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pendente) _ Na madruga
da de hoje Rio do Sul so

freu a irreparável perda
do aeu Ilustre Prefeito,
Raullno João Rasar, vítt,

mado por moléstia que re

.sístíu a todos os recursos

médicos, procurados aqui e

em São Paulo, de onde re

gressou ha três dias, em es

tado que já deixava pre
ver o triste desenlace ve_

rificado hoje.

das as camadas sociais rei

na profundo pezar.
O Comércio cerrou suas

portas e milhares de pes
soas vIsitam a . Câmara

Mortuária, prestando sua

última homenagem ao dL

leto filho de Rio do Sul,
que tantos e tão assinala
dos serviços prestou à sua

terra natal.
O sepultamento dos seus

restos mortais está mar

cado para as 16 horas, pre
sentes conforme comuni-

A população riosulense
recebeu sob a malar cons-

o MAIS ANTIGO DIARIO llE SAlITA CATABUfA

FLORIANóPOLIS, (QUARTA-FEIRM, 11 DE ABRIL DE 1962 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS esparsos com

CONTRABANDO' DE ARMAS
APRENOIDO

AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO
DE MONUMENTO

humana, os pOliciais locais

conseguiram apreender o

avião prefixo PT-TBG, de

propriedade do paraguaio
José Martinez oonsares,
que era pilotado pelo co

mandante Renato acura e

trazia em seu bojo vultoso
contrabando de espingar
das, revólveres e farta mu

nição destinada à Assun·

çêo.

Sobre o doloroso acon

tecimento suplementarei a

reportagem.
O Governador Celso Ra

mos aprovou o contrato de

PONTA soax, 10 (V.A.)
- Em sensacional diligên
cia, a Polícia desta cidade

desbaratou, ontem, uma

quadrtlha de traficantes de

armas e munições para o

ParaguaI.
Os criminosos contra

bandistas utilizavam vé

rtas mercadorias, como

colchas de sêde, toalhas de

mesa, etc., para desviar a

atenção das autoridades

MEXICO, 10 - (U.P.I·) - Milhares de policiais, nas cidades ern A rota do aparelho" que

pessoas aglomeraram-se ontem nas amplas :::a °a �;:':�a��:..tra;:�;�� ���c��:IO, �� ���:o�:c��'
avenidas que conduzem do aeroporto ao H{l- va. o tücttc comércio run- lou as 12h48m, inclula es-

tel Central, onde ia hospedar-se o presidente �!O��::!s:e n�u�t�as:�s;�� ��11�����' FS::\��d;gU���
:t.. João Goulart, para lhe dar as boas-vindas. ta concreta. Ontem, porém, para alcançar finalmente,

.

Agitando banderinhas do Brasil e cartazes, o
numa verdadeira caçada a capital gua_,_an_y_, _

povo rompeu por duas vêzes os cordões 101'- EXAMINADA A POSSIBILIDADE
mados por soldados e policiais. para chegar
até o carro onde viajava o presidente Gou- INTERVENÇÃO NO
lart com o flresidente do México, Adolfo Lo- ESTADO DO RIO
pez Mateos, e apertar-lhe a mão. Ao entrar BRASíLIA. 10 (v. A.) _

a comitiva oficial pela Avenida Vinte de No- Nova Diretoria o problema da tnterven- 2�\:�:�d:e�gi�S :e������
vembro, OS carros tiveram praticamente que ��� :��:��mi��d�s�aO�� �� e ralos cósmicos, dos quais

deter-se para o povo poder manifestar sua da UESC Palâclo do Planalto. Nos
o Comité Nacional de Pes-

-

d 1 B 1 Em assembléia Geral, últimos momentos da tar-
qufzas Nucleares promove

amlza e pe o rasil. de, o presidente Ranieri
sua coordenação, foram

O trajeto teve que ser feito lentamente, ��:�z:d�o�ael���:d: ����!� ��Z;��cl�:��iU�:�es�o: ml� ���I��:S u�:!d:�!19;:, t:���=

:�r��or:,It��:ao ::e C�!���;li:"'. �:t:d:iV�: ��!�,���o�:�;�;!.:i:!:, ���:!�:li;�::��:�::�� S:J;'�:��;:e ::� !�:$
ao. Brasil e a Goulart, enquanto que, dos ���

ficou assim constítut-
cuca, sr. Evandro Lins, e o nuclear,.

.mais altos edifícios caía muida chuva de pa- '. general' Lyra Tavare,s, cne- . 'Na locatrü d à !i.oR 's
,

.
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As ruas próximas ao hotel em que oJ 2.0. Vice·pre.skiente _M e- da M ·n,ha também. ro- d
s a pesqtíiza a

presidente ficou hosoedado estavam total. Luiz Carlos Bl'lrlgo ram conSuIt:ldO� pelo te- �s es�;��:ntoM de 't na para' o oesenvoívtmen-

�ente tomadas por m-ilhares'de pessoas. Nos- L;�:s!'��er:xsCAL ���:;,� a respeito do as- ia: fenõ�:��� nucleares �Oasd��t�:E�������.<1 campo

50 Ilasrante é um aS1)_eeto do jantar ofereci- Marisa Remruor
das médias e baixas ener., Na localidade denorrnna;

I') Maria Idênls Nunes da "La Oasaccía" nas vtat-

do pelo Presidente do México ao Presidente SUPLENTES DO C. F. ESCOLA PARTICULAR�.
nhancas de Roma, surgiu

do Brasil. Laurinda Rzatkl
um outro Centro de Estu-

Neide PhlUppl
dos Nucleares com um rea

A1tal, Zappelini U T I L I D A D E P Ú B L I C A to, para pesquízas, para

r:" Pr-e'-el"-to-R-a-ul-I"no-J-oao-O-Ro-s-ar-
A lei 3,015 ,m'm-san- a Escola Partfcujar Santa �:'::��;:;,:�to, :mP':�:����

clonada pelo Chefe do Catarina, sita a rua Dr. gama" para pesquízas da
Executivo cata rínense, de- Vitor Konder, nov 10, nes, genêtlca vegetal, que é o

RIO DO SUL (DQ corres- temacãc o falecimento do cecõee recebidas represen,
clara de utilidade pública ta Capital. primeiro nos paises da EU-

seu Ilustre Prefeito. Em to- tações do oovêrnc do Es.
RATQM, Outras Instara,

tado, de todos os municl- INeT
- ções foram executadas em

pio, víalnnca e do Partfdo J ALAÇAO DO GINASIO Latina, no baixo L.,io,

Social nemocréuco.
na foz d� Garíg-hano.

INDUSTRIAL DE lTAJAI -'_---�'''_---_-

CORONEL ELOI MENDES
NO COMANDO DA P.M. ;';;'�í,�'!� ��:s�:;a�:�!�

Por determinação gover- ral da Policia Militar do
com a gratificação atrlbui-

namental o CoroneL.. João Estado, enquanto durar o �a �elo" Plan�Plde �eta�
Elol Mendes exercerá o impedimento do Coronel

o overno ameg, a O Governador Celso Ra·

cargo de Comandante Ge- Antônio de Lara Ribas.
mos recebeu do Poder Le_

'-_..---"'Q�-- - ....� ..... --_ ..._----_ ..._-----\.\ ..._--,�

rGuilhenne Schiller) do, saiu prometendo e deL dizia melhor e com dlmen- ra�o. Aquele áto parecia'
Em rctrospecto olhamos xando um alicerce em mi- ções maiores. O povo cren- para nós Vldeirenses, a co· _

:�,a :lg:��:teag�:��,ln�:� �I�!��a, �u�a���� S��b��:� �;I:;;e.V�o m::��r����n� ��a���é�:O u�i���u�es�� •
durante dez anos manteve daquele prospero munlcí- foi movimentado nas ves- creditado. O povo com· •

:a���·N. no poder do Es_ Pl� mesma miniatura foi �:�a�ed;r��:�en:�dt.::::�l� �i�:��:�. e as urnas con-II
Cheio de esperança, Hoje, Catarinenses, o ali_ •

=:,u'�' ,::0, :,:::ol:��!:n�� Ire"s all"cerces para
cmc ostá dosap..",ndo,

m,esquinharlas, aguardava s;:j:st���str:ção ad:�u�:aa •
anslóso as obras I?rometi- obra, onde funcionará a'
�::. em campanhas politl- tre"s elel"ço-es 'n�,:ai��a;,��1i: ::��!�a e

6���
Videira, minha terra na- .....,

��l, pfr�m��:s. �aVi!�%�: :::o;��t:��r. para eleger do Estado. Heriberto Assim os raivinhas Ob.'
a construção da Cadela Nova eleição se aproxi- :;�;::a�:�au�q:��a ·�:;ra� ��·:a:a :t::SsaPd������en:.
PúbUca, já era para nôs ornava. Irlneu c<\ndidato ao para o terceiro e último suas "pedras magicas",'
ronhecido e auoomático !����o·fÔ�:rl���!�raà�e��= �::�� :r��etl:�:ar�:���:� ���o ��!�re�n��s oc�:::t�� ,
·pocas eleitorais. vo alicerce, para o mesmo çao, definitiva daquele atual Govêrno de celso'
,1t:1t." ntt"O'U l'rometen. f1m, em outro - ugaT que' empreendlmcnto tão espc. Ram·ó.�.

-'W;:�_,'" � ........... ,.._. .1 .

1, r.:':--.�;;, ;i" ,;�'it::
.

MÉDICOS CATARINENSES FARÃO
CURSO NA GUANABARA

Por atos governamentais,
os drs. Jorge Almeida de

Morais e Romeu Ferreira.

de Albuquerque, ambos

conta do Fundo de Saúde
Pública e Assistência So°

cial.

gias. A direção do Centro,
foi entregue a Comissão
da EURATOM.
O reator de "ISPRA l0"

tem uma potência máxima
de 5000 Kw e é o primeiro
reator nuclear a entrar
em atividade na Itálía.
Um "eletrostncrcton" de

iOOO MeV foi conecrutoo
em Prascatr. Progetado e

Inteiramente construido
mi. I�lia, e. êje considera

a' ,mais t:!:0tepte m._aqul.

oêrce de 10 mil pessõas assistiram a solene procissão
do Senhor dos Passos. Embora realizada ontem em virtu
de do mal tempo reinante no dUllltnga, a Procissão cons

uuüu.se num magmnco espetáculo de fé crtstâ.

Antes da Procissão o -comércto cerrou as suas portas
e as rererücõee públicna encerraram os seus expedientes,
contrtbutndo !;ie,li1i.e.- modo -para: o êedto da .tradici,onal pro
ctssão das veneráveis imagens do Senhor deis Passos e de
N01>Sa SenhGra. dàS ncres.

prestando servicos ao Es-

locação do prédio de al

venaria, sit à rua Feliz Chefe em exere

cílio do (. S. de
Blum�nau

O dr. Telmo Duarte pe·

relra foi designado para

responder pela Chefia do

CeBtro de saúde de Blu

menau, enquanto durar o

afastamento legal do ti

tular, dr. Abelardo Viana.

A titulo de experiências, um çrupo de "educadores do
Meio oeste do EUA, adaptou este avião de passageiros
afim de tcteinstonar «.ltlas para aínostanos em vá·rios Esta.
dos da Federação. O avião leva em seu- bojo uma rrcns
míssora completa; "inclusive apal"eUws de vídeo-tape, n08

quais foram gravadas as aulas por 22 professores para
irradiação ai sete mil1netros de altitude. Esta experielwta
pedagógica iniciada no ano passado terminará este mês.

�----------

Bussc Asseburg, na cidade
de Itajai, para fins de Ins

talação do Ginásio 1n-

Conselho Naeioanl de Trânsito
Congratula-se. com o Governadar
Do Sr. Edgard Chagas fico: Conselho Nacional

Daria, Presidenle cm exer_ Tr:'I.nslto tCU1 honra coo.
cicio do Conselho Nacional

dustrial "Presidente Nerêu
Ramos". O referido con

trato vigorará a partir de

janeiro do corrente ano. de Trànslto, recebeu o Go·
vernador Celso Ramos o

l'lcgulnle despacho te]egrlÍ-

gratular_se V. Excla moti·
vo reorganização Trânsito
este Estado pt

gislatlvo, referente ao au-·
xl110 para a construção do·

monumento -a GetuUo Var

gas, na cidade de Tubarão,
despacho vasado nos se·

gulntes termos:

"Assembléia Legislativa
Estado vg sessão onteln

realizada vg aprovando re

Querimento deputado Olice

Caldas vg Presidente co·

missão pro monumento a

Ge�ulio Vargas cidade de
Tubarão vg em nome refe

rida comissão agradece
vosso nobre e elevado gesw
to determinar cumprlmen·
to lei nO Bll de 29.12-61 vg 1
promulgada pelo Presiden

te Poder Legislativo .vg que
concede auxillo de Quiw
nhentos mil cruzeiros para
construção monUmento a

Getulio Vargas pt Cor'dlais

saudações - Deputada
.Jo_ão Estlvale� Rires E,re·

o flagpante é do alrnõco oIerecl{lo pelo govemadoor· de No\!a York Ndson RockCw
feHer, ao presidente João GoularL. l<�ol'ulna da:; sólenidades mais co;nentadas, para.
os .cronistaª, da visita. do presidenj,Q,..bc�i Jeiro aos }i:s.t!:l4os Pni40s, P.e:la. prese.nea,.

de marcantcs llCl"Sonalidaqcs .
il1tcma:êiona ;-i :./.�.�

'J�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\- .. _ ........__ .... -. a. ....... 'e_ -' fi
t:mpresa Edilóra "O ESTAIlO" Ltda.•
Te�rO�=;u' _ �� ;.,UBta! 139 ,
Ea4el"f'ço Tf>Icf'.fico &1'1'41)() •

lI.bus0::':..."•• Ra.... "
Gerente

DominaOl' Fer.lande. de Aquino •
Flávl�:��:-de Amorim e O._val40 Melo. •
"lorN AUItJlluefI •

::!:: i.:!��lIdo d" Amaral e Siha -

•
Colaberadora •

P����MB�::::�"__Fgl�oG:n�"lrJl9o:���A�(�: •
Allrl'lu - Pr-of Cthon d'Eça __ !\otajof Jl(!f:'" ••
�I��;. �t�V:��1I1 C:�tI�r�M;!�Jt:rL�����II_('��� •
MachadO - Ln�,';lro Rhrtoil'meu _. \.Im�r Ca:r- •
val)l() - PN,f. P.�llo h�rn"-I'I"1() �. A:lt.l'lQ ,
ml'Í6';A:TA='�='ORT1VO •

.Redator� P��ro Paulo �.ac.hadf) •
��::.�:�II.re,,: MIa ..", ft..Jl'"i'e6, Reli T. Loho e,
CtlJaboradoreA: Dlwenol •

K
!Ad..

