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(Sint�se do Boletim Ge , de IA. SEIXAS NETTO, valida até tis 23,18 hs, do

dia 28 de abril de 1962 IFRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
CA MEDIA: 1017.2 mb; TEMPERATURA M.tDIA:
24.2° C; UMIDADE RELATIVA MtDIA: 76%;

PLU-/VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Ne
gativo - Grupos de nevoeiro cumular _ Tempo
media: Bom.
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A melhoria do setor estradas de roda- -------'----------------�----------

gem deixa de orontidão o Gabinete de Pla
nejamento do Plano de Metas do Govêrno
do Estado.

Aprimorar as nossas rodovias, abrir no
vas frentes de comunicações é meta colímadá

�

por aquele Gabinete. Ainda agora, vem de
ser publicado no "Diário Oficial" o edital de
concorrência pública nO 2/62, para a cons

trução do trecho Indaial-Rio do Sul e sub
trecho Lontras-Rio do Sul, da rodovia Rio
do Sul-Blumenau,

Serão empregados nada menos de 80
milhões de cruzeiros, uma operação que diz.
bem do interêsse governamental em intro
duzir melhoramentos há muito reclamados
pe;o DOVO catarinense.

,A concorrência será aberta no dia 25 dt:'!

maio do corrente ano, na sede do Plameg, à
rua Tenente Silveira, Edifício das Diretorias,
80 andar.

Os servicos compreendem também
obras de arte c�rrente, de alvenaria, metáli
C.;lS, de madeira e de concreto, etc.

fl�r'3flópiis terá
Rádio' Patrulha

BRASíLIA, 27 __,.' (v. A.l
- Ontem, na Câmara, na

ordem do dia, sob a presi
dência do sr. Ranlert Maz

zlHi, entrou em votação o

projeto que fixa o número
de deputados por Estado e

pela Distrito Federal. A

requerimento do lider Mar
tins Rodrigues do PSD, foi
dada prererêncta para o

substitutivo da -

Comissão
de Finanças, de autoria do
sr. Celso Brandt, pondo-se
em separado a parte refe
rente ao Distrito Federal,
para quem o ar. Celso

s. c
Câmara Federal terá 403 representantes

Mercaúo rú�Jico: Prefeitura
inau�ura mr.l�nrdm�nto�

o Merçacfu Púbjíco eon-> o frigorlfico recem-ínau-

,
ta, desde ontem, com mais gurado, com suas três câ
um im-por��fj .melhara- j--��as,··tem "ma capaclaV
»ta:o� 'l\lii'�. �o- d�:;l.e-25 toA(tad�C"p:J�w..,
delado foi ·Inauguradb on- divisões especiais para
tem pela Pre,telto waide- peixe, carnes e verduras,
mar Vieira o fri30riflco Sem dúvida um grande
daquele importante entre- melhoramento para a oa

posto d" venda. pital Catarlnense. Esta de

parabéns a Prefeitura por
mais esta iniciativa de in

teresse púbUco.

o Frlgorlfico do Mercado
Municipal, que se encon

trava parcialmente para-
naedc ha 7 anos, foi total- _

mente reformado com a

mudança de maquinaria,
instalação e encanamentos
pela Ih-ma P.A. Anaya 'de
São Paulo. através do seu

representante nesta Capi
tal, Walter Novgrood.

A Policia Militar do zs- a direção daquele tipo .te

tado farã Instalar, no pró- policiamento em nossa Es-

xímo dia 5 de maio, data tece.

que assinala mais um em- As viaturas serão Iní

versaria de sua 'criação, o cialmente em número de

seu serviço de nadtc-sa- Quatro, ncenco a central

trulha. localizada no Q.G. da poli-
Segundo estamos tnror- ela Militar, agindo, porém,

madO;' acaba de r�gr�a.r �� ��i����çã�' ���s�:n::=��q�lr�?;�Ú:rla�!I������i torldades da Policia Civil,

sárro ao empreendimento, Não resta dúvida da que

o Maj. Carlos Wenceslau a Instalação 'da Radio-

Pacheco, Chefe do Servi- Patrulha virá aumentar

co de Rádio-Comunicações grandemente a eficiência
da PM. O referido oficial do serviço policial, tente

superior está dirigindo a preventivo como reptes

instalação do equipamento sívo.

técnico-especializado nas Por outro lado. acaba de

viaturas que constituirão o ser adquirido novo mate-

primeiro contingente do rlal de montaria para 9

nO�:1 �e:;�;�. sentido, vem �:�o���O:eel:;l!��s�o;:: 'GOLDSTONE, Califórnia,
de concluir estagio no ser- tro em breve, estarão no- �n1��') co�ul�:ra!lsta���
;i: ;:u�:di�P;!ri�I��dn�; ;a���t�aPar!I��:::� cOd� grande' triunfo na campa-

Carlos Pacheco, que rece- cavalaria, no policiamento nha de investigação
beu a instrução nd_.q:._u_ad_a__in_t._n,_·iv_O_d_"_C_'_Pi_ta_l. ,_ia_,,_q_u_.n_d_o_,_ua__n_a'le

"Ranger IV", (foto) des
crevendo um arco caiu no

Indo tnvtstvel da Lua, pata
estabelecer o primeiro pon

to do mundo livre na su

perficie lunar. A nvarla CP.
seu aparelho transunssor

impediu 'ao "Ranger IV

transmitir as fotografias
da superfície oculta da

Lua, porém sua trajetórIa
póde ser seguida graças a

um transmissor miniatura.
O diretor da ANAE, Ja

mes Webb, disse em entre

vista à imprensa, que o

"Ranger IV" era, cientifi

camente, muito mais aper
feiçoado do que os sovíen-.

o Prefeito wa ldemar
vteíra na manhã de on

tem ao acionar a chave li

gando os I,UVOS compres
sores, deu por Inaugurado
o importante melhoramen
to. Estavam presentes além

do Chefe do Executivo Mu

nicipal os Senhores: Depu
tado Dib onerem: Verea
dor Domingos Fernandes
de Aquino, Líder da Maio
ria na Câmara; João Silva
Diretor de Fazenda da
Prefeitura e Wilson Filo
meno, Administrador do
Mercado Público,

Um Grande Triun.
fo dos EUA

com 14
'Brandt também

eleições.
O projeto foi npeovarlu,

após vários oradores ocu

parem a tribuna, no enca

minhamento da votação,
ficando fixado, para a

próxima legislatura, em

403 o numero de represen
tantes do povo na Câmara
dos Deputados, eleitos pe
los Estados e territórios
conforme a seguinte dis

tribuição: Amaetmas, 7;
Pará 10; Maranhão, 16;
Piauí, 8; Ceará, 21; Rio

Grande do Norte, 7; Pa-

Aumento do Funcio

nalismo: 4a Feira

Possivelmente na próxi
ma quarte-feíra, a oomts

são Especial de aumento

do Funcionalismo entrega
ra ao presidente Ranlt�'1

Mazlli o seu relatórta,
aoompanhadu de substttn

tlvo sõbre a matéria, o

qual será imediatamente

Incluído na Ordem do Día.
O presidente da Câmara

dos Deputados fêz um le

vantamento de todos I>S

projetos' importantes para

inclui-los na pauta das ses

sões de segunda e terce
feira, a fim de que .3f'ia
apressada a votação do «u

menta ainda neste pen-ce
de esfôrço concentrado",

A ASCR precisa
decos imaginavam. Por outro

lado Qualificou a descida
desse engenho como um dOS

grandes progressos no ��. merosos apelOs em favor das criancinhas pa-

���o c��:e��i��adOSrea��t� ralitiéas assistidas pela ASCR
este ano. Por sua vez, o u;-. Corações generosos têm ouvido êsses

! :�ll�::ol�it���indg� ;��:�I� apelos e a Associação Santa Catarina de Rea ..

� são a jato da ANAE, e bilitação, dia a dia, tem crescido, aumentan
... construtor do "Ranger IV", do assim a assistência às nobres vitimas da

:ecrref:c����on:d�u�a�P:::\!�� poliomielite, atra'vés do C;ntro de Reabilita-

você
Dna. Edith Gama Ramos tem feito nu-

Conferência de I�����:se ����!OSen��d:���r
hoje espalhadas por todo o

Presidentes B,'aSlI. A co�fe,'nol" teve

a duração de três dias de
la participando 37 presi
dentes sendo Que o Embai

xa. ·Linc� .Ggrdr-lL e o

'MinisLtlO Leônal'd J. '5accio,
reuniões levad�s

.

a ef�j'to .'

Diretor"da AgênCia 'de Dc-
.

_,;. ..... ".,__ ;��, -:-'Bon'yplv·imen�o..liitel'amerj.

tema eletrônico. principal, ção e da Escola para criancas -defeituosas_

�uf:t;ef��'Ç:e� a:�:�i�:�: rt� Hoje Dna' Êdith Gam-a Ramos faz m8is

que se pode enviar In')�ru· um apelo, apelo Quase dramático: A ASCR

���:t�s ;1�C�:��li�ees��a�=�t� necessita instalar -urgentemente uma ...oficina
"Ranger IV" completou em para fabricação de pernas mecânicas pois
�:o���as qaUj��;���.�:�mnle�� o técnico João Hamilton da Silva que ganhou

nilo Krebs, àe Santa Ma- gulhando 110 lado invisivt:l uma bolsa de estudos em São Pault1 do Sr.
ria.: o -Embaixador Lincoln da..L.u.a. à+-9�9m (hora �1e José Faccacio. está apto 'Dara � fabricacáo

BraSllla). A veLOCIdade· 'd0' - - �

impacto f9í'.de 9650 qui· de pernas mecânicas.
ut: lJberlândia,'

':, lómclro��l�ui....l:�Ia. �.lJIL... A ASC�' que já��_�.sui o �é,cn�:?, n�:c:es·,

cano no Brasil, presidiram
várias das sessôes, Na roto,
um grupo de partlclpantes,
vendo-se. da es<1uerda para
� direita, os SI'S. R<\ul Bas
tos, de l"lorianópollll; 'Da-

Deputados Federais
propunha ralba. 13; Pernambuco. 24: pi, Rondônia e Rio nran-

Alagoas, O; Sergipe, 7; co, 1 cada,
Bahia, 31; Mina!; Gerais, A Mesa ficou de encamí-
48; Espírito Santo, 8: Rio nhar posteriormente a par
de Janeiro. 21: Guanabara, te refe-rente a Brasilla
21; Suo Paulo, 59; Pnraná. que assim ficou com um

26; santa Catm-ína, 14; projeto ii. parte,
Goiás, 13: Mato Grosso. 8: Os lideres e a Mesa ncer-

Rio Gr-ande do Sul, 29; taram renltzar sessões aos

Tc;ritôrio dj Acre, 2; nmn- sabados c ríomíugos.

Voluntários �a
Paz Iniciam
Atividades

10 estados brasileiro. N:t

foto, vemos alguns dos Jo- .

vens norte-americanos, qur:
se encontram hospedadus
presentemente na Univer
sidade Rural, em eumnu
nhia de crianças eartteas
quando da visita Que eeen-Quarenta e cinco jovens

norte ·americanos, ínte-

g rantes do primeiro grupo zaram a uma das instala
de Voluntários da Paz cne- cões mantklas na Ouana
gado ao Brasil, iniciaram o bnru pelos clubes 4-8, ti:..
treinamento tutetsrvo no plica no Brasil dos clubes
R,o de idioma portugu.ê;; 4 H norte-americanos, eeta,
para em seguida trabalh�r dos para estimular na Iu
sob a orientação da ARCAl( ventuue o gôsto pela vida
em projetos ng ricolas em no campo.

sit� agOl:;cto���te que,é a 0;;;;;-
lia mecamca para proporcionar. 9 traramen

Lo a quase uma centena. de criancmnas cua.

cadas ao insidioso mal.

A ASSOCIação necessita no mínimo de
500 mil cruzeiros para a instaíaçao de sua

oncina e Dna. Edith Gama Ramos apela aos

corações generosos para que enviem os seus

donativos para a séde da Associação a Rua
General Biuencourt 102, cooperando desse
modo para a reabilitação de centenas de
criancinhas paralíücas que aguardam tra
tamento na ASCR.

O Lions Clube realizará um bingo v:
sando obter fundos para a ASCR.

A Oficina Mecânica da Associacão Sall�
ta Catarina de Reabilitação é uma e�peranç�
de centenas fie criança� atacadas pela polio
mielite e que precisam de você. Ajude-as re

metendo o seu donativo para a ASCR a Rua
General Bi enCOm-t 102 e Deu-s- na Sua in

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; SETE DEDOS - é nome de jornal - no mesmo prédio Trinla p", cento ... ba.'·
• pouca cc, a espera o .....

�
� , • Outro dia, um cesees ae-

--'7 .�
��:s'a ';':t':;'�,�e,,�a�a e�,::��:n:be:�;:ãOu;::o;�'h��';;::;' :�7::�,�:�::"�:::u::,:, ��"no:s:O;;;�:,"un:�;::;: m:",;o: :';�;;t�::sn� �;�:

• i��l P�!Q d�:����:i��dese�a:�:����. �;::�ste: :���� ping() ríáguu RIl5 wrnclras' Que acredita 1t a palavra �!��O'Ji�!::i�:c��a1:'�:ito ���
, mudara,m e cO,mo '0 folhetinho quer ser imprensa ma- de suas casas. O GO'Vêrn". �:;::':ha1!:' ea[e�:a:!O d�� bre, muito altaneira, que

- Emilia :.�:u� f�,� MOJE
� �: ;�e on�:';�,i�;, °tl;lh:,'�E;:'; ;E��,:agtado bom hu-

�:'i�'��:"Á';��V':' d�s��',�. ;���o:os,,�:��:S ai��,,,�:;� ;;;:;:��:'L'�,;�ãO :'";;;;�,=;��:; ��o V��:�:. de Olíverro J MUDANÇA do delegado do la,.. - do, basedores da oom............n.. ding'." na polUi". ��!;:�P,,:;::,,�ee ���;,;'�"t� �:ai:��:,,�::�:�,�s'de.:'m:�::- sr, Reinaldo Vieira Stuart , ��:��ft:���� ��CI::rl�:���:n�aa: d:����ia�O;I�'I1�:�� C�� :�:n::,�n��rP�;� :;:. Pil!arre{/ndo. encadeou
contra tocccae. A 01JO icão to.

= �/'����i��m��S Peixoto
' tarfnn. entidades de classe indicam e contra indicam blema, além de estar au' ��;�aS�:�s.d�:I�:::���S ��� desce uo lodaçal, ao char- A sorução é C07llinlUl1'

- jovem Eugenio Mario Nunes Pires
" disparatadamente. Quando aqui esteve o Mlni&t.r� Mon-

ment.a"ndo IralLdemellte a, ae pessoas que se prezam, �r � ���t�;l 7���:, ��;�::: :. l���:r�!�::d(�/:e l�t�;���- src. Mario Luizo Cardoso de Souza f ���o��d:e�m���sti�;IÇ�:a��ev:r. �:Sq�����::e����:�� rê!:; .que4 jâ 11 :::.�aniou:l. :u1.;:':v:�sa�Sq:��!a1;!�it�� ter. _ os adversário,�. E nião publica julgue os de-

E,to· '"ndo bol�ston� P'odo4TRldoAHnoO,"A._,·,so'os d--'o. vós -de abaixo as.inaco de representantes de síuctcaeos, :0"':1. 4u7 ei:.l::' e= ::. pois no tope do bate-papo, éles não [azem: omncao magogos_ cs merce7lfirios,�;:,- ..... '" • => mD�' 30 mesmo tempo. um outro documento pedia a per construtiva, não apontam os vencidos ma{1oadofl, osCapital, o disco de lvens Potdanova. • rr-anencia do sr. Mesquita. Gente até que assinaram os pita!. • a ���I�!��RO::'�� diria êrros, mas sim âetratam, reuosc-, ou e7ltiio ale qUI!

non ��o���� � Vo��o: �:;7���' f�,:Oú:i�� ��,�elÍ I ��':.:�:Uh�:�:o�n��l�:a�: �:f:ln��o'�=c.:;:;:e:omne� u,��:: :'a::��::odod�:,:�,. um p.rente' meu, çue d e ������amd�o::, �:t:':'�s� : ;:�:;��h;",": O:;I:",::�- Canção dos Velinhas, de Dilú Melo. A grovodo_ J ctérta _ a mudança de delegado e o sr. Eroni Alves pa .e.5ti voltada para I) gua/, tão realista morreu atro-
cultura. esta fede mais do que osro é o DISCOBRAS - Alto Fidelidode - Rio. , ra subsututr. to congrftl;O sindical �,-' :t.a:O�S!ordaun:lí:t�;=l;-:� E esta. é uma das prín- camarões potircs oue lut-

o 1;�,�fo��'M:rOS·�é:��O�A�omo, O público, ho;e,: :a����::�N�:�u��a, �:�,-;,:���aE::d:��l���.: ,�� ::!::':.. =''':.:: ,,:u.:::;:, anri"" mu;t" boes z: o:::a�O"�:d::a,�a� ��,�;;;,,�s �";:�,�t;"�,,;;��
,

trazida peja situação de Ri:! do Sul: quando Albino ze- fie Joln\ille. () CdWrna.hll' d :o::e:;nr::�b�::'�fI:i� política. Também, digam- Luz. Legal?

