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suspenderão provas se Kremlin TorlJ1entas agora serão� previstas
Inspeção I n ter. n a c i o n a I

osG:�!�:SA���d�:' :dve-;' que the força suficiente tratado de proibição sob firmaram,' ainda que não ção entre o Leste e o Oeste

tiram que não sujeitarão �ara /��er a UnIão sovie- Inspeção pudesse ser usado suspenderão suas proxlmas pudesse estar afrouxando
ca a ar ao cqmprorrus- como instrumento para a expertenuías nucleares, a um pouco.

so que havia assumido es- espionagem, Dean pras- meDOS que o Kremlin ecet- Na tarde de hoje, os dois
pontaneamente de não ser seguiu: te a inspeção Internacto- presidentes ncrte-amerrca
o prImeiro Estado que re, "Não houve a maíc In fI- .nal do tratado de proíbí- no e sovteüco da Conte
Iniciasse. as provas nuclea- ma demonstração de boa ção desses ensaios. rencre reumram.se para
res, poderia facilmente Ie- vontade ou flexlbllldade Não houve indicias de tratar sôbre o proximo as

vá-la a tentar a violação sovíeücas. Ao contrario, a que a advertencla surtfSse sunto da agenda da reu

clandestina de um tratado União scvíeuce
:

evíden- eretto algum na rígida po, ntêo. Fontes ocidentais ma

de proscrição de provas ciou, com sua conduta do stcêc assumida pelos se- nlfestaram que se decidiu
nucleares". ultimo outono, o valor jus, vteuccs com respeito ao passar a outro tema, de,

Proclamando que Os gu, to que dá a realização de tratado que proibiria as pois de haver ficado vir

vemos norte-americano e provas para o desenvolvi- provas atómicas. tualrnente esgotado o as-

britanico fizeram uma con- menta de armas novas." Contudo, em outros as- sunto da propaganda bell-

cessão atrás da outra pro- INSPEÇAO INTERNACIO- pectos da Conferencia de ca, que foi discut}do 10n_
curando disslphr os temo; NAL Desarmamento houve sm- gamente nas duas ultimas

vímento de armas novas, res sovIetlcos de que um Os Estados Unidos ree- tomas de que a parallsa , sessões da comtss;o.
I _ � .... ._a _

aceitar
sua proprla segurança e a

do mundo livre a um

"compromisso de papel"
par parte da União eovre

troe. de que não voltará
nunca a provar armas nu

cleares.
O chefe da delegação

d0S Estados Unidos na

Conferência do Desarma

mento, de 17 países das

Nações Unidas, Arthur

Dean, disse hoje:
"O pretexto de desenvoL

Em virtude de recente

postcêc da diretoria o

Serviço' socia/-rtr1�'ustl"l'\
;;;'ra�::r:-'- anosdlr!��d:�
Federação da Indústria dt

rtgtrá também os destinos

daquela entidade.

ccnsequetemente. asou-

organismo eests-

1, atualmente vice
presidente no exercício da
presídencla da FIESC com

põem a direção colegtarí a
do SESI catarlnense, o

mesmo sucedendo em te
das as unidades da Fedf'

ração onde existe -O orgac
da industria.

Juntamente com O di'.

Guilherme Renaux, cote
bcrerão de forma a que o

Serviço Social da rndustna

contínut a cumprir sua al

ta missão no campo da as

sistencte eociet, como etc-

mento�grande respon
sabilidade -na cornpreensàc
e entendimen-...,nutuos cn

tre empregado e elli:Qrega
dor em nosso Estado, o-rna

Que serviu de base na �e",--.
tão do então dirigente da

entidade,
so Ramos.

governador- cet-

SESI

,
'

4 fúria dO"'Cartq,", em 1961, (l.ti_rolt va{J,(Is'oigante8oM co�dra a orla litorânea do

:::;;0 d� ,1téxico, destl'uindo tudo Que encontràV(1 à sua 'trente. Ó ma/" a,gitado,

invadiu a terra com ,ondas Que chegavam à altuí'a de um edilicio de sete andares.

(TEXTO NA 3."" PAGiNA);

Portaria Ministerial determina:

Direção Colegiada-para
01"-· R'eglonal do sindicatos a que pertcu-

FábricaCde papel jornal em Sta. (atarina
eacão de uma empresa
piloto - Cia, Catarincnse
de Papel - para promo
ver os estudos tecmcos pa
ra a implantação de uma

fabrica de papel jornal em

Santa Catarina. A organl
eacêo piloto, com o capital
de 15 milhões de cruzeiros,
-'foi imediatamente criada
pela comissão devidamente

miram há pouco os carece Tanto o sr. João B3.,t!�
de diretor secretario e dt- ta dos Santos como o <ir
reter tesouretrç do Serviço Guilherme Jacob Probst
Social da Indústria de seu- são personaltdarles II!f1':a
ta Catarina, o.s Industriais mente conhecidas n08 I:!;:

João 13atl$ta dos Santos' e cujos Industrfals da eaptta l
Guilherme' .reccc Prcbst, e do Estado. haven,� sido.

=e:�a��e�u�'���S��� J .DIDHIA � -

�1
ração das. Industrias . .Rcf�- das lndtistr'la&, desfrutan- Pu.bUel!,R\Ot, abaixo, a��a.

. ...
�' '. i'

ridos diretores, [untàmenta do de largo e merecido' tegra do ofIcio" envlari;) E' bom retornar aos têr

com o dr. Guünerme Re- prestigio 'na. classe e nos pelo centro .eceõêmrcc XI mos severos, mas justos, de
de Fevereiro, ao ar. dr. seu oüctc.

Henrique Stodleck, mretor Adiantamos a V: Excla. �

da Faculdade de Direito que a alusão à "màrmera-

da Universidade de Santa da", que se teria pratícu-
Catarina: do nesta Faculdade, nao é
Of. n. 79/61 à sua pessoa, nem ã. sua

Senhor Diretor, gestão.
Cumpre a ",ta Presldên- 'Com tal assertiva, :ZUC

CENTRO ACADEMICO "XI DE
FEVEREIRO" DIRIGE-SE AO
DIRETOR DA FACULDADE

cla responder o seu oficio
n. 143, de 9 de abt11 de

1962, com termos que diri

mam, de uma vee por tõ
das, as dúvidas que a ext
brçãc de um cartaz crtou
a essa conceituada e hones
ta direção.

Na realidade, Senhor DI

retor, nunca um membro
do corpo discente desta
Casa de Ensino, poderta
efetuar critica genérjr-n,
quando, os acadêmicos de

Direito, unânimes, enalt�

cem a sua mão firme, a

sua. acão honesta e o 5e<l

idealismo moço no cargo d�·
retlvo que ocupa.

E, mais, Senhor Dir�

tor, os estudantes de5Ta

Faculdade, encontram na

sua pessoa o dirigente fiel

que se flexiona aos áItamf's
de sua consciência e nao

se dobra às súplicas fal.'l
ciosas do Interesseiro e m�3-

mo do "'amigo", que faz

Itransparecer honestidade
na piástlca fingida de uma

merece credito público, a

creditamos demovê-lo (lo
Intento renuncíatório, uma

vez que, a sua conduta
sempre roi e será dectsívn

pará a moralização do eu

sino superior e para o se

erguimento da cultura C-:11

nossa terra.

Não negam.os.o empe

nho de V. Excia. no senti

do de sanar Irregulartda
des existentes na nossa m

cipiente Universidade.
Acreditamos que os seus

Ideais encontram·se er.l

sintonia com as normas de

iustlça e equidade. Eles ba

verão de concretizar-se,
pois, Inegàvelmente, repou
sam na retidão e solidez de

sua personalidade.
Ao finalizar, aproveito o

ensejo para, em nome dos
acadêmicos de Direito, for
mular os melhores v.otõs de
êxito na Direção de. E'a�

culdade.

Napoleão X. do Amarante

TELEFONE PÚBLICO EM BARREIROS

Presidente

Nota à Imprensa
A propósito da partdcípação do PTB nos

acontecimentos da eleição da. Mesa da As

sembleia Legislativa do Estado, o sr. noutei

de Andrade, presidente do Partido, distri

buiu, ontem, a seguinte COMUNICAÇAO

aos membros do PTB de todo o Estado:

"Prezado Companheiro:
A Comissão Executiva Regional e � bancada do

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, rcu�idas, deu,

beraram não participar de qualquer composiçao na Mesa

da Assembléia Legislativa, tendo em vista as seguintes

razões:

1) _ Em virtude de entendimentos ocorridos em 1961,

pelos quais coube a presidência da Mesa a um

membro do Partido SOcial Democrático (PSD), fi

cou assentado que o mesmo pôsto seria conferido,

êste ano, a um representante do PARTIDO TRA

BALHISTA B:ttASILEIRO (PTB);
2) _ O Senhor Governador do Estado, ainda que re

conhecendo o compromisso, alegou impossibilidade
de seu cumprImento e firme desejo de que a

Presidência da Mesa continuasse com o Partido

Social Democrático (PSD),' recusando, assim, o

exame de fórmulas suscetiveis à eleição de um

dtembro do PARTIDO TRABALHISTA BRASI_

LEIRO (PTB);
3)

-

- Em compensação, o Senhor Governador do Es

tado ofereceu ao PARTIDO TRABALHISTA BRA

SILEIRO (PTB) os postos de que já dispunha na

Me�a, ou seja, a primeira Vice Presidência e a

primeira Secretaria;
4) - O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -

também inabaiável no propóSito de reivindicar e

de não transigir no que fôra estabelecido em 1961

em tôrno da presidência do Legislativo - delibe

rou não aceitar o oferecimento, devolvendo ainda

os postos em seu poder, a fim dc que o Senhor

Governador compuzesse a Mesa de acôrdo com os Teve lugar na noite de

scus Interesses! ontem, a instalação de um

5) _ Sendo certo que, pelo acôrdo firmado em 1960, telefone público no popu

cumpre ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI- 10so bairro continental, sI.

RO (PTBJ, na esfera legislativa, apoiar o govêrno. tuado no limite com o vl

em suas altas propo/ilções - sem çompromissos zinho município de São

relativos à. composição da Mesa da Assembleia - Jose, na resIdência do sr.

deliberou o PTB, por último, calando sua legítima OrlandO Graciosa.
.

reivindicação, sufragar a chapa apresentada pelo Há doIs meses passados,
Senhor Governador, sem discrepância de um voto o deputado Dlb Cherem,

e sem. Qualquer exIgência; em audiência .especlal com

6) _ O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, em o Governador Celso Ramos

assim procedendo, contInua a hon,rar seus com- levou a sua I Excelência o

promlssas, sem perda de sua linha de independên- desejo da população de

cia, que lhe e _mais importante do Que cargos e Barreiros de ail ver Insta�

posições, e flél aos interesses que o vinculam às lado um telefone público,
lutas pelas causas dos trabalhadores e pela eman- afim de atender ao povo a

clpação eCQnômlca da PátrIa. qualquer hora do dia -ou

Saudações trabalhistas da noite, notadamente pa-
A..�.�: DQUTEL DE ANDRADE I"a os casos rie f1r.ldente�

L.;�í""",","""'--_I :resiclente •
ou de doenças.

Por Intermedio de sua

Casa Civll, o Governador

Celso Ramos tomou todas
as providências afim de

que procurasse com urgên_
cia a referida ligação teie

fôQjca.

Ontem à noite, na pre
sença de moradores de

Barreiros, o deputado Dlb

Cherem efetuou Hgação te
lefônica para o PaláCio do

Governo, passando a' pala
vra ao Prefeito Waldemar
Vieira que deu conheci
mento' ao Governador do

Estado da instalação e

transmitiu ao mesmo tem

po, os agradecimentos dn

população por aqll�le ato.

Pecuários

taso, Alfredo Ualo R�or
e Ourlval ceseno Pereira,
para tratarem da organí-

Efetivos

Como resultante de uma Pinho, f;:ll designada uma

reunião realizada há pouco comissão composta dos

no Instituto Nacional do' madeireiros .serenm, Ber-

no BRASIL

sendo que, no prlmeh'0 sinal, não existe abate

daqueles Estados, se en- de reses) _ cêrca de papel cat:ninense, adian�

nalavam a existência, em
contravam 10061000 cabe- 158651000 cabe,Ças: Esta-' tando daria as condições

nosso pais, de 71420 COO
ças, ou 13,60% de todo g:l- dos Unidos _ 96650000; necessarlas pq.ra que a

�:s�e��:; ê�oe:n a;5� :e���� <lo bovino nacional; o Nor- Rússia _ 70842000 e Ar· mesma tivesse êxito, eten

já os nossos efetivos :so-
deste (Maranhão, Piaui, gentina - 40 milhões d":"! dendo_se na l11esma hora

Ceará, Rio Grande do Nor· cabeças. Os dados alu.sivo,; ,com o presidente da Co

te, Paraiba, Pernambuco e à índia referem-se a .

. dr. Paulo Melro, afim de

mavam, respectivamente, Alagoa.s) _ tinha 7476000 1955/56 e aos demais pai-
72 829 000 e 73962.000 cabe-

cabeças (1O�). Os maio- ses a 1958/59. ��:s:�u��e ��:�;I�t>��;�l"��

��:�se::��;�����::��: Roma a�rigará reun\ão 1écnicã fff���n�p���:�iF:�;�
:�.;,;, d:ov���e::i::e:�I:,� (MIJildl�ll �e SDmentes ��:Im,nt' Abel,,'do

todo o terrltôrio .nacion:ll � � II
.

ascendia a mais de 75 mi- Como complemento da dial da Semente" -, mas ,.::-..
-

...."""�....�.........'"
IhÕes de cabeças. Campanha Mundial da Se· o desenvolvlmenta eLos Ildn

mente, que lançou em 1957 teclmentos mostrou ser a-

Segundo as estlmativ::1.3 (990. Conferência) a Orga- conselhâvel, não apenas o

<laqueie ôr'gãci do Minlstê· n1�ção de Alimentaçao e adiamento dêste até 1962.
rio da Agricultura, na Rc- Agricultura das Nações Uni· como, ainda, sua transfo!'"-

::n�A��:a�e:������;;? mdv.;ti:IP:�U:���tí��cn!�� A Direção de O ESTADO,

nica sôbre Produção, COI� 'importante reunião ,;er>t
cemunica aos seus prezados

trôle -e Distribuição de .Se- ,

mentes. A toa Conferência
I p�ssar. em re.vlst�. as nU

centravam-se 33,85% da ;PAO, de 1959� hav�a v�ades da FAO e .dos seus

(25038000 cabeças) de tIl- ap�ovado. os planos prelt-' paise�-me�brós' nó .q'Uad�o.
do gádo do Pais, em HJ6Q, min'ares de Díre�ór-Ge'rai r geral ,da Gal"{lpariha, bern pediente 'externo no (lia

e Minas Gerais, com seus da Organizaçao,· no sentidb . bem- como considerar suas
de h01e, com o que não

rebanhos de 16213000 'ca- 'de promove�-se' um Con�' àtividades ,dJ�nir.o d,ó vàf,-' circulara ama�lhi> voltando

baças (21,92%) possula in- �resso' -Mundial d� Semén- rto c,mp,o de',mclhoramu1- .a fazê-lo sómente domingu
discutivelmente o maiol" ·te.s·no·rmõ paSsado· ...... · ·cs� to das culturas e das .,sü-' dia 15.

con-tlngcnt, Na RcglãO sur colfiiél'�omo. "Ano Mun- mcritcs,

Nossos rebanhos bovinos
podem ser estimados pra

sentemente em número su

perior a 75 milhões d! ca

beças, o que· vem colocar

o Brasil em posição de deu

taque relativamente a ou

tros países, como a índia

e OS Estados Unidos, onde

se encontram o� maiores

efetivos do gado bovino do

mundo. As previsões do

Serviço -de Estatistica da

Produção para 1958 aso;i-

gião Lest.e, que compeen·

de os Estados de Sergipe,
pírlto Santo,·Rlo de Ja-

nelro e Guanabara;

(São Paulo. Paraná Santa

Catarina e RiO Grande <I�
Sul) havia, naquele ano,
23 624000 cabeças (31,94"'0 I,
cabendo a São Paulo e Rb
Grande do Sul, respectiva
mente, oa- coe"flcl,entes de
14,05% e 12,99%, e efetivos

de 10394000 e 9611 oeo ca

beças. No que tange às de

mais Regiões, o Centrn,.