,
Rio ���t��r:�!' (}a"lu tO - 3.0 "orlar •
Tf!l.: 22·$9-h,

, ���t:";II;g� �u�:�����7 p-;a�:'�·. �el(. •• damo 15 - ecní. 11 - 1(:1.: 7�-40 ,, AgF'ntes t' eorre!lpondente� f'm ·0-:10.': 1)" mu-

,• �i���;i:8d�1!�:����')�;::� de aeb·df' eom 8 •• tab(!la '!fI"1 visr6r. rt:

, ASSTNAT;}'V ANl.I.�L - Cr$ �.�JQO "

• VENDA AVULSA - Cr$ '0.00 ,
" �1::��tJ�:: ':8r�;;:d��!�:a�:�� I ..n· •
A _ ......_ , .. .. __ ••

FAZEM ANOS HOJE _ sr. Anwnio Lopes Fa

rias
_ sr. Miguel de Souza

Rei.li.
_ sra. Alice Ca ,pes As

sis
_ sra. Andreza Gonçal-

ves da Silva
_ sra. Maria NicoUch
_ �rta. Len!r Tonem
_ sra. Ceci Goliçalves

Póvoas

= :;�:�I�:��ia���ourde6
FeTrarl

- sra. vva. Odete NaU

vidade da Costa
_ sra. vva. Teresa Ra

mo:.; da Silva Carvalho, es

p;isa do t<audoso facultati_
vo TolcnUn'J do Carvalho

!:)f'nina ElIzabeth de

Andrada
srn.. Julieta Camp0s

Xn.vicr

srta. Irene de Oliveira.
sr. elr. Victor Lima
sr. 2ennon Bonnassls

j

!1
,

2° SAR6EIITO GILBERTO MAtIAS
Vem de' sa assinado no posto do Marinho, °

ato de promoçõo do! 30 poro 20 Sargento, do est.ima
dt") IJmigo sr. Gilberto Nohos, antigo colaborador
dé,te jornol, no setor de esportes.

Muito r-elocionado nos nosSOS mei�. O suo

promoção foi recebido com muito sati.sfoçãC..
Os de "O ESl ADO", enviam ao Gilberto e seu::.

fomili(Jres votoS de porobéns augurando peroe-nes fe

licidodes.

ESCOLA DE EN6ENHARIA
INDUSTRIAL
AVISO

A VIS O

A Reitoria da Universidade de Santa Catar!D� avi

� -aoe; interessados inscritos no Concurso de Habilitação

ctl 8SCOla de Engenharia IndUjtrial Que serão observa_

par. a.'" seguintes normas:

10 _ Calendâ;lo:
Dia 23 de abril às 8 horas - Física

Dia 24. de abril às 8 horas - Matemática !;
Dia 25 de abril às.14 horas ,- Matemática II;

Dia 26 de abril às 14 horas - Química;
Dia 27 de abril às 14 horas - Desenho;
Para a pro ...·a de Desenho os candidatos deverão vir

munidos de régua mlltmet.radas, esquadro de 30 a 45

gráu�, borracha: compasso e lapls. As demais provas se

rão feitas a tinta azul comum, podendo os candidatoii

trazer os instrumentos Que fiesejarem, bem cama fazer

aS fllDJras e cálculos auxiliares a lapiso
20 _ Não será permitido o U!!lO de régua de calculo

� de tabuas logaritimlcas e trigonométricas.
3D _ Os candidatos df'verão apresentar-se nos }(l

cais a serem designados com o cartão de identitieação.
JlléV. iIora. antes do Inicio das pr'O"Vas., quando será feita

a ehamada e sortead') o lugar. Em hipótese alguma, se.
ra permiUdo o acesso de candidatos às salas de exame.

apóI a hora lndteada n;) calendârlo acima, esteja ou

nlo, sorteado o ponto.
40 _ Ao ser dada a prova por encerrada. não será

permitido aos candidatos eootinuarem escrevendo, de

vend� os mesmos dirlgirem-ce ao} lltofessõre" para as

IllDar a rôlha de entrega. A at'slnatura na fôlha de pro_
va. bem. a86lm qualquer �in,,1 Identificador Implicarão
na nulidade da pro"8. assinanc:J-a o candidato em papel
a Jiõer da mesma destacada.

50 _ Anulará a prova a utiltzação qe qualquer fô
lha -aio rubricada pqr um. membro da Comissão Exam)

nadolfl, sendo vedada & troca. de qualquer material ou

laatrumentos, ou eatre CUldIdatos .e pessoas eatnnhas.
'l0 __: A salda do candidato da sala. de exame, qual_

4Uet" .que seja. o motivo, IÓ terá permitida mediante Q

_trega. de prOva, sendo-lhe proibidO o retomo.
RP.ttoria 9 de abril de 1962

João David Ferreim Lima - Reitor

:.-- Comecirooo: Sociais

�, ll{-.J....-t-- mos, assumiu perante o

PTB, o compromislk) tU
eleger paM a atlt4l ltF�
Zatura, um nome de depu·
tado trabalhista. Era, por.
tanto, "pacifica para a

agremiaçã-a, tl eleição 411e
se I"'Mlizeria a 10 !Je abril.

oce-re. no entreWnto, que
o Governador Celso Ramos
camUfJ.icou ao Presidente
iJO"utel de Andrade, a imo

�ibiUlWule. por motivos
s1lpcrven.irentes çue taLvez
êk, o Sr. Celso Ramos. vel
nha torná-los público, a

não manutenção do com

promisso uue firmara com

o Presidente do PTB.
Diante da ncqatira, o

Sr. DOtttel de Andrade reli

AGORA JOELHO'S COBERTOS - SIMÕES O MILlONA.RIO - .

ELlZABElH ARDEN PROMOVE MISS PERFUME
1 - Jacques Heim. cm sua nova corecec a ínauguraeào do salão ele beleza da hr·
recentemente apresentada num movL macia Central. Já estão circulando con.

mentad.o coqcttei, taneou a moda ses vites.

joelhos cobertos. _A. S. -Z. IlI_

-A. IS. -Z. M.- 14 _ Gente bonita e elegante. eecneece-
! - "StorII: CI.�" o aoeIhed_ a.tIIieate rã na mevimentada festa de ra_a _,

que o Rio talll� eItâ inaacwande. uJóeIo 110 Clube Doze de Arõst.G.
-A. S. --Z. M.- -A. S. -Z. M.-

(Ici�ão Na AsseAl�léia
nilt os seus companheiros
de executiva e a bancada,
para delibera,. Boore a paI
siQáo .ue t.mnana a açre
miação. Par ciecisia da
mawl'ta alJsolttllL. ficou
acerlado cnc o PTB não

-purtíctpuria det composi
ção da Mc.sa, entregando
c» 04'VOJl 4e Vice Presidoen
te e de Ilrimeir-o Secre«!
rio, ·nio impor"ULndo i,tu,
f'Ul tlOttu;Ião de chapa crpre

sent..da pelo Go.tlenaodor

Cf!(sO B4moB, (l qltCll sena

"""in totIlWl." 81I.tragati.4 )Je"
lOs tmbalhiBtcJ.S.

demon�trar uma atitude
de maepenaênaa e aUf
oez.

I",)tbte ftÔVQ lJC!ORtn-
�lto pofilioo. polfe711d8
ob�ertlar que () I'TB con'
portou-se de 1mmeiru exem

piar, não se miními.:rt1tclo
às BilnIJ1,eB (lUCi/tüBS de

�,.et;IiOI&I.i"..fIeWl1lle
�. cmaqltUta '*
..,.._ e�. Foi., ata
<lfiDiII&1L"�*
....1"itIJIIM Jk)litb. G �
� U tomer 0$ liIIe

n!$<C.� t......"..

3 - Em visita ao Estabelecimento Ellzll- 15 _ Evandro Castro Lima 'Dom Pc Jr
beth Arden. o senhor Wileon Lemos, ee- U·, em seu luxuoso apartamento na n�
rente geral da América do SuJ, em enm- rata Ribeiro, artistlcamente aecc-ed ,

d!mentos com êste ooIun,isU, marcou d� com os móveis da Linha "Cimo", rerv

ta para a promocão a se reatíear em nos beu amigos para um coquítel.
sa cldade. Quando sera escolhida Mi::,!! -A. S

o -episôliio, fl/irfRO.m os

�=: t�.:,= ';t' '11111111",!,do pei", -� """.... -lp'U"S'
()I')e.Il «nUs de trée de outu·_....__

�. pois tão 8Óme7l.U:. vem
--_ ... _-_ .._---�----------------

ensaiar preparOi> pal":'. a

substituição do Secreta- Sylvia Noppi Orilio, Josefina Noppi' e Filhos,
rio da Saúde, ria dcsm· profundamente ,enslbilizados agradecem a todos

compatibiliza"iUl do titular que os confortarom no doloroso tron·"-e por que pas
Walmor de Oli\'c;ra. cS� saram com a perda do seu inesquecivel esposo, gen
tando muito cogitado o ra assitirém a misso de 7° d�a, que se�ó celebrada
nome d" atual Chefe .10 ro assisir�m a miSsa de 7° dia, que sera cek.-bro�(!entro de Saúl"le, Dr. Cid no dia 13, sexto.fei.ra, as 7,30 horas na Coted�OsGomes. Metropolitono. Anteclpaoomente agradecem a to o

�;::Ig�:: ft':nm;�::n: �ue coniareeerem.
11 e informar que ° cc-

-Z. M.--
Perfume. 14; - Comemorou idade nova, o senhor
-A. S. --Z. V.-- Dr. M8a.cir Mesqllita. Acontecimentos S(l_
4 _ GaUlllenne Simõe& um milionan. da dais deseja-lhe felicitaçVês,
BaIúa .1Ie eirada ao Rio. O dise.t.ide -A. S

Casa Rural de

Ararangllá ..

Foi sancionada pelo Go

vernador Celso Ramos :l

lei Que autoriza a Fazen_
da do Estad.) a adquirir,
por doacão, da Prefeitura

Municipal de Araranguá,
terreno destinado ii cons

trução de Casa. Rural da

Secretaria da Agricultura.

-2;. M-
moço prepara suas ma.tti para uma tem. 11 _ Ontem. num grupo de amigos par.
'perada Pel� Europa. tlclpei de um jantar e aperitivos no QIl�-
-A. B. -Z. M.-_ rência PaJace: Nel!:.on Luiz Teixeira Nu_
5 - Ivens Patria.nova, catarinense qu� 1") nes. Rubens PereIra Oliveira, MaUi'lC.O
Rio dest.acll�se na Râdio e Televie;a) dOi Reis e o arquiteto Walter Brugnal"::',.
lançou seu primeiro disco.

-A. S.
minelro que circulava em nossa cidH"�.

-Z. M-_ -A. S. -Z. M.-
6 - No Rio, ;3 se diS('utl a bdeza m6re 18 _ Cumprimcnt�s sinceros de Acante_
na de Marcia Reis. MiSl!l Santa Catarina cimentos Sociais, a.o simpático casal, De_
-A. S. -Z. M - patado Aroldo Can'a.lho (Diva., pelo nas-r7 - O casal José Ronaldo espera a visjta cimento de seu rllho. Aroldo.

i
'
da ceJJnha. �,; Pensamento do dia: Ainda Que sejas ;Jru _

-A. 8. -Z. M.-_ dente e velho, nâo desprezes um bom
8 - O segundo baile internacional do conselho. .

vestide branco, promoção de (bra-hil'l __
_

Sued. eslá marcado para o mês de Ju. Com os Diretores da Fabri,:a Bang�·I.alho - Lucinha D'Avila será a reprf'S{'n acabo de renovar contrato para uma ou-��::� t:� n:s::t:::�ndi:' n:a 'es;:in::at�H; �::-nt����:��aa. de Desfiles Bangú e?l
Fatima Orleâns e Brafança,
-A. S. -Z. M.-_ Thelma EHta, a estrelinha brasileira:
9 - EktOI", a luxuosa "boutique" do fê,· que acabou de receber conv!te para fiI.
mosa "Sofia Loren" do 'Show" Cario.) mar na Venezuela.
Machado. Sachas, a b.olte de gente bem, Que a�
-A.S., -Z. M.--; tualmente acontece com reunlôes \;r.
t'.r q "Ltttle Çlub" com o movimenf.a. black-tie. Os não menos

dlS!tldoS
"da�

ap"""S'IMo Roman., e (l Pianl� J.,� ;\1:t. nOites ca�eas� IOr1rinho Dó t Patol.
�erl:::s�inua atraindo nos .ruI de nOJtef, ,o.. Avilil.. f"fSldu'ps !req�entad es.'I

__

-A. S. -Z. M. _ 'Le Sec Fin", restaurante o Ibo dft
11 - A beleza e elegância de Ligia Mo_ "sodety" Carioca, participei de um jan
ellmann, jantava no "Au" Bon Gorm';t" tar com o Senador Irtneu Bo,.nhausen
em companhia do vice-governador De_ senhor e senhora Dr. Josê Bonifâel�
putado Doutel de Andrade. SehmiU e a bonita senbora Dr. José
-A. S. -2. M.- I\f:llburg (Celeste).

!2";;�i�:�P:::::::::·e:m'�:I:I::_oti;�abriu O Rio esta �inaugurando o restaurar._
-A. S. -Z. f.,f.__ te '"Terraço", que para mim � um üOs
13 - Com elegante coouitel nos salões lugares mais lindos Que terd para iJ aI.
do Querêncla Palace, serâ. comemorar,a moço. na. cidade.

SS"'"mrT" rmuss:m��

,NOT.
- O PTB já começou a

rioca passou a usar fi VI)·

cábulo "janista" em su

bstituição:lo "mentirfl<;o"
Pois aqui "Iaert!" qupr t'li-

,ICAFEW.HO. NÀO!
r,HE :!�·O!

CONSELHO REGIONAL DE fARNACIA
EM SANTA CATARINA CRF-11
CONSELHO FEDERAL DE· FARMACIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA EM
SANTA CATARINA CRF _ II

Rue do.", Ilhéus, 16 - FLO�IÁNóPOlIS _ S.C.

... .E D I T A L . . .

De conformidode com o artigo 8° do Regimento
Interno 00 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA,

acho_se aberto ate o dia 15 da corrente, o registro
de candidatos Ó r'I!T1OVOÇÕO do Terço do C.R.F ..

Todos os esclarecimentos poro O registro, s·zrÕo
pre�todos no séd� provisório deste Regional, o ruo

dos lIh2eus, 16 - Sobrado, de 12 às 18 horas diá_
damente de 20 o 60 feiro.

Florionópolis, 31 de março de 1962
Dr. Ronulpho José de S_ouza Sobrinho·

- President·e do CRF - 11 -

fALECIMENTO
.

No resid�ncia de seu genro Gilberto NavarroLins, o rua Ministro Calogeras 71, faleceu sábado

dove:erundo s�o. dona Heleno Eberhordt GarCia "iuva
�. Belarmmo GJrcia e mãe do sr. AdhemarGarCia casado com. dano Ino Jardim

-

GJrc.jo pt ded�no �rooy Garcia Moreira casado dr. Acacio Morelfa Filho _Pt dono Ady Garcia Navarro Uns casadacom snr. Gilberto Navarro Lins.

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

z AGRADECIMENTO
A fomil!o do venerando sra. fv\aria LemkhulHoffmann, ainda traumatizado oelo doloroso tranSe

p�que PO$so14, agrac'�!*, profundamente c,nsibiti20 hO, o tôdos as pessoas que por Qualquer
-

meio o

�7esom conforta�o, ?:m' como, e, espE;ciolmente à
q que se sohdo),zoram aos seus sofrimentos
procurando minorar a sua dêJr. '

MAGIE BOUTlQUE �provei.t?, ainda, paro convidar aos amigos '2
demols fomJllares para a missa de sêtim dia quemandaró ,celebrar, no· próximo dia 15 õt 7 horas
na Igreja de Palhoça.