I' �!r:ja�::�d���1 ��::���: n��l��U��t���o�lte;:::::�� �oe:;::W8:�: :au;,O�m6;e:', ar�(): vê nas personalida '��u��';m: �:eoq�r ���r f�
1.1III1!1.1!.�.bllrg, sob a alegação de Que seus dentes de Juro'fazem so do importante CURe...""d ��:�n�/t:�Iit�:, rr=;:�;�n;; I •• _,.U .... boca O/L na pena. iIIi_. I', bom pitare: co na paisagem de Bra�i!ja, enfeitou cedo a

:;:li�a�1I mp:llen.�!nd;,,', da-s olfgarquia� partidáf"tas mes?

p.
(�ra qu: se inoomo� '1TuA I,; ���d�da:l�0'd,:t����'�10c:�;��a�,,�a'�1,.;�·Ç� �:n��a:'d�:��é� ---,-

ou de gn'-po,� eCQlI.iimiNJS. do·',,'/a,A,•. a,s,n,'e',U,nto"'p�0'g1�S,"s'sn,.vo',, "o>V... confirmada. til ! De representaçdo mesm", ' ,

• l��."t�a�o� �O;:':fe�;��as��el��o ��l S�le eesft:::�:�:n���s O • 1-- PARTIDO--S-O-C-I-A-L-D-E-M-OC-R-A-'-ICOteza do bom jlOVO riosulense a média ponderada dos. em U�::�=IC: m��:��, (rIação de (mO
��s t���b��l:;:�,l)�;.� ��il�l::��ou�t�o�::l��mP:n;��n:l� aulõl\)mQti orpnlEaramMse,

Ed,'lal de Convol'a"';"' ',ma'o l.'.m.u n......••..··'.........m·en··,.' 11..-.01 ."""""1 .. '"""to, outrú com a Prefeitura. Depois da.\: eleições, derrota- RUI"" VII"'"dos. a 11::1.Z se restabeleceria. Ma6 qua, todos os dois que- eriada na semana p8l>sad.._. O Presidente em Exercício do Diretório Regio_I rem ao m�mo tempo ser candidatos à Prefei\.ura vaga. Os lideres sindical f' J' 'áAUI��d�d;':� :,::q�a��l:� nol do Partido Soclol Democrático, em Santo Co_
, P b:e udt'ni&ta rJosolense que vai ter que ver seu par- Santos, ViteUno P:rel:: -:. 1. _.

d "A te n o I" to ri no, Convoco, pelo presente, os Senhores Mem_
" �,jed,ol,·acon,e,o.'u'm·",· ,�.o pleito municipal com o "nada 'I ou o Jonas Marthll; tZUverarn' �l!:��,aOq\1e

e funci:nará de, bras do dito órgão partidó_ria p�ro uma reuniõo, a•
presente6. , a:o'do' com o d'�creto lei reolizcr_se ne.sro Capital, os qUinze (15) hor�s: .do• A NOITE para os que gostam - vida noturna divide Q

n_o "257, 'de 21 de outubro dia 30 d� úbrll da corrente ?no. 2'1 sede portl�o���,MÓQ•u'Í."d'7..ld4..".deU.!,.. • ���eemy:om /�s'Sqgu'euP.:tajnea���v:a��.e�� s-egUOnSd�""fleg,Om" v,.nO'kld'dP.u,.t'ndvOul,.Le"'.'m.n.�o,,_� de 1346. Assim o determl- poro d",liber,-., sobre o seguinte Ordem do D�o�

.... P' nau o Chefe do Executivo 1) - Elaboração de �ormos poro funClonOMMótIM di#tceis • em ca�a sonhando e. segundo conhecia autoridade e" d t b Ib j t
.

r. c:ltarineru;e. Outros atos do menta do Convenção Regional, marcada poro ODe o�enar " clesla"nca, pccam mais imaginativamente do que o;, P:l"t�:�s :Om::t:nte:S P:-' gO'..emador Ceh,o }tamos mesmo doto;
Qualquer ��;ad��sol�sl:�"��o IX)njtos e ambos' que hram à noite Ee purificar das ten�ações. Fa!a�fe

ra dotar de .energia ele-' na pasta da Educaçio e 2) _ Apreciação d'Js sugestões dos órgãos mu

são magnifiCamente Interpretados , ;õ�ll:la� ����b:��uS�neo cdhaá_��:_c�oei���mi�������;��i��O;: trlca sua região A primeI'. Cultura: transferir para a nicipois quanto 00 pleito de 3 de junho, no formo
Temos mformoçõo de que, no Copltol do GuQMo�, portadas_"made in" Interior gaúcho. sorridentes â ale-

ra grande vitoria e o m�-. localidade de Sertão do dos F3'lto�tO�tros assuntos de interesse da Partido.boro Mães Nervosos tem Sido .o prefenda do povo., ,.ria dos frequentadores do bar Instalado em um dos �lelPio de Turvo que tel':, SiQueh·o. distrito de peS,ca
.Atlui, entr..tonto '00 que temos ouvido, porC:Ç� i'C'ssos hotéis. Nesta vai quem pode. I�a�gurada. a sua rede t" 2:gu::av�. E����IC����a�� Florianópolis, 24 de abril de 1.962

que 9S duas �tóo l>endo bem rec�bido6.• , • ENERGIA para catarinenseil - �egundo dados' relativos, Ictflca brevemente. J
de Ponta do Daniel, dlstrl ADERBAL RAMOS DA SILVAOs di6CQs, dentro d. poUCOi CIOS, ,estoroo o ��"do di ar-, ano de 1060 o consumo de energia no complexo Rio-

�
II .no Cosa AS de OURO, de O. Mogoll Mouro, O roo" -840 Plulo atmglu o

el.,v.ado índlce.d� 1440KvLs. por ha- presidente do TribU_.
to de Ribeirão Pequeno no Pn''!sioente, ...m Exprr"lrin

Fed,oe S;,.:hmidt. ; ,
.

btlant� ano, e�bora a m�dla nacional seia, d� 2QO �vtl, na tle Ju�",._�r. � mesmo muntclp:o;
�
.-----

ft ' _O ri�&O dever ....é aj�dar o artlsto\c.atori4llrIse, ��t:>rtbjj·ante ;no. consHieradf..,nna das'1rl1its'aixas'l!tt �-IIafitiI!I., �1r1'!,' faul ;�rter �m �coIk_, , rlltleipaeaudo por t<'rro O dito de que SOnto de COso naG fuI: int"_ '

ntln o. Pasmem os le!tores: Santa Catarina, um \.érml- gln o. menu.cem CORJT"�. Reunidas, a EscJla isolada Waldir do Luz Macuco Germano Vcchilogre. • no dos govêrnos udelllstas a médla era de 40 Kvts. p:Jr tulatorla ao Poder Legisla_
de Km. 7. da EstradA Blu eAmanhô, publicaremos o letra do CANÇÃO DOS. habitarlte ano, Inferior a COl1china. O Govêrno Celso Uvo, pela el.elt;oão da nu\-a' mennu-VlIa Nova. dlliLrlto

sra. sra.VELHINHO,S.
•

_ .t :�:1�;'d��:p:n!���a5n:�li��:�, ��p�����i��\�a�uc�l�:� :�:s�e':���::' f'�:�o::�o:�. e município de Jolnvllll}; Tem o grato satisfação de participar aos p(l.r�n._
• fazer com Que rever\.am ii.

tes e amigos, a contrato de casamento de Seus- filhosJttJfMA 40 A_A.i·! SILVA • po. a. jncúr�a e o descaSJ de !O anos de administração seu presidentto, deputadn catego!"ia de Escola Isolada
Ondyr e Sônia...u:n:a�ne�e.: ':' �t��' ,"to,", • ..__�.o. :l::'.� ':�__ � �:,���:��aa;'::.s��;=n;;:: Fpoli" 15/4/62 B,u'qu', IS/2�;�/SNilo} 11IITJorta p Reconhecimento de Minha lnutüi-

.

COMPANHIA CRiCIUMEN�E nidas "Profefisom .Aurora . ��_Idade .....

G"'�T" Df '1I'é? I da Silva Rodriguefi; deNnn a Angústia de rer PêilO IZO Meio da Noite DE TELEFÔNES \I" ti. (j t
Paiol daI> Pedras, rlb;trno

,
_

Ou Cri/" de i..ollga Solidão_. ENTÃO PECA ,ArE zr'- de Macieira, município

de�,
.<::1\':.

NiíA IIIl7)rrla ft Serena E;;:::;:-:;-Meu Canto As!embléia �eraf' Ordinária caçador.........,', (' �
�

_ ���Nem () Veil! !te ./l-linlta Natureza de Pássam _" ,. .; ',_ L _.
N"ta Taoa, Mom" e Lo",". 2a Convocacão PONTE SôBRE O RIO ITAJÃ�içu ," ,.��� .

S�i que a Ternura ê Manso Fruto,
;.l;'l""t"�. Convidamos ós acionistas desta sociedade po_

Mas Na A'rvore que Sou Não há E;!mentes, -r:ssC:mm��j�cG���I' Ó�i���i��dooco���fi����;e �o ��� ESCLARECIMfNTOPl�:�S;�te �:S1��á���:re:rinha Vóz é Noturna la de moia, ÓS 14 horas, no sede do Associação Co A Chefio do 160 Distrito Rodoviório Federal, do
E Que np Teml}O Sou Uma Face a Mais merciol e InC\lstriaJ de Cricíumo, paro deliberar s6 Departamento Nacional de Estrados de Rodagem,

bre o seguinte ordem do dia: vem de público esclúrecer que estó tom,ondo o: pro�
1°. - Discussão e aprovação do Balanço Geral e vidências poro O restobelecmento do trofe�o sobre. o

demais confos relativos 00 exei"c;ci0 de 1961 que se ponte do Rio ItojoLAçú. EsclareCe, outrOSSim, do Im

fazem ocomDonhor d., relatório do diretoria' e pore possibilidade de liberaçoo dI? tráfego, antes do rea_

�er2�o_::o�!f��� F�scafli'xaçõ') dos h(1norários do Con_
lizoçõo dos repor��o��n��il:o2�od�'Abril de 1962

selho Fiscnl poro o exercicio de J 962 Engo MIGUEL WOLK
3° - Outros assuntos de interêsse social. Substituto do engO Ch€:fe do 16° D.R.F

_

___ .. C"óú�o���O�eB���l:o��:��_�;_o,__ AR146091 (GINASlC fMUM ANO)
Go"ernador Cum T,N,u,.A--ad a Foço suo in"dçõo no "CURSO PREPARATó_

.-
1'1: I'IV'f RIO CONTINENTE" o úniCO com professorec; espe_

,
. O Governador Celso Ra- d

�,re Promessas mos aprovou a T.N.M. do cio�i��, ��. Fúlvio Aducci, 748 Antigo 24 de Moia.

Do Preslc.ente da Comis ����;�:nde d:an�e�a��r�n: ESTR1TO - FLORIANóPOLIS.

fIRMC) A competente . HOJE MAIS UMA GRANDIOSA SOIRÉE DA ME
rela«ão foi publicada na CIDINA NO LIRA TENIS CLUBE AS 22 HOCRUA�I-tt.edição de ontem do "Dia-

NIMAÇAO' OSVAL E SUA ORQUESTRA DO'rio Oficial"
BANA VENDA DE MES6- NA SECRETARIA
CLUBE.

"Poro a hrnj.ez c Rrofundo fcs poros �

Leite de Co/on;o
e n,1 I- )flf, leI

que tGmbim não é solução \pois niio devemos lleixar'

que estes malc,.iados to

m.em o comando ou nação
dos negócios pú!)LiCos.
Respcruier o que esta

.

gente diz, é descer à unnn;
onde êles estão. Retutar

MÃOS NUVOSAS

Mã05 ne,.osos�
Que traduzem lIJedo,.,

Mt��n::�:�m segredo".

Tcntr'! de!lcobrU�,
Mos sofrí tombém,.,

Mãos _

nervosos,

Qu(' não me pertence""
Pois �.ão de alguém, ••

Mãos nervosos,
Em buseo de IUI".
"ão<�,
0",_" di_"" do e....1rl

Périeles Luiz de Medeiros Prade

O,.ALDO IIlflJO
TRES ACIDENTES. DOIS FATAIS Nesta Capital em

ll\el1;:sd�i��m�i:sdut;:s :����:: ;� :!F?:::����!�, en-
.

contra-se em estado bem grllve no Hospital.
Alguem dizia-me: o tránsito- ja se tornou um pro

blema sério.

Automóveis, camionetes, outros veiculas tem au

mentado consideravelmente.
.

Realmente concordamos, mas, nem por Isso deve

deixar de haver mais cuidado e respeito pela vida hu-

Ou Uma Face a Menos

Apesar lU Tudo Conf-irtúo a Ser o Solitário,
1 Solitária-Manso, o Solitário_Bruto,

No) CWI-.aço Eln Flor de Mi,1ha Fantdsia

são Pro Emancipação do

municípiO ct e Irlneópoli",
rec&beu o governador Celso
Ramos o seguinte:
.. Rejubilosos a g r a dece
moo vosso Interesse eman ----

"paç'o 00'"0 muntelplo

E d' I· -Ivg feljzes vemJS uma vez

m a i s nossas prom,essas

cumpridas v g desejamos
poder demonstra-lo nosso

reconheeiment:) p e s s:Jal
mente qua�ldo de vos�a vi I
sita vg que ag-uardamos

/'data pt Cordialmente Can
dldo Alves Rocha.

- ""fl

mana.

AClrmam que u,!, dos atropelamentos no continente

próximo, vel'lficado hã dias, o condutor do veiculo nem

carta de chaurfeur possuia.
Não posso afirmar com segurança a veracidade des

�e detalhe, p'"Jrêm, si é verdade, deve haver mais e seve
.

ra fist..'allzaçâo :r respelto_
De quando em vês, Os jornais estão batendo na té

cla a respeito. Gastam tempo.
Vamos ver si pl'Ovldenclas neste sentldG serão afinal

TEM O S VAGAS

60�11��aI�US DA MAURO RAMOS VAO PARAR. Estão \

fa�endo uma volta multo grande para que a linha não

seja em definitivo suspensa naquela zona.

Gmnde quantidade de pat'aleleplpedos se amontoa

em um dos locais para o respectivos calçamento, taz
tempo, aliãs multo t.empo.

Em lugar do caminho com buracos e lama, o que
toma ainda Intransltãvel o referido tn'Cho, uma tallo

leta explica: 'Obras do Governo do E.starlo".

CIS�a�A':tâ: �:�o�:�I:a=�1' Pri�LICA _ Não

o r a G I o b o S.I

"

estã errado não.
E' assim mepmo.

Pela manhã. as calçadas da Praça 15 e rua Fellpl'
Behmldt. junto is portas das casas comerciais, o ciNCo
é nmontoad0. Tudos os dias.

O comérclo abre f:U1lS portas ás alto horas, varre as

casas e a vassoura, inapelavelmente joga tudo para ci

ma das calçadas ...
Nem se dão mais ao trabalho de jogar a sujeira para

a sargeta, o que também não se explica, pois uma casa.

dc comércio deve ter pela menos um receplente onde co

loquem o lixo .. ,

Fiscalização? "n'f.rlftl'� :::"
Allsente. •

A cidade ultimamente está mesmo esquecida.
Ttmham pactendal não se. zan2uem, mas. o que se

�� é uma. vergonha para a <;apttal�h •
:\flrma está na earal

. "1" _ ��

, :Â;: _ . .'. CC 1i./.;�.fb:�

PARA VENDEDORES NO INTERIOR, DEVENDO OS CANDIDATOS PRE

ENCHBR AS EXIOl!:NCIAS ABAIXO:
IDADE: 23 A 30 ANOS

CURSO GINASIAL

RÓA AI;>RESENTAÇAO
APTlDAO PARA VENDAS

FONTl!:S DE REFER!:NCIAS.
POSSlBILIDADES DE REMUNERAÇAO DE CR$ 60.000,00 A 00.000,00.

INTERRBSADOS OEVERAO APRESENTAR-SE A EDITORA GWBO S/A. A
nUA TZN"ENTE STLVETRA, M 1-lOtlARTO COMERCIAr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� ..
o talento de intelectu-

ais. .-.CULTURA - Durante RECREAÇAO _ Chicago
muitos anos Chicago foi conta com excelentes Ins-
famosa por sua colônia de tatncões para recreação,

destacando-se o imenso
S'lldler Field, com capacl
dade pnra 110 mil especta
dores. A cidade tem 166
p:lrql1es públicos. que - va

riam em tamanho, e dos
euaís o maior ê o Lincoln

Park, ao longo das mar

gens do Lago Michigan e

U�aasórlC

artistas, eserttorcs c músi
cos. Co "J'azz de Chicago"
representa um estaetc dis
tinto no progresso rtôsse ti
po de música popular nor

te-americana. sscrttorcs e

poetas como Edi!,ar tee
Masters, Carl Sandburg e
Hecht viveram e trabalha-
ram em Chicago, que con- que se estende por uma
tinua ate hoje desenvolven área de 440 hectares.