Oeste (Mato Grosso

Goiás)
.

figurava com

16421000 cabeças (22,20%l,

res erenvce, nessa Regi?: .l,
estavam no Maraf','·;'1. -

1498000 cabeças (2,03% I.

Finalmente, na Reglào
Norte formada pelos Ter'

rltôrt�s de Rondônia, Acre,
Rio Branco e Amapá, e pe
los Estados do Amazonas e

Pará.

Os maiores nontlngentea
mundiais do gado bovinil,
exclusive o Brasil, de aC0r

do com o Anuário da FAO.
cabiam à índia (onde. p0f

designada, e na data de 12

ram em palaclo comuni
cando ao Governador Cel
so Ramos da criação da

empresa-piloto, ocasião em

que foi tirado o flagrante
,

acima.

,Na oportunidade, comu

nicaram ao Chefe do Exe

cutivo catartnense as prl
metras providencias toma
das com relação ao em

preendimento, que te
rá o ünannjamentn do
BNDE, importando numa

inversão de 4,5 bilhões de

cruzeiros, aproveitando os

60% do pinheiro não apro
veitado (pontas) numa

produção anual de 40 mi!
toneladas de papel jcrna].
O Govemador Celso Ramos
manifestou o mais vivo in

teresse do Govêrno na im

plantação da Industria do

"O ESlnOO"
assinantes, anunciantes e

I�ito�es, que por mut.ivo rle

fõrça maior, não dari ex.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, MININA LE'ILA REGINA MACHADO
Com indizivel contentamente noticiamos no

dolo que hoje deflui, o primeiro aninho de vida do
gakmte m�nino LeOa Regina Machade .

.

:

A. galante anivlrsoricnte, no dia de hoje,. eStamo
r�rtc:; será alvo do apréço e do estimo de todos aql..le

:::a::U€ lhe sõo caros, bem como seus amiguinhos di_

..... A Lc�linha, por ocasião de seu primeiro
os nosses votos de crescentes felicidades
o AS��=t:i�'�:D�enitor-es. ra lnt

, de nossa augu':
bSembléla.

o,-n\re 1
inimwra� n·)-

meíCiB'au-
-

qft lo17tl''l.
juntamos ' n�ssas, ,nd,·
Zf'rosamente.

p;bllailva, onde g,oza da �s

Lima c do· afeto de todJS

Faaem Anos lIoja
- sr. João Cardoso
- sr. Walter Tc-sha

Sociais
�

SZ\�\ U{ --:-L.-,-
Mode:os Profinlonais, ilustram nos sa coluna.

YOll;t", em r.uniie�
Bro'o�

6 _ lIabela e LiUan. dois modelos pro- fissionais que vão circular

apresentando modelos do fugurinista Xa aaret. pouivelmente
das l\fodelos em reccnte reunião soclal em nOS$a cidade.

1 - .0 grêmio da Escola Técnica rtc - - r::::'-
Com.érclo São Mare.os.. escolheu �a.r:l. 10 - Clreulan�u em nossa /cidade c

Preslde�te o s�nl:l.Or r-.-.ario
. Evangel�st'l, visitJ nu "Roda b,ar", u �enQ.'i dis(lu ...

como vice-presidente o Sen,lOl' HennquE' tido baterista do �o da. Guanabara.,
AbrE'u, ��:::7 .. _.

2 - Acabo de r convite para 11 _ Em visita a nossa cidade a 'exma
assistir a ben

-

(l nupdal dI' s.rta. I,enita senhora D. Laura Rego Monteiro.
Araujo, .n o senhor O"lmiro Aodrat\e, - - - -

O ae .ecimento serâ. no proximo dia 3, la _ Cumprimentos a exma senhora
na pela do Divino Espirito Santo. Maria THeza Tolentino de Carvalho, pe-

.

_ - - - .- lo seu aniversario ontem.

3 - Marrado para O dia te, pm!mo - - - - -

nls salões do clube Do:e de AilQ'l.tQ \loS fi 13 - oe viagem marcada pela Cruzei

horas, '''' m3vime'.'tad(l "run�()" em prol' l'Q doa Sul, para .o Rio, o ilustre Professor

Qa festa D�vino Espirtto Santo. Dr, Renato Barbosa.

Porque Acredlt!MOS no Bras:1
que só pode ter, como te-m
de todos os democrat:as

brasileiros, PQÍs a todos
mostra, a ôlho nu, os mé
todns nefastos do marxIs-

seus cou\panheiros de tr3.

balh.o, como tambéni. aque·
les que mantinham rel(1.
ções comerciais e de amiza

de com o ilustre extin!<).

O senhor Henrique Tre;�
contava 67 anos de idarte,
era natural de São Sebas·

tião do Cai, Rio G, do Sul.
Prestava sua cola�� Q:l.o
f!ficlcute na Empresa das·le
o n.no de 1916. Deixou ol.

Renner, esposa c.o titular

da Emprêsa, sr. A. J. Re:l- Foxe d
�ler e demaiS parentes. poí.� de u� �o:s contQs,. ne9t� comêço �e 1962, d�_
Os revendedores RENNER t'" d P'

Qnos maIs) og�tQdos e p€rt§O'Ol cla hls

desta capital, Casa ,"!hdr!l. Qon:.. o �OIS, que resto QQ povo b...ilelro�

dn Ltda, ao registrar esta rQn �Q�, o ,.er, restam im€'n'OI e fu..da40t OIpe_

Mmpugente noticia i fa-
ços. e Iz.mente, a vendaval dos � ..conttca. pa_

zem endereçando aos seno; lít"- .

dlglUls fA.miliares e amlg-s dalCC!Io na"\'dc!lnsegu.lu. destruir ., verdades cotteJletaS'

as màis sentidas exprt's- fo
no,sQ VI a beconom,co; .

elos pel'$istetn ,8rcuil Q

sões de pesar.
roo como.;J ase do cQnflonça, q"e n ItNlileifQ, d'e

qUQ!quer closse QU grau de responMbilidade, deve

mo na sua luta pela sub

jugaçà.o da pessoa numa-

A Situa(
-

O do tlerc em Cuba
Cruzeiro do Sul, apontou o que o ouviram. Entre as Um ex-ministro do ao

�ntrevist��o a de Que
.

o r�zôes q.l\e levaram o en- vêrno passado, falando ;�.
autor ,?e Guerra das üuet- tao presidente da Repúhít- la teíevjsêo, tez uma teve

rl1l1alt se fez Intérprete ca a condecorar "cnc tecêc que causou natural

���;o d�sF���e:�tr�r:�I;= _ou��ara _co�_ a_�o�em do surpresa_entre ��_ catcücía
.

�,.� a�!,n�;oo Ps':;�róo�: JRMANDADE DE NOSSA SENtlORA
�e�ó���s�mas�e:�;�\:��:o��� DA CONCEICÃO
O rato nos parece m�nos MISSA "'E

.

"ato, O numero da 'R,- ., RAMOS
vista üeestésnca Brasilei-
ra" ora em Circulação, cor- ( O N V I T E
;�:�:n�:..:�:_s: ded�:�\�.�, Em nome do sr, Provedor tcnho a honra de co�
vista trimestral), �'ue'da

vldor 00'5 Senhores Irmãos desta lmcndcdc e fiéis em

perfeitamente a sítuaoac geral, P?ra assistirem o misso e benção d� RAMOS.
do clero em Cuba (p!lgs. (I�'� v-rc �elebrot1;> "'1 Capeta do Irmandade, no pró

957-959: "A tragêdia rio xtmo dominqc, ?io 15 do corrente _ÇL 1830 hora s.

comunismo em Cuba") e /,-ronc., o, �r\lsso hnvoró distribuJlllo c!� Ramos.

para êsse tevantnmento Con���rI." do �r�undode em tz de o�fi.1 de 62

desei(i.vamo.� remeter o �_
erlCo Oltveíro --- Socrercrío �-

lustre ex-mtnístro. I

Por ésees dados vonü

ca-so que dos 670 sacerõo-
tes existentes em cucn
antes da revolucão, restam
agora apenas 125, Os de-

cÁSÂbll,--QU SOLTEIRA
�

MIS�A DE 30 DIA
- - ,_

GEORC��'A Y'E'Pft I fAl
�:�'tl:i��e�te 5��nor:��;� Florianópolis, 12 de abril (i .. 1962.

a Quase totalidade. sem A F<:H1,\ilio de'v\���R����r('���IR Secretari?
Jlroce�•. Q.ue com toda a orofundamente consternada com o se� r�;�n�i�I��O
far.�a JlIdlcl�r!a que cai

....
,;- lf'>Cim�nt('l, cçrodece o todos oqueles QU."e extern

te.rlza o regime é ainda o rLim seus sentimentos e convide o todos os seus po9
pretexto para levar alguém "'nte" 'O nmigos p M' d 300 D' .

�

a,\ �'parerlón",
.

_

t�ncÕo �o "uo· bnn�:�;o .q��� '':andam '�z��ed�� ;�-
l'lf)..O foram pQrtnnto, segundo feiro às 7 horas nõ altar de Nosso Senhor�

cêrca de 150 �s sacerdol_"s no Cot",dral MCtropolitono. Por mais eMe ato de fé
slllvos 00 fuzllamcnto pe- cristã penhoradamente agradecem

.�:'�t�n,��
.

,..

rNllidade, Fldal cn�
n�.o tentou fuzilar ne-

nhum; o que têz tal depnr-

tá-los sem processo rcq:n
lar, com ou sem a -int?r

venção de outros goV'!rno.�.
apenas uara apressar a ,'0-

mu.niz(lcão de seu Pais. P'lr

q\le então feChou as colé-

gios católic.'Js e a Unlvcr

sidade Católica de Havana

Por que reduziu o numero

de religiosos, em tôcla. C'J
ba, a apenas 30 nlndn 'lue

os padre,,',) Por Que o vene

rando Cardeal Artegn. é

.obrigado a viver numa c,n�

baixada?
"

Que servlco afinal pre3-
tou o mini�tro da Econo

mia de Çv.ba à caURa /Ia f!'-
ligião, para merecer

·

..ia O,'

•

maior Nacii.o católica" na�d
e ordem do sr. Dm·tor, comunico aos intercssa

�e:l:el:O? ���I(le�?:��:om�!� z�s ��u�oosci�G�e��mb�:�:n;���� �e��: �e�'li:����
mo uma simples "grava.ta"

partir do dia 4 de maio próximo,
sem muior valor? .

A,'J inscrições serõo feitos nesta Secretario até
o dia 30 da corrent-2 més, no hora rio dos 9,00 às

Outros, mais simules, dl-
J 2,00 horas,

rão que a Santa Sé rnan-
As instruções paro' os referidos exames encon

tem relaQÕes diplomáticas trom_s� .no Sccl�toria dêste Estabelecimento,
•

com Cuba e com êsse fa- (�RT'nUlclo �s provas, dia 4 de maio às 9,00 horas,
to pensam que está justl-

rv GUeS).

ficada a expulsão dos "!l-
•• __ ......__

cerdotes e das !rmâs e a

sllente gtlerra antl4re)iB"O
sa do neo�mandsmo ouba-

use

REGULAnOR GESTEIRA

4 _ f'es1€'jQU anâ'versârio ontem o se- 14 _-Com movimenta.do coquitel ser:!.

nbur G\lfI�yo Se"oS.-I,� ,"ui dllno

{.
""-1_ hnu••",ado o Salão de beleza "M;mflir�

.41." •• jln\!JtO... Jorna'loI d.......-, ,

)........ C'II""" � l' t • t 1, \ -'- -\� -

I - - - - _� 15< -, Marcia Reis acaba de recebcr

5 � O clube Doze:' Q_e Ago�tQ já e'ita ..convite para participar das festividac:.c�
marcando em suas programações, E.n- q\le {,8oalherá "Miss Recife". :darci'\,
contro de Brotos. Mias Santa Catarina, viajará no �tóX\l'no

__ - - _ dlu vinte e cinco,
7 _ Câmara Junior de Florianópolis. - - - - --

���ra !áfi���::a:�mPel�u�a; ;.,u:� Licinio Vieira de agora com novo Presidente que é, o ;-�- 1� - lIoje sexta-feh'a, noite bem, que

todos trata. _ sr. Rudi B(',1st
nhor Deodoro Lopes Vieira.

__ :;:�:r:U:�ae ::��:. do Soeiety no bar,

A nntaliclante, eXerce �
sr. Narbal Sales And,..:.t- 8 _ No próximo dia 17 a Associação lie - - - - .-

�ll�;��a�:mc::�s dem�:�:�� _ srta. Ligia Coelho An- ;�::�:!:P:Ii:'t:ai�e::�(�::e neo i �,:��;�ia :; se�7 �voRcOa���d�'D�c���,� circulando em

drlani Teatro Alvaro de Carvalho, uma exposi- - - - - -

NOTA DE FALECIMENTO �:�Il:;ioav�::u:�s·.Te��:;sá (:�a��:�)�oa Er�:= fiI�:1 �a T,;�:��:",em nossa cidade "ma

_ ._._ ... _ .... _ . '.__' -_._--'---
da lia e,ital1a exposIção. - - - -

--I.Faleceu na capital gan- prnnte:l.r-Ihe a morte .�Ul:1 : - - - - -
- PENSAMENTO DO mA: o des.c·n,.

(lha no dia 2 de�te me:;; o espôsa, c!,.o.np, Hermini::t) 9 - O senhor Oldor! Alves, já em mo_ c4lmo a esperança, são dois venlos �c-
senhor HENR�QUE �R�:':i SClhiehl Trein, srqs filho,> � vlmento para a. campanha Vereador. Cles!iÂrios para a viagem da vida,

Diretor e Vice-Presidente Henrique Trein Junior em. <il!LiSmrm:xm�
da rirmn A, J. I!:'N�R Tereza Treln Jaeger, nora,

.

S. A. de Pôrto Alegre, genro, netos e os irmiws
--". _ ... _-,'.,-- ..._ . _..-

Esse lutuO$o aront�t'i- Frederico Tre:n, Arthur
mento consternou nao "ô Treln, sra. Mathilde Trcln

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E tOUGlO
ESTADUAL "DIAS VELHO"

EDITA I

�onter pQ.ra o hoje e o Ct� .."hi OQS que. do ••cu_
çoo de ol�uns !,:.tos, resvalara.... peno p.IIS,ftleatos
de desespero, nos tr;)zemoS aqui çeda U"", daqueles

RETORNO

tre Estados soberan'lS, "lUe

n.ão envolvem ConCOrdãn
ela com as respectivas po-

sipões. i,deoluglcas pois d.O OPALDn "CU)
oontrano os Estados Um- CUIOADO: A CASA N° 148 R
dso. a Franl)a. Inglaterra e ESTÁ CAINDO �

'. .- UA. C.. MA�RA
o próprio Brasil não pode certif'

E mUito CUidado, POIS SI qUlzer

riam ter delações com � d licor_se e ve� de. perto o numero 148, observe. o

URSS, e vlee-versa. v��aq�e��a f��7���� ��. referido prédio, o não ser que

ra::� :lte::;: à �O�!�:�� ,A casa 1.6Ó não é·uma emeaça á nosso vida e sim.

gUição reJiglOsa' em Cu�- Q gu�a cOisa que está caindo dia a dia, sem mais

o repúdio dflS católicos a� �mQ l\lnd71Q ��m .reopco, com as ditas ex_janelos
espren Idos da oofE'de e o telhado foro do alinha

mel"\�to. Uma cúlomidode à vista.
-

Caindo de podre aos pedaços.
Qual�u�r hora, aquela coisa que já foi uma casa,

P�SQ 0ll1do por uns restos de madeira e telhado pen
d(:t"Ite de umm ripas velhissimos e apodrecidos dará

q��unto poro os jornais e rádios e então as podres
Vitimas serão lomentadrls e possivelmente· candito_
dos á missa de 'iétim,.., dia pois quem taimor em pOSe
s(Õlr iuntn daquela ruina nõo poderá escapar.

Aqui fica mais uma vE'z o nOSso ovis" (Qu�rto sô_
bre o ossunto) {'''oond.-, o vardode, indicancio r�a e nú
mero do centenório pordieiro.
Agora, oue os outoridod<>s responsilveis pejo que

1 venho o acontecer, tomem imediatos e urgentissimas
proví'dêncit'c;, evitando mof·es maiores.