' ,

Def1tro em breve a nosSo cidade vai contar
com uma primoroso Boutique, nos moldes dos me.
lhores existentes nos grandes capitais.

Mogie - Boutique s�ró o suo denominaçõo.
Magia do elegendo do bom gosto e no opresento_
ção dos mois finos artigos femininos.

A dir;?Çõo de Mogie Boutique será confjodo o

uma domo do nossa m�lhor sociedade, cujo alto
bom gosto e distinto elegoncip sõo verdadeiramente
notóveis.

Oportunamente daremos mais pormenores sô_
bre o próximo grande aContecimento social e comer

ciol ó Florianópolis.

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

NOTA DE fALECIMENTO
Faleceu. aOS cinquenta e nove anos, em SllO

residência, Coqueiros, os 5 horas do manhã do dia
7 do corrente, o sr. Carias Orilio. O extinto ero nu
tural de Salerno, Italio, de onde veio poro o Brasil,
hâ trinta anos passados. Aqui fixando r-esidência.

Seu p�ssamento, in":!sperado, cou�u profundo

abalo 005 porentes e nos meios sacias. Era dotado
doe um caro ter que soube abranger uma riqueza de
tonolidades, entre os inumeros virfl-ldes, discerne

S�ni�om����� �x���o;aim�e��a:e��ho�or v�:���âád� t:fi
coz, a simplioidode s.ímpotico.

Deixo "juvo a sr. SYI"io Nappi OriliG, olém de
dnis irmãos no !telin.

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

VENDE-SE
Vende se ou permuto se uma boa caso, à rua

dr. Fúlvio Aducci no Estreito. Vende S6 outra peque
no, situado em ótimo lote à ruo Antonieta de Bar
ros. Trator o r·ua' Abelardo luzr 57 n('l mesmo bairro.

O SATÉLITE OBSERVATóRIO ESTA

ENV!At4DO DADOS SÔBRE O SOL
WASHINGTON, _·Olno

vo satélite noMe-america
no, CJue está fazendo o pri
meiro estudo direto do

Sol. ·'realiza um bom traba

lho" declarou a Administra

ção Nacional ele Aeronáuti

�a e Ezpaço (NASA).
Acrescentou a NASA

que tôdas as 13 experiên
cias a bord;) do ·'Observa.
tório Solar'·. de 108 kg. s(>

processam sp.tisfatbrlnmen
te.

AGRADECIMENTO E CONVITE

MISSA DE 1° DIA

OB-ALDO ".LO

MORll.DORES DA RUA .TOS!: .TAQUES NAO CON

CORDAM E ninguem hâ que possa concordar com o a-

bUSO� que há dias, os que por ali possam têm de deixar

a cnlçada e tomar o meio da rua.

Porque?
Simplesmente porque, encostada ao muro nos fun

dos de um porMlo é. Avenida Hercílio Luz, uma camiO

neta na '23-'02-24, toma todo o espaço da calçada e tez

do l�cal sua garagem permanente, impedindo o transit.o

e para defender-se dO sol e da chuva sob a proteção de

uma arvore!

O fato velo em carta para esta seção e publicamos
o "caso" para conhecimento da. Inspetoria de Veículos

e Transito Público, que está agora em plena atividade.

Talvez Que a esta hora, já o veículo não se eneontre

nlais no local ...
Esta não, sr. proprietário da 23_02-24.

E' mesmo o cúmulo ...

ECONOMIA DE DOIS MILHõES DE CRUZEIROS
E' de se dar registro especiál o fato consldcra.do por

multas como verdadeiro fenômeno, a declaração conti

da no Relatório do Presidente Estivalet Pires em que se

observa uma economia de DOIS MILl;iOES DE CRUZEI_

ROS nas verhas da Assembléia Legislativa cio Estado e

que já foram reyertidas ao Tesouro do EstadO.

E saiba-se que não foram economias de palito.

let f�1 f:et�le7t�� :e!:as:ee:;�r·:�S:��IO:J�o�é.raqu:o����:�
funcionando na mesma base.

PASCOA COM CARIDADE E' MUITO JUSTO Esta

mos recebendo \llna cartinha pedindo um presente pa
ra a Pascoa.

Escreveu um aluno do Educandário Santa Catarina,

cujos pais estão Internados na Colônia Santa Tereza.

O presente como sempre acontece será enviado por
minha famlJia.

Pedido pois atendido e uso desta coluna para que o

·signatárlo da carta fique ciênte de que não será esque
cido.

Permita o Mestre, que o dia da Pascoa seja o dta da

fraternidade cristã.

JORNALISTA GUSTAVO NEVES GustavoNcves. Jor
nalida, profeSSai·, presidente do Sindicato dos lornfllls

tas Profissionais de Santa Cat.a.rina. ocupando também
o ano cargo de DIretor do Interior e Justiça do Estado,
tez anos ontem.

No ensejo da. data festiva, aos muitos abraços e em

melas da al,egrla de .sua exma familia e inúmerO.s ami_

gos. também esta coluna. registra com multa. satlSftl�
o auspicioso fato, enviando-lhe .seu abraço e deseJos sln
t'(>rm; p!ml.c Qtle"" n nnt� R�f'prodm�a -por muHos e-"mnlt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Lei e Diretrizes
Nacional

Departamento de Saude
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE ABRIL

Prnle.�sor Orla7ldó ret
reira de Melo

A promulgação de uma.

Lei de Diretrizes c Bases
da Educacân Nacional é 1m
porntlvn da oonsutuícãc
Feder-a! (m-t. so, nem XV,
nunen dl,
J:i ('01 1!J34, o cntno dr

[plnmn (:()n",�ltuclOlln.l do
pais rtetermtnava que o

sistema educacional brasi
leiro se otapusessc orgánl;
camcntc estruturado, do
curso primário ao superior.
Derrogada essa oonsutuí
cão com a implantação do
Estado Novo, perdeu-se a

perspectiva da matéria, a.

té que a atual Carta Mag
nn novamente a consa

grou, no artigo acima
mencionado.
Atê o memento, a legis

lação bmstjerrn carecia de
um documento de tal na

tureza, amplo, genérico, e

que consagrasse o prtncí..
pio de descentralização em
matéria educacional. E'
bem verdade que o Brasil
jã. uvem duas leis gerais
sôbre o ensine - uma em

1827, com D. Pedral, e ou

tra no govêrr,o Llnhares,
ambas, porém, pràtlcamen
te desconhecidas e de In
terêsse sõmente histórico.
Os várlos graus de ensi

no eram rcgtdo por leis
orgânicas, documentos dís;

untos, elaborados ao sa

bor de ideais e concepções
pedagógicas variadas, Ca

reciam" mesmo, de 'certa re

jacão entre si, falhas que
uma legislação posterior e

Isolada velo sanar aos pou
cns, como é o caso da Lei

n"1.821, de 12 de março de
!953, que consagrou a equí
valência dos currículos do
ensino médio.
A longa tramitação da

Lei de Diretrizes e Bases
no Congresso Nacional e

todos os debates que sue

citou formam um quadro
que precísn ser descrtto,
com tempo e vagar. Neste

artigo, parte de uma série

que preparamos para dlvul

gacão popular da matéria,
ctreunstcuciaremce. apenas,
os principais capítulos da

evolução da Lei de nrretrt

zes e Bases, sem detalhes

descritivos ou ínterpretn;
üvcs.
Há quinze anos decidiu

o Poder Executlcvo autori
zar o Ministério da Educa

ção a elaborar o documen
to que seria o primeiro pro
Ietc de lei sôbrc as Dtre;

retrtacs e Bases da Educa

ção Nacional. Com esta fi
nalidade foi instalada uma

Comissão, em 20 de abril de

1047, composta dos seguln-

e bases da EHucção
sua tramitação no Congresso

tes proressôres: Almeida ta mesma época. além do pela distribuição das ver-

Junior, Carneiro Leão, CeL novo projeto do Mlnisté- bus consignadas para a e

so KeJly, Mario Augusto rio da Educação, tramíta., cucação entre elas propor-
Teixeira de Freitas, José vam outros meta; oriundos ctonatmente ao número de

Getúlio Frota Pessoa, pa- de emendas, subemendas, alunos atendidos.
ore Leonel França, Louren substitutivos e reestrutura- Um grupo de protessôres
co Filho, Levy Carneiro, cões do projeto de lei bâsí- lideradas por Almeida Jú-

Pedro Calmon, Fernando 00 e origlnnl, mor. Fernando de eaevcoo.

Azevedo, Cesário de Almel- Citaremos: 11m subsutu- Raul Blttennnut-t, cnrnetro

da, MiLrlo de Brito c Ant- uvo da Comissão de Edu- Leão, rrurta Goi,�, r.ouren

e

s10 'retxeira.
Após- ano e melo ele aeu,

rudes estudos, a oornts
são concluiu seu trabalho,
entregando os originais do

projeto ao Ministro da E
ducação em 28 de outubro
de 1948, época em que foi
encaminhado ao Congresso
NacionaL (

No legislativo, passou o

projeto por um período de
prolongado sono, que du
rou cerca de nove anos,
Uma das causas mais apon
taetas desta estagnação to,
ram as ccnciusões Que che

gou o sr. Gustavo Cupane
ma, relator da COmissão
Mista que examinou íntct,
ajmente o projeto, e que
se manifestara contrârio
ao esptrno de descentrali
zação e autonomia ali pre
vistos.
Neste intervalo, graves -e

Insistentes apêlos se fi�e_'
ram ouvir, de vários prores
eõres, isoladamente, ou a

través de Congregações e

da Associação BrasileIra
de Educação, entidade ex

tremamente alerta às vtcts
sltudes do projeto na Câ
mara Federal.

Finalmente, em 1957, a

Comissão de Educação e

Cultura da Cãmara Pede,
rat deu andamento à ma

téria, recebendo o projeto
o na 2.222 57.

Decidiu, então, o Pro!.
Clóvis Salgado, titular do
Ministério da' Educação e

Cultura, em face de várias
divergêncIas surgidas na

apreciação do projeto, re

slgnar uma Comissão para
rever o diploma original.
Esta Comissão foi compos
ta por cinco membros dos

que colaboraram no prcíe,
to primitivo - Professores
Pedro Calmon, Lourenço FI

lho, Almeida Júnior, Faria
Góis e Anisio Teixeira. Con
cluldos os estudos, foi ela
borado pelo Poder Executi
vo novo projeto de lei, que
deu entrada no Congresso
como substitutivo do pro
jeto 2.222/57. Nesta opor;
tunidade o Ministro Clovis

Salgado e os componentes
da comissão elaborada

compareceram ao plenário
da. Câmara, prestando, pes
soalmente, todos os escla
recimentos que se fizeram

necessários.
Revela assinalar que nes

l.0 _ Domingo: Farmácia Sta. Antonio

7 _ Sábado (ta,de) Farmácia Catarlnense
8 _ Domingo Farmácia Catarinense

14 _ Sábado (tarde) Farmácia Noturna

15 _ Domingo Farmácia Noturna

20 _ Sexta_feira (. santo) Farmácia Vitória
21 _ Sábado !feriado) Farmácia Central

22 _ Domingo Farmácia Moderna

28 _ Sábado. (tarde) Farmácia Sto. An�onio

29 _ Domingo Farmácia 5to. Antonio

Os Preços de
_

Iodas as

utilidades

encão c Cultura, flj)l'('s('lüa
do em 20 de mnto de 19511,

co Filho. Ahgal' Rt'mUlli e

Anisio Teixeira enenmí- do ano passado foram
um proícto da Subcomissão nhou à Câmara extenso

relatara, ec 8/12/58 c um memorial, acompanhado
substitutivo adotado pela de novo projeto, onuünador
Comissão de aoucacão da prtvatízacão dn educa.

e Cultura, dc 10/12/58, cão brasileira, elemento

la acesa a discussão essencial no projeto Lacer-

quando novo acontectmen da.
to vem agitar não apenas' Ainda por mais três n

Os parlamentares mas" e nos, aproximadamente, a

multo principalmente, tô , matéria [oi. objeto de acu

da a tntclectunlldade bra- rados estudos, nas duas Ca

sUeira, com reflexos .na sas do Congresso, ntrnvõa

opinião pública. Tratava-se de novas emendas a orojc
de um ante-projeto elabora tos substitutivos.
do pelo Deputado Carlos Finalmente, cm 20 de DI:'

Lacerda e por êre apresen, zembro de 1961, ccnctutca

taco ao plenário em 15 de a tramitação legal na Cã

janeiro de 1959, tste ante- mara e no Senado, a Lei

projeto que, efetivamente fixando as Diretrizes e Ba

tra.umatlzou o pensamen- ses da Educação Nacional

to da maioria dos educa- é sancionada sob ° na .

dores brasileiros, Incluía e, 4.024, pelo Presidente da

Iemerrtog novos, jamais co República e o Conselho de

gftados. nos projetos ante- Míntstros, que não poupa,

riores (e mesmo na Iegts-
.

ram a aplicação de nume-

tacão de outros países) e rosos vetos.

que divergiam, totalmente, Terminada esta. longa c-

da orientação e do espíri- tapa de cerca de quatorze
to da Constituição Federal. anos, após tantas marchas,
O ponto cruciante do ante, recuos e períodos de es-

projeto e que centralizou tagnação, só nos resta cs,

tôda a coruroversta. cesen- perar que o verdadeiro sen

candeando o excitamento tido da Lei de Diretrizes e

das paixões njosõrtcc. reli- Bases da Educação Nacío-

glosas, Iocaüzava.se na le- nal o primeiro estatuto da

tra B do art. 7 onde se ou- educação brasileira - seja
torgnvn Igualdade de condi efetivamente apreendido e

cões às escolas oficiais tpú aplicado, cem vistas à cons

bucnsi e as particulares tante melhoria dos nossos

sistemas de ensino.

40./· ft 50./·
mais baratos dos de hoje

mais

A concessão de um descunto extra

de 30./" e ainda

8Para pagar mesesem

são as estupendas vanti'gens da
VENDE-SE

Vendem-se tres bicicletas duas para homem c

uma poro sra. barbado. Cr$ 12.000,00
Ver e trotar à ruo Estves Junior, 56 nesta com sr

Carlp,� ii" • �?� 4

Departamento (entrai d e (ompras

pré-venda de
�

(ja quase terminando) na TRAJANO 33

.

Inverno

CONCORRtNCIA PúBLICA N' 03 03 23

o Departamento Central de Compras do Esta
da de Santa Catarina, torno pública que, da Concor
rênctc Público na 03 03 23, foi supresso o material
(um caminhõo) constante da ítem 1°, por isso que os

interessados devem apresentar propostas sómente

poro fornecimento de um caminhõo - bomba, ncs

condtcões especificados 'e pintado ern- vermêlbo.
.