'li) que a 31 de dezembro
estavam protegidos pelo se Captaelos em Turim Si-
guro obrigatório contra ruus dos Cosmos lI.o-
doenças, mats rle um qual' Roma (Agência Itália) O
to, cerca de 10.366,300, de- centro de radio-escuta es-
viam esse beneficio a con pactut da Torre Bert dos
trlbuleúes do oovcmo. DI.... rrmâos Judluu-Corrügtia co
fato o Estado concorreu pn mnutcou o seguinte: "Dia
m o rtnanr-romcnto desse G de abril. das 23,28 atê as

tipo de securo, a faval' de 23.36. foi escutada a cmrs-
6.316.293 o.p;rirullcm'.�: são de controle do sa tente
2.400.000 nrtcsõ('s e nrtlfj('i:!.1 soviCtico Cosmos

PARTIDA!! DE
fLORIANÔPOLlS EM
DIA� ÚTEI� AS

9horas!
Tac�C.ruzeirOdD Sul

PRÉDIO-NO-(ENTRO
Vende_se o prédio à rua Felipe Schmidt, esquina

Bento Gonçalves na 22, com 2 pavimentos, c em terreno
com a área de 580 mts. 2.

Tratar com o dr. Paulo Henrique BIasi, rua Traja
no. nO 15, 10 andar.

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO

COM PRATICA

FUTURb - A cldude de

Chicago é ainda jovem e

suas inúmeras Iactltdarles
continuarão a desempe
nhar um importante papel.
no progresso dos Estudos
Unidos. Desde sua funda

ção tem sido n cidade u
der do meio-oeste norte

americano, mntto" contrt
buindO para o progresso
dessa região. Suas realiza
ções não sõ aceleram' seu

crescimento como também
o da área circum-vlzinha.

Necessita "A MODELAR"

lEVE PARA
CASA O SEU

REPLETO DE SUPRIMENTOS
PARA SUA FAMíliA!

o ESTADO O maiS antl!:ju l_IIU' 'I.) u� Sento Catarina

l'�/
TERCEIRA pAGINA

HAM_ION

..........•..........•...................•........ � .

RUA TRAJANO,7j33 - FLORIANÓPOLIS

Assembléia tntemana
mentor para o Desarma

menta Roma AAg Itália.>
O ministro codaccí Pisa

nelll que a 24 de abril pre
sidirá no recinto da Cú
mera a anunciada assem

bléia interparlamentar pa
ra o desarmamento, con

cedeu a um redator da A

gencia Itália, algumas en

tecipações sobre os temas
que serão abordados n a

reunião de Roma. "Pre

vemos - disse O ministro

que se discutirá sobre a

suspensão das provas nu

cleares d o desarmamento
do revigoramento e am

pliação da ONU; das ques
tões relativas a revigorar
e adatar o Instituto par
lamentar nos países em

desenvolvimento e de mo

do particular nos que se

tornaram recentemente in

dependentes; da .contrtbuí

cêo que os países economt
ca e tecnicamente mais

desenvolvidos possam ofe

recer às nações em desen

volvimentO, sobretudo para
o aumento da produção e

dos melas de subsistência,
afim de prevenir as con

secuencras da nenctencre
de alimentação que ator

menta ainda hoje, cerca

de dois terços da humani

dade. Os trabalhos na ct
dade de Roma, serão con

clptdos com uma reunião
do conselho da União In-

����!:;I;e;9ta�'� ���Il. te,á
Nessa reunião será fixa.

da definitivamente a agen
da e por consequencia os

assuntos a serem discuti
dos na conferencia Inter

parlamentar que terá lu

gar em Buenos Aires. Será

pela primeira vez que a

assembléia reune-se em Ro

ma, com a pnructpacão de
deputadoe dos Estado.� Uni
dos. aussía. Poloníu, Ca
nadá, Albfmia. Argentina
Tcheco- Slovaquin, Ingla
terra, Libéria. Líbia, Tunl
si a, França. Iugualnvla,
vtetnam, 'runanora. Japão.
Egito. Irnn. Israel, Llbano,
t\\l.�tr:11h 'Nova Zí'l�mrlifl c

Irulin .. num total de :100". ---------------_

ESPETAGULAR!
A MODELAR oferece agora,

além de excepcionais facilidades
de pagamento, o melhor

refrigerador brasileiro, REPLETO
de comestíveis, conservas, bebidas
e refrigerantes, para tóda a família,
INTEIRAMENTE DE GRAÇA!

• Congelador ultra.espaçoso: po
de conter atê um leitão ou um

peru, inteiros.

• Tt-incc-moderno.r-Pluma-Tou{;h';
de ação firme e suave, que po
de ser aberto

-

até com o pulso ou

cotovêlo.
• Gaveta de congelamento rápido
("Quick Freezer'"), sob o conge
lador, para carnes, peixes, saladas,
maioneses etc.

• Contrõle automático de tempe
ratura, com 9 graduações.
• Possante e silencioso compres
sor P_91, fabricado sob licença da

Tecumseh Products Co. (U.S.A0,
mais uma gaeanue da qua!idade
CHAMPION!

------�----------------------

(ONVITE
Grandioso Bingo Dansante, 'Pró.Forrncturc dos

Gmcstcnos de 1962, da Escola Técnica de Comércio
.

"Sermo Pereira", com valiosos prêmios, a se

realizar na Clube "6 de Janeiro", os 20,00 horos do
1°/5/1962.

A V I S O
Para encerrar as festividades, de comemoração,

do semana do Escoteiro em nossa Capital, esta pro;
gramado, para domingo próximo, um passeio de lch
cha da Capitania dos Portos, para a cnttec Fortc!e.,
za de Anhatamirim, Que fõro programada pelo che
te das Escoteiros desta Capital.

_

J"'IME .... SCHMIT
CH. do G.E.G. - Estreito

�__,

�1ZDEA�
, ..... ,
PROGRAMA DO MÊS'-

MAIO
DIA 5 - scbodo - SOIRE:E do Faculdade de

Odontologia.
DIA 12 - sabado - Sal RE:E do PERFUME
DIA 20 - domingo - ENCONTRO DOS

BROTINHOS
DIA 27 - domínço - ENCONTRO DOS

BROTINHOS
DIA 30 - qucrto.fetrc - BINGO DA SaCIE

DADE DE AMPARO A VELHICE

CINEMAS

Dia 10 _ Cinema
Dia 8 - Cínemo
Dia 15 - Cinema
Dia 22 - Cinema
Dia 29 - Cinema

NO HOEPCKE TEM

Cooperativismo em Fóco .

Por F. Braga A estes era proibido Jmis-. Motivado por este acor

cutr-se nos negócios públt do começou as conquistas,
O Pensamento Economl- cos, bem como casar-se expandindo-se' pela Itália,

co na Antljruldade Roma- com pessoas da classe dos quasl toda a península. Pa
na.: - A vida na remüta patrícios. ra governar as regiões con
ron-ana .era simples, o tra Tal foi a pressão que os qulstatias fundaram co-
balho da terra era duro, patrfcíos exerceram sobre jemas que entregavam ao

Os plebeus que estes come govêrno de cidadões rema

caram a se rebelar e uma nos.

luta Interna se desencade- Foi nesta época que fio-
ou. COm a República a lu- receu a agricultura e as

ta interna atingiu grande artes que serviam e ser-

Intensidade. vem de exemplo para os

Conta a história que os povos. mesmo os mais cul-

plebeus. fartos das vlolen tos do mundo.

eras cometidas pelos pa-
tríciOS, saíram de Roma e

passaram a estabelecer- "Sempre Alerta"se numa colina, perto da
rír'nde, com ânimo de eu -------

fundarefu. uma outra. Os

patriclos envtaram-t h e s

uma mensagem Que, entre
outras coisas dizia o se

guinte: "Assim vós - ple
beus - procurando esrome
ar Os patrícios. estais vós
- próprios procurando a
r ui na." ccmpreenôendo
um fundo de verdade nes

ta mensagem voltaram 05

plebeus para Roma, com a
aventureiros que constt- condição de elegerem ma
tuiam o maior número de gtstrados para tratarem

_P_CM_O_M�,�c_ha_m_a_va_m Pl_cb_C_.__d'__se_usi_n_tc_'ê_"'_'_. .�ADERNEiÃ-----

os homens eram severa
mente treinadas para a

guerra, suas leis eram se

verisslmas, tudo Isto reu

nido conduziu Roma . ao

seu triunfo e a sua gran
deza antiga.
Inicialmente o Estado e

ra constituído por um cer

to número de famílias. ea

da família era governada
pelo representante mais ve

lho, o pater-pai.
Era ao rei que competia

a presidencia do conselho
(Senado) formados pelos
patres.
Os membros destas ra

mllias eram designados
pejo nome de patrícios.
'Esta classe assim forma-

PREFEITO
PROYIURIO y
o sr. José Cunha foi no-

meado para o exercício do
cargo de Prefeito Provlsé
rio do município de Pedras
Grandes. A respectiva de
terminação governamental
está contida no "Diârio
Oficia!", edição de ontem.

da era a nobreza, a classe
prevllegiada.
Quanto aos estrangeiros.

os escravos libertos e aos

Participação
Jorqe Borboto e Senhora participam o noscl;

mento de seu filho GABRIEL, ocorrido no 16 das
te na Maternidade Dr. Carlos Correo.

_________
Florianópolis, abril 1962

ATENÇÃO
.-

�t3:r.\'tllSERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER �' im s """"ífijIJMUNICIPAIS E INTERESTADUAL. :/
CO.""""lIill"'''"Não é necessdro f'l f'ngradClml'nto dos môvels I� D( tHlVI

toforroccôcs Fr'an('i�co Toleotlno, n034
fone 3805

EXTRAV1ADA
Perdeu-se a carteira da

Caixa Bconôrníen, s'cderat
de Sta. Catarina de N.o
84143"'série.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL
DB. LAUBO DAUBA

I
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CHniça Geral
-- M.DI00 __

EspeclallH+...a em Dlolés� de Senhoras el vias un
ná:las. Opra radlcal das 'nfeccções aguda!! e crõ
nícce, do CJ)arêlbc. S:en1tO-ur1nárlo em ambos os

lIeJtOS. DONlo;",dO aparêlho DlgEStlvo e do siste
ma nervoeo.

rrorano: da810 à.a 11,30 horas e das 14130 &..s 17,00
horas. - ConsultórIo: Rua Saldanha Marinho, :J
1.0 andp..l'. (esq. dr. Rua �oào Pinto) _ Fone: 3240
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá.
cara do Espa�) - Fone: 3248.

Dr. Flávio nl�erfo de nmorim
ADVOGADO

(L1NICA SANTA CATARINA'
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemátlco Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insulmaterapía _ cardíoactorepre - aonoterapía e

pstcoterapía.
Direção dos psíqutátraa -

DR. PERCY JOAO DE BOi:tBA

DR. rosa TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONDULTAS: Dal) 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mliuro Ramos, ""288

(Praça Etelvina Luz). - Fone 37-53

D.R. CLOrYIS DIAS DE LIMA
. CLlNICA MErDICA

Estomago, int.e8tinos, flgado e vias bIUares.
Com:ultórlo: I
Rua Jeronimo Coêlbo, nO IB salas 21 e 22.
Residência:

." -

.
'

Rua. Sao Jorge 32 tone 2721.
Diariamente das 15 às 18 horas.

•

e..tende das 8 às 10,30 horas no Hospital dI>: Caridade.

FLORIANOPOLlS' - SANTA CATARINA

Dr. MARCOS E. FlACH
CIRURGIÃO DENTISTA

A:�nf� ��r���R:�n;..�i�r���: �;i:a8 nàos 1132 e, do? 14

Telefone 2891.

•

��l�E��:�CF:��I::::� :�: Hoje Baile da Caveira da Faculdade de Medicina
-

:
S;'?,.��a ��;:'W:::; : E'leição do Conselho Deliberativo : .

Especla.lidade: DOi':NÇAS • _ Amanhã as 10 horas a esperada ele: radar _ na sociedade
DE SENHORAS - l'AKfU , çâo para � novos membros do COnselho _ Os brounnos, alunas do Colégio cora,
- CIRURGIA

• Deliberativo do Lira T C Tres chapas çao de Jesus, estão organizando uma res
Consulta: Ma�ernl(laúe I" estarão a diSPOSIÇão dos associados par 'I ta para comemorar o Dia das Mães - ae,

Ca�eJa Uulra, pda: ma- • escolherem os candidatos dignos ... O atriz Fernandes da Rosa, Maria da Graça

nh�Sldência: Esteves Ju- • associado poderá escolher uma chapa e �edelros, Janete Maria Bartolomeu, Só

nlor, 62 _ Tel. 22�5 J �;�:: =1::.
nomes e colocar outro que ��agi�:s�:��� �a;:::n�;r;:!�t�, �:t�lt��

Dr. Walmi:ir Zomel 4 radar - na - socíedaoc vídades ..

• _ O Lira T. c., amanhã, com a eíetçeo - Assumiu ontem, a Presidencta da trnt-

. GarcÍl, • �1��n:!��O'a e�:�: c�;���rl�:v�:en:::�s ��d:t�a�:���t��:er�� �!�I�antes, o ���.

�:::li:��tOJcpc�;e�'i:��'I�,:"a�: • os anos.' radar
.

- na - �ociedD.de
.. . radar - na - sociedade - A Sociedade Guarany de HaJal, contra

Ex���:I��:a��, ::n��:�l d.. • - O brotinho Maria Helena BotelhO: 'fi tau a atriz N.ina Montez, pará um "Show"

MaLel"ni(Jad�.EsCOJa. IS�r • lha do casal Dr. V. T. (lisa) de Anor<l� idem a .TabaJara� Tenis CI�be de B�um\��.
ViÇO do Prol' UCUtVI H,(). • de acteíbo, compieterã hoje, .as. suas nau: Nma, esta�a �ntre nos de hoje ate

dngues "'1Il1tt/. t.X-Il�LCI:".. �
'quatorze e recepoíonará suas coleguínhaa '?'N�l� 1° de mal�, com um "sbow" nc ,

do servrcc de l,;UU1'g'I;"
Parabens..

.

.

g t and Day . •
HOSpltal'l.A.P.E.T.C. do Riú .• radar - na - ·so.cleda·{le radar - na - socteda .....de Janeiro. Metln-u etc Hu' _

- Extrearam 'argolas" de ouro .o jovem - Uma esnoeicêo de fotografias ocser

p!tal ue ca. IUi:l.ue e ela M" João Rafael Evangeltsta e a srta. Odete vá-se na Confeitaria 'Oh.quínho" rim �
P 'A" R T I C I P A ç A- O terrudacte r». Cal'IOS Corrêa.• Maria Costa. Ele funcíonârtn do Banco nossos val.orosos rem.adores: Que cOlIse.,

l'Alt'l'o.s _ Dl'EltAÇoES
' do Brasil, em Blumenau. gutram b-nnentemente li titulo de Cam.

Eduardo Rutkoski € sro. Pedro do Silveira e sra. OOt:NÇAS UI! SI!:NHORI\S , radar - na -'- sociedade peões Brasileiros de Remo (oito). •

pO���fr�;: �Zs c�s:���t� € lees:��: ����as o - PARTuS SJo;M volt pelo'
- ont.e�ml no cue-êncra Palace Hot.el, o rada�.. �

na
-. aocíedade J

ENIO E MARIA TEREZINHA' C:�!��t:rl��I;:�:r���:I·�I:l. , �:s:�� d.dE:�:�����n::�s:c����:,aiZ. �r.V:!�� ;;i:�i::.�ra o RIO de Janeiro. 0,
noivas to n. 10 _ das 16,00 as' raro homenagados Mm um elegante çan , radar - na - socledI.',dct

Fpalis., rua AJ. Lamengo, 310. - Frei Caneca, 82 t8,uO horas. Atende com _ tar, oferecido pele Gerente e func.lollá. - Oonrorme o "furo da Coluna", que 0J'

Fundos ��;:s �<\r���I���nCI:�lel��� • �:�sOd:i::���e� ���r:r �!r�;��M:;���:� ;-�p��:�oB�:t!:::�ti� ::;�aqu:����d:f�ma�'
CURSO CONTINENTE v'aton- blHellt:uurL li '11., �:d�ercantil � ��rto_Alegre. sociedade ::d��' _ na _

.

sociedad�'
Preparam-se alunos poro as concursos de: Ji;A- iH-�Ih _ - O Deputado Federal A:t\lIO�: Pontaria, - Próximo dia dois, vamos assistir �.