Oepais não se queixem ...

O coso é muito sério e com a vido humano não se

brinca.

l Pelo menos que não se esoueçam das crianças, qU<>'

c!-<:sq�1sadam€nte e inocentemente sem medir o

prigo que os ameaçam; transitam pelo local dia e noi

t.,

INSTALAÇÃO DO QUARTO CONGRESSO SINDI_

\ CAL.: J01NV1LLE. Estornos recebendo um convit�, en

d,cr�çodo pelo sr. Hermes Correio de Mendonça. 00
Cluto,r de,':;,ta coluna, poro comparecer á instolaçã" dI)

Quarto CongresSo Sindical o reo1izor.se dia 28 do

\ corre{lte às 20 horas dêste' mês e 10 de moia próximo
E tudo paPecendo 00 reclomado sessão de instalação e enc,erramento, no Polacio dos

out,a linho se curvo sôbre o tempo' Esportes no cidade de joioville,

o, que Se pode esperar do tirmo usado!... Nossos agradecimentos e anteiipodQs votos de plê
C. RONALO SCHMIOT no êxito,

(Ou qucse j:;lrrcei1'o o homens inteligentes}

"otíc.ios Que vio para as, ",onchetet. parque nio ti ....
o grito das. !ra�édiGs� �'io notíci •• qu. H reg_Wt1oln
quase em sHenCle, PoiS t"ole.. epeM' • rUMOr o,dei

os novísSimQs geraçãe$ de poetas
QhSi(l&O.!l de libertoçõo e rumo, o, que'
neste sonêto thes aprouver; às res_

tontleS! gerações - virgulas, pOl)tos
e de-mo.is incorreções assentidos pelo
autor.

Teme_se o opôio 'e I'\esse têrmo us6.-la
aforma que se quer e o mais guardar
a forma -e. o inspiração I'\egqndo o têrmo

o que propões o ganhar d�ende o uso.

E se nunC<l o volta� depende p têrn'JO
com justeza se fixo o recktmo:do
no que pese o, promessa o mqis seguro
é um dia esquecer e o mais guardar.

No. que passe o momento se oquHibro
o formo que o tempCê) ineito à_tôo

nos têrmos do proposta o têrmo usado.

I ,

4:

EN�ACE
-,

LUZ -=--VARE�-
Realizou_se onteM o 'enlace matrimor'liol. do

srta,Danilo Carneiro dQ Cunha Lua, filha do casal
Prof. Eduardo Pio ca Ll,ll, com o sr. Norton Paulo Vo
rello.

O ato civil t�ve lugar às 9 horas, sendo padri_
nhos do noivo o sr. e sra. dr. Ernoni d� Abreu Santo

Rito, o sr. e soo dr. Joãl) José Ramos Schaefer; o sr, e

sra. dr. Ivan Bastos de Andade e o sr. e srQ. dr, Enio
ro do trobalho e vêm cam o í...p.t9 dq.s_ C:Ouddis disci

Carn.3iro do Cunho Luz. plinodo., qUQ nõo se desbordem do leu leito.

Por porte do noivo foram padrinhos o sra. dra PORQUE A COI\IF1ANÇA: 1 MILHÃO DE EM ..

Rita Medeias VQrello e o sr. ÇOyro Benjamin Varelto; PREGOS NOVOS

�s�;�fdoEd����� �"a!o eL�z s�. � �;;.. �:� .. ��:�;� ç�� Porque, apesar dos agitações artificialmente

I"ella e
o sr, e sra. Francisco Maciel provocados, contmuomos em regime de pleno e_rnprê

Foram paraninfos na c-erimônio nligioso, que .

tevoe lugar às 11 horas, no Ç'lpelo do As;lo de Orfãs, �o, com umo areo apenas, pequeno e isolado de di.

o sr. e sra. dr. Ed...lardo Pecro da Luz; o Arq. Militão flc�ldodes." .'
de Morais Ricardo e Exma. noivo srta. Rosa Mario �sSe rzglme de pleno emprego será mantido no

Carn"iro da Cunha MaYo, o Major Luiz. Felipe do Ga POIS, e�quanto capitais nacionais e estrangeiros pu_

mo Lôbo D'Eço e a srta, Hercílio Catarina do Luz e o
derem Inverter ou reinver,e(, anualmente, os 500

w. e

��% A�C��o �����: �� ;��;i��dos foram recep
bilhões ,de cruzeiros de _:ujo aplicação redundam as

clonados no resideocia do dr, Ernani de Abreu Santo ?portumeiades. de oCupaçoes porg o novo miihEto d2

Ritta
Jovens brasileiros que, o cada ano, inicio o sua luto

Ao distinto casal e digníssimos pois os nossOS

r"'"1'i"",,,r,,,ontn" com votos drt- "Ienos felicidode�; pela vida, bq.feia90 pela confiante perspectiva de
•

um pais em grande expansão
(DE "O PIONEI RO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ME�HOR ALIMENTAÇÃO -/I'�'
'

PARA MELHOR' SAÚDE' ,

D MA�IA SllVEI'RA !!fi.;
"IRUOR ... � C;OZINHA 'IIOYAl- .'.....1"(1i,dlll(![dÚU(((/h.

Um manjar de côco delL

cioso e fácil de l)!'eparar
el,� n solução p.ratlca e. rá

pida:

MAN3AR DE <:;ôÇO

1 pacote de Pudim Royal,
sabOl' ('.ôco

1 '2 litro de leite

2 colh. (sopa) de açucnr

] xíc. de côco ralado

Despeje nnma cáçarola
o conteúdo do pacote de

pudim. Junle o leite, o cô

co e o açucar, Leve ao fogo,

mexendo atê engr:lssar.

Deixe esfriar un). pouco e

deite em tacas, guarnecen
do n suurrcít'le com côco

rnlado. Gele e sirva.

NOTAS E SUCESTõES

• Voce não acha aue atar

de é Ideal para entreter os

seus ami�os Para tanto,

você não precisa nerder

horas preuarando o lanche.
Sirva sanduIches pequenos
e �ostosos. fárcls dE" fa7.er

e Que agradarão tanto aos

homens cnmo às mulheres.

Experlml'nte as rl?�eita� a

baixo: Mil';tnre geléia de ia

botlruba. n(i'l�I''''O ou da

m:)�r(l (1 '4 rolh. (chá) de

]1ort('\ã nicadrl.; se desciar.

Pn.��" em 4' fatias I!ros!'as

de não. Pno�e rnnntri""a em

mais ouaLro fatias de pão

e colOQue snhre o rerhl'io.

Corte em qundrndos. A OU

trn rC'relta i- a St"mint,.·

Ml�t\lre Qunt.ro xícaras de

nmcixas prrtas picada" fi
nas. 1/4 xis. de f'mendrms

on nm:es. e 3 colho (SOprt)
de creme de leite. Se de_

�ejal". junte (llll'iio crC'mo

.�f1. Pn.��c em fnti'ls finas

rlc n�o. Corte m tiras e

!!unrdc el" !t'''"I\I' fresro até

a hora de :"Nv!r. Para a

rnmnn.nhur os sanduíches,

bastn um bule dr> chá, a

companhado de l�ite e IL

mão. nara nue ns visitas se

sirvam à vontadp.
• Se você não tiver CQrta
dor nróprlo para as Ros-

0l11nhn� Ampric:mas. co-

1"1herirlns nonularmpllfe por
"n.mrrhnut�". s1lh'ltitn:1 o

rl"lrtntlrll" n,.Ia hôra f'nf'1ri_

1"111:1rlfl {l,. 11m rono. O ren

Iro (h "';'lri"l n"rI'" I';C1' f'Onl

""" (l"'d(11 t�\lTlh;'m ('nrnri_

'lhndo. Os "dnllP'h0l1ts",
hl'm ('omn ('l11tl'al! frit.lll"ns.
df'Vf'lll 111"1' hrm esconidns,
antf'g d(' ('alocadO.'> num ta
bulei", fo"l't1l"do com p�rl'et,

.. I
em lurrar aquecido. As frL
turas doces devem ser pol
vIlhadas (';nm açúcar antes

de servIdas,

,'" EIs alguns consêlhos ge

rnis, pura que você possa
tirar o máximo partido dos

In�redicntes de uma receL

ta e fazer com (lue seus

bôios scjam sempre um su

cesso:

1. açucar: use. de prefe
rência, o mais alvo e fino.

O açucar de grau grossa

custa mais a tornar-se cre_

moso c Iica áspero na ma�

sa. O açucar escuro dá

uma côr acinzentada ao

bõlo. Quando a receita es

pecifíca açúcar mascavo, a

rapadura socada po�e ser

usada;
2. gordura: apesar de cer

tos compostos ou banha ser

virem. a melhor gordura

para bolos e biscoitos é a

mantf'iga. QuandO fôr con_

veniente, pode-se usar ba

nha e manteiga em partes
IRuais. ou manteiga e com

posto, também em partes
igllnis:

3. ovos: use ovos frescos.

Os ovos velhos podem ta_

lhar na massa', tornando os

bolos de pouco volume,

('"ô�to dcs�grl1.dável e crosta

{t"llera. De preferêncIa, 1'C

tlr(' o� ovos da geladeira
lIma hnr� ou maisantes de

\1�a-los: batem-se mais fà

rilmente e firam mais le
ves quando não estão frios

demais:
4. lcit(!: (';rú ou fervido. o

leite sempre deve ser usa_

do fresco 011 frio. a não ser

oue II. 1'P;('pitn indinue o con

trárlo. O leite azêdo. a não

ser Que S('\1 uso t('1"1ha sido

rstlpulado na rf'cl'ita, alêm
de aff'tnr o paladnr. pode
))1'(';llrlirar o crescimento
do bôlo.

5. mel e melado: o mel

de abelhas potle sub"tituir
o açllcar em bôlos e biscoi

tos, jllntando-�e 1/3 colho
(('ha) de bicarbonnto para
rada xicara de mel, a fim

de neutrali zar a sua aci

dez. O melado é exr.elente

para bolos esruros de frll_

ta" e ele ('�neciarla�. Use

1 2 rolho ('há) de bic:lrho

nat.o nnr:'\ cad:'\ xkarn. di'

me1ndo, ramo nelltr�lill:nn

tI' dC' sna :Jf'Íl"lez. Diminlln,
no mesmo tf>mpn. n ounntl
datl,. de olltros línllido,� da

r(lreita, a fim dc ronseguil'
n (lonslstênrl:l, ancr}uadn
d� mg g .

. --�,

istema de
Poderá ter

um comentário, que é qua,
se uma crônica, intitulado

Em setembro de 1961,
um furacão, seguindo sua

trajetória via Golfo do

México, invadiu os Estados

Unidos na direção do Te

xas, castigando a costa

cem ventos de tncrtvej vio
lência, gigantescas vagas
marinhas e chuva torren

eínl.
Embora considerado o

mals poderoso ruraeâo que

já assolam os Estados

Unidos, o "Carla", eonror,

me foi denominado, cau

cou menos de 25 mortos e

alguns feridos. Um furarii.o

muito mais treco. em 1900,
quando o serviço de me

tcorolomn não ororecta n

('fkli'nl'!a de note, roubou

a viela dr rnnis de 6.000

pessoas.
o íntüec de mortos. re

tcuvnmonte baixo. obtido
r-tu 10M. fn! o reeultado de

previsâo retta com bns,
Inntp onte-edêo-ta. nf'l"

nõvo sistema de orevll!no
de tormentas dos Estados
Unidos.

Avi�o� preciosos. emtu.,
dos 48 horas antes da cne
anda rio "Caria". ncrmtta-
]"n,,, J1 cvnf'lIrl.f'i'io d

.

500.000 pessoas da áren

"Mozart e a Laranja". que
se acha também incluido

Em' "A Viagem de MozarL
a Pl'ag�", o escrttcr teceu

uma história rnuruvünosn.
bnseadu na realidade, á

qual deu tôda a. magia e o

encantamento das melo
dias do autor de "Don .rc,

an'', Apôs a leitura, tem-se
a Impressão pe haver as

sistido a um recital de Mo,

zart.
' .

No' início do livro diz O

tradutor: "A punltcacào do

Brasil de "A yiagem de

Mozart a· Pragn.·' dcverln

cOinéidIr com o primeiro
centenário da novela, à.�

vésperas da celebração do

segundo centenârio de Mo

zart. Saindo agora, com

retarda.mento, pretende ser

pelo menos modesta eon

tribuição para. a homena.

gero que sempre ficamo.�
devendo n(luC"lo "gêrio deli

cada, feito de luz c nmoJ"",
quc nos deixou, como d/Jlll

espiritual. a mais punl. dns

revisao Cle Tormentas
Ambito Mundial

perigosa, no maior êxodo

registrado pela Hlstórh

Americana, Jamais um tu,
radio rõra tão exatamen

te diagnosticado como o

"Carla".
Teve êle origem sõbre o

mar, como uma Simples
perturbação tropical. Foi
descoberto no Mar uns Ca

raibns. a 5 de setembro.
'

por meteorologiRtafl da Ma

rlnha. Três di�1I apóa, seus
ventos recrudesceram até

atingir a vctoctdace de

1�0 km horários rvejoct,
dade de furacão). No dia

seguinte, o "Oarln'". varria
a costa norte-umertennn a

uma vcrocídnde de 278 km

por hora, com n maré OSci

lante atê 4,5 metros nctmn
do nível normal e um ín
dice pluviométricO de 40

r-m. Dcsdo o dia do "nns,
cimento" do "õnrtn' até
S11a transrormaeão numa

shnntes e inofensiva brisa,
depots de atravessar a

fronteira com o Canadá; o
si-tema de. riesouísa de tu
rnr-ões dos E-;tados Unidos

estêve em acão. rnstru
mentes modernos e técnt-
r-n npuradn tornaram p",,_
slvCI analisar a tempcsm-

INSTITUTO DE APOUNTAOORIA E

PENSõES DOS INDUSTRIÁRIOS
EDITAL

AVISO AOS SEGURADOSmensagens musivais

Estarão abertas de 16/4/62 a 15/5/62 as ins

Glorio� Assunção ,���ã�re��s�� ��te����Jad�en:�na��:�;ne�t� P��Vid:����
Social ,...b·�('rvod'lS as condicões estipulados nos De_

de Maria Crt;tos 786 -e 787, de 26/3/62 ..... e demais disposições
rmont.r>r regulamentares, dentre os quais as seguintes:

Que nos dera
emem espirita até aquel:1, a) limite máximo de financiamento: 60 (sessen
glória que goza nossa Rnl ta ve7.('S o salário mínimo local'

�1�U aI' M::�e�u�o��I�el(;�� salári� ;;e�:���ih\J���sa�o c�;�e��od:�cnte o 25% do

talvez em hauras e dc!ir!- c) juros contratuais de 6% ao'ano.
as? procurando-se a. :,i

próprio C a tudo o Que f) Os ir '.'ressadbs devCrêio comprc\vaç'�mente:
n:undo preza: amand.o n a) vir contribuindo para I. A. P. I. . até o
VIda oculta, .P?bre e mor- més anterior ao da publicaçõo dêste Edital ou estar
a passo o dIVIno moddo em ÇlA7.0 de benefício pelo JAPI;

���d��,��es�;:����tec�:r��-_ b) contar m{!nos de 60 anos da idade, na doto

zes e às graçns do EsplrHoda lavratura do contrato de finenciamente.
Santo. Amável soberan:l Os pedidos de inseriçõo locais serõo feitos em

do alto do vos�o trono, hnlformuJário próprio e poderõo vir encaminhados
xai sõbre mim .o vosso mei por intermédio dos Sindicatos do categoria o que esti
go olhal' e fazei-me com�ver filiado o segurado ou ser entrégues diretamente
preender a nulidade .da� pelo próprio ou por pessoa inl'erposta, no Delegacia
das dlg1-dades, das nqu:'�da Instituto, no Edifício IPASE, 2° andor Praça .Perei
zas e dos prazeres do monro, e Oliveira, s/no horário de 12 às 16 horas, de se_

da em comparâção tiosgunda o sexto feira, onde, também, poderão ser pres
bens eternos! .

todos mais informações.
-

Rodolpho Victor Tiletzmonn -- Delegada

de desde seu eixo até' a

periferia, de qualquer àn

gula da superücíe da terra

e até uma altura de 640

km através do espaço. AS

noticias e fotografias que

chegavam à sede do setor

de pesquisas em Miami,
Florida, eram imediata

mente transformadas em

ooteuns meteorológicos e

di -trtoutdoe às áreas nmea,

cudaa. O exame do fura

cão foi realizado de va

rias maneiras. rnrormecõcs
chegavam a todo Instante

dos navios guarda-costas. e

mercantes. Para confirmar

as informações, uma es,

quadrilha de avtôcs. cspe
erctmcnte npnrelhudns pa

rtj. p{'.<;()ui"a� mctcoroló
mccs. reeuvou um concrõ,

ln fnlnterruptn cio pcrenran
do "Cm-ln".