Departamento Central de Compras, em Flo

rianópolis, 30/3/62.
(Hermes Justino Patrianova) - PRES!DEN

TE. �_,_' __

----

===-=====-=-::_:-::_:=======-:__------------------------------

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ENDEMIAS RURAIS

O DNERu torna pública que se acham obertas
os tnscrtcões poro as provas de Seleção do Curso de
Guarda de Eptdemloloqlo, poro' O Componho de Con
trôle e Erradicação da Malório.

As inscrições deverõo ser feitos pessoolmentt'
na Sede da Circunscriçõo, à ruo· Visconde de OUfl)
Preto na 42, nesta capital, na expediente dos 8 às 12
horas.'

"

.....�
A repartição pre:staró quaisquer outras infor�

moções, _nc1us1ve sôbre matéria e data das provas
Encerramento das inscrições, 40 f!'ira, dia 11.

VENDE-SE
Uma cosa de madeiro pintado a óleo, corn . insto

loções de agua, luz e escoro. medindo 48 metros

quadrados. Situada em Coqueiros Praia do Meia
Late de 343 metros quadrados.

Qualquer informações pelo telefone 6372
12/4

Rua Felipe Schmldt
Rua TraJar.o
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembr'"

Rua-Felipe Schmldt

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schmldt

PubliCa
� fefiera�ão [spirita Catarifiense

C�NV�Cn�no
• Desenhos
• Painéis

NO HOEPCKE TEM

FiCam pelo presente, convocados as compomentes

do CONSELHO FEDERATIVO, do FEDERAÇÃO ES
PIRITA CATARINENSE para campor·ecerem ó seSsõo

de eleiçõo da Diretoria, do 7 do car�ente, sabodo, às

14 horas, no sua sede, Avenida Mouro Ramas, nO

305, nt!sta Capital.
. Florionópols, 9 de abril de 1962
Osvaldo Melo - presidente.

o plantão noturno será ete tuado pelas farmácias Sto. Antõnôlo Notul'na, Vitória e

Central.

O plantão dlúrno comprecn dido entre 12 c 12,3{l horas sc ra efetuado pelas farmácias

Vitória e CentraL

1.0 _ Domingo
8 _ DomIngo
15 _ DomIngo
20 - Sexta_feira (, santo)

21 _ Sá.bado (f�rlado)
22 _ Domingo
2P - Domingo

ESTREITO

Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

l"nrmácla Catarinense

Rua. Pedro DemOla

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Mal€!
Rua Pedro Demoro

PARTIDA� OE
FLOfUANOPOllS EM
DIA� ÚTEIC A!:

'horas!NO HOEPCKE TEM
O plantão noturno será ete tU3.do pelas !armadas do Co.

nto, Indiana e Catarlnense.

�('�:-�nte tabela não poJe r6. ser alterada sem orévia
autorização dêste Dcparta- A V, S Or

A Diretoria do Hospital e Maternidade S \GRADA FA.
MILrA, de Estreito, avisa que o almoço mensal progra
mado para hoje, devido às festividades em honra :to Se
nhor do.� Passos ficou transferida para o próximo dia
1�. rlom'nr<:n.

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

Luiz OSIJaldo D'Acampora
Tml1let/ll' de fiam áclft.

D.S.P., em !"lorianópolls, em março de 1962

A DIRETORIA
14. BOLA MAI� PfNFEITA DO IlItÀSIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO O mais antigo Diôrio de Sr:.nb Corortnc
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díccdar Prolissien
LAUBO DAUBA
CI:nica Geral

DH.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

, I

__ MSDíCO __

Especlalle!.a em DlOléstia de Senhol'aa e vtu urí
ne-tas. Cura radical das 2nfeccçõea agud&l$ e crê

mccs, do �paréjhc. �enlto-ur1náll0 em ambos os

sexos. DOf'nt;w; do aparêlho Di«eattvo e do síste
ma nervcee.

Horário: das 10 à.a 11,3i1 horas e das 14,30 ""' 17,01J
horas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2.

1.° andar. (esq. da. Rua loão Pinto) _ Fone: 324&
Resídêncfa: Rua Lacerda. counnno, n.0 13. <Chã·
cara do Espanha) _ Fone; 3248.

»:1. SAMUEL FONSECA
t:IRURGIÃO·DENTISTA

Preporo de cavidade .. pelo alta ,elocidade.
BORDEN AI ROTOR s. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRoTESE SUCO·FACIAL
Ccnsuttóno: Rua Jerônimo Coelho 16 -

}Q andor - Fone 22Z!:i
b.clus.ivamente com hora. marco'-.

DR. MARIO GENTIL COSTA
MeDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

E$PECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOS� KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

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

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 _ conj. 203.
- EDU'tClO PARTHENON.

�-&.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA.

Atende só com hora marcado dos 8 às 12
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nQ 13.
Telefone 2891.

DR. ClO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNICA ME'DICA

Estomago, Intestinos, fígado e vias biliares.
Con8ullono:
Rua Jl'LOIllIllO Coêlilo, nQ 18 salas 21 e 22.

HesL<h.:LLCla:
Uua Ijau Jur[,:l! 32 fone :l721.

lJLariauLc.llC LIas 15 as Iii horalS.
iUen<.lc d:.ts (j a.::i lU,30 horas no HosPIt.al d� Candade.

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

Dr. flviO;·jf�erro de nmorim
ADVOGADO

CUíflC! SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
ArJg\L�Lj:'" _ Complexos - Ata':jues - Manias

Probiellmt)t·" t\l"UVIa e sexual

Tratamento _pejo Eletrochoql.!.e com anest.esia
Insn!'nqT, ":1I1JII - Cardio�olorapl& - Sonot.er ...pla e

Psicoterapia.
1.."" , ••" du� Pslqulhtra$ -

Im PI!:RGY .1r)l\O DE BO.1BA
DR JOSE TAVARES JRAC"EMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONf,liLTAS: Dl'..., 15 !:iS 18 horas

End('lc\o: Avenida M ...uro Ramos, 238

\Pra,:J. Etelvina Luz)' - Fone 37-53

"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA .

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE· DAT'LOGRAflA
- Baseado nOI moi, mordenas processo. peda

gógicas.
- Equipado com máquinas novos.

Dirigido "elo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Fas:o sua in'_cris:ão a Ruo Dr. FulviQ Aducc:'

antisü 24 de Maio. 746 - IQ andor.
.

ESTREITO Florianópolil

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro oS concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
D�TILOGRAFO Faça Sua inscriçõo no "CUR�O
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 74a _ lQ
andar - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há al
gumas vagas.

._-�-------------

.. MOEkEÇO

LoU:.c • .l.Itafo .iI:Ia1l"a II." 134, . do:: um tado a :ou ..

'''':''''0 ue J:ir.il,I(,,'l)

"."1""'" JU�

pela RADIO (mARUJA de FlOrianópolis
de 1.d a lábado ...

e dos 14

a,ou - Ccrresponoenre Columbus.
ti,!)::> - Repórter Altred
lU,.).) -lnTorml.l o Kadlo GuoruJó
I L,.).) -Reparter Altred
12,,,.) - Lorrespondenre Columbus
12,40 -Politica de Desenvolvimento
I ::>,UU - Correspondente Calumbus
lo,.).) -keporter AI! red
J ti, 1 U -ke!oenha Titonus
I ti,::>::> - Correspondente Columbus
21,uu - Reporter Altred

•

"2 I ,JO - CorresponClente Calumbu::;
22,U::> _. GronCle In�ormativo Guorujà

LJeportorr.ento de NotICtos: 1 eis. 3bl b -.:'1822'
Rádio G+an'JO - ondd media ....... J 420 Kcts _ 5
Kllo ....otts - onda çurto - S97� Kcll - 49 metrOl

COMUNICAÇÃO

...,1..", '-M -.JJ.:".Hvrlt\l"i, t't\Ki\ UillJ'AM.I!)l'/'l'U ";Ul� .Lkll.

o.;lJl:...:IJ.UlW.c., l'vl ........j .H..I!:uLV.lATll;Ati, MA L:lRL:ULAVAü,
.t.j\i�\.l\�Ul.!:�Ati I!�C.

"�1!.,,UI!. .l\u LUt..:AL (j\)M HUnA MAR(jAVA NA
H.UA l"J;tl\JANO lamll:\O RAN(jHO LIA !LHAl.

ALUGA-SE
Duas salas a ruo MQI. Guilherme n.Q 1 esqUina d\

de ArCipreste POlVO.

Poro Consultório médiCO ou e3t;ritÓrio. Trator com
o proprteTÓrtO no mesm(. local.

Caminhões Especiais Para Mudança
Urbanos - intermunicipais e mterestaduois. Não

é necessário o engradamento dos móveis. Informa
ções Beco Tupy n.O 1� - fone 3457 - Florionápolis

NO HOEPCKE TEM
------ -------------

E I a J • M [ M I E .••

CONSORCIO

TAC
rnli"ZI"'!RQ 00 StJL

AGtNCIA
1;1 felift SU.ill, 24
feus 2111 e 3111

flURIUÓl'UtlS··S.C.

A SOLUCA') pOJO O seu PROBLEMA esl6.
no CRUZEIRQ A PRo\ZO. dQ CONSORCIO �

Ue·CRUZEIRO DO SUL Y

'. ;·"·"I� ...·,,, "�
.. '. ,�.

I. _ • ._

Dia 22 Encontro Com os Brotinhos no Clube 12 de.
Agôslo - Bingo em Benefíc;o do Asilodas Orlãs

� �:·�i:UI��t�ose��rau;. ��ccsso na sotrce

'J
•
•

das 15,30 hs, às l'J.3!l Ls.• para adia 22 - Pascôa - Encontro C�1lI

Consultório: Rua Nunes • os Brotinhos"

::���\�8� l° andar -

,
Re�idtnC'in' RUll padre_

Roma. 63 - Telefone 2��'

Na cidade, de Cresciuma, foi rundauo,

llm, Crub da. elite daquela socicdade.' \lo·t
:J�n �:.d�I�:T�a��:�o, eUJ��P::��d�;�e.

O Clube "12 de Agõsto", programou gramando uma grande festa inaugural. •
--000-- !

A convite do Dr. Raul aneerer, Iut i1.-'

__.....()Oo---- Urusanga onde acompanhado do PrefeICo'
Os Drs. Jorge Edgar Rotamann e sre , �:�::� ::i�:�1 a.� ��n��'a:Jln��s F:���:� i

Julio Pauto 'rtetemann e Sra.: IVo ano õaudortm e Samos, famosos produtos de

ganiz e Sra.; Raul aneerer e Srn; Euel, fama xacíoner, orgulho da íurtustrta cn •
• ces C�rdeal e Sra.: Arno Rlstow e Srn tarlncnse.

•Dr. Waim:;r �omel , �a��oa� °a�a c:���: �.�:b:rf::��:��� A;� ---IJOQ--

•
Garcia • Pedro Hoe:>lhl e Euqênío Trompowsky A "cegonhas visitou o casal Deputad,).

Diplomado pela "'aculdade • TaUl�js. O casal colunista agradece 2 Aroldo (Diva) Carvalho. O �(!n;no rece-
..

NacionaL de raedtcín .. da •
scntneaa- do convite, promete estar prc- beu o nome de Aroldo Carneiro Carval!1(1.

untverstcaue do I:SrasiL sente...........-----Oo---- Filho. para�oO-- •
Ex-interno por concurso da •
Maternidade··Escola. rêer ,
viço do Prof. Octavio ao- f

Está programado um Bingo no "cru, nomrngo, o casal iornalista Moac,�,
be 12 óe Agôsto'', em ceneücíc do Asilo Mosqu.ta, Delegado do Trabalho, reccpcio-•

drlgues Limai, Ex-Interne J das Orfães, prximu dJa 19, às 20 horas.'
:a��. c�:�e: j�!�:a ':;:n��:�o'iw��a;�·,'do êervíço de oírurgie uo • -------000.--- SI' Ub t Mcrlt S h G I

. :eos:���lr���é���d�OH�!� _ S��mDOlo:�e� M:�lt:i'ro ee�u�::s :::�:�l�.
pital de Caridade e da' Ma- • Recebi convite da SEEMENS DD dados, festejando o seu "níver". •
tcmídacte Dr. Carlos Corrêa.

II BRASIL, para assistir no pródmo dia �7. •
PARTOS _ OPERAÇÕES' o filme "zieerecroece: Impulso di nessa ________,(IO� ,
�O::���SD:E:F=��:I� • :��ca��g�nl�:ã!il�IE:E��re:a X�:!���� O sr. Alvaro Luz, cbeftarà a delega'
'método psico-prtlfilatico '-. Esse documentárjo, varias vêees pre- cão dos tenistas do Clube da Collna. qU(!.miado, é narrado português, tendo sicc participará do Campeonato tenísucc dI!

Consultório: Rua João Pin: especialmente composta o Música, Ele. Inter-Clubes, na Sociedade Bandelram�'
to D. 10 - das 16.00 as trônica que lhe serve de tunda rnueícat de Brusque, próximo sabado. •
�!�� �o:��d��en�:letc:: orne "São José", às 17 horas.

.

�oo--- •
30J5 - Residência: Rua --------.()o� •

O jornalista Gustavo Neves, PreSI.dHl •
�:I�od:i����:WC:t::j���n:l;���e:r���::,'
muitos cumprirpentos pelo "Nlyer". •

•
•

Dr. NILTON
PEREIRA

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM l�

Dr. AyrloR Ramalho
CLtNJCA DE CRIANÇA&
Consultas: Pela manhã

DO Ho�ltal dp. Caridade.

A tarde, no censuuõrn

--000---

Genere atueeocurt D '11.

•

,
,
,

DR. ilUl.m:MAB O.'
Ut: #ll::NEZES

rina de Reabilitação.

"ALAMO", um grande fIIm. A ep:).
péia da Independência do TEXAS prôxL
mo dia dois de mala no Clne "São Jos�"
em beneficio da Associação 'Santa Cata_

(IA. CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

ASSEMBLÉIA GERAL ORIUNÁRIA
Pelo presenJ'e, ficam convocados os Srs. Acio

nü.tos, poro o ossembl·eia geral ordinoria desta Com
panhio,'o se realizar em suo sede 5OCiol, em Salsei
ra, nesta cidade: às 9 horas do próximo dia 17 Je
abril e que terá por fim:

o) - deliberar sôbre o relatário da Diretoria,
balanço, demonstração do canta de lucros e perdaS
e parecer do Conselho Fiscal, relativos 00 exercício
findo o 31 de dezembro de 1962 e bem assim sóbre
o distribuiçõo dos lucros;

b) - �Ieiçõo do Conselho Fiscal e fixação dos
seus vendmentos; e

c) - eleiçõo da Diretoria poro o ge�tão de 1/
6/1962 o 31/5/1963, bem como o fixoçõo dos seus

honorários.
Itajoí, 19 de março de 1962. -

PELA DIRETORIA
Idra Antônio Prado - diretor gerente.

N.R. _ Novo publicação por ter soida com in

coreções.

[Ir Can:ídio do

Amaral e Silva

AnVOGADO
Ma�jstrauo aposentado
Advo';!acta em Geral

l!;sc. e Re:;-: Rua SaJd&nhl
Ma-1nho. 2 _ apt.o 30\

(f'�oulnt\ J�i.o. �1ntoJ

.------_.