OFICIAL ADMINISTRATIV,?" E.S':RI rU�R10 c

• yr on .ama, O • Secretario de Agric,!lt_ura, -t,QI homena., grande mm "Alamo", no orne São JOl>é,'
Df',T1LOGRAF?, �oç� sua, In.scnçoo �o ClJR,J� '-'�l"H,it. u-t; �J:tM. .r'O'"',a.l) .. geado antem•. com. �m ..j_antar no QuerêJ;l." em benefício do Hospital S. C. de ReabilL,CONTINENTE o rua Dr. FulVIO Aduccl, 748" - 1 '. t_;ulI'loul\.a.:.. lda matina JIIII cla, por wn grupo de amfgos.·

-

tação - Patronesse Senhora' Almlrànt.e
andar - E�treito.., • no Hospital d� Carlda ...h:. _ radar _ na.._

.

sociedao_e Jurandlr (Célia) Muller de Camp.os _.
an��r�o. Ainda ha algumas 'vagas. rlo la!.,t:, 110 f.:oru,ultot".h :. _ Hoj-e,- os"jllvens 'acadêrnléo's 'aa: Fac'ul. Uma promoção, do Colunista. "-

da!!' tf>,JU II". &l:i l�.;i!l los. dade de Medicina apresentarão o BAILE radar _ na - sociedaCc1
(Jun"ulLofló; kua NUOt:b 'DA "CAVEIRA", � Lira T� Q� logo mais .- Muita co;sa estã p/acontecer dentro deJ

:C�:::U'2;!Sü� lo.> andar - • às 22 horas.,4- C:iestacaàa ':dfquestrâ!- d�. �8 horas. Vamos aguarGar esta COluna,
Rllsiue'ucla: Rua f'actft: • �:v��it��a�u(��:,�;:���a����� ..

a �ran. �:nfa:ÓX!�: t�;ica�!eit�p-::;t::�sv.o(�)apre__
_ RQ�a.�����.'$�.tI._� "�.���__ �'_'.'IIIi ....,_ ..__ ..... , ..... _.,

D:I. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidade' pelo alto Y"elacidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
.

CIRURGIA E PRóTESE SUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
Exclusiyamente c;om hora. marcaÁ....

DR. MARIO GENTIL COUA
M li: Dl co

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSÉ KÕS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORI\RlO DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 heras
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 29t9.

CONSULTORIO: .- Rua Ten. Silveira 15 _ Oonj. 203
- E;DIFíCIO PARTHENON.

NO HOEPCKE TElI1

TERREN°
Vendo um terreno. sita o_Estrada São Pedro de Ar'

cantora, na Vargem de Imo ruí, no município de $ão
José, com 659.612 m. Localizado'a 5 km.' do Estra
da da Praia - Comprido, tendo residencia, enge�
nho de f(1finha a motor, foro pastag-ens ete.
Ver e trator com o sr. E!esbão Wiese,' no kxal.

)

CLUBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO
A Diretoria do C.R. 6 de Janeiro, aviso aos

seus associados que por motivo 'de fôrça 'maior, (LU
TO), ficou transferido o Baile Carnavalesco do di:J
21 p. passado, paro a Soiree, que realizará no dia
28 de Corrente sábado.

)

Sendo o traje, passeia.
..

A DIRETORIA

EDITAL DE CONCORRENCIA
Departamento (entrai de Compras

o Departamento Central de Compras, torna pú
blica, paro conhecimento dos, interessad.os, que está
suspensa, "sine die", a abertura da ConcorrenClà
Público nO 12/03/36, mor.cada poro 26 da corr.ent,€.

Departamento CentrÇilI de Compras, e-m Floria
nópalis, 24 de abril de 1962.

(Hermes Justino Patrianovol :._ Presidente

�-- -_. Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenas chácarQs e

óreos para indústrias em

BARREIROS

pela RADIO GUARUJÁ de Flo�anópo!is • Desenhos CLUBE DOS OFICIAIS DA

d!l1 a il Sábado : :�;��:s de
POLICIA MILITAR

8 00 _ Cone,pondente Columbu, propaqanda Assembléia Geral Ordinária
R 55 - Re[1orter AI Fred

_, faixas
�?:�� =�e���:r �1�r��iO Guaruiâ

• FlârnwfQs (O n y O C a ç ã o
12,25 - Correspondente Calumbus De ordem do senhor Presidente em exercíciQ,
12.40 -Politica de Desenvolvimento convoco os assodados do Clube dos Oficiais da Polí
15,00 - Correspondente Colurnbus cio Militar para a Assembléia Geral Ordinária que .. eou.lllAi1 PEftfElTADO IUIII.

- Baseado nos mail mordenos processos pedo· 16,55 _Reporter Alfred' terá lugar no próximo dia 30 do Corrente às 20 ho.
gógicos. 1 p. 1 n -R",c;enho Titônus ro�, na séde da Associação Atlética Barriga Verde,

- EQuipado com móquinas fto,"al. 18,55 - Correspondente Columbus com o seguinte ordem do dia:
Dirigido �elo: 21,00 - Reporter Alfred a) - Eleição da Dir�taria e Conselho
ROF, VICTOR LERR�l!tA-DA SILVA 212-..0 - Carrespond�te Columbus /"" Rara o piênlo 1962 - 1963.

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNO� 2205 - Grande Informativo Guoruiá Florianópolis, -24 de obril de 1962.
Deportarr,ento de Notícias Tels. 3816 - 3822 �E�fEI��Q- Rn,PIDÊZ Cap Edmundo Jo�é de Bastos Junior.

R':;di(> Guar!Jiá - onda - 1420 Kcls.,- 5' Secr.etário em exercício .

. :o:::noP�!:�L::::����!fS�0 J' - 49,m.t!�. ·��L_.·__ ._......___,._"'-=_
..'-�"'.�.�-�._.',-,..._.;-'-;.,':_'....�\"',_,1�,'"(.�.i:m..,':;rt't::'*�.:;��.���:i:��;.."

<��:?,e���,�.������f'''í�i�t
O���9;,�. �as. AMí�D)l04S �

"

,'.

�
'.,., ., .. ,MODERNO(."" •.,:�. ,.'

EQUIPO de OrOl'lRI",O (únie9'�.n(Célpilal)
'·pora exame de OUVIDOS,·· NAf:lIZ, e

.

GARGANTA·.'
'

Refratar BAUSCH a LOMB
de ÓCULOS

receita

Trotamento das SINUSITE� por ULTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MANHÃ E A TARDE:

çon;';l�drto'- _Rue. Joôo �-inlo_/3;,:_ 'F ��e 3560

Rpld�lli,Wl - Ruo Felipe St�mtdt, 99.-.F otle 3560,.

Preoaralório -Continente"
DATllflG"AFIA
TA(I",r:.'tA�'fI.

PRE·G!NASIAL ADMISSÃO DURANTE o ANO
AULAS PA.RA CONCUR.soe

C!lRSOS ESPECIAIS
PARA PROFESS04.ES

DE OATtlOGRAF)A

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

'

Os intert'ssodos poderão "dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Manna
Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fop.<- 1

2347 - Flnrinnáronlic
SERV!CóS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

O"G'NIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
VICOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 16Q
FLORIANOPOLlS -- SANTA CATARINA

DR. HOLDIMAR O.
Dt:MENEZES

Formado _pela Escola de

Dr. Acácio Garibaldi
S. lIaiago "

ADVOGADO
Administração d � bens,
imóveis. Defesas fiSC�,6.
'.tl andar - Ei'ones: 251: P

EscrItório especializado em.

Questões trabalhistas.
-:tua Felipe SchmIClt, 14 _

Sob-Loja: Alta costura sob a direção
de Da. Célia

'e LA U
SÓ CAI'E ZlTa E� .-' !'JA8_'A

-

AGUlAU
.

,Dr. NILTON
PERflRA

Á LOJA QUE FALTAVA NO ESTREITO

ADVOGADO
RUA SILVA JARDIM 1�, Coniecções - Tecidos - Bijoterias -

"Sempre Alerta" Artigos Finos Em Geral

USE O SEU CREDJARIO

Defronte aos Correios,do·Estreito

ATENÇA"O: os CREDORES DA El' CASA AGUIAR:

. Façam seus pagamen�'L's mr Loja CLAU

Ao Padre REUS agradece
uma GRAÇA alcan9ada
Vera Fialho Lem'os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



""oIiI(.
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. Thiago - PROGRESSO 'EMlllENTE

_APresenta
Guilherme Schuler candc-e no rol de uma au

2!
Digno de rererêncía, en- tentíca urganízação, poIs

=... . ...
tre as obras que o atual conta para isso, com a bôa

- IJI.� oovêrno "fi realtaendc vontade verdadeiro espr-
• ,.

...... III!!!�"� no rnunlciplo de Videira, é rito público dos dtrígentea
o da energia eletrlca CELESC
Videira, pela sua rápida PONTES: A ponte de

evolução, em todos os se- concreto sõbre o Rio da�
tores da atividade humana, Pedras, na estrada Videira

multo necessitava de me Curitibanos, já se encontra

lhoramentos e ampliações em andamento e dentro de

nêste tocante. breves dias será entregue

_ rlorjanópOli� - 28/4/1952

CRíTICA E NOTICIÁRIO
QUADRO ;)A.S COTAÇOES

6-- sxcepcícr-ar. 5 - Ótimo. 4 - Muit� Bom. 3 _ Boro
2 - Regular. I Fraco. O _ Péssimo

RETRADO EM NEGRO
(Portrait in Block)

É, pa�a se lamentar quando surgem histórias inve
�ass,lmels e ,banais Como a da película em questõo e
e cindo mais penoso paro o amonte do cinema ver!
ficar que � �jJme possu�, grandes atores no cast,' É puro desoerdlcto de celulóide a reoüzcçõo de uma peIiculc como "RETRATO EM NEGRO" O diretor MI-
cel Gordon, somente VISOU a parte comerete! pOIS

uo reoltxcçõo e frustrada, com chavões irritantes e

peculiares 00 gênero, Mas como em qualquer gênero
existem obrcs..prtmos e grandes filmes, podem ser
citados nêste gênero: "PACTO DE SANGUE" (Dou
ble Indeminity) com Fred Mac Murray, Barbara Sta
nwyck, Edward G, Robinson e "O DESTINO BATE À
PORTA" (The Postmon Alwoys Rings Twice) com
Lona Turner, John Garfield, que foram duas pelícu
los marcantes, .

A pellcutc em cprecíoçõo, como já foi dito, pos.,
sui bons atores como Lona Turner, Anthony Quim '"

Eichord Bosehort e também um grande cocdjuvcn
te:Lloyd Nolan, que opezor do ponto que foz, lm,
pressiono" Infelizmente o filme possui um ator co;
mo t\nt�ony Quinn (swuríssimo como sempre) que
é como Jogar fora uma jóia, pois êle não ooude sal
vor um filme que possui tantas. ingenuidades, Quinn
domino o elenco, sendo seguido por Bosehart {lern;
brcm.se dos soberbos atuações dos dois em "No Es
trodc do Vida"?) e em seguido por Lana que apezar
de convincente reoetecse um pouco, Os coadjuvantes
sõo: John Soxon, Scndrc Dee, Roy Walstan, Virgi_
nia Gray Anna May Wong (lernbroro..se de "China
Inconquistável"?) e Denis Kchler Portanto, "Retro
to em Negro" (Portrait in Blcck) é um filme frustra
do e ridículo, só nõo merecendo a pior nota pela
presença de grandes atores no ccst. Em EastmanCo
lar. COTAÇÃO: 1

DE "FILMS ANO FILMING" - MAIO, 1961
O' artí90 de Perer wcrren publicado no suo edição

de abril comento com alguma Inerotídõc o filme
VICTIM o cucl estou produzindo em Pinewood. Em
primeiro luccr, não é. exato que a Organização
Rank está fazendo o filme, embora tenho tnrerêsse
financeiro no mesmo, É uma produção Indeoenden
te de Bcsil Deardem e minha para a Allíed Film MO')
kers. Mais seriamente. é totalmente inexato dizer

que o personagem principal, representado por Dlrk
Boçcrde, tenha sido feitO') "sórnente como um homos
sexualista em potencial", porque o Organização
Rank estivesse amedrontado que êle perdesse seu

público feminino, O roteiro já esteve pronto muito

tempo antes de ter' sido oferecido. o Dirk Bogarde e

�;;ça�������o7C'Dj�:uBn:;a:d!.·����1:·
rêrn as conclusões a que seu jornalista tenha chega
do o respeito do hísrórtc.seu personagem ortnctocl
não é completamente um homossexual nem nunca

a foi. O conflito no história surge do -ameaço 80 co

sarnento de um homem e sua carreiro por causa de

seus inimigos homossexuais. Se você quizer, pode
dizer que o filme tem uma formo de thrjller Como

teve "Safira, a Mulher Sem Alma", mos o Iodo crí.,

minas da história aparece puramente do foto de

que o� homossexuais, sob a presente lei, se rendem

�sci�:�n�:se��a�a�o v������ ��m��e��s c��i���;:�
no sentido de quebrarem o lei pela próprio extstên,

Cia do homossexualidade. O filme coloco diante d�
nós o mesmo ponto de visto do "Wolfendem Co�ml
nee" de que o lei deveria ser mudada. Contrcrtcn;
do a' opinião de que "existem sóment� h0'770ssex,uols
entre o grup criminoso de vida duvidosa, o filme

mostro que 6 homossexualidade pode ser encon�rQ_
da de formas completamente diferentes, em

.

Cida_

dãos responsáveis de qua�j:�o�fR�f;h do SOCIedade

10 Curso de Atualização Agricola da

Secretaria da Agricultura
'

Padre Cardoso, do Co}êgio
Catarlnense, que o julgou
de extraordinário aprovei

tamento em beneficio da

Classe Rural de Pinheiral.

E' esta, sem duvida mais

uma Iniciativa vitoriosa da
Secretaria d a Agricultura,
que, por intermêdio �e seu

Serviço de Apicultura, ado

tau o, moderníssimo pro

cesso de levar ao homem

Interiorano os conheclmen

tos técnicos adquiridos por

seus tunclQnários especiaji
zados, possibilitando, assim

a correção "In locco" de

C1eflcienclas, porventura e

xls'ent'!s e a consequente

melhoria de instalações e

métodos de criação de abe

lhas, com grandes vanta

gens economicas.

Dan do prosseguimento
a o programa formulado,
disslmissor no Interior do
Estado conhecimentos téc
nicos sobre apicultura, di

retamente aos rural1stas
Interessados, a Secretaria
da Agricultura, através do
Chefe do Serviço Agrícola,
sr. Helmuth Wlese, reall-
zou durante os dias 6, 7 e

a do corrente, na localida
de de Pinheiral, no muni
clplo de Majór Vieira, com
a partiCipação de 43 criado
res daquela reglã-o.
Durante o curso, foram

ministradas aulas teóricas
demonstrações da modcr
a técnica utilizada na

criação de abelhas; cujos
resultados finais foram a

valiados pelo colaborador

Curso Sôbre Engenharia Sanitária
Na �olanda .

A Cmpanha Nacional de sanitárias e eJ;lgenhana,
AperfelçoafÍ1ento de Pes- Os programas compreende
SOai de Nivel Superior (CA rão assuntos básicos, -:- as

pEs) comunica aos Int.e- pectos sociais, higIene,
ressados que a "Ecole des quimlca. microbiologia

.

e

Hautes Etudes Tecnlques hidrologia c aspectos pra
de Dem" reallzará, pela tlcos de captação, d�pura
terceira vez, um Curso Eu ção e tratamento de a��as
ropeu de Têcnlcas Sanltá As taxas de inscnçoes
rias em Delft, na Holanda se elevam a 2.000 f1or�nsde outubro de 1962 a julhO (F. !rs, 270.000). Para In-

19aa. formações mais detalhadas
O Curso 'tem'por fina]!- devem os interessados se

dade d�r' urrf�91ITÍa.são.' _
dirigir a NUFFIC, 27 Mo

rsprClflll7.i1fl:l ('m�r{'!Ijqn�' ',' "CP!; (1'11'16' l-l3iat.j;i?lanrlh.

Com uma grande parte
das instalações recupera
das e a concretização de
uma represa adequada, a

energia melhorou vertical
mente, proporcionando um

aspecto mdlhor ii. cidade,
como também trouxe no

vas esperanças aos seu'!

habitantes.
Foi sem dúvida, pela ca

pacldade dos assessores da

::�ealtr���II��st;�Ç���ad�u=
efeito, dentro da rapídes
que devem ser orientados
os emprendimentos públl
c-s.

Sem medir esforços, com

um trabalho dinâmico, o

Senhor Mário Porto Lopes,
Diretor da Emprêsa Força
e Luz de Videira, vem colo-

ao trafego. A mesma rodo

vIa é de vital ímpcrtânola
para o escoamento da pro

dução de diversos municí

pios, e constituía-se num

lamentável acontecimento
a sua. situação anterior.
ESCOLAS: - Com a

construção de mais cinco
escores nas zonas rurais,
o atual Govêmo está aten

dendo as reinvidlcações da

população do interior, me

lhorando e difundindo o

.e�s,lno e col�cando-o em

destaque, como bem mere

ee.