AS mrormaeõcs mais

importantes. contudo. fo

ram rorncctdas pelo saté
lite artifkial "U.S. Tiros Com o aviso da apr<J:cimaç(io _d� "Carl/t'i, .habUailtes da

111", então em órbita. que
transrrütru várias dúzias

.

zona litorânea do Gálfo do México evacuam a. área
de rotoeranas tiradas do

espace. Esta foi a nrtmetm ameaçada. Néste grande exodo, 300.000 "pessoas faTam
vez em que um satélite ar-

tJnrla! funcionou como tmnstertaos para locais seguroS", ma� seus lares ficaram
elemento vital no sistema
de previsão de tormentas. ttre7nediàvelmente.�perdidos�

a a a mais cUriosa pas·'
sagem n a vida de Mozart

Quando MOzart foi a Pra da vida do grande composl
gn Bara fazer estrear sua ô ter é evocada por Edúard
pera 'Don Juan'parou no Morlke no livro "A Viagem
caminho, entrando no ter, de Mozart a Praga", pub]!
dlm do conde von schinzbe cada há mais de cem anos no volume de. 96 páginas
rg. No momcnto em que co em um Jornal de Stuttgnrt, lançado na série "Novelas
lhla uma laranja, sureru- Alemunha, e que agora roí dos Mundo", que reúne o-
lhe uma sério de rceordn, foi lançado na tradução de bras como "O PaI Om-lot",
cõcs, lembrando-sc então 'rneoderutro Tostes. pelas de Balzac e "Novelas Rns-
da. viagem à Halia (lUC fi- Edições Melhoramento. Tõ ene''. de OOj!;ol c Tut-guc,
zern com o pai. na infân- da n' narmuva girn em 001' nlcH.
ela. Em Nápoles, durante no do episódio, admirável Eduard Mortke (1804-
lima reste de pescadores. exemplo da ejnboracão In- 16751 foi um notável poe-
ouvira cantos eíctnanos c consciente na obra de ar; ta lírico e novelista alemão,
no ato de aparM"llr o fruto' te. lidei' da- Escola guábla. as.,
sencu.nie a memória um Segundo Augusto Meyer, creveu entre outras nove-
motivo musical popular da Arfldemla Brasileira de Ias "0 Tesouro". "O utu-
que eorrcxpondín pcrrcun, Letras. a novela btogrútt- mo Rei de Orplld" e "O
mente à lacuna de uma cc cu de Morlke é a única blo Pintor Notten''.
na co primeiro ato de p.T!"lfla romanceada que não
"D:m Ju o:'. cnctra a subproduto da ll-

E!-i.'la p, ssaccm curtcsn tc!alu!"a, Mcycr

Esta ê fi estação meteorológica flutuante "Nomad I", do Gol/o do México, que

transmite, cadn hora, as mudanças verificadas na atmosfera e. no mar. É dota

da de equipamento ele).rônica e de transmissores aut(muítico.� de Mul(/.� curtll.ç.

Uma dessas fotografias,
mostrando o "Carla" em

habItaQtes das cidades
ameaçadas.

tante 340 km uma da ou

·tia, dispostas ao longo da

co!"ta, desde o Golfo do
México até a fronteira com

õ Canadá. tstes postos de
contrÕle. permanent"emente
alertas, podem fazer com

pleta cobertura de· qual
quer temp(!stadr. (lue se

avlzínha do ten'itórlo nor_

te-americano.
Os Estados Unidos pla

nejam lançar ao. espaco,
brevemente, uma verdadei
ra rede de satêlites

.

me

teorolõgicos, a fim de que
possam êles exercer total
cobertura de uma tempes
tade, onde· ql1('r auc ela se,

ol'iginc. prevC'n!n(lo, de.�ta
mfin(,!1"a, Inúmrrns rnUis
t]'(lr ....�.

sua mortifera espiral, exL
bida pela televisão no Te-

Recentemente os Estados
Unidos terminaram a cons-

xas, serviu como um aviso
de espetacular eficácia IlOS

trução de uma rede de es

tações meteorológicas, dl�_

PORQuê: FLORIANÓPOLIS É UM MUNiCíPIO POBRE��������.��=-���.������������

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

AO ESTADO" .... ",,43,S·/.

AO Ml,lNICípIO",,,,, S,5·/.

R R E C A O A C, Ã °

.
'

;>;��i&..."'-�,-
.

o

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es·
colos, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, Assistênclo Social, .tc,

UNI ÃO" , " " , , " .4 9.9·/.

LEIA ASINE E

DIVULGUE

EM

'O ESTADO"

O mais Antigo Diário de

de Snnt.'l. Catarina

MUNICIPE

I"AIU QUE TUA CIDADE MAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÔSTO COM PONTUALIDAD!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DI.

____ 14.0100-

� em D.loléstla de Beoboraa e vias un
Dâ.."1as_ CUra rad1cal das 1n1eccçõe8 agudati e crê

nt�. do e.parêlbc. �en1to-urtnárto em ambos os

sexos. DoNllju .do aparêlbo DJgUltlvo e do eíate-

ma n:ervoeo.

Horârlo: da.s 10 li lI,stJ noree e das 14,30 t.a 1'1,00
bcree. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1.° andp.r. (esq. dliJ Rua lIoão PInto) • Fone: 3246

Re8id.ência: Rua Lacerd.a Coutinho, 0.° 13. <Cha·
cara do Espanha) - Fone: 3248.

aa, SAMUEL FONSECA
CIRURGI.l.O-DENTISTA

Preparo de c:oyidadel pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRoTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1° andor - Fone 2225
Eac:luu.amente cam haras marca .....

DR. MARIO GENTIL COSTA

dUVIDO _ �!'::i c� GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOBS: KÓS, 00 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.
- EDIFíCIO PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcada dos 8 às 12 e das 14
às 18 hcros. Ruo Arcipreste Paiva nO J 3

Telefone 2891.

DR. no'vls DIAS DE UMA
CUNIU ME'DICA

-----

o ESTADO O mais cnttço Diúrio de Sente Cotnrtno

t... ;'P'c ",.o/�
13/4/62 �

gôgicolI.
- Equipado com máquinos nova ••

Dirigido �ela:
PROf. VICTOR fERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO!
Faça lIua in�crição a Rua Dr. FulvjO) Aduce\.

antigü 24 de Maio, 748 _ 1° andar.
ESTREITO Florianôpolil

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro os-concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURAR lO E
DATILOGRAFO Faça suo inscriçõo no "CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 - l°
andar - Estreito.

andor _ Estreito. Ainda há algumas vagos.

.-------����---�-

":NDEREÇO

A RAINllA J)AS HWI�LI..;'1'AS, lica na Rua:

COJlsplbeiru I\-latra n.v .i5t, de um lado A sua

"�cção de PEÇAS .I!: AU.I!:SSORlOS, e uo eutec •

.ec�ii.o de PINTURAS E C,ONCERTOS. _

le'CI'''lI'u,'' 1J�.i�

�---- -------

pela RADIO GUARUJA de Florianópolis
de 2.� a Sábado ...

"""-..... 8,00
- Correspondente Colurnbus

8,S.) - Repórter Alfred
10,55 -Intormo o Rádio Guarujá
1I,5S -c-Reporter Altred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -c-Repcrter Altred
18,10 -Resenho Titànus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Recorrer Altred
21,30-- Correspondente Columbus
22,05 - Grande Intormativo Guarujó ,

Depcrtcrr.enro de Noticias: Tels. 3816 _ 3822
Rádio Guorujá - onda média _ 1410 Kels _ S
Kiloa..atts _ Qncla ..culto _ 597ó ..eh ........,49 Mettar

----- --- ---

(OMUNICAÇAO _Estomago, Intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório:

A ;)AUJ.�/� t�j�Ll1.,�U.t.LoI\ IbM A SATISFAÇAO DE

Rua Jeronimo CoêUJo,fno IB salas 21 e 22. CUMUM(;AR �UE JA SE ENCONTRA A DISPOcilQAO
nesícêncíu: Ut\S UIS'lW'1,\ti CLIENTES, MASSAGISTa ESPEG!4LI
Rua. aso Jorge 32 tone 2721. I tl\I,)\ .l'i....' tiEi'oHORAS, .PARA TRATAMENTO CONTRA

Dlàrlamente das IS às 18 horas. , �Dt;.slVA�)�, ,J.>UH..:s REUMATICAS, MÂ CIRCULAÇAO,
, Atende das 8 as 10.30 horas no Hospital d"! Caridade E;NX:I�UN�EAS Ne�c'LOCAL COM HORA MARCAl)A NA
------- ----------

Dr. flávio 41�erfo de nmorim
ADVOGADO

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Amw,>tla _ cornptexos - Ataques - Manias

problemático Af"!tlva e sexual.
Tratamento pelo atetroonoeue com anestesia _.

Insulin,p ternpla _ cardícscíoraote - sonoter..pia e

Psicoterapia.
Dírecâo dos Pslquiátra� -

DR. PERCY JOAO DE BOrtBA

DR. JOSll: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CON.!)ULTAS: nee 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

<Pra"a Etelvina Luz) - Fone 37-53

RUA THAJANO !U"ntlgo RANCHO DA ILHAI.

ALUGA-SE
Duas solas o rue Mal. Guilherme n.? 1 esquina d\

de Are-preste POlVO.

Paro Consultório médico ou escritório. Tratar com
o crconetcnc no mesmc, local.

Caminhões Espeda-is-Parà -Mudanca
Urbanos - intermunicipais e Interestaduais. Não

é necess<irio o engradamento dos móveis. Informa
ções B�co Tupy n.o l::! - fone 3457 _ Florianópolis

NO HOEPCKE TEM .

itit

....�:�...
'

Cartana:
•

DR. HOLD:�MAB o.
Ot:MENEZES

Formado peht EScola dI>
Met!icmu e Cirur�'ia 110 Itlo
,de Janeiro. t;x-hdcnlO d\

Hospital da Oarnbüa ._ Da

Maternidade Clara Caso
baum _ Da Ma ternid ...de

IHãe-Pobre.
Especialidade; OOl::NÇAS

DE SENHORAS _. PARTo
- CIRURGU.
Consulta: Mat.ernidllde

Carnuda Outra, ecte ma

nhâ,
Residência: Esteves Ju

nior, 62 _ Tel. 2235·

FLORIANO'POUS - SANTA CATARINA

SOCIEDADE CARBONíFERA

PRÓSPERA SIA.
Edital de Convocação

De ordem do Sr. Presidente, ficam convide;
dos Senhores Acionistas desta Sociedade, a compu,
recerem à Assembléia Geral Órdinária, a reoílzcr..se
no dia 30 de abril de 1962, às 9 horas, no séde so.,

ciol, afim de detlbercrem sôbre a seguinte ordem do
dias;

-

:I) Leitura, exame, discussão e aprovação
do relatório do Dtretôr:c, bclonço geral, demons
traçõo da conta lucros e perdas, parecer do
Conselho Fiscal e ducumentos que ccompc.,
nhom o cclonçc geral, reclizcdo em 31 de de;
zembro de 1961;
b) Eleição da Diretoria e dos membros do Canse
lFio Fiscal; \

c) Fíxoçõc dos honorários do Diretoria e dos
membros do Conselho Fiscal;
d) Outros assuntos de ínterêsse do SOCiedade.
Criciúmo, 5 de abril de 1962

(EngO Mório Bclsiní) - Diretor Técnico

��� (O�JI{{Iou.·R OImQUlQ llPG
Df !�.lYl

t,,·f,..uc,roll� ..·it

[ FOFRO--' 1
A\)S /jlllN(

()L�R'• "c .... (, ,,.,,.., .I�,

'_' U!O')\"". ·

... N.

-----

VENDE-SE
Vende se ou permuto se uma boo coso à rua

dr. Fúlvio Aducci no Estreito. Vende se outro peque
no, situado em ótimo lote à ruo Antonteto de Bar
ros. Trotar a ruo Abelardo Luz, 57 no mesmo bairro.

Dr. Can:ídio do

Amaral e Silva

AnVOGADO

l BOLA M.IJS PERfElTl 00 ,JltASr.

Mal>Jstrauo aposentado.
A.dvQ:)acta em Geral

êsc. e Re5'.: Rua Saldallha

Marinho, 2 _ apt.o 301

resouína J<)Ã.O �lnto)

TERRENO - PRAIA - VENDE-SE

S. Thiago

Vendecse um terreno na Pro!o do "MEIO", Co

queiras, ótimo local poro uma ccnstruçõo de vere;

neio - Tratar com o Sr. Divino, neste jornal.

.-------.

Ilion
Sua Vida Por Trás da Corlina de Ferro

o terrível
Dr_ Acácio Garibaldi

rir4
•

�. ,---- -----

ADVOGADO
EscritórIo especrenaaôo em.

Questões trabalhistas.

Administração da bens

ímóvcls DefésaS'"' rtscats.
nua Felipe Sehmldt..,.: 14 --

andar - Fones: 2GU O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Primeira de uma série de

�1III"1II�"'fI���I"�I. palestras do Dr. LuIz Car.,

, lOS Nunes D'Angelo ao mi-
crofone da RAdio Guarujá,
às 22,05, no "Grande In
formativo"
A série de artigos ora ini

cíada apresentará uma ln.
tradução sóbre um proble
ma social, tão frequente
quanto ignorado entre
a cegueira.
Êste trabalho destina-se

a todos: educadores ou

não, portadores de qual
quer limitação tisica ou
não. Suas afirmações naa,
ceram de experiências pea
soalsr sua retitlzação 101-
nos Imposta pela vontade
desinteressada de resolver
mos para Santa CatarIna
este grave problema.
A grande Incidência de

cegueira no Brasil e o mar,

'(
s. "'fhiagc;-�

CRíTICA E NOTICIÁRIO
QUADRO ,)1..8 COTAÇOES6-- Fxcepclonal. 5 - Ótimo. 4 _ Muito Bom 3 _ Bom2 - Regular. 1 - Fraco. O _ Péssimo

'

_ MATEMÁTICA, O ... AMOR, 10
CN�o a�dou mal esta comédia musical dirigidopor O�?S ugo ChriStcnsen, que é um diretor debom g,oosto, principalmenre em confecção de cenasnotu�als, Susana Fréyre é uma argentinazinha, quese no? po�sui muito beleza, mos talento isto sim el�POSS,Ul, pOIS OpÇlreee sempre natural em' bom oesen

� volv:;nento cênic,O. Como em "MEUS AMORES- NÕ�.' RIO , elo tombem logrou sUC'essa interpretativo nês_te bem ?caoodo filme de nosso cinema. Não possuiesta pellcclo n�o, de extraordinário (ê uma históno
comu,":", .

naturalisslmo), mos realizado com, bom çõsto artlstlco e desenrolado em 4 Cidades do brcsil: Recue, Sotvcdor, Rio de Janeiro oe São Paulo. AI=berto Rus�hell coroo tutor, marido e professor de $u
zona, est� convincente, mos até agora ainda não su
perou o tipo que criou em "O CANGACEIRO" de Li
ma Barreto. Os demais do elenco estão comuns, sendo alquns e>/ qerados: Agildo Ribeiro, Heloisa Hslc_
no, Mor�o Di Carla, Jaime Costa quem sobe sobe,
�1���;tclab� ... O��OORdi���, �Z���Ob!o�t����ia"��
sical, 'com átima fotografia em côres, que primo mais
pelo confecção de cenas pictóricos. Bom diverfirnan
to com r onos realizados com gôsta pelo dfietor.