------ ....... -

Ivan o

CAIXA POSTAL 50

FLORIANÔPOLlS - SANTA CATARINA

COMUNICAÇÃO
Comunicamos que a partir desta dota, em vir

tud.e da licença paro trotamento de saúde conCedi
da 00 Presidente dest Entidode, senhor Ivo Ganalfi,
assumiu o Presidencia do Associação dos Servidores
Públicos de Santo Catarina a senhor Reynaldo Dias
de Oliveira.

Bento Aguido Vieira -- SECRETARIO

EXPLODIU· U O·A I LA1"
LnbU UU�1l.V]<;ttAL, lu (� ..!'.)

Um íoguete "Atlas, explodiu ontem, no solo,
no momento de seu lançamento, no centro de
experiências de Cabo. Canaveral.

O combustive! do foguete es.palhou·se
em chamas junto aos destroços do engenho
sôbre uma ampla zona. Não houve, entretan- I

to, nenhuma vitima. O foguete era um

�'Atlas" aperfeiçoado da série "F" destinado
a realizar um vôo de experiência de 8.000
quilometros.

Sua Vida Par Trás da Cortina de Fmo
ferrivel

Dr. Acácio Garibaldi

S. Thiago
ADVOGADO

EscritórIo espcclallzado
Questões trabalhistas.

Admlnlstrsção dO! bel�s

imó"�is. Dcfesv:s fisca:s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aravi hoso. Thiagô-:_ .. Este

!:z=
Apre.ento 0_' &�,

n"'!:j,til.' d:��ti�:I:�::x���::�:
• ,. '�ml- ........ imprensa norte-americana

contra o Brasil, feitas, em

\ primeiro lugar, em face de

CR íTIC A F. N OTI CI ÁRI O �eo�: ��:�Ç:�ai�:�:�:e��
QUADRl..o ;J!.í3 COTAÇOES Punta dei Este e, depois,

6- FxcepclonaL 5 - Ótimo. 4 _ Muito Bom. 3 -' Bom pela a encompação de uma

2 �_ nesu.er. I _ Fraco n _ Pésstmo companhia telefônica nOL

SANTUÁRIO te.amertcene cujos servt-

(Scnctucrv) ços deixavam a desejar es,

Extraído sim�ltâneomente de dois romcnces tou convencido de que eo

de Will(am Foulkner, "'SANCTUARY" e "THE STO mos mesmo um país mara

RY OF TEMPLE DRAKE", êste filme não estó o
vilhoso. ne extrema gene

ore do fomo dos livros citados, que repercutiu
rosldade. De <inigualável

todos os centros com edições esgotados. O rítmo espírtto de tolerância. Pací

cecocente e irregular, atingindo, porém, alguns �r·pr��l����o�a�i:�: ��
momentos de: tensão, que aliás são em grande mino

ria. Há boas sequências, mos 'esparsos, como cque.,

a do desesoêrc da "colored" Odetta (uma grande
atriz) ao r-erceber que '1 mulher branco ia fugir "com

O amunte levcndo a filhinho poro o suo desreqrodo
vida. A ccnc f'nol quando o sra. Temple vai visitar

o já citado mulher preta no prisão, em que se noto

o remorso do primeira, verdadeiro culpodo do cssc; :

ssínio do criança e o resignação da última, pronto
para morrer com fé e amor (fora condenado à fôrco

por ter matado o menino por piedade) apezar de

ser o praticante material do crime e há ainda outro

cena digna de nota: o encontro de Temple com o

seu antigo amonte depois de casado, que era apeli
dado "O Homem do Sonho". Além do já citado o.,

triz negro, LEE REMICK no pcpel da infortunada

Temple Drake, tem ótima atuação e em seguido c;

presentam_se em plano inferior, mas também em

bons papéis o francês Yves Montond (lembrem.se

tia clássico "O SALÁRIO DO M�DO?) e Bradford

Dulmcn. A fotografia é regular. Em suma, "SAN_

TUÁRIO" é uma fita boa, porém, com declínio em

vários pontos do narrativa, que é cmpeoscdc por ó

timas secuênctcs esparsas de bom Cinema. Em CINE

rASCOPE.
COTAÇÃ' 3

23 A 29 DE MAID, GRANDE FESTIVAL DA

FRANÇA FILME

23 - PAIXÃO DE ASSASSINO Com: Hen� Vi_
doI - Françoise Arnoul Direção: Pierre Chenal

COLUNA
CATÓLICA

Se somas tão diferentes; para salvar os ricos", sen-

se não temas as caracterts- do portanto, uma. decorrên

ticas das democracias an- rêncta da premente neces,

glo.saxónicas, nem descen; sidade para os países alta

déncía eslava; se somos mente industrializados da

um cadinho onde se mea- contínua formação e con

clam em ideologias, numa quista de novos mercados.

expe;léncla única, que é a Em terceiro lugar, porque,

melhor herança do prado- a longo termo, uma jíost
mínio latino em nossa for. ção de" equidistância, que

mação histórica - e, sobre nos permitia a ampliação
tudo, se temos nossos pró- efetiva de nosso comércio

prlos problemas com que exterior, poderá ser.nos

nos atugir -, por que não muito mais proveitosa do

nos mantermos equídtstan- que um pjano de ajuda e·

tes de desavenças que não conômíca de govêrno para

têm maior sentido 'para govêrno, se êste trouxer n

nós? :' f�nalmeAnte, po.rque o Embora mcrccde paro domingo a já tradicional

tu��r-:;i:oco���ár��aaOa�� Vi���SO�e e���:n�l;esm:��: Festa do Passos, devido 00 máu tempo foi. t�ansferida

����es��. Al�I��:rdO�ar�; !�:��a:�b��S:�����I���u�: :r�O:t��5i;�a�e�m��i;�r�� �r�s�o�r����d:s�:��
primeiro lugar, porque não possui, na atual fase de do 00 mo.u tempo ceie l�mon,dade do Sr. dos Passos.

tencionamos hostuizar nln industrialização que se ve, AssI.m o povo c�lstao pode acompanhar ?e per-

guém. Em segundo lugar, nrtca principalmente no
to o sofrimento de Cristo. Às 16,30 horas os sinos du

porque a Aliança para o triângulo Rlo.SãoPllulo-Mi Catedral davam suas badaladas, anunciando. a soldo

Progresso, como multo bem nas, condições próprias de do Procissão. Mais tarde saia do templo sagrado os

disse o Presidente nõmujo desenvolvimento. duas milagrosos imagem do Senhor dos Possas _lenta
Bettencourt, da Venezuela,

mente carregando o suo pesada cruz seguindo ao

resulta da idéia de que "é (Transcrito de PN _
cominho do calvaria .onde mais tarde seria cruct;

preciso ajudar os pobres Politica & Negócios) ficado na cruz, e Suo mãe Nossa Senhora Mario das

___ ._. __ .___ Dôres, angustioso o procuro do seu querido filho.

O povo cristão do nosso ilha estava triste e

sentindo de perto o sofrimento do seu salvador. As

16,20 sai a imagem de Nossa Senhora Mario das

Dôres do Menino Deus, que onda o procura do seu

estimado filho que mais ,tarde encontre já sofrendo

carregando aquela pesada Cruz. As 17,30 mais ou

menos o augustioso mãe encontrar seu filho já a

caminho do calvaria, defronte o Ccredrc onde o

Revmo. Frei Gondolfo Buzzi OFM fez um lindo ser

mão do encontro onde conta 00 povo presente a so

frimento da Seohor e de sua Santa Mãe 00 ver seu

bem-amado filho sofrendo com aquela cruz pesado,
onde os fiéis escutando a!> palavras do revmo. O

Frei emocionado não. poude conter de dejxcr derra

mar lagrimos de sofrimento pelo seu Senhor. Logo
após teve o inicio a procissão de volto o seu t-emplo
sagrado do Menino Deus.

europeus e orientais. Nun

ca fomos os ambicionados
cammhos das índias. Pois

isso que foi nossa grande
desvantagem económica,
distanciando-nos dos gran,

des mercados de consumo,

pode ser agora uma vanta

gem política, que nos da,
muito Qlais do que a qual
quer país da· Burépa, con

c-coes de independência
nas de�avenças entre Les.,
te e Oeste.

Não significa que nos

mantenhamos distantes e

indiferentes aos desentendi
mentes dos dois blocos. Pe

lo contrário. Cumpre que

nos esrorcemos, na ONU,
to qne é de nossa tormação
e natureza aceitarmos a

coexistência. A esta altu

ra oos: acuntecímentcs, do

ponto de vista brasileiro,
se se pode ainda pensar
em -satver-' o povo cubano,
jé. não se pode, a sério, pen
sar em "salvar" o povo rus

50. Tudo indica, por sinal,

que a compreensão entre

Leste e Oeste é uma ques
tão de tempo. O desenvol
vimento tecnológico, crian
do, dia a dia, condições só.

cío.econõmícas novas, supe

ra ràpidamente as. ideolo

gias. O marxismo e o libe

ralismo econômico perten
cem ao passado. Tanto a

União Soviética como os

Estados Unidos de hoje são

completamente diferentes
do que eram três décadas

atrás. E se c progresso é

grande nivelador, cabe o

raciocínio de que talvez ha

je maior diferença entre

Norte e Sul do que entre

Leste e Oeste. Na verdade,
enquanto a renda per capí.,
ta nos Estados Unidos al

caça 2.800 doláres e na U

nião Soviética anda beíran
do os mil, anossa, que não
é a mais baixa do HemlsCé
rio Sul, pode chegar, com

certa margem de otimismo,
aos 270. Nosso Nordeste,
tomado Isoladamente, é
uma nação' de 25 milhões
de habit�ntes com renda

per caplta inferior a cem

,��:;s���J::a�ráe m�.
to menos nos' Estados Uni_

dos - concentração demo
gráfica com igual soma de
problemas político-sôcio'
econômieos a serem resol_
vidos.

n Pn,o �fnliu 6 schírnfnío fio
'Sntur �DS rnS�tS

há explosões atômicas. Não
há corridas armamentistas.

Não há crises de pêntcc
co.euvo diante de ímagt,
nosas hipóteses de invasões
inimigas. Pais que não ad
mite pena de mor-ter Que
não possui câmaras de gás,
nem cadeiras elétricas.
Que cultiva, como nenhum
outro, as liberdades, grano
des e pequenas. Que tem

ESPECIALISTAS mUDAM OS
PROBLEMAS DOS P·ROGRAMAS

DE SAÚDE

horror às sotuçôes sangren
tas, Sem problemas de
fronteira que não se resol
vam por entendimento.

Que luta pela autodctermL

nação dos povos. Que ad
mite o princípio da ccexte
têncía pacífica.

da saúde popular.WASHINGTON, - O pa
pei dos serviços médicos O grupo assessor da Or

ganização pan.Amertcana

de Saúde para cuidados

médicos está analisando os

problemas e preparando
recomendações sôbre os

melhores meios e recursos

nos programas nacionais
de saúde, que estão sendo
iniciados de acôrdc com a

Carta de Punta deI Este, é
hoje objeto de .estucc por
um grupo de assessor, que
se reuniu em conferência
de três dias na sede da

Sem qualquer Innuêncta
da propaganda dirigida
feita pela Imprensa norte

americana contra o Brasil,
estou convencido, teuatmen
te, de que na qualidade de
maior pais do HemiSfério
Sul e fora da grande ârea

a serem empregados para

o conseguímento dêstes ob

jettvos.
As conclusões do grupo Hoje, será celebrado missa em ação de graças

servirão de normas para a na 1. do Menino Deus às 8 horas, no intenção de

Organização Pan-émertca, todos as pessoas Que cooperaram poro o maior

na de Saúde e base para as brilhantismo da festa. Esta de pcrobens o Irmandade.

recomendações a serem fel

tas aos governos membros.

Participam da reunião

alto delegados do Brasil,
Canadá, Chile, Peru, Pôrtc
Rico e Estados Unidos.

Organização Pan.Amertca
na de Saúde, nesta capital.
A Carta de Punta dei as

te recomenda que os gover
nos tomem medidas para
facl11tar melhor ajuda mé
dica a um maior número
de pacientes, mediante o

melhoramento da organiza
cão e adm.1nlstração dos

hOSpitl.llS e putros centros

para o cuidado e proteção

de atritagem da guerra

fria, possuímos condtcões
favoráveis a uma postcêo
de ecui.dretêncre. na luta
entre os dois blocos do He

mistério
.
Norte. Acredito

24 - OS OLHOS DO AMOR Com: Bernard Btíer
- Donielle Darrieux Jean Claude Bríoly Direção:
Denys de La Patelliere

25 - CHANTAGEM DE MULHER Com: Raymo
nd Péllegrin - Giselle Pascal - Magali Noel

Direção: Toni Saltar ARTIGO 91 (Ginásio em 1 ano)
o Curso Cóntinente cpnvoca os alunos já i(lsJ

cri tos e demais interessados o comporeoerem '"II)

dia 6 de abril, às 20,00, o fim de trotarem sôbre os

horórios e início das aulas do Artigo 91 (ginõ,,:"1
em 1 ano).

Melhores .informações poderão ser adquiridas.
no Secretario do Curso Continenre, à Rua 24 di

Maio, 748 l° andar Estreito Florianópolis.

piamente Que a causa prtn
cipal de J"l"SSO atraso eco

nômico é �eografica; "Ivi·
dido o mundo em duas ""n
chas - a de cima com 2.5
b1l!ões de almas e a de bal
xo crun a.penas SO() �Uh�
-. estamos; na quase to
talidade de nosso território
e com 99% de nossa popu_
lação, na metade pobre,
subdesenvolvida. Não nos

constltulmos, no �éculo pas
sado, como os Estados Uni
dos. nem neste, com a Uni
ão Soviética, num traço
de união entre os mercados

26 - UM PASSO EM FALSO Com: _ Yv.es Brain_

vi,!le - Pascole Audret Direção: Maurice Cloche

,DESPAC�ADAS Ai SUGESTõES DOS
EUA PARA UM ESFÔRÇO CONJUNTO

NO ESPAÇO SInERAL .

WASHINGTON, _ Já lo. Por outro lado, não é
..... �--W&----� .......- _...

tal despaChada a carta ao provável a àivulgação do
Primeiro Ministro Soviéti- texto da carta éste fim de

C I r
-

��e::=�:n��d:uepr�_ se���ea�, na entrevista co � A R .T I P A, 'r � O
põe um esforço conjunto letiva que concedeu a im- J Fronclsc? Cynllo Corre0 e Mono Nazareth de

na eXPloração do espaço prensa declarou o Presl Souza. PartiCipam aos perentes -e amigos o nascimen

sideraL
' 'il , dente 'KepnedY que tinh� to de suo filha JOSIANE. Ocorrido dia 19 no Mat€r

Entretanto, até o melo- acabado de escrever ao sr. nidade Dr. Carlos CoTreo.

dia de hoje a carta não Khrushchev fazendo.lhe Florianópolis, 9 de abril de 1962 12/4
tinha sido entregue ainda sugestões pa;a a explora-

•

_

no Kremlin. ção do espaço sideral. "Crel
Segundo se acredita, o o que a carta será divulga

con�údo da carta não se- da logo que é.le a tenha re_

rá divulgado até que s fun.
donárlos soviéticos tenham
a opurtunldade de estuda-

28 - O CASO DA RUA MONTMARTRE Com,
Lino Ventura - Andreb Parisy Direção: Gilles

Grangier

29 - A SENTENÇA Com: Robert HoSsein -

Mariano Vladi Direção: Jean Valere

G3STA Df CHÊ? I
ENTÃO PECA ,AFÊ ZI"j

.. ,

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

gartazes �o dia
Prepare-se para o Futuro--CEBTIU

Cille 3M JOSE

-BAIJBOS

CiDe GLORIA
cebido" - afirmara o Pre
sidente. chácaras eadquirIndo lotes de· terras, pequenas

áreas poro indústrias· em
ESTREITO Fone. 6225 ,1----"----....