Está evidente que a ad
ministração de Sua Exce

lêncla o Governador Celso

Ramos, é a mais proflcua
que se conhece na história

Barriga-Verde

11\ PREVIDÊNCIA
r :>��A� )�

� a_��_L�

TOME NOTA;
••• A divulgação dos atos e decisões da administração
da previdência social objetivará:
I _ dar Inlquivoco conhecimento dos mesmos aos inte

ressados, para que possam determinar seu procedimento
em tace dos mesmos e .usar, se rõr o caso, dos recursos

legais;
II - permitir seu conhecimento público;
III _ produzir os efeitos legais, no tocante aos aspec
tos de direito que deles derivarem. (Artigo 447, do Ré

gujamentc Geral da Previdência Social - Decreto

4a,959-A de 19.9.1960)
... O conhecimento das decisões proferidas pela admll

nistração das Instituições de previdência social será da

'do, aos interessados, diretamente pelos seus órgãos Lo

cais, por melo 'de comunicação sob registro postal, com

recibo de volta, ou quando for passivei, entregue pessoal
mente contra recibo.

§ 1� __. Quando as partes não forem encontradas
ou no caso de se recusarem a receber a notificação, a de

ti.
cisão será publicada no órgão de imprensa que divulgar �

���:f1::-�;::nI���ea :c:��r�eã;:;t1::�:e�d:�� ....l _....
pa ra interposição do recurso.

p'$ 2° - A ecmuntcação às partes será acompanhada, •

quando possível dos elementos que lhes permitam, pelo ro5S I9amenos em smtese, o imediato conhecimento dos funda-

mentos da decisão.
S 30 _ O dispostos no artigo e nos parágrafos não Escreveu Carlos F. Prtcss

Itajai - Não estartamcs
tranquilos com a nossa

consciência se nâo vtesse
mos a publico para recc

nhecer a satisfação da ores,
se operária de Itajai, para
com o seu Governador
cerso Ramos, no arroje de
sua admlnJstração, vem a

tacando o problema funda.
mental eLO povo brasileiro
que é exatamente o énsillu.

Ita�ai, recebeu de braços
abertos ao seu governador,
quando da Inauguração do
Ginásio Pedro Antônio Fa·

yal, e depositou em SU;1

Excia., incondicional teste·
munho de confiança, por
quanto vale a pena traba·
lhar com um homem que
não usa de subtertugios. e

reallza aquilo que promete.
Ficamos imensamente

se apUca às decisões relativas aos servidores das insti

tuições e a outros atos cujo conhecimento deva ser da
do pela pubUcação no Boletim de Serviço da Instituição.
(Vêr Artigo 448, do R,G.P.S.)
••• O atendimento dos beneficiários nos serviços de

qualquer natureza das Instituições será feito de .modo a

ter sempre em vista tratar-se de verdadeiros clientes, a

quem é devida a prestação do serviço por direito legal
mente assegurado e em virtude da contribuição descon
tada

.

para a previdência social, com as limitações ape
nas das possibllldades técnicas, administrativas e finan

ceira. (Artigo 202, do R.G.P.S.).
••• A prestação da assistência mêdlca está sujeita ao

período de carência. de 12 (doze) contribuições mensais

por parte do segurado,salvo quando se tratar de serviço
em ambulatório ou domiciUar de. urgência. (O grífo é
nosso. Domiciliar de urgência ou SANDU. _: Ver Arti

go 120 do R.G.P.S.L -

• �. Durant.e os p�lmelros 15 (quinze) dias de afastamen
to do trabalho, por motivo de doença, incumbe à empre
sa pagar ao segurado o respectivo salário.

No caso de beneficio consequente, comprovadamen
te: da mesma doença, com Intervalo de alta inferior a

60 (sessenta) dias, pagos aOs 15 (quinze) dias iniciais,
fica a emprêsa desobrigada de novos pagamentos com

base no artigo, cabendo ao Instituto p�ossegulr na ma

nutenção do beneficio. (Vê.. Artigo 95 e seu parágrafo
unico, do R. R. P. ·S. -)

� P�,�!� !�� �.�r�a�'��çãO e ' ••, ....ção .e p.lnéls
em todo o Estado

R fernanClo M;lc.hado,G 1�and."r-.fane 24·13
- FLORIANÓP01.1S

PLANO RODOVIARIO
.

NACIONAL:
ACELERADOS OS TRABALHOS
RODOVIA BR-14

Continuam em andamen

to os serviços de terraple
nagem na BR-14, trecho
Catanduvas-Rio Uruguai,
que já contam com 10 Km

atacados, dos quais 7 km

prátlcamente concluídos.

RODOVIA BR-36

Prossegunem os serviços
de terraplenagem na BR·
36, trecho Joaçaba-S ã o

Miguél D'oste. sub-trecho
Xanxerê·São .... Miguêl D.
Oeste, estando com 5 Km
ntncnrll).�.

RODOVIA BRl90
Relativamente aos estu

dos que estão sendo realI

zados para a implantação
da BR-90, acha-se concluí
do o projeto para os tre

chos Tubarão-Orleães e

Lagos-São Joaquim. Os

trabalhos de exploração es

tão sendo realizados, atu

almente, no trecho Orleães
São Joaquim, que consti
tue o mais d\fieil do trans

por em face de 'tratar-se
da subida da serra.

pesarosos, numa visita rC!

centemente feita a Assem

bléia Legislativa do Estado,
quando observamos que a

oposição do Governo do

Estado, em nada tendo pa·
ra se estribar em suas ln·

_
. ��_��:����ri��ca�;iev:p�l��'
rio te!' se acidentado na

Ponte Hercilio Luz. A ;n
fantUidade da discução,
que 'diga-se de passage�TJ.
não devia ter merecidG a

atenção do Deputado Dib

Cherem, patenteou a falt.l
de substância nas criticas

\levantadas, porquanto o

Governador, a nosso vel',
tem serviço muito maIs
importante, do que o de fi
car abaixo da ponte curo
dando quando caiu um pe
daço de viga deslocado.
O Governo vem atacando

seriamente a Estrada Cam

pos Novos/UMai, com apa
rente prejuizo para a clrla
de de Lages, entretanto

VHEZINHO, N401
VArE �!TO!

QUINTA PAGINA

'_
\

Senhor Governador
nos afirmou o Sr. Celso Ra , a carg-o eminente e bravo Sua zxcre., aqui em It3.
mos, "e sou o Governador parlamentar nacionansta jai, eocutcuvõrto por este
de todos os catartnenses''. Gabriel Passos, que por articulista, e novamente
Itajai, reclama rnsísten- certe desconhece totatmen- devo reproõuzír: O gover

te e energicamente a so.u- te que Itajai, e Santa Ca no que governar com o no
çâc da energia elétríea, e tarlna necessita de energia vo. terá o seu apoio, o gO
apelamos ao patriotismo eletrtca.

� ... , ,.v�rno Que der escolas e

dqs Deputados da oposiçQ Te�tam, ao inv�, �e'l�ju:- iPãb ao 'seú' povo,. estarã 11-
governamental, para que dar, mCompatlblUzàrlotG�••vre d,as, agitações soçl,a.lS;auxiliem sua Excia., o S, vemo do EstaeLO, com a ",_

oerso Ramos, removendo ptntàn publica, com falsas continuando nesse ritmo de

todas pedras que estilo co- denuncias, e de menetrs administração nada agu
locadas no caminho da So- impatriótica jogar o povo'

dáve1 aos poderosos e aos

te.lca, _que sabemos es�::tr contra a diretrizes da atu�l fa1_sos políticos o pov� es

extritamente afeto a irea administração, num iO�o tará, ao seu lado patà� a�'·

udenista, já que o Minist3- malleloso, e bem a moda fende-lo, atê com o seu

rio de Minas Energias está. de véspera de eleição, própriO sangue, se assim
l�.__ .. ..__ ___ __ for necessário.

iiNOEREÇO
I,A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na �1,J.a�
Conselheiro Mafra n,o 154, de um lado a soa

�ção de, PEÇAS E ACESSÓRIOS, e do outro a

JeCção de PINTURAS E OONCERTOS_ _

tr""""IIf1- �U1.

Prossiga sr. Governador.

"Sempre Alerla"

UI�EM1S cartazes �o dia
-CElfTBO

Cine Ui) JOSE

-BAiDBIlS
I:ine GLORIA

'Estreito Fone 6�5�
às 5 - 7 1/2 - 9 1/2 horasCentro Fone: 36313

às 3 - 7 1/2 - 9 112 horas

Romy Schnelder

Jacques Setnas
Belinda Lee
"-'-em _

NOITES DE LUCRilCIACarlos Thompson BORGIA
-em-

." LEVIANA INOCENTE
'- AgfaCoLor -

- Censura até 18 anos -

CinesmaScope � EastmanColor
- Censura' até la anos _

.

, Cine IMPtRIuCiue �1T6 Estreito Fone 629:

às 4 1/2 - 7 1/2 9 1%
Mark Stevens

às 8 horas
Louis Jourdan
Jean Peters

Jana Da",,-I
D�bra Paget

-orn-

INSTINTO SANGUlNARIO
- Censura atê 14 anos _

-orn-

A VINGANÇA DOS PIRATAS
- Tecnicolor -

Censu_ra. até 14 anos

Chie ROXV "

Cine RAJA (S, José)
�,

âs 4 e B horas

Barr!l;n McCavin

Maggie Hayes
QUADRILIB."DE ASSASSINO

._ Censura até 10 anos _

"'I:istoria real a curta e depravada �Xl:
tência dos inimig,os públicos .. ,

John Dillinger •

Ma Baker e out:l'dt!i·
���>:lIrITUJ4: �J�., J1 ,n��94�Itl\1_ �J�L, .

.. - . 'li';'
-

",.,

às a horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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III�i i!1. I I Ii,•••
J .,�--����'r�r_-�

.............
�a r�m�ra um Ifuie'u �� 101 [untra, a viuleo[ia no
� � r t e'

����r=ç��O�;gor�r:;o�:,-� :�i:��o a uv:!ên�:n!isl��� ��r::�S���;. no caso de 0- :������s a

e�:;: P���en�� �;:��= ::z�o�rU::nt�� �:reC���::ê�:�� '�10�:�;�
ra os transgressores. Na três meses a um ano para O artigo 2° diz que "as temporâria e dissolução. Fi. mente havida nos Estados mentes sofridos.

íueuncacêc do projeto qúe quem o infrigir. Os três pu- pessoas jurldlcas q\ie acaso nalmente o artigo 3° revoo Unidos em que um dos

tem três artigos e três p-'I.. rágrafos que o regulam venham a transgredir a lei ga as dtsocsrcões em con-

rágraros, seu autor diz que dispõem sôbre a natureza praticando ou promovendo tráno.
------

'dia a dia o desporto vai e grau da Infração che- o -tipo de competição pre- Aind� na justificação 00 Monguilhot para Treinar o
perdendo os atributos que gando a prever uma pena visto no artigo l°, ücarao seu projeto o sr. Fernando

(rllzeiro, de Concórdia

1 OT AI'I05 QE LABUTA CONSTAy.r�

PF.tO �KOGRESSO o.

'AN7A CATARINA

"'o SETO�

ESPORTIVO

Rio, 27 (v. A.) - Ur.1 Fernandjo Mendonça (PD

projeto de 1'>[ que constoc

ra crime qualquer ütívld j,

de desportiva que tenha

por base a violência fisica
ror apresentado na Cãma

ta. dos Deputados pelo sr.

do seu contrillo com o Figueirense
Domi Relo"na ii Atividade, relorman-

O ercuetrc 001111, que e

encontra llá ai" • tempo
afastado de nc os r--a

martox, devido a Jnl:l ro-te

,c(.mtu';'io. de- r parl

cer dentro d 'J evr- jno;

llO arco, titulat o I)C'" ._.

branco (10 I':stl 11.0 p:l:<; ia

retornou aos . treinos, nad
mais sentindo na parte a

tingida que foi o joelho.
Domi, em vista disso, re

formou contrato opr mais
uma temporada com o FI

gueirense Futebol Clube

nos primeiros dias desta

CANTINHO ESPORTIVO
Gilberto Paiva

Qundo 8(' IW1l1(111tCIt o jnolbetZl no Brasil e através
dele ttcxpcriou. 1111 !Jr(1,�j/eiro o gõsto pelo esporte, os

Y01Jf'r1toS [ouo ri iPted-a"lo tmtaram de estimulai, de
diverMI.� 'dá �!f;portjt:a sadia, ao qr livre, E'
o que <1 .• 'JlIIiJfli> púhlicos, Óra. existentes esnto-
dn 'tu '( " ri, 'I'c(/ndo-se entre eles os do
lI1arUCr/1//I e ['(/C,I '11 11 i. «mros- bem g)'amados, com ba

lizll.ç (' !l, '/ Imlll'_·ml'J.'.' E' importante ressaltar, que
I t-o. esses campos poderão ficar

lo '·P., ário, naturalmente. que outros
Sllrjum e f), ,',tU fl1J/ A 1'(�rda.de porém, é que o hô-

'''. n colegial etc, encontravam
:J 7IIfli,� fácilidades de intensificar
ai Q jootball. do que na epoca a

"10 ia dos clubes que desempenham
({U( por �illal nunca é demais exal

, s<ll. fazer inteiranente a deman-taro /lão co

(la da 1}aplfr(/{ n.

Dai, fi II c' idlldc de imediatas providências por
7mrle de nO'lrO� qrn.'erna.'lles, que por certo, trabalhan
dn ]lclo C'l(lnmdo:cimi"nto dos esportes, haverão de se

mear lWi'(lg .ç('/nC1Itel', ({ue mais tarde servirão de cria

çào 1}(1ra lWl'Q,Ç ('(,lltrl'S de cducação física. Seria ne-

���;�:�;:�;ll��:;t;T�::�lll;;! (!c:;:s������, �:c;��:�� ��d��:
mente (( um rampa de 100iball, mas também pista de
aileihllo c (1110{/r'I.� para 1Joleyball e basketball, que
fa.cilitaria em l:�ui.to o maior desevolvimento do espor
te em fedo o território nacional.

Esta o/1ra. temos certe�a, consagraria qualquer es

])ecie d(' goremo, lósse éle federal ou mesmo estadual.
Entretanto, 8e não Icr realizada, com certa urgéncia

haverá impo,,,'ibilidadc de o fazer mais tarde, em vista
da va70rh!çtio imobiliária que ameaça extinguir todos
os terrell'1s b(l!di()� existentes em 1IOSSO Pais.

No ::setor Que r.o.'>' toca, não podemos reclamar de
nosso alual (jM.'errumle. Pois como ê do conhecimento
de todo,ç, o 8r. CeI () Ramos muito tem jeito em pról do
desetll'olJ'imculo de nos.�o esporte, haja visto o decre
to ftssilUtdo lJM sua. E.rcdéllcia, logo que assumiu o exe

cicio do cargo que ora ocupa, reativando as atividades
esporti!1as cm tnda as escolas estaduais, alem de ha
ver criado ainda, a "Escola de Educação Física da Po
licia Militar do E�tado," que por certo muito contri
buirã, ljreclu'hclldo as verrladeiras exigencias dos afic
cion(uIQ.� do e,�]J{)rte de lIê.I.�a terra.

COUNTlRY nUB
Pelo prf'Scnlc, convido aos senhores que assina_

ram o listo, que tinha por objetivo sondar o possibi
lidade da fundaç(p dI' um COUNTRY CLUB em

Florianópolis. o compor<'carem á Bolsa Ofidal d� Va
lorcs, sito o ruo Vi(�tor Meirelles, no dia 30 do cor_
rente mês, ás 20 horas. o fim de ser fundado o referi
do clube e d.:ito a suo Diretoria Provisório.

Florionr)polis, 26 de abril de 1962
Eurico Hosterno

ruo

lhe são Imanentes, inclu-

sive com destntegracâo de ------,---.

t:i��l�����;�:�t�f�;; 'r!lar�·�� I [�I!�o "

IBfilamentavel condícão ãe
coisa

PENALIDADES

��:�:� fnur�i�nar a �1U�lue j� Tmandnde cadeira.:l
!i(!jOTi[IA5 A equipe de "O ESTAPO vem se preparando p',", propalada excursão que re '-

\� g_!!I!._� - I
InmQ;.i�1 �;:::�:: a;1�;�:: ��� Ud.t�:çoOI�u�:IO��:S ;;��dn��a�:�t; t�m;�o�;�e�e,��

Federação Atlética Calarinense metra quinsene, como par- util suo aplicação no esporte. Evidentemente. no es

'noN;a��el����le���n d:s ���� .