COTAÇÃO, 3

Aos 22 de Julho de 1953, frimento ainda possura
desabrochava mais uma um sorriso à cada vtsttan

linda rosa no roseiral .10 te seu corpo Em demasia-

;a���%e:'ocu�:sa:�s!.rl�: �oaj:i:��v::d�am�:e:er-;:
freJal·lura Munl·cl·pal e De'senvolvl· linda boneca loura de horrendo sofrimento, mas

ii -

���O:o��'�op,:::�: :�� �::;':,::'i;,��:�a��� :::

ment6 Economl·co do Eslado pn;. batismal recebia "no- ata. MUltas vem sua mne

me de Maria Gorettl. Pas- chorava sôb're seu leito e

sou seus dias de infância sta assim lhe dizia. Ma-
Prefeitos municipais de- lar os preços das mercado- entre os demais jrmeoei- mâe! Por que choras? 1-103

rias, Isto porque não hã um nhos, sempre perauta e o Senhor sofreu mais am-
controle cadastral eücren- travssa, cheia de Vida e de da do que eu e .a mae dê-
te, cujos serviços poderiam grande obediência o que le não chorou. outras OC.\-
ser feitos por intermédio multas vezes deixava seus stões surpreendiam gemen

rlmetro dos munIcípiOS vi das prefeituras com ínte,
pais boquiabertos 'POr ser do e ao perguntar se algorá dar um grande' Impulso gral apolo do Estado. tão pequena mas tao in- sentia, esta dtsrercece-

Na paIlte referente aos
tellgente. Maria Goretti mente sorria e dizia: não

mico do Estado - Padroni- serviços internos das prefel já aos 5 anos corria entre é nada não, vou bem. Semzação dos serviços das pre, turas dada a insutlciencla
os blocos tagarelas de cri' pre e para ela diZia: voufeituras municipais eervtrã técníca-funcíona] sabemos
ences que semenarrnnte bem. Msmo nos üItimoscerne base fundamenta] que as prefeituras deixam
Iam a doutrina; e com 5 instantes de sua vida atn-para ° progresso do estado

��: 7:��!E: :;��:��:� ;� ::'��=:�:aG::E. �::�::���,�V��:::á�U�:O desenvolvImento eco- o lançamento tributaria
de turma de neo comun- co .. Disse-lhe então: Minhanômlco do Estado depende feito "no golpe de vista e

gantes. Foi numa linda filhinha que fazes, porque��raOsrg;��i�;:IS�a�O:::���� :te��O��mc��rv�ç�o�;���: manhã de sol à 3 de mar- não dormes? E ela respon-
cabe aos prefeitos dos mu zado e padronizado, fica- ço 'de 1958 a travessa 10i·

:I�, �:::�:i r�: �:o ����ci�!��c�u��� ���t� ::�� �i�� c�:n P:��i�r�;:�c�= ���lr::!O��S:t: :�: r��: preciso, mas sim pelos pe-

:Ia��:neiz=�:�are d:e!�:�tl� ���� ��:a ::0 lI:��;:;::r:o�� ::. �::�:'r :e:t���m� �::� ca�:::: leitores se tôsse
zação dOb serviços burocrâ trlbuir e colaborar com o sagrava sua víae a Mae do para eu narrar detalhada-
tlcos com bases em meto- engrandecimento do muni- Céu; e foi assim que mais mente a vida ãesta grau-
dos científicos. eiplo, isto porque os servi- uma vez Maria Gorêtti de mártir, não teria pata-
Percorrendo os muntct- ços feitos com base técnl- qulz mostrar a sua. mlle vras multo menos papel

pios brasileiros temos visto cas - cientificas elimina a querida que era capas de que cobesse tudo. São cell-
que a principal causa de possibilidade de protecfonis por maiS uma rosa branea tenas e centenas de exe.n
aumento de custo de vida, mo político, vindo désta em seu altar. Glretinha já pios, de frazes belas qU':l
a Innação e o desvio de forma moralizar os servi. frequentava a aula e pC! diariamente brotavam da.
verbas não recolhidas pe- ços publicas. sinal era uma -das melhõ- queles labias cianõfic�s
las prefeituras, pelo estado Com base na organlza- res alunas do 20 ano. E'Il para os que ali se ach'l'
e mesmo federal é unica e ção cadastral seria facUlta agôsto de 61 sentindo·se vam, pais Maria Ooretti
exclusivamente a falta de do o controle da produção um tanto indisposta, !uI n�o ficou sequer uma nOj-organização padronizada e consumo bem como o es· levada ao médico para um te ou um dia sem asslsten-das prefeituras. toque de mercadorIas exis- simples exame. Após al- eia da familla e �e 'vlsi.Se as prefeituras tlves_ tentes em cada municípios, guns dias iá um tanto pa- tantes Goretinha sabia aosem seus serviços cadas· facilitando desta forma a lida apareceu em sua pe;:- que se tratavt sua doença,mar aqui, u� controle dos organização de uma esta_

consistente !mas, _Indolor. sabia. tambêm que morrer(lJ. ·��iaw��i8W'-!'eeJ.;;.e-...s&im� ..oada,O;",-
ninha d.lreita"" -"fat'e" in·.....�'rof�$:tI_qu� un.f_ pc.ficlencla as transações �o.- munIciplo fi�a:i.a conhecen
terna um pequeno abcesso dlu ao seu irmãozinfio quemercials entre os mUnICI. do suas .P�sslblhdades. Com Seus pais tomaram pr,,- quando morresse queriapios e _demais Estados da os muruclplos organizados,
vidências levando-a de i. ter em suas mâos uma. p9.1federaçao, A falta de um automaticamente terlamos
mediàto ao Hospital; onde ma assim como Maria G".serviço organizado diticul· o Estado organizado, faci·
d Is de multas pesquizas retti tinha mas em vez deta toda e qualquer fiscaliza

lItando desta forma ao go e�aturalmente muito �.o- verde queria branca. Seu
ção e oriunda o suborno. verno conhecer quais os frimento, Gorel,lnha. resi- pedido foi aceito.
Numa organização padreni pontos prinCipais a atacar gnada regressava â casa. A 8 de ianelro de 1962 a
zada para toçios os muni- para melhorar o padrão de turalmente multo rtd3áuá: rosa branca <lo jardim que
cipios haveria um contro_ vida das populações. Ou· de seus pais, para ali p.s, partia para o jardim :eles
le, o que poderemos cha_ tro setor impolltante é operar Il miserlcordia Divi· te num lindo caixâo bran
queies que não querem con de ficarmos conhecendo as na, pois os médicos por co, com seu trajar de Neo
·serviços fiscais do Estado. reais possibilidades para maslque tlsessem tud.o foi Comungante trazendo sô-
Assim, - uma mercadoria exploração de materlas prl
saindo do munIcípio produ I-nas ex:trativas. Conforme. inutll, tinham que dizer
tor ao dar entrada no mu- falamos acima, devem os 1l0rrndamente: Um Can�
nicíplo consumidor, pas. senhores prefeitos atacar cer. Continuando quero
sando pelo controle do cas com firmeza a organização com isto relatar a vid:t.
dastro, faclUtaria o con- cadastral de slluS munlcí- .desta menina para quetraje dos preços de venda pios, cujos serviços terão sirva de exemplo à tantas
ao consumidor, isto porque naturalmente a proteção outras como também aficaria claro o preço da do Estado que também se_ multas mães que devem
produção e o preço a ser .cá beneficiado. reslgnar-s com a Provi- sua vida um mar de doresvendido ao consumidor Com referência a parte dêncla de Deus. Eu que"t;l- para cedo morar com Elaellmlnando.se assim tanto geográfica e hlstorica fica· ve oportunidade de acom· no Céu e não ter ades.os lucros excessivos como a ria o Estado dotado de um panhar o caso, posso nar· ventura de assistir a hu-chamada "falta na praça", mapa real e também fatos rar algo desta Santinha manidade de hoje que oSmotivo em' que se baseiam históricos que hoje desco·

em vida. Comungava dia. tão corrompida.

r�E�;�::�:;��,::;:; :����'t::�:mq::lo:::t:: :�::'���çõsd,��a:,�, :;;: ,:�: �:::'i'�' d�C,'9�;""
bem entendem, quando em do princípio que para o de

nho desfigurado pelo $0-

comum acordo escondem os senvolvimento económico
estoques exIstentes. Embo_ do estado é imprescindIvel a

,ra !laja uma fiscalização organização e reorganlza
severa é muito d1fícil para ção geral ,das pre.(eituras
os poderes pÚbllcos contra. municipais.

Problema
sempre vive sua vitima, de

ginallsmo em que quase
correm da ignorância gene
ranaada sõbre as causas,

consequências e soluções
dêste problema social. E'

impossível ajustar-se soct
almente quaisquer índlví

duas, sem que á sociedade

considere, conheça e auet
ra resolver o problema.
Não adianta que o Estado

disponha de técnicos no

assunto, se a sociedade con

ttnuar a Ignorá-lo.
As pequenas escolas

Tarcisio Pereira

Prefeitura Mun:cipal de Florianópolis
Departamento da Fazenda
COBRANÇA JUDICIAL DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS

ÚLTIMO ·PRAZO PARA PAGAMENTO AMIGÁVEL,
20-04-62

Os contribuintes dos Impôstos Predlcl, Terrtto;
rial, Ind. e Profissões e outros tributos, abaixo relo;

HÁ 20 ANOS ATRAS... cianadas, ficam notificados que serão remetidos ó
Deanna Durbin recebia um "Oscar" especial co

Cobrança J�dicial os déb,itas qu� não. foram pogos
mo Q mais po�u!ar, jovem atriz de Hollwood

....Lcsti; ��n��sourano desta Prefeituro ate o dia 20 do ccr :

mondo o seu d�varc�o �e H�� ,Nelson, Bette Do�,S con Departamento' da Fazendo, IOde abril de 1962:����v�: i�t()�oS� s� v����:r��:�h��ro��7;�n ;��i g� JO�O SILVA __ Diretor,--
mito espunham OS seus planos de vida matrimonial
feliz: - Cede que! fará o que oulzer. como quizer ...

Uma estrecnte ruivo chamado Susan Hayward era

cnntratodo poro o principal papel - feminino de
"Seau Geste" O estúdio ochava que com um pouco
de prótico, elo talvez vi'esse o se tornar uma 'atriz pas
sável além de muito bonito. " Glenda Forrell Dsten_
klva 'nn pulso um maravilhoso reloginho de safiras e

brilhantes, ofurtodo por - Tom Lewis.. Richard
..;:Ireene e (I "script-writer" John McLain - suspi_
ravam por Laretta Younq .. , Tammy Seward derro_
tava Gfl€g Boutzer em atem;:ões poro com o juvenil
Lona Turner, então com 19 anos... Louis Hayword
Ipresenteava sua espõsa, Ido Lupino, com um lindo
casaco de peles ... Don Ameche exultava por ter -

conseguido o papel de Alexonder Grohom Bell, inven
tar do telefone"

FILME E�PECIALMENTE RECOMENDADO
.. ALMA REDIMIDAS - (The Hoodlum Priest) 'Di_
reçõo: Irvin Kerschner EI-enco: Don Murróy, LorrY

Gates, Cindi Wood, Keir Dullea, Don JoslYn, Logon
Romsey. tste sim é um dos dramas mais belos dos
últimos tempos que narro o verdadeiro história d.a
Podre Charles DismGS Clark, que empenhou su� VI_

da em reformar delinquentes. Uma soberbo pehcula
magistralmente dirigido por Irvin Kerschrrer e mag_
nificamen1>e interpretado por dos um dos melhores

atares do novo geração de Hollywood: Don Murray,
O filme foi premiado no Festival de Cannes _pel? Bu

r-cau Internacional Católico de Cinemaj Nao e. um
filme religioso. mos segue- os ensinamentos de CnstOj

SERA APRESENTADO DIA 14 DESTE MES

publicidade
• 1-' em Sta. Catarina

Confecção e conservação de painéIs
em todo o Estado

R.FernanclQ MaehedD.G 1° and�t"-.fone 204·13
•

- FLORIANÓPOl.IS

CINEM!�

Prefeitura do Municípfo de
Florianópolis

Departamento Jurídico
RELAÇÃO

Abelardo Abraham
Abelardo de Assunção
Abelardo Duarte
Abelardo Mattos
Abilio Paulo Filho

Rupp

Acacio Moreira
Altair Lobo do Silvo
Diva Mattos
Frarfcisco""'''' Freit'b�

J��J!1CilC����
José Boanprges Lopes
João do Luz Ferreira
João José do Silvo
Jandira E. Lopes Leal
Luiz Gcilicji.oli
Luiz Hubert
Marcelino Vieira Filho
Manoel Alves de Sousa e Herdeiros

Marcelino Vieira Filho
Mar'ia Adelp,ide Jaquet'l
Mario dos Dôres Laurinda

Mario L. de Araujo
iMar1cJ Jasê Dutrl,a
Nilo Moreira de Melo
Olimpio Feria do V<eiga

Osmar do Carmo Sduza e Csmar R. Santos
Osny GomCil & CIA.
OsnY Mello

'

Osval Pereira Baixo
Otaviana Silveira '\
Otilia Luiz Manebak
Pedro Est-efano Junior
Raul Bastos (2)
Reinoldo Wendhausen
Tito Carvalho

Uri Coutinho
Walburg Martins e Irmãos
Walmor Fereira de Macedo

Zulmira Goeldner

às 8 horas

cartazes �o dia
-CEtfTBO

eme SAí) JOSE

ESTREITO

-BAfJBDS

eine GLÓRIA
Fone: 6225

FONE: 3636

às 3 e 8 horas.

Forrest Tucker
Allison Hayes

-em-

NAS MALIIAS DA "RAIÇAO
Censura até 18 anos

Cia••In

às 8 horas.
John Agar
Giór'ia Talbet

-em -

A FILHA DO MtDlCO E O' MONSTRO
Superscope

Censura até 18 anos

Cine IMPEII6
às 5 e 8 horas.

Massimo Seratto
Jaquellne Sassard

_em_

TODOS SOMOS CULPADOS

ESTF EITO

Censura até 18 anos

JOhnny Welssmuller

Brenda Joyne Cheta
-em_

TARZAN E AS AMAZONAS
Censura - até 14 anos _

�

Ciae HAJÁ (S. José)

Cil,e BaXy
'rON':::. 145&

às 8 horas,
Stewart GI'anger
Eleonor Parter

SCARAMOUCHE

Florianópolis

ás 8 horas._
T.om Dra!� CAFEWiHO. NÃO!

CHE �!TOICarole Mathwes
-em ..,.-

l\IlJJ,IIERI\S ACORRF.NTi\f.AS

j ,.

Social (egue"ira
pecíets, dando instrução a criaçao falsa da l1teratu
uma ínfima parcela cos.: ra.

150 mil brasileiros cegos, As coísas complexas dlfl

já quase nada significam. cilmente são expressadas
A cegueira é um problema com exatIdão. A técmce
social e tem de ser resolvi- apenas ensina o geral; sõ-
do para todos. Vilas de mente a arte atinge o ea,

moradia, oficinas e cotõ, petáoujo. Nossas palavras,
nias de férias, especiais pois, não são dogmas.
para cegos, não são mais Se aplicarmos _ e não
admtssíveís. apenas aplaudirmos - as

observações contidas nos

artigos subsequentes, o pro
blema social da cegueira
será resolvido em Santa

da

UMA ROSA ENTRE ESPINHOSA vitima da cegueira não
deixou de 'ser humana,
tendo de estar integrada
na organização social. O
"mundo dos cegos" é uma Catarina,

verão organizar os serviços
cadastrais de seus municí
pios - Levantamento ge.
rat com fechamento de pe-

no desenvolvimento eccnô-

bre o peito uma linda pal.
ma branca. Maria Gorettl
exempLo dJi: infância, e

xemplo no sofrimento, e

exemplo na morte. Fol as�

sim qúe a Bóa Mãe dõ OOU
mostr<ou sua gratidão po.
Maria Gorettl, fazendo de

'�--"'---"---""--"'-�J• SERVIÇOS TlCNICOS ADMINI.STRATIVOS,• ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER J
� ViÇOS

.

f
,• RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160 ,•

• FLORIANOPOLIS -_ SANTA CATARINA II
•II
II�---------------�

�Ir -

1
;rn-..