às 7 1/2 - 9 1/2 horas
.

- Sessões P.opulares_
Yale Wexler

Abby Dalton _ em _

Mercado Proibiao
Censura até 18 anos

eiDe 1JlPf:BlO

FONE: 3836

BARREIROSNOVO SECRETARIO DE ESTADO
ASSISTENJE PARA A AMÉRICA LATINA

às 3 e 8 horas.
James Brown BeBa Sherman - em -

O GATILHO DO MAL
Censura até 10 anos

'iDe AUn

no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados pOQerão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de
WASHINGTON, - O pre

sidente Kennedy pretende
nomear Edwln McCam
mon Martin para o cargo
de Sub-Secretário de Esta.
do Assistente para os

i
As-

suntos rnter·Arqericanos.
O sr.. Martin desempenha

agora o phat,o de Sub.Se
cretário de Estado Assis
tente para os AsSuntos E·

conômlcos, para o qual foi

nomeado em agõsto de

1960. Disse a ·Casa Branca

que o Departamento de Es
tado anunciarã a data em .

que o .sr. Martin to�o/á
posse de seu novo cargEl.
O sr, Martin' fez parte

da. delegação norte-amerL
cana que assistiu à Reuni
ão Bancária Inter·Ame�ica
na, realizada no Brasil de
10 a 14 de abril de 1961.

101OU ... PEfIfEI'I'& 00 IRAIIL

OUo Julio MalinaESTF EITú

�t3:r'\'A61€m S 1nÚ-�""
(ONfUOOlUAlOll&lClG '"

OI"O'jl'l

bl"fll>lldsr'f.......·"

as 8 horas
.01 RAla Felipe' Schmidt, 14 - Sobrado - Fone

2347 t- FlorianóPolis.
às 5 e 8 horas. Sessão Popular

Kerwin Mathews
Kathryn Grant - em -

51MBAD E A PRINCESA

Yale Wex!er

Abby Dalton

Tecnicolor

Centrais Eletricas de Santa
.

Catarina S. A. - fELESC

Meuado Proibido
Censura até 18 anos

CiDe RAJA (S. José)

Censura até 10 anos

CiDe BOXY
:-:.:---_._,.,;;.:":.- Assembléia Geral Extraordinária

• J Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores Acionistas da

CENTRAIS ELETRICAS DE S�NTA CATARINA SA
- CELESC -, poro se reunirem em Assembléia Ge
rol Extraordinário que Se reunirá no dia 16 de abrH
de 1962, às 10,00 (dez) horas, no sede social à ruo

Almirante Alvim nO 36, no cidade de Florianópolis,
e deliberarem sôbre O seguinte.

ORDEM DO DIA
1 ° - Participaçãô do CELESC no Capital da

EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATARI NA SA
2° � Participação do CELESC no capital da

Companhia que .se irá constit_uir poro a produção de
energia elétrica, no.municipio de Lages.

3° - Outros assuntos de interêsse social. .

Florianópolis, 05· de abril de 1962
Dr. Julio H. Zadrozny Sr Hertnelino Larguaa
Dir. Presidente Djr Comercial

ENgo, Heinz Uppel
.

. ás 8 horas._
Kenneth Moore

Tania Elog
-em_

Os 39 DEGRAUS
Eastmar.Color

NO HOEPCKE TEM1'O.NE: 543&
às 8 horas

Tom Drake Car.ole Mathews - em _.

� MULHERES ACORRENTADAS
� Censura - até 14 anos _'

Mineração SulbrasileiaS�
Assembléia Geral OrdináriaLEVOU ANOS PARA FAZER... ,CUSTOU MAIS DE 3 BILHÕES Df CRUZEIROS. C1IZ 3lV3 OS

\OSOHOijH
Pelo presente, ficam convocados os Srs; Acionis

nistos, poro a assembléia geral ordinária desta Socie
dade, o. Se realizar em sua sede social, em Salseira,
nesta Cidade, às 15 horas do próximo dia 17 de abril
e que terá por fim:

'

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

b) - e1oeição do Conselho Fiscal e fixação dos
seus venCimentos; e

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

honorórios.
Itojoí, 19 de março de 1962. -

PELA DIRETORIA
Idro Antô:1io Prado - diretor técniéo

�.R, - Novo puhlicoção po� t,f't i'ioido ro.m· in-
.. r.O'Cftl.�ij. ",. .' �

---( '--:-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'" A�OS DE LABUTA CONSTAY-('

PELO �RoGRESSO Df

SAN'!"A CATARINA
!r"'JI:;J.,

NO SETOR

ESI'OIITlVO

REDkTOR,

peDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARE:I:

MAURY 80R"U. RUI LOBO I

GIL••ITO NAHAS

1_ COLABORAOOR.S, DIVERSOS

. - � .. ---

Segue hoje rumoao RIO, delegacão tetennen
. ,

se de, remo T����!���;�t��ec�oi!�a��o����,S�!!� C�P�d����; ��C��!SC'I!�"_ ��,�e!�,"o�
•

Abrigo dd Menores, foi rea- vencedores e rvcn para (I) Baracuhy, EH;ttar c armas ridas por Benedito de O�I· hos os atletas observaram rocroo recen�·ml'ntc. Art'JI:

Hzado o Tamoio dos Bnn- vencidos. A equipe campeã Hamilton, Euclides, pap.co veíra e c:wterto Nahn s 1 minuto de silêncio pela Boas.

certos. sagrando-se cem- allnhou: Murara,
.

Anle! Ivan, Claudio e Cola. com,' perfeita organizfU'ãt

���:l eq�!pe �:m�:��� N:� ���;��ãO,EU;'����res, ,::t- se�:�!e:a:s j�e�O:inte:P�:: ��as �:;�;sõe:e��tr::���!
vencer na partida final a mundo, Pinto, V!.dal, Heu- sultados:

-

Henrique do Nacional o,J

representação do crédttc rtque e Olád'Lo:" Caixa econômica 3 x 'san- comérero por ofensa ao ár-

Real por 2 x 1. Com gols de O Crédito Real Iormor co do Brasil O bitr.o e Mauro do Inca p,::)l

Com destino ao Rio de Janeiro, segue.
hoje, pela Cruzeiro do Sul, a delegação Ca

tarinense <HIC participará do Brasileiro de

Remo, marcado para domingo. Como é sa

bido, Santa Catarina, nesta oportunidade
e ...tará sendo representada únicamente pnr .. ..·�rn.•:"'j\é�=-,......,..,.,.........,""'''''',..".'''''''''''"
dlllws, o QU,e vale dizer qu� irá d!s�utato �S(!tõr'certame narional com sua força maxima de ���_�._ ,���
clubes e não cem os melhores valores de que

dispêíf' na atualidade.
.

D(' '-j!,,: f,�rma os catarincnses concorre-

1'50 P'l ('f'fbme assim divididos:
M,\rtineHi - Quatro Com - Dois Sem -

R"irf - nOllhle c Oito
Mao 1"" - Ouatro Sem
(":1('l1or-h':1 - Dois Com

Na tarde de sãbadô -e rin

manhã. de dOmingõ, as

guarnições catarinem:.'�s

que partlcf!)lrflto do Bras>

retro realizaram puxados
treinos na baia sul, apre

sentando bom rendimlrr'.to

A novidade foi a exibiçüo
do Oito Gigante do "Ma r">

MourY Borges
Pelo Cruzeiro do Sul deverá seguir hoje com des�

Foram homenageados tino 00 Rio de Janeiro, o delegação do remo de San
ta Ccrcrínc que intervirá no Brasileiro o se realizar

domingo nqs águas do Lagoa Rodrigo de Frei��s.
Muito entusiasmo domino ôs nosso atletas,

cônscios de que estôo com o grande respansabilida
de que lhe foi confiado.

Enquanto os otlétos pensam exclusivamen�e
nurrro façanha notável poro o nosso remo, o ...Presí

dente do FASe recanh-ece os nossas reais pas�ib�.!i
dodes acreditando que Santa Catarina travara se

ria co�bãte com os paulistas pelo terceiro colocc;

cõo Eventualmente, como foram efetuados os el.i
minatórias, temos que prever, forçosamente, os eu,

remos nos classificar em terceiro ou quarto lugar.
sam brilhar na Lagoa q!)-

Porém se o Presidente do FASC tivesse adotado

��:��t�e :u:el�:�'ádl�r:�.�I�: uma �olitica realmente do interêsse do Est�do, en

tida pela Rádio Guaru.ii tôo pode-temos �spiror o estas horas o titulo de

Como chefe da embaixa- campeões brasilc)ros de

da a Federação Aquática Temos condlcôes poro tanto. Todavia. o senhor
de Santa Catarina desi- Presidente da FASC, deixando se lcvnr pelo CLUSIS
gnou o Almirante Máximo MO, impossibilitou 00 Estado o grande provilégi�
Martinelli, que reside nr que o cercava, de se tornar Campeão Brasileiro.
Rio de Janeiro que já vem Não sabemos por que razão o Presidente da
tomando todas as provi- FASC, assim procedeu, deixando que os clubes fizes

denotas para que a repre sem o que bem entendessem, poro formar os suas

sentação barriga-Verde I!- guorniçr;'s visando os eliminatórios.

que bem instalada, tnc:u A Federação Aquatica de Sente Catarina, que
sive conseguindo barcos e, tem o el.evodo tarefo de zelar pelo bom nome do

Botaf.ogo para os t.reln()8 nosso remo, entrC'gou-S(> aos club2s e depois ,de do
na Lagoa Rodrigo de F"e!- minado, não lhe restou nenhuma alternativa poro
tas e para n compet�o c\;'I poder fazer valer o sua autoridade oe organiza�r guar
manhã do dia 15. nicães mistos, onde entõo poderiomos levar paro o

Guanabara o melhor mat>erial humano de que dis
pomos. Desta formo, vamos o um Brasileiro com ')

____________ melhor mai'erial de que dispomos, falando_se de
clube, porém do material humano de que dispomos
e o que irá, há uma diferenço muito grande.

Vamos torcer poro que o entusiasmo de nossos
remodor'es suplante o técnico ausente, dando o San
to Çotorina, uma coloeação digna de suas tradições

. no remo nocional. Talvez mesmo atlétas reconhe
cendo o péssimo administração do' FASe, tomem
por capricho os $-eus erros e lutem f'm busco de um
ideal que lhe poderia ser nosso, extirpado pf'Ja od·
ministração negativo do FASe. Vamos, bravos re

madores! Vamos mostrar 00 Pf'lesidente da FASC
Que. apesar dos -pesares, poderemos lutar com ga
lhardia e denôdo pelas côres de nosso Estado. ° qUg
deixou de fazer o "seu" Presidente com nosso repre
sentacão, representar tonto como se Pelé, Gorrin-

q��Odi�;�it�ir;O�Se;u��i��:a�i�;�d�o o�:li�õ� ��e �as��
melhor de nosso futebol, poro conseguir o título.

Mos lá todos reconhecem as responsabilidades.

V
Aqui � 00 contrario. Ao invés de se concentrar o

orça maxlma do remo cotorinense, ca,ncentro_se o
CLUBISMO, Sem que o FASe tome uma providência
A FASe com essa atitude "boicotou" o nosso re

mo e nos atirou Q pécho de sermos considerados ter
c-eiros coJacpdas, antes mesmo de participarmos do
Certame. Uma peno que ainda a FASC,após tontos
anos de comando, ainda não tenha percebido Ou te_
nho feito, que nõo compreendeu que Santo Catarina
poro ter t!honces no Brasileiro, precisará cfetuor
guarnições mistos. Precisamos levar o que de mêJhor
temos poro um campeonato nocional.

Num todo sem portidaris'mo falso que corrempe
o nosso remo 'e nos atira no amarguro de novos insu
cessas. Os remadores não tem culpo, tonto assim
que Oritdo e Silveira desejavam formar uma guarni
çõo misto poro o Brasileiro mos os primeiros entra_
ves participaromdos clubes (> o idéias nasceu morto.
dos clubes e o idéio nasceu mortO. ,

Onde está o FASC poro zelar pelos inteTasses
do Estado?

, Deixemos o que passou e vejamos o presc!ntes.
Vamos 00 Brasileiro realmente com chances

diminutos daquela de que poderiamos contar se le
vássemos o melhor material humano de que dispo
mos.

O cO!;o agora é incentivar os bravos otlétos e
solicitar à FASC que da próxima vez deixo também
que os clubes organizem os r-egotas c estabeleçam
condições poro enviar o nosso delegação 00 outro
Brasileiro.

Que o FASC deixe tudo por conto dos clubes,
,,�rmoneaendo apenas Ipara _. �)ntribuir ftnonr-cira
mente.

Mal como onda o FASC é melhor deixar que
desapareço, contribuindo os clubes no compra de
uma injeção paro evitar as agonias de seu últimos
dias ...

Inca x N.oSSo Banco :i � J

(penalidades)
Nacional 1 x Unidos O

Crédito Real x Caixa Er o

:nomica 3 x 2 (penalidades)
'Nacional 3 x Inca I

jôgo violento.

antes dos préllos. os !Ir.,

Osmar Nascimento, geren
te- do Banco Inca e -csnt
Lobo Gama O'Eça Prest
<lente da Caixa üconõmtc iembarcação, recebera a NQ:cLonal 2 x Crédito Real 1

:�:�:;7Ê.;rIor;a�;;: -H E--M --Ovetra, falando à Imprensa
teve a oportunidade de sa

refe�ir as tramas de bas�,l

dores da FASC. porém não

Quis declarar e esncctncnr
os neontecimentos.

neur, que se apresentou
oornpteto, coisa (JUC hã nr

gunr tempo não fa:l.lâ. To ..

dos 0.<; conjuntos renderam

sansrntórtemente.Futebol No País

prosse-
O Botnf')go assumiu II :i.

dernncn do certame cario

ca dr juvenis no abater ..l

FlaB1(!IlI,o pOI' 2 1 na uiU

mn rodada O çôgo ent rc

13otl\rl}�';o f' Fflmcngo oa

teu IlIl'Jf.I rf'l'orcl fie arre!:'_a·

(];1(:1O _ tr iuvenis com ;l

!l't" r: ifI de> CrS ..

l!l:)_tl'!{).OO

ellmll00nfi o rl.rioca de

juvf,n;.� 4 ! :1I1a do lurnf),

apl'espnl� 'os seguintes je
J.\o:�; FIUllllnense ,x Campo
Grandr, BOt.;lfo�"o x Bn�l-

\ ;�;�.��:1'::./ po�i�;�::�o:\
rri6t::ra S�\o CristOV3r

x--

A.� acol\\odaçõe}; do estp,do
dia dt) Fluminen,se F.C c:

cidadr- df' Friburgo. aumC-ll

tndas afim de p!'nnitir 1:'\;'\

iOl" mimem de pÚbli':O
rão o.� lr�"lnos da seleç:lf'
nacional. 8 mil pessoas de

vcru.o esbr presentes aos

treinos. (' O!-l ingressos ,('.