RESOLUÇÕES tomados em reunião realizada no !:ss��::o:e:o:i:ç�� !\�� ���� :ej�o�t��r;:o�r�:i�:en���, dt�c���sen�u �r�i�r�o�
tões abertos ao público na-

dIa 17/4/62 com o presença do" seguintes diretores versárto do �als Anti",. ���andor.é uma tarefa ossóz espinhoso, que requer

verá um treino coletivo Ody Vart:"Mo - Presidente, - Silvio Seroftn do Luz Diário de Santa Catarina. vunos atributos que, no verdade, nem todos possu,
entre as seleções A e B '·0

10 Secrerorto, - Antonio Siqueirc- Diretor de Pctn Nesta oportunidade o con- :m. Dizem que "O líder nasce, nõa se foz" Embora

Brasil, a. í.i.tulo de apre- mor�, -. Carlos A. Brognoli Presidente do CT 80S junto de 'O ESTADO". F.:S' '�tO encerre verdade, não significo que o educação
sentecêo. ��I��ol, - Osni Borboto' Presidente do C.T. Valei tará medindo forças con-

noo melhore ou se' troosfcnne. Doí ser necessário

.. Atos da Diretoria: 1) Felicitar o sr Felix Proun
tra "O Municipio", local, fn����:�vo�o;noe��f� :ot�n;;i��r�:�c���s�;:�' e'�����:ee�

cr�tePl�:::���lr:g�o:t�'a ��� chefe da defeçccéo da F.A.C. 00 X Ca'mpeonato Br� �:II�:��d�oqu:g�::r�A�l�r' rio não indicam um líder nem provo energía e core;

seiectonecc de futebol l1() ��':���e�reo,V�lr���� b:�u���o J��b:::' c��t�� �!�� gusto Bauer'�� as 9.00 h'l- ���' s����7���' é dizer_se que er>Árgieo é oqu_êlC
Portugal será no dia 6 de cos c os otfetas, pela maneira correto que se hovve.,

rax dc domingo dia. 13.

mala a tarde no Maraca-ra
rom. no referido certame. honrando OS tradições dos

e o segundo 110 dia 9 a 11,)!· portlvas e discipl inarcs de' Santo Catarina.
W 110 Pncacmbú. 2). Conceder filiaçõo a titulo precório, o Ligo Es_ --------

----

Podemos Informar .las f:���a.oeste Catarinense, com sede no cidade de Futebol Varzeano
leitores que os jogos eon-

.. Atos do Presidenc�; Demitr o sr. Ciro Cordeiro
tra o Pais de O.ales tive· dos funções de lO tesoureiro, concedendo o prazo
ram seu local Invertido. O de 15 dias paro o apresentaçõo dos livros e docu_
primeiro cotejo será no Pu- mentos respectivos.
caembú e o segundo no M'l'

,

Estes fotos vieram o bailo, quando de uma (lmi
gov�1 entrevista que travei com ° sr. Ody Varella
PreSidente d� F.A.C., quando êste grande dcsporti��
to que de ho muito vem labutando pejo esporte amo

d.or em nosso Estado, me solicitou o recorte de um ar
ttgo <';1ue escreví neste jornal, no qual focalizei aigu
mos Irregularidades observados quando do estado
de nosSo seleção de basquete em Franco. Disse_me

O estádLo do Ipiranga
5.5. que o aSsunto sedo enCaminhado 00 Tribunal de

será, domingo próximo, d: Justiço, porque era de seu feitio pôr "as cloros",
n�� c��tcst(Jndo e� absoluto pelo escrito do com(m
tono, Ja que continuou inatacável sua pessoa e o

p�óprio_ Federasõo. Disse ainda, que o dever do crô_
niCO noo era so aplaudir ,e elogiar. mos, sim, ajudar,
aponton�o. fol�as, � critIcar dentro dos sõos princí_
pIOS. do ehca Jor�o.bstca ..

Doi conclúir_se que 5.5., o
PreSidente FAC, e ,InclUSIve, por mais de uma vcz ti
ve oportunidade de ver Ody Varella impondo tôda
suo. autoridade de dirigente, lá no estádi� Santa Co.
torlno, expulsando dQ recinto os indesejáveis, poiS
pretende manter o estádio num clima de moralizo
çõo.

-

va�d:�:�ei�ei��n��=\�'esL torin;;'s:��m�u�:��rá no estádio do Federaçõo Co ..

to de grande incentivado;::, cr.oro que sim! Pois um jôgo e outro, oparecem
casos Isofodos de indisciplino, proporcionados per

e admi�ador do espor�.e "Líderes Negatívos", sim, porque o indisciplinado
�a�zeam, of�reeeu uma b'E-

, t�":,bém. é um líder, já que consegue arregimentar
hsslmo trofeu ao Ven(e- varias SImpatizantes que seguem seus exemplos. Tu
dor dêste encontro, que te- do indico que o sr. Osni Mello já deu o posso inicial
rá inicio as 15,30 horas. poro banir do estádio os indiSCiplinados. Nõo sõo
Concluimos, que pelas ji propriamente as jogadores, porque poro estes existe

versas solenidades que a o punição do árbitro e do Tribunal de Justiço. Ain.
Diretoria do Avante F. C. do há .pouco, quando jogavam Morcílio Dia", e Me.
organizou antes do "matc!1 tropol. vimos 5.5. o árbitro José Gomes Sobrinha só
grande será .o número ce licitar maior policiamento. E foi atendido, rozõo por
pessoas, amantes do fu�e· que os indisciplinados não forom ló dentro do
boI varzeano, que atluirã ao concho "pegar" o órbitro, pois o Policia agiu
estádio do Iplranga, de Sa- corretamente, dando_lhe garantias. Os fatos vergo
co de Limões. nhosos acontecem quando não existe poliCiamento

perfeito.
Pelo equilíbrio de ações com que vem dirigindo

o F.C.F., com o experiência que possue e dedicoçõo,
o Presidente Osni Mello, por mais de uma vez se bo
teu pelo moralidade no estádio do Bocoiuvo. Aliás,
CS leis esportivos sõo cloros e dizem nos recamnda
ções aos dirigentes: "Deve ser vedado o entrado aos

inçlividuos de reconhecido mau caráter" Aí está: OS

�e�:s�õ�x:���r�deeno��o;e���ç��mler����rrear�s ��� f�
I?entro de breves dias a võo poro anarquizar e proferir palavões.

seleção de juvenis da cida. Por outro lodo, poro aplicar os pe�o:; aos indis

de estará empreendendo ciplinodos que ainda I?ersistem em dizer que sõo a ..

tletas ou dirigentes (quondo no verdade sõo pouco
escla�ecidos) existe o TJD que vem se portando à a ..

Itura, mercê d('cisócs rígidos que tem torvodo. Seus
membros sõo homens imbuídos dirigentes, árbitroS
e otletos.

Por isto tudo, ainda .acredito que num futurfl
bem práximo nosso esporte estará mais desenvolvi ..
do mais saneado pois felizmmente pssuimos comal1
dando os postos ,chaves do desporto Catarinense, ver

dodeiros lideres, que vêm se impondo por um trabo
lho honesto e progressista.

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

Combinação Com "0 ESTADO"dições a Parfir 'Das

racanã. CONSELHO TECNICO DE BASQUETEBOL, R.so
luções - 1) Abrir inscrição poro O Torneio Aberto
de Juvenil "Crônica Esportivo", até () do 24/4/1962.
2) Marcar o doto de 28 e 30/4/62 poro o realiza_
ção do Capeonoto Estadual de Inf.antil, refer<ln
te 00 ano de 1961, o realizar_se no cidade de Joinvi
Ile, COI. o seguinte programo: Dia 28 - as 15,00
horas - Congresso de Abertura. - ós '16,00 horas
- Campeão de Fpolis. x Campeão de Brusque. _

ás 20,00 horas - Campeão de Joinvlle x perdedor
l° jôgo. Dia 30 ás 10,00 horas - Campeão Joinvi_
Ile x Vencedor ]0 jôgo.

'

3) Designar os srs. Carlos Alberto Brognoli e

Afo(lsO Celso Plazeres, respectivamente repr4:!sentam
te e árbitro do FAC. 00 Campeonato acima.
4) Abrir inscrição poro os campeonatos regionais

nos categorias mirim infantil.
'TRANSFERENClA: conceder tronsferencia aos atle

tas abaixo mencionados: 'Najda Noiro Mascaro_
nhas, do Associação Desportivo Colegial paro o Clu
be Doze de Agosto, podendo competir a partir do
dia 27/5/62. -, José Augusto Oliveira, Sérgio Lu!z

Carriço de Oliveira e Ademar Dias de Oliveira do A.
D. Colegial poro o clube Doze de' Agosto podendo
com petir o partir de 3/5/62.
D. Colégio I, e Clube Doze de Agosto respectivomen
partir de 3/5/62. Pedro Paulo Medeiros Beck do A.
D. Colegial paro clube Doze de Agosto poden'do com

pertir a partir de 3/5/62.

centes qgremiações espor
tivas e bem organlzàda'i .

inaugurarã seu novo 'late·
rial esportiv.o, tendo como

adversário a eqJlpe do

Brasilia, da Prainha.

palco de um encontro em

tre Avante x Bl'asilia.

Após algumas solenida

des esportivas o Avante

F. C. - uma das .mals t ..

Bangú e São Cristo'laO
continuam invictos
suas temporadas pela Co
lômbIa. O quadro de Mõ,;:a
Bonita 'jogando no itt.lmo
domingo em Barranquilha,
derrotou o selecionado 'i.

mador daquela cidade por
4 á 2, enquanto o conjun
to de Figueira de Mello a

tuando na cidade de Santa

Martha, empatou
União por 1 a 1.

Telegrama de Los Angê
les: Éder Jofre esteve {le
passagem por esta cidade
viajOU para São Fral�cisco
da Califôrnla. Jofre fe:z'
seu primeiro treino nJS

Estados Unidos para en

frentar o mexicano Her

ma!2P Marques, no dia 4
de maio, quando defende.
rã seu titulo de camp2á.o
mundial dos pesos galos.

Juvenis num giro
pelo inferior

um giro pelo interior do

Estado, realizando exibi

ções contra seleções r1;1810-
mais oportunidade em Que
os responsáveis conserva

rão os atletas para um,\

passivei convocação, par!!
a formação da seleção bar

riga-verde que Irá a Silo
Paulo.

.-.

REDATOR,

PEDRO. PAULO MACHADO

GILB.UO NAHA5

COLABORAO.ORF$: OIVERSOS

O conhecido treinador cruzerista na presente
temporada. O treinador Ii·

cou de responder avccnsul

ta pqrém é bem provável
que venha a declinar lo

convite.

Newton Mongullhlott Vel"'l

de receber convite da. equi
pe cio Cruzeiro de �neór
dia .para treinar a equipe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Cargo
Intdal lia CarMra fi .....

Acham-se abertas, até 20 'gulntes matértas:
de agôsto prórlmo, no Ins POl"tUgues e Literatura
ütuto ruo-araeco, Rio de 'PO'l'tuguésa e arasneíea.
Janeiro, ars Insert�s em s'raeeês e Literatura P'mn
concurso de ProvalS para cesa, In�1�:; e Literatura
prce!lchímento de 45 vagas Ingíeea, No�6es de Eeon)-
na classe tntctat da cerrei mia, NOl;ões de Direito PU-
ra (ie diplomata. buec e Privado, Noções de

O referido Concurso se Direito Internacional PÚ-
processal'á em três fases. buec, Noções de Direito In
A Primeira P'ase constado ternacronat Privado, oeo
de provas escritas de Por grafia, História Geral e

tugues, s'rcnr-ês _e Inglê<;, Hietórra do l!ra�lI.
que se realizarão, ccnco- O pedido de tnscneão.
mltantemente, em Fartale que p:lderá .ser encaminha
za. Recife Salvador, R Iodo por' via posta!. raa-ee
de Janeiro, Belo lIoÓl&Ónte. mediante reouerêeento em
São Paulo, Pórto Alegre e duas 'Itas, dir!gtdo ae Dire

ília, prováv.elmente na ter do lm(.1tuto aio·BraD-
ndn quinzena de se- 00, 4! 8A"JODlpallh,9.d.'l lIla do-

remtno. em dia e hora a cume>rtaçio e num eradn
serem fixados pcsterteemen nas Instruções que regu
te. Os candidatos aprova- Iam (J ceeeurso, publiea·
.ros naquelas prlmetras pro rlls no "[Márlo ,Ofi.ci.al'� de
vas vtrão ao Rio de Janeiro 22 de' março do corrente
para, nessa capital. se sub
nH!lC!'(')!1 :i Segunda Fase
do concurso. ou seja, a e

xames p3icofislcos e a pro
vas orais das duas linguas
assim como a provas escri
tas de Portugues, de Direi
to Internacional Público,
de Direito Conlltitucional e ma de 30 anos de idade fli
de História Política Con· mltes êss.es a que est:.ão
temporânea. Os candidat?s tambêm sujeitos I>S funclo

Entre os p"�nt'lp:l:is requ!
sitos que a lE'1 exige para
mscncãc e que caberá ao

candld:lto provar documen
ta1mtmte, primam: a nacio
naUdade bra�jeil'a; a i<ia
de'min1:ma de 19 e máxi-

que lograrem aprovação
nos exames constantes des
so. scgunda fase serão ime

mente admitidos no

Iço do ltamaraty, na

nária'! pUblicas): e condu
são de curso colegial (clã <;

sico (JU clentífjco), ou CIlC
s:> equi"aiente.
A .. [nstruCl"es que acom

panham o Edital de convI)

cação pOdem �('r obtidas
nas Reitorias das Univer
dades do Ceará, Recife, B8.
hla, São Paul(J, Minas Ge
rais e Rio Grande do Sul.
no Mlnl�rio· da" Relações
ExterioreS, em Brasilia, e

no Instituto Rio·Branco, ii
Avenida Pre!'idente Vargas
62 - 4.0 andar, Rio de Ja
nelro.

cm um curso de 10 meses
após o qual. se apr:>vados.
erão nomeados para o cal'

p:o fie Tercei�o Secret.ãl'i�.
iniciaJ na ('an'eira de dlplo
llHl.t:l.. Nes�e C'lrso, que

corrcsp8nde fi T('n:eira F'l

CONVITE
"O E5talj,'.,:·' Arcebispo Metro

. .,1lit.an7\.
Apôs 1'. bem:-.ã.o Missa com
assistência de S. Excla. :rte.

RESlllflCJA YEIfDf- Sf
Vende_se confortavel residencia com 11 peças.Nesta CapitaL Trator pelo tal. 2277.

-- �---------------------

A Rádio Guarujá de 11'10
rlanópolis, atravél de .suas
emíssôras de ondas mêdlas
e curtas, promoverá, mais
uma vez, em Santa Cata
rina. o já famoso Concur
so "A VOZ DE OURO
ABC" _�ai) os n uspír-Ios de
ABC Rádio e Telcvi�ão. \Vi
�a!ldJ revelar um astro ou
estrela em potencial pa.
ta 'o nosso "broadcastlng"
o oeacursc "A VOZ DE
O� R:) AnC" d�st.;na-se, ex
c;usl\:� tente, a amadores
de ambos os R('X:JS, Ietér
prctca da muslcu popular
brasitelra.

.

O objetivo do patrocina
nadar é. antes de tucos re
velar artistas di;'n.'s da
admiração de um imenso
público e. concomH,a.n1.e
mente incentivar jovens
artistas emadore, que, re

velando oualtdadcs poderão
representar seus respectt
vos Estadas na Grande Fi·
nal em São Paulo.
DOS p/!.NDIDATOS
1 - P6de in r-rever-se no

concurso "A VOZ DE OU
RO ABC", qualquer pes
soa. brasileira ou estrangei
ra, desde que se submeta a

tôdas as condições previs
tas a saber;
a) Ser maior de 16 anos.

b) 'Ser amad)r e jamais
haver recebido aa!â!·io ou

"cachet" fixo como pl'ofls
si anal.
c) Cantar somente m(l'l

ca popular brasllt>ira ..

2 _ Vencendo a Fina] Es�a

dnal, c�mpromete-se o !ína
1111--

Õ-PROBLEMA .SOCIAL Df
CE&fJf'U

normais, jn que j)')c!em a- �:I�';e ���el fõr���:!�ncnO;:�� Se você costuma resfrlar· 18 BOEPCKE TEJISuas vHilllas �ão
Coloque umn c::llnada \:f'

se com frequenc'a isso tal- .�

�������. �ua�U:i�����\:� bi.ocoitos, um:l de pudim,
vez seja rle\ildo a' falta je '

�=��_�==�
sCl'es hUIJ'anas, ant"� d� ,���I'�C��lil��-;,COt���. e ��i��: ���al��n:!i��C�:sar n��Cl�
���e�u ���I��d�:�r�q��I:<-�; gelar atê ficar filme. Qn!- ;�so s::mbzil�por:t:: ��I.&r superior :l,:)S sent.idos, se'na hora de �e!'\i:r

.. '$'

Cl)mUlll a todos nó' em qlle quente o fomo, Bata' ,1,�
saúde, e nenhum dêsl.es Il

se baseia a socied:::td" hu- claras en n:!ve, Junte o
.