�� j
:NFORMACÕES
TUR(STICAS
�edt:'a�ãO'
,.!fJualÓitt'/fl-

. I

VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

Vende-se O residencio situada à ruo Juca Loydllll105 em Coqueiros. Ver e trotar com o EngenheiroRui Ramos SOOI"E!S no mesmo endereço . (SF.GUROS. VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITORIO:ruo 7deSETEMBRO 16
FLORIANOPOUS S. CAl'ARINA.NO HOEPCKE TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PELO �ROGRESSO Df

SAN'A CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

la renovação de seu con- _

�:'teo;cente-se,que Almlran Voleibol Feminino da Capital pre�a- Nilo poderá vir a ingressar
::, l3:;;"�i�h:�:�I;o,o�:;o

'

ra-se Com Vistas Aos no MARCILlO' DIAS
�ah:�ci�.�i,á·�·á zl�����;nol;uCa��o ��'::: ��: :�iiSr:����s� ��: III Jogos Abertos
trnto com o Cnmerciár!o diatamente. Nélinho agora
Sôbre Nélinho tambóm se. e�contrá com con�r�t( Co-tocos. Gauohos, Cotcrtnenses, Paulistas

I

ao que parece suas. cspo- teIl�ll.qado e segundo as
q:)pi:�jbos, Baianos, Flumin1ênses,. Poroenses e Per.

ranças estarão desapare- noticias de que trvemcs co 1ambucotios estarão lutando domingo' em busco do

��I�d�s!es�:J;��: .oVi�I:��:d� ��:��m�:��lJaat�deao:ã: c;: fítulo "de, campeões', do remo do Brasil. -Scnro Catarina

interessa-se vivamente re- be de Crtcíúma.
"0 optnjõo- dos cronistas obouscdos -deveró conseguir
li terceiro .colocação..\, .

Testes Pilf3 Seus Conhecimentos

Ao que parece a dtreto
ria do Almirante Barroso
perdeu mesmo as espera-r
cus de ctntn r-cm osponcurso
dos médios zuton e xeu

Q MaréíÍi'o Pios ainda não tem assegurado- a 5,ua
RESPOSTAS êxibi�ão na tqrde do próximo domi"go" no -cida�e .�o

la) Em alguns países assim; o que é facultado 'pel::! Rio do- Sul', quando deverá enfrentar
_
,um combinado

FIFA.' Em outros, não admitem anulação de jôgo. As tOco':__,A dir�tô�jo ,molrcilist� oguórdo confirmaçõo
leis osseverom que "as. decisões ,,-dos' árbitros -sôbre dos desportistas rlOSU enses.

IjUestô'2s de f�t0 sã� finais" ��g.o, _0 r�sü�tado .não \

Continua em r-;mo �Ier� a preporoçô., dos
pod,e �er modit.codo: Suas decisões soa .flnOis ,e mo;

selecionados de .Joinville que participarão dos tiO J6

p�la.vels. O eN.D. em seu CB.F., admite o erto de
gos Abertos de Sonto Catarina. Em Blumeoou séde

dlr��\O'Êr��d�';d;il'e�:aé p�r�I�� i��j1�;���a�' ou devido do concentroçõo dosd qtlé��S de tO��m\;�:�d� Li�t��
)0 desconhecimento dos leis dcsporttvcs. soo o: Pl"ep-oratlv�s a� Iversa� onsa�ilidade d ;rga

ex: árbitro anulo tento conquistado diretamente �15S0:S que con om com o re p o

do csccntcior-, votídc gol conquistado diretamen nrzocoo.

te �0 um arrem�sso 10r2ra�. . O Cift'llem ort está definitivamente afastado das

va!ldo gol conqulsrodo devido o falto do quinto
d-isj;tutas doPCl'rtame regional da presente ·te�pa�a�

:n:-l�o ���b;�it�O�s;; otlétc que conquisto ponto doo, �s me�tores eimemportinos !;olieitorom o Liga

L:!ito arôs ter o goleiro rebatido a bol.o, depois' ItolOlen$(! licença por um ano.

do cobrança d;:! um penalti,
e muitos outros mais.

3° êrro cf:) fato é o que ocorre em cirCUl1stôncios
involuntórios ou fGlto de obS'E!rvação do árbitro

Ex: pune 7.c.l'lueiro com peno máxima por julgar
:jUE' o tóque fe; voluntário (falta de ob.servaçõo).

D(J�:��a'ao�lin��o (�� g��I,(�%�or�b�er����o�e���cu�:;g� médio Bibi, pcrte�ente 00 f'lenco do Caxias, -"stá

cio involunaúria). •

totalmente recuperado da contuSõo que o otas.!!lu �o
40) A Ollc,r'ncia do árbilro escolado nõo é motivo gramados por (llguns di.os, deven�o e�ar a, P,ostos, ln

para que- o jôgo não sejo realizado. Ao repl"esenta�_ tegrando Q cCI;utpe-f'l'ftmlr"dO"'Oaxlas, no pJ'OJ[+JI$P cotn

te cabe f-m.er a indicação podendo o escolho recOtr promisso �clube, pelo c;�ame�egionol.
de preferência num dãs auxiliares, ou em qualquer

O atacante Iberê que pertencIa 00 Itauma, vemOárbitro Ou pessôa competent,e present-e ap campo.
f. C mérclarlO de Cncluma

5°) Não. O árbitro nõo é -obrigado Q consultor o � sde
trons en.rd pa�a �o:o um dos melhores valôres

bandeirinha. Pode e deve fazê_la quando de alguma Jogo ar o conSI e.ra. I)
,

dúvida para bem iulgor determinado lance. Nu�ca do interior de CrlClumq.

entr·etanto por imposiçoo de jogadores. Quem deCide
A equipe do Bor�o, de Itojoí, estoró jogdndo no

É o próprio árbitro' Em dúvida sim quando tem convie
próximo dia 18. na cidod� de Brusque, enfrentando

ç���:�i��o_�s_t�:�������--- na oportunidode ao elencO! do Guora,ny, loe,ol, em

prél!o amistoso intermu�ic.ipol dos. maIs prom1SS'ores.

Enquanto isso o equipe do Estivo está num gran

G'2 dilemü. Nõo sobe se participo ou nõo do campeo_

lotO. Em coso afirmativos, o certame regional de Ita_

iaí será apenas disputado pelo Amirante Barroso e

Marcilio Dias, numa séri'e de três partidas.

o Presidente do Clur.e

Martinelli, SI'. Felinto Schu·1

ler, seguiu jUnta71e:1te
com a delegação catarim:l1-

se de remo que participat·:
do campeonato nacial'D-l

como convidado especial (la
FASC.

xxx xxx

Prosseguiu na noite df

terça-flOira, o campeonfl.to
de Futebol de Salão, can:

a realizacão de mais UIn9

rodada. Na preliminar o

Bocaiuva, fazendo uma ótl

ma eXibicfw, desbancou <.:C'

Cara,vana (lo Ar d liderafll;;t
ao abater seu an!.agolli�Vt
5 x 1. No outro prêliO, r

�o.st'!! Teiegr�f�co com:(!

gUlU passar facil pelo B'lrl)
Abrigo, marcando 5 x

Com a vitória do Bacai'lv?
sôbre o Caravan� elo Ar. O

PauL1, Rumos isolou-se 11[1

liderança do certame, 3!'

guido d(' perto pelo Car�l

vana do AI' c Boc"iuva

com 2 p.' p. A próxima ro

dada marca Atlética x Ba..

riga Verde e C�ravana C:o

Ar x Paula Ramos, noutro
dnélo entrc liúer c vic'e-li
der.

o eampeonato de Juvenis
ela ridad<, t.el'a andamento
na !.arde de dumingo cl)n'

a l'cali7.aç:lo dI' mais c!Gi,

jog'os. No eSLüdio da FCF

jogarã.o Paula Ramas e

'1uamni ('llqunnto que llU

"Os Melhores do Futebol" da Capital
tambêm farão jús a uma

estádio do FIgueirense es·

tarão preliando os quadrm
do Figueirense e do Atlêti

co Catarinense.

A nota de ãestaque <'tr

certame -dêste ano, da Cf!.

pital do Estado ê sem 'tfu·

vida, a promoç�o do De

partamento Esportiv.o da

Radoi Guarujá, insti�uin
do "OS MELHORES DO

FUTEBOL", premlando�C01r
medalhas de our.o os 11

melhores jogadores do o::e,�

tame conhecimento 'I/Ir
se chegará atravês de no

tas que lhes serao conferi
das,
O artilheiro do certame

e .o arqueiro 'menos vazado

faz sentir, estando
interessad,os pelas
que estão recebendo.

com o

r'ínermente foram inicia
dos os treinos da_ seleçâ
de voleíbpl feminino que

participará dos n� Jogos
Abertos de Santa Catarina
a se. realizar- em Bi'J'menav
no préxímc mês de jutbo
o serecícnador feminino

'eDRO PAULO MACHADO

�IDATORES-AUXILlARE$:

MAURY IOR"ES. RUI LOBO •

GIL.'.TO NAHAS

COLABORADOR"S: DIVERSOS

._------------,

medalha de our.o, õ mesmo

acontecendo co mo têcni(.'o

do clube campeão. Ao clu·

be que se laurear com o t-1_

tul,o de �ampeão da cidade

o referido' departamento
esportivo ofeflará um ico

O lnterêsse demonstradr

pelos atletas na promoça.o

!�SG��ruj�T���L�E�:��

Comerciário

estará sendo treinado pelo
sr, Nazareno Nappí. En

quanto isso,' as' nossas se.

recões de basquetebol, tu

tebol de salão, tê'nls" e no

Ião continuam sem qual
.quer atividade.,

O progenitor do atacan
te Nilo, Que derendta .o Pai

sandú, de Brusque, e que

presentemente se' encon

tra na cidade de.Bauru, de

fendendo a equipe local do

Noroeste,
.

vem de enviar
uma carta à diretoria 10
Marcilio Dias� Oferecendo
os préstimos de seu. fi lho
ao clube Vice-Campeão do
Estado.
A diretoria merctustc

recebeu com entusiasmo (

ororecimento e vai se. r<:JU-

nir para responder oportu
namente. Sabe-se tneíustve

Que o clássico avante esta

t:ã. com seu coe-rato termi
nado com o clube no mér

de agosto, porém, poderi
haver. acôrdo entre club,
e jogador, fic;anl:l:o asstm
Nilo em condições de cnenu,
tal o certame itajaiense
pelo Marçilio Dias que 'da
rá nova arrancnda em Der
seuuícõo ao t:Lu!o Que lI:e
e�capou �m vária.'! opoetu.
�Idadcs.

----�,._-,---- ----

O atacante Osmar, d.o

Guarani, Que havia sido pu
nido pela diretoria do clu

A -diretoria do Avaí ve'1'J be, vem de ser aesolvido
de comunicar a Federar.;;: ... o que vale dizer que Osmqr. Conta o. Engenheiro Agrônomo Franz Damm
Catarinense de Fute�ÓJ devera ret.ornar II equ!l1e que durante o ano de 1961, 100 agr:cultores do muni
Que prorrogou . .o contratô na tarde de domingo �_ cipio de Timbó realizaram 18 excursões durant-e os

que mantinha com'o jo tuando contra o Paul� Ra- quais adquiriram 53 vacas e 47 suinos de roço.
gador Aujor, em virtude de Essas excursões reunem grupos de produtorcs
ter Ido {) aGteta para Brus que se deslo::am poro outros muniCípios ou mesmo pa
que, deixando, assim dé ----.--_ _ ro outros estados onde visitam propriedades mais'o
cumprir o tempo oeterrriin<:,. 'Il·�' diantados, observam nbvos métodos de trabalho, bd_

�i�m��{)����at� ;��ce�:;;'_� Melhoramentos ����:r c:�I���:n:�����:��o:"ud:s, o�:�r:���:e�a��
fe�:be;�: ��:ld��jc�� t�:�: no 'Estádio do Palo troS �f�:,,�e F����uÇ:�� os agricultores vendo, acredi

��:!� i::;es�:ru��� c���: meiras.
'

�;:;'t:OiS focilmente e oc'eitam melhor os ensina_ 'I
daquela cidade, visando o A diretoria do Espart· Este mét,odo educacional é utilizado em todo
Avaí com essa med1\!a ne- Clube Palmeiras vem trilo o areo de açõo da Acal"esc.
gociar o seu atestad.o !ib.: baJhando ativamente para
ratório,

FÔRÇA E LUZ DE CRESCJUMA SIA.
�ae����:m����e�:u:��!tr�: Edrtal de (oRyocacão
Futcbol, �rit.�calldo seV(!Ta: Pejo presente ficam éonvidados �s Senhores Amente o árbitro Or�l dr ctoníetos desta Sociedade o cornpcrcoerem à Assem
Sou�a peja su� atuaçao.!lo btéio Geral Ordinário, a realizor_sc no dia 30 de abrij
cotejo Guarani x

.

umao do .corrente ano, .14 horas, no séde social, afim devoncídc pelo Bugie por deliberorem o sC'guinte ordem do dia'
3 x L ,o) Leitura, exame, discussõo e oorovocõo do

. ,
relatório do Diretoria, balanço geral demonstroçõo

? a.rquel1'o Nazareno, �( da conta Lucros e Perdas. poracer do Conselho Fiscal

�l:�i�:�otev�i:e�, CO����� �z���u:n�n;�s d�u�e������n;:�961 �alanço geral, reo

ambas as pa:tes chegararl b) Eleiçõo do Diretoria e'dos membros do
a uma solm;ao, tendo N� Conselho Fiscal poro o exercício de 1962, cabendo
zareno renovado c.ontral( à Assembléia fixar_lhes os honorarios
�m.o clube, ('Ia :Saixada pm c) Outros aSsuntos de interêss� social.
mais uma temporada. Cricillma, 5 de abril de 1962

(Engo. Mário BGJlsini) - Diretor Gerente
O arqueiro Basse, a pedi

do de diversa.� diretores
<1,0 Amérirn, vem de renu�

vnl' -Seu compromisso por
mais' um ano. Desta forma
Bosse poderá rer(-ll'llar ao

arco anlC':-I.:�no desde qw:!
o scu treinndor assim ache
conveniente.

Agricultores Tamlf6nr fxtuisionam)

Amistoso entre o

Metropol e o Co
merciário.

A diretoria do 'Comercial
dará uma festa de despedi·
da ao Metropol, an,tes r.w

Bicampeão do Estado inj�

ciar viagem por gramado, .�-----

da Europa, realizando uma

partida amistosa com o

seu mais tradiciQMal adver

sário, no estadia Jl:eriber
to Hulse.
Nesta oportunidade cs

jogaaores e diretores cC
Comerciário estarão ôterp._
cendo, ao clube alviverde
uma corbêlia de flores, 1:5.0.
menagem especial à dele

Caznok Continuará preparando o

Onze Do Comerciário
.

A diretoria do onmj»co
ortctou a Liga Blumennu

ense, solicitando a data" J
19 do corrente para renli

zar uma. partida emtstoso

com o Marcilio Dias de I

tajaí, ia que as ncgoeta
cões entre as duas dtreto

rias chegaram a bom ter

mo. O Jôso será travado n1

estádio dã Baixada, a noi

te reinando grande i:1��

rc�se na cidade industr'r11

pela exibiç:i'o do vice-ca,n

peão do. Torneio Sul Brí}

sileiro de futebol.

O certame de Hajaí d'�
ved ser iniciado ainda "Ó'

te mês, devendo partiCipar
Marcillo Dias. BanaslJ e

Estiv[l. A equipe cio E�tI\ a

ainda não tem. confil'ma.-C,f)
sua presença no certam"! e

caso não par!.iclpe do rI!

gional da cidade 'praiana,
o título deverá ser decidido

apenas entre Marcílio Dias
e Barroso em melhor 11e
três partidas.

todos
notas

O treinador América A
mara! satispeito com O e
xercíCi.o desenvolvido sab�
do em IUguaçu já que 9. 9

qulpe considerada tituhl
se houve com acerto, óerr,l_
tando a ,equipe local re
forçada com alguns vaio
res do próprio Aval por
6 x O.

João Caznok, atual trei�

nador do Comercjário, es

tava na eminência de dei

xar .o clube. E�ta notícia

que nos chegou. Aconte(�f

porêm que o treinadol'

prestando declarações :I

gação que reprellentará imprensa, iQformou que na
Santa Catarina

�
e o Bra<:ll da existe entre êle e o elu

par campos europeus, du-
.