Tão cobrados a duzentos

crm:eiros a arquibancarla

guiu
Abrindo o returno r'a

Torneio de Futebol de ac
Ião Juvenil, patrocTnad'l Suas possibllidaclel> n"ir
pela Federação Cntarinen- são remot.a);, muito emhor!l
se de Futebol de> Salio.!! todos nós sabe�s quc en
vemos na m;lllhã de cio- contrarão peln' frente dG_f
mingo, a reaiizaçii.o ele ma;' Estados Que cstarão ")Ij.

lO' lugar - Doze A e Cadr- uma rodada. Prelimin[lr· mamente reprcscnLados
tcs, com O p. p. mente j.ogaran! E.C. Mau;\

Que são Guanabara c Ro
2° lugar - CupidO e Do?c e Juvenil Catalincnse. 11 Grande do Sul. Em dois pa
Juvenil, com <I "'p. p. cquipe do Mauá, fazendc reO!l. Santa Catarina se �,_
30 lugar - Bócniuva co 1\ um� partida surpl'eendeQ_. presenta bastante creden
8 p. p. tc, logrou sobrepujar .�('u cinda, pois pelos renrlimcn

xx Xl.: xx antagonista por 5 x O. tos apresentados, as guar
Dobs com 6t pontos p Enquanto isso no cot��: niçôes do .oito do Mar"i-

atual cestinha do cel·tame mais importante tivemos Q nelli e 4 sem do Aldo Lu"
segUido de perto pela. reve- duelo entre Souza França irão ao Rio de JaneIro p'.J,.
lação ocla temporada pas- e Leão da IU'Ia. Depois f!� ra lutarem de igual paro
sada, Carlos Pessi, � �l movimentada luta CJlle IguQI com aquelas duar
pontos. tl'ansr..llrreu num ritmo de gra.ndes potencias d,o remo

xx xx xx Igualdade a contagem n� brasileir.o.
Já se encontram a!Jcrt3� 4 l.: 4, bem rê1'1ete o cqulJ!- As guarniçôes catarinen.

as inscrições para o caM- brio de forças. ses são vistas dlàriamer1"ll
peonato de basquetebol f

nas águas na bala sul, e-lll-
voleibol da cidade. Doze :te Renhadas em rigorosos f:1

Agosto, Clube' do Cupido, xercicios, afim de qüb pos-

��l�:�� �;�:!��a�e I:;:�. No Setor da Vela _

ver nos certames regionais FoI encerra.do no fim dE
do corrente ano. semana o Campeonato rl�

xx xx xx Segunda Divisão, da elaí-
Existe grande deseontcn- se Sharpie, organizado

tamento por parte da cú- patrocinado pela f'ederaL
-pula do esporte reinístico' ção de Vela e Motor df
de no.s.. capital com a dE- Santa Catarina. Depois de
cisào da FAS'e por ter e:--.- m.ovimentada regata, o

vlado cinco passagens ao barr:o Plnduca foi o ven

Cachoeira, de Joim-Ue. cedor, seguido por Siri:J
de de sábado e que 'tevr que, como se sabe, parti<.:'- Em terceiro lugar aparo:!
seu desenrolar no gramadr para. com apen'ds três atl'3' r:eu o barco Audax, vind.o a

do Abrigo de Menores. tas no campeônato naf'iú· seguir Argonauta. Em Qu!n·
-0- nal, represent.L'1do o nosso to lugar colocou-se Bené

Em vista de não ter d�. Estado. Enquanto Is§o I) lope para finalmente e:r

signado ainda um treina� MartlneUi, Que estará C011- sexto lugar se classI1ir.:u
dor para dirigir a seleç.1.O correndo com 5 tipoS, �". o barco Olinda.
estadual de ,futebol, lem�

bramas, nesta oportunidad@
-

I.
- -

do' nome do se, Jo,'· DI.. ,Equipe SãloDlsta �o Renner quertreinador campeão pelo Fi.

�:e�:��� o;:aci��de �:� Realizar, Duas Exibições
::��;ãOS:":'P��:'�:' d��;: Nesta (apitai
to que a FCF lembrasse o O sr. Sergio Guedes, (> primeira e a segunda freno
nome desse desportista de lemento ligado a equipe tf' a.o Doze de Agosto.
eSCoOl, atualmente nas � salonlsta do Renner de Em vista do clube porto
lelras do Figueirense Fute- Pôrto Alegre, vem de ore alegrense possuir em �l1a:
bOI Clube. Acreditamos que recer a düetoria do clube fileiras três jogadores que
a Indicação seria meritó� dozi!lta desta c!!pltal, formaram na. Ílltim. se
ria iá Que o sr. José Dias uma eXCursão do clubc 'por leção estadual é bem I'I'nvá.
contribuiu com sua parce- canchas de FlC'rianOpO!is vel Que a excursão sejll
la pelo nosso desprestigfa- A princípiO () clube ão_' concretizada. A diretoria

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

do futebol, lutando com pampas fixou as data.� rlE' {lo Clube Doze vai telegra- VENDE-SE
destemor, superando com 19 e 21 do corrente, po.rfl far dentro das próxlmps
galhardia as dificuldades duas exibições, provável- horas, respondendo ao gen.
Que se apresentam. mente contra o Paula Ra· til oferecimento dos mpn-

mos ou Caravana do Ar f tores do Renner.

Futebol de
Juvenil

c qulnhcntos a cadeira.
xx xx xx

Hoje terá sequência r

'remeto Waldemar Sallr-s

com a reeneecão de rnuu

uma rodada. N'a �relim'
nar jogarão Clube do Cupt
do e Doze, enquanto (JU'�

no préüo de fundo dueta

rão Doze A e C.·.1be dos Ca

detes. disputando a. lide

rança do ('ertafne.
Eis a aluai colocação do<;

_-x-_

Na próxima segunda fei

ra os jogadores nacional!

da seíecêo deixarão a d

dane de Friburgo com ctes

�ino a.o Rio, onde no PIO
xima dia 21 estarão em P.

ção contra. os Par�un:oi

Ainda. em Friburgo de
0( verão ser cortados mil:'

nove iogadores. Os obser

vadores da Guanabara prc

J!nosticam que serã.o cortn

dos, Jullnho, Coutinho, IA
érclo, Vavâ, Cl,linezlnho
De Sordl, DjaJma DIas, c

Aldemar. Por outro lado"
comentam que o probleri"n.
maior dos cortes se relto.
ciona. com a extrema es

querda .onde, tanto Germ�

no, como Zagalo e Pew
vem se exibindo magnifl�
camente. Também Didl
Bene e Mengálvlo vem SF

sobressaindo nos trelno�

enquanto as 4 arQueiro'i
apresentam-se no

clubes:

nivel Técnico.

O atacante do Avai VO�l

preocupando sériamente a

'''-'',:âo do C'lube, poiS
ainda não encontrou o �eu

melhor jôgo, embora a c.i

reção técnica lenha efetua

do as modificações nece,;

sarias durante os colet.ivo
e iogas.

-O-

O trf'lnador Amaury Ps.

checo or�a.nbmrá a seleção
dc juvt:lIis de Blumenau

quI' jOJ:!at'ã com a seleçao
da. {"apitai, visando -apon
i:\I' os ('h'IllC'nlos que forma
rilO o .�l'\(>rio'lado éstadu:11

para. p::utitipnr do certame

b�asildl'o [mareado para

junho em Süo Paulo.

-1)-
Preparando-se para

longa (,"('llr.�üo Que realiza
ri pur ,�ramados rio Vell:lr
MUll'lo. o Melropol eretl10tt
uma partida amistosa na

tal'd(' dt' domingo, dandr
oombat('> lia �)j)ortunidadc
ao !ir/'mio Amrangl1acnsc
VI',. rndo por <1 x l.

-·0-

�lIl\nco N!rion,!!.1- do Co·

làriamenle,

mércio foi O vencedor d.,

Torneio Inicio de Futetiol
BancárIo realizado ria. tar

Salão

As atenções do públtcc
esportivo de Santa Cata
Tina estarão voltadas dia
15 para o Rio de .rauctro
onde será !�esenv.olvido o

Campeonato Brasileiro ir

Remo, nas agues da Lagoa
Rodrigo de Freitas.

Santa Catarina, mais
uma vez, lã estará presen

te, participando de mal'

uma disputa petc titule
máximo da canoagem 1-',0..
sUelra

Administração Negativa Imprim6
A Terceira Colocatão

PELA MELHOR OFERTA
Vende-se o residencio situado à ruo Juca Loyde

105 em Coqueiros. Ver e trator com o Engenheiro
Rui Ramos Soares no mesmo endereco

��������������

Combipação Com "OPlantões Esportivos Da Rádio Anita
. .•

m ,Ho.r•.i>�té 11,30, Horas.�
'.·(��;;:�i\���\��Y ��;�,:' ,L&.-.:: ::·jt:t�����.�i:.;.,

, NFORMACÕES
TURISTJCAS
_f),ee!ltdaeãtJ'
�U«dlitt'11L

Os

(SF.GUROS, V.DA EMGRUfJO E
ACIDENTES PESSOAIS) \

ESeRITÓ!!1 o; ruo 7d.

SETEM:JRO
16 .

FLORIANOPOLlS S CATARINA
'

.•>....-JI�
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Cooperes co
A

Assistindo ao FilmE

amo

dia 2 de
I

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS ri UM MUNiCíPIO POBRr::

IMPOSTOS PAGOS' !":1-QS MUNíCIPES

À UNIÃO..... .49,9"1e·

AO ESTADO: __43.6·'.

AO MUNICíPIO 6.5%

)
•

rn ('la conversenôe. 1 fOO - xesse ano, foram
oferecidos à venda. os pri
meiros lotes de terra em

em Chicago. Comprados
per 40 a 60 delàres multas
dos terrenos valem hoje
mi\hõc,; de d.',Iiu�. Situa
da na extremidade sul dos
rsrandes Lago,> no Michi

cao. Chícago Unha grande
potenciais corno um pôrto
interior já nessa época.
,. I . "..jft

cidade em tamanho dos
Estados Unidas, sómento
superada por Nova York
onrcaao -é uma metrópole
din.á.mira. .ramosa pelos ra,

tos importantes ai ocorri
dos. T >(·-tlj;�rl:l pióxtrnn
ao centre do continente,
nos Grandes L:J,�Os. é um

gigan:,esco centro comerctat
e de trnnvp-n-tes, com rn ..

tll<; f1""!"ns, fe-roviártaa, ro

doviárias e marítimas pa-

..
INlero - O!'; rraocescs

rcram os primeiros cxplO-,
raõorcs df' Chicago. Em

1773 vr- namm a região on

de aeora sc crcne :1 cidade.
8(>i", ano, dt'l)lJi�; cvtabetc ..

M'l am um ímpurtante pÔS"
to (,... comércío e. em

1.;03, ap"Is a Guprra da In_

dependência, os Estados
Unidos ecnst -utram no lo ..

cal' o Forte Dearbcrn.

s oc VO,La ele 184.1j destroços.
era uma cidade ill1por!.aucia da r-ídnde. INC;gNDIO - Em lcn

qur- crescja SC'm qualeuer
pl:tlH'j:l.lll('I1Í.O. com uutn

pOjltlla(':!o de 4-100 IleS!W�'_'"
Embora os ruumnts :lin:1a

�t um grande tncêndto .to ... -

J:1.:)O - Em 1�8 a pr;- trutu Ohlcngn. Dc ccõrdo
morra estrada Jc [erro com a bístórfn, o incêndio
chegou a Chlcngo. Nos anos teve origem quando unta

perambulassem pelas ruaa, seguintes J1,')UW' grande
a cidade ja comeeara a a s- progresso no �!,t('ma rcrr.r;
sumir um lugar ce Impor- viário no'fr' l:un(�!"kan.') c

tánc.a 110 moto-cesto 110r- Chicago Si toru.,u um mu

to .. americano. AS.�im esrr-o vimrn!'J tel':rn'nal de lrnhas
anmeutuva a pnpulaoan '!,J; (jur se jp'nklvam para
ztca tqrrn em

.

volta ,�-c todo o puJ l. Em 1850, a )10) ..

Clo:(![l�o, 'também crescia r. r 11:)('-\1.0 (lq ";,l'\elc já era no

aomll�U._

vaga, pertencente à s-n.

O'Lcary, cscorceou uma

lamparina a querezouc.
Fo! um dos piores tncõdto
na hlstórln mundtat. cn-n

300 mortos c ma,is de [l()

��l �����:':nt('dr���t1�;� -

taram apenas fllnl('gnll�(,s

RECONSTRUQAO _ I.I.S

grandes 'emlamidadcs n ro MATADOUROS _ Devido INDUSTRIA _ Chicago
descncorôliou .

os nabrto.n., à sua localização estrato- é (l mailr fabricant.e t:�
tos de Chicago. Começar. m tégtca e por ser um exce- maquinaria dos Estados
a reconstruir a cidade as- lente centro .de comuníca- Unidos, liderando também
sim que as chamas roraoi cões, Chicago em breve se em indústria elétrica como
extintas. Desta feita. Chl- tornou o núcleo ria indu;" seja a fabricação de epa-

cago foi mais bem plano ..

jada e em consccuõncí-i
ergueu-se uma melhor ci

dade. Proviu "e espneo T)�

ra grande número ele par
qtres. largas avenidas e

tranqu!las áreas rostdên-

trio. de tr1g.oriflcos do cets, retoca de rádio, tetevtsno
posição que ainda conser- etc. A fabricação de t :c
va atualmente. Ora n.tí.s ro, eco e outros metais rc

rebanhos são trazidos por presenta também urna

via Iérrr-a e rodovíárta dos próspera rndustrta. M',ds
ranchos c preparados para de 2 milhões e 750 nnt
os mercados do leste. 3('1J_s pessoas trabalham na rc

podutcs valem 2 bilhões ce gião metroRolitana.
dólares por ano. 'rrteíannt, Intendente DIS-

r+ats.
._

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em Es·
colas, Ruas -e Estradas, Limpeza
Pública, Assistência Social, .tc.

