perinha, emprend'ê'rentn
em franco desenvolvimen-

o ESTADO.
u 1'111.15 All!JCII DIABIII De SANTA c�t�Jlí",.t >

-
.

! .• .""','

FLORi.A.NüPvLIS, (Terça-feira), 10 de� abrir'de 1962
de forças construtivas que Em J.oaçaba, atendendo

a gentil convite da fir

ma Hidraulica Industrial

Ltda., pela seu presidente
sr. Rudolf Lindner, ini

ciador, em Santa üatan

na, da fabricação de tur

binas htdraulicas, os dire
tores da CEr:.ESC e demais

integrantes da caravana

visitaram as Instalações :Ia

modelar organizaçã.o i!1-

dustrial, com ótima impres�
são de 'tudo o que viram

e ad�iraram.
A empresa, na oportun1-

dade, ofereceu à car�ana
um lauto almoço de cou ...

fraternização.

,,:ll"!.tegl'arp. k. admíntstraçac
púbU('a estadual, têm o

Govêrno Celso Ramos, na

Centrais Elétricas de aen

ta Catarina S. A. (CELESC)
um modelar exemplo de

. No Tribunal de Justiça'
(Cont. da J.a pág.) ra. Jamais me faltou com

81'S. nesemcerscccres. Pet- sua amizade, que muito

mítarn-me VV., EE., neste me honra. Busquei não

restante em que meu co; desmerecê Ia; ouvíridc-Ihe operosidade.

1"� .ção � só reste, invoque, os conselhos e seguindo
r-ora a ma\s �c::'.;;:��::. e sin· lhes os ensinamentus.

cera saudade, a memória Igualmente, meu .agrad<!cL
de minha r.:lãe, que foi mento muito sincero aos

qu�m fez na�cer em mim meus serventuá:'ios desta

tudo o que porso possuir.r Comarca, ao� de rtajaí e

de qualidades cristas. A aos amigos dessa cidade.

meu pai, rendo também E que, num gesto muito

justa e merecida hJmena- graro à. minha senslbili·

gem, nesta hora em que dade, essas pessoas oferta·

sei o quanto desejaria .eso _ram_me a toga, que, do_

tar presente, comungando ravánte� será a lnsepará
de minha alegria. A êle de_ vel companheira de meus

vemos, meus irmãos e eu. trabalhos .. Por fim, meus

nossa formatura, e não ar,radedmentos a todos, que
ignoramos o que de si deu, num preito de amizade,
muitas veZes, de renuncia, aqui compareceram, preso

para tal finalidade, Cará· tigiando com suas presen_

ter forjado nos mais rigi-.� sa.s, .. ��,t� "posse.,Sr .. tP:!�i1.'i..
dos princip10s morais, 'con-'- dente: Mui.ro agradeço a

.tinua. �il:!.da '<\" !!Qnljti.tulr � C! .. ;".. .v.... , Emlk;<:Y1}êr'ás' palavras
exemplo a que nos habL com .que me· saudou. Sabe·

tuamos a .seguir. Não pode· o V. Excia. a amizade que

rei, por· outro lado, deixar a si devoto, e que dista de

de l?-l'estar minha homena- longos anos. T�nho sempre

gerrf ilO Dcsemb�rgador Me acompanhapo a longa caro

deil'Os FilhP, paradigna de reira de V. Exciá., tóda

rnathstrado' e cidadão. Foi ela plena de e:remplos dig_
êle� posso dizer·lo, quem e de dedicação. E é

te }niciou na magl�tratu_ (Cont. na 2.a pág.)

catarinense.

Quer construindo, quer

fiscalizando OJras vincula

das à sua existência, vem

a CELESC dando ao sr.

Governador, provas ineqni_
de solidariedade,

como um dos frutos bons

da solida politica aglutina.
dora de ideias e ações, de
senv.olvldas pelo sr. Celso
Ramos em pról ·à:o bem co

mum da terra e do ""'"povo

Obras Municipais Evitarão Enchentes
ACARESC, êsscciacec Ru- dentro do perimetro. urna

ral e representantes e rnn- no e suburbano, com o

cíonãnos da Secretaria da fito de eliminar, de urna

Agrlcultura. Abrigara, tam- vez por tôdas, os perigos das

bém, tôdas as demais eI1- nchents as cuats Jotnv'te
tldades que tiverem liga- esta sujeita