_

limentos deva ser despre
mana, p:!rmanece int:l!'to. ('\lear ao� pOUf'OS e·u ,'S �:�'��n�e v���:�n��n! :-O individuo fisicamente sênria. Passe 'o suspiro "lr

�n�xl{'ado:r. Portant,,),�li��d��o�7�d:�tear:n�nu���� �o��q�e e��-ellfsO��lOdO �I��,I.��� consuma diáriamente Vi-
suas capacidades. forem mente aQuef'·do. duram,,: 5

tamina C, .em frutas r.1

";'n��d�����:�nt�lt� �ti--�'n���:. a gC!�_._�����atl:��
como um h'Uitl, Ain,ia que NOTAS E SUGF.S'.'n':';;

a sua allmentucào. Estaro.
tràbalhando e ganhando Apesar das SObl'Clllesa� ,}('

\'ocê ('on.�um.lndo Imficlen
seu sust.ento, êle não será gclatina sercm deJjelo�;)s temente as frutas e o.s ]t;_
um cidadão se lhe fizerem qunlldo prcparadas de, _

gunl{'s? E estará a sua jie

co��es�:;;;�I:I���{tlf�;lancei. cordu com :1.: ill_Úu<;ocs (lO
ta com adequadas quanr.l·

l'as são detCl'tnlnndus pela
paCOLl', eis uma. suge�VI.O duqes dr! p;-otelna? De

falta de trabalho ou pelas ��(: �;�la,�a��� t'l�:��1l\l:��:�I{' ��;!;�Uf'�'e :���;l��tc��!�,if�-_���:: l�:;n��:i��;��:' flil.��_S dilcrcnte. E fácil de f:H',�c lém d�_ boa aiimentaç.to,
cas

Dissolva um pal'ote de '''- S�110 adequada l' deseanilo,
Reabilite-se as vítimas latina, sabor laranja� PM Tente Ir deit!lr-se m,,:'a

de limitações físicas e nun
1 xícara de água [('rventf'. hora mai.� cf'!o voei! '/!;J.

ca se lhes conceda favores Junte então 1/2 xícara 1(' r- a difa' enr'a no dia. ,'R'
ellpee!ais, Apenas a parti- suco de ia·allja e 1/2 :':1 guinl,e, fiO levnnt:'l.r,
clpar,ão sodal deve ser pl'O

cara do vinho Xf're:;.: SP:''l. A�' ('CnOUl'a�; tem fama
tegída e ex1r-id:l: viver em C'Jlcqul' em \lml t)()!l_,a. de H'I'('m ('xcel"nl('s par"!. fisociedade é uma necessi- fórma ou tarip.lias de 0- boa .0;;'1(1,(1; d,r)) olho,�. Najade, um di.!·ciLo, mas tam- bremesa e d('i:-:e gelar ,., mais ('crto. As cenouras sã,obém um dever do Indlví· ficar firme. Dá para 4 '1 r,

Luiz C:l.rlos Nunes

D'Angelo
III

AJ>f'na.'i a extlrpacno da
('ausa �olllciona um probl,,
ma. A p:f:mola e a assisten
cia p'1Hatlva P"'l'p"tuam
f' ampUam os (I('sniu,�ta·
mentos sociais, pois não

ressolvrm suas causas,
alimentam sl1rte; CDn

sequcnclas f' divid"lll o� hn

ITlens em duas ('I:lM{,�: a

dos a,<:soclad')s. aue di e

Ilub.iuga a igufl1s. e a dos

margJnai� a tR.l sociedade,
quc se Inferlorl?am ao re

ceber.
_

A fclHda(le-· cow:tlva
-

é

lista a comparecer" Qraa
ale Final em Sio Paulo,
com tôdas as despesas de
viagem e estadia sob a res

pomabllldQde de ABC Rá
dio e Televisão.
a) A assinatura na ficha

de Inscrição síemüea que
o mesmo está de acôroo
com as condições estipula
das, comprometendo-se fi

natmente a cumprt- las.
DOS PRF.MlOS

1 � 0 venceeor da o-en
de Fin'lI, detentor do titu

lo ,. Ao VOZ DF, OlJRO ABC",
nssmaré um eantráto de

('}(CIUlllo{·jd7\.de parn r:Í(tj..., e

TV, em todo o território na

ctonat. !,,'lo l)raZO de 1 a

no- I!an�-and:l unicamente
sob o pat,rociniQ de ABC
Rádio e 'retevisão.

b). O vencedor re�ebera
eomn premio de estfmut
viagens aéreas, com tôd4i
as despesas pagas, at.ra- I
de todos 01 EstadOs parta-
cipantes' do Concurso.
e) centrcto de 1 'ano.

com a gravaoora RGE.
d) O Vencedor da Oran-

de FinaL r�eberá. ainda 1

televisor ABC, de 23 pole-
�(ldas. no valor de
Cl'� 120nn0.p..n.

2 _ O fin'.llista potadual
recebera, C(JIllO prêmio dé
er;timulo: 1 râdi:J fonól!'ra
fo ABC, modêlo l"'II,oI)(>'a, no
valôr dr CrS 40,00000.
a) Viagem e estadia,

com tôdas a'l despesas p'i

gas, a São Paulo pam par·
tif'ipar da Grande FInaL

duo.

1I.:8te pudim será o rei (ia
sua mesa, em uma !"CUH - .o

de em.gos. Experimente-n
ll: dettcíoso!

PUDIM ALASCA
1 1/4 �ic. de 'creme chanl_il
ly
lldr!.creleltc
1 pacote de Pudim ROV'l1
sabor Baunllha
35 blsc?ltos de chocolate
2 claras de õvo
8 �o.lh. (sopa) de açucar dr

c0'lfeiteiro
1/4 colh. tchá) de essência
de baunilha

p. epal'e o pudim. doo .t·

côrd:) com as instruções ,'r

parote. Deixe esfriar ,1;'11

pOuca. Acrescente o ch::m
til1y c má[;tllre leveme,,:�.

IKlICOS (AI'Bas
6TA61A1AM NO lImE

Agrfcola. Crédito Indus
trial e de Crêdito Geral

para programas de Desen

volvimento. O Banco de

nesenvotvtmentc de Santa

Catarina será o órgão in

termedíàrto para carrear·

recursos. nacionais e es

tTangeiros, para o progra
ma de de�nyolVimen(,Q (lo

governo ('.('\[;0 Ramos.
(Transcrito co JOl'Ual

"DIário eh' xouctns'', edi

ção de 15/4,f.21.

Visando a um melhor
adestramento de sua equi
pe, o aeaec de neseevoivi
meato de Santa Catarina,
criado pelo gcvêrnn Celso
Ramos, uwtcu ao Rio qua
dro técntcos pata um está

gio de cinco mêses no

BNDE.
Foram eles o econcmtsta

R·'lio da. Si!"a Hoesr-hl. o

advogado AnUmb G� ilo e

os cncennetrcs J_1ão Dnv!d
de ,'3ou'�a e João Maria de

Oliveira,
rnteeracos num srupo

fie trabalho êses tér-n.cos
eetuduram t6da a estru
tura e o runclonarnonto do

BNDE, com O cujeuvo de
colher subsídtcs pata o

runetcnomeneo do banco
catartnense.

- Em mala p�r'u:lmo -

disse o eeon-emsta Hé!io
HoeschJ - o Banco d- 1)<>
senvorvíruento de Santa
Cat-irtnu entrará em 1\111-

ctçnamento erettvo Rllas
Cartetms serão de Crédito

você esta planeiando
uma festa aa ar livre! N�,
te cnsc. você deverá prcpa-
1'[1.': nífrnentos tentadores,
poís o ar livre. abre -o a.Oe
tite. Por er.rm;llo, faça "'1.
esinhos fêCilf':ldOS CQm sal
s:cha6, presunto ou carne.

E, e.'l1 vez de utilizar a

manteiga simples, eXJ)C!'I·
lDpntc o St'r,u;nte: 1/-4 XI

cara de nl:lnteIBa, junte Está funcionando no Escola Industrial (ru� Al_qualquer um dos seguint.P_s mirante Alvin) um curso preporatório aos ConCUf_condImentos. sos de ESCRITURAR lOS t! AU)(IUAR do BANCO
1 colho (chá) de mostarda DO BRASIL S.A., previ!!fos paro breve.

::e��:apiC�d��I:� I �':� cÓria�nt::c;j:sll�����:��erl�3��)diC��o n�O�s���
(chál de mô!ho de caTNl. Industrial, durante a realização das cuIas (Solo 2,Bata ate ficar urna. mi...,..· rurrno da manhã ôs 8,00 horas e turma da noitE" às
ra cremosa. Passe nos p'J.C- 19,30 horas.)
sinhos cortados, ----------

pOI'ções.
ricas em Vitamina A, que
ê necessária 1>1' n olhos
�audáve'<;. boa pele e ca

beJ.OI> sedosos. Uma falta
de Vilami�a A pode causar

"cegueira notürno," ou 3e

ja, os olhos nfoo canse
guem �e aju!-:tar à luz bri
lhante ou à meia-h.iz, As
cel)ouras, bem COO1/J os ve
getnis amarelos, os veget!lls
ye:des de- folha, toma-=::$
dama�('os, leite, M(llltei�'l.,
gema dI:: ÔVQ, fi�:1do � 6.
leo de ii�ado de baeaJJ1'l.U
são as mais ricas font�s de
Vitamina A.

Convide um grupo cre n�

migas para um ba1R�papo
depoi� do jantar, ou, se

qUlzer, peça para virem a
hora da sob,remesa, Esta é
uma hora calma, e você
servira mais tarde. Nes,sa
categoria, temos bolos de
laranja, limão, bolinhos de
frutas ciLrlcas, bolos re

cheJ'ac!os, botos de rum tor
tas de rrutas. 81rva � ehá
com um toque de cerimô_
nia, em bonitas xãcaras e

adoçado com gengl�e eris
talizado, Após o jantar
também ê o tempo Ideal
de juntar �o ehá um pouco
de \rwn .ou licor tiDO Coln_
treau ou Curaçau.

A Comis!!ão Prô COll.�- verendisslma.
da capela .. dt! Stc.. ôS 10 hOras h::tverA Cc:':-

io z Sta. Maria 00 ma na mesma Cap!"ll:l. ,..
U, km a grata saUsfa- 18 horas bar!'1lQUlnhas e 8'5 Inve'fl;all1f'ntp propor<,lonal

ção em convidaI' V. Sr :1E'.r,\ 19 horas novettn,
' ao número de desajustados

assistir ao ato de innugu'·:;,· Dfa 36 ....:. Segunda.·fe\!'J. :o�e,,::��a�8 e�eti>����e�a�ção da referida Capela. t'- novena e barrn(luinhas ,�om
A única forma dc solldarieta no Ba;rro N. oS, da. Ne3 início às 19 horas,
d'l(le humana di�no. de umves, no Estreito conforme •

cidadão é. pois, a uC'ão so-
programa abaIxo: Onibus "B. de Fntim,"\.·' cial que vise prevenir desaDias 27 e 28 do corren�e, Na 'certeza do compareri- ju�tamentos, reajustar de-barraquinhas as 18 hor.'!s menta de V. S. su15sc�'ev,,! sa iustado!!, recuperar mar
c novena as 19 horas. {"tnais e melhorar o nivel
Dia 29 - Doming.') às At.cnciosamente de vida coletiva,
horas, bencão da C�PPI \, Diante d(',<:ta� prf'mlssas,
por S. Excla. Reverenjis· Fra.ncU:co T. Pere!; só a reCllpf'rflCii� (' a relntc

Pres\5ente gração social tornam feliz
o semelhante '�If'all1ente
lImiWdo.
R"latlvarrrf'ntf' ,u maioria.

as limitaeões fi�:lcas são

anormalidades; mas den
tro da Natureza, ('la!! são

(

(1IIC&f10 'ara .... do Brul 1. A.
(mo Técnicó Bancário

COLUNA
CATÓLICA

Reforma nU rána Russa
Confirma_se o fracasso fracassos a Il\ei:)ma Comis-

da agricultura e du })l'od" são Central condena ate o

ção de mll.qumas para as li sIStema de rotação de cui-
des da lavoura na Rússia tivos, "como inconsistente,
Já o ('on(('s.·<tl'a K:·u::í:hev. do ponto de vista cientifl_
na abertura da rcunião plf co, e inadequado à ngrícul
nária do Pa! tido ComunLl tura socialista /sic! 1.
ta dJ. URSS, há pouco.'

'

E' Ti,,) grave a crise da
di:ls, e é n�O!'a ou�ra ve. a�rl(:u!tul'a na Russia que
p:.Jsto em evídência p·dr. o "Presidium" da Comis-
pub1icaçii.a. na imprensa dt sfw Cenlml do PCUS e o
MOSC:Oll, ti:!!> decisões do C?on.�('lh(l de Ministros da
"Plenum" da Comlssão URSS receberam o encargo
Central do P:lrtido Comu� preende a melhora do sis_
nlsta Russo. tbma de abastecimento de
Não resta nenhuma dú materias e maqulnárlns da

vida. de que há fome na agrlcultura_ "E' Importante
Rússia e nos países domi· _ declara o documento -

.nados pelo comuni.'lmo, e não perder tempo e fazer
que se faz um esfôrço de tudo"" que fôr necessário
sesperado para superar a para garantir, já nêste a-
crise que poderá ser fatal no, um notável incremento
no regime. Ou a Rússia COIl na produção agríCOla com

segue alimentar sua gente I o Intlli.�o de satisfazer cada
dominada. pelo sistema es-� vez mais completamente as

tntaI, ou o povo derrubarâl• neceSSidadeS do povo". Ve-
o �:�i�:l:('m sido baixadas � :�, que ocaso e de desespe-

��e"erns l'f'r.omend<lções

ei�
Confessa o documento

(! dctel'minada radical re_ que a tarefa ê urgente e

organiz�lf'ito da agrlcultu- dlficil "O desenvolvimento
ra sovit.>tica. da agricultura ê uma das

t.'l.refas urgentes e princL
Nos termos das recomen- paj�, ao mesmo tempo que

dações evidencia_se o fra- dlficeis, na edificação do
casso do plnno setena] so- eOn\uoismo". E, evidenclan-
viêtioo, no que tange à pro do que a sobn'!\'ívéncia do
dução de alimentos e de comunismo está na depen-
máquinas. "O nível de pro dência da eliminação da
dução do trigo da carne, fom(' em suas áreas de do-'
do leite e doutros produtos minaeão, aerescenta: "Se
- diz o documento dlvul· es,<:a larela fôr re:llizada,
gado em Moscou - é ainda Is'o .�igniflca\'ú a conquista
insuficiente e não corres_ de tini dos principais obje_ '

ponde às grandes potenCia- tiV(),� do desenvolvimento
lIdades do s18tema 8Ocialis- da eMnomia e uma vitâria
ta de ec(JDom1a e 00 cres.. hlswrica na luta pela. rea-
eente número de pedidos llzaçiio do progl'a.J;I'la. do
de tais produtos". E' a fo- Partido",
me. ...., O Fracasso da politica.
As decantadas vIrtudes agrária e industrial sovlé-

do comunismo ou soelnlls- tlca está confes:mda. O que
mo SOViético, que

.

sempre se não confessa ê que ê"se
acenaram para um paraI. fracasso ee deve ao pró-
80, falharam muito cedo e prio regime socialista, on.
gravemente. A Comissão de o trabalhador se torna
Central do PCUS eonsJde· escravo, onde não há lugar
Ta "aue a atual estrutura para a iniciativa privada.
da direção agricola não onda, enfim. não l!xlsl.e ii·
corresponde às eXigênelas, bcrdade.
restringe a posslbUldade de Se o Estado é mau ge
usar tôdas as reservas prô rente, pior ainda se revela
TlTlas da armenlturn !mct - q1l9ndo;re fn',:>:'-1ntm!ntstrn-
llsta e de Ill:ln(]:l, uma. reo!' elor de gr:llljns. O !)wlldo

COlllll11ist(l (1<, hoje o com_

prova, eloqu.én�elÍlent�
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SANTA CATARINA VAI ABOLIR

ANALfABETISMO
"O programa educacio

nal adotado pela atual ad
ministração de Santa õe-

I tarIna é dos mais objetivos
e poderá lf'var o Estado a

abolir o anaíreaetasmc,
dentro ele 4 anos. Graças
a um planejamento raelo

nallzado, fruto das pesqui
sas efetuadas pelo Semlná
rio Sôcio-econômlco de

1960, o governo Catarlnen

se vem implantando uma

rêde escolar primária em

moldes modernos e sezu

Ias" -revelou o prof. Feli

'pe Tiago Gomes, eupertn-

tendente da Campanh
Nacional de Educandárl

. Gratuitos, que passou aI

auns dias no Estado su]!
no a fim de Inspecionar
doze estabelecimentos m

tidos alI. por aquela enU
dade. A<;rescentou que v

lendo-se de um síetecaÇa0 do "O i a s V e I h o "
.

.