_

be, estando tudo na malf

perfeita ordem,. Acredito

que esta notícia tenha par

tido de quem núo tem r

fazer, pois continuarei no

Comerciário atê que venh:l

ser Objeto de desagrado do�

dirigentes alvlcclcstes. --_

O sr_ Walter Muller P!'e.
sidente do Unibo, de T;ml�6
enviou ofícI.o ao Diretor du

rante tres meses e Oleio.

o aGRlCUI,.TOIll É a
E.'SOPINHA OOllS....
DG N.�40

Bem que diz o rifão: "n6a há bem que ��mpre '

dure". � uma verdade.Já poro brl've 'está previsto a ... -{
"MPREGADA ·DOMESTICA te,m;n·oçõo desta vendo QU� com tonto suçesso pom
L os seus promotores e tanto proveito poro o povo está

Concórdia Prep'ara-se Para Receber PPRECISA-SE A RUA FELICIANO NUNES PIRES 'endo 'eol;zodo ó ,uoT,o;ono nO 33.
,

17 PAGA-SE BEM Trota_se de mercadoflas de pnmelflSSlma quo!

®'
O Marcílio Dias ' ��ag�r: �'7nnv�r��u��z���apa����:� àpa��da� �������

Reina grande entUSl9s razão porque nota- se ntL
.• Vende-se" "que não houve e sõbre cUJos: preços (mult�sslmos,

mo na CIdade de Concor CIdade um entusiasmo in- \ maIS em cont:a de que os do ano correntes) amda es

dIa pela VISIta Que faro. ( comum O Marclho DIas Vendem_se três bIcIcletas duas paro homem e tá sendo concedIdo um desconto extra de 30%
� MarcJ\lo DIas oport.umda apos sua campanha no I uma poro senhora Uma barbado C$ 12000,00 Além dos vonfagens de preços A Modelar aln

II de em que ;naUgUrará 03 Torneio de Clubes do Sul Ver � trotar a ruo Esteves Junior, 56 nesta com lo facilIto aos seus credl(:Hlstas (com as contos e;
reflet.ores do estadtO do Cll quando classificou se em sr Carlos 12 - 4 dia) o aquIsição dos mercadOrias pa�o paga�ntos
be local, o Sadia Esta s� segundo lugar, tornOll-sc em 8 mf'Ses, sem qualquer aumento
ra a prlmelra ve1. que ( grande cartaz Ra cidade

.. --

E além de tudo o Inverno esta aí Está chegon

.eauMAllPefRlTaDOIRAIIL 1�:::elaP���:�� s�o e:��;;, do oeste -cle Santa CaUmN\
10 ROUeKE TEM i�âi::d::_e qb��b��jS,:��g�ma�:�����s� d�:lbo���..

tudo

.----�-------------

Garibaldi.m {ombinação Com "O ESTAOO''Edições a Partir Das 08,30 De Hora

conseguir inaugurar os no�

vos e custosos melhora-

--------- ----'-

Madeira NevesProf. Joaquim
Convidlllld.o espeGi31lmente

para r-elatar tema no PrI_

meiro Colóquio de Professo
dráflco de Medicina Legal
promovido pela Univ.m;i
dade de São Paulo, sl'!g,_;j·

mentos introduzidos .im
sua praça de esportes, �n

data pré fixada ou <;e1a
dia 7 de setembro. Tôdas as

pr.ovidencias estão sendo

tomadas, inclusive sôbre ('

gramado que está .endo to
talmente removido, o mes

mo acontecendo com as ar·

quibancadas que estão sen

do melhoradas. As�tas
prosseguem e existe certo
otimismo que até a data
fixada tudo esteja prOllt.Q

rã. amanhã !para àquela.
Capital, o Professor ·.r-Cate
dr tico de Medicina Leg31
(Ia nossa Faculdadé' d�

':>ireito, Dr. Joaquim Ma-
deira Neves.

"PRE' VENDA DE INVERNO"
OUASI TERMINANDO

iàri mente. Os Es porfivos Da Rádio Anita
óril' Afé 17.30 Horas.
"�.. �,,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Presidente John Ken

nedy, dos Est::tdos Unirias,
durante a entrevista cotett
vu à imprensa, que conce

deu em Wa:-.hlngton, qunr
te.retra. entre váríos assun

tos 10cnli7.ados, tratou das
1'1'1:'H.:i'irs entre seu Pais c

o nn\.�i!. Um jOlllall.�ta In

dagon lho SÔ\)\'C a Iot, ara
em tI':unllaç5.o pela Con

gresso, proposta pelos se.

nadares Adatr, Long e ou

n-os. para que seiA suspen
sa qualnuer ajuda. dos Es
tados Unidos às nações
que exprourtom hem; norte
.amcrtcanos. sem justa rom

prnsar;ão, referindo-se na

turnlmentn à recente en

eampncão da CNT no Bra_
,ii Ilrlo_,p.:overno do Rio
Orandr- do Sul.

se��I��;�Y"c;�::n:d�� co� ,...------�
nhecinlC'nto c- todos, aS' & fi R O S U �

;�';:'P���I:n�:I�f;��:a, p�� � � r ,\ �'f' t ! 'f 'i

p;ove!'fl:1d:lr de 11m Estado

todos Os esforços para uma

solução equitativa com o

Governo Brasileiro, Nin

guém jamais colocou em

duvida o direito de um go.
vêrno encampar proprtedn
des estrangeiras, através
de justa Indenização, Os
Estados Unidos estão. em

conversações com -O arasn.
para um dcsfêcho snt: ra
tório da questão, Não vejo
nada mais comra-mdtca
do, no momento, da que to.
marmcs. uma atitude de
rep: cseue contra o govcr
no de um Estado brasileiro,
comprometendo nossas re

lnçôe, co-n todo o Brasil,
as quais, sêc. agora, mais
!mportantt:!ll do que nunca,

Nolícias IInlversitárias·
Rol:)ério Duorte de Queiroz

ri O. QSSU�fo r� .d?minonte nas rodos universitóos, Como nc-, poderia deixar de ser, é o desenrolo'�do �eve. de proteSto contr:J _a nomeação irreQ..llor do

�"d.;r:;If�on FCominho, poro a Ciências EconômicosrI" l"'l o oC'IIdoc:,? de Ciên:!ias Econômicos,
.

ôd
Segundo Csta previsto, até o fim desta semanflt os. o,� Feculdodli's do USC deverão ter suas aulaspor?hza�o,s ,('m 000;0 à gr('ve nela moralizacõo doen<;IOO, IniCiado r::'21os economistas,

•

;
Estó fY'I ....�('('dO poro adio 15 d<> maio _ Dia d')Asslstenb Social a formotura da Turma Pioneiro da

F..:'culr!r>r{(' d.. !:iNvico Soekl1.

..,
P!'>de��<; !'>dionto,r 005 leitores, que o programad, sso f(.'<;t.lv'dode <;wa o seguinte'

padrrB F��ro�i�c���s�o s���:dr�tciado pelo Revmo,

"ALV2J.R�or��.CA���n�Hg?},açõo de Grau �o Teatr'}Os Formandos, em nlH'I1era ,de onze, serão paraninfodos pelo Prof. Dr, R.?�;rto LOt..'Ndo,

t ��nleS'- OO-r:O!'uldode di!" Filôsotlc(:--ô "pi('irQ P se Instolor n-:J Cidade Univefsitória _ es
tão em,f'lenhodos itln�o às autoridades competent�s�
no sentido, do m.?lhono do ruo Que leva à Escola, r'ais
oue r-m dl()<; de· C'huvo o mesmo se tronsfOl;mo l':TI
vl'rdodeiro lamaçal.

A U.CE. através de Dloneiamcnto do novo S_a
cretório de Assistencif1 e Benefícios, coleqo José Pei:
voos, "stará em condições dt' oferl'cer aos universitó
rios c(lmplcol, assistência odontológica e elaboração
e análises clinicas,

'

Eis porque desejamos uma

scrueêc amigável IJUra o

casco. nêo apenas tmcre,
se dos Estarias Unidos, mas
também no dn Braxl}. O

há capital publico suncron

te para atender a todos os

serviços, Assim, sendo, te
mos procurado suprir estas
deficiências e .o gcvêrno

de discutIr todos os assun

tos que envolvem as rela
ções entre nossas grande
nações. Se vós olhardes pa
ra o mapa e perceberdes a

vitalidade e a extensão da
Brasil, compreendereis por
que devemos guardar
senso cto PI'opol'çno,"

Sugerida a Remoção de
novas Barreiras Comerciaria

WASHINGTON, _ A últí
ma sessão da conrerêncíc
sôbrc Tarifas qUI' se rcah,
za em Genebra convenceu

os nsscssurcs plllllicos dos
delegado.', rios E�tnd('ls Uru
dos que o Presidente Norte
-Amertcano necessita de
novos Instrumentos de po
litica comercial.

"Unânhuemente, acrecn,
tantos cm C';UI' a Inklal tva
dos Estado;; Unidos rtove
c-nntlnuar ilran(':\Ildo nu
d:'��n('lllr, objcUvar'lclo C[t

da vez llw.is a redução da,"
barrct-ns que cut.arpccem
o conlêr(:io 'entre as nncôee
uvrcss' - utsscram os a';_

sessorcs em. def'!I\I':1çãO, PÚ_"
bllca. depois de conreren

ciarem, hO,j(', com o PI'l'sl-

CANETA
IlARKER 51
Perdeu-w lima cor �'m'::l

gravação Antônio c;', San

t.as, gratlfica-;-'c qucm:1
enrontrnl', Tmt:lt' nrsta
folha,

dente Kennedy.
o Gl'UpO Assessor, inte

grado de representantes da
indústria, do trabalho srn,
cncauaedo, da agr-ícultum
e do publico' em geral, as

si uu, recentemente, â con

roréncta do GATT rAcôrdo
Gerai de Tarifas e cornér ,

ctcr
, em Genebra. Os resut

tacos de tal conferência
rornm anuncíad ae fi 7 elo
eorrcnto . e o Presidente

J<rnnedy' os. rrllf\�i ncou de:
"multo sat;'�fflt()rios c nu
])Ol'[finté":

--�--;) _:��, -

Os assessores disseram
no Presidente que deixa.
rum Oenebru convencidos
fie que é necessúrfn a nova

lei comercial liberalizada
proposta pelo Chefe do Co

Acrescenternm que apre
ciso, para fortalecer a eco

nomia dos Estados Unidos,
acelerar () crescimento eco

nõmlco das UJ"a'!' nações
em prrx-esxo de desenvol
vtmourn C rctnentar a uni
:10 entre us uucocs livres,

FARA' ESTAGIO NA RADIO DIFUSORA
JOSE' NAZARENO 'COElHO

..com deAino a São Paulo,
seguirá provâvelmenLe no

proximo di:;, 23, J n::lsso co

](':;;:3 José Nazareno COCI!lO
DlreL.Jl' do Dcpr.rtal:lento
de Nolkbs da GURI'Uiâ
Na pauJieeia, NazllI'cno

Coelho rf'alizllrá um estú

gio na Rádio Difusora Sio

Paulo, mm!. das mais per
fclLns cmissôr:1S do t:_lnti_
nente,

Prepare-se para o Futuro
adquirindo 10les de terras, pl'quenos chácnroc;,'
ón'os poro .inch·lstrios em

BARREIROS
no "BAIRRO YPlRANGA onde está situado o Grupo
Escolar local,

'

Os interessados poderõo dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE lMOVEIS de

0110 Julio Maiina
Ruo FeliPe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone

2347 - Florian6polis.
Está oficialmente marcad" para o dia 29 próxi_

o, o "TROTE DOS CALOUROS" que obedecera ao
----

esmo critério do ano p��s�do
A séde dr) C.A "José Batista Rosa" do Fac, de

dontolcgia, foi transformado em sala de auja!

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

NO HOEPCKE TEIII

Como se sabe, a Rádio
D!fllsol':l São Paulo é a e_

mi' s<)ra que possue a mais

perfeita equipe de reporta
goni é é crmh�{'lda em to
dos .)s quadl'Hntr,� dI) pais.
Será baslanlf' p"oveitoso

o esl.1;llo não temos a mc

nO!' duvlcl:l, p,>ls Nazal'eno
Coelho I'eeolhrrá outros
conherimcn:O', pa!'u incor

porá_Ias a::l,� que jâ possue.

4° da série

NAVEGAÇAO - Chicago
E"'

.

o mais importante p{JI't,l
tntertor dos Estado.'i Uni
dos, Gr3.ca_� ii. conclusão do

canej de 850 Lourenço, é
agora passível a navios de
g-anne r-alnda !lgar cl1!f'a
gt- n ;JCr�os de torto o

mundo. O Canal Mfl.r1tlmo
-' ::: Ctucago liga ainda a

cidade ao rio Mis.'$\ssipl e,

ntravés de i'il' do, no �(Mo
(lo México,

Rl1JDE Todos os motos
de transportes dos Esta<ll)!i

UlIj(I\).� (' mvcnrem pum
Chh-agn. V c 11IlpOl'tantcs.
e trnrtas-u i't'ITO parlem
nu I hl" :, ,I r-ídnde , A
B:tla de eh ":lI?"), no Lago
MlrhlC'an é pôrto de entra
j� para rnercaéortas vin
das de país{'s estrangeiros

r sêbre os quais recaem

impostos Mndernts. Há

mais de 20 aeroportos na

úren de Chicago, A cidade
fica a menos de 40 horas

de vôo de qualquer local

do mundo. Alem da exis

tênctn de tones êsses meios

.re transporte, uma cem,

plexa rêde de rodovl3S liga
a cidade a qualquer ponto
dos zsredos Unidas,

o "LOOP" - O "Loop"
de Chicago é uma área do
Centn da ridade de!lmita
da pelos trens elevados

que a ligam aos subúrbios.
.,,,�.s.a :irea se encontram
as mais importantes lojas
d::! Chica�o, como a Mars
hall Fi('!d's alem de mllne·

rows hotéis esrrilórios e

locais de óivcI'Sô(,s. O "Lo

op" é o primeIro lugar que

_ rki,�
O Instituto de Mte de Chi

cago é um dos melhores

mu"eus dos Estados Unidos

sybvencbnado principal_
mente por doações ]'Xlrtlcu
lare-s, com alg'um auxilio
da Municipalidade de Chi

cago, conta com mais de 50

mil quadros e desenhos 0-

rígiJiais, desde o século
XIII às mais modernas o

bras de arte abstrata,

tem sido nos últhllo." 100
anos 'lun dos prlncip:üs pcn
tos de !ntr-!'ê>i,\,e }:taI'.1 os tu

rlst4ls, NQS prhl:eiro.<; dias

quando Il-s vla)lt:(ls eram

.Il':uito demorad,-'�, .ó mes..

Chieago- t�;i�s dô mundo.

Cü_'WENÇOES _ Locall

tada praticamente no een

VISITANTSS ..: Chicago tI'O dos Estad JS Unidos,
""'Chieago se tornou o cen

tro de eonvencões do pais,
Quase slmpre hã desfiles,
conferências e banquetes
na cidade, Chic,lgO é :linda
o local nos Estados Unidos
onde se rcnl1:wu o milior

��!.t.��
60l da St'rl(' dos m:lls importantes estu
UNIVER�lDADE DE CHI dO>l ricntíriros da. era mo_

CAGO - Uma das institul- çlerna. Foi na Universidade
ções de ensinn S\ljleriOL' de Chienqo que a ciência
mais conhecidas e famosas obteve .')u�\ primeira vltó-
do mundo é a Universidade ria na clsi\o do átomo du-
de Chicago, fund:\da. em rante os rlias c!'Uciais da
1829, Organizada (;0010 uni II Guerra Mundial. Cêrca
ver!'iídade: dedicada a pes- de O mil ,'.-:tud:.mtes a fre-
quisas e estudos a\lançados, qllentam anualmente,
al�,11 de ensino supe'rior,
aí se tem realizado alguns INSTITUTO DE ARTE _

• Desenhos
• Painéis
• PirJuras d.

propaqanda
.Fal"",,- _.-

• FlâmlA'Q$

ruo. lernando machodo, 6

l� andar - for"!! 21-13

PERfEI�ÀO-RAPIPÊl

procumm,

G3Sn DE CI.fÚl I
ENTÃU rECh C!��:..J

Coopere

'CCRM."" . .

com-

Assistindo ao Filme

Alamo

dia 2 de
•

maiO

Departameolo de Saude Publica
PUIIlTõES DE FARMÁCIA

MÊS DE ABRIL
1.0 _ Domlngr
7 - Sâbaclo (t•••de)
3 - Domingo

14 - �áb:110 ftúrde)
15 - Domingo
20 - Sextn.feira (. santo)
21 - Sábado (feriado)
22 - Domin�o
28 - Sábado' (tarde)
29 - Domingo

Farmãcla Stn, Antonio
Farmácia. Catarinense
Farmácia Catarin('nse
Farmácia Noturna
Fármácla Notul'na
Farmácia Vitória
Farmácia Centr:ll
Farmácia Modrrnn
Farmácia Stn. An�onio
FarmácIa Sto, AnLonio

Rua Felipe Schmldt
Rua Trajano
Rlla Trajanj)
Ru"a. Trajano
Rua 'l'rajano
Pra":1 15 de Novembl'"

Rna Lõ'elipc Sehmldt

Rua João Pinto
Rua Felipe Sehmlde
Rua Felipe Schmidt

O plantão noturno será e!e ttlA.do pelas !al'múclas Bta. Antônôio Noturna, Vitória e
CentraL

O plantão dlúrno eompreen dldo entre 12 e 12,3(1 horas se
rá efctu:Hlo pelas ffl.rlllácUls

Vitória e Central.