-

a qualquer

i:o �o:m�/o�.e:tí�i:gr!��� ����:r�Â�s������,i����l:
obras está previsto parã. trabalho, a colaboração uo
esta primeira. quinzena fie" Departamento Nacíênal 'de
abril." Obras e Saneamento c ,J

do campo recebe da êca

resc, da Associecêc Rural

e Secretaria de Agricult.1I
ra Mantemos um Jipe em

permanente movimen....çâo
na área rural, ennduzmdc
médicos, veterinários ea

pectsâmente contratados,
de.vendo realçar que os

remédios e medical•.entoe
são entregues na hora:'

"Com relação à ala em]'
construção do Hospital
Municipal São José, pode
mos assegurar que a obra

é de vulto, requerendo
enormes recursos flnance!-

��s f�::a, fi;o��!-lai�rç���i
a esprestar à mesma um

ritmo lento de trabalho,
de-vez que a conclusao

depende, exclusivamente,
de verbas federais, e a

obra está orçada em ';'0

milhões de cruzeiros.

m:so ��:!�za���:'rm::���
atenção e carinho com que

o Governador t::elso Rt'.-

mos vem dedicando aC3
interesses da colêt!vidade
jotnvilense. cumprindo, a�-f')
sim, sua. determi�ão ,jk I ......
selecionar, na. parte que
compete ao Estado, pro
blemas que anteriorIIÍente
ao seu govêrno ��am
por resolver."

zeiro, e abrigará nas suas

dependências a agência 10-

cal do Banco do Estado, a

"Estamos - continuou
s.s. - empenha-tos, no mo-

:��!O,�: r���lf�ca;i:�n�:' "O serviço de calçamento
das ruas de .romvüe ...em

sendo continuado em r-t
mo crescente. Encontra-se

,�i:l ��t::PI::::O e: t�:�
dto da Prefeitura, em uma

i das alas. Essa empnacao
permitirá a tnstaiaçêo ccs

serviços burocrãncts 0:71

melhores cendtcões e me

lhor organizado. Essa reor

ganização visa instalar
uma cept::.� "telefônica,
máquinas de contabilidade
modernas, e, inclusive, a

aquisição de três iipes pa-.
ra a Seção de Obras Pú
blicas e de Cadastro.

Departamento Nacional de
Rios Portos-te Canais:'

Instalando-se ontem, em aos 'programas <:io DIa.
todo o mundo, a Seman'!. Mundial da Saúde, cujo
Mundial de Saúde, .pela tema êste ano, resume no

onda da Guarujá,. o Dr. slóg'an "PROTEGER 1'..
Mário Ferreira Chefe do VISTA E EVITAR A CE

Departamento Nacional de GUEIRA".
Enclemias Rurais em nos- A Rádio Guarujá, cola
so Estado e que, todos cs borando nesse importante
anos, pela Clrcunscriçp.o programa, ofereceu os sel'S

que chefia, tem executado microfones para que o Dr •

.os programas do Dia Mun-
.

Mario Ferreira, atraves �e_
dial da Saude, proferiu le divulgasse a mensagem
palestra. enviada a todos 0& povos,

�;��i lej;:in���e MO�:�::;��I J
Candau Diretor Geral da
Organização Mundlál ele
Saúde.

a dmtnlatr a dc pela

r:g;l1Ij'IJ,JaLrnedJtziY:vdmtJllloJ9/lIlO1:aJ".'6'iálk-, ";;:nanl'iamtmlo-
CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00' - Carta de Aulorização n.' 45

SÉOE: São Paulo- _ RUI Conselheiro Crispiniano, 53 (6.· conj. 63)

_c.J 2% ao més
REm MENSAL PAGA EM DINHEIRO

Quotas de 5, lO, 20, 50, 100 e 500 mil cruzeiros

"Nosso g.ovêrno está ctts

pensand;o lCS,Jlecial atençao
ao �·etor agrícola, além ·ja

colaboração que (l homio'm
--_--- ------ --..,---

SEMANA MUNDIAL DA SAÚDE
Visile·nos sem compromisso ou remela" o cupon abaixo.

� REPRESENTANTE

CONSORCIO D[ OmNVOlVIMmO [CIIMOMICO S/I.�
flORIANOPOLlS - Rua Cons. Mafra. 72 (1.. andar) "l..\..� (lY,E
lONORINA(PR)·RuilMaranhão,35(3.oandar) �

â "Cofinance" o ao "Consorcio"
Desejo informações sobre o fundo ·Cofinance Acccptancc"

NOME

ENDEREÇO
CIDADE ...•..... !. TEL .. Esr.

A Organização Mundial
de Saüde, OMS, através de
todas as nações participan_
tes, dá ampla ôivulgaçáo

•
. �
.

.,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