Vem de ser objetJvada
mais uma providência do
Govêrno catarinense,

cria a uscole- Primária de

Aplicação do Instituto de

Educação "Dias Velho", do

qual fará parte Integrante.
A E.P .A, visa proporcionar
aos alunos do Curso Nor-

mal do referido Instituto
meio adequada de experi
mentação pedagógica. Os
seus professores serão es

colhidos entre os ocupan
tes da carreira de Profes

sor Normalista, do Quadro
Especial do Magistério, que
se tenham distinguido em

sua vida funcional e serão
lotados em caráter efetivo
no educandário, desde que
preencham os seguintes
requísítos:

a) contarem, no mini
mo, cinco anos de exerci

cio do magistérIo primá
rio, como normalistas;
b) terem revelado, du

rante o seu exercício no

magistério primário, voca

ção pedagógica' e acentua-

:�logô::�u:;a .

pesqulsa e I· �
.

O'C'��f::;�::: ':���;:: o�'� O ·ESTADctats de nperretçoamento
ou de extensão. '_ - • JIAIS UTCO DlAIIO DE SUtA CAtUIIA ... •

FLORIANóPOLIS, (Sábado), 28 de Abril de 1962

sentido de aprimorar as

condições do ensino em

Florianópolis. Recente ato

Primei�a Turma de Engenharia
Industrial de Santa Catarina

------+-----_._-Os nossos flgrantes fi

xam aspectos da primeira
turma de vestibulandos de

engenharia industrial (me
cânica) da Universidade de

Santa Catarina e da Ban

ca ExamInadora da nova

unidade da USC.

zarn-se, em Florianópolis,
vestibulares de Engenha
ria, para uma Faculdade
localizada em' nosso Esta

do.

Com 43 candidatos ins

critos, precedentes dos
mais longínquos recantos
do país, encerram-se hoje
vestibulares da Faculdade

de Engenharia Industrial

da Universidade de Santa
Catarina.
O fato é histórico, pois

pela prtmetra vez -rean-

A UNE MAO ACEITOU CONVITE
.NA fACULDADE 'DE DIREITO -'

CONCURSO DE ORATÓRIA
Um convite- endereçado

à UNE, para mandar ob

servador ao Congresso da

União dos Estudantes Hun

gáros Livres, foi recusado
sob a alegação. de sua es

treita colaboração e amlza
de com o Conselho Estu

dantil da República Popu
lar da Hungria. Esse con

selho foi denunciado, ain

da. em 1960, por organis
mos estudantis internacio

nais, como Instrumento da

Polícia Secreta comunista

da Hungria e como culpa
do pela morte e deporta
ção de numerosos univer

sitários.
A recusa ao convite, co- .

municada em onero de 20 vres - Assunto:

de setembro de 1961, spbs
ortto pelo presidente e

vice presidente da UNE,
põe em evidencia, de for
ma radicai, poetcêc firme
de intolerância dos atuais

dirigentes da União Naclo
nal dos Estudantes, que
no caso da Hungria não

pesam em autcdetermlna-

Hoje estará sendo reetl
zado na Faculdade de Di�
reito, sob o peteoctmc do

Grêmio de Oratória "Hen

rique Rupp Junior" um

concurso de oratória para
os calouros daquêle tradi
cional Estabelecimento <!-e
ensino superior.

marcado para às 20 horas,
acham-se inscritos cinco

candidatos.
A comissão julgadora é

composta dos Acadêmicos

João José Caldeira Bastos,
Presidente do Grêmio, Pé

rides Prade, Presidente do

Centro de Estudos Penais e

Marcilio Krieger, Presfden
te da União Catarlnense

de Est�dantes.

No primeiro, vemos os

vestibulandos quando quan
do prestavam exames.

Em seguida vemos a

Banca Examinadora com

posta dos seguintes pro
fessores; Ernesto Bruno
Cossi, Diretor da Es�ola de
Engenharia

.

Industrial de
Santa Catarina e catedrá
tico da Universidade do
Rio Grande do Sul; Enge
nheiro Olavo Fontana
Arantes indicado pela As

sociação Catarinense de

Engenheiros para compor
a Banca Examinadora de

Qulmlca; Professor Arlno
Romeu .Hoefel, catedrático
de Quimica da Universida
de do Rio Grande do Sul;
Professor João David Fer
reira Lima, Reitor da nos

sa Universidade; Enge
nheiro' Aldo de Oliveira
?tovo, Indicado pela As

sociação Catarinense de

Engenheiros para compor
a Banca Examinadora de

Quiql1ca,

Para o referido coacur
se que tem o seu Inicio

José . Augusto Faria
O passamento do sr. José Augusto Faria, ocorrido

no dia de ontem, no Hospital de Caridade, consternou

profundamente nossa capital, onde "gozava de gerais
estima e consideração.

Português de nascimento, ainda moço se transferi

ra para o Brasil, aqui radicando-se e consptulndo fa

mília.

coração boníssimo, forjou em tôrno de si, um nu

méro admirável de amtaeees.

Farmaceutlco humanItário, inteligente e trabalha

dor, ocupou diversos cargos de relevo em nosso Estado,

em todos se. evidenciando. FoI Membro da COAP, Fiscal

do govêrno Federal junto à Companhia TelefônIca e

Presidente da Junta Comercial.

O extinto, que conteve, 80 anos de Idade, deixa

viuva a sra. Ceci Faria e 08 seguintes filhos: Fernando

de campos. Faria, casado coin a sra
....
Zulma da Luz Fa·

rta, l'flce ae Campos Faria, ..tm'iiii:Ufo ee Citmpoa Parta,

residente em Pôrto Alegre. <,
O sepultamento de seus restos mortais verificou-se

ontem, part.lndo o féretro cio Hospital de Caridade, para

o Cemitério da Irmandade do Senhor dos Passos.

O "'ESTADO envia à famuta enlutada votos de sin

ceros pêsames.

ção.

O oficio foi divulgado
num furo de reportagem
d o "Jornal Universitário",
dirigido por Sérgio M. A.

Soares, Sérgio Rego Mon
t ..lt'Q e_""_r1n �QIiI.r.oo'"
Costa, e que circula aos

domingos . com o "Dló,rio
Carioca". Já com dois me

ses de exiUi!Ilc1a.,. o "l.U."
vem exercendo' benéfica
Influên�ia nos meios uni·

versttar'oe e é a concreta

za�ãh de urna I'1c<:p�"\rlade
de há multo aguardada.
Aeora, já há um jornal

legitimamente universitá
rio e democrata, para 01'1-

,entar a grande maioria

dos estudantes brasileiros,
os quais não podiam ex-

amizade que mante

com o Conselho Estu

dL.;RePú.bllc:a .d
ao qual: reconhecemos'
mo o únícc e legítimo.
presentante d o estu

húngaro.
As.s1m, aproveItamos

o-mrtunidade para des
lhes pleon exíto em

congressc e nos des
mos apresentando Sa

cões Estudrlntl�. (as)
Aldo Silva ôrantes -

stdente da U.N.E. -

EsfAQUEAMENTO DO GRUPO

ESCOLAR DA PRAINHA
Através· �a mensagem do
GovernaDor Cciso RamosA administração barríga

verde toma as providên
cias necessárias a que a

unidade de ensino da

Pr.ainha en tre no terreno

concreto. Assim, firmou

com a firma Estaqueamen
to Calarlnense Ltda. o

têrmo de contrato
_
p:Lra

mão ·de qb�:fl, �o estaQ,uea
ke4to do ,Qrupo ;'!j�colar
da Prainha.

A meta ens.no oúouco
está sendo atacada .ccm- to
do o vigor pelo atual 00-

vêrno de Santa Catarina. A

construção de um Grupo
Escolar no batrro da Prai

nha, nesta Capital, é pro

messa que o sr. Celso Ra

mos cumprtrá ãrtsce. "Ne
nhuma criança sem esco

la" é o alvo.

----------.,--
-----

de aperfeiçoamen:o ..
destl-

O f' f'":�;::����::F.:;l�'!: %� es. �ro erm con crencla
mação do professorado, O Desembargador Marci- tavam completamente as

pela concessão de bôlsas e 110 Medeiros pronunctou Qependências do Salão No-

outras racllídades. Tam- na Faculdade de Dlreltó; � ,dà Faculdade de 01-

b� sei:(i; criado em San- sob os auspicias do Centrp_i "tle�tb,l· �� p�lt"rsldade de

tá, :c��h�, em colabora- de Estudos Penais, umm; 11:1S:�W. ��tnryA'l-·!, I!I
cão com o Instituto Na-

I
Conferência abordando o

clonai de Estudos Pedagó- palpitante tema-Reforma Saudou o Desembargador

gtcos, um Conselho Regio- do Código Penal e de{ Oó- Marcilio Medeiros, em na

naI de Pesquisas Educa- digo de Processo Penal. ��·:l�E�ilva� ;�:dr��::�
clonais. Já se vê sue tudo

Estavam- presentes à ses- tau a peraonajtdade do

=:r�::i��!:�c�:�se:::: �:��o C�:;;o�lémdadOG�:� �:::��ocoe�e�:n;��sag�:�
projeção mais ampla e �:�a� �!��:a::: o �e:�!: !��;:t:� ��n����� �:�::
������!�al �� p�:��r�:�

-

�:��eP:�iC�:n:�ad:; ���= !�a:;�:u�:c::::a��'t1�oq�:
��a::on!�:sidc:dn:Su�: !�:= ':::n:ee���tr�c::;::I::��: �:ae���d=��r8a deP��:eI��d�;
;:�:�:n���de;:noa��: micos e professores que 10- Santa Catarina,

tadual, como os incontes

tâveis valores que consti
tuem qualidade em 'relêvo

na generalidade dos que

compõem Os nossos qua
dros do professorado. Terá
êste os meios de aplicar a

serviço de cada vêz mais

acentuada eficiência do

ensino catarinense, facul

dades que nunca tiveram

condições de revelar-se,
ante a despreocupação dos

que deveriam, como gover

nantes, possibilitar-lhes
essa expansão.
O Governador Celso Ra

mos é o homem publico a

quem o fato não passa des

percebido: vai assim ao

encontro de justas aspira
ções duma classe, cuja
função cívica e social é de

Iniludivel relevância na

perpetuação das nossas

melhores tradições civili

zadoras e, dando ao pro
fessorado umà assistência
condigna, por tôdas as

ldemas, também lhe dlg
·nUica os esforços e a com

petência. profissional.
Isto o que, através da

segunda Mensagem Anual
do Governador, se de

preende, quanto ao setor..

d:i Educação e Cultura.

Tendo, no seu primeiro
ano de Governo, procurado
conhecer a situação d.o en

sino em Santa Catarina,
através de estudos e le
vantamentos, já agora po
de o Governador Celso

Ril.�<>S-I�.�p.icat sua.,s �l�n�ç4� < fi i�(l���O.I' de, o�;�rq"1
pro emas, dentro mesmo

do setor educacional e cul

tural, com o fim de ele
var não somente o padrão
de eficiência do aparelha
mento pedagógico, mas

t,mbém o níve] técnico
do pessoal do Magistério.
Verdade seja dita, o pro

fessorado catarinense me

rece essa atenção gover
namental. Não foi peque-.
na a soma de devotamen·
to e espirita de sacrlticio
que os professôres tiveram

de mobilizar para que,
numa classe que vinha
sendo cada vêz mais rele

gada a plano secundário
das cogItações do Poder

Público, não lavrasse o de

sânill;lo e não se implan
tasse o desinterêsse pela
nobre função social da es

cola.' As providências· ado
tadas pelo atual Govêrno

do E5tado reparam essas

Injustiças. O professor não

será, dora avante, um ser

vido, rotineiro, parado no

tempo, Ignorando as cor

rentes do progresso da
técnica pedagôgica que fa

zem a grandeza espiritual
de outros centros. O Go

vernador Celso Ramos pro

porcionará, entre outras
modálidades de assistência
mor&l e material ao pro
fessorado catarinense, con

dições de aprimoramento
c atualização dos padrões
eepec1alizados, de modo a

tornar sempre maior, no

concêrto do Magisttrio na

cional, o prestigiO profis
sional do professor bar·

riga-verde.

MILHO HIBRIDO PARA DISTRIBUIR
EM SANTA CATARINA

Viajou para o Estado de

São Paulo, o Dr. Célia

Cunha, Diretor da Direto
ria de Produção Vegetal
da Secretaria da Agricultu
ra, a fim de tratar da aqui
sição de milho hibrldo pa
ra dtstribulção aos agri
c-y,ltores de todo o Estado
CatarInense. A aquisição
de milho híbrido Por parte
da Secretaria da Agricul
tura, destina-se ,a dar

cumprimento ao Plano tra

çado por êste órgão, com o

propôsito de fomentar a

desenvolver a plantação e

a cultura dêsse produto
nas aproveitáveis areas de

nosso Estado.
Com a distribuição de

Com a criação, pelo govêrno do Estado, de um Gru

po Escolar Experimental, para funcionar junto ao Ins

tituto de Educação "Dias Velho", com o nome do fun
dador de Florianópolis, o estabelecimento modêlo pas

sou a funcionar com as caracteristicas comuns aos gru

pos escalares.
E muito bem inspirado andou e muito justo foi o ato

.JUe deu a êsse grupo, em sua autonomia, o nome de

"Grupo Escolar Professor BARREIROS FILHO."

Este nome de.via mesmo figurar no pórtico de um

gru"[fb escolar, aqui na Capital. E direi mais: num gru

po escalaI' comum, para. as crianças das casas ricas e

p�res, identificadas na estima e no respeito do Mestre

Barreiros _ rico de saber e de talento e pobr_e de bens

materiais.

Quando me encontro com o velho Professor, sempre
moço no espirita, revejaMO 710 passada e escuto-o no

presente sempre como Professor, sob a. constante snU

cifação de ensinar com segurança e com humildade. A

mesma in�pressão quando vejo o Professor Fontes pas

sar, teso, nos seus passinhos râpidos e poupados, pince
nez TOMARA QUE CAIA.

Se me 1Jerr;untassem o que ê Que êles pensam, quan

do passam solitários, responderia que, de certo, vão mo

nologando Gabriela. Mistral:
"Senhor! Tú q!J.e ensinaste, pertlo"a que eu

e7l.�ine; que traga o nome ele Mestre, que trou-

xeste sôbre a terra.
.

Dá-me o amor exclusivo da minha escola;
que nem a sedução da beleza seja capaz de rou·

bar-lhe minha ternura de todos os momentos.
Mestre! Faz ccnstante< o meU' fervor e pas

sageiro o desatento. Arra?tca de mim este imo

puro desejo de justiça, que ainda me perturba,
e o protesto que em mim cresce quando me fe
l'em., Não me doa a incompreensáó, nem me

entristeça o esquecbnento daqueles a quem Im

sine!. Mostra-me possivel o tem evangelho em

meu telltpa, pC!!a que não fuja, por êle, às lutas

d� Cffdtt dia e de- eada hora. Ilumina minha- e8-

Loteria do Estado de
�Santa Catarina

hibrido, observando os
lhores métodos cultu

prcdução, poIs a Secre
da Agricultura pret
futuramente produzir
próprias sementes h

das, dispondo já, para
fim, de terreno no M

cipio de Campos Nov
RESULTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

6.920 CR$ 800.000,00 Lajes
3.452 CR$ 80.000,00 Rio Negrinho
1.423 _ CR$ 40.000,00 - Blumenau

6.231 _ CR$ 20.000,00 - Florianópolis
6.072 - CR$ 15.000,00 - Florianópolis

EXTRAÇOES DO M1!:S DE M..\lO DE 1.962

DIA 4 CR$ SOO.OOO,OO
11 CR$ 800.000,00
18 CRS 800.000.00

25 CR$ 800.000,00

-PAllTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Edital de Convocação
Sôbre o tal esputinique,
Que Tio Sam mandou ii. Lua,
Não sei a verdade nua,
Se foI bem ou foi a pique!

O PRESIDENTE EM EXERCtCIO DO DIRETÓRIO

REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE

SANTA CATARINA na forma dos Estatutos partldã
rios, CONVOCA II CONVENÇAO REGIONAL do Par

tido para reunIr.se, nesta Capital, às �"OO (dezessete)
horas, do próximo dIa 30 do cOl'rente, na aéde partidá
ria, para deliberar sóbre a seguinte "ORDEM DO

DIA".

P) _ Participação do Partido no pieito de 3 de ju·
nho;

:::") _ Outros assuntos de inl.erêsse pa!·tidá:·io.
Florianópolis, 24 de abril qe 1.962.

.

.�
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�Iderbal Ramos da Silva
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Uma coisa apenas peço,
Como mensagem da Lua;
É que ela em nada Influa
Na Aliança pa.ra o progresso/

Assini é que, no plano
de trabalhos .govemamen-

(oe' ,1_ :I/cc;·àtica rln cSJlh�"rlo' I"is para o quinquênio ctn
t assi/ll Que os v�jf). e (/,�.>e7'lc:lw. t. assim que eles curso, salientam·se, dênt.�",

., .. dCVC,1II ter lid.;�, �.(.I;�� :�'u:. lIome�, 1J/"ú/)l"i.C,s,. '�'i��,f�(� � O,Hy:q� .,itc�,f\, }l.� ��� ��"
t>: .. \
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