MUNtCIPE
PARA QUE TUA OIDADE Ido
FIQUE MAIS POBRE, PAGA nu

IMPÔSTO COM PON1'UALIDADt:

Inprensa Df. Bate Record
Contou com oitenta pá. abrigar condignamente a com capacidade para ttra-

ginas o Diário Oficiai de futura sédc da 1.0$ A Di" gem de três mil impressos
26 de março, a maior edi- reteria de Obras Públicas diârios. A arrecadações dos
cêo ate hoje impressa na- está autorizada a proceder exercícios anteriores apre ..

quela Diretoria. Durante o a escolha do local desuna, sentaram as seguintes ct ..

mês de Fevereiro a ar- do à edificação da futura. rras: 1959 _ 10.151.215,80;
recadaçâo, em espécie. séde. A Planta obedecerá 1960 _ 70.773.689,70 e 1961
atingiu a elevada soma de linhas aquitet,ônlcas, den.. _ Cr$ 14.692.220,70, Nos
CrS 2.100.087,00. Bate, as.. tro da concepção da Im- mêses de Janeiro e feve_
sim, a Imprensa Oficiai, prensa. Nacional de Brasí.. reiro do .corrente ano a ar
na atual administração, lia, conforme anotações l'ecadação de CrS ..

dois valiosos e slgnlficatL feitas, in loco, pelo titular 3.268.886,00, o que podí'
vos records. ° Governa.. da Pasta. Dá se, assim, significar um montante
dor Celso Ramos e o Sc- lima orientação excJusivh_ anual de cêl'ca dr' vinte
cretárlo do Interior e Ju."" mente Industriar ii. Im- milhões de cruzeiros. Um
tiça. Pauio Macarinl visi prensa Oficial do Estado.. esfórço conjugado do Go
taram demoradamente as A ('onst.ru"üo da séde a_(-. verno e dos Funcionários
dependências daquela sec_ ,�c�urará que a I.O.E, tro- poderá çeprcsentar que :l.

ção industrial, oca�ião em nu·se auto suficiente, pois, 1.0,E. venha a exercer, em

(IUe avaliaram as sua.<; pre.. seria revogado d decreto sua plenitude, o carácter
cál'ias Instalações. O 00- 31, de 15.7.I!J58 - risco de jndustriaJ, capa:'. de garan ..

vernador volwu a a(irmal' vida por imiegurança do tir a sua própria m::mtlten ..

fl'-l decisão ..de, ainda no "Dédlo, bem como per.mL tão, dentro da...nova. orJen_
corrente �ercíclo, cons.. tini a ill!>taJaçti.o da lm- hll,�fio recebida peia &.tual
trili.r os paiilhões que- irão pressol"a .Q,M.Ao

_

Yiking,
_

administração.
�
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o ueoutaao João Estivalet
Pires quando votava.

�I

Por vinte e seis votos
contra quinze fui e1f:lta.
ontem a mesa da Assem
bléia Legislativa do Estado

que ficou assim constituí

da: Presidente - João Es

tivaJ.et Plres do PSD (re
eleito); 10 Vice Presiden
te - waxer Muller
(MTR), 20 Vice - Antonio
Gomes de Almeida (PSD'),
10 Secretárto _ Frederico
Kurten (MTR), 20 Secretá
rio - Altir Weber de Mel
lo (PSD), Suplentes - Pe
dro Zimmerman e Ivo

Montenegro (PSD)
Em nossa próxima edi

ção apresentaremos ampla
reportagem focalizando a

e1e� e posse -a.os noves
membros. da mesa da As

sembléia Legtsratlva do Es-'
tado.

---..J.....;__. .. _. __

Il'Ilere��� 120

Comércio ,

A Federação do comer;

cio de Santa Catarina aca

ba de receber do Conselho
Interamericano de Comér

cio e Produção, listas com

pletas de ccncessóes outor

gadas aos petsca membros

da ALALC, tais como Ar_

gentina, Chile, Paraguai,
. Peru, Mexico e Uruguai.

Jk Através dessas listas os

r ��ter�����;�o e:te::�un���
formações completas sõ-

�.�; bre os produtos de cada

país prontos para expor

tação e írreportacão. res

pectivoS prêços, direitos

aduaneiros, etc. etc.

Também o Brasil está

Incluldc nêsse Intercam

bio, com os seus produtos
exportáveis.

Os interessados poderão
obter, • na Federação do

comércio de Santa CatarL

na, à Silva Jardim, no ed.

do Centro SESC-SENAC,
nesta Capital, não sórnen
te essas relações como,

também, informações I' ou

tras que venham a dtrrrntr
qualquer dúvida.

Os membros da Mesa que
dirigirá os trabalhos do ltf
gisIdtivo catllrinense, ve;n
do-se ao centro o Depu
tado Estivalet Pires qUP. foi

�

-eezesec e ainda os senha(
res dt.pnt'ldos: Walter MuI
Ip.r. A11.tonio A17neidq:. Fre

derico Kurtem, Altir Weber
de Mello, Pedro Zimmer·
man e Ivo Montenegro.

O Deputado tFtederico Kur- seu rvoto durante a eleição
tem dCl)Os:.t.a 'na urna o da mesa

Alterada T.H.M. da Setrelaria e

e Cartório do T. J.
o Governador Celso Ra

mos baixou decreto alte.,

rando, de acõrdo com re

lação anexa, publicada no

"Diário Oficial" de 6 do

corrente, a Tabela Numé.,

rica de -Mensalistas da Se

cretaria e Cartório do Tri

bunal de Justiça. As des

pesas dec-orrentes do rere,

----'---,---

Exoneração de
Prefeilo.s
Provisórios
o Chefe do Executivo

catarinense concedeu exo

neração .

aos srs. Francisco

Edemir Zabot e João Fio.

rtani, respectivamente,
Prefeitos Provisórios de

Pedras Grandes e Rio dos

Cedros.

JAHGO CONDECORADO NO MÉXICO, ,

CIDADE DO MÉXICO, 10 - Ao almoço no Palaclo

Nacional, compareceram altas personalidades entre as

"uais dirigentes de indústr�as e os cinco principais jor
nais. Após O seu discurso. 9 Sr. Lópcz Mat' os conf�ri\� ao

p, esldente Goulart o colar da Águia Asteca, pnnclpal
C'ondecoracão do M<ixico. 6 Prefeito da cidade conferiu ao

Chefe de Estado visltante.o título de Cidadão Honorário.

da,

rido decreto, de n OE -

03-04-62/1.187, correrão à
conta das dotações pró
prtas _dei orçamento vígen,
te,

Nola da Associa
ção Comercial
Comercial
A Associação Comercial

de Florianópolis comunica

que a partir do dia lO, até
o dia 13, sexta.feira, um

funcionário do rmoõsto de

Renda estará 'à disposição
dos Senhores Bmpregado
res, na Sede da. Associação
Comercial, à Rua Trajano,
14, sobrado, das 14 às 18

horas, para quaisquer es

ctarecrmentos e recebi
mento das declarações.
Florianópolis, 9 de abril

de 1962.
Carlos José Gomes Faraco

secretérto-oerat

Aquisiç�o de !er
ras para pré�io
escolar
o Governador Celso Ra

mos sancionou a. jei 3.013,
de 20 de março úlLimo, que

.

autoriza a Fazenda dó Es

tado a adquirir, por doa

ção, da Mitra Diocesana de

Chapecó, área ,de terra
situada na Vil,a de Lin_

o ESTAD-O
O I'IAJ� AI/!ICO DIAIIO Df. SANTA tATARII\A Claudino Frâncio, Escrivão jeto de lei que crio

nicíplo, composta dos se- de Paz do Distrito. No mencionado municipio.

Sov. CelsOlamos e o GinásioDo -�Estrei
Audiência ·especial.da Comissão do Estreito - Presentes

deputadO Dib, Cherem e o Secretário da Educaçã6, O, Regi
De acordo com as noti- crars do populoso bairro construir e instalar ali um obtenção do diploma do teleção do Hospípal

elas que havíamos dívul- connnental. ginásio Industrial, estan- ciclo. secundário. Intervin.
gado, reeneou.se na ultima Fazendo uso da palavra, do em entendimentos acen do nos debates, o deputada
sexta-feira, no Palácio do o deputado Dib Cherem, tados com a Caixa Econõ- Osny Regls, secrctértc da

Govêrno, ? audiência en- que fora credenciado pelo mica Federal de Santa Ca; Educação, declarou
. que o

tre a Comissão de lideres Governador do Estado para tarlna para adquirir um problema de momento
do Estreito, acompanhada coordenar a reunião, disse terreno situado na rua constituia a contratação
pelo deputado Dib Cherem dos objetivos do encontro Pedro Demoro, que possue de professores secundá-
e o governador Celso Ra- e do desejo da população condições excelentes para rios, obstáculo que. poderia
mos, juntamente com o do Estreito de ter o seu ser superado com a par-
Secretário

\
da Educação e gmásio funcionando bre, a edificação. Disse tam-

Cultura, dep. Osny de Me- vemente. bem que um ginásio in- ticipação no estabeleci-
delros Regts. Integravam a O Governador Celso na- dustrial preenchia mais os

comissão as seguintes pes., mos, em minuciosa e obje- objetivos a que se propu-
soas: Pe. Quinto Baldesser, tiva exposição, deu conhe- nha, uma vez que o Estrei-
dr. Joaquim Lira, vereador cimento à comissão de to- to possue muitas ramüias

FLORIANóPOLIS, (Quarta�feira), 11 de abril de 1962

Júlio "Pnuiin,1 da Silva, Pa
dre José da Graça ermôes,
srs. Nagib Jabor, João Na

vegantes Pires, Sebastião

Calixto, Nabal' Schichitlng,
Dante Boncti, Sirio Patrr-

das os po.:;;sos que havía,

dado, desde que assumira
o oovêmo do Estado, no

sentido de dotar a zona

continental de s'Iortanó,

polis de um estabelecímen-
cio Lima, Manoel Alfredo to de ensino secundário à
Barbosa e Manoel Antonio altura de suas necessida--
Línharea, representando as des. :f; pensamento do

mais diver-as cresses so- Chefe do Poder Executivo
,

-CARTA ABElHA -ÃO MAGNíFICO,
REITOR DA U.H.

'

Florianópolis, 9 de abril
de 1962

Estimado mestre:

Permita que 'Um de seus

alunos, ao ter a honra. de
dirigir-lhe a palavra, dis_

pense as formalidades de.
praxe, a fim de que, mais
à vontade, possa transmí
tir-lhe a mensagem de

plena confiança nos desti
nos da Ur.iversidade de

Santa Catarina, num desa;
bafo leal e irreprimível,
próprio dos: que não se

conformam com a presen
te atmosfera de ingrati
dão.

O apoio, pelo menos es

piritual,' dos proressõres,
alunos e de todos os ver

dadeiros catarinenses, à

figura do prezado mestre,

agora, mais do que nunca,

se faz necessano, tão ea,

pinhosa é a missão da rei

toria em seus primeiros
passos.
Mas o . que se verifica,

nêste particular, é a in

compreensão de muitos

conterrâneos, esquecidos,
sem dúvida, do quanto de

vem 'ao ilustre preceptor
pela criação de nossa Uni.

versidade.

A êl�, j)rofessor, conce

da o seu ir.dulgente per

dão. Mu�tas vezes são viti

mas de sua própria inge_
nuidade, dando crédito a

falsas pregações de ele

mentos nitidamente aves

sos a tôda e qualquer ini
ciativa que vise elevar o

padrão intelectual, o en_

sino e a cultura em nossa

Pátria. Mais do que isso,
em campanha inteiramen

te infundada, pretendem
tais �J..e'p;!�n tos ar_rejecer-
1:"!2 c elltu:i:nmo l�:·''.C�('

rü;1.ir:n dç fim: !'iJf:ll!t(lll .a

Universidade, e a dedica;

cão que a ela dispensa
com tanto brilho e des

preendimento.
Receba, pois, Professor

Ferreira Lima, o abraço

��::::���:;:m'in:�: �� ClassificacQo de
Mas nao inclua, neste ,

gesto de solidariedade, o

'1
., ·

nome de certos acadêmi-.,.i� errOVlarlOScos Irresponsáveis que Ie- i,
vades apenas pelo desejo i J

O deputado wajcemar nenses Estrada Ferro Do
de atraírem "a atenção sã_ sajies, na sessão de 9 na Tereza Cristina e Es
bre si, ou por outros mo- do corrente, requereu a trada de Ferro Santa Ca
tivos' de todo reprováveis, expedição de despachos te,
criticam ínadvertídamen- legraficos ao Primeiro Mi
te os atos do prezado mes- nístro Tancredo Neves, ao

tre. Ministro da Viação e Obras
Não inclua, nêste sinal

de comovido reconheci.
menta, o nome dos enciu
mados e invejosos, dos

mesquinhos e dos hipócri
tas; enfim, daqueles 'que
nada fizeram para cons

truir, e agora se compra.
zem em tentar desmerecer

os incansáveis trabalhos
da Reitoria em beneficio
do estudantado barriga
verde.

Caríssimo Professor:
Os grandes empreendi

mentos exi'gem_ sempre, a

par de arrõjo e tenacidade.
sacrifício e .abenegação.
Jamais perm'ita que o de
sânimo e a deçepção im_

peça:n a con�inuidade da

jornada gloriosa que ao

nosso Estado se destinou.

única não é a voz que
hoje se eleva. A seu lado,
tendo certeza, mllhare:s de

A fim de acompanhar
de perto, e tratar de' as
suntos ligados à criação
do município de Pinheiro

Preto, esteve em nossa

Capital, uma comissão re

presentante do novo mu-

Publicas, sr. Virgílio Tá

vora e ao Presidente da,
Rede Ferroviaria Federal,
dr. Herminio Amorim Fi

lho, solicitando providên
cias imediatas no sentido

de ultimar a classíftcação
definitiva dos ferrovíarios
catarinenses da Estrada

de Ferro Santa Catarina e

Estrada de Ferro D. 'rere,
za Cristina, êste aditivo

sugerido pelo dep. Walter

Roussenq.

O texto integral do des
pacho telegrafico, apro
vado por unanimidade pe
la Assemblé�a Legislativa,
é o seguinte:
Na forma regimental,

requeremos, após ouvido o

Plenário, a expedição do

seguinte despacho telegrâ
fico, à� autoridades infra

menclonada::;:
Têxto:

Lorenzonni, Abel orasson,
representante do PSD; Ivo

Trizianni, Intendente Dls,

trital; Otávio Mattana,
Orador do PSD local; e

passagem em nossa

pftal, acompanhada
Deputado Antônio G
de Almeida, autor do

menta de membros da 01'- do Estreito já esteja
dem dos Dois Corações. cíonando no próximo
Esclareceu ainda o oo, mesmo que para tal

vernador Celso Ramos que tenha de contar com i
o..pré.dio d����pz;oris�
crita e Fazenda rôra ce�' 'to esteja se edifican
dido ao Estado para a tns- prédio próprio".

tarina - respeitosas sau

dações - (a) PTE."
As seguintes autcrtda;
des:·

.

Ao Exmo. Sr. Primeiro

Ministro Tancredo Neves;

Quando, ontem, foi proclamado ó resulta
da eleição para Presidente da Assembléia - dep
tado Estivalet Pires (PSD) 26 vQtos e deputa
Volnei "Oliveira (?) 15 votos - aquêle velho u

nista, ungido na mais ardente fê partidária e c

regado de serviços à. grei, balanceou. tristemente·

cabeça, sacudiu o pô dos sapatos e desceu as

cadas com a alma política em pedaços,
Vendo-o à porta, o nosso velho Pantaleão f

levar-lhe um pouéo de conforto moral: \
- Que barbaridade! Também sou· da v

guarda! Mas df!sse jeito não é passivei! Nosso

tido ainda continua com as soluções p!rotéc
cas!!!
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