1.0 _ Domingo
8 - Domingo

15 - Domingo
20 - Sexta_feira (. santo)
21 - Sábado (feriado)
22 - Domingo
29 - Domingo

ESTREITO

Farmácia Cnmrlnense
Farmácia do Canto
Farmácia lndia.na
Farmácia. Catarinense
FarmácIa do Canto
Farmácia Indiana
'Fannãcla Catarlnense

A pre,�ente tabela não poJe rá ser alterada sem Prévia
mento.

nua Pedro l:'emoro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro JJemoro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Malfl
Rua Pedro Df'moro

O pJ::tntào noturno será ete tuado pelas farmácias do Ca
nto, Indiana e Cat:'trlnense,

autori:mção deste Departa·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tão logo assumiu a che

fia" do Poder ExeculJ-vo, o

Governador oelso-xemos.
ao organizar st'ia equipe
de auxiliares e delinear as

metas da administração
que teriam de ser atingi
das por sua gestão, colocou
em lugar de relêvo o pro
blema da energia elétrica,
escolhendo, para êste se,

tor, homens de comprova
da habilidade e capacidade
para 'executarem as medi
das governamentais ten
dentes a resolverem o cru-

.

ciante problema, atacando,
o em diversas frentes.
Uma das grándes provi

dências tomadas pelo Go
vernador Celso Ramos,

�;��us:�n��S\b::;'� a�
então par:a:dás'::_ 'da Üsliui

� . ,�, db� Garcia, apontada como
Cdpital, vemos; sentad�_s�t'q" ,

Ha1l.$ Ltppel, do quadro 'de solução para o problema
Eng. Leorlhaf"d Otto Enri, tecnlcos, o Dr Ro.be�t� La- da energia elétrica em to
procurador da Brown-B�. cerda, consult�r 1un�1c.�.; e},: do o vasto litoral de Flo_
veri S/A e o Dr. Júlio H. o: Sr.<'"-Hermelmo bat'gura, rianópolis.
ZadrO"zny, Presidente da diretor comercial, todos Agora, por intermédio da
.C?!?L:�t;C; ·em .pé, o Eng. trei da CELESC. CELESC _ Centrais Elé-

No flagrante, tomado du

rante a assinatura do con

trato para aquisiçiio de

equipamento para a Usina

de Garcia que virá atender

'��., .. ,::�, ��m��da: de energia da

po presente, o Vigário local
proferiu sentidas palavras
de homenagem e condolên
cias ao ilustre extinto.

, Em vista do falecimento
do Prefeito Raulino João
Rasar, assumiu o exercício,
do cargo o Vereador Ray
mundo Mayr SObrinho,
Presidente da Câmara Mu
nicipal.

Com .(!estino a Capital
Federal, segue amanhã, à

. couvtte da Universidade de

. �r�sí1ja, o .proressor Eúd,-
ro de Souza, da Fa,culdade
de ·Filosofia.

----

Em Brasllia, o Prof. F.1I'
doro' de Souza manterá
contatos com altas perso
nalidades ligadas à funda
ção da Universidade d1. No
va Capital.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS EMPREGADOS EW;

,);;;,��;;''iTR1NSPORTÊl t'CARGAS·
RIO DO" strri"úl'í<G':l:""OénôS • Ú V'ti�d{;Ç�;' :,pf)elé'gléia Estadual de Santa Calarina

�i�:�:�:n��h��!�i�:��t:' ������;�::s do d�sta�:�aras EDITAL D'E CONCORRÊNCIA
.

11a última terça.terra, com O dr. Nelson de Abreu,
;l morte do Prefeito .

Rau- representando o Governa
lino João Rasar, cidadão e dor Celso Ramos, o Depu
Iíder politico de largo pres- tado Orlando Bértnll, a As

tígIo no Alto Vale do Ita- .' sembléia "' Legíslatlva e o

jaí. Mais' de 10.000 pes; sr. Hermelino Largura, o

soas, acompanharam o seu Diretôrio Regional do PSD

sepultamento e um manto e' o vereador Raymundo
de profunda tristeza des- Mayr Sobrinho, atualmen
ceu sôbre a cidade, cujo te substituindo o Prefeito

comércio, indústria e atIvi- rajecíco, acompanharam o

dades obreiras interrompe- féretro desde o edificio da
ram seu trabalho para Prefeitura até o Cemitério
chorar a morte de um eu- Municipál. Alí, em nome

têntico homem público. do Govêrnc do Estado, da

Assembleia· Legislativa e

do Partido Social Democrâ
tico, falou o Deputado Or

lando :Bér:toli que, bastante
emoCionado, deu o último
adeus'-· ao grande amigo
de todos Os riosulenses, ao

homem que, em momento
algum, faltou com il seu

Inúmeros Prefeitos, en

tre os quais notamos os de

Lajes, Rio do Oeste, Pou

SO Redondo, Taló, Trom
budo Central, Londras,
Presidente Nerêu, Iblrama,
Presidente Getulio, estive

ram presentes ao seu se

pulta�ento, bem assim de-

Quando, no governo do sr. Juscelino Kubitschek, al

guma das várias estradas que construiu e pavimcntou
dentro do território catart7fense sofria qualquer paralisa
ção - 'os gritos da UDN eram estertóricos.

Ago�a, com o Ministério dá Viação e seus departa
mento.'>" subordinados entregues a elementos da UDN,
acaba de ocorrer coisa muito pior; as verbas destinadas

às barragens do rio !taja' Açu - com as quais serial1t

evitados 08 desastres e as catástrofe.s das enchentes -

foram DESVIADAS para obras no nordeste.
Conhecendo ésse fato, que foi denunciado na Assem

bléia pelo ilustre deputado Pedro Zimmennann, o sr.

Laerte Vieira, negativo herói de um IMPEACHMENT

de bobagem, e.<taria na obrigação de defender os inte

resses catarinenses" promovendo 01ttro, de verdade,
contra seu correligionário Virgilio Távora, Ministro da

Viação.
.

Mas postular os interes�es do seu Estado nunca foi
motivo dlb emoção para esse deputado, _que. somente
(rr,:e IUl I"ISC

rie '. t!(I'/� ••.
r;/cil.ora/, COI//. 11.11/. I"clldimenl.n minimo

Levamos ao conhecimento das firmas interessadas,
que se acha aberta na Diz·etoria de Administração Geral
dêste Instituto, sita no andar térreo do Ediflcio IPASE,
CONCDRRl!:NCIA para aquisição de MATERIAL DE CON

SUMO, constante de artigos de papelaria e escritório.
Os dados especíücos dos artigos pretendidos poderão

ser colhidos no endereço supra citado, das 14,00 as 17,00
horas, até o próximo dia 26 (vinte e seis) do corrente
mês.

As propostas serão abertas no dia imediato (27), as
16,00 horas, no Gabinete do Delegado Estadual, na pre,
sença dos interessados.

Florianópolis, 12 de abril de 1962

Walter Metio
DIretor Administração

Geral
Matricula _ 2863

Romeu Botelho de Abreu
Almoxarife

Matricula - 2804
-----------------

IRMANDADE DO SENHOR DOS
PASSOS CONSIDERADA DE

UTILIDADE PÚBLICA
o primeiro ministro Tancredo Neves

assinou decretos na pasta da Justiça, decla
rando de utilidade pública a Irmandade do
Senhor Jesus . dos Passos e do Hospital de
Caridade com sede em Florianópolis, San!a
Catarina.

tricas de Santa Catarina
S;A - presidida pelo Dr.

Júlio H. Zadrozny e que
tem como diretor comer

cial o Sr. Hermelinó Lar

gura! vem o Govêrno do
Estado de firmar vultoso
contrato de aquisição de

equípamentog eletrc.mecá
nicas com renomada firma

fabricante de materiais de

construção de usinas, a

Brown Boverr S/A, com se

de na Capital pau'[Ista e

com fábrica -nc município
de osasco - São Paulo.
Tão logo cheguem os

materialp �dqt�os, quaIs

-_.-:-,.,. .....

;--

na sessâo de 10 do corrente,
a maioria absoluta govcr
nista elegeu a nova Mesa
da Assembléia Legíslatíva
confirme jâ foi notiCi9.dv:
e que ficou assim consn
tuida , presidente dept!.tado
João' EsUvalet PIres, do

PSD, reeleito; v.\�e-presiden

te deputado Walter Müller;
segundo vrce-presrõente c-,

deputado Antonio Gomes de

Almeíria, do PSD; 1° secre-

"'---------------

Coo�ere com a
A.S.C.R.

LOTERIA do"egTADO
"

,
0€ SANTA <!ATAR,INA ,:'
,'�, ".::( '"

sejam: dois alternadores
trifásicos sincronos E. H.

com ventilação em circui
to fechado; conjunto de,
peças de reserva;

, instala

ções ann.íncêncto: dois
transformadores tnrésícos
de 6000 KVA ,6900/69000
V. 60 c/s: dois transforma
dores de 300 KVA, 6,9 KV/
380;220 volts; um trans-,
formador de 300 KVA,380/
220 volts; 6,9 KV; peças
sobressalentes para êstes

transformadores, além de

filtros de água tipo cesta
sistema gêmeos e filtros

biológicos, os trabalhos en-

te e barata em seu custo
de fornecimento.
A providência governa

mental constitue uma no-

va demonstração da boa
correta administração p
blica que o Governad
Celso Ramos vem eXIl{:
tando em Santa CatarlQ
visando o bem estar
população e o progre
econômico de nossa te

--_._._---------...;

__ o

Ia..

O ESTAD
o MAIS A!I!ICO 01""0 DE SAnA CATABIIIA

FLORIANóPOLIS, raexte-reírar, 13 de Abril de 1962

Kuerten, . e segundo secre

t rio deputado Altir Weber
de Mello, e suplentes depu
tados Pedro Zimmermann e

Ivo Montenegro, do PSD.

A oposIção apresentou
chapa emcabeçada pelo
deputado woinev oonecc
de Oliveira, tendo como

vice-presidente o deputado
"Tupy Barreto, segundo-vice

deputado EvalcLo Amaral,
1° secretário deputado MR.

rtí Olinguer, 2° secretario

deputado Benedito 'rereatc
de Carvalho.

BAHIA BITTENCOURT:

DEMOCRACIA HA-DE

IMPERAR

Após c presrõênte :::sth'R_

l ��ÓP�li��T!���1 Ide 1962

Prez�do amigo.
Aproxima-se a Páscoa,

data que nos lembra cOJU

imensa alegria a festa da

ressurreição do Salvador.
E' costume festejá-la en

tre nós co," distribuição d�

presentes, ovinbos de pás
coa, chocolates, etc.

Quem lhe escreve to.
carta é um aluno do Edu_:
candário Santa Catarina.
Meus pais estão internos

na Colónia Santa Tereza,
em tratamento. I
Você, que vai ter uma

Páscoa alegre, iunto aos

seus pais, não deseja re·

partir um pouco comigo da
sua cestinha enviando·m'}
um presente para a. )'"U,1-

Saldanha J\.larinha n. 34
residência de D. Maria. Ma
dalena de Morra Ferro,
que é a nossa Presidente'!
Esperando a sua respos

ta, envio-lhe o meu abraço
,J1luito. carinhoso (l amigo.

_tIMNIf;I, IMl\-lASro

---------

excercendc uma vez a

sidêncla. da Casa, VQI

a fazê-lo". Dirigiu-se
-segulda ao deputado
nio Gomes de Almeida,
gundo vice�resi�ente
Casa ·e ex-líder, persa
dade politica das nial""li

Mais de no.ooo pessoas no sepulta
m�nto do prefeito Raulino João Rosar

desvêlo, a sua dedicação, o (Cyzama) que expressou o

seu espirita humanítárto e pesar dos seus colegas.
o seu exemplo à causa de Durante a missa de cor-

Santa Catarina.
Em nome da Edilidade e

do seu funcionalismo pro
nunciou betísstma oração o

dr. Ruy Olimpio de Ouveí
ra Promotor Público que
comoveu a tocos com 1

as
suas p�ha vr.as-;:� 'â�' iêon1ôrto

.

f' ·saud�de. Pela imprensa
e rádio, ouviu-se a voz do

,
[urnalíata Jucy Fiuza Lirha

Oe�. "Hahia Hittencnurt na· Assem�léia:
Demmacia �a-�e im�erar na casa �o �o
Por 26 votos contra 15, tàrto deputado Frederico let Pires agradecer a hcn- satisfação se estendia

ra de ser guindado, pe.u demais componentes da

segunda vez, a preaídencla
do Poder Legislatfvo, o

deputado Bahia B�tencourt,
em nome do PSD, congra
tulou-se com o titular re

eleito, demonstrando o. [ú
bilo da bancada 'pelos resut

tados da eleíçâo, e que essa.

Escola de

Engenharia
Industrial
'A Secretaria GeraJ da

Universidade de Santa Ca

tarina, convida os Srs. An

tônio Luiz parelra, Edgar
Outra Álvar.o Henrique doe

camp�s Lobo, José runcon

Lachlca Filho e Luiz Carlos

Santls, lil- comparecerem.
nesta • ReItoria, a fim de

tratar de assuntos retecío

nados com o concurso de

habilitação à Escola de En·

-gennaria: Iuattsbt ai.

Florianópolis, 12 de abril

de 1962

ALUIzio BLASI - Se

cretário-Geral

era ser govêrno.

mingo
raso

Intrigas

Nesta época em que, depois que uma ccntie

dupla na Assembléia, tomou a iniciativa ?a� in

gas, dos boatos, da maledicéncia, de calumas

tudo isso, a grosso modo, anda por todo
_

o Es

(nem o Senhor dos Passos escapou). Nao es

nhei, por isso que a bobagem voltasse aos m

ouvidos, pelos quais jâ havia passado sem

lhe desse importância. Achei até natural que

acusassem de al.go, fôsse o que fôsse. O g�ave
me que eu teria cometido, em resumo, sena o

guinte: estar !nteressado em polltizar o Lira

nis Clube, através da eleição de pessedlstas
xos para um dos seus órgãos diretores!

. Como reposta, também resumida: nunca me

teressei por essa eleição por um motivo muito s

pies, qual o de Ignorar que ela estivesse, e.steja
venha a ser marcada; qualquer pessoa, seja qu

fôr que sustentar que.ouviu de mim qualquer a

sãd, sob qualquer forma, a êsse pleito, fica de

já àcusada de mentIrosa. Com acareação se quiS

.._...
Juizo

-....,.�--

�
Os ultimas pronunciamentos politicas do �en'

IrIneu Bornhausen têm sido pautados pela !ll

equilibrada serenidade. Ainda agora Ricardo.runS

ral, colunista da úLTIMA HORA, revela que o

Gastão Vidigal, havendo recebido do sr. Janio V

soura Quadros convite para ser seu companhe"iro
chapa, como candidato à vice-governança de

Paulo - resolveu trocar idéias com o ex-governa
catarinense sôbre o assunto.

Confirmando o que acIma afirmamos, o sena

Bornhausen provou que cabeça boa não pensa bo

gemo E aconselhou seu amigo a não aceitar a fria

Terríveis

As fôrças ocultas, que levaram o sr.

dros à renúncia, estão cada vez maitj terrí
Uma cervejinha já esta custando Cr$ 85,